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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εποχικότητα αποτελεί ένα από τα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν έντονα τη
δραστηριότητα πολλών χρηματιστηρίων, αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, στη
σημερινή εποχή. Κατά το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ότι οι τιμές των μετοχών και κατά
συνέπεια οι αποδόσεις τους κινούνται διαφορετικά κάθε φορά, ανάλογα με την ημέρα της
συναλλακτικής εβδομάδας, την εβδομάδα του μήνα, το μήνα του χρόνου και άλλα παρόμοια
χρονικά κριτήρια.
Η

εποχικότητα

έχει

αποσπάσει

μεγάλο

μέρος

του

ενδιαφέροντος

της

χρηματοοικονομικής επιστήμης και μία πληθώρα ερευνητών έχει ασχοληθεί με το φαινόμενο
αυτό επιχειρώντας να δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Η μεθοδολογία που έχει παραδοσιακά
χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της εποχικότητας είναι η εφαρμογή της μεθόδου των
ελαχίστων τετραγώνων σε μία γραμμική εξίσωση παλινδρόμησης με την προσθήκη
κατάλληλων κάθε φορά ψευδομεταβλητών. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, οι αποδόσεις
των χρεογράφων περιγράφονται από το μοντέλο του τυχαίου περίπατου, όπου ο
διαταρακτικός όρος ακολουθεί την κανονική κατανομή, έχει μέση τιμή το μηδέν και
χαρακτηρίζεται από ομοσκεδαστικότητα.
Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται σύγχρονες έρευνες για την εμφάνιση της
εποχικότητας μέσα στα πλαίσια αγορών χρεογράφων, όπου σημειώνεται ολοένα και
περισσότερο παραβίαση μίας από τις βασικότερες υποθέσεις της κατανομής του τυχαίου
όρου, της ομοσκεδαστικότητας, κατά τη διεξαγωγή των εμπειρικών ελέγχων.
Η παρούσα εργασία είναι μία προσπάθεια διερεύνησης της εποχικότητας σε
ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες λαμβάνοντας ακριβώς υπόψη το γεγονός ότι η
διακύμανση του τυχαίου όρου μεταβάλλεται στο χρόνο και η δομή της οποίας είναι η
ακόλουθη:
Στο πρώτο κεφάλαιο, αρχικά γίνεται παρουσίαση των κεντρικών σημείων της θεωρίας
των αποτελεσματικών αγορών, τη λογική της οποίας αντιβαίνει η εποχικότητα. Κατόπιν,
διατυπώνεται η ευρεία σημασία του εξεταζόμενου φαινομένου στην οικονομική επιστήμη και
καταγράφεται η εξέλιξη του ιστορικά. Έπειτα, πραγματοποιείται περιγραφή κύριων μελετών
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που ανίχνευσαν την παρουσία της εποχικότητας σε χρηματιστήρια σε παγκόσμιο επίπεδο
κατά το παρελθόν. Στο κλείσιμο του πρώτου κεφαλαίου λαμβάνει χώρα η συλλογή και η
επεξεργασία των αποτελεσμάτων των παραπάνω μελετών και γίνεται διάκριση του
φαινομένου στις διάφορες εκδηλώσεις του σύμφωνα με το τύπο των δεδομένων και τη
χρονική βάση της περιοδικότητας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται ο εντοπισμός της εποχικότητας σε Datastream
Global Indexes χρονολογικές σειρές για τα χρηματιστήρια της Γαλλίας, της Αγγλίας, της
Ελλάδας και της Ιταλίας για την περίοδο 27/12/1991-23/08/2002.
Στην αρχή μελετώνται τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αγορών. Εφαρμόζεται
ο έλεγχος στασιμότητας με τη χρήση του ελέγχου ADF και διεξάγεται έλεγχος κανονικότητας
αξιοποιώντας τις περιγραφικές στατιστικές (ασυμμετρία, κύρτωση και στατιστική JarqueBera). Έπειτα, διενεργείται έλεγχος ανεξαρτησίας με την εφαρμογή του ελέγχου Ljung-Box
και πραγματοποιείται έλεγχος εξάρτησης μέσω του ελέγχου BDS. Ο τελευταίος έλεγχος που
εφαρμόζεται είναι ο έλεγχος ARCH LM στα κατάλοιπα για την εύρεση ARCH effects.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται αναφορά σε έρευνες που περατώθηκαν τα
τελευταία χρόνια για την ύπαρξη και την προοπτική κάποιων εκδηλώσεων της εποχικότητας.
Τα συμπεράσματα τους αποτελούν το μέτρο αναφοράς για τα ευρήματα της διερεύνησης που
σημειώνεται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.
Σε επόμενη ενότητα, ακολουθεί η εξέταση των συγκεκριμένων προτύπων
συμπεριφοράς των αποδόσεων στα υπό μελέτη χρηματιστήρια αξιοποιώντας τη μέθοδο
ελαχίστων τετραγώνων (OLS) για την εκτίμηση αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων (AR
models) μετά την ενσωμάτωση ψευδομεταβλητών και όχι της παραδοσιακής γραμμικής
εξίσωσης. Όμως, τα αποτελέσματα που ανακύπτουν κρίνονται περιορισμένης έκτασης και
σημασίας.
Στο

τέλος

του

κεφαλαίου

επαναλαμβάνεται

ο

προηγούμενος

έλεγχος

περιλαμβάνοντας μοντέλα ARCH / GARCH στην εφαρμοζόμενη μεθοδολογία έτσι ώστε
μελετηθεί η ενδεχόμενη σημαντική δύναμη που έχει η ετεροσκεδαστικότητα στη διαδικασία
εύρεσης της εποχικότητας, μιας και η ύπαρξη της αποδεικνύεται έντονα κατά την ανάλυση
των ιδιοτήτων των εξεταζόμενων αγορών.
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Εισαγωγή.
Η ύπαρξη του φαινομένου της εποχικότητας μέσα στα πλαίσια λειτουργίας μιας
χρηματιστηριακής αγοράς ισοδυναμεί με συγκεκριμένα πρότυπα με βάση το ημερολόγιο
κατά τα οποία συμπεριφέρονται οι αποδόσεις των χρεογράφων. Αυτό σημαίνει ότι το
επενδυτικό κοινό μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η πιθανή κίνηση της τιμής των
χρεογράφων στο μέλλον και επωφελείται από τη γνώση αυτή διαμορφώνοντας στρατηγικές
που έχουν ως κύριο στόχο την δημιουργία κέρδους. Η πρόχειρη αυτή έννοια που αποδίδεται
στην εποχικότητα είναι διαμετρικά αντίθετη με τη θεωρία των αποτελεσματικών αγορών
(EMH).

Ενότητα 1.1:

Συνοπτική Περιγραφή Της Θεωρίας Των Αποτελεσματικών Αγορών

(Efficient Market Hypothesis ή EMH).

Η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών (Efficient Market Hypothesis ή E.M.H.)
διατυπώθηκε από το Fama (1970) σύμφωνα με την οποία μία αγορά χαρακτηρίζεται ως
αποτελεσματική, όταν παρουσιάζει τις ακόλουθες ιδιότητες:
Το επενδυτικό κοινό της αγοράς έχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες
χωρίς κόστος, έχει την ίδια πεποίθηση όσο αφορά τη τιμή των χρεογράφων σήμερα και στο
μέλλον και δεν υπάρχει κόστος συναλλαγής.
Ως συνέπεια των αναφερόμενων ιδιοτήτων, η πληροφόρηση που δέχεται το
επενδυτικό κοινό καθίσταται τέλεια και υπεισέρχεται στιγμιαία στη τιμή των χρεογράφων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η τιμή ενός χρεογράφου οποιαδήποτε στιγμή σε μία αποτελεσματική
αγορά αντικατοπτρίζει όλη την υπάρχουσα πληροφόρηση.
Παραπέρα, η E.M.H. ορίζει κάποιες υποθέσεις σχετικά με το επενδυτικό κοινό.
Συγκεκριμένα, το πλήθος των επενδυτών χαρακτηρίζεται από ατομικότητα, δηλαδή δρα σε
περιβάλλον πλήρους ανταγωνισμού με σκοπό την απόκτηση υπερκανονικών αποδόσεων,
αποδόσεις που υπερβαίνουν το προσδοκώμενο επίπεδο της αγοράς. Επιπλέον, το αριθμητικό
σύνολο του επενδυτικού κοινού είναι τόσο μεγάλο, έτσι ώστε η συναλλαγή του κάθε
μεμονωμένου επενδυτή να μην έχει σημαντική δύναμη και αποκλείεται το ενδεχόμενο
υπερκανονικών αποδόσεων. Τέλος, οι προσδοκίες των επενδυτών χαρακτηρίζονται από

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

ορθολογικότητα και ολόκληρο το επενδυτικό κοινό εξηγεί με το ίδιο τρόπο την πληροφόρηση
(ομοιογένεια).
Ωστόσο, στην πράξη είναι αδύνατος ο εντοπισμός μίας αγοράς με όλα τα παραπάνω
γνωρίσματα. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται να υπάρχει αποτελεσματική αγορά χωρίς να
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.
Σημαντικό στοιχείο της αποτελεσματικής αγοράς είναι ότι οι μεταβολές που
σημειώνονται διαδοχικά στις τιμές των χρεογράφων είναι τυχαίες και ανεξάρτητες μεταξύ
τους. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι διακυμάνσεις των τιμών δε μπορούν να
προβλεφθούν και επομένως με τη σειρά τους οι αποδόσεις είναι ασυσχέτιστες.
Η παρατήρηση αυτή αποδίδεται οικονομετρικά με το υπόδειγμα του τυχαίου
περίπατου (random walk), το οποίο ορίζεται ως εξής:
Pt = Pt −1 + et ,

(1.1.1)

όπου Pt και Pt −1 είναι η τιμή ενός χρεογράφου την χρονική περίοδο t και t − 1, αντίστοιχα
και et είναι ο τυχαίος όρος, ο οποίος κατανέμεται κανονικά με μηδενικό μέσο όρο και
σταθερή διακύμανση, δηλαδή ισχύουν,
E (et ) = 0,

(1.1.2)

Var (et ) = σ 2 ,

(1.1.3)

Cov (et , e s ) = 0, όπου et ≠ e s

(1.1.4)

Εναλλακτικά, το υπόδειγμα του τυχαίου περίπατου εκφράζεται:
Rt = et ,

(1.1.5)

όπου Rt είναι η απόδοση του χρεογράφου και ισχύει
Rt = Pt − Pt −1

(1.1.6)

Αξίζει να τονιστεί ότι η έννοια που διατυπώθηκε για την εποχικότητα σε σχέση με τη
θεωρία των αποτελεσματικών αγορών, παρόλο που είναι ο αντικειμενικός στόχος της
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παρούσας εργασίας, είναι στενή και κρίνεται συνεπές να γίνει ανάλυση της εποχικότητας στο
ευρύτερο πεδίο της οικονομικής επιστήμης προτού μελετηθεί η παρουσία και η προοπτική
της εντός του περιβάλλοντος μιας αγοράς χρεογράφων.

Ενότητα 1.2: Θεωρία Της Εποχικότητας.

1.2.1. Ο γενικός ορισμός της εποχικότητας.
Στην προσπάθεια να αποδοθεί ένας ορισμός στο φαινόμενο της εποχικότητας πρέπει
να ληφθεί υπόψη ότι η έννοια της έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με άλλες έννοιες, οι οποίες
χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή: Σχεδόν όλοι γνωρίζουν το νόημα της, αλλά
ελάχιστοι έχουν προτείνει έναν κατάλληλο ορισμό.
Όμως, όταν υιοθετηθεί οποιοσδήποτε ορισμός για την εποχικότητα, αυτός πρέπει να
περιλαμβάνει μία συστηματική κίνηση στη διάρκεια ενός έτους. Τότε γεννιέται το ερώτημα
ποιος είναι ο τρόπος αυτής της συστηματικότητας. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι να
ληφθούν υπόψη οι λόγοι από τους οποίους προκαλείται η εποχιακή κίνηση.
Οι βασικές αιτίες, οι οποίες είναι κατά ποικίλο βαθμό εξωγενείς, διακρίνονται σε τρεις
ομάδες:
1) η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τον καιρό, όπως πτώση βροχής, χιονιού ή χαλάζιου,
θερμοκρασία, διάρκεια ηλιοφάνειας.
2) η δεύτερη ομάδα αποτελείται από ημερολογιακά γεγονότα. Εδώ γίνεται ο
διαχωρισμός σε πραγματοποίηση θρησκευτικών εορτασμών, όπως τα Χριστούγεννα και το
Πάσχα και σε εορτασμό μη θρησκευτικών αργιών, όπως η Πρωτομαγιά.
3) και η τρίτη ομάδα περιέχει αποφάσεις χρονικού καθορισμού, όπως για σχολικές
αργίες, για το φορολογικό έτος, για λογιστικές περιόδους και για ημερομηνίες πληρωμής
μερισμάτων και bonus.
Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να είναι σταθεροί στη διάρκεια
μεγάλων περιόδων, όπως τα Χριστούγεννα, ενώ άλλοι μπορεί να μεταβάλλονται σε
ξεχωριστά διαστήματα, όπως το φορολογικό έτος. Επίσης, κάποιοι αλλάζουν διαρκώς, αλλά
μπορούν να προβλεφθούν, όπως το Πάσχα, σε αντίθεση με άλλους, οι οποίοι μεταβάλλονται
και είναι απρόβλεπτοι.
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Οι παραπάνω αιτίες ασκούν άμεση επιρροή σε οικονομικές μεταβλητές, αλλά μπορεί
να έχουν και έμμεσες συνέπειες μέσω των αποφάσεων που παίρνουν τα οικονομικά άτομα.
Ένα οικονομικό άτομο διαλέγει την ομαλότητα στην παραγωγή και στην κατανάλωση του
στη διάρκεια ενός έτους σύμφωνα με τις προσδοκίες, τις προτιμήσεις, τις δαπάνες και τις
πιθανότητες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι παράγοντες μεταβάλλονται με την πάροδο του
χρόνου και έτσι οι αλλαγές μπορεί να είναι ενδογενείς.
Συνεπώς, γίνεται σαφές ότι η εποχιακή κίνηση που παρουσιάζεται σε αρκετές
οικονομικές μεταβλητές απορρέει από μία σύνθετη διαδικασία αποφάσεων, η οποία
στηρίζεται σε μεταβαλλόμενους και εναλλασσόμενα εξωγενείς παράγοντες. Όμως, οι
αλλαγές που γίνονται σε ένα χρόνο και τα προβλήματα οικονομικών αποφάσεων εμφανίζουν
κοινά στοιχεία με εκείνα που ισχύουν για μεγαλύτερη περίοδο.
Έχοντας υπόψη αυτή τη λογική ο Hylleberg (1992) πρότεινε τον εξής ορισμό για την
εποχικότητα στην οικονομική επιστήμη:
Εποχικότητα χαρακτηρίζεται η συστηματική, αλλά όχι απαραίτητα κανονική, κίνηση
μέσα σε ένα χρόνο, η οποία προέκυψε από τις αλλαγές που σημειώνονται στον καιρό, στο
ημερολόγιο και στον χρονικό προσδιορισμό των αποφάσεων, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των
αποφάσεων παραγωγής και κατανάλωσης που πήραν τα άτομα στην οικονομία. Αυτές οι
αποφάσεις επηρεάζονται από τα αποθέματα, τις προσδοκίες και τις προτιμήσεις των ατόμων
και από τις παραγωγικές μεθόδους, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην οικονομία.

1.2.2. Ιστορική αναδρομή.
Διάφοροι αστρονόμοι του 17ου αιώνα στις θεωρίες που διατύπωσαν συμπεριέλαβαν
ως αναπόσπαστο κομμάτι την υπόθεση ότι μία χρονολογική σειρά αποτελείται από διάφορα
στοιχεία ποικίλης περιοδικότητας, τα οποία όμως δεν εντοπίστηκαν.
Η περιοδικότητα στις οικονομικές χρονολογικές σειρές ερμηνεύτηκε από τον Άγγλο
αστρονόμο William Herschel (1801) του οποίου η έρευνα στηρίχθηκε στην εύρεση μιας
σχέσης ανάμεσα στις κηλίδες του ήλιου και στις τιμές του σιταριού.
Ο τραπεζικός James W. Gilbart (1854, 1856, 1865) ασχολήθηκε με τα πρότυπα
εποχικότητας σε οικονομικές χρονολογικές σειρές. Στη μελέτη του βρήκε ότι η Τράπεζα της
Αγγλίας παρουσίασε υψηλή ζήτηση για γραμμάτια τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο
και τον Οκτώβριο, επειδή πλήρωνε περιοδικά μερίσματα. Αντίθετα, η κυκλοφορία των
country τραπεζών εμφανιζόταν υψηλή τον Απρίλιο και χαμηλή τον Αύγουστο. Με βάση αυτά
Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
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τα ευρήματα, ο Gilbart αντιτάχθηκε στην προσπάθεια των τραπεζών αυτών να εκδίδουν τα
γραμμάτια τους παράλληλα με την Τράπεζα της Αγγλίας.
Δύο χρόνια αργότερα, το 1856 ο Charles Babbage ανακάλυψε ένα πρότυπο
εποχικότητας στις μέσες ημερήσιες εκκαθαρίσεις του Clearing House κατά το έτος 1839.
Εξάλλου, η ενασχόληση του με τα μαθηματικά, τη φυσική, τη μετεωρολογία, την
αστρονομία, την οικονομική επιστήμη ήταν σημαντικής σημασίας και το κύριο μέλημα του
ήταν να κατασκευάσει μια υπολογιστική μηχανή. Η τροποποίηση που έκανε για το πρότυπο
το οποίο βρήκε ήταν να υπολογίσει τη μέση αξία σε μεμονωμένες ημέρες ξεχωριστά, αφού
πρώτα απομάκρυνε τις ημέρες στις οποίες ήταν δραστήριοι κάποιοι ενοχλητικοί παράγοντες.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η συμβολή του William Jevons, μετεωρολόγου και
οικονομολόγου. Ο Jevons είναι γνωστός για τη θεωρία του σχετικά με τις κηλίδες στον ήλιο.
Η παρακάτω πρόταση περιέχει τη σημαντικότητα της θεωρίας του: «Τώρα, αν οι πλανήτες
κυβερνούν τον ήλιο και ο ήλιος κυβερνά το τρύγο και τις σοδειές και κατά συνέπεια τις τιμές
των τροφίμων, των ακατέργαστων υλικών και της αγοράς χρήματος, συνεπάγεται ότι η
διάταξη των πλανητών μπορεί να αποδειχθεί η αιτία των μεγαλύτερων εμπορικών
καταστροφών» ( Jevons 1875).
Επίσης, ο Jevons ασχολήθηκε και με τις αποκλίσεις εποχικότητας στην έρευνα του για
την αγορά χρήματος και την πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας το 1866. Στην παρούσα
μελέτη ο Jevons ερμήνευσε την απόσυρση των νομισμάτων από τη εν λόγω τράπεζα ως
αλυσιδωτή αντίδραση με αφετηρία την πληρωμή μισθών στους υπαίθριους εργάτες. Οι
εργάτες δε χρησιμοποίησαν τις τράπεζες και έτσι εξαντλήθηκαν τα αποθέματα των
εμπορικών τραπεζών, εννοώντας ότι η Τράπεζα της Αγγλίας αναγκάστηκε να γίνει
δανειστής.
Ο Jevons και οι συνάδελφοι του εκφράστηκαν κατάλληλα από τον ίδιο το 1862 στην
εξής θέση: «Κάθε είδους περιοδική διακύμανση, είτε είναι σε ημερήσιο, εβδομαδιαίο,
μηνιαίο, τριμηνιαίο ή ετήσιο επίπεδο, όχι μόνο πρέπει να εντοπιστεί και να παρουσιαστεί ως
αντικείμενο έρευνας, αλλά οφείλουμε να εξακριβώσουμε και να εξαλείψουμε τέτοιες
αποκλίσεις περιοδικότητας πριν μπορέσουμε να παρουσιάσουμε σωστά εκείνες που δεν είναι
κανονικές ή περιοδικές, οι οποίες πιθανόν είναι και πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες» και
αντιμετώπισαν τα προβλήματα της εποχικότητας, είτε χρησιμοποιώντας μία διαρθρωτική
εξήγηση, για παράδειγμα κάνοντας αναφορά σε αιτιώδεις συντελεστές, όπως η χρονική
στιγμή της συγκομιδής, είτε με τη χρήση της μέσης τιμής για μεμονωμένες εβδομάδες ή
μεμονωμένους μήνες.
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Ενότητα 1.3: Ανασκόπηση Των Εμπειρικών Μελετών Για Την Ύπαρξη Εποχικότητας.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και τα
συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί όσο αφορά τον εντοπισμό του φαινομένου της
εποχικότητας στη χρηματοοικονομική επιστήμη και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια
λειτουργίας του χρηματιστηρίου. Θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας κυρίως σε εκείνες τις
μελέτες, οι οποίες αναφέρθηκαν στην εύρεση εποχικότητας στις αποδόσεις που προκύπτουν
από μεμονωμένα χρεόγραφα και από δείκτες χρηματιστηρίου. Επειδή οι εμπειρικές
διερευνήσεις, οι οποίες έχουν έρθει σε πέρας από διάφορους ερευνητές, έλαβαν υπόψη
διαφορετική κάθε φορά χρηματιστηριακή αγορά, θα επιχειρηθεί μία διάκριση των μελετών
σύμφωνα με την εκάστοτε αγορά και θα γίνει καταγραφή τους σε ημερολογιακή σειρά.
Ο διαχωρισμός που πραγματοποιείται αναφέρεται στη διαφορετική γεωγραφική
περιοχή στην οποία λειτουργεί και εδρεύει το εκάστοτε χρηματιστήριο. Διακρίνονται οι εξής
ομάδες:
1) Η περιοχή της Βόρειας Αμερικής, η οποία αποτελείται από τις αγορές του Καναδά
και των Η.Π.Α.,
2) Η περιοχή της Ευρώπης και
3) Η περιοχή της Άπω Ανατολής, η οποία περιέχει χρηματιστήρια χωρών της Ασίας
καθώς και το χρηματιστήριο της Αυστραλίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει και μία τέταρτη ομάδα ερευνών, εκείνη που εξετάζει
δύο ή περισσότερα χρηματιστήρια, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες.

1.3.1. Εμπειρικές μελέτες που σχετίζονται με την περιοχή της Βόρειας Αμερικής.
Ο Cross (1973) στη μελέτη του στόχευε να καταγράψει μια περίπτωση, όπου οι τιμές
των μετοχών χαρακτηρίζονται από μη τυχαιότητα στις κινήσεις τους και χρησιμοποίησε τις
αλλαγές στο δείκτη μετοχών Standar & Poor’s Composite. Το δείγμα του κάλυπτε το χρονικό
διάστημα 2/1/1953-21/12/1970 και είχε παρατηρήσεις από 844 Δευτέρες και Παρασκευές. Το
δείγμα επιλέχθηκε έτσι ώστε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange
ή NYSE) να ήταν ανοιχτό τη Δευτέρα και την Παρασκευή και κλειστό το Σάββατο. Ο Cross
εξέτασε την κατανομή των μεταβολών που σημειώθηκαν στις τιμές την Παρασκευή και τη
Δευτέρα και ερεύνησε την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στις αλλαγές στις δύο αυτές ημέρες
Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
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χρησιμοποιώντας εργαλεία περιγραφικής στατιστικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η μέση
ποσοστιαία αλλαγή του S&P Composite ήταν 0,12% την Παρασκευή και –0,18% τη Δευτέρα.
Συνεπώς, παρουσιαζόταν αρνητική απόδοση τη Δευτέρα και θετική την Παρασκευή.
Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι υπήρχε εξάρτηση των αποδόσεων της Δευτέρας από εκείνες της
Παρασκευής, ειδικότερα πιο έντονη, όταν μειωνόταν η τιμή των μετοχών την Παρασκευή.
Τέλος, αποκαλύφθηκε διαφορετική σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις την Δευτέρα και την
Παρασκευή από εκείνη που υπήρχε μεταξύ άλλων διαδοχικών εργάσιμων ημερών.
Οι Rozeff και Kinney (1976) στη μελέτη τους ερεύνησαν για την ύπαρξη της
εποχικότητας. Εξέτασαν τις συνολικές αποδόσεις στο NYSE για τη συνολική περίοδο
1/1904-12/1974, καθώς και για τις υποπεριόδους 1904-1928, 1929-1940, 1941-1974 και την
υποπερίοδο 1904-1928 σε συνδυασμό με την 1941-1974. Οι τιμές των μετοχών
περιγράφονταν από ένα μοντέλο πολλαπλασιαστικού τυχαίου περιπάτου και η απόδοση
καθώς και ο τυχαίος όρος αποδίδονταν καλύτερα από μία συμμετρική κατανομή που ανήκε
στις Stable κατανομές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εξαγωγή των αποδόσεων του NYSE έγινε
από διάφορες πηγές με διαφορετικό τρόπο κατά τη διάρκεια της συνολικής περιόδου. Η
συνάρτηση αυτοσυσχέτισης δεν εντόπισε συνεχή εποχικότητα και δεν απέδωσε άμεσα
αποτελέσματα σχετικά με την μηνιαία κατανομή των αποδόσεων μετοχών.
Ωστόσο, η εποχικότητα ήταν περισσότερο ανιχνεύσιμη, όταν τα δεδομένα
μελετήθηκαν κατά μήνα. Οι παράμετροι κεντρικής τάσης έδειξαν ότι η υψηλή απόδοση τον
Ιανουάριο ήταν η πιο συνεχής, ενώ τα παράμετροι διασποράς παρουσίασαν σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στους μήνες, αλλά όχι τόσο έντονες ή συνεχείς, όσο οι παραπάνω
παράμετροι. Εφαρμόστηκαν στη συνέχεια μη παραμετρικοί έλεγχοι, οι οποίοι έδειξαν ότι
τουλάχιστον μία κατανομή, αυτή του Ιανουαρίου, ήταν διαφορετική από τις άλλες και η αιτία
ήταν η υψηλή μέση απόδοση που παρουσιαζόταν το μήνα αυτό. Οι παραμετρικοί έλεγχοι της
ανάλυσης διακύμανσης, επίσης απέδειξαν ότι οι διαφορές στις κατανομές των μηνών
αποδίδονταν στις παραμέτρους κεντρικής τάσης παρά σε διασποράς και ότι ο υπεύθυνος
μήνας ήταν ο Ιανουάριος. Παραπέρα, αποδείχθηκε ότι ο χαρακτηριστικός exponent ήταν ο
ίδιος για όλες τις μηνιαίες κατανομές αποδόσεων μετοχών.
Τέλος, η εκτίμηση των ασφαλίστρων κινδύνου από το μοντέλο αποτίμησης
κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων με δύο παραμέτρους παρουσίασε σημαντική
εποχικότητα, όπου ο Ιανουάριος διέφερε από τους άλλους μήνες με ένα μεγάλο ασφάλιστρο
κινδύνου. Η συμπεριφορά αυτή των μηνιαίων αποδόσεων αποδόθηκε στο γεγονός ότι στη
διάρκεια του Ιανουαρίου συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα, όπως η έναρξη του φορολογικού
έτους για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις, η αρχή του λογιστικού χρόνου για τις
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επιχειρήσεις και πραγματοποιούνται αρχικές ανακοινώσεις σχετικά με τα λογιστικά κέρδη
της περασμένης χρονιάς.
Ο French (1980) διερεύνησε τη διαδικασία με την οποία παράγονται οι αποδόσεις των
μετοχών στις Η.Π.Α.. Οι αποδόσεις υπολογίστηκαν με βάση το μοντέλο του
πολλαπλασιαστικού τυχαίου περιπάτου που περιγράφει τη συμπεριφορά των τιμών των
μετοχών και χρησιμοποιήθηκαν οι ημερήσιες αποδόσεις από το χαρτοφυλάκιο S&P
Composite. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αρχικά περιλάμβανε 90 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
του NYSE και μετά τις 1/3/1957 αποτελούταν από 500 (Standard & Poor Composite 500). Το
δείγμα αφορούσε την περίοδο 1953-1977 καθώς και τις υποπεριόδους 1953-1957, 1958-1962,
1963-1967, 1968-1972 και 1973-1977. Εξετάστηκαν δύο μοντέλα για τη διαδικασία
παραγωγής των αποδόσεων. Σύμφωνα με την υπόθεση του συναλλακτικού χρόνου (trading
time hypothesis), οι αποδόσεις παράγονται μόνο στο χρόνο των συναλλαγών και η
αναμενόμενη απόδοση είναι η ίδια για όλες τις ημέρες. Αντίθετα, σύμφωνα με την υπόθεση
του ημερολογιακού χρόνου (calendar time hypothesis), οι αποδόσεις παράγονται συνεχώς και
η αναμενόμενη απόδοση της Δευτέρας είναι τριπλάσια από εκείνη των υπόλοιπων ημερών,
επειδή αντιπροσωπεύει την επένδυση 3 ημερολογιακών ημερών. Ο έλεγχος χρησιμοποίησε
παλινδρομήσεις με ψευδομεταβλητές και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι 2 υποθέσεις
ίσχυαν μόνο στη τελευταία υποπερίοδο.
Επιπλέον, η απόδοση της Δευτέρας ήταν αρνητική και χαμηλότερη από τη μέση
απόδοση των άλλων ημερών, η οποία ήταν θετική. Στη συνέχεια, ελέγχθηκε αν οι αρνητικές
αποδόσεις εμφανίζονταν μόνο τη Δευτέρα ή μετά από μία οποιαδήποτε ημέρα, όπου το
χρηματιστήριο ήταν κλειστό. Για την ανάλυση αυτή, οι αποδόσεις για ημέρες που
ακολουθούσαν αργίες συγκρίθηκαν με τις αποδόσεις για περιόδους που δεν περιείχαν κάποια
αργία. Μόνο η μέση απόδοση της Τρίτης μετά από αργίες ήταν χαμηλότερη από τη μέση
απόδοση των άλλων ημερών, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι αρνητικές αποδόσεις τη Δευτέρα
προέκυπταν από την επίδραση του Σαββατοκύριακου και όχι από την επιρροή ενός γενικού
κλεισίματος του χρηματιστηρίου.
Οι Gibbon και Ηess (1981) εφάρμοσαν έλεγχο για εποχικότητα στον S&P 500 και σε
χαρτοφυλάκια ίσης στάθμισης και στάθμισης με βάση την αξία, τα οποία κατασκευάστηκαν
από το Κέντρο για Έρευνα στις Τιμές Χρεογράφων (CRSP) του πανεπιστημίου του Σικάγο. Η
δειγματική περίοδος ήταν 2/7/1962-28/12/1978, η οποία χωρίστηκε σε μικρότερες
υποπεριόδους και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν παλινδρόμηση με ψευδομεταβλητές.
Τα ευρήματα απέδειξαν ότι η απόδοση της Δευτέρας ήταν η χαμηλότερη και αρνητική, εκτός

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

από την υποπερίοδο 29/11/1974-28/12/1978. Η απόδοση της Τρίτης ήταν επίσης ελαφρώς
χαμηλή και οι αποδόσεις της Τετάρτης και της Παρασκευής ήταν οι 2 υψηλότερες.
Επίσης, ο ίδιος έλεγχος εφαρμόστηκε στις μετοχές του δείκτη Dow Jones 30 με σκοπό
να αποφευχθεί το πρόβλημα της μη συναλλαγής και να καθοριστεί η έκταση της ημερήσιας
εποχικότητας ανάμεσα στα χρεόγραφα. Οι περίοδοι μελέτης ήταν 3/7/1962-28/12/1978,
3/7/1962-27/10/1970 και 30/10/1970-28/12/1978. Αυτό που προέκυψε ήταν ότι η αρνητική
απόδοση της Δευτέρας εμφανιζόταν σε όλα τα χρεόγραφα και στη συνολική περίοδο και στην
1η υποπερίοδο. Το συμπέρασμα αυτό δεν επηρεάστηκε από την τροποποίηση για την ύπαρξη
ετεροσκεδαστικότητας. Πραγματοποίησαν την ίδια ανάλυση και στην αγορά κρατικών
ομολόγων και βρήκαν ότι και τα κρατικά ομόλογα παρουσίασαν ένα ισχυρό πρότυπο στις
αποδόσεις τους ποιοτικά όμοιο με εκείνο στις αποδόσεις των μετοχών.
Στο τέλος, εξέτασαν την επίδραση των διαφορετικών διαδικασιών τακτοποίησης και
του σφάλματος στη διαδικασία μέτρησης στις αποδόσεις των μετοχών. Από τη μία, η
τακτοποίηση πραγματοποιούταν 4 ημέρες μετά τη συναλλαγή πριν τις 10/2/1968 και
καθιερώθηκε να λαμβάνει χώρα 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αυτή.
Υποστήριξαν ότι η τιμή της Δευτέρας θα έχει τόκο 4 ημερών, ενώ οι τιμές της Παρασκευής 6
και ότι από το γεγονός αυτό μπορεί να προκύψει η ιδιάζουσα απόδοση της Δευτέρας. Η
διαφορά του τόκου 2 επιπλέον ημερών στη τιμή σημειώθηκε και στη διαδικασία
τακτοποίησης των κρατικών ομολόγων. Ωστόσο, ο έλεγχος που διεξάχθηκε απέδειξε ότι η
διαφορά στην περίοδο τακτοποίησης δεν μπορούσε να ερμηνεύσει την παρατηρούμενη
αρνητική απόδοση της Δευτέρας. Από την άλλη, η ασυμφωνία ανάμεσα στις παρατηρούμενες
και στις πραγματικές τιμές μπορούσε να δημιουργήσει μεροληψία στις τιμές των μετοχών
ανάμεσα στις ημέρες. Στις μετοχές η μεροληψία εκδηλωνόταν ως μεγάλη τιμή την
Παρασκευή ή / και μικρή τιμή τη Δευτέρα, αλλά η έρευνα απέρριψε την πιθανότητα του
συστηματικού σφάλματος ως ερμηνεία της απόδοσης της Δευτέρας.
Οι Lakonishok και Levi (1982) χρησιμοποίησαν την καθυστέρηση μεταξύ της
συναλλαγής και της τακτοποίησης, την καθυστέρηση αυτή σε συνδυασμό με την
καθυστέρηση στην εκκαθάριση επιταγών και την επίδραση των αργιών σε σχέση με τη
συμπεριφορά των αποδόσεων των μετοχών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τις
ημερήσιες αποδόσεις ήταν οι τιμές από κλείσιμο σε κλείσιμο από το CRSP και κάλυπταν το
χρονικό διάστημα 7/1962-12/1979 και για τις υποπεριόδους 1962-1967, 1968-1973 και 19741979. Ο δείκτης της παρούσας μελέτης ήταν ο CRSP με ίση στάθμιση και με στάθμιση με
βάση την αξία και τα αποτελέσματα που παρουσίασαν ήταν παρεμφερή.
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Επαναλαμβάνεται ότι από το Φεβρουάριο του 1968 η τακτοποίηση των μετοχών
γινόταν 5 ημέρες μετά τη συναλλαγή, ενώ προηγουμένως η καθυστέρηση ανάμεσα στη
συναλλαγή και στη τελική τακτοποίηση ήταν 5 ημέρες (4 ημέρες για τη τακτοποίηση και μία
πρόσθετη ημέρα για τη χρέωση από τις τράπεζες). Σημειώθηκε ότι μία συναλλαγή που
πραγματοποιείται την Παρασκευή, τακτοποιείται 10 ημέρες μετά, ενώ εκείνη της Δευτέρας
μετά από 8 ημέρες, υπογραμμίζοντας πάλι τη διαφορά 2 ημερών. Στη συνέχεια, οι ερευνητές
προχώρησαν σε στατιστική έρευνα κάνοντας τροποποίηση των αποδόσεων για το επιτόκιο.
Πριν την τροποποίηση, οι αποδόσεις ήταν σημαντικά αρνητικές τη Δευτέρα και θετικές την
Παρασκευή και σημειώθηκε σημαντική μείωση στις θετικές αποδόσεις της Παρασκευής και
αύξηση στις αρνητικές της Δευτέρας μετά την τροποποίηση και την επιρροή των αργιών, οι
οποίες όμως δεν αρκούσαν για την εξάλειψη της εποχικότητας. Στο τέλος, πρέπει να
αναφερθεί ότι η μη φυσιολογική συμπεριφορά των αποδόσεων της Παρασκευής και της
Δευτέρας έπαψε να υπάρχει στη τελευταία υποπερίοδο και τα συμπεράσματα ενός επιπλέον
ελέγχου, σύμφωνα με το οποίο προστέθηκαν ψευδομεταβλητές σε εξίσωση παλινδρόμησης,
έδειξαν ότι η ημερήσια εποχικότητα εξαφανιζόταν μετά το 1974.
Ο Keim (1983) μελέτησε τη μορφή της εποχικότητας που σχετιζόταν με το μέγεθος
της επιχείρησης στις Η.Π.Α.. Χρησιμοποίησε στοιχεία από τα ημερήσια αρχεία του CRSP, τα
οποία αφορούσαν επιχειρήσεις εισηγμένες στο NYSE ή στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο
(American Stock Exchange ή ΑΜΕΧ) για την περίοδο 1963-1979. Οι επιχειρήσεις
ταξινομήθηκαν με βάση την αγοραία αξία των μετοχών τους, η οποία υπολογίστηκε ως το
γινόμενο του αριθμού των μεριδίων των κοινών μετοχών στο τέλος του χρόνου και της τιμής
που είχαν στο τέλος της χρονιάς. Έπειτα, οι επιχειρήσεις χωρίστηκαν εξίσου σε 10
χαρτοφυλάκια με βάση το μέγεθος της συνολικής αγοραίας αξίας τους. Το χαρτοφυλάκιο 1
περιείχε τις μικρότερες επιχειρήσεις, ενώ το χαρτοφυλάκιο 10 τις μεγαλύτερες.
Όμως, χρησιμοποιήθηκαν οι μη φυσιολογικές αποδόσεις από το αρχείο ημερήσιας
υπερβάλλουσας απόδοσης του CRSP για τον έλεγχο της πιθανής σχέσης μεταξύ του μεγέθους
και των μη φυσιολογικών αποδόσεων. Το αρχείο αυτό περιείχε χαρτοφυλάκια ελέγχου, τα
οποία διαμορφώθηκαν από την ετήσια κατάταξη των μετοχών σε 10 χαρτοφυλάκια σε
φθίνοντα βαθμό κινδύνου, όπως αυτός μετρήθηκε από τους εκτιμημένους betas ScholesWilliams. Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις των χρεογράφων προέκυψαν από την ημερήσια
απόδοση του χρεογράφου αφαιρώντας την ημερήσια απόδοση ίσης στάθμισης του
χαρτοφυλακίου ελέγχου στο οποίο είχε ταξινομηθεί το χρεόγραφο. Οι μέσες ημερήσιες
υπερβάλλουσες αποδόσεις για τα χαρτοφυλάκια μεγέθους εξάχθηκαν σταθμίζοντας ίσα τις
υπερβάλλουσες αποδόσεις του CRSP για τα χρεόγραφα σε κάθε χαρτοφυλάκιο. Αποδείχθηκε
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ότι υπάρχει μία αρνητική σχέση ανάμεσα στις μη φυσιολογικές αποδόσεις και στο μέγεθος
της επιχείρησης (οι μικρές επιχειρήσεις παρουσίαζαν μεγαλύτερες αποδόσεις) καθώς και ότι
η σχέση αυτή δεν παρουσίασε ευαισθησία σε διαφορετικούς εκτιμητές του κινδύνου, γεγονός
που θα έδειχνε την επίδραση της μη συχνής συναλλαγής.
Στη συνέχεια, εξετάστηκε η σημαντικότητα της σχέσης αυτής σε μηνιαίο επίπεδο
χρησιμοποιώντας τη διαφορά στις τροποποιημένες αποδόσεις για τον κίνδυνο ανάμεσα στα
χαρτοφυλάκια της μικρότερης και μεγαλύτερης αγοραίας αξίας. Τα αποτελέσματα εμφάνισαν
ότι 55% της σχέσης αυτής οφειλόταν στις μη φυσιολογικές αποδόσεις που εμφανίστηκαν τον
Ιανουάριο. Επιπλέον, ελέγχθηκε η σταθερότητα του φαινομένου αυτού από μήνα σε μήνα
εφαρμόζοντας εξίσωση παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές, η οποία εκτιμήθηκε με τη
μέθοδο των σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων (GLS). Ο έλεγχος παρουσίασε ότι οι
μικρότερες επιχειρήσεις είχαν δυσανάλογα υψηλές και θετικές αποδόσεις τον Ιανουάριο σε
σύγκριση με τους υπόλοιπους μήνες, ενώ το αντίθετο αποδείχθηκε για τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις. Η παραπέρα ανάλυση εντόπισε ότι περίπου 26% του τελευταίου φαινομένου
οφειλόταν στις 5 πρώτες ημέρες συναλλαγής του χρόνου και ακόμα πιο συγκεκριμένα,
περίπου το 11% αποδιδόταν στην πρώτη ημέρα συναλλαγής.
Όσο αφορά τη ετήσια σταθερότητα της σχέσης παρατηρήθηκε αντιστροφή στο
πρόσημο κατά την περίοδο 1969-1973 (με εξαίρεση το 1971), όπου οι μικρές επιχειρήσεις
υστερούσαν των μεγάλων, αλλά ακόμα και τότε το premium του μεγέθους ήταν σημαντικά
υψηλό τον Ιανουάριο. Τέλος, ο παρών συγγραφέας επιχείρησε να ερμηνεύσει τις υψηλές
αποδόσεις που εκδηλώνονταν τον Ιανουάριο χρησιμοποιώντας επιχειρήματα, όπως η
υπόθεση της φορολογικής ελάφρυνσης από την πώληση μετοχών στο τέλος του χρόνου και
εκείνη της ανακοίνωσης σημαντικών πληροφοριών τον Ιανουάριο, αλλά χωρίς επιτυχία.
Ο Reinganum (1983) στην έρευνα του προσπάθησε να ερμηνεύσει τις υπερβολικά
μεγάλες αποδόσεις των μικρών επιχειρήσεων τον Ιανουάριο χρησιμοποιώντας την απαλλαγή
φόρου από την πώληση μετοχών. Σύλλεξε και αυτός δεδομένα σχετικά με τις τιμές και τον
αριθμό των μεριδίων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους από τα ημερήσια
αρχεία του CRSP για το χρονικό διάστημα 1962-1979. Εφαρμόστηκε ακριβώς η ίδια λογική
που ακολούθησε ο Keim (1983) όσο αφορά την κατασκευή των χαρτοφυλακίων που θα
βοηθούσαν στον έλεγχο της συγκεκριμένης εποχικότητας. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση
οι ημερήσιες αποδόσεις των επιχειρήσεων σε κάθε χαρτοφυλάκιο ήταν αυτές που
συνδυάστηκαν με ίση στάθμιση για να σχηματιστεί η ημερήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση των χρεογράφων με βάση ένα μέτρο
πιθανής φορολογικής ελάφρυνσης από την πώληση μετοχών (potential tax-loss selling ή
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PTS). Ο υπολογισμός αυτού του μέτρου περιλάμβανε μόνο στοιχεία τιμών και αποσκοπούσε
στην εκτίμηση της διαφοράς ανάμεσα στη τιμή που είχε μία μετοχή στο τέλος του χρόνου και
στη μέγιστη τιμή της, η οποία επιλεγόταν από την περίοδο που κάλυπτε από τον Ιούλιο ως
την τελευταία ημέρα συναλλαγής του ημερολογιακού χρόνου. Το μέτρο PTS προέκυψε από
τη διαίρεση της πρώτης τιμής με τη δεύτερη.
Ένας πρώτος έλεγχος έδειξε ότι η κατανομή των επιχειρήσεων δεν ήταν ομοιόμορφη
και ότι υπήρχε σχέση μεταξύ της κεφαλαιοποίησης και του μέτρου PTS. Παρόλα αυτά, οι
επιχειρήσεις, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως μικρές, δεν εμφανίζονταν όλες πιθανές για
φορολογική απαλλαγή από την πώληση μετοχών. Έπειτα, έγινε ένας έλεγχος διατηρώντας
την κεφαλαιοποίηση σταθερή και παρουσιάστηκε ότι οι μικρές επιχειρήσεις εμφάνισαν
υψηλότερες αποδόσεις από τις μεγάλες επιχειρήσεις κατά τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.
Εφαρμόστηκε κατόπιν μία εξίσωση παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές, η οποία
ερεύνησε και απέδειξε ότι οι πρώτες ημέρες συναλλαγής του έτους προκαλούσαν το
αποτέλεσμα μεγέθους τον Ιανουάριο, ενώ μέσω άλλου ελέγχου επιβεβαιώθηκε ότι η PTS
μπορούσε να εξηγήσει τις υπερβολικά μεγάλες αποδόσεις στις πρώτες ημέρες του
Ιανουαρίου.
Παρόλα αυτά, η PTS δεν κατάφερε να ερμηνεύσει πλήρως την ανώμαλη συμπεριφορά
των μικρών επιχειρήσεων τον Ιανουάριο, καθώς επιχειρήσεις που ήταν νικητές την
προηγούμενη χρονιά παρουσίασαν μεγάλες μέσες αποδόσεις και τον υπόλοιπο Ιανουάριο,
εκτός από τις πρώτες ημέρες συναλλαγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι διερευνήθηκε η
σπουδαιότητα των κερδών δολλαρίου, τα οποία παράγονταν από μία στρατηγική συναλλαγής
σχεδιασμένη για την εκμετάλλευση των παραπάνω αποδόσεων και βρέθηκε ότι τα κέρδη
αυτά ήταν περιορισμένου μεγέθους.
Οι Berges, McConnell και Schlarbaum (1984) πραγματοποίησαν μία ανάλογη μελέτη
με εκείνη του Reinganum (1983). Εξέτασαν τις αποδόσεις μετοχών στον Καναδά για την
ύπαρξη υψηλών αποδόσεων τον Ιανουάριο και ερεύνησαν αν το φαινόμενο αυτό
συγκεντρώθηκε σε επιχειρήσεις μικρής αγοραίας αξίας. Η περίοδος που μελετήθηκε
αφορούσε το χρονικό διάστημα 1/1950-12/1980. Χρησιμοποίησαν τη τελευταία τιμή
κλεισίματος του μήνα για μετοχές από 391 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν εισηχθεί στο
χρηματιστήριο του Τορόντο (Toronto Stock Exchange ή TSE) ή του Μόντρεαλ (Montreal
Stock Exchange ή MSE).
Ταξινόμησαν τις μετοχές σύμφωνα με τη συνολική αγοραία αξία τους στο τέλος κάθε
Δεκεμβρίου και διαμόρφωσαν 5 ισομεγέθη χαρτοφυλάκια κάθε χρόνο. Υπολόγισαν μία μέση
απόδοση για καθένα από τα χαρτοφυλάκια αυτά με ίση στάθμιση για κάθε μήνα ξεκινώντας
Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

από το 1/1951. Το δείγμα διακρίθηκε στις υποπεριόδους 1951-1972 και 1973-1980 λόγω της
επιβολής φόρου στα κεφαλαιακά κέρδη στον Καναδά το 1972. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
στις raw μηνιαίες αποδόσεις παρουσίασαν σχέση των αποδόσεων με το μέγεθος της
επιχείρησης και η μικρότερη διαφορά ήταν στη δεύτερη υποπερίοδο. Η ανάλυση που
πραγματοποιήθηκε στις μέσες αποδόσεις εντόπισε υψηλές αποδόσεις τον Ιανουάριο και στις
δύο υποπεριόδους. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούσαν με την παρουσία υψηλών αποδόσεων
στην αλλαγή της χρονιάς στις Καναδικές αποδόσεις μετοχών.
Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις του Ιανουαρίου και
ενός μέτρου PTS ώστε να εξεταστεί η υπόθεση της φορολογικής ελάφρυνσης από την
πώληση μετοχών. Το μέτρο αυτό υπολογίστηκε ως ο λόγος της τιμής στο τέλος της χρονιάς
και της υψηλότερης τιμής συναλλαγής σε αυτή την περίπτωση κατά τη διάρκεια ενός
διαστήματος που αφήνει περιθώρια για βραχυχρόνια ζημιά με φορολογικό σκοπό. Τα
χρεόγραφα κατατάχθηκαν σε 10 χαρτοφυλάκια για κάθε περίοδο, διαιρώντας τα 5
χαρτοφυλάκια σε 2 μέρη με βάση το μέγεθος του PTS: τα χαρτοφυλάκια υψηλής PTS και
χαμηλής PTS. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, οι μέσες αποδόσεις ήταν μεγαλύτερες για τα
πρώτα χαρτοφυλάκια από ό,τι για τα δεύτερα, αλλά χωρίς να είναι στατιστικά σημαντικές.
Μόνο η σημαντική διαφορά στις μέσες αποδόσεις στη 2η υποπερίοδο καθιστούσε εφικτή την
εξήγηση των υψηλών αποδόσεων του Ιανουαρίου μέσω της απαλλαγής φόρου από την
πώληση μετοχών.
Στη μελέτη τους οι Keim και Stambaugh (1984) διερεύνησαν τις αποδόσεις μετοχών
εκτείνοντας την μελέτη τους σε 55 χρόνια, 1928-1982, τα οποία χώρισαν σε 2 μεγάλες
υποπεριόδους (1928-1952 και 1953-1982) και 11 πενταετείς υποπεριόδους και αξιοποίησαν
δεδομένα του δείκτη S&P Composite. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο δείκτης αυτός ιδρύθηκε στις
1/3/1928 και ήταν σταθμισμένος με βάση την αξία. Βασιζόταν σε 90 μετοχές μέχρι τις
1/3/1957 και από τότε και μετά σε 500 μετοχές του NYSE. Στο NYSE πραγματοποιούνταν
συναλλαγές 6 ημέρες την εβδομάδα μέχρι πριν από τον Ιούνιο του 1952.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην 1η υποπερίοδο ήταν έντονη η
αρνητική μέση απόδοση της Δευτέρας, η οποία εμφανίστηκε και σε όλες τις μικρότερες
υποπεριόδους και η υψηλή μέση απόδοση του Σαββάτου. Η σύγκριση των 2 μεγάλων
υποπεριόδων και ένας έλεγχος σε ένα διάστημα που περιείχε εβδομάδες συναλλαγής με 5 και
6 ημέρες απέδειξαν ότι οι μεγαλύτερες αποδόσεις σημειώνονταν τη τελευταία ημέρα
συναλλαγής, είτε αυτή ήταν Παρασκευή, είτε Σαββάτο και ο τελευταίος έλεγχος έδειξε
επίσης ότι η διάρκεια του Σαββατοκύριακου δεν επηρέαζε τη μέση απόδοση της Δευτέρας.
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Μελετήθηκε η σημαντικότητα που είχε η τακτοποίηση στην εξήγηση της συμπεριφοράς των
αποδόσεων χωρίς όμως καμία επιτυχία.
Στη συνέχεια, οι παρόντες συγγραφείς εξέτασαν την ύπαρξη πιθανού συνδέσμου
ανάμεσα στην ημερήσια εποχικότητα και στο μέγεθος της επιχείρησης. Τα δεδομένα
αποκτήθηκαν από τα αρχεία ημερήσιων μετοχών CRSP για το διάστημα 2/1/1963-31/12/1979
και αφορούσαν επιχειρήσεις εισηγμένες στο NYSE ή στο AMEX. Αξιοποιήθηκαν οι
αποδόσεις για 10 χαρτοφυλάκια βασισμένα στην αγοραία αξία των χρεογράφων και
εφαρμόστηκε η μέθοδος των seemingly unrelated regressions ανάμεσα και στις ημέρες της
εβδομάδας και στα χαρτοφυλάκια. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ενδιαφέροντα. Η
Δευτέρα είχε αρνητικές αποδόσεις σε όλα τα μεγέθη χαρτοφυλακίων, αλλά δεν υπήρχε σχέση
ανάμεσα στις αποδόσεις και το μέγεθος. Οι μέσες αποδόσεις για όλα τα χαρτοφυλάκια
αυξάνονταν στη διάρκεια της εβδομάδας και εκείνες της Παρασκευής ήταν οι μεγαλύτερες,
φαινόμενο πιο έντονο στις μικρότερες επιχειρήσεις. Τέλος, αποδείχθηκε ότι η ημερήσια
εποχικότητα δυνάμωνε όσο πιο μικρές ήταν οι επιχειρήσεις στο χαρτοφυλάκιο.
Παραπέρα, αποδείχθηκε ότι οι αρνητικές αποδόσεις της Δευτέρας μπορεί να
οφείλονταν στην ύπαρξη μεροληψίας στις τιμές των μετοχών την Παρασκευή και ότι ο ρόλος
του λάθους στη διαδικασία μέτρησης ήταν σημαντικός μόνο στην ανάλυση του κάθε
χαρτοφυλακίου ξεχωριστά και όχι στο σύνολο τους. Πραγματοποιήθηκε ακόμη ένας έλεγχος
για τη σημαντικότητα του παραπάνω σφάλματος έχοντας ως εργαλείο ανάλυσης τις
συσχετίσεις ανάμεσα στα λάθη της Δευτέρας και της Παρασκευής. Ο έλεγχος βασίστηκε στις
30 μετοχές του Dow Jones Industrial Index για την περίοδο 7/1962-12/1982 και το
αποτέλεσμα ήταν ότι η μέση συσχέτιση ανάμεσα στην απόδοση της Παρασκευής και της
Δευτέρας ήταν η υψηλότερη απορρίπτοντας την ερμηνεία του λάθους μέτρησης.
Στο τέλος της διερεύνησης τους χρησιμοποίησαν αποδόσεις bid to bid (ή ask to ask)
για να εξεταστεί αν η εποχικότητα σε ημερήσιο επίπεδο προήλθε από τις πράξεις ενός ειδικού
στο χρηματιστήριο. Η συλλογή των δεδομένων αφορούσε τις 50 πιο δραστήρια
συναλλασσόμενες σε ποσότητα μετοχές ελεύθερης αγοράς (over-the-counter ή OTC) από το
δείκτη NASDAQ και το χρονικό διάστημα 1978-1982. Πραγματοποίησαν τον έλεγχο στο
δείκτη ίσης στάθμισης που κατασκευάστηκε για τις OTC μετοχές και τον ίδιο έλεγχο στις 4
μετοχές που εμφανίστηκαν συνεχώς στη λίστα. Ωστόσο, η συμπεριφορά των αποδόσεων που
προέκυψε, έδειξε ότι η παρουσία του ειδικού δεν εξηγεί την ημερήσια εποχικότητα.
Ο Rogalski (1984) εξέτασε την ημερήσια εποχικότητα με περισσότερη λεπτομέρεια.
Χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές έναρξης και κλεισίματος του δείκτη Dow Jones Industrial
Average (DJIA) για την περίοδο 1/10/1974-30/4/1984 από το Wall Street Journal καθώς και
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οι αντίστοιχες τιμές για το δείκτη S&P 500 για το διάστημα 29/12/1978-9/12/1983. Οι ημέρες
στις οποίες σημειώθηκε καθυστέρηση στην έναρξη αφαιρέθηκαν από τη μελέτη. Οι
ημερήσιες αποδόσεις από κλείσιμο σε κλείσιμο υπολογίστηκαν ως ο φυσικός λογάριθμος του
λόγου διαδοχικών τιμών κλεισίματος.
Στη συνέχεια, οι αποδόσεις από κλείσιμο σε κλείσιμο αναλύθηκαν σε αποδόσεις
ημερών συναλλαγής και ημερών μη συναλλαγής, π.χ. η απόδοση από το κλείσιμο της
Παρασκευής ως το κλείσιμο της Δευτέρας χωρίστηκε στην απόδοση από το κλείσιμο της
Παρασκευής ως την έναρξη της Δευτέρας και στην απόδοση από την έναρξη της Δευτέρας ως
το κλείσιμο την ίδια ημέρα. Οι αποδόσεις σε μία ημέρα συναλλαγής ορίστηκαν ως ο φυσικός
λογάριθμος του κλάσματος της τιμής κλεισίματος και έναρξης του δείκτη, ενώ οι αποδόσεις
σε ημέρες μη συναλλαγής μετρήθηκαν ως ο λογάριθμος του πηλίκου της τιμής έναρξης σε
σχέση με τη τιμή κλεισίματος του δείκτη την προηγούμενη ημέρα που το χρηματιστήριο ήταν
ανοιχτό. Οι αποδόσεις του Σαββατοκύριακου προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας τη τιμή
έναρξης της Δευτέρας σε σχέση με τη τιμή κλεισίματος της Παρασκευής.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τις αποδόσεις από κλείσιμο σε κλείσιμο ήταν ίδια
για τους δύο δείκτες, οι οποίοι παρουσίαζαν κατά μέσο όρο αρνητική απόδοση για τη
Δευτέρα. Όμως, μετά την παραπάνω διάκριση το φαινόμενο της Δευτέρας μετατράπηκε σε
αποτέλεσμα Σαββατοκύριακου μη συναλλαγής. Εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης για τον
έλεγχο της ισότητας των μέσων αποδόσεων και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αποδόσεις
από κλείσιμο σε κλείσιμο για το δείκτη S&P 500 δεν ήταν ίσες, ενώ το αντίθετο ίσχυε για το
DJIA. Επιπλέον, οι αποδόσεις από κλείσιμο σε κλείσιμο του S&P 500 δε συμφωνούσαν με
την trading time hypothesis σε αντίθεση με εκείνες του DJIA, όταν όμως στη συνέχεια
χρησιμοποιήθηκαν οι αποδόσεις από έναρξη σε κλείσιμο, η υπόθεση αυτή ίσχυε και για τους
2 δείκτες.
Παραπέρα, ο συγγραφέας ανέλυσε τις ημερήσιες αποδόσεις του δείκτη DJIA αφού τις
χώρισε για ημέρες Ιανουαρίου, για ημέρες των υπόλοιπων μηνών και για αργίες και αργίεςΣαββατοκύριακα. Οι αποδόσεις της Δευτέρας και εκείνες του Σαββατοκύριακου μη
συναλλαγής εμφανίζονταν θετικές τον Ιανουάριο σε αντίθεση με τους άλλους μήνες. Μία
αργία ορίστηκε από το αν το χρηματιστήριο ήταν κλειστό και οι αποδόσεις αργίας από
κλείσιμο σε κλείσιμο υπολογίστηκαν από το κλείσιμο της συναλλακτικής ημέρας πριν από
την αργία ως το κλείσιμο την ημέρα συναλλαγής μετά από την αργία. Ως αργίαΣαββατοκύριακο ήταν η περίπτωση, όπου η αργία ήταν την Παρασκευή ή τη Δευτέρα. Η
διάκριση των αποδόσεων από κλείσιμο σε κλείσιμο ίσχυε πάλι. Η ανάλυση απέδειξε ότι οι
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αποδόσεις Σαββατοκύριακου μη συναλλαγής ήταν κατά μέσο όρο αρνητικές και ήταν πιο
έντονες, όταν η Δευτέρα ήταν αργία.
Σε επόμενο τμήμα, ο συγγραφέας διερεύνησε την επίδραση του μεγέθους της
επιχείρησης στα αποτελέσματα που είχε ήδη βρει. Ακολούθησε τη γνωστή διαδικασία
χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις για 10 χαρτοφυλάκια που βασίστηκαν στην αγοραία αξία
μετοχών στο τέλος του χρόνου, ενώ τα στοιχεία πάρθηκαν από το CRSP για την περίοδο
1963-1982. Οι αποδόσεις υπολογίστηκαν από κλείσιμο σε κλείσιμο και αφαιρέθηκαν οι
αργίες και οι αργίες-Σαββατοκύριακα. Από την ανάλυση διακύμανσης όλα τα χαρτοφυλάκια
είχαν αρνητική απόδοση τη Δευτέρα, εκτός από το μικρότερο και παρουσιάστηκε μία σχέση
ανάμεσα στο μέγεθος της επιχείρησης και τις 3 τελευταίες ημέρες της εβδομάδας. Σε όλα τα
χαρτοφυλάκια οι μέσες αποδόσεις της Δευτέρας ήταν θετικές τον Ιανουάριο και αρνητικές
τον υπόλοιπο χρόνο και οι μικρές επιχειρήσεις είχαν υψηλότερες αποδόσεις από τις μεγάλες
επιχειρήσεις τον Ιανουάριο ανεξάρτητα από τη μέρα της εβδομάδας.
Παραπέρα, εξετάστηκε αν το παραπάνω φαινόμενο ημέρα της εβδομάδας /
Ιανουάριος / μέγεθος της επιχείρησης, το οποίο πήρε το όνομα του ερευνητή, συνέβαινε στην
αλλαγή του χρόνου και οι ημερήσιες αποδόσεις του Ιανουαρίου χωρίστηκαν σε 2 μέρη, τις 5
πρώτες ημέρες συναλλαγής και τις υπόλοιπες ημέρες. Οι μέσες αποδόσεις του Ιανουαρίου και
στις 2 ομάδες ήταν μεγαλύτερες για τις μικρές επιχειρήσεις για όλες τις ημέρες. Τέλος, η
ανάλυση των γιορτών για τα 10 χαρτοφυλάκια έδειξε ότι οι μέσες αποδόσεις σε αργίεςΣαββατοκύριακα είχαν σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης, όταν η γιορτή ήταν τη Δευτέρα
και καμία σύνδεση, όταν η αργία ήταν την Παρασκευή. Οι αποδόσεις 2 ημερών σε αργίες τις
υπόλοιπες ημέρες ήταν κατά μέσο όρο συνδεδεμένες με το μέγεθος της επιχείρησης.
Οι Dyl και Martin (1985) στην έρευνα τους αμφισβήτησαν τα συμπεράσματα των
Lakonishok και Levi (1982). Υποστήριξαν ότι οι αν ημερήσιες αποδόσεις επηρεάζονταν από
τις διαδικασίες τακτοποίησης / εκκαθάρισης, τότε θα έπρεπε να άλλαζαν το 1968 και
προχώρησαν σε περαιτέρω έλεγχο. Χρησιμοποίησαν τις αποδόσεις του δείκτη S&P 500 για
το διάστημα 1957-1981. Διαίρεσαν το συνολικό δείγμα σε περίοδο πριν και μετά το 1968 και
εξέτασαν την συμπεριφορά των αποδόσεων μέσα στην εβδομάδα. Η απόδοση υπολογίστηκε
ως η ποσοστιαία αλλαγή στη τιμή του δείκτη στην προηγούμενη ημέρα και δε λήφθηκαν
υπόψη οι αργίες. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ένας πρόσθετος έλεγχος κατά τον οποίο
παλινδρομήθηκαν οι αποδόσεις της Παρασκευής και της Δευτέρας στο επιτόκιο overnight
των ομοσπονδιακών κεφαλαίων για την περίοδο μετά το 1968. Τα αποτελέσματα απέδειξαν
ότι οι υψηλές θετικές αποδόσεις την Παρασκευή και οι χαμηλές αρνητικές της Δευτέρας δεν
μπορούσαν να εξηγηθούν μερικώς από τη διαδικασία τακτοποίησης και εκκαθάρισης.
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Οι Rogalski και Tinic (1986) επιχείρησαν στη μελέτη τους, η οποία αντιστοιχούσε
στο διάστημα 1968-1982, να εξηγήσουν το φαινόμενο κατά το οποίο οι επιχειρήσεις μικρής
κεφαλαιοποίησης παρουσίαζαν μεγαλύτερες αποδόσεις τροποποιημένες στον κίνδυνο και ότι
οι αποδόσεις αυτές συσσωρεύονταν τον Ιανουάριο. Χρησιμοποίησαν το δείκτη ίσης
στάθμισης του NYSE και του AMEX και διαμόρφωσαν 20 χαρτοφυλάκια βασιζόμενα στο
μέγεθος της επιχείρησης, το οποίο ισοδυναμούσε με την συνολική αξία των κοινών μετοχών
στην αρχή κάθε έτους. Ο έλεγχος για την ισότητα των μέσων αποδόσεων ανάμεσα στους
μήνες περιλάμβανε παλινδρόμηση με πρόσθετες ψευδομεταβλητές και απέδωσε τα ίδια
αποτελέσματα με έναν άλλο έλεγχο που δε λάμβανε υπόψη τον Ιανουάριο. Με βάση αυτά, η
μέση ημερήσια απόδοση ήταν μεγαλύτερη τον Ιανουάριο για το δείκτη ίσης στάθμισης και
για τα χαρτοφυλάκια 1-15.
Στη συνέχεια, ερευνήθηκε η εποχικότητα στο συνολικό κίνδυνο μέσω της
διακύμανσης και αποδείχθηκε ότι ο δείκτης ίσης στάθμισης καθώς και τα 5 πρώτα
χαρτοφυλάκια παρουσίασαν μεγάλο κίνδυνο τον Ιανουάριο. Επιπλέον, εκτίμησαν το
συστηματικό και διαφοροποιήσιμο κίνδυνο ανά μήνα μέσω ενός μοντέλου αγοράς και οι
ημερήσιες αποδόσεις για κάθε χαρτοφυλάκιο παλινδρομήθηκαν στις αντίστοιχες αποδόσεις
του δείκτη ίσης στάθμισης. Εφαρμόζοντας ανάλυση διακύμανσης τα beta των μικρών
επιχειρήσεων εμφανίστηκαν πολύ μεγαλύτερα στην αρχή της χρονιάς και τα συμπεράσματα
ήταν παρόμοια για τις residual διακυμάνσεις.
Κατόπιν, οι παρόντες ερευνητές ασχολήθηκαν με την ευαισθησία των beta στην
επιλογή των παρατηρήσεων του δείγματος χωρίζοντας τις ημερήσιες αποδόσεις με διάφορους
τρόπους. Οι beta αποδείχθηκαν ευαίσθητοι και διαφορετικά σημαντικοί ανάμεσα στους μήνες
ανεξάρτητα από τον τρόπο που χωρίστηκαν οι αποδόσεις, παρουσιάζοντας έτσι απόδειξη
όμοια με την παρουσία εποχικότητας, μέρος της οποίας εξηγούσε ο Ιανουάριος. Στο τέλος,
έλαβαν υπόψη τη μη σύγχρονη συναλλαγή ως αιτία πρόκλησης της συγκεκριμένης
εποχικότητας. Εφάρμοσαν έναν έλεγχο για τις 20 μικρότερες επιχειρήσεις έχοντας ως
εργαλείο τον όγκο συναλλαγής και αυτό που βρήκαν ήταν ότι ο υψηλότερος κίνδυνος για τις
μετοχές μικρών επιχειρήσεων δε μπορούσε να αποδοθεί στο χαμηλότερο όγκο συναλλαγής
τον Ιανουάριο.
Οι Tinic, Barone-Adesi και West (1987) εξέτασαν αν η φορολογική ελάφρυνση από
την πώληση μετοχών από επενδυτές στο τέλος της χρονιάς ερμηνεύει τις υψηλές αποδόσεις
τον Ιανουάριο στον Καναδά. Αναλύθηκε αρχικά η συμπεριφορά των αποδόσεων του δείκτη
του χρηματιστηρίου του Τορόντο (TSE), TSE 300 καλύπτοντας το διάστημα 2/1956-8/1981.
Ο TSE 300 ήταν δείκτης με στάθμιση στην αξία των 300 κοινών μετοχών που ήταν
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εισηγμένες στα χρηματιστήρια TSE και MSE και κάποιες από αυτές στο NYSE ή στο
AMEX. Πρέπει να αναφερθεί ότι ίσχυσε φόρος στα κεφαλαιακά κέρδη στον Καναδά μετά το
1972. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης ήταν οι υψηλές αποδόσεις των μετοχών τον Ιανουάριο
πριν και μετά την αλλαγή του φορολογικού νόμου.
Κατασκεύασαν 5 χαρτοφυλάκια με βάση την αξία κεφαλαιοποίησης των μετοχών για
να ελεγχθεί η σχέση ανάμεσα στο μέγεθος της επιχείρησης και στην παρατηρούμενη
εποχικότητα και εκτιμήθηκε παλινδρόμηση με ψευδομεταβλητές. Τα ευρήματα που
προέκυψαν έδειξαν έντονη εποχικότητα στις αποδόσεις των μικρότερων επιχειρήσεων στην
αλλαγή του έτους πριν και μετά την εισαγωγή του φόρου. Επιπλέον, οι παρόντες μελετητές
διερεύνησαν αν τα premiums των αποδόσεων των μικρών επιχειρήσεων ήταν μεγαλύτερα
μετά την επιβολή φορολόγησης στα κεφαλαιακά, κέρδη, αλλά η προσπάθεια τους
χαρακτηρίστηκε άκαρπη. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση που είχε ο φόρος στις αποδόσεις
των μετοχών και εντοπίστηκε σημαντικό αποτέλεσμα στη συμπεριφορά εκείνων που
συναλλάσσονταν μόνο στον Καναδά.
Στο τέλος, εξετάστηκε η δραστηριότητα συναλλαγής καναδικών μετοχών από
Αμερικανούς και / ή από Καναδούς επενδυτές, τα κέρδη ή οι ζημιές των οποίων υπόκεινταν
σε φορολόγηση εισοδήματος, ως ο καθοριστικός παράγοντας των υψηλών αποδόσεων τον
Ιανουάριο πριν το 1973. Όσο αφορά τους πρώτους επενδυτές, τα αποτελέσματα δεν
επιβεβαίωναν την υπόθεση φορολογικής απαλλαγής από την πώληση μετοχών. Από τη μία
πλευρά, παρόλο που οι διπλά εισηγμένες μετοχές επηρεάζονταν από τη συμπεριφορά αυτών
των επενδυτών, δεν είχαν μεγάλη συναλλαγή στην αρχή του χρόνου και από την άλλη, η
εποχικότητα που παρατηρήθηκε στις ποσότητες συναλλαγής των μετοχών, οι οποίες
συναλλάσσονταν μόνο στον Καναδά, εξαφανίστηκε μετά το φόρο. Όσο αφορά τους
τελευταίους επενδυτές, η εποχικότητα στις αποδόσεις πριν από το 1972 δεν προκλήθηκε από
τη συμπεριφορά στις συναλλαγές τους.
Ο Ariel (1987) μελέτησε την εποχικότητα μέσα στο μήνα στις Η.Π.Α..
Χρησιμοποιήθηκαν οι αποδόσεις των δεικτών ίσης στάθμισης και στάθμισης στην αξία CRSP
για να αντιπροσωπεύσουν τις αποδόσεις των μετοχών για την περίοδο 1963-1981. Τα
ιστογράμματα των αριθμητικών μέσων αποδόσεων παρουσίασαν θετικές αποδόσεις για το
πρώτο μισό του μήνα ακολουθούμενες από αρνητικές αποδόσεις για το δεύτερο μισό. Ο
συγγραφέας όρισε ως συναλλακτικό μήνα την περίοδο που αρχίζει από τη τελευταία ημέρα
συναλλαγής ενός ημερολογιακού μήνα και τελειώνει τη τελευταία ημέρα συναλλαγής του
επόμενου ημερολογιακού μήνα. Η πρώτη ημέρα περιεχόταν στο διάστημα αυτό, ενώ η
δεύτερη όχι. Ο συναλλακτικός μήνας στη συνέχεια χωρίστηκε σε δύο ίσα μέρη και
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αφαιρέθηκε η μονή μεσαία μέρα συναλλαγής στην περίπτωση των μηνών που αυτή υπήρχε.
Η μέση ημερήσια απόδοση του πρώτου μισού ήταν σημαντική και μεγαλύτερη από εκείνη
του δεύτερου μισού, η οποία ήταν ασήμαντη.
Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ένας έλεγχος που βασιζόταν στη σύγκριση της μέσης
σωρευτικής απόδοσης ανάμεσα στις 9 πρώτες και στις 9 τελευταίες ημέρες του
συναλλακτικού μήνα για το πλήρες διάστημα 1963-1981 καθώς και για 4 μικρότερα
διαστήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση σωρευτική απόδοση ήταν μεγαλύτερη στο
πρώτο μισό των συναλλακτικών μηνών και για τους 2 δείκτες και η διαφορά αυτή οφειλόταν
σε μικρή μετατόπιση των συνολικών κατανομών. Το συμπέρασμα ήταν ότι όλη η σωρευτική
ανάπτυξη της αγοράς πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο μισό των μηνών συναλλαγής, ενώ η
συνεισφορά του δεύτερου μισού ήταν μηδενική στη διάρκεια της συνολικής περιόδου.
Κατόπιν, προχώρησε στην αναζήτηση των παραγόντων που προκάλεσαν τη διαφορά
στις μέσες αποδόσεις. Η παρουσία ακραίων τιμών στο ιστόγραμμα των συχνοτήτων
ημερήσιων αποδόσεων, η μεροληψία πριν τον έλεγχο και η μηνιαία μεροληψία στα δεδομένα
του δείκτη δεν αποδείχθηκαν πιθανές αιτίες για το φαινόμενο της συγκεκριμένης
εποχικότητας. Επιπλέον, η έλλειψη συνταιριάσματος ανάμεσα στον ημερολογιακό χρόνο και
στο χρόνο συναλλαγής καθώς και η συγκέντρωση των μερισματικών πληρωμών σε κάποιο
από τα 2 μισά των μηνών απορρίφθηκαν ως δυνατές εξηγήσεις. Ούτε οι υψηλές αποδόσεις
κατά το πρώτο μισό του Ιανουαρίου ή άλλων μηνών δεν έδωσαν επαρκή απάντηση.
Στο τέλος, ο παρών συγγραφέας παρατηρώντας ότι η εποχικότητα μέσα στο μήνα
παρουσιαζόταν έντονα τη τελευταία και τις 4 πρώτες ημέρες συναλλαγής των ημερολογιακών
μηνών διερεύνησε για εποχικότητα στην αλλαγή του μήνα που σχετιζόταν με το μέγεθος της
επιχείρησης. Συσσώρευσε την απόδοση που κέρδισαν οι μικρές επιχειρήσεις έναντι εκείνης
των μεγάλων κατά τη διάρκεια των 9 πρώτων και 9 τελευταίων ημερών κάθε συναλλακτικού
μήνα, εκτός από τον Ιανουάριο. Η απόδοση των μικρών επιχειρήσεων ήταν μεγαλύτερη από
εκείνη των μεγάλων και στα 2 μισά των συναλλακτικών μηνών στις περιόδους 1963-1968 και
1974-1981, αλλά δεν υπήρχε ένδειξη εποχικότητας μέσα στο μήνα. Ωστόσο, κατά το
διάστημα 1969-1973, όπου οι μικρές επιχειρήσεις είχαν χαμηλότερη απόδοση από τις
μεγάλες, σημειώθηκε εποχικότητα εξαιτίας της μικρής αποδοτικότητας των μικρών
επιχειρήσεων στο δεύτερο μισό των συναλλακτικών μηνών.
Οι Lakonishok και Smidt (1988) ερεύνησαν για διάφορες μορφές της εποχικότητας
στηριζόμενοι στις ημερήσιες τιμές κλεισίματος του δείκτη DJIA. Τα στοιχεία για το δείκτη
ήταν διαθέσιμα από τις 8/9/1896 και η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα για περίπου
90 χρόνια (4/1/1897-11/6/1986). Ο δείκτης αυτός βασιζόταν αρχικά σε 12 μετοχές, ενώ στις
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3/10/1916 ο αριθμός των μετοχών αυξήθηκε σε 20 και σε 30 στις 1/10/1928 και παρέμεινε
σταθερός από τότε. Ο DJIA περιλάμβανε μετοχές από μεγάλες, δραστήρια συναλλασσόμενες
επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 25% της αγοραίας αξίας στο NYSE και δεν
περιείχε μερίσματα. Το NYSE λειτουργούσε το Σάββατο μέχρι το 1952 και η κατάργηση της
συναλλαγής χρησίμευσε ως διαχωριστικό σημείο στα δεδομένα. Η περίοδος του δείγματος
πριν το 1952 ταξινομήθηκε σε 4 υποπεριόδους από 14 χρόνια, ενώ η περίοδος μετά το 1952
χωρίστηκε σε 3 υποπεριόδους 12 χρόνων (συνολικά υπήρχαν 10 χρονικά διαστήματα).
Οι παρόντες συγγραφείς ασχολήθηκαν με τη συμπεριφορά των αποδόσεων από μήνα
σε μήνα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το συνολικό δείγμα και τις περιόδους πριν και
μετά το 1952 έδειξαν ότι μήνες, οι οποίοι είχαν υψηλή απόδοση σε μία υποπερίοδο, δεν
απέδωσαν τόσο καλά σε άλλες υποπεριόδους και κατά συνέπεια δεν σημειώθηκε συνεχής
εποχικότητα στις αποδόσεις των μετοχών σε μηνιαίο επίπεδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο
Ιανουάριος είχε τη χαμηλότερη τυπική απόκλιση στην πρώτη κύρια υποπερίοδο, αλλά την
υψηλότερη στη δεύτερη, γεγονός που εξηγήθηκε από πιθανές αλλαγές στο χρονικό
καθορισμό των ανακοινώσεων σχετικά με σημαντικές πληροφορίες.
Όσο αφορά την εποχικότητα μέσα στο μήνα, ορίστηκε ως 1ο μισό ενός μήνα το
διάστημα από την 1η ως την 15η ημερολογιακή ημέρα, αν σημειωνόταν συναλλαγή σε αυτή,
διαφορετικά μέχρι την επόμενη ημέρα συναλλαγής και εφαρμόστηκαν παραμετρικοί και μη
παραμετρικοί έλεγχοι. Τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν δεν υποστήριζαν έντονα την
παρατήρηση ότι οι αποδόσεις ήταν υψηλότερες στο 1ο από ό,τι στο 2ο μισό του μήνα.
Οι ερευνητές προχώρησαν στην μελέτη της συμπεριφοράς της ημερήσιας απόδοσης.
Το NYSE λειτουργούσε 6 ημέρες την εβδομάδα πριν τις 1/6/1952, αλλά η συναλλαγή το
Σάββατο ήταν μέχρι το μεσημέρι. Κατά συνέπεια, χωρίστηκαν οι Παρασκευές σε αυτές που
προηγήθηκαν συναλλαγής το Σάββατο και σε εκείνες που προηγήθηκαν συναλλαγής τη
Δευτέρα. Χρησιμοποιήθηκε εξίσωση παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές, ενώ δε λήφθηκαν
υπόψη η ημέρα συναλλαγής πριν και μετά από μία αργία. Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα
ήταν ότι οι αποδόσεις της Δευτέρας ήταν σημαντικά αρνητικές στη συνολική περίοδο και
στις περισσότερες υποπεριόδους. Επίσης, σημειώθηκαν υψηλότερες αποδόσεις τη τελευταία
ημέρα συναλλαγών, είτε αυτή ήταν Παρασκευή, είτε Σάββατο. Εξάλλου η Παρασκευή είχε
υψηλή απόδοση, ακόμα και όταν το Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα συναλλαγής, πιθανόν
λόγω της σύντομης λειτουργίας του χρηματιστηρίου εκείνη την ημέρα.
Στη συνέχεια, ερευνήθηκε η εποχικότητα γύρω από αργίες. Αργία προσδιορίστηκε η
ημέρα, όπου θα έπρεπε να γίνει συναλλαγή, αλλά αυτό δε συνέβη, ενώ αγνοήθηκαν οι
Τετάρτες, όπου το χρηματιστήριο ήταν κλειστό κατά το 1968. Οι ημέρες διακρίθηκαν σε
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ημέρες πριν από αργίες, μετά από αργίες και κανονικές ημέρες χωρίς να γίνει αναφορά σε
συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας. Η απόδοση πριν από τις αργίες ήταν 23 φορές
μεγαλύτερη από εκείνη των κανονικών ημερών και ίσχυε και για τη συνολική περίοδο και για
τις υποπεριόδους και οι αργίες εξηγούσαν περίπου 50% της αύξησης στη τιμή του DJIA. Οι
αποδόσεις αυτές και οι αποδόσεις πριν από Σαββατοκύριακα αποδείχθηκαν άνισες, ενώ
υπήρχε πιθανότητα να προκαλούνται και οι 2 από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου. Οι
αποδόσεις πριν από γιορτές ήταν 2 με 5 φορές υψηλότερες. Αντίθετα, η μέση απόδοση μετά
από αργίες παρουσιάστηκε ασήμαντα αρνητική για το συνολικό δείγμα και λιγότερο
αρνητική από εκείνη της Δευτέρας.
Επειδή το 2ο μισό του Δεκεμβρίου εμφάνισε ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις και αυτό
οφειλόταν στο γεγονός ότι το διάστημα εκείνο περιείχε συναλλακτικές ημέρες πριν τα
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, ελέγχθηκαν ξεχωριστά οι αποδόσεις σε εκείνη την
περίοδο. Η περίοδος χωρίστηκε σε 3 διαστήματα: 1) από τα μέσα του Δεκεμβρίου μέχρι πριν
τη τελευταία ημέρα συναλλαγής πριν από τα Χριστούγεννα, 2) από την πρώτη ημέρα
συναλλαγής μετά τα Χριστούγεννα μέχρι πριν τη τελευταία ημέρα πριν από την Πρωτοχρονιά
και 3) οι ημέρες συναλλαγής πριν από τις 2 αργίες. Η μέση ημερήσια απόδοση για την
περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα ήταν ελάχιστα αρνητική, αλλά όχι σημαντική. Η αύξηση
που σημειώθηκε στο DJIA κατά το 2ο μισό του Δεκεμβρίου ήταν στην περίοδο που άρχιζε
από τη τελευταία ημέρα συναλλαγής πριν από τα Χριστούγεννα και ήταν συνεχής σε όλες τις
υποπεριόδους.
Παραπέρα, οι συγγραφείς ακολούθησαν τη λογική του Ariel (1987) και μελέτησαν τις
αποδόσεις στις 4 πρώτες και στις 4 τελευταίες ημέρες συναλλαγής γύρω από την αλλαγή του
μήνα. Ο έλεγχος παρουσίασε ένα έντονο αποτέλεσμα, όπου οι μέσες αποδόσεις ήταν
σημαντικά μεγαλύτερες για τη τελευταία και τις 3 πρώτες ημέρες συναλλαγής του μήνα και o
DJIA αυξήθηκε περισσότερο στη διάρκεια αυτής της τετραήμερης περιόδου, ενώ μειώθηκε
στις υπόλοιπες ημέρες. Τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια και για τις κύριες υποπεριόδους και
δεν άλλαξαν, όταν αφαιρέθηκαν η τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου και οι 3 πρώτες ημέρες
του Ιανουαρίου.
Στο τέλος, ερευνήθηκε αν οι πληρωμές μερισμάτων μπορούσαν να επιδράσουν πάνω
στη συμπεριφορά των αποδόσεων. Τα δεδομένα για τα μερίσματα των μετοχών του DJIA
αφορούσαν τις χρονιές 1941, 1951, 1961, 1971 και 1981 και εκτιμήθηκε η μερισματική
απόδοση για κάθε ημέρα κατά την οποία οποιαδήποτε μετοχή έδωσε προμέρισμα. Η
πληρωμή των μερισμάτων γινόταν σε τριμηνιαία βάση στις περισσότερες περιπτώσεις. Το
1941 και το 1981 εμφανίστηκαν 2 εποχιακά πρότυπα. Η πρώτη τάση ήταν ότι η μερισματική
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απόδοση ήταν μεγαλύτερη το 2ο μήνα ενός ημερολογιακού τριμήνου σε σχέση με τους
άλλους 2 μήνες, ενώ η δεύτερη τάση ήταν ότι οι επιχειρήσεις πλήρωσαν ένα πρόσθετο
μέρισμα το Δεκέμβριο. Η πρώτη τάση έγινε πιο έντονη το 1981, σε αντίθεση με τη δεύτερη
που εξασθένησε. Το πρότυπο των μερισματικών αποδόσεων δεν επηρέασε την εποχικότητα
σε μηνιαίο επίπεδο και δεν μπορούσε να εξηγήσει τις αποδόσεις στην αλλαγή του μήνα.
Τέλος, σημειώθηκε υψηλή μερισματική απόδοση τη Δευτέρα από το 1981, η οποία όμως δεν
αρκούσε για την ερμηνεία της ημερήσιας εποχικότητας.
Ο Ariel (1990) μελέτησε την ύπαρξη εποχικότητας στις αποδόσεις πριν από αργίες.
Χρησιμοποίησε τις ημερήσιες αποδόσεις του δείκτη CRSP με ίση στάθμιση και στάθμιση με
βάση την αξία για την περίοδο 1963-1982. Οι αργίες που έλαβε υπόψη ήταν η Πρωτοχρονιά,
η Καλή Παρασκευή, η 4η Ιουλίου, οι Ευχαριστίες, τα Χριστούγεννα, η President’s Day, η
Labor Day και η Memorial Day, ενώ αγνοήθηκε η ημέρα των εκλογών και οι μέρες αυτές
προκαλούσαν κλείσιμο του χρηματιστηρίου. Η απόδοση πριν από αργίες ήταν κατά μέσο όρο
μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων ημερών 9 και 14 φορές για το δείκτη με ίση στάθμιση και
στάθμιση με βάση την αξία, αντίστοιχα. Χωρίστηκε το δείγμα σε 2 ίσες υποπεριόδους και οι
αποδόσεις συνέχιζαν να είναι σημαντικά υψηλές σε ημέρες πριν από αργίες και στους 2
δείκτες. Όσο αφορά τη διακύμανση των μετοχών πριν από αργίες, αυτή ήταν μικρότερη από
εκείνη άλλων ημερών, γεγονός που υπογράμμιζε ότι η υψηλή απόδοση πριν από γιορτές δεν
ήταν ανταμοιβή για την ανάληψη πρόσθετου κινδύνου. Επίσης, αποδείχθηκε η
σημαντικότητα των ημερών πριν από αργίες στις συνολικές αποδόσεις, μιας και το 34,7% της
σωρευτικής απόδοσης των 20 ετών προήλθε από το 3,19% των ημερών που προηγούνταν των
αργιών.
Παρακάτω, ο ερευνητής χρησιμοποίησε ωριαίες τιμές του DJIA για τις 2 μέρες πριν
και τη 1 μέρα μετά από μία αργία κατά το ίδιο διάστημα για να μελετήσει τη συμπεριφορά
των ενδοημερήσιων αποδόσεων γύρω από αργίες. Αφού μετέτρεψε τα δεδομένα σε overnight,
ημερήσιες και ωριαίες αποδόσεις, παρατήρησε ότι η υψηλή μέση απόδοση την ημέρα πριν
από αργίες παρουσιαζόταν σε ορισμένες ώρες. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιήθηκαν
ακατέργαστες ωριαίες αποδόσεις παρατηρήθηκε ότι οι υψηλές αποδόσεις έλαβαν χώρα τη
τελευταία ώρα συναλλαγής. Αυτό το εύρημα ήταν υπεύθυνο για το 25% της συνολικής
απόδοσης την ημέρα πριν από αργίες και συνεπώς έγινε παραπέρα έρευνα.
Συλλέγοντας στοιχεία για τις τιμές προσφοράς, ζήτησης και κλεισίματος για το δείγμα
30 μεγάλων μετοχών για 2 μέρες πριν από τις αργίες της περιόδου 1983-1986, εξετάστηκε αν
η συναλλαγή κλεισίματος στη τιμή ζήτησης προκαλούσε τις υψηλές αποδόσεις σε ημέρες
πριν από αργίες. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα bid-ask δεν αποτέλεσαν πηγή των υψηλών
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αποδόσεων λόγω του πρόχειρου υπολογισμού της συμβολής τους και του περιορισμένου
μεγέθους του δείγματος.
Ο παρών ερευνητής, επίσης, έδειξε ότι οι αποδόσεις πριν από αργίες δεν οφείλονταν
από το μέγεθος της μικρής επιχείρησης, τις υψηλές αποδόσεις του Ιανουαρίου και από τις
αρνητικές του Σαββατοκύριακου. Τέλος, μελετήθηκε η ισχύς της εποχικότητας πριν από
γιορτές στην περίοδο 1983-1986 και παρόλο που το μικρό δείγμα δεν απέδωσε
συμπεράσματα σύμφωνα με την επιβίωση της συγκεκριμένης εποχικότητας, δημιουργήθηκε η
αντίθετη πεποίθηση.

1.3.2. Εμπειρικές μελέτες που αναφέρονται σε ευρωπαϊκά χρηματιστηριακά
δεδομένα.
Οι Theobald και Price (1984) εκτίμησαν την επίδραση της μη συναλλαγής στη
συμπεριφορά των αποδόσεων που παρουσιάστηκαν στις ημέρες της εβδομάδας στην Αγγλία.
Χρησιμοποίησαν τους εξής δείκτες: τον Financial Times Ordinary (FTO) και τον Financial
Times Actuaries All Share (FTAS) για το χρονικό διάστημα 1/6/1975-31/5/1981 αφού
αφαίρεσαν τις αργίες. Ο δείκτης FTO ήταν ένας γεωμετρικός μέσος δείκτης των 30 ηγετικών
αγγλικών μετοχών και δεν επηρεαζόταν από τη μη συναλλαγή, ενώ ο FTAS ήταν ένας
δείκτης με στάθμιση στην αξία περίπου 750 αγγλικών μετοχών, οι οποίες δεν
συναλλάσσονταν πολύ συχνά. Οι παρόντες συγγραφείς μελέτησαν τις συνέπειες της μη
συναλλαγής στους εκτιμημένους μέσους, στις διακυμάνσεις και στις αυτοσυνδιακυμάνσεις
των αποδόσεων για κάθε δείκτη, εφαρμόζοντας παραμετρικούς και μη ελέγχους, καθώς και
higher moments, όπως kurtosis και skewness, τόσο σε ολόκληρο το δείγμα δεδομένων, όσο
και σε 4 υποδείγματα (1/6/1975-31/12/1976, 1/1/1977-31/5/1978, 1/6/1978-31/12/1979 και
1/1/1980-31/12/1981).
Οι εκτιμημένοι μέσοι παρουσίασαν αρνητικές αποδόσεις τη Δευτέρα και στην πλήρη
περίοδο και στις 4 υποπεριόδους, οι οποίες ήταν πιο ισχυρές για το δείκτη FTO. Ο δείκτης
αυτός εμφάνισε, επίσης, πιο έντονα θετική απόδοση τη Τρίτη. Όσο αφορά τους ελέγχους που
αναφέρονταν στην ισότητα της διακύμανσης, η υπόθεση ήταν ότι η πιθανή εποχικότητα στο
μέσο θα προκαλούσε εποχικότητα στη διακύμανση. Τα αποτελέσματα εμφάνισαν
εποχικότητα, η οποία όμως δεν ήταν πολύ διάχυτη. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι συγγραφείς
είχαν εικάσει ότι η μη συναλλαγή ή οι καθυστερήσεις στην τροποποίηση της τιμής θα
δημιουργούσαν εκτιμημένες αυτοσυνδιακυμάνσεις. Τα ευρήματα ήταν ενδεικτικά της
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πιθανής επίδρασης της λογιστικής περιόδου που ίσχυε στο χρηματιστήριο του Λονδίνου
(London Stock Exchange ή LSE), η οποία ενσωματώθηκε στην παραπέρα έρευνα.
Τέλος, προσπάθησαν να καθορίσουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της
ημερήσιας εποχικότητας που παρατηρήθηκε. Στην Αγγλία η διαδικασία τακτοποίησης και η
ημερομηνία καταβολής του προμερίσματος ασκούσαν σημαντική επιρροή στις αποδόσεις των
μετοχών. Το LSE έχει λογιστικές περιόδους, οι οποίες αρχίζουν τη Δευτέρα και διαρκούν 2
εβδομάδες. Η τακτοποίηση πραγματοποιείται τη 2η Δευτέρα μετά το τέλος της λογιστικής
περιόδου. Η τιμή της 1ης Δευτέρας περιέχει τόκο 21 ημερών, ενώ η τιμή της Παρασκευής
τόκο 10 ημερών. Συνεπώς, υπάρχει επίδραση του τόκου, η οποία καθιστά ισχυρά θετικές τις
αποδόσεις την 1η Δευτέρα της λογιστικής περιόδου. Από την άλλη, οι μετοχές δίνουν
προμέρισμα την 1η Δευτέρα της λογιστικής περιόδου, γεγονός που αφαιρεί από τον αγοραστή
τη δύναμη να λάβει το δηλωμένο μέρισμα και μειώνει τη τιμή της μετοχής κατά το ποσό
αυτό. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα η 1η ημέρα της λογιστικής περιόδου να έχει αρνητική
απόδοση. Η συνολική απόδοση την 1η Δευτέρα της λογιστικής περιόδου είναι γενικά θετική
και περιλαμβάνει τα 2 παραπάνω φαινόμενα.
Πρώτα, μελετήθηκε το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο οι μετοχές δίνουν
προμέρισμα τη Δευτέρα και πιο συγκεκριμένα τη 2η Δευτέρα της λογιστικής περιόδου. Τα
αποτελέσματα ήταν μπερδεμένα και μία δυνατή ερμηνεία ήταν το σύστημα λογιστικής
περιόδου / τακτοποίησης που εφαρμοζόταν στο LSE. Έπειτα, ερευνήθηκε η επιρροή που
ασκούσαν η ημερομηνία τακτοποίησης και η λογιστική περίοδος και η ανάλυση έδειξε ότι
παρείχαν μόνο μία λογική για τη διαφορετική εποχικότητα από Δευτέρα σε Δευτέρα.
Τέλος, έλεγξαν το ρόλο του όγκου συναλλαγής και το συμπέρασμα που εξάχθηκε
ήταν ότι η εποχικότητα προέκυψε από την επίδραση της τιμής, ενώ ελάχιστη απόδειξη
εποχικότητας εντοπίστηκε στους όγκους συναλλαγής.
Ο Santesmases (1986) ερεύνησε την εποχικότητα στο ισπανικό χρηματιστήριο.
Χρησιμοποίησε τις ημερήσιες αποδόσεις του δείκτη του χρηματιστηρίου της Μαδρίτης και
των 40 περισσότερο συναλλασσόμενων μετοχών, οι οποίες ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες: τις
μετοχές τραπεζών και επενδύσεων, τις μετοχές υπηρεσιών και τις βιομηχανικές μετοχές. Η
περίοδος της μελέτης κάλυπτε το χρονικό διάστημα 2/1/1979-30/12/1983, όπου η συναλλαγή
τη Δευτέρα στα χρηματιστήρια της Ισπανίας ξεκίνησε στις 4/6/1984 και οι αποδόσεις των
μετοχών υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την πληρωμή των μερισμάτων.
Ο τρόπος αυτός υπολογισμού των αποδόσεων για το δείκτη και για τις μεμονωμένες
μετοχές είχε ως συνέπεια οι αποδόσεις να είναι κατά μέσο όρο υψηλότερες στις μετοχές παρά
στο χρηματιστηριακό δείκτη. Επιπλέον, οι μέσοι και οι τυπικές αποκλίσεις των 3 ομάδων
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ήταν μεγαλύτεροι από τα μεγέθη του δείκτη με την τυπική απόκλιση των βιομηχανικών
μετοχών να είναι η υψηλότερη δείχνοντας έτσι μεγαλύτερο κίνδυνο επένδυσης. Η
μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την διερεύνηση της εποχικότητας ήταν η ανάλυση
διακύμανσης. Η έρευνα για τις ημερήσιες αποδόσεις παρουσίασε ότι οι μετοχές των
τραπεζών και επενδύσεων καθώς και ο δείκτης εμφάνισαν τις χαμηλότερες και αρνητικές
αποδόσεις τη Τρίτη, ενώ οι αποδόσεις της συγκεκριμένης ημέρας ήταν οι υψηλότερες για τις
μετοχές των υπηρεσιών και της βιομηχανίας χωρίς όμως καμία από αυτές να είναι
σημαντικές. Συνεπώς, δεν υπήρχε ημερήσια εποχικότητα στην αγορά της Ισπανίας.
Στη συνέχεια, η ανάλυση της εποχικότητας σε μηνιαίο επίπεδο έδειξε ότι υπήρχαν
υψηλές αποδόσεις για ολόκληρο το 1ο τρίμηνο και η εξαίρεση ήταν οι βιομηχανικές μετοχές
με μεγαλύτερες αποδόσεις τον Ιανουάριο, ενώ ήταν χαμηλότερες στη διάρκεια του 4ου
τριμήνου. Συγκρίθηκαν οι μέσες αποδόσεις των τριμήνων και παρουσιάστηκε εποχικότητα
στην αλλαγή της χρονιάς. Έπειτα, ο παρών μελετητής επιχείρησε να εξηγήσει τη τελευταία
τάση με τη φορολογική ελάφρυνση μετά από την πώληση μετοχών, κυρίως αυτών που είχαν
αρνητικές αποδόσεις όλο το χρόνο. Χώρισε το σύνολο των μετοχών σύμφωνα με το πρόσημο
της μέσης απόδοσης που παρουσιάστηκε από τον Ιανουάριο ως το Σεπτέμβριο. Ο έλεγχος
εντόπισε περισσότερο σημαντική εποχικότητα στις μετοχές με θετικές αποδόσεις,
αποτέλεσμα που απέδειξε ότι η συμπεριφορά των αποδόσεων δεν ερμηνεύεται μόνο από τον
παραπάνω παράγοντα.
Οι Reinganum και Shapiro (1987) εξέτασαν τις αποδόσεις σε μηνιαία βάση στο LSE
κατά την περίοδο 1/1955-12/1980. Το σύνολο των επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν,
πάρθηκε από την βάση δεδομένων των τιμών μετοχών του Λονδίνου (London Share Price
Data Base ή LSPD). Το δείγμα LSPD περιλάμβανε μεγάλες και συχνά συναλλασσόμενες
αγγλικές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν εισηγμένες στο LSE από το 1975 και ένα τυχαίο δείγμα,
τουλάχιστον 33% αυτών πριν το 1975. Ωστόσο, ο αριθμός των επιχειρήσεων στην παρούσα
μελέτη ήταν μικρότερος από το δείγμα LSPD. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα δείκτη
από τις International Financial Statistics (IFS) του International Monetary Fund (IMF) και
από το δείκτη Financial Times Actuaries.
Το γεγονός ότι το φορολογικό έτος στην Αγγλία τελειώνει στις 5/4 για τα άτομα και
ότι η κυβέρνηση άρχισε να φορολογεί τα κεφαλαιακά κέρδη στις 6/4/1965 κατέστησαν πιο
κατάλληλα τα δεδομένα ώστε να ελεγχθεί αν η αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς επηρέασε
την εποχικότητα των αποδόσεων. Οι αποδόσεις όλων των χρεογράφων, οι οποίες περιείχαν
μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη, συνδυάστηκαν με ίση στάθμιση για την κατασκευή ενός
δείκτη αγοράς και εφαρμόστηκε παλινδρόμηση με ψευδομεταβλητές. Δεν εντοπίστηκε
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εποχικότητα πριν την επιβολή του φόρου και η υψηλότερη μέση απόδοση πριν το φόρο ήταν
τον Απρίλιο. Η απόδοση αυτή μπορούσε να αποδοθεί στη φορολόγηση των κερδών ή των
ζημιών από τη συναλλαγή κάποιων ατόμων.
Οι παρόντες συγγραφείς δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα τους ήταν διαφορετικά από
εκείνα των Gultekin και Gultekin (1983). Η αιτία ήταν ότι η IFS έκανε λάθος στην
μεταβίβαση όταν κατέγραφε τον αριθμό του δείκτη τον Απρίλιο του 1954. Χρησιμοποιώντας
τα δεδομένα των Gultekin και Gultekin καθώς και ένα ακόμα δείγμα IFS από το IMF δεν
βρήκαν εποχικότητα σε κάποιο μήνα κατά την περίοδο 4/1965-12/1979. Επίσης, σημειώθηκε
διαφορά στις αποδόσεις των δεδομένων IFS και LSPD και η ερμηνεία ήταν ότι τα δεδομένα
IFS ήταν η ημερήσια αξία του δείκτη Financial Times Actuaries για το μήνα από τον
Ιανουάριο 1963, ενώ ο δείκτης LSPD βασιζόταν στη τελευταία τιμή συναλλαγής του μήνα.
Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η ύπαρξη εποχικότητας πριν και μετά την μεταρρύθμιση
στο φορολογικό νόμο. Δεν ανιχνεύτηκε εποχικότητα στις μέσες μηνιαίες αποδόσεις πριν την
επιβολή του φόρου, αλλά μετά το 1965 σημαντικά αποτελέσματα προέκυψαν για τον
Ιανουάριο και τον Απρίλιο στους οποίους υπήρχε πιθανότητα για επιδράσεις φόρων. Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, το τέλος του φορολογικού έτους για τα άτομα ήταν στις 5/4, ενώ οι
επιχειρήσεις στην Αγγλία διάλεγαν το τέλος του φορολογικού έτους να είναι στις 31/12 ώστε
να μειώσουν το φόρο εισοδήματος τους, όταν είχαν ζημιές.
Κατά συνέπεια, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Πρώτα,
κατασκευάστηκε το μέτρο PTS, όπου διαιρέθηκε η τιμή κλεισίματος του προηγούμενου μήνα
με τη μεγαλύτερη τιμή κατά τον προηγούμενο χρόνο. Μετά, κατατάχθηκαν οι επιχειρήσεις
του LSPD με βάση το PTS και διακρίθηκαν οι μετοχές σε νικητές και χαμένους ανάλογα με
το PTS (το χαρτοφυλάκιο των χαμένων περιλάμβανε τα χρεόγραφα με το χαμηλότερο PTS
και αντίθετα για τους νικητές). Τέλος, έγινε η εξέταση των αποδόσεων στα χαρτοφυλάκια
νικητών και χαμένων πριν και μετά το φόρο. Τα στοιχεία των αποδόσεων στα 2
χαρτοφυλάκια για τους 2 παραπάνω μήνες παρουσίασαν ότι η εποχικότητα τον Απρίλιο
αποδιδόταν στην ελάφρυνση φόρου από πώληση χρεογράφων σε αντίθεση με τον Ιανουάριο.
Οι

Board

και

Suttcliffe

(1988)

μελέτησαν

την

ημερήσια

εποχικότητα

χρησιμοποιώντας τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος του δείκτη Financial Times All Share
(FTA) για την περίοδο 30/4/1962-30/4/1986 και για τις υποπεριόδους 1/5/1962-30/4/1968,
1/5/1968-30/4/1974,

1/5/1974-30/4/1980

και

1/5/1980-30/4/1986

και

υπολογίζοντας

λογαριθμικές αποδόσεις. Η ανάλυση της κατανομής των μέσων ημερήσιων αποδόσεων
παρουσίασαν σημαντική αρνητική απόδοση τη Δευτέρα, κυρίως σε όλο το δείγμα και στην
πρώτη υποπερίοδο, αλλά η εποχικότητα αυτή εξαφανίστηκε με την πάροδο του χρόνου. Στη
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συνέχεια, ερευνήθηκε η διαδικασία παραγωγής των αποδόσεων και τα αποτελέσματα
προσέγγισαν την trading time hypothesis. Μετά, εξετάστηκε αν η συγκεκριμένη εποχικότητα
προκλήθηκε από το κλείσιμο της αγοράς χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις σε αργίες χωρίς
όμως να βρεθεί καμία απόδειξη.
Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, στην Αγγλία υπήρχαν δύο αποτελέσματα στις
αποδόσεις που συνδέονταν με τις λογιστικές περιόδους του χρηματιστηρίου: Το πρώτο ήταν
η επίδραση τακτοποίησης, η οποία ήταν αποτέλεσμα επιτοκίων και το άλλο ήταν η επίδραση
προμερίσματος, η οποία επηρεαζόταν από το μέγεθος των δηλωμένων μερισμάτων. Οι
παρόντες συγγραφείς μελέτησαν τα αποτελέσματα αυτά εφαρμόζοντας παλινδρόμηση στα
δεδομένα, χρησιμοποιώντας μηνιαία δεδομένα για το δείκτη FTA από το LSPD, επειδή δε
λάμβανε υπόψη τις πληρωμές μερισμάτων. Με βάση τα ευρήματα που εξάχθηκαν, μπόρεσαν
να εξηγήσουν μερικώς την εποχικότητα που παρατηρήθηκε τη Δευτέρα καθώς και την
εξαφάνιση της τα τελευταία χρόνια.
Στο τέλος, λήφθηκε υπόψη το σφάλμα μέτρησης ως καθοριστικός παράγοντας της
παραπάνω εποχικότητας, αλλά η αρνητική απόδοση της Δευτέρας παρέμενε και μετά την
πιθανότητα μεροληψίας στη τιμή κλεισίματος της Παρασκευής.

1.3.3. Εμπειρικές μελέτες που σχετίζονται με την περιοχή της Άπω Ανατολής.
Οι Jaffe και Westerfield (1985) χρησιμοποίησαν ημερήσιες τιμές κλεισίματος για να
μελετήσουν την ύπαρξη ημερήσιας εποχικότητας στην Ιαπωνία. Το δείγμα αφορούσε το
δείκτη Nikkei-Dow (ND), το δείκτη του χρηματιστηρίου του Τόκιο (Tokyo Stock Exchange ή
TSE) και το δείκτη S&P 500. Ο δείκτης ND αποτελούταν από 225 χρεόγραφα και ήταν ίδιος
στην κατασκευή με το Dow Jones, ενώ ο δείκτης TSE ήταν ένας δείκτης με στάθμιση στη
αξία 1000 χρεογράφων και ήταν όμοιος με το S&P 500. Η απόδοση ήταν η ποσοστιαία
αλλαγή στην αξία του δείκτη από την προηγούμενη ημέρα και το TSE συναλλασσόταν και το
Σάββατο. Η έρευνα έγινε για το διάστημα 5/1/1970-30/4/1983 καθώς και για τις
υποπεριόδους 1970-1976 και 1976-1983.
Ο έλεγχος με τη χρήση παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές έδειξε ότι η μέση
απόδοση ήταν σημαντικά αρνητική τη Δευτέρα και θετική την Παρασκευή και το Σάββατο,
με μεγαλύτερη εκείνη του Σαββάτου και για τους 2 ιαπωνικούς δείκτες. Παρόλα αυτά, η
εποχικότητα που παρουσιάστηκε στην Ιαπωνία ήταν διαφορετική από εκείνη στις Η.Π.Α.,
μιας και η μέση απόδοση ήταν χαμηλότερη τη Τρίτη κι όχι τη Δευτέρα και υψηλότερη τη
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Τετάρτη. Η εξήγηση για τη διαφορά αυτή σχετίστηκε με τις χρονικές ζώνες, καθώς το Τόκιο
είναι 14 ώρες μπροστά από τη Νέα Υόρκη. Οι παρόντες ερευνητές διερεύνησαν την
πιθανότητα σχέσης ανάμεσα στην εποχικότητα που παρουσιάστηκε στην Ιαπωνία και εκείνη
στις Η.Π.Α. και τα αποτελέσματα απέδειξαν την απουσία εξάρτησης. Το συμπέρασμα ήταν
ότι η εποχικότητα στις 2 χώρες ήταν όμοια, αλλά με καθυστέρηση μιας ημέρας.
Στη συνέχεια, παρόλο που ο δείκτης TSE είχε περισσότερα χρεόγραφα από το ND,
δεν ίσχυε η υπόθεση των Theobald και Price. Οι αποδόσεις για το δείκτη ND ήταν
χαμηλότερες τις 2 πρώτες ημέρες και υψηλότερες για τις υπόλοιπες, αλλά καμία δεν ήταν
σημαντική.
Επιπλέον, εξετάστηκαν διάφοροι συντελεστές για την ερμηνεία της παρατηρούμενης
εποχικότητας. Από τη μία πλευρά, η τακτοποίηση, η οποία λάμβανε χώρα στην Ιαπωνία 3
εργάσιμες μέρες μετά τη συναλλαγή, δε μπορούσε να εξηγήσει την ημερήσια εποχικότητα και
από την άλλη, απορρίφθηκε το τυχαίο λάθος στη μέτρηση ως εναλλακτικός καθοριστικός
παράγοντας. Παραπέρα, επιχειρήθηκε η δικαιολόγηση της εποχικότητας λαμβάνοντας υπόψη
την αγορά συναλλάγματος και τους Αμερικανούς επενδυτές. Τα αποτελέσματα έδειξαν στενή
σχέση ανάμεσα στο χρηματιστήριο και την αγορά συναλλάγματος, αλλά η εποχικότητα στο
ημερήσιο συνάλλαγμα δεν αντιστάθμιζε την εποχικότητα στις ημερήσιες αποδόσεις
χρηματιστηρίου.
Παρακάτω, μελετήθηκε το ενδεχόμενο μεγάλων αποδόσεων στην αλλαγή της χρονιάς.
Οι μετοχές παρουσίασαν μεγαλύτερη ημερήσια μέση απόδοση τον Ιανουάριο, αλλά όταν
υπολογίστηκαν οι μέσες αποδόσεις στις 5 πρώτες και στις 5 τελευταίες ημέρες συναλλαγής
του ημερολογιακού χρόνου δεν παρατηρήθηκε εποχικότητα. Τέλος, χρησιμοποίησαν τη μέση
ημερήσια απόδοση ανά ημέρα της εβδομάδας κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου για την
εξέταση του αποτελέσματος Rogalski, όμως δεν εντοπίστηκε σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις
της πρώτης ημέρας της εβδομάδας και σε εκείνες του πρώτου μήνα του χρόνου.
Οι Lee, Pettit και Swankoski (1990) επιχείρησαν να καθορίσουν την παρουσία
προτύπων εποχικότητας στα χρηματιστήρια 5 ασιατικών χωρών: Ταϊβάν, Ιαπωνία,
Σιγκαπούρη, Κορέα και Χονγκ Κονγκ. Πρόσθεσαν τις Η.Π.Α. για λόγους σύγκρισης. Τα
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, αφορούσαν ημερήσιες τιμές κλεισίματος για την περίοδο
1/1980-12/1988. Οι δείκτες των χρηματιστηρίων ήταν οι ακόλουθοι: Hangseng Index (Χονγκ
Κονγκ), Nikkei Dow (Ιαπωνία), Composite Stock Price Index (Κορέα), Straights Times Index
(Σιγκαπούρη), Taiwan Stock Exchange και S&P 500 καθώς και ο δείκτης ίσης στάθμισης του
NYSE για τις Η.Π.Α.. Αξιοποιήθηκαν οι τιμές κλεισίματος σε διαδοχικές ημερολογιακές
ημέρες για τον υπολογισμό της ημερήσιας απόδοσης και παρότι συμπεριλήφθηκαν μερίσματα
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και άλλες ταμειακές κατανομές, κανένας δείκτης δεν τις έλαβε υπόψη κατά τους
υπολογισμούς.
Πρέπει να

αναφερθεί

ότι υπήρχαν σημαντικές

διαφορές στη

δομή των

χρηματιστηρίων και στην κατασκευή των δεικτών ανάμεσα στις παραπάνω χώρες. Εκτός από
το δείκτη ίσης στάθμισης του NYSE, μόνο ο Nikkei Dow δεν ήταν σταθμισμένος στην αξία.
Από τους άλλους δείκτες, ο Hangseng Index και ο Straights Times Index δεν περιλάμβαναν
πολλά χρεόγραφα. Στις αγορές της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. χρησιμοποιούνταν ειδικοί, ενώ
σε εκείνες της Κορέας και της Ταϊβάν δεν επιτρεπόταν η άμεση επένδυση από ξένους
επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρηματιστήρια της Κορέας, της Ταϊβάν και της
Ιαπωνίας λειτουργούσαν ολόκληρη ή έστω ένα μέρος της ημέρας, το Σάββατο.
Η ανάλυση έδειξε ότι οι αποδόσεις ήταν αρνητικές τη Δευτέρα σε όλες τις αγορές,
εκτός από την Κορέα και την Ταϊβάν, αλλά οι αποδόσεις αυτές ήταν πιο έντονες στις Η.Π.Α..
Επίσης, παρουσιάστηκαν αποδόσεις ανάλογου πρόσημου τη Τρίτη στην Ιαπωνία, στην Κορέα
και στη Σιγκαπούρη με πιο ισχυρές εκείνες της Ιαπωνίας. Οι αποδόσεις της Τετάρτης και της
Παρασκευής ήταν πρώτες και δεύτερες σε σπουδαιότητα σε όλες τις χώρες, εκτός από τη
Ταϊβάν και το δείκτη ίσης στάθμισης του αμερικάνικου χρηματιστηρίου. Το Σάββατο
εμφανίστηκαν υψηλότερες αποδόσεις από το μέσο στις χώρες που υπήρχε συναλλαγή αυτή
την ημέρα.
Το διάγραμμα των μέσων αποδόσεων απέδειξε ότι κάποια μορφή εποχικότητας
βρέθηκε σε κάθε δείκτη, με εξαίρεση τη Ταϊβάν. Παραπέρα, εντοπίστηκαν ζεύγη ημερών σε
κάθε χρηματιστήριο, όπου ήταν σημαντικές οι διαφορές στις μέσες αποδόσεις. Συγκεκριμένα,
η Δεύτερα και η Τρίτη ήταν διαφορετικές από τη Τετάρτη, την Πέμπτη και το Σάββατο σε
όλους τους δείκτες, εκτός από την Ταϊβάν για τη 1η ημέρα και την Ταϊβάν και το δείκτη S&P
500 για τη 2η ημέρα. Κατόπιν, ένας στατιστικός έλεγχος χρησιμοποιώντας παλινδρόμηση με
ψευδομεταβλητές απέρριψε την ισότητα των μέσων ανάμεσα στις ημέρες της εβδομάδας σε
όλες τις χώρες, εκτός της Ταϊβάν. Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι οι αποδόσεις τις 2 πρώτες
ημέρες στις χώρες αυτές ήταν μικρότερες από τις υπόλοιπες ημέρες, αλλά όχι τόσο αρνητικές,
όσο η απόδοση της Δευτέρας στις Η.Π.Α. και η απόδοση της Τρίτης στην Ιαπωνία.
Κατόπιν, οι συγγραφείς έκαναν μια σειρά ελέγχων. Η υπόθεση της πληρωμής των
μερισματικών αποδόσεων σε μία συγκεκριμένη ημέρα εξηγούσε μερικώς τη συμπεριφορά
των αποδόσεων, αλλά δεν έγινε ξεκάθαρο σε ποια ακριβώς ημέρα αντιστοιχούσαν οι
ημερομηνίες προμερίσματος. Παρόλο που όλες οι χώρες παρουσίασαν υψηλές διακυμάνσεις
τη Δεύτερα, δεν έγινε σαφές ότι η πληροφορία που ερχόταν στην αγορά ανάμεσα στο
κλείσιμο της Παρασκευής και της Δευτέρας ήταν πιο μεταβλητή από ό,τι στις άλλες ημέρες.
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Η διακύμανση ήταν μεγαλύτερη σε όλες τις ημέρες στο Χονγκ Κονγκ και μικρότερη στην
Ιαπωνία και στο δείκτη ίσης στάθμισης στις Η.Π.Α.. Εφαρμόζοντας ανάλυση των σειριακών
συσχετίσεων εκδηλώθηκαν υψηλές συσχετίσεις για κάποιους δείκτες,

οι οποίες

ερμηνεύτηκαν από την κατασκευή τους. Η μόνη σχέση, η οποία δεν ερμηνεύτηκε ήταν οι
πάντα θετικές και σπουδαιότερες σειριακές συσχετίσεις τη Δευτέρα σε όλες τις χώρες.
Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι αποδόσεις αργιών και το συμπέρασμα ήταν ότι
σημειώθηκαν σημαντικές αρνητικές αποδόσεις μετά από αργίες στην Κορέα και στη
Σιγκαπούρη, αρνητικές στο Χονγκ Κονγκ και ασήμαντα θετικές στην Ιαπωνία και στη
Ταϊβάν. Επίσης, μελετήθηκαν οι αποδόσεις μέσα στο μήνα, αλλά δεν εντοπίστηκαν διαφορές
ανάμεσα στις ημερήσιες αποδόσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εβδομάδων.
Τέλος, έγινε προσπάθεια να προσδιοριστούν οι σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα
χρηματιστήρια. Οι ταυτόχρονες ημερήσιες συσχετίσεις παρουσίασαν ότι οι σχέσεις των
αναδυόμενων αγορών μεταξύ τους και οι αντίστοιχες ανάμεσα σε αυτές και τις αγορές της
Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. ήταν μικρές. Υπογραμμίστηκε ότι η Κορέα και η Ταϊβάν δεν
εμφάνισαν καμία σχέση με τους άλλους δείκτες, γεγονός σύμφωνο με το επιχείρημα ότι η
απαγόρευση της ξένης επένδυσης στις αγορές αυτές αρκούσε να τις χωρίσει από τα υπόλοιπα
χρηματιστήρια.
Ο Kato (1990) ερεύνησε σε μεγαλύτερο βάθος τη φύση της εποχικότητας σε ημερήσιο
επίπεδο στην Ιαπωνία. Οι ημερήσιες αποδόσεις καθορίστηκαν ως η ποσοστιαία αλλαγή στη
τιμή του δείκτη από την προηγούμενη ημέρα στην επόμενη χρησιμοποιώντας τιμές
κλεισίματος και αξιοποιήθηκαν οι ημερήσιες αποδόσεις του δείκτη με στάθμιση στην αξία
(TOPIX) του TSE για το διάστημα 4/1978-6/1987. Το TSE λειτουργούσε από τη Δευτέρα ως
την Παρασκευή κατά τα διαστήματα 9-11 π.μ. και 1-3 μ.μ.. Το TSE ήταν ανοιχτό το Σάββατο
από τις 9 ως τις 11 π.μ. μέχρι το 1972, έκλεινε το 3ο Σάββατο του μήνα κατά την περίοδο
1/1973-7/1983, το 2ο Σάββατο του μήνα κατά την περίοδο 8/1983-7/1986 και ήταν κλειστό
και το 2ο και το 3ο Σάββατο του μήνα ως το 1/1989. Από τότε και μετά το TSE δε
λειτουργούσε το Σάββατο.
Εφαρμόστηκε μοντέλο παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές και οι αποδόσεις ήταν
χαμηλές στις 2 πρώτες ημέρες και υψηλές τις υπόλοιπες 3 ή 4 ημέρες της εβδομάδας. Η Τρίτη
παρουσίασε τις χαμηλότερες και αρνητικές αποδόσεις και η Τετάρτη τις υψηλότερες και
θετικές με το Σάββατο να έχει τις μεγαλύτερες αποδόσεις μόνο στο διάστημα 1982-1987.
Επίσης, μελετήθηκε η πιθανή επίδραση που έχει η μη συχνή συναλλαγή το Σάββατο
στη συμπεριφορά των αποδόσεων στις άλλες ημέρες. Για το σκοπό αυτό διακρίθηκαν οι
εβδομάδες σε αυτές που έκλειναν την Παρασκευή και σε εκείνες που έκλειναν το Σάββατο.
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Παραπέρα, έγινε διαχωρισμός μέσα σε κάθε ομάδα στις εβδομάδες, όπου το κλείσιμο της
περασμένης εβδομάδας έγινε την Παρασκευή και το Σάββατο, αντίστοιχα. Χρησιμοποιήθηκε
η ίδια μεθοδολογία και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αρνητικές αποδόσεις τη Δευτέρα
ίσχυαν στις εβδομάδες που το τέλος της συναλλαγής ήταν την Παρασκευή, ενώ οι
αντίστοιχες της Τρίτης εξαφανίζονταν σχεδόν σε αυτές τις εβδομάδες.
Στο τέλος της ανάλυσης για το δείκτη χρηματιστηρίου, ο ερευνητής αξιοποιώντας τις
συσχετίσεις ανάμεσα στο δείκτη Dow του NYSE και στο δείκτη Nikkei Stock Average του
TSE, ανακάλυψε ότι οι αρνητικές αποδόσεις της Τρίτης στην Ιαπωνία αντικατόπτριζαν τις
ανάλογες αποδόσεις της Δευτέρας στις Η.Π.Α. και ο ρόλος της τακτοποίησης στην
παρατηρούμενη εποχικότητα ερμήνευσε μόνο τις αποδόσεις της Τετάρτης και της Πέμπτης.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η ανάλυση μεμονωμένων μετοχών και η συλλογή
στοιχείων αφορούσε τις ημερήσιες αποδόσεις των κοινών μετοχών που ήταν εισηγμένες στον
πρώτο τομέα του TSE για το διάστημα 1974-1987. Πραγματοποιήθηκε διάκριση των
ημερήσιων αποδόσεων σε αποδόσεις συναλλαγής και μη συναλλαγής και η ανάλυση έγινε για
3 διαφορετικές χρονικές περιόδους (από κλείσιμο σε κλείσιμο, από κλείσιμο σε έναρξη και
από έναρξη σε κλείσιμο). Διαμορφώθηκαν 5 χαρτοφυλάκια με βάση την αγοραία αξία
μετοχών στο τέλος της χρονιάς και η εφαρμογή παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές
εντόπισε αρνητική σχέση ανάμεσα στο μέγεθος της επιχείρησης και στις αποδόσεις από
κλείσιμο σε κλείσιμο και από κλείσιμο σε έναρξη και θετική σχέση αναφορικά με τις
αποδόσεις από έναρξη σε κλείσιμο. Οι αποδόσεις μη συναλλαγής παρουσιάστηκαν θετικές,
με εξαίρεση τη Τρίτη στο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο και εκείνες της συναλλαγής ήταν
αρνητικές, εκτός από τη Τετάρτη και το Σάββατο. Η ημερήσια εποχικότητα αποδείχθηκε
ισχυρότερη για μικρές επιχειρήσεις στις αποδόσεις από κλείσιμο σε έναρξη, φαινόμενο που
δεν ίσχυε στις αποδόσεις από έναρξη σε κλείσιμο.
Ως τελευταίος έλεγχος εξετάστηκε αν οι μικρές επιχειρήσεις εκδήλωναν υψηλότερες
αποδόσεις τον Ιανουάριο. Όσο αφορά τις αποδόσεις από κλείσιμο σε κλείσιμο αυτές ήταν
μεγαλύτερες και σχετίζονταν με το μέγεθος της επιχείρησης περισσότερο τον Ιανουάριο, ενώ
η ημερήσια εποχικότητα ήταν έντονη στους υπόλοιπους μήνες. Οι αποδόσεις μη συναλλαγής
εμφανίστηκαν υψηλότερες στις μικρές επιχειρήσεις σε όλο το χρόνο, ενώ το αντίστροφο
φαινόμενο για τις αποδόσεις συναλλαγής δεν ήταν ανιχνεύσιμο τον Ιανουάριο.
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1.3.4. Παγκόσμιες εμπειρικές μελέτες.
Οι Gultekin και Gultekin (1983) εξέτασαν την εποχικότητα του χρηματιστηρίου σε
βιομηχανοποιημένες χώρες κατά την περίοδο 1/1959-12/1979. Χρησιμοποιήθηκαν δείκτες
καταγεγραμμένοι στο Capital International Perspective (CIP), οι οποίοι ήταν δείκτες με
στάθμιση στην αξία σε τοπικά νομίσματα και αναφέρονταν σε τιμές κλεισίματος στο τέλος
του μήνα. Αξιοποιήθηκαν, επίσης, δεδομένα από τις IFS από το IMF για το διάστημα από
1/1947, τα οποία απέδωσαν αποτελέσματα ίδια με εκείνα των CIP. Οι μηνιαίες αποδόσεις
χρηματιστηρίου ορίστηκαν ως οι ποσοστιαίες αλλαγές στους μηνιαίους δείκτες τιμών χωρίς
να ληφθούν υπόψη οι μερισματικές αποδόσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές των μετοχών
ακολουθούσαν έναν πολλαπλασιαστικό τυχαίο περίπατο.
Αρχικά, ελέγχθηκε η παρουσία εποχικότητας μέσω παραμετρικών και μη ελέγχων και
επειδή παρουσίασαν όμοια αποτελέσματα, οι παρόντες συγγραφείς αρκέστηκαν στον μη
παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis. Τα αποτελέσματα του ελέγχου στις μέσες αποδόσεις
από μήνα σε μήνα έδειξαν ότι υπήρχε εποχικότητα σε 12 από τις 17 χώρες. Ένα σημαντικό
εύρημα ήταν ότι οι αποδόσεις του χρηματιστηρίου των Η.Π.Α. δεν εμφάνισαν φαινόμενο
εποχικότητας και αυτό οφειλόταν στους δείκτες CIP που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς ήταν
χαρτοφυλάκια με στάθμιση στην αξία. Όταν επαναλήφθηκε η ανάλυση με βάση το δείκτη
ίσης στάθμισης του NYSE, τότε εκδηλώθηκε εποχικότητα στην κατανομή των μετοχών των
Η.Π.Α..
Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η μορφή της εποχικότητας. Ένας έμμεσος έλεγχος της
υπόθεσης φορολογικής ελάφρυνσης από πώληση μετοχών (tax-loss selling) αποκάλυψε στενή
σχέση ανάμεσα σε υψηλές μέσες αποδόσεις και στο φορολογικό έτος. Εφαρμόστηκε μία μη
παραμετρική διαδικασία control versus treatment. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα,
επιβεβαιώθηκε η ισχυρή σύνδεση μίας μεγάλης μέσης απόδοσης με την αλλαγή του
φορολογικού χρόνου σε όλες τις χώρες, εκτός από την Αυστραλία. Αυτή η απόδοση
πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στις περισσότερες χώρες και τον Απρίλιο μόνο στην
Αγγλία. Ωστόσο, δε μπορούσαν να εξαχθούν συμπεράσματα για την αιτιότητα αυτής της
σχέσης καθώς τα δεδομένα αποτελούνταν από συνολικούς δείκτες, γεγονός που δεν επέτρεπε
μία τέτοια ανάλυση. Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η εποχικότητα αυτή δεν ήταν μία
ανωμαλία που σχετιζόταν με το μέγεθος, καθώς οι δείκτες CIP περιείχαν τις τιμές μετοχών
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και ήταν σταθμισμένοι στην αξία.
Οι Jaffe και Westerfield (1985b) σε μία άλλη έρευνα τους μελέτησαν την ημερήσια
εποχικότητα στην Αγγλία, στον Καναδά και στην Αυστραλία, εκτός από την Ιαπωνία. Οι
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δείκτες χρηματιστηρίου και οι χρονικές περίοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: ο δείκτης
χρηματιστηρίου του Τορόντο από 2/1/1976 ως 30/11/1983 για τον Καναδά, ο δείκτης Statex
Actuaries από 1/3/1973 ως 30/11/1982 για την Αυστραλία και ο δείκτης FTO από 2/1/1950
ως 30/11/1983 για την Αγγλία. Συμπεριέλαβαν το δείκτη S&P 500 από 2/7/1962 ως
30/12/1983 για τις Η.Π.Α. για να κάνουν συγκρίσεις. Χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές κλεισίματος
και υπολογίστηκαν οι αποδόσεις ως οι ποσοστιαίες αλλαγές στην αξία του δείκτη στην
προηγούμενη μέρα.
Εντοπίστηκαν σημαντικά αρνητικές αποδόσεις τη Δευτέρα και στατιστικά υψηλές
θετικές αποδόσεις την τελευταία μέρα της εβδομάδας για κάθε χώρα. Η εφαρμογή
παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές, όμως παρουσίασε ότι οι χαμηλότερες αποδόσεις για την
Αυστραλία εμφανίζονταν τη Τρίτη. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στο ότι η Αυστραλία
βρισκόταν στην ίδια χρονική ζώνη με την Ιαπωνία σε σχέση με τις Η.Π.Α. Στη συνέχεια,
ερευνήθηκαν οι σχέσεις ανάμεσα στα χρηματιστήρια και αποδείχθηκε ότι οι Η.Π.Α. είχαν τη
μεγαλύτερη συσχέτιση με τον Καναδά λόγω γειτνίασης και καθόλου με την Αυστραλία. Η
παραπέρα ανάλυση δεν έδωσε σημαντικά αποτελέσματα για σχέσεις ανάμεσα στα
χρηματιστήρια σε συγκεκριμένες μέρες και παρουσιάστηκε ότι η εποχικότητα στις άλλες
χώρες διέφερε από εκείνη των Η.Π.Α.. Εξαίρεση αποτελούσε η συμπεριφορά των αποδόσεων
τη Τρίτη στην Αυστραλία, η οποία έμοιαζε μόνο με εκείνη της Δευτέρας στις Η.Π.Α. με
καθυστέρηση μιας ημέρας.
Παρακάτω, οι παρόντες συγγραφείς διερεύνησαν τις διαδικασίες τακτοποίησης στις
χώρες αυτές και την επιρροή τους στις αποδόσεις. Συμπερασματικά, η τακτοποίηση στην
περίπτωση του Καναδά και της Αγγλίας στην οποία εφαρμοζόταν ένα διαφορετικό σύστημα
λογιστικής περιόδου δε μπόρεσε να εξηγήσει την εποχικότητα, ενώ για την Αυστραλία
εξήγησε μερικώς τις υψηλές αποδόσεις μόνο της Πέμπτης και της Παρασκευής. Επιπλέον,
έλαβαν υπόψη τους ότι ο τρόπος με τον οποίο κλείνουν τα βιβλία οι ειδικοί μπορούσε να
προκαλέσει εποχικότητα και εφάρμοσαν τους ελέγχους των Keim και Stambaugh (1984) που
αναφέρονταν στην παρουσία μεροληψίας στις τιμές των μετοχών και στη πιθανή σχέση
ανάμεσα στις αποδόσεις, αλλά χωρίς την επιθυμητή κατάληξη.
Στο τέλος της μελέτης τους, διερεύνησαν την ημερήσια εποχικότητα στα ξένα
χρηματιστήρια από την πλευρά Αμερικανών επενδυτών. Μία σχέση ανάμεσα στην αγορά
συναλλάγματος και το χρηματιστήριο θα βοηθούσε την αιτιολόγηση της εποχικότητας. Όσο
αφορά τον Καναδά, η ύπαρξη εποχικότητας στο συνάλλαγμα δεν αντιστάθμισε την
εποχικότητα στο χρηματιστήριο και το ίδιο ίσχυε στην Αυστραλία, αλλά εξαιτίας της
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απουσίας εποχικότητας. Στην Αγγλία τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά λόγω του
συστήματος λογιστικών περιόδων που ίσχυε.
Οι Condoyanni, O’Hanlon και Ward (1987) ερεύνησαν την εποχικότητα σε ημερήσιο
επίπεδο στις αποδόσεις χρηματιστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Το δείγμα που χρησιμοποίησαν
αντιπροσώπευε 3 γεωγραφικές περιοχές: Βόρεια Αμερική (Καναδάς και Η.Π.Α.), Ευρώπη
(Αγγλία και Γαλλία) και Άπω Ανατολή (Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και Αυστραλία). Η περίοδος
μελέτης κάλυπτε το διάστημα 1/1/1969-31/12/1984 και τις υποπεριόδους 1969-1972, 19731976, 1977-1980 και 1981-1984, με εξαίρεση την Αυστραλία, όπου υπήρχαν δεδομένα μόνο
για την υποπερίοδο 1/1/1981-31/12/1984. Οι δείκτες ήταν οι ακόλουθοι: Dow Jones
Industrial, Australian Stock Exchanges’ All Ordinaries Share Price Index, Toronto
Composite, Paris C.A.C. Industrial, F.T.A.S., Tokyo New Stock Exchange και Straits Times
(Σιγκαπούρη). Υπολογίστηκαν οι ημερήσιες λογαριθμικές αποδόσεις για κάθε δείκτη και
αφαιρέθηκαν οι αργίες και οι παρατηρήσεις που έλειπαν. Ο υπολογισμός των αποδόσεων
έγινε από κλείσιμο σε κλείσιμο, με εξαίρεση τη Γαλλία, οπότε η Δευτέρα κάλυπτε το
διάστημα από το κλείσιμο της Παρασκευής ως το κλείσιμο της Δευτέρας. Τα αποτελέσματα
για την πλήρη περίοδο έδειξαν ότι υπήρχε ισχυρή ημερήσια εποχικότητα με χαμηλότερη και
σημαντικά αρνητική απόδοση τη Δευτέρα στις Η.Π.Α., στην Αγγλία και στον Καναδά, ενώ η
αντίστοιχη απόδοση στις υπόλοιπες χώρες εμφανιζόταν τη Τρίτη. Επίσης, παρουσιάστηκαν
θετικές αποδόσεις για τις 3 τελευταίες ημέρες της εβδομάδας σε όλες τις χώρες.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η ανάλυση της εποχικότητας στις υποπεριόδους με βάση
την κάθε χώρα, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκε. Τα συμπεράσματα που
προέκυψαν για τις γεωγραφικές ζώνες ήταν τα ακόλουθα: Πρώτον, σημαντικά αρνητικές
αποδόσεις τη Δευτέρα παρουσιάστηκαν σε όλες τις ζώνες σε κάποια υποπερίοδο. Δεύτερο,
κάποια σημαντική αρνητική απόδοση τη Τρίτη είχαν μόνο οι ζώνες της Ευρώπης και της
Άπω Ανατολής, ενώ καμία ζώνη δεν είχε αρνητική απόδοση τις 3 τελευταίες ημέρες της
εβδομάδας. Επίσης, υπογραμμίστηκαν οι ομοιότητες από τη μία ανάμεσα στον Καναδά και
στις Η.Π.Α. και από την άλλη ανάμεσα στην Ιαπωνία και στη Σιγκαπούρη. Τέλος,
εμφανίστηκε μείωση της εποχικότητας της Δευτέρας και αύξηση της εποχικότητας της Τρίτης
καθώς μετακινούνταν από την Βόρεια Αμερική στην Ευρώπη και από εκεί στην Άπω
Ανατολή.
Ως αποτέλεσμα της προηγούμενης ανάλυσης, οι συγγραφείς ερεύνησαν αν η
εποχικότητα που παρατηρήθηκε, οφειλόταν στην εποχικότητα στις Η.Π.Α. ή σε εγχώριες
δυνάμεις. Εφαρμόστηκαν συσχετίσεις ανάμεσα στις χώρες και εξάχθηκαν τα εξής σημεία: Το
πρότυπο των συσχετίσεων συνδεόταν στενά με τη διαφορετική χρονική ζώνη στην οποία
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εντοπιζόταν το κάθε χρηματιστήριο. Οι συσχετίσεις μαρτύρησαν την σημαντική επιρροή του
χρηματιστηρίου των Η.Π.Α.. Τέλος, η συσχέτιση έδειξε ότι ορισμένες χώρες ήταν αργές στην
απορρόφηση πληροφόρησης και ο προσδιορισμός της ταχύτητας με την οποία
παρατηρήθηκαν αντιδράσεις σε ξένα χρηματιστήρια ήταν πολύπλοκος λόγω εμφάνισης
σειριακής συσχέτισης σε όλες τις αγορές. Κατόπιν, μελετήθηκε το ενδεχόμενο η εποχικότητα
των αποδόσεων στις άλλες χώρες να ήταν απόρροια ή μεταμφίεση αυτής που παρουσιάστηκε
στις Η.Π.Α.. Έτσι πραγματοποιήθηκε ένας πρόσθετος έλεγχος περιλαμβάνοντας έναν
παράγοντα για την αμερικάνικη αγορά. Τα αποτελέσματα εξαρτήθηκαν από το αν η
συναλλαγή των άλλων χρηματιστηρίων συνέπιπτε με εκείνη στις Η.Π.Α..
Τελικά, εξετάστηκε αν οι υψηλές αποδόσεις του Ιανουαρίου μπορούσαν να
καταπνίξουν

την εποχικότητα

που εμφανίστηκε

σε ημέρες της εβδομάδας και

επαναλήφθηκαν οι ίδιοι έλεγχοι ενσωματώνοντας μία ψευδομεταβλητή για αυτό το μήνα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η εποχικότητα στις αποδόσεις του Ιανουαρίου παρουσιάστηκε
συνεχώς στην υποπερίοδο 1973-1976, πιθανόν επειδή τότε συνέβησαν σημαντικές αλλαγές
στη συμπεριφορά των αγορών. Σε πολλές περιπτώσεις χωρών άλλαξαν τα πρόσημα των
αποδόσεων για τις άλλες ημέρες της εβδομάδας, εκτός από τη Δευτέρα.

Ενότητα 1.4: Μορφές Της Εποχικότητας.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι διάφοροι μελετητές χρησιμοποίησαν άλλοτε στοιχεία
που αναφέρονταν σε χρηματιστηριακούς δείκτες και άλλοτε στοιχεία που αφορούσαν
μεμονωμένα χρεόγραφα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα
που εξάχθηκαν κάθε φορά σχετικά με τη συμπεριφορά των αποδόσεων ποίκιλαν ανάλογα με
το είδος των δεδομένων. Στο παρακάτω τμήμα της εργασίας αυτής θα επιχειρήσουμε να
ανιχνεύσουμε τις διαφορετικές εκδοχές με τις οποίες εκδηλώνεται το φαινόμενο της
εποχικότητας στο χρηματιστήριο σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ερευνών που
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και έχοντας ως διαχωριστικό σημείο τον τύπο των
δεδομένων.
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1.4.1. Εκδοχές της εποχικότητας που αναφέρονται στη συλλογή και επεξεργασία
στοιχείων από δείκτες χρηματιστηρίου.

1.4.1.1. Η εποχικότητα ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας (Day-of-the-week
effect).
Με το χαρακτηρισμό αυτό διατυπώνεται το φαινόμενο κατά το οποίο οι μέσες
αποδόσεις των χρεογράφων ποικίλουν ανάλογα με την εκάστοτε ημέρα της εβδομάδας.
Η πιο χαρακτηριστική εκδήλωση της συγκεκριμένης εποχικότητας παρουσιάστηκε
στις Η.Π.Α. και ονομάστηκε αποτέλεσμα Σαββατοκύριακου (weekend effect), σύμφωνα με
το οποίο οι μετοχές σημείωναν υπερβολικά υψηλές αποδόσεις την Παρασκευή και αρνητικές
αποδόσεις τη Δευτέρα (Cross 1973). Στη συνέχεια, αποδείχθηκε ότι η Δευτέρα εμφάνιζε
αρνητική και κατά μέσο όρο τη χαμηλότερη απόδοση από όλες τις ημέρες (French 1980). Η
ύπαρξη αυτού του φαινομένου εντοπίστηκε και σε μεμονωμένα χρεόγραφα καθώς και σε
κρατικά ομόλογα (Gibbons και Hess 1981).
Η πρώτη προσπάθεια ερμηνείας του weekend effect έγινε χρησιμοποιώντας τη
διαδικασία τακτοποίησης και το σφάλμα στη διαδικασία μέτρησης (Gibbons και Hess 1981).
Αργότερα, μελετήθηκε η επίδραση της τακτοποίησης συνδυασμένη με την καθυστέρηση
στην εκκαθάριση επιταγών και τις αργίες (Lakonishok και Levi 1982), η αποτελεσματικότητα
της οποίας αντικρούστηκε από μεταγενέστερη έρευνα (Dyl και Martin 1985). Παρακάτω,
λήφθηκε υπόψη η συμπεριφορά του ειδικού μέσα στη χρηματιστηριακή αγορά και ελέγχθηκε
ξανά η επιρροή του λάθους μέτρησης (Keim και Stambaugh 1984).
Επιπλέον, διερευνήθηκε η πιθανότητα συσχέτισης μεταξύ του day-of-the-week effect
και του μεγέθους της επιχείρησης (Gibbons και Hess 1981, Keim και Stambaugh 1984).
Αξίζει να αναφερθεί ότι όταν πραγματοποιήθηκε διάκριση των αποδόσεων από
κλείσιμο σε κλείσιμο σε αποδόσεις περιόδου συναλλαγής και σε αποδόσεις μη συναλλαγής,
τότε

οι

αρνητικές

αποδόσεις

της

Δευτέρας

μεταμορφώθηκαν

σε

εποχικότητα

Σαββατοκύριακου μη συναλλαγής (non-trading weekend effect) (Rogalski 1984). Στην ίδια
μελέτη εκδηλώθηκε το Rogalski effect, κατά το οποίο το αποτέλεσμα της Δευτέρας και το
non-trading weekend effect παρουσίαζαν θετικές αποδόσεις τον Ιανουάριο και αρνητικές τον
υπόλοιπο χρόνο. Επίσης, αποδείχθηκε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο day-of-the-week
effect, τον Ιανουάριο και το μέγεθος της επιχείρησης και ότι ένα μεγάλο ποσοστό του
τελευταίου φαινομένου λάμβανε χώρα στις 5 πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.
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Μία τελευταία έρευνα όσο αφορά τις Η.Π.Α. επιβεβαίωσε το weekend effect για
περίοδο 90 ετών (Lakonishok και Smidt 1988), με σημαντικά αρνητικές αποδόσεις τη
Δευτέρα και υψηλές θετικές αποδόσεις τη τελευταία ημέρα συναλλαγών, οι οποίες δεν
ερμηνεύτηκαν από τις μεγάλες μερισματικές αποδόσεις.
Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι το day-of-the-week effect μελετήθηκε και για άλλες
χώρες, οι οποίες περιλαμβάνονταν σε διαφορετική γεωγραφική ζώνη από τις Η.Π.Α..
Όσο αφορά την Αγγλία, εντοπίστηκε weekend effect τροποποιημένης μορφής, δηλαδή
αρνητικές αποδόσεις τη 2η Δευτέρα της λογιστικής περιόδου του χρηματιστηρίου (Theobald
και Price 1984), αποτέλεσμα που επιβεβαιώθηκε αργότερα από άλλες έρευνες (Jaffe και
Westerfield 1985b, Condoyanni, O’Hanlon και Ward 1987, Board και Suttcliffe 1988). Αξίζει
να αναφερθεί ότι η εξάλειψη του weekend effect σε πιο πρόσφατη περίοδο αποδόθηκε στο ότι
η θετική απόδοση της 1ης Δευτέρας αντιστάθμιζε την αρνητική απόδοση της 2ης Δευτέρας
(Board και Suttcliffe 1988).
Αυτές οι μελέτες έλαβαν υπόψη τους το διαφορετικό σύστημα τακτοποίησης /
λογιστικής περιόδου και το πρότυπο προμερίσματος που ήταν σε ισχύ για την εξήγηση των
ευρημάτων τους. Επίσης, μελετήθηκαν ως αιτίες της εν λόγω εποχικότητας η ποσότητα
συναλλαγής (Theobald και Price 1984), οι πράξεις του ειδικού και η επιρροή της
συναλλαγματικής αγοράς (Condoyanni, O’Hanlon και Ward 1987) και το σφάλμα μέτρησης
(Board και Suttcliffe 1988) με ασήμαντα αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί
ότι το weekend effect ήταν πιο περίπλοκης φύσης στην Αγγλία από ό,τι στις Η.Π.Α..
Αντίθετα, στην περίπτωση της Ισπανίας μία μελέτη μικρού μεγέθους δεν απέδωσε
στοιχεία για την ύπαρξη σημαντικού day-of-the-week effect (Santesmases 1986).
Σχετικά με την Ιαπωνία, βρέθηκε day-of-the-week effect διαφορετικό από εκείνο των
Η.Π.Α., όπου η χαμηλότερη καθώς και αρνητική απόδοση εκδηλώθηκε τη Τρίτη και η
υψηλότερη την Τετάρτη. Επίσης, η απόδοση του Σαββάτου ξεπερνούσε εκείνη της
Παρασκευής (Jaffe και Westerfield 1985a,b). Επαλήθευση των αποδόσεων αυτών
σημειώθηκε από ακόλουθες μελέτες (Condoyanni, O’Hanlon και Ward 1987, Lee, Pettit και
Swankoski 1990). Ανάλογα συμπεράσματα προέκυψαν από άλλη μελέτη με τη μόνη διαφορά
ότι το Σάββατο είχε τη μεγαλύτερη απόδοση για μία υποπερίοδο (Kato 1990).
Οι παράγοντες που εξετάστηκαν για την αιτιολόγηση αυτής της συμπεριφοράς των
αποδόσεων ήταν η τακτοποίηση, το σφάλμα μέτρησης και η σχέση μεταξύ της
χρηματιστηριακής αγοράς και της αγοράς συναλλάγματος (Jaffe και Westerfield 1985a)
καθώς και η παρουσία του ειδικού στο χρηματιστήριο (Jaffe και Westerfield 1985b) χωρίς
αποτελέσματα. Επίσης, λήφθηκε υπόψη η καταβολή των μερισμάτων σε συγκεκριμένη
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ημέρα, η οποία παρουσίασε μερική ισχύ (Lee, Pettit και Swankoski 1990). Τέλος, ελέγχθηκε
ο ρόλος του Σαββάτου στη διαμόρφωση των αποδόσεων στις άλλες ημέρες και σημειώθηκε
μερική εξήγηση του day-of-the-week effect από τη διαδικασία τακτοποίησης (Kato 1990).
Η Σιγκαπούρη παρουσίασε πρώτα αρνητικές αποδόσεις τη Τρίτη και θετικές
αποδόσεις τις 3 τελευταίες ημέρες (Condoyanni, O’Hanlon και Ward 1987). Επίσης,
ανιχνεύτηκε day-of-the-week effect σε εργασία που αφορούσε τις ασιατικές χώρες του Χονγκ
Κονγκ, της Κορέας, της Σιγκαπούρης και της Ταϊβάν, εκτός από την Κορέα , κατά το οποίο η
Δευτέρα και η Τρίτη εμφάνισαν αρνητικές και τις μικρότερες αποδόσεις, αλλά η
σημαντικότητα τους δεν ήταν τόσο μεγάλη, όσο στην Ιαπωνία και στις Η.Π.Α.(Lee, Pettit και
Swankoski 1990).
Τέλος, διερευνήθηκε το day-of-the-week effect ταυτόχρονα σε πολλές χώρες: Μία
πρώτη έρευνα αναφερόταν στην ύπαρξη σημαντικού day-of-the-week effect στον Καναδά και
στην Αυστραλία μεταξύ άλλων. Συγκεκριμένα, ο Καναδάς παρουσίασε ίδια ημερήσια
εποχικότητα με εκείνη των Η.Π.Α., ενώ η Αυστραλία χαρακτηριζόταν από όμοιες αποδόσεις
με την Ιαπωνία. Η χρήση της τακτοποίησης ως ερμηνευτική μεταβλητή του day-of-the-week
effect λειτουργούσε μερικώς στην περίπτωση της Αυστραλίας, ενώ τα επιχειρήματα της
παρουσίας του ειδικού και της επίδρασης της συναλλαγματικής αγοράς αποδείχθηκαν
άκαρπα (Jaffe και Westerfield 1985b).
Η δεύτερη παγκόσμια μελέτη, η οποία εξέτασε τις χώρες της Βόρειας Αμερικής,
χώρες της Ευρώπης και της μακρινής Ανατολής αποκάλυψε ότι η Γαλλία εμφάνισε day-ofthe-week effect σύμφωνα με τις χώρες της Ανατολής (Condoyanni, O’Hanlon και Ward
1987).

1.4.1.2. Η εποχικότητα σε μηνιαίο επίπεδο (Monthly effect).
Με τον όρο αυτόν εκφράζεται το γεγονός κατά το οποίο οι αποδόσεις των μετοχών σε
έναν συγκεκριμένο μήνα είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις αποδόσεις των υπόλοιπων μηνών
του έτους.
Αυτό το πρότυπο συμπεριφοράς των αποδόσεων εντοπίστηκε αρχικά στις Η.Π.Α.,
όπου ο Ιανουάριος παρουσίασε τις υψηλότερες αποδόσεις και το συγκεκριμένο φαινόμενο
ονομάστηκε “January effect” (Rozeff και Kinney 1976). Στα πλαίσια αυτής της μελέτης
ερμηνεύτηκε η συγκεκριμένη εποχικότητα λόγω των χρηματοοικονομικών γεγονότων και της
διάχυσης χρήσιμων πληροφοριών που σημειώνονται κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου.
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Σε μία παγκόσμια μελέτη (Gultekin και Gultekin 1983), η οποία χρησιμοποίησε
δείκτες με στάθμιση στην αξία, βρέθηκε monthly effect σε αρκετές βιομηχανικές χώρες, όπως
στην Αγγλία, στον Καναδά, στις Η.Π.Α., στην Ιαπωνία και στην Ισπανία. Δείχθηκε ότι οι
υψηλές μηνιαίες απoδόσεις συνδέονταν με την αλλαγή του φορολογικού χρόνου μέσω της
απαλλαγής φόρου από την πώληση των λιγότερο αποδοτικών χρεογράφων (tax-loss selling).
Η αλλαγή του έτους φορολογικά συνέβαινε τον Ιανουάριο για τις Η.Π.Α., για την Ισπανία,
για την Ιαπωνία και για τον Καναδά και τον Απρίλιο για την Αγγλία. Στα πλαίσια της μελέτης
αυτής αποδείχθηκε ότι το monthly effect δεν επηρεαζόταν από το μέγεθος της επιχείρησης
λόγω των δεικτών που αξιοποιήθηκαν.
Όσο αφορά την Ιαπωνία, εκδηλώθηκε January effect, το οποίο ήταν έντονο στις
ημέρες γύρω από την αλλαγή του έτους, δείχνοντας έτσι και την παρουσία ενός turn-of-the
year effect (Jaffe και Westerfield 1985a).
Σχετικά με την Ισπανία, σημειώθηκαν υψηλότερες μέσες αποδόσεις κατά το 1ο
τρίμηνο και χαμηλότερες στο 4ο τρίμηνο, τόσο για το χρηματιστηριακό δείκτη, όσο και για
μετοχές του τομέα τραπεζών και επενδύσεων και του βιομηχανικού τομέα, φαινόμενο που
αποκαλέστηκε και αυτό φαινόμενο αλλαγής του έτους (change-of-the-year effect). Παρόλο
που το επιχείρημα της tax-loss selling δεν εξήγησε πλήρως την παραπάνω μορφή της
εποχικότητας, το συμπέρασμα πρέπει να ληφθεί υπόψη με προσοχή εξαιτίας του μικρού
δείγματος (Santesmases 1986).
Αναφορικά με την Αγγλία πραγματοποιήθηκε κατόπιν μία έρευνα, της οποίας τα
συμπεράσματα διαφωνούσαν με τη μελέτη των Gultekin και Gultekin (1983). Ωστόσο, μετά
τη φορολόγηση στα κεφαλαιακά κέρδη το 1965, εμφανίστηκε April effect, το οποίο
οφειλόταν στη πιθανότητα tax-loss selling (Reinganum και Shapiro 1987).
Στον Καναδά επιβεβαιώθηκε το January effect, το οποίο λάμβανε χώρα γύρω από την
αλλαγή του χρόνου (turn-of-the-year effect), καθώς και ο συσχετισμός της εποχικότητας
αυτής με το μέγεθος της επιχείρησης. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε ότι ο φόρος στα κέρδη το
1972 επηρέασε το January effect, όσο αφορά τις μετοχές που ήταν αντικείμενο συναλλαγής
στα καναδικά χρηματιστήρια, ενώ αποφάνθηκε ότι το January effect πριν από το φόρο δεν
ήταν απόρροια των Καναδών και των Αμερικανών επενδυτών (Tinic, Barone-Adesi και West
1987).
Επίσης, μία μελέτη που αναφερόταν στις χώρες της Βόρειας Αμερικής, στη Γαλλία,
στην Αγγλία, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη εντόπισε January effect
κυρίως για τα χρόνια 1973-1976, το οποίο επηρέασε το day-of-the-week effect, εκτός από την
περίπτωση της Δευτέρας (Condoyanni, O’Hanlon και Ward 1987).
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Τέλος, μία εργασία έχοντας βάση ένα δείκτη με στάθμιση στην αξία μεγάλων
επιχειρήσεων δεν ανίχνευσε συνεχές monthly effect στις Η.Π.Α. (Lakonishok και Smidt
1988).

1.4.1.3. Η εποχικότητα μέσα στο μήνα (Within-month effect).
Η έννοια αυτή αποδίδεται στην τάση που εμφανίζουν οι αποδόσεις των μετοχών να
είναι θετικές και υψηλότερες κατά το πρώτο μισό του μήνα, σε αντίθεση με τις αποδόσεις του
δεύτερου μισού, οι οποίες είναι αρνητικές.
Η συγκεκριμένη μορφή εποχικότητας αναγνωρίστηκε στις Η.Π.Α., όπου η τελευταία
συναλλακτική ημέρα ενός ημερολογιακού μήνα συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο μισό του
ακόλουθου μήνα (Ariel 1987).
Έπειτα, μία άλλη μελέτη που αναφερόταν στις Η.Π.Α. δεν απέδειξε ισχυρά το withinmonth effect (Lakonishok και Smidt 1988). Η έλλειψη υποστήριξης αποδόθηκε εν μέρει στα
διαφορετικά χαρακτηριστικά της περιόδου έρευνας και εν μέρει στο γεγονός ότι η τελευταία
ημέρα συναλλαγής του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα δεν αποτελούσε μέρος του
πρώτου μισού του επόμενου συναλλακτικού μήνα.
Κατόπιν, τα αποτελέσματα μίας έρευνας για τις ασιατικές χώρες Χονγκ Κονγκ,
Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Κορέα και Ιαπωνία σε σύγκριση με τις Η.Π.Α. δεν ήταν σημαντικά για
την ύπαρξη ενός within-month effect (Lee, Pettit και Swankoski 1990).
Εξετάστηκαν οι αιτίες από τις οποίες μπορεί να πηγάζει το within-month effect.
Μελετήθηκαν το πρόβλημα data mining, η ύπαρξη υπερβολικών τιμών στα άκρα του
ιστογράμματος, η παρουσία μεροληψίας στα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν, η πιθανή
καταβολή του μερίσματος σε συγκεκριμένες ημέρες και η ασυμφωνία ανάμεσα στο
ημερολόγιο και στο χρόνο συναλλαγής. Τέλος, ελέγχθηκε το ενδεχόμενο το within-month
effect να προκύπτει από το January effect (Ariel 1987).

1.4.1.4. Η εποχικότητα γύρω από την αλλαγή του μήνα (Turn-of-the-month
effect).
Αυτή η εκδοχή της εποχικότητας βασίζεται στην παρατήρηση κατά την οποία οι
μετοχές εμφανίζουν μεγάλες θετικές αποδόσεις στο χρονικό διάστημα που καλύπτει τη
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τελευταία ημέρα συναλλαγής ενός ημερολογιακού μήνα και τις 5 πρώτες ημέρες συναλλαγής
του επόμενου ημερολογιακού μήνα.
Το turn-of-the-month effect σημειώθηκε στις Η.Π.Α. κατά τη διερεύνηση σχέσης
ανάμεσα στο μέγεθος της επιχείρησης και στο within-month effect (Ariel 1987).
Την επόμενη χρονιά μία μελέτη, η οποία αξιοποίησε τις αποδόσεις σε 8 ημέρες γύρω
από την αλλαγή του μήνα, απέδειξε ανάλογα συμπεράσματα για τη τετραήμερη περίοδο από
τη τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα ως τη τρίτη εργάσιμη ημέρα του ακόλουθου μήνα
(Lakonishok και Smidt 1988).
Μία ερμηνεία του turn-of-the-month effect σχετιζόταν με τον τρόπο κατά τον οποίο
γινόταν η πληρωμή των μερισμάτων, η οποία δεν ήταν επαρκής (Lakonishok και Smidt
1988).

1.4.1.5. Η εποχικότητα πριν από αργίες (Pre-holiday effect).
Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλότερες θετικές αποδόσεις των μετοχών
στη διάρκεια της ημέρας συναλλαγής πριν από μία αργία, συγκρινόμενες με τις αποδόσεις
που αντιστοιχούν στις άλλες ημέρες.
Ο εντοπισμός του pre-holiday effect πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α. (Lakonishok και
Smidt 1988). Δύο χρόνια αργότερα, επαληθεύτηκε ο τύπος της συγκεκριμένης εποχικότητας
και συνδέθηκε με ανάλογη έρευνα που διεξάχθηκε για τις Η.Π.Α. (Ariel 1990).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπεριφορά των αποδόσεων κατά το pre-holiday effect
εμφανίστηκε κυρίως στο τέλος της συναλλακτικής δραστηριότητας στην εργάσιμη ημέρα
πριν από αργίες (Ariel 1990).
Όσο αφορά την εξήγηση του pre-holiday effect, υποστηρίχθηκε ότι οι μεγάλες
αποδόσεις δεν αποτελούσαν αντιστάθμιση για την υψηλότερη αβεβαιότητα, η οποία
προέκυπτε από την επένδυση σε μετοχές και ότι δεν οφείλονταν στις πράξεις του ειδικού
κατά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου. Επιπλέον, απορρίφθηκε η ενδεχόμενη προέλευση του
pre-holiday effect από το μέγεθος της επιχείρησης, από το January effect και από το weekend
effect (Ariel 1990). Εξάλλου, το pre-holiday effect αποδείχτηκε πιο ισχυρό από το weekend
effect (Lakonishok και Smidt 1988).
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1.4.2. Εκδοχές της εποχικότητας που αναφέρονται στη συλλογή και επεξεργασία
στοιχείων από μεμονωμένα χρεόγραφα.

1.4.2.1. Η εποχικότητα σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης (Size effect).
Ο διαφορετικός αυτός τύπος της εποχικότητας αναφέρεται στο γεγονός ότι οι
αποδόσεις (τροποποιημένες στον κίνδυνο) των επιχειρήσεων μικρής κεφαλαιοποίησης
υπερβαίνουν τις αποδόσεις των επιχειρήσεων μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Η παρουσία του size effect έγινε ιδιαίτερα αισθητή στις Η.Π.Α.. Βρέθηκε ότι ένα
σημαντικό ποσοστό του παραπάνω φαινομένου αποδιδόταν στις υπερβολικά υψηλές
αποδόσεις του Ιανουαρίου και έτσι το size effect συνδυάστηκε με το January effect (Januarysize effect) (Keim 1983). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η εμφάνιση του μικτού αυτού effect
πραγματοποιήθηκε έντονα τις πρώτες εργάσιμες ημέρες του χρόνου, ορίζοντας με αυτό τον
τρόπο ένα άλλο effect, το turn-of-the-year effect. Τέλος, ελέγχθηκαν η tax-loss selling και η
informational hypothesis για την παρουσία του January effect.
Στη συνέχεια, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του January-size effect και του turn-of-theyear effect στις Η.Π.Α. και μόνο η απόπειρα ερμηνείας του turn-of-the-year effect μέσω της
tax loss selling στέφθηκε με επιτυχία (Reinganum 1983).
Κατόπιν, αποδείχθηκε ότι και στον Καναδά παρουσιαζόταν January-size effect καθώς
και turn-of-the-year effect ανεξάρτητα από το φόρο στα κεφαλαιακά κέρδη. Το επιχείρημα
της tax-loss selling, ωστόσο, πρόσφερε μερική αιτιολόγηση των φαινομένων (Berges,
McConnell και Schlarbaum 1984).
Παραπέρα, οι αποδόσεις του January-size effect ανιχνεύτηκαν ως αποζημίωση για
τον κίνδυνο που απορρέει από την απόκτηση χρεογράφων και μελετήθηκε ο ρόλος της
ποσότητας συναλλαγής ως παράγοντας εμφάνισης της συγκεκριμένης εποχικότητας
(Rogalski και Tinic 1986).
Τέλος, αξιοσημείωτη είναι μία έρευνα που ασχολήθηκε με την παρατήρηση του size
effect στην Ιαπωνία (Kato 1990). Η διερεύνηση του φαινομένου έγινε σε 3 διαφορετικά είδη
αποδόσεων αφού έγινε πρώτα διαχωρισμός σε αποδόσεις συναλλαγής και μη συναλλαγής.
Εξάχθηκε κάποιος συσχετισμός του size effect με το day-of-the-week effect και
αποκαλύφθηκαν διάφορες παραλλαγές του January-size effect.
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Συμπεράσματα.
Η εποχικότητα αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης διαφόρων επιστημών από το 17ο
αιώνα, ενώ η οικονομική επιστήμη ασχολήθηκε με αυτή τον 19ο αιώνα. Με την πάροδο του
χρόνου η παρουσία του φαινομένου αυτού σημειώθηκε μέσα στα όρια δράσης μιας αγοράς
χρεογράφων κατά το 20ο αιώνα.
Στο κεφάλαιο αυτό παρατέθηκε ένας αριθμός από βασικές έρευνες που κατέγραψαν
την ύπαρξη της εποχικότητας. Με βάση τα ευρήματα που εξάχθηκαν ανακαλύφθηκε ότι το
παρατηρούμενο φαινόμενο παίρνει ποικίλες μορφές ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα
στοιχεία και το χρόνο της περιοδικής κίνησης που εμφανίζουν οι αποδόσεις των μετοχών. Οι
πιο χαρακτηριστικές μορφές είναι: day-of-the-week effect, monthly effect, within-month
effect, turn-of-the-month effect, pre-holiday effect και size effect.
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα διερευνηθούν συγκεκριμένες μορφές της
εποχικότητας σε χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές με τη χρήση κατάλληλων
μεθόδων και εργαλείων και με βάση σύγχρονη βιβλιογραφία.
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Εισαγωγή.
Η χρηματοοικονομική επιστήμη έχει αναπτύξει ένα αξιόλογο πλήθος ελέγχων για τη
μελέτη του φαινομένου της εποχικότητας, το οποίο εμπλουτίζεται με την πάροδο του χρόνου
βασιζόμενη στην ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών. Παρόλα αυτά, η
ανάλυση των χρονολογικών σειρών αρχικά στοχεύει στο να διατυπώσει όσο το δυνατόν
κατάλληλα μοντέλα, τα οποία θα αποδίδουν τη στοχαστική διαδικασία από την οποία
εξάχθηκε η εκάστοτε χρονολογική σειρά. και για το σκοπό αυτό θεωρείται αναγκαία πρώτα η
μελέτη των κύριων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των χρονολογικών σειρών.
Η

παρούσα

εργασία

αξιοποιεί

ημερήσια

δεδομένα

χρηματοοικονομικών

χρονολογικών σειρών που αναφέρονται στις χρηματιστηριακές αγορές τεσσάρων
ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας. Οι σειρές αυτές
παρέχονται από το Datastream Global Indexes και αφορούν το χρονικό διάστημα από
27/12/1991 ως τις 23/08/2002, συνολικά 2781 παρατηρήσεις. Όσο αφορά τις χρονολογικές
σειρές σε μηνιαία βάση, αυτές αντιστοιχούν στην περίοδο 1/1992-7/2002 (127 παρατηρήσεις)
και αποτελούνται από τις μέσες μηνιαίες τιμές των δεικτών των εν λόγω αγορών
υπολογιζόμενες με βάση τα ημερήσια δεδομένα. Για λόγους ευκολίας στη διάκριση, η κάθε
χρονολογική σειρά των τιμών του εκάστοτε δείκτη χρηματιστηρίου ονομάζεται ανάλογα με
τη χώρα στην οποία αντιστοιχεί, δηλαδή france για τη Γαλλία, greece για την Ελλάδα, italy
για την Ιταλία και uk για το Ηνωμένο Βασίλειο.
Στο τρέχον κεφάλαιο χρησιμοποιείται η πλέον σύγχρονη μεθοδολογία για την εξέταση
των υπό μελέτη χρονολογικών σειρών με την βοήθεια του οικονομετρικού προγράμματος EVIEWS 4.1. Στην αρχή, ερευνάται αν οι συγκεκριμένες σειρές είναι στάσιμες εφαρμόζοντας
τους κατάλληλους ελέγχους ADF. Κατόπιν, ελέγχεται αν οι σειρές χαρακτηρίζονται ως
κανονικές με τη χρήση των στατιστικών ασυμμετρίας, κύρτωσης και Jarque-Bera
(περιγραφικές στατιστικές). Μετά, διερευνάται η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στις εν λόγω σειρές
με τον έλεγχο Ljung-Box και η παρουσία γραμμικής και μη-γραμμικής δομής με τον έλεγχο
BDS. Το τελευταίο χαρακτηριστικό που εξετάζεται είναι αν οι σειρές εκδηλώνουν
ετεροσκεδαστικότητα της μορφής ARCH μέσω του ελέγχου ARCH LM.
Στη συνέχεια πραγματοποιείται αναφορά σε πρόσφατη παγκόσμια αρθρογραφία, η
οποία ασχολήθηκε με τον εντοπισμό συγκεκριμένων προτύπων συμπεριφοράς των
αποδόσεων μετοχών εντός του χρηματιστηρίου αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών
και συνοψίζονται συμπεράσματα για την επιβίωση και την εξέλιξη του φαινομένου της
εποχικότητας, κυρίως σε κράτη της Ευρώπης.
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Στο τελευταίο μέρος του παρόντος κεφαλαίου διεξάγεται ανίχνευση κάποιων μορφών
της εποχικότητας στις εξεταζόμενες χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές. Αρχικά, ο
έλεγχος λαμβάνει χώρα εφαρμόζοντας υποδείγματα τύπου AR (Autoregressive models) με
την προσθήκη ψευδομεταβλητών (dummies). Έχοντας ως βάση τα αποτελέσματα σχετικά με
τα χαρακτηριστικά των εν λόγω χρονολογικών σειρών, επανεξετάζεται η παρουσία της
συγκεκριμένης εποχικότητας μετά την ενσωμάτωση της μεταβλητότητας του τυχαίου όρου με
τη χρήση υποδειγμάτων τύπου ARCH / GARCH. Τα γενικά συμπεράσματα για την εμφάνιση
της εποχικότητας στα τέσσερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια προκύπτουν μετά τη σύγκριση των
ευρημάτων μεταξύ του αρχικού και του τροποποιημένου ελέγχου και της απόδειξης που
παρέχει η βιβλιογραφία.

Ενότητα 2.1:Έλεγχος Στασιμότητας.

2.1.1. Η έννοια της στασιμότητας.
Όταν αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά μιας κατανομής πιθανότητας, τότε η
προσοχή μας εστιάζεται κυρίως στις πρώτες ροπές, δηλαδή στον μέσο και στη διακύμανση.
Σε μία συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας T μεταβλητών έχουμε T μέσους, T
διακυμάνσεις και T(T-1)/2 συνδιακυμάνσεις, αλλά χαρακτηρίζεται ανέφικτος ο υπολογισμός
των παραπάνω άγνωστων παραμέτρων από μία μόνο πραγματοποίηση (δείγμα T
παρατηρήσεων). Σημειώνεται ότι αυτό το μειονέκτημα εξαλείφεται μέσω της υπόθεσης της
στασιμότητας.
Μία στοχαστική διαδικασία ορίζεται ως αυστηρώς στάσιμη (strictly stationary), όταν
οι ιδιότητες της δεν επηρεάζονται από μία αλλαγή στην αρχή μετρήσεως του χρόνου. Με
άλλα λόγια, η συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας με αρχή το χρονικό σημείο t, δηλαδή
f(yt, yt+1, ..., yt+T) ισοδυναμεί με τη συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας με αρχή το χρονικό
σημείο t + s, δηλαδή f(yt+s, yt+1+s, ..., yt+T+s), όπου ο όρος s παριστάνει μία μετατόπιση
αυθαίρετα κατά μήκος του άξονα του χρόνου, είτε προς τα μπρος (s θετικό), είτε προς τα
πίσω (s αρνητικό). Κατά συνέπεια, η περιθωριακή συνάρτηση πιθανότητας στο χρονικό
σημείο t, f(yt), θα είναι πανομοιότυπη με την περιθωριακή συνάρτηση πιθανότητας στο
σημείο t + s, f(yt+s) (δηλαδή f(yt) = f(yt+s)), γεγονός που δηλώνει ότι ο χρόνος t αφήνει
ανεπηρέαστη την περιθωριακή συνάρτηση πιθανότητας (Χρήστου 2002, Συριόπουλος 1996).
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Ως συμπέρασμα των παραπάνω εξάγεται ότι ο μέσος και η διακύμανση της
στοχαστικής διαδικασίας Yt παραμένουν σταθερά και οι συνδιακυμάνσεις επηρεάζονται μόνο
από τη χρονική απόσταση s. Δηλαδή,
E(Y1) = E(Y2) = ... = E(YT) = E(Yt) = μ

(2.1.1.1)

Var(Y1) = Var(Y2) = ... = Var(YT) = Var(Yt) = σ2

(2.1.1.2)

Cov(Y1,Y1+s) = Cov(Y2, Y2+s) = ... = Cov(YT, YT+s) = γs

(2.1.1.3)

Οι τρεις αυτές συνθήκες αντιστοιχούν στις πρώτες και δεύτερες ροπές που είναι
ορισμένα από τα χαρακτηριστικά μίας κατανομής πιθανότητας (Χρήστου 2000). Η
στασιμότητα υπό τη αυστηρή της έννοια περιλαμβάνει όλες τις ιδιότητες μιας στοχαστικής
διαδικασίας και όταν ισχύουν μόνο οι 3 προηγούμενες ιδιότητες, τότε η στοχαστική
διαδικασία χαρακτηρίζεται ως δεύτερης τάξης (second order) ή ασθενώς στάσιμη (weakly
stationary) ή κατά συνδιακύμανση στάσιμη (covariance stationary) (Χρήστου 2002,
Συριόπουλος 1996).

2.1.2. Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας.
Ένας έλεγχος στασιμότητας που εφαρμόζεται στην ανάλυση χρονολογικών σειρών
είναι οι έλεγχοι Dickey-Fuller (Dickey-Fuller tests), οι οποίοι εξετάζουν την περίπτωση, όπου
μία διαδικασία παρουσιάζει μοναδιαία ρίζα (unit root) και πως η χρησιμοποίηση πρώτων
διαφορών διευκολύνει την αφαίρεση της ρίζας αυτής. Οι έλεγχοι αυτοί ονομάστηκαν έτσι
προς τιμή των ερευνητών που τους πραγματοποίησαν για πρώτη φορά (Dickey-Fuller 1979)
(Χρήστου 2002, Συριόπουλος 1996).

2.1.2.1. Έλεγχοι Dickey-Fuller.
Έστω ότι μία δεδομένη οικονομική χρονολογική σειρά μπορεί να περιγραφεί με το
εξής αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα πρώτης τάξης AR(1):
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Yt = αYt-1 + et

(2.1.2.1.1)

όπου Y0 = 0, α είναι ένας πραγματικός αριθμός και η ακολουθία του τυχαίου όρου et είναι
n.i.d.(0, σ2), δηλαδή αποτελείται από ανεξάρτητα κανονικές τυχαίες μεταβλητές με μηδενικό
μέσο και σταθερή διακύμανση.
Η συγκεκριμένη σειρά είναι στάσιμη, όταν ισχύει a < 1 και μη στάσιμη, όταν a = 1 .
Ο έλεγχος Dickey-Fuller εξετάζει τη μηδενική υπόθεση H0: α = 1, δηλαδή ότι η σειρά
ακολουθεί το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου που σημαίνει την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, η
οποία ισοδυναμεί με μη στασιμότητα.
Η εκτίμηση του υποδείγματος με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και ο έλεγχος με
την κατανομή t-student είναι η πιο απλή διαδικασία ελέγχου της μηδενικής υπόθεσης. Όταν,
όμως ισχύει η μηδενική υπόθεση H0: α = 1, τότε ο έλεγχος αυτός είναι άκυρος. Η κατανομή
του t ή F σε αυτή την περίπτωση δε συμπίπτει με τη γνωστή κατανομή t ή F, καθώς οι
)
κριτικές τιμές τους θεωρούνται ακατάλληλες και ο εκτιμητής α είναι μεροληπτικός και
ασυνεπής.
Η απάντηση στο παραπάνω αδιέξοδο δόθηκε από τους Dickey και Fuller (1979), οι
οποίοι

έκαναν

την

ακόλουθη

επαναπαραμετροποίηση

(reparameterization)

του

αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος AR(1):
Yt – Yt-1 = αYt-1 – Yt-1 + et

(2.1.2.1.2)

ΔYt = βYt-1 + et

(2.1.2.1.3)

ΔYt = Yt – Yt-1,

(2.1.2.1.4)

β = α – 1.

(2.1.2.1.5)

όπου

και η μηδενική υπόθεση H0: α = 1 μετατρέπεται τώρα σε μηδενική υπόθεση της μορφής H0:
β = 0. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ισχύς των ελέγχων Dickey-Fuller βασίζεται στην υπόθεση
ότι ο όρος et είναι μία ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία (Συριόπουλος 1996).
Ο έλεγχος της παραπάνω μηδενικής υπόθεσης είναι μονόπλευρος, δηλαδή η
εναλλακτική υπόθεση είναι Hε: β < 0 και πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις κριτικές
τιμές που περιέχονται στους πίνακες της κατανομής που κατασκεύασαν οι Dickey και Fuller,

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

οι οποίες για λόγους διάκρισης συμβολίζονται με το ελληνικό γράμμα τ. Η μηδενική υπόθεση
απορρίπτεται αν η στατιστική t-student είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή τ (Χρήστου
2002, Συριόπουλος 1996).
Η υπό εξέταση χρονολογική σειρά μπορεί να συμπεριφέρεται ως υπόδειγμα τυχαίου
περίπατου με περιπλάνηση (random walk with drifting process), που σημαίνει ότι δεν έχει μη
μηδενικό μέσο και πρέπει να προστεθεί στο παραπάνω AR(1) ένας σταθερός όρος (intercept).
Επίσης, μπορεί να ενσωματωθεί στο υπόδειγμα και μία μεταβλητή χρόνου ή χρονικής τάσης
(t), όπου στην περίπτωση αυτή υποθέτουμε ότι έχουμε ένα υπόδειγμα τυχαίου περίπατου με
περιπλάνηση γύρω από μία στοχαστική τάση (random walk with drifting process and
stochastic trend).
Ο έλεγχος Dickey-Fuller (DF test) διεξάγεται μέσω των παρακάτω τριών
υποδειγμάτων,

τα

οποία

είναι

εκδοχές

του

υποδείγματος

AR(1)

μετά

την

επαναπαραμετροποίηση ανάλογα με την εισαγωγή του σταθερού όρου ή / και του χρόνου /
τάσης:
(1) ΔYt = βYt-1 + et

(2.1.2.1.6)

(2) ΔYt = δ + βYt-1 + et

(2.1.2.1.7)

(3) ΔYt = δ + γt + βYt-1 + et

(2.1.2.1.8)

Οι μηδενικές υποθέσεις για κάθε ένα υπόδειγμα είναι οι ακόλουθες:
(1) H0: Η Yt είναι τυχαίος περίπατος, β = 0.
(2) H0: Η Yt είναι τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση, β = 0.
(3) H0: Η Yt είναι τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση γύρω από μία στοχαστική τάση, β = 0.
Η εναλλακτική υπόθεση και για τις τρεις περιπτώσεις είναι η ίδια και διατυπώνεται ως
εξής, Hε: β ≠ 0 (Συριόπουλος 1996).
Στη συνέχεια υπολογίζεται η στατιστική t-student του συντελεστή β και συγκρίνεται η
τιμή της με την κριτική τιμή τi, i = 1, 2, 3 που προκύπτει από τους πίνακες των Dickey και
Fuller και απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση όταν t ( β ) > τ i (Συριόπουλος 1996).
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Οι τιμές της στατιστικής τ για τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας Dickey και Fuller είναι
διαφορετικές ανάλογα με τη μορφή της εξίσωσης, δηλαδή αν περιλαμβάνεται σταθερός όρος
ή / και η μεταβλητή του χρόνου. Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα του ελέγχου εξαρτώνται
άμεσα από την εξειδίκευση της εξίσωσης Dickey και Fuller και αν η εξειδίκευση δεν είναι
σωστή, τότε και τα συμπεράσματα θα είναι εσφαλμένα. Ανακύπτει το ερώτημα όταν η μορφή
της στοχαστικής διαδικασίας που παρήγαγε τα δεδομένα είναι άγνωστη, πότε η εξίσωση
παλινδρόμησης πρέπει να περιλαμβάνει σταθερό όρο ή / και χρονική τάση.
Ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Στην αρχή εκτιμάται το 3ο υπόδειγμα, το οποίο
αποτελεί τη γενική μορφή της εξίσωσης Dickey και Fuller και ελέγχεται η μηδενική υπόθεση
ότι β = 0. Αν η μηδενική υπόθεση απορριφθεί, τότε η διαδικασία σταματά και το συμπέρασμα
είναι ότι δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα, ενώ αν γίνει αποδεκτή, τότε προχωρούμε στην εξέταση
της ύπαρξης τάσης στο υπόδειγμα. Στην τελευταία περίπτωση, ελέγχεται η νέα μηδενική
υπόθεση ότι γ = 0, δεδομένου ότι β = 0. Όταν η καινούρια μηδενική υπόθεση απορρίπτεται,
τότε εξετάζεται ξανά η υπόθεση β = 0, αλλά χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη κανονική
κατανομή. Αντίθετα, στην περίπτωση που αποδεχόμαστε ότι γ = 0, δεδομένου ότι β = 0, τότε
επαναλαμβάνεται η παλινδρόμηση παραλείποντας το χρόνο ως ερμηνευτική μεταβλητή (2ο
υπόδειγμα) με τη μηδενική υπόθεση ότι β = 0. Όταν η υπόθεση αυτή απορριφθεί, η
διαδικασία τερματίζεται και δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα, ενώ όταν δεχόμαστε ότι β = 0, τότε
ερευνούμε αν ο σταθερός όρος είναι μηδέν, δηλαδή ότι δ = 0. Αν αποδειχθεί ότι δ ≠ 0,
μελετούμε πάλι αν β = 0 εφαρμόζοντας την τυποποιημένη κανονική κατανομή. Στην
περίπτωση που γίνει δεκτή η υπόθεση ότι δ = 0, δεδομένου ότι β = 0, τότε καταφεύγουμε
στην εκτίμηση του 1ου υποδείγματος – παλινδρόμηση χωρίς σταθερό όρο και χρονική τάση.
Άλλη μία φορά ελέγχεται η μηδενική υπόθεση ότι β = 0 και στην περίπτωση που η υπόθεση
γίνει αποδεκτή, τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει μοναδιαία ρίζα, αλλιώς
αποδεικνύεται η αντίθετη περίπτωση, όταν β ≠ 0 (Χρήστου 2002).

2.1.2.2. Επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller ή ADF).
Υπάρχει η πιθανότητα η et να μην είναι ανεξάρτητη διαδικασία λόγω πιθανών
σειριακών συσχετίσεων και είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε μία τροποποίηση του
DF ελέγχου, η οποία ενσωματώνει p υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής (ΔYt)
(Συριόπουλος 1996).
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Ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα p τάξης AR(p) δίνεται ως ακολούθως:
Yt = α1Yt-1 + α2Yt-2 + … + αpYt-p + et

(2.1.2.2.1)

Η τροποποιημένη μορφή του μετά την επαναπαραμετροποίηση είναι:
ΔYt = βYt-1 + α 1* ΔYt-1 + α 2* ΔYt-2 + … + α *p −1 ΔYt-p+1 + et

(2.1.2.2.2)

όπου
ΔYt-1 = Yt-1 – Yt-2, ΔYt-2 = Yt-2 – Yt-3, … , ΔYt-p+1 = Yt-p+1 – Yt-p,

(2.1.2.2.3)

β = (α1 + α2 + … + αp - 1)

(2.1.2.2.4)

και σημειώνεται ότι α *j , για j = 1, 2, …, p , είναι επίσης συναρτήσεις των αρχικών
συντελεστών αi για i = 1, 2, …, p .
Έτσι το υπόδειγμα του DF ελέγχου επαυξάνεται στο ακόλουθο υπόδειγμα:
p

ΔYt = βYt-1 +

∑α

*
j

ΔYt-j + et, j = 1, 2, …, p

(2.1.2.2.5)

j

Ανάλογα με τον έλεγχο στασιμότητας DF παλινδρομούνται τα παρακάτω υποδείγματα
και ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία ελέγχου:
p

(1) ΔYt = βYt-1 +

∑α

*
j

ΔYt-j + et

(2.1.2.2.6)

j

p

(2) ΔYt = δ + βYt-1 +

∑α

*
j

ΔYt-j + et

(2.1.2.2.7)

j

p

(3) ΔYt = δ + γt + βYt-1 +

∑α

*
j

ΔYt-j + et

(2.1.2.2.8)

j

όπου οι μηδενικές υποθέσεις του ελέγχου ADF είναι ανάλογες του ελέγχου DF.
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Σε κάθε υπόδειγμα και για δεδομένο πλήθος υστερήσεων p πραγματοποιείται
εκτίμηση της στατιστικής t-student των συντελεστών β και για επίπεδο σημαντικότητας α και
αριθμό υστερήσεων p επιλέγονται οι κριτικές τιμές r. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν
ισχύει t ( β ) > r (Συριόπουλος 1996).
Ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας Dickey-Fuller για p > 1 είναι γνωστός ως
επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller test ή ADF test). Πρέπει να
υπογραμμιστεί ότι για την εφαρμογή του παραπάνω ελέγχου είναι αναγκαίο να ξέρουμε τη
τάξη (p) της αυτοπαλίνδρομης διαδικασίας που είναι άγνωστη εκ των προτέρων. Στην πράξη,
επιλέγεται να προστεθούν τόσες υστερήσεις της μεταβλητής Yt, ώστε να μην εμφανίζεται
αυτοσυσχέτιση ανάμεσα στα κατάλοιπα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου
ελαχίστων τετραγώνων (Χρήστου 2002). Αντίθετα, ο αριθμός των υστερήσεων p μπορεί να
εξαχθεί με βάση εξειδικευμένους ελέγχους, όπως το κριτήριο πληροφοριών Akaike (Akaike
Information Criterion) ή AIC και το Μπαϊεσιανό κριτήριο Schwarz (Schwarz Information
Criterion) ή SIC (Συριόπουλος 1996). Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, επιλέγεται ο αριθμός
των υστερήσεων για τον οποίο το υπόδειγμα παρουσιάζει τη μικρότερη τιμή αυτών των
κριτηρίων, η οποία μπορεί να είναι και αρνητική (Χρήστου 2002, Συριόπουλος 1996).

2.1.2.3. Εφαρμογή του ελέγχου ADF στις χρονολογικές σειρές.
Στους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου
στασιμότητας ADF που διεξάγεται αρχικά στους φυσικούς λογαρίθμους των επιπέδων
(levels) των χρονολογικών σειρών των χρηματιστηριακών δεικτών που χρησιμοποιούνται
στην παρούσα εργασία και οι οποίοι συμβολίζονται ως lnfrance, lngreece, lnitaly και lnuk.
Η περιγραφή των πινάκων έχει ως εξής: Η 1η στήλη περιλαμβάνει τις υπό μελέτη
σειρές και η 2η δίνει το σύνολο των υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής που εξάχθηκαν
κατά την εφαρμογή του ελέγχου. Η 3η στήλη καταγράφει την εξειδίκευση της εξίσωσης
Dickey-Fuller που κρίνεται ως κατάλληλη και η 4η στήλη περιέχει τη τιμή της στατιστικής
ADF καθώς και την τιμή της αντίστοιχης πιθανότητας της (p-value). Η 5η στήλη παρουσιάζει
τις κριτικές τιμές που αναλογούν στη στατιστική ελέγχου ADF για τα επίπεδα
σημαντικότητας που χρησιμοποιούνται (α = 1%, 5% και 10%) και η 6η στήλη περικλείει το
συμπέρασμα σχετικά με την αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης.
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Ο αριθμός των υστερήσεων που επιλέγεται προκύπτει από τη χρησιμοποίηση του
Μπαϊεσιανού κριτηρίου Schwarz (SIC), καθώς αποτελεί συνεπή εκτίμηση της τάξης του
υποδείγματος AR, σε αντίθεση με το κριτήριο AIC (Akaike Information Criterion), το οποίο
την υπερεκτιμά ασυμπτωτικά. Υπενθυμίζεται ότι το 3ο μοντέλο περιέχει σταθερό όρο και
τάση, το 2ο περιέχει μόνο σταθερό όρο και το 1ο δεν περιλαμβάνει ούτε σταθερό όρο, ούτε
τάση.
Χρησιμοποιείται το οικονομετρικό πρόγραμμα E-VIEWS 4.1 για την διεξαγωγή του
ελέγχου ADF, το οποίο παρέχει τις κριτικές τιμές r του ελέγχου για επίπεδα σημαντικότητας
1%, 5% και 10%. Όταν η στατιστική ελέγχου ADF είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή,
τότε αποδεικνύεται ότι η σειρά έχει μοναδιαία ρίζα ή αλλιώς είναι μη στάσιμη. Όσο αφορά
τους όρους γ και δ, η στατιστική σημαντικότητα τους ελέγχεται μέσω των κριτικών τιμών
που εντοπίζονται στους πίνακες IV-VI των Dickey και Fuller (1981), οι οποίες δεν
παρουσιάζονται για να μη δημιουργηθεί σύγχυση στον αναγνώστη.

Ημερήσια δεδομένα.
Πίνακας 1: Έλεγχος ADF.

Σειρά

Delays

Μοντέλο
DF

lnfrance

0

1o

lngreece

1

1o

lnitaly

1

1o

lnuk

1

1ο

Στατιστική

Κριτικές τιμές σε επίπεδο

H0:

σημαντικότητας

υπάρχει

ελέγχου ADF
(Probability)
1.344081*
(0.9555)
1.018020*
(0.9193)
0.975560*
(0.9133)
1.202487*
(0.9418)

μοναδιαία

1%

5%

10%

-2.565794

-1.940938

-1.616623

Ναι

-2.565794

-1.940938

-1.616623

Ναι

-2.565794

-1.940938

-1.616623

Ναι

-2.565794

-1.940938

-1.616623

Ναι

ρίζα

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι η μηδενική υπόθεση είναι αποδεκτή.
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Μηνιαία δεδομένα.
Πίνακας 2: Έλεγχος ADF.

Σειρά

Delays

Μοντέλο
DF

lnfrance

1

1o

lngreece

1

1o

lnitaly

1

1o

lnuk

1

1ο

Στατιστική

Κριτικές τιμές σε επίπεδο

H0:

σημαντικότητας

υπάρχει

ελέγχου ADF
(Probability)
0.873324*
(0.8965)
0.708012*
(0.8669)
0.711241*
(0.8676)
0.990032*
(0.9144)

μοναδιαία

1%

5%

10%

-2.583593

-1.943406

-1.615024

Ναι

-2.583593

-1.943406

-1.615024

Ναι

-2.583593

-1.943406

-1.615024

Ναι

-2.583593

-1.943406

-1.615024

Ναι

ρίζα

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι η μηδενική υπόθεση είναι αποδεκτή.

Όπως παρατηρούμε από τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν για τις υπό μελέτη σειρές
σε ημερήσιο και μηνιαίο επίπεδο, η στατιστική ADF σε όλες τις περιπτώσεις υπερβαίνει τις
αντίστοιχες κριτικές τιμές. Κατά συνέπεια, η μηδενική υπόθεση δε μπορεί να απορριφθεί,
δηλώνοντας ότι οι σειρές και σε ημερήσιο και σε μηνιαίο επίπεδο είναι μη στάσιμες.
Επειδή τα ευρήματα του παραπάνω ελέγχου ADF έδειξαν την παρουσία μη
στασιμότητας στους φυσικούς λογαρίθμους των επιπέδων των εξεταζόμενων χρονολογικών
σειρών, ανάλογος έλεγχος πραγματοποιείται αφού αξιοποιήσουμε τις πρώτες διαφορές των
φυσικών λογαρίθμων των αναφερθέντων σειρών. Εφόσον οι οικονομικές χρονολογικές
σειρές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία αναφέρονται σε στοιχεία τιμών των
δεικτών 4 ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, οι πρώτες διαφορές ισοδυναμούν με τις αποδόσεις.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα ευρήματα του δεύτερου ελέγχου με μόνη
διαφορά ότι στη 4η στήλη καταγράφεται η στατιστική ελέγχου ADF στις αποδόσεις των
χρηματιστηριακών δεικτών.
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Ημερήσια δεδομένα.
Πίνακας 3: Έλεγχος ADF στις αποδόσεις.

Σειρά

Delays

Μοντέλο
DF

dlnfrance

0

1o

dlngreece

0

1o

dlnitaly

0

1o

dlnuk

0

1ο

Στατιστική

Κριτικές τιμές σε επίπεδο

H0:

σημαντικότητας

υπάρχει

ελέγχου ADF
(Probability)
-50.15469
(0.0001)
-45.51595
(0.0001)
-49.91201
(0.0001)
-49.00009
(0.0001)

μοναδιαί

1%

5%

10%

-2.565794

-1.940938

-1.616623

Όχι

-2.565794

-1.940938

-1.616623

Όχι

-2.565794

-1.940938

-1.616623

Όχι

-2.565794

-1.940938

-1.616623

Όχι

α ρίζα

Μηνιαία δεδομένα.
Πίνακας 4: Έλεγχος ADF στις αποδόσεις.

Σειρά

Delays

Μοντέλο
DF

dlnfrance

0

1o

dlngreece

0

1o

dlnitaly

0

1o

dlnuk

0

1ο

Στατιστική

Κριτικές τιμές σε επίπεδο

H0:

σημαντικότητας

υπάρχει

ελέγχου ADF
(Probability)
-7.716757
(0.0000)
-8.449255
(0.0000)
-8.743885
(0.0000)
-8.192390
(0.0000)

μοναδιαία

1%

5%

10%

-2.583593

-1.943406

-1.615024

Όχι

-2.583593

-1.943406

-1.615024

Όχι

-2.583593

-1.943406

-1.615024

Όχι

-2.583593

-1.943406

-1.615024

Όχι

ρίζα

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου ελέγχου ADF σημειώνεται ότι η στατιστική
ελέγχου δεν ξεπερνά τις κριτικές τιμές σε κανένα επίπεδο σημαντικότητας για καμία σειρά
αποδόσεων, ούτε σε ημερήσιο, ούτε σε μηνιαίο επίπεδο. Επομένως, απορρίπτεται η μηδενική
υπόθεση και συμπεραίνεται ότι οι συγκεκριμένες σειρές χαρακτηρίζονται από στασιμότητα.
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Ενότητα 2.2: Έλεγχος Κανονικότητας.

2.2.1. Περιγραφικές στατιστικές.
Ο έλεγχος της κανονικότητας στις χρονολογικές σειρές είναι από τους
σπουδαιότερους ελέγχους στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηματιστηρίων και
πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω περιγραφικών στατιστικών (Συριόπουλος 1996,
Χρήστου 2000):
1) Το στατιστικό μέτρο της ασυμμετρίας (Skewness ή S ), το οποίο δείχνει αν οι τιμές
μιας τυχαίας μεταβλητής xt εντοπίζονται συμμετρικά γύρω από το μέσο της δειγματικής
κατανομής x. Η ασυμμετρία αντιστοιχεί στη ροπή τρίτης τάξης και δίνεται από τον
παρακάτω τύπο:
Skewness ( S ) =

∑ (x

i

− x)3

i

Ts 3

,

(2.2.1.1)

όπου x είναι ο δειγματικός μέσος, T το πλήθος του δείγματος και s η τυπική απόκλιση.
Οι υποθέσεις που εξετάζονται στην προκειμένη περίπτωση είναι οι ακόλουθες:
H0: Η xt κατανέμεται κανονικά.
Hε: Η xt δεν κατανέμεται κανονικά.
Οι κανονικά κατανεμημένες μεταβλητές παρουσιάζουν S = 0. Στην περίπτωση αυτή,
η κατανομή των τιμών της μεταβλητής χαρακτηρίζεται ως συμμετρική. Αντίθετα, όταν S ≠ 0,
τότε η εν λόγω κατανομή εμφανίζεται ως ασύμμετρη. Πιο συγκεκριμένα, αν το μέγεθος της
ασυμμετρίας είναι θετικό ( S > 0 ), τότε οι τιμές της μεταβλητής κατανέμονται δεξιά σε σχέση
με την κανονική κατανομή, ενώ αν το πρόσημο είναι αρνητικό ( S < 0 ), τότε οι τιμές της
μεταβλητής κατανέμονται στα αριστερά της κανονικής κατανομής.
2) Η κύρτωση (Kurtosis ή k ) είναι το μέγεθος που αναφέρεται στον βαθμό
συγκέντρωσης των τιμών μιας μεταβλητής στην περιοχή του αριθμητικού μέσου και προς τα
άκρα δεξιά και αριστερά αυτού. Η κύρτωση αντιστοιχεί στη ροπή τέταρτης τάξης και
αποδίδεται από τον εξής τύπο:
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Kurtosis ( k ) =

∑ (x

i

− x)4

i

Ts 4

,

(2.2.1.3)

όπου T είναι το μέγεθος του δείγματος, x ο δειγματικός μέσος και s η τυπική απόκλιση.
Οι υποθέσεις που εξετάζονται στην περίπτωση της κύρτωσης είναι ανάλογες με
εκείνες που ελέγχονται στην περίπτωση της ασυμμετρίας
Στην κανονική κατανομή η κύρτωση μιας μεταβλητής είναι περίπου στη τιμή 3, όπου
παρουσιάζεται μεσοκυρτική κατανομή. Όταν ο έλεγχος της κανονικότητας αποδίδει μία τιμή
του συντελεστή κύρτωσης, η οποία ξεπερνάει το 3 ( k >3), τότε πρόκειται για λεπτοκυρτική
κατανομή των τιμών της μεταβλητής (leptokurtic ή fat tailed distribution), δηλαδή
εκδηλώνεται μεγάλη συγκέντρωση των τιμών της μεταβλητής γύρω από το μέσο, ενώ όταν
είναι μικρότερη του 3 ( k <3), τότε συμπεραίνουμε ότι η μεταβλητή χαρακτηρίζεται από
πλατυκυρτική κατανομή (platykurtic ή thin tailed distribution). Επίσης, πρέπει να σημειωθεί
ότι στην περίπτωση που ισχύει k >3, ένα από τα χαρακτηριστικά της μεταβλητής είναι ότι τα
κατάλοιπα δεν έχουν σταθερή διακύμανση, δηλαδή υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα.
3) Η στατιστική Jarque-Bera ( J .B. ) αναφέρεται στον έλεγχο κανονικότητας JarqueBera (1980) που λαμβάνει υπόψη ταυτόχρονα την ασυμμετρία και την κύρτωση. Το
συγκεκριμένο στατιστικό μέτρο αξιοποιεί τους 2 συντελεστές που αναφέρθηκαν παραπάνω
(συντελεστής ασυμμετρίας S και συντελεστής κύρτωσης k ) και το γεγονός αυτό καθιστά τα
αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου περισσότερο αξιόπιστα όσο αφορά την κανονικότητα
μιας μεταβλητής (Συριόπουλος 1996).
Η κατασκευή της συγκεκριμένης στατιστικής έχει ως ακολούθως:

⎛T ⎞
⎛T ⎞
2
Jarque-Bera ( J .B. ) = ⎜ ⎟ S 2 + ⎜ ⎟(k − 3) ,
⎝ 24 ⎠
⎝6⎠

(2.2.1.5)

όπου S είναι ο συντελεστής ασυμμετρίας, k ο συντελεστής κύρτωσης και T ο αριθμός του
δείγματος.
Άλλη μία φορά οι υποθέσεις που θέτουμε προς έλεγχο στην εν λόγω περίπτωση είναι
όμοιες με τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν για την ασυμμετρία. Κατόπιν, πραγματοποιούμε
σύγκριση ανάμεσα στη τιμή που αποκτά η στατιστική J .B. και στην κριτική τιμή r που
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αντιστοιχεί στην κατανομή X α2 ,ν , όπου ν είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας και σε
δεδομένο επίπεδο σημαντικότητας α. Όταν J .B. > X α2 ,ν , τότε η μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι
η μεταβλητή κατανέμεται κανονικά, απορρίπτεται. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου
ελέγχου κανονικότητας οι βαθμοί ελευθερίας είναι ίσοι με 2 (ν = 2), μιας και οι μεταβλητές
που λαμβάνονται υπόψη είναι 2 (Skewness και Kurtosis). Επιλέγεται το επίπεδο
σημαντικότητας 5% (α = 0.05), οπότε X 02,05, 2 = 5.99. Κατά συνέπεια, αν J .B. > 5.99, τότε δεν
γίνεται δεκτή η υπόθεση της κανονικότητας της μεταβλητής.

2.2.2. Εφαρμογή του ελέγχου κανονικότητας στις χρονολογικές σειρές.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες που περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του ελέγχου
κανονικότητας στις σειρές των αποδόσεων των εξεταζόμενων δεικτών. Η πρώτη στήλη δίνει
τις υπό μελέτη σειρές και στις 3 υπόλοιπες στήλες παρουσιάζονται οι τιμές που λαμβάνουν οι
στατιστικές της ασυμμετρίας, της κύρτωσης και η στατιστική J .B. . Στο Παράρτημα τα
διαγράμματα 1-8 αναπαριστούν τις καμπάνες των αποδόσεων και καταγράφουν τις τιμές
αυτών των στατιστικών τόσο για τα ημερήσια, όσο και για τα μηνιαία δεδομένα.

Ημερήσια δεδομένα.
Πίνακας 5: Περιγραφικές στατιστικές.
Στατιστική

Σειρά

Ασυμμετρία

Κύρτωση

dlnfrance

-0.261537 ≠ 0

5.662698 > 3

852.9465 > 5.99

dlngreece

-0.003126 ≠ 0

6.726284 > 3

1608.3730 > 5.99

dlnitaly

-0.122409 ≠ 0

5.219371 > 3

577.4923 > 5.99

dlnuk

-0.224245 ≠ 0

6.302179 > 3

1286.3910 > 5.99

Jarque-Bera

Όπως παρατηρούμε από τις τιμές που έχουν εξαχθεί και για τις τρεις περιγραφικές
στατιστικές, όσο αφορά τα ημερήσια δεδομένα η υπόθεση της κανονικότητας απορρίπτεται
για όλες τις σειρές χρησιμοποιώντας την εκάστοτε περιγραφική στατιστική. Πιο
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συγκεκριμένα, η στατιστική ασυμμετρίας είναι μικρότερη από το μηδέν ( S < 0 ) για όλες τις
σειρές, γεγονός που σημαίνει ότι οι σειρές των αποδόσεων των 4 ευρωπαϊκών
χρηματιστηρίων είναι ασύμμετρες και συγκεκριμένα οι αποδόσεις βρίσκονται στα αριστερά
της κανονικής κατανομής. Η στατιστική κύρτωσης είναι μεγαλύτερη από το 3 ( k >3)
δηλώνοντας

ότι

οι

σειρές

έχουν

λεπτοκυρτικές

κατανομές

και

παρουσιάζουν

ετεροσκεδαστικότητα. Τέλος, η στατιστική Jarque-Bera είναι μεγαλύτερη από την κριτική
τιμή της τυπικής κανονικής κατανομής ( J .B. > 5.99 ).

Μηνιαία δεδομένα.
Πίνακας 6: Περιγραφικές στατιστικές.
Στατιστική

Σειρά

Ασυμμετρία

Κύρτωση

dlnfrance

-0.678477 ≠ 0

4.164125 > 3

16.781690 > 5.99

dlngreece

0.630963 ≠ 0

3.876103 > 3

12.390060 > 5.99

dlnitaly

-0.143486 ≠ 0

3.580909 > 3

2.203990 < 5.99

dlnuk

-0.752450 ≠ 0

4.383883 > 3

21.944250 > 5.99

Jarque-Bera

Αναφορικά με τα μηνιαία δεδομένα, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον
έλεγχο για την κανονικότητα που αφορά τις σειρές των αποδόσεων των 4 ευρωπαϊκών
χρηματιστηριακών δεικτών είναι ανάλογα με εκείνα που εξάγονται όταν χρησιμοποιούνται
ημερήσια δεδομένα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η στατιστική Jarque-Bera για τη σειρά
που αντιστοιχεί στην Ιταλία είναι μικρότερη από την κριτική τιμή ( J .B. < 5.99 ), το οποίο
σημαίνει ότι η εν λόγω σειρά κατανέμεται κανονικά.
Οι περιγραφικές στατιστικές παίρνουν τιμές ανάλογου πρόσημου με εκείνες των
ημερήσιων δεδομένων. Εξαίρεση αποτελεί η στατιστική ασυμμετρίας για τη σειρά των
αποδόσεων της Ελλάδας, της οποίας το μέγεθος είναι θετικό ( S > 0), παρατήρηση που
δηλώνει ότι η κατανομή της συγκεκριμένης σειράς εντοπίζεται στα δεξιά της κανονικής
κατανομής.
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Ενότητα 2.3: Έλεγχος Ανεξαρτησίας.

Ο έλεγχος για την ανεξαρτησία μιας χρηματοοικονομικής χρονολογικής σειράς είναι
ένα από τα βασικά βήματα στη μελέτη των χαρακτηριστικών μιας κεφαλαιαγοράς. Όταν μία
σειρά κριθεί ως ανεξάρτητη, τότε διέπεται από μία εντελώς τυχαία διαδικασία και δεν μπορεί
να την περιγράψει ένα προσδιοριστικό υπόδειγμα.
Η ανεξαρτησία σε συνδυασμό με την κανονικότητα αποτελούν στοιχεία μεγάλης
σπουδαιότητας για την εξειδίκευση ενός υποδείγματος χρονολογικών σειρών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο ότι η υπό εξέταση χρηματοοικονομική
χρονολογική σειρά μπορεί να παρουσιάζεται ως τυχαία, αλλά να εκδηλώνει κανονικότητες
(regularities) (Συριόπουλος 1996).

2.3.1. Συντελεστής αυτοσυσχέτισης.

Ο συντελεστής συσχέτισης δύο μεταβλητών είναι το κλάσμα της συνδιακύμανσης με
το γινόμενο των τετραγωνικών ριζών των διακυμάνσεων ή αλλιώς των τυπικών αποκλίσεων
τους (Χρήστου 2002). Έστω ο συντελεστής συσχέτισης ρ μεταξύ των μεταβλητών Yt και
Yt+s, ο οποίος εξαρτάται από το χρόνο t όπως και από τη χρονική απόσταση s. Όπως
σημειώθηκε παραπάνω, μία στοχαστική διαδικασία λέγεται στάσιμη όταν ο μέσος και η
διακύμανση παραμένουν σταθερά στο χρόνο. Κατά συνέπεια, ο συντελεστής συσχέτισης
μεταξύ των τιμών μιας στάσιμης διαδικασίας σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία
επηρεάζεται μόνο από τη χρονική απόσταση s και όχι από το χρόνο t.
Στην περίπτωση των χρονολογικών σειρών για μία στάσιμη διαδικασία ο συντελεστής
συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές Yt και Yt+s αποκαλείται συντελεστής αυτοσυσχέτισης
με υστέρηση s, συμβολίζεται ως ρs (autocorrelation coefficient) και αποδίδεται από τον
ακόλουθο τύπο:

ρs =

Cov(Yt , Yt + s )
Var (Yt ) ⋅ Var (Yt + s )
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όπου Cov(Yt,Yt+s) είναι η συνδιακύμανση ανάμεσα στις μεταβλητές Yt και Yt+s με χρονική
απόσταση s ανάμεσα τους (s = 1, 2, …) και Var(Yt) η διακύμανση της Yt, η οποία είναι
σταθερή λόγω στασιμότητας.
Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης ρs είναι άγνωστος και μία εκτίμηση του δίνεται από
)
)
το δειγματικό συντελεστή συσχέτισης ρ s . Ο ρ s μπορεί να είναι θετικός, οπότε έχουμε
θετική αυτοσυσχέτιση, είτε αρνητικός, οπότε έχουμε αρνητική αυτοσυσχέτιση. Οι τιμές που
μπορεί να λάβει ανήκουν στο διάστημα [-1,1], με την ακραία αρνητική τιμή -1 να αντιστοιχεί
σε απόλυτα αρνητική γραμμική σχέση και την τιμή 1 σε απόλυτα γραμμική σχέση αντίθετου
προσήμου.
Η σχέση που υπάρχει μεταξύ του συντελεστή αυτοσυσχέτισης ρs και στη χρονική
απόσταση s ορίζεται ως συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (autocorrelation function) και η
απεικόνιση της γραφικά ονομάζεται διάγραμμα αυτοσυσχέτισης (correlogram) (Χρήστου
2002).
Η υπόθεση της ανεξαρτησίας έχει μία πολύ αυστηρή έννοια στη χρηματοοικονομική
θεωρία και δηλώνει ότι οι αποδόσεις των χρηματοοικονομικών αγαθών χαρακτηρίζονται από
βραχυχρόνια μνήμη (Συριόπουλος 1996). Όταν είναι εμφανής η παρουσία αυτοσυσχέτισης
στις σειρές των αποδόσεων για δοσμένο αριθμό υστερήσεων, αυτό μαρτυρά το φαινόμενο
κατά το οποίο ορισμένοι επενδυτές κρατούν συγκεκριμένη πληροφόρηση για μία περίοδο
χρόνου. Με άλλα λόγια, η αλλαγή που σημειώνεται στο επίπεδο των τιμών σήμερα μπορεί να
αποδοθεί στις αλλαγές που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες. Η τάση αυτή των επενδυτών
δημιουργεί μνήμη στις σειρές των αποδόσεων και σχετίζεται με την ταυτόχρονη ανίχνευση
αυτοσυσχέτισης.
Πρέπει να αναφερθεί ότι ο εντοπισμός της αυτοσυσχέτισης στις σειρές των
αποδόσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την εξίσωση του μέσου (mean equation) της
κάθε σειράς.

2.3.2. Έλεγχος Ljung-Box.

Ένας από τους αρχικούς ελέγχους για την ανεξαρτησία στις χρονολογικές σειρές είναι
ο έλεγχος Portmanteau που αξιοποιεί τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Όταν ο συντελεστής
αυτοσυσχέτισης ρs μιας χρονολογικής σειράς είναι ίσος με το μηδέν για s = 1, 2,…, τότε η
σειρά αυτή αποδεικνύεται ότι είναι ανεξάρτητα κατανεμημένη (independently distributed).
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εναλλακτική

μέθοδος

στην

απλή

γραφική

μελέτη

των

δειγματικών

αυτοσυσχετίσεων έχει προταθεί ο έλεγχος Ljung-Box (1978). Ο έλεγχος αυτός χρησιμοποιεί
τη στατιστική QLB, η οποία δίνεται από τον εξής τύπο:

QLB = T (T + 2)∑
s =1

)

ρ s2
T −s

(2.3.2.1)

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου Ljung-Box αρχικά επιλέγεται ο αριθμός των
)
υστερήσεων s για να εκτιμηθούν οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης ρ s . Έπειτα διατυπώνεται η
μηδενική υπόθεση, η οποία δηλώνει ότι μια χρονολογική σειρά Yt είναι γραμμικά
ανεξάρτητη, καθώς και η εναλλακτική υπόθεση:
)
)
)
H0: ρ1 = ρ 2 = … = ρ s = 0.

)
Hε: τουλάχιστον ένας συντελεστής αυτοσυσχέτισης είναι διαφορετικός του μηδενός ( ρ s ≠ 0).

Κατόπιν, κατασκευάζεται η στατιστική ελέγχου QLB και επιλέγονται οι κριτικές τιμές
r από την κατανομή X α2 ,ν με ν βαθμούς ελευθερίας. Όταν QLB > r, τότε η μηδενική υπόθεση
για την ύπαρξη γραμμικής ανεξαρτησίας δεν είναι αποδεκτή.

2.3.3. Εφαρμογή του ελέγχου ανεξαρτησίας Ljung-Box στις χρονολογικές σειρές.

Αρχικά, επιλέγουμε αριθμό υστερήσεων s = 1, 12, 24 για την δειγματική περίοδο
27/12/1991-23/08/2002 όσο αφορά τα ημερήσια δεδομένα και για το διάστημα 1/1992-7/2002
αναφορικά για τα μηνιαία δεδομένα.
Στη συνέχεια κατασκευάζονται πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα
του ελέγχου Ljung-Box. Η 1η στήλη περιέχει τις σειρές των αποδόσεων των
χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών που εξετάζονται και η 2η στήλη δίνει τον αριθμό
των υστερήσεων που έχουν επιλεγεί για το συγκεκριμένο έλεγχο. Η 3η στήλη περιλαμβάνει
τη τιμή που λαμβάνει ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης, καθώς και την τιμή της πιθανότητας
που αναφέρεται σε αυτόν σε παρένθεση. Η 4η στήλη καταγράφει τις αξίες που παίρνει η
στατιστική QLB του ελέγχου Ljung-Box για κάθε επιλεγμένη υστέρηση και η 5η στήλη δίνει
την κριτική τιμή που αντιστοιχεί σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05 και τον εκάστοτε
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αριθμό υστερήσεων. Τέλος, η 6η στήλη περιγράφει το συμπέρασμα σχετικά με την αποδοχή
της μηδενικής υπόθεσης.
Στους Πίνακες 1-8, οι οποίοι παρουσιάζονται στο Παράρτημα, καταγράφονται ο
συντελεστής αυτοσυσχέτισης και η πιθανότητα που του αντιστοιχεί καθώς και η τιμή της
στατιστικής QLB του ελέγχου Ljung-Box για ολόκληρο το σύνολο των επιλεγμένων
υστερήσεων, τόσο για τα ημερήσια, όσο και για τα μηνιαία δεδομένα.

Ημερήσια δεδομένα
Πίνακας 7: Έλεγχος Ljung-Box.
Κριτικές τιμές
Σειρά

Delays

AC

Στατιστική Q

σε επίπεδο

(Probability)

(Ljung-Box)

σημαντικότητας
5%

1
dlnfrance

12
24
1

dlngreece

12
24
1

dlnitaly

12
24
1

dlnuk

12
24

0.049
(0.010)
-0.005
(0.000)
0.034
(0.000)
0.145
(0.000)
-0.004
(0.000)
0.048
(0.000)
0.054
(0.004)
0.003
(0.003)
-0.015
(0.000)
0.072
(0.000)
-0.027
(0.000)
0.036
(0.000)

Αποδοχή
μηδενικής
υπόθεσης H0

6.5851*

3.841

Όχι

35.672*

21.026

Όχι

60.887*

36.415

Όχι

58.554*

3.841

Όχι

61.711*

21.026

Όχι

73.508*

36.415

Όχι

8.1722*

3.841

Όχι

29.428*

21.026

Όχι

60.488*

36.415

Όχι

14.422*

3.841

Όχι

55.723*

21.026

Όχι

89.661*

36.415

Όχι

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα.
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Όπως παρατηρούμε από τα αποτελέσματα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση για όλες
τις εξεταζόμενες χρονολογικές σειρές σε όλες τις υστερήσεις όσο αφορά τα ημερήσια
δεδομένα. Με άλλα λόγια, υπάρχει σημαντική αυτοσυσχέτιση σε όλες τις υπό μελέτη
χρηματιστηριακές αγορές σε ημερήσιο επίπεδο, ένδειξη που υποδηλώνει τη μη
αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τη E.M.H., όπως αυτή ορίστηκε από το Fama (1970).

Μηνιαία δεδομένα.
Πίνακας 8: Έλεγχος Ljung-Box.
Κριτικές τιμές
Σειρά

Delays

AC

Στατιστική Q

σε επίπεδο

(Probability)

(Ljung-Box)

σημαντικότητας
5%

1
dlnfrance

12
24
1

dlngreece

12
24
1

dlnitaly

12
24
1

dlnuk

12
24

0.296
(0.001)
0.035
(0.004)
0.034
(0.081)
0.267
(0.002)
-0.005
(0.041)
-0.040
(0.387)
0.217
(0.014)
0.049
(0.124)
0.116
(0.100)
0.211
(0.017)
0.065
(0.137)
-0.064
(0.485)

Αποδοχή
μηδενικής
υπόθεσης H0

11.333*

3.841

Όχι

28.682*

21.026

Όχι

34.216

36.415

Ναι

9.2054*

3.841

Όχι

21.727*

21.026

Όχι

25.340

36.415

Ναι

6.0704*

3.841

Όχι

17.738

21.026

Ναι

33.208

36.415

Ναι

5.7289*

3.841

Όχι

17.340

21.026

Ναι

23.591

36.415

Ναι

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα.
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Από τα ευρήματα που εξάχθηκαν για τον έλεγχο ανεξαρτησίας στις σειρές των
αποδόσεων των 4 ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων διαπιστώνουμε ότι στις περιπτώσεις της
Ελλάδας και της Γαλλίας η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στις υστερήσεις 1 και 12, ενώ
για την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο σημειώνεται απόρριψη μόνο στην υστέρηση 1.
Συνεπώς, υπάρχει αυτοσυσχέτιση στις σειρές των αποδόσεων σε μηνιαίο επίπεδο και κατά
επέκταση απόδειξη μη αποτελεσματικότητας.

Ενότητα 2.4: Έλεγχος Μη-Γραμμικής Εξάρτησης.

Στην περίπτωση που η υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται, τότε η χρονολογική
σειρά παρουσιάζει κάποια εξάρτηση, απλής ή σύνθετης μορφής, ασθενής ή ισχυρή. Στην πιο
απλή μορφή η εξάρτηση αυτή μπορεί να εκφράζει κάποια γραμμική τάση, ενώ σε
περισσότερο σύνθετη μπορεί να κριθεί απαραίτητη μια μη-γραμμική παρουσίαση.

2.4.1. Έλεγχος BDS (Brock, Dechert and Scheinkman test).

Ο έλεγχος BDS (Brock, Dechert and Scheinkman 1986) είναι ένας έλεγχος για την
παρουσία εξάρτησης ή αλλιώς δομών σε μια χρονολογική σειρά και συχνά χρησιμοποιείται
για να διαχωρίσει ένα τυχαίο σύστημα από ένα μη-γραμμικό στοχαστικό σύστημα ή από το
προσδιοριστικό χάος. Η εφαρμογή του ελέγχου αυτού απαιτεί η υπό μελέτη χρονολογική
σειρά να είναι στάσιμη και η μηδενική υπόθεση διατυπώνει ότι η σειρά είναι ανεξάρτητα και
ομοιόμορφα κατανεμημένη (independently and identically distributed, i.i.d.).
Η στατιστική BDS ελέγχει την ανεξαρτησία μιας χρονολογικής σειράς xt και
βασίζεται στην έννοια της συσχέτισης στο χώρο (spatial correlation). Για την εξέταση της
συγκεκριμένης συσχέτισης είναι αναγκαία η εμβύθιση της χρονολογικής σειράς στο mδιάστατο χώρο με την κατασκευή του διανύσματος xtm . Με άλλα λόγια, δημιουργείται ο
χώρος φάσεων κατασκευάζοντας έναν «ψευδό-χώρο», θεωρώντας ένα διάνυσμα διάστασης
m ως ακολούθως:
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X tm = [ x1 , x 2 ,..., xt −( m −1)τ ] , t = 1,..., T − m + 1 ,

(2.4.1.1)

όπου m είναι η διάσταση εμβύθισης (embedding dimension), τ είναι η χρονική υστέρηση και
Tm = T − (m − 1) είναι το σύνολο των σημείων κάθε διανύσματος στον m-διάστατο χώρο.
Πρέπει να επιλεγεί μία αρκετά μεγάλη υστέρηση τ ώστε να απαλλαγούν τα δεδομένα από
κάθε συσχέτιση, καθώς μια μικρή υστέρηση μπορεί να έχει ως συνέπεια την ομοιότητα των
παρατηρήσεων xt και xt +τ .
Η εξάρτηση εξετάζεται μέσω του ολοκληρώματος συσχέτισης (correlation integral).
Το ολοκλήρωμα συσχέτισης είναι ένα μέτρο με το οποίο ελέγχονται οι αποστάσεις μεταξύ
των σημείων στον ανακατασκευασμένο χώρο φάσεων διάστασης m και δίνεται από τον
τύπο:
C (ε , m, T ) = 2 ⋅ [Tm (Tm −1 − 1)]

−1

όπου ο όρος ε

∑ I [X
t≠s

s

m
t

]

, X sm ,

(2.4.1.2)

ονομάζεται ακτίνα (radius) και χρησιμεύει στον υπολογισμό του

ολοκληρώματος συσχέτισης κατά τον οποίο συγκρίνεται η επιλεγμένη τιμή του ε με την
απόσταση μεταξύ των σημείων (διανυσμάτων) X tm και X sm , m =1,…, n , T είναι το πλήθος
των

παρατηρήσεων

στην

εν

λόγω

σειρά,

Tm = T − (m − 1), X tm = ( x1 , x 2 ,..., xt + m −1 ),

I s ( X tm , X sm ) = 1 αν X tm − X sm ≤ ε και I s ( X tm , X sm ) = 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Τέλος, X = max 0≤i ≤ m −1 X i .
Ο έλεγχος BDS πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη στατιστική BDS, η οποία
αποδίδεται ως ακολούθως:

Wm (ε ) =

T 1 / 2 [C (ε , m, T ) − (C (ε , m, T )) ]
m

σ m (ε )

,

(2.4.1.3)

όπου σ m (ε ) είναι η τυπική απόκλιση της διαφοράς C (ε , m, T ) − (C (ε , m, T )) .
m

Όπως παρατηρούμε, η συγκεκριμένη στατιστική εξαρτάται από δύο παράγοντες, τη
διάσταση m και την ακτίνα ε . Η διάσταση m επηρεάζεται από τον αριθμό των
παρατηρήσεων του δείγματος, ενώ για μία δεδομένη διάσταση m η ακτίνα ε δε μπορεί να
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είναι πολύ μικρή (μεγάλη), επειδή τότε το ολοκλήρωμα συσχέτισης θα περιλαμβάνει
ελάχιστα (πολλά) σημεία. Συνήθως, η ακτίνα εκφράζεται σε όρους της τυπικής απόκλισης και
συγκεκριμένα ε ∈ [0.5σ, 2σ] και η διάσταση εμβύθισης παίρνει τις τιμές m = 2, 3, 4, 5.
Αργότερα, αποδείχθηκε ότι το γινόμενο T 1 / 2 [C (ε , m, T ) − (C (ε , m, T )) ] ακολουθεί
m

την κανονική κατανομή και όταν το σύνολο των παρατηρήσεων μιας χρονολογικής σειράς
ξεπερνάει τις 500, τότε η στατιστική BDS ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή.
Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου BDS δημιουργείται ένας πίνακας, ο οποίος περιέχει
τις τιμές που αποκτά η στατιστική BDS για τις τιμές που παίρνουν οι μεταβλητές m και ε .
Κατόπιν, γίνεται σύγκριση των τιμών της στατιστικής BDS με την κριτική τιμή της
κανονικής κατανομής σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05 (1.96). Πιο συγκεκριμένα, όταν
Wm (ε ) > 1.96 , τότε η μηδενική υπόθεση δεν γίνεται δεκτή. Συνεπώς, εντοπίζεται ύπαρξη

εξάρτησης στη χρονολογική σειρά.
Στην περίπτωση που απορρίπτεται η υπόθεση ότι η σειρά είναι i.i.d., το γεγονός αυτό
μπορεί να οφείλεται είτε σε ένα γραμμικό στοχαστικό σύστημα, είτε σε ένα μη-γραμμικό
στοχαστικό σύστημα (π.χ. ετεροσκεδαστικές επιρροές τύπου ARCH ή GARCH), ή σε κάποιο
χαοτικό προσδιοριστικό σύστημα. Αν η συγκεκριμένη χρονολογική σειρά φιλτραριστεί με
κάποιο γραμμικό μοντέλο, όπως ένα απλό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα AR( p ), τότε
παρέχεται η δυνατότητα να επαναληφθεί ο έλεγχος BDS στα κατάλοιπα του υποδείγματος
που φίλτραρε τη σειρά για την ανίχνευση πιθανής μη-γραμμικής εξάρτησης.

2.4.2 Εφαρμογή του ελέγχου BDS στις χρονολογικές σειρές.

Στο

τμήμα

αυτό

παρουσιάζονται

πίνακες,

οι

οποίοι

αναφέρονται

στην

πραγματοποίηση του ελέγχου BDS στις σειρές των αποδόσεων των εξεταζόμενων
χρονολογικών σειρών. Στην 1η στήλη δίνονται οι τιμές της διάστασης εμβύθισης m , ενώ
στην 1η σειρά οι τιμές της ακτίνας ε . Στα υπόλοιπα κελιά του κάθε πίνακα περιέχονται οι
τιμές που παίρνει η στατιστική Wm (ε ) για κάθε τιμή των μεταβλητών m και ε .
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Ημερήσια δεδομένα.

Πίνακας 9: Έλεγχος BDS στη σειρά dlnfrance.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

4.571434*

5.793103*

7.460991*

8.599628*

3

6.273450*

7.950826*

10.15538*

11.84719*

4

7.953904*

9.905785*

12.39350*

14.33329*

5

9.085283*

11.25766*

13.68634*

15.60136*

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .

Πίνακας 10: Έλεγχος BDS στη σειρά dlngreece.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

14.73039*

15.84498*

15.00257*

13.03635*

3

20.88499*

20.74841*

19.01164*

16.82602*

4

26.98319*

24.32897*

21.38556*

18.95919*

5

34.47615*

28.01863*

23.33463*

20.27003*

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .

Πίνακας 11: Έλεγχος BDS στη σειρά dlnitaly.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

7.049213*

8.240060*

9.521628*

10.22359*

3

10.59080*

11.85214*

13.18216*

13.74193*

4

12.82061*

13.85086*

14.92236*

15.26797*

5

14.46301*

15.37657*

16.12315*

16.21843*

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .
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Πίνακας 12: Έλεγχος BDS στη σειρά dlnuk.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

9.259128*

10.70387*

12.10673*

12.73861*

3

12.02170*

13.85488*

15.66622*

16.68565*

4

14.52848*

16.53470*

18.03450*

18.99290*

5

17.20813*

18.96938*

19.77618*

20.34127*

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου διαπιστώνουμε ότι η απόλυτη τιμή της στατιστικής
Wm (ε ) είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή της τυπικής κανονικής κατανομής για επίπεδο
σημαντικότητας 5% (1.96) για όλες τις εξεταζόμενες σειρές. Συνεπώς, η μηδενική υπόθεση
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και αποδεικνύεται ότι όσο αφορά τα ημερήσια στοιχεία οι
σειρές των αποδόσεων των υπό μελέτη χρηματιστηριακών δεικτών δεν κατανέμονται
ανεξάρτητα και ομοιόμορφα, αλλά αντιθέτως υπάρχει κάποιας μορφής εξάρτηση.

Μηνιαία δεδομένα.

Πίνακας 13: Έλεγχος BDS στη σειρά dlnfrance.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

0.371027

0.858581

1.399173

0.978239

3

-0.911059

-0.053378

0.582731

-0.057309

4

-0.062078

0.727531

1.107932

0.718034

5

0.110356

1.043406

1.457586

1.084384
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Πίνακας 14: Έλεγχος BDS στη σειρά dlngreece.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

1.398950

1.709486

1.589442

1.836995

3

2.293001*

2.668130*

2.297546*

2.218487*

4

2.104365*

2.742884*

2.082955*

2.021941*

5

2.494142*

2.768895*

2.229765*

1.977566*

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .

Πίνακας 15: Έλεγχος BDS στη σειρά dlnitaly.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

-0.991109

-0.075651

-0.354046

-0.647082

3

0.686812

0.946478

0.604098

0.295313

4

0.950565

0.755873

0.945065

0.487942

5

1.069517

0.679725

1.083651

0.731256

Πίνακας 16: Έλεγχος BDS στη σειρά dlnuk.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

1.718081

1.601651

1.111024

-0.223729

3

2.145429*

1.900837

1.116757

-0.524460

4

2.554718*

2.544788*

1.978352*

0.434908

5

3.451017*

3.455642*

2.712503*

1.040126

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .

Αναφορικά με τα μηνιαία δεδομένα ο έλεγχος BDS αποδίδει εν μέρει διαφορετικά
αποτελέσματα για τις σειρές των αποδόσεων των 4 ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Στην
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περίπτωση της Γαλλίας και της Ιταλίας βρέθηκε ότι Wm (ε ) < 1.96 σε όλες τις περιπτώσεις
και η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται, δείχνοντας έτσι ότι δεν εντοπίζεται εξάρτηση
οποιουδήποτε τύπου στις εν λόγω σειρές. Αντίθετα, για τις σειρές των αποδόσεων της
Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασίλειου προκύπτει ότι ισχύει Wm (ε ) > 1.96 σε 12 και 7
περιπτώσεις, αντίστοιχα, απορρίπτοντας την υπόθεση ότι οι συγκεκριμένες σειρές είναι i.i.d.
και αποκαλύπτεται η παρουσία εξάρτησης.

2.4.3. Εφαρμογή του ελέγχου

BDS στα κατάλοιπα του υποδείγματος

φιλτραρίσματος.

Σύμφωνα με τη θεωρία αναφορικά με τον έλεγχο BDS σημειώθηκε παραπάνω ότι
στην περίπτωση μη αποδοχής της μηδενικής υπόθεσης και κατά συνέπεια ανίχνευσης πιθανής
εξάρτησης, καταφεύγουμε στο φιλτράρισμα της χρονολογικής σειράς για να ελέγξουμε το
ενδεχόμενο η συγκεκριμένη σειρά να χαρακτηρίζεται από μη-γραμμική εξάρτηση. Αφού
χρησιμοποιηθεί ένα απλό γραμμικό μοντέλο AR για το φιλτράρισμα της σειράς, στη συνέχεια
πραγματοποιείται ο έλεγχος BDS, αυτή τη φορά όμως στα κατάλοιπα που προκύπτουν από το
παραπάνω υπόδειγμα.
Παρακάτω δίνονται πίνακες που αντιστοιχούν στην επανάληψη του ελέγχου BDS στα
κατάλοιπα ενός μοντέλου AR(1) για όλες τις εξεταζόμενες σειρές και η παρουσίαση τους
είναι ανάλογη με εκείνη του προηγούμενου τμήματος.

Ημερήσια δεδομένα.
Πίνακας 17: Έλεγχος BDS στα κατάλοιπα ενός AR(1) για τη σειρά dlnfrance.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

4.593074*

5.839443*

7.478931*

8.680337*

3

6.384810*

8.005251*

10.20303*

11.97452*

4

8.010870*

9.939363*

12.45620*

14.50240*

5

9.120575*

11.29753*

13.73913*

15.76307*

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .
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Πίνακας 18: Έλεγχος BDS στα κατάλοιπα ενός AR(1) για τη σειρά dlngreece.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

15.87175*

15.94016*

14.93319*

12.87049*

3

21.76875*

20.82284*

19.02410*

16.63064*

4

28.06959*

24.37245*

21.30977*

18.67571*

5

35.33193*

28.17592*

23.30745*

19.99448*

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .

Πίνακας 19: Έλεγχος BDS στα κατάλοιπα ενός AR(1) για τη σειρά dlnitaly.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

7.239832*

8.228535*

9.356902*

10.25293*

3

10.77035*

11.93518*

13.07910*

13.84732*

4

13.01312*

13.99037*

14.85305*

15.35512*

5

14.59523*

15.55239*

16.08324*

16.32108*

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .

Πίνακας 20: Έλεγχος BDS στα κατάλοιπα ενός AR(1) για τη σειρά dlnuk.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

9.851610*

11.10374*

12.83048*

13.65317*

3

12.50107*

14.15151*

16.26073*

17.47187*

4

15.05102*

16.75700*

18.54966*

19.69586*

5

17.79920*

19.13557*

20.23838*

20.95339*

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .

Η διεξαγωγή του ελέγχου BDS στα κατάλοιπα του απλού AR(1) μοντέλου εμφάνισε
τιμές για τη στατιστική BDS μεγαλύτερες σε απόλυτη τιμή από την κριτική τιμή 1.96 για
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όλες τις σειρές. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει τον εντοπισμό εξάρτησης στις σειρές και
μάλιστα μη-γραμμικής, μιας και δε γίνεται δεκτό το γεγονός ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται
ομοιόμορφα και ανεξάρτητα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τιμές της στατιστικής Wm (ε ) που εξάγονται μετά το
φιλτράρισμα των σειρών δε διαφοροποιούνται σημαντικά από τις τιμές που είχε η στατιστική
πριν από το φιλτράρισμα, ενώ αντιθέτως στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται τιμές
της στατιστικής που υπερβαίνουν τις αρχικές τιμές. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται πιο
έντονα στις σειρές που αντιστοιχούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία και με
χαμηλότερη ένταση στις σειρές της Ιταλίας και της Ελλάδας.
Η συγκεκριμένη παρατήρηση παρουσιάζει το γεγονός ότι η διαδικασία του
φιλτραρίσματος δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα στην προσπάθεια να εξηγηθεί η
δομή των σειρών. Αποδεικνύεται ότι η δομή τους αποτελείται από μικρό ποσοστό γραμμικής
μορφής, ενώ το κυρίαρχο στοιχείο είναι η μη-γραμμική δομή.

Μηνιαία δεδομένα.
Στην περίπτωση των μηνιαίων δεδομένων ο έλεγχος BDS στα κατάλοιπα ενός AR(1)
μοντέλου εφαρμόζεται στις σειρές των αποδόσεων για την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο
καθώς αρχικά ο έλεγχος BDS αποκάλυψε την εμφάνιση εξάρτησης μόνο σε αυτές τις σειρές.

Πίνακας 21: Έλεγχος BDS στα κατάλοιπα ενός AR(1) για τη σειρά dlngreece.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

1.962097*

1.273950

0.763115

0.528591

3

2.236668*

2.039237*

1.417185

1.193049

4

3.109029*

2.113511*

1.387860

1.229332

5

3.050952*

2.333741*

1.911846

1.510877

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .
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Πίνακας 22: Έλεγχος BDS στα κατάλοιπα ενός AR(1) για τη σειρά dlnuk.

ε

m

0.5σ

1σ

1.5σ

2σ

2

1.345904

1.383435

0.666304

-0.270867

3

2.257873*

1.361822

0.420430

-0.675464

4

3.299006*

2.861776*

1.711320

0.574971

5

4.627353*

3.664059*

2.564487*

1.174605

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει ότι Wm (ε ) > 1.96 .

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο BDS στα κατάλοιπα του μοντέλου
φιλτραρίσματος κρίνονται ιδιαίτερης προσοχής. Αναφορικά με τη σειρά της Ελλάδας
σημειώνεται ότι Wm (ε ) > 1.96 σε λιγότερες περιπτώσεις (συνολικά 7) σε σύγκριση με τον
αρχικό έλεγχο BDS υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την παρουσία μη-γραμμικής εξάρτησης.
Μια πιο προσεκτική εξέταση δείχνει ότι στις μισές περιπτώσεις η στατιστική BDS
παίρνει τιμές, οι οποίες είναι αξιοσημείωτα χαμηλότερες από εκείνες που υπολογίστηκαν
κατά τον έλεγχο BDS στη σειρά των αποδόσεων. Επίσης, είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι σε
3 περιπτώσεις οι τιμές της Wm (ε ) είναι αισθητά μεγαλύτερες από τις αρχικές τιμές. Η πρώτη
παρατήρηση υποδηλώνει ότι η σειρά χαρακτηρίζεται από αρκετή γραμμική δομή, η οποία
απομακρύνθηκε μετά το φιλτράρισμα μέσω του γραμμικού μοντέλου AR(1), ενώ η δεύτερη
παρατήρηση αποδεικνύει ότι το φιλτράρισμα είχε αρνητική επιρροή, μιας και ανιχνεύτηκε
υψηλότερα σημαντική μη-γραμμική δομή. Συνεπώς, στην περίπτωση της Ελλάδας η σειρά
των αποδόσεων παρουσιάζει περίπου ίδιας σπουδαιότητας γραμμική και μη-γραμμική
εξάρτηση.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα του ελέγχου BDS στα κατάλοιπα ενός
AR(1) υποδείγματος για τη σειρά αποδόσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρατηρείται ότι
ισχύει Wm (ε ) > 1.96 σε 6 περιπτώσεις δηλώνοντας ότι υπάρχει μη-γραμμική εξάρτηση
(Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μόλις 1 περίπτωση λιγότερο από τα αποτελέσματα του αρχικού
ελέγχου BDS).
Αν γίνει πιο εξονυχιστική μελέτη των τιμών της στατιστικής Wm (ε ) βλέπουμε ότι οι
τιμές μετά το φιλτράρισμα της σειράς μειώνονται μερικώς σε 4 περιπτώσεις και αισθητά σε
άλλες 3 συγκρινόμενες με τις τιμές της στατιστικής πριν από το φιλτράρισμα, χωρίς όμως
κάποια ισχυρή επίδραση στα συμπεράσματα. Από αυτό το γεγονός μπορούμε να πούμε ότι η
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σειρά αποτελείται από ασθενή γραμμική δομή, η οποία διαχωρίστηκε μετά το φιλτράρισμα.
Όμως, το χαρακτηριστικό στοιχείο των αποτελεσμάτων είναι ότι οι τιμές της Wm (ε )
αυξάνονται ελαφρώς σε 7 και σημαντικά σε 2 περιπτώσεις σε σχέση με εκείνες του αρχικού
ελέγχου BDS, δείχνοντας πάλι την παρουσία σημαντικής μη-γραμμικής εξάρτησης.
Επομένως, η σειρά αποδόσεων του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτηρίζεται από αρκετά έντονη
μη-γραμμική δομή και σχετικά περιορισμένη γραμμική δομή.

Ενότητα 2.5: Έλεγχος στα κατάλοιπα.

Ο έλεγχος των καταλοίπων αποτελεί το τελευταίο στάδιο ελέγχου που πρέπει να
πραγματοποιηθεί σε μία χρηματοοικονομική χρονολογική σειρά πριν προχωρήσουμε στη
διερεύνηση της εποχικότητας.

2.5.1. Έλεγχος ARCH LM.

Ο Engle (1982) διατύπωσε έναν έλεγχο στα κατάλοιπα με σκοπό να ανιχνευτεί η
πιθανή παρουσία ετεροσκεδαστικών σφαλμάτων τύπου ARCH, τα οποία μπορεί να
αποδώσουν

μεροληπτικές

εκτιμήσεις

του

εφαρμοζόμενου

υποδείγματος.

Η

ετεροσκεδαστικότητα αυτής της μορφής σημαίνει ότι η διακύμανση του διαταρακτικού όρου
δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από τη μεταβλητικότητα των τιμών του στο παρελθόν.
Ο έλεγχος αυτός ονομάστηκε ARCH LM test και περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός
ελέγχου Lagrange Multiplier (LM test). Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
Επιλέγουμε ένα υπόδειγμα AR( p ) για την υπό μελέτη χρονολογική σειρά. Η τάξη
του υποδείγματος εξάγεται μέσω της εφαρμογής του Μπαϊεσιανού κριτηρίου Schwarz (SIC),
κατά την οποία θεωρείται καλύτερο μοντέλο AR( p ) εκείνο που παρουσιάζει τη μικρότερη
τιμή του αναφερόμενου κριτηρίου πληροφόρησης και είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο
5%. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τα κατάλοιπα του επιλεγμένου AR( p ) μοντέλου με τη
μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Κατόπιν, εκτιμούμε την εξίσωση παλινδρόμησης που
δίνεται ακολούθως για συγκεκριμένο πλήθος υστερήσεων p :
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p

et2 = α 0 + ∑ α i et2−i + u t ,

(2.5.1.1)

i =1

όπου et είναι τα κατάλοιπα του υποδείγματος AR( p ) και u t τα κατάλοιπα που απομένουν.
Οι υποθέσεις του έλεγχου είναι οι ακόλουθες:
1) H0: Δεν υπάρχουν επιδράσεις ARCH (No ARCH effects).
2) Hε: Υπάρχουν επιδράσεις ARCH (ARCH effects).
Η στατιστική που εφαρμόζεται για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης είναι της
μορφής: LM = TR 2 , όπου T είναι το σύνολο των παρατηρήσεων και R 2 ο συντελεστής
προσδιορισμού της παλινδρόμησης των καταλοίπων. Η στατιστική ελέγχου LM ακολουθεί
ασυμπτωτικά την κατανομή X α2 , p , όπου p είναι οι βαθμοί ελευθερίας και αντιστοιχούν στον
αριθμό των υστερήσεων του μοντέλου ARCH. Όταν ισχύει LM > X α2 , p , τότε δε γίνεται
αποδεκτή η μηδενική υπόθεση και συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν ARCH effects, δηλαδή ότι
υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα τύπου ARCH (Συριόπουλος 1996).
Επίσης, χρησιμοποιείται το συνηθισμένο κριτήριο F για τη εξέταση της μηδενικής
υπόθεσης. Η στατιστική F ακολουθεί την κατανομή F με επίπεδο σημαντικότητας α. Όταν η
στατιστική F υπερβαίνει την κριτική τιμή της κατανομής F (F > Fα), τότε απορρίπτεται η
μηδενική υπόθεση (Χρήστου 2002).
Το οικονομετρικό πρόγραμμα E-VIEWS 4.1 παρέχει τις τιμές που λαμβάνουν οι
στατιστικές F και LM καθώς και την πιθανότητα που τους αναλογεί (probability). Συχνά,
αξιοποιούνται οι τιμές αυτής της πιθανότητας (p-values) στο επίπεδο σημαντικότητας α = 5%
και για τις 2 στατιστικές για να ελεγχθεί η ισχύς της μηδενικής υπόθεσης. Συγκεκριμένα, αν η
προκύπτουσα αξία της πιθανότητας είναι χαμηλότερη από το επίπεδο σημαντικότητας,
δηλαδή p-value < 0.05, τότε η μηδενική υπόθεση δε γίνεται αποδεκτή.

2.5.2. Εφαρμογή του ελέγχου ARCH LM στις χρονολογικές σειρές.

Παρακάτω κατασκευάζονται πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τα αποτελέσματα του
ελέγχου ARCH LM στις σειρές των αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών που
μελετώνται. Στην 1η στήλη παρουσιάζεται η εκάστοτε εξεταζόμενη σειρά. Η 2η και η 3η
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στήλη δίνουν τις τιμές που εξάγονται για τις στατιστικές ελέγχου F και LM , αντίστοιχα,
καθώς και τις p-values που τους αντιστοιχούν μέσα σε παρενθέσεις. Τέλος, η 4η στήλη
συνοψίζει το συμπέρασμα όσο αφορά την αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης.

Ημερήσια δεδομένα.
Πρέπει να αναφερθεί ότι η υποδειγματικοποίηση AR( p ) που πραγματοποιήθηκε στις
σειρές των αποδόσεων των υπό μελέτη χρηματιστηριακών δεικτών σε ημερήσιο επίπεδο
έδειξε ότι προέκυψε ένα υπόδειγμα AR(1) για όλες τις σειρές και ότι η εκτίμηση των AR(1)
υποδειγμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή της μήτρας συνδιακυμάνσεων του
White.

Πίνακας 23: Έλεγχος ARCH LM.
Σειρά
dlnfrance
dlngreece
dlnitaly
dlnuk

Στατιστική F

Στατιστική LM

H0: Δεν υπάρχουν

(Probability)

(Probability)

ARCH effects

67.71300
(0.000000)*
119.5618
(0.000000)*
114.5479
(0.000000)*
129.6082
(0.000000)*

66.14828
(0.000000)*
114.7075
(0.000000)*
110.0878
(0.000000)*
123.9161
(0.000000)*

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει στατιστική σημαντικότητα.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα που εξάγονται από τον έλεγχο ARCH LM, όλες οι
σειρές των αποδόσεων των 4 ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων σε ημερήσια δεδομένα
εμφανίζουν επιδράσεις ARCH. Με άλλα λόγια, εντοπίζεται ετεροσκεδαστικότητα και
επιβεβαιώνονται με αυτό τον τρόπο τα αποτελέσματα που έχουν ανακύψει σε προηγούμενη
ενότητα από τη χρήση του συντελεστή κύρτωσης, η τιμή του οποίου μαρτυρούσε την ύπαρξη
ετεροσκεδαστικότητας ( k >3) για όλες τις εξεταζόμενες σειρές.
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Μηνιαία δεδομένα.
Στην περίπτωση των σειρών των αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών σε
μηνιαία βάση τα μοντέλα AR( p ) που αναδείχθηκαν ήταν υποδείγματα AR(1) και
εφαρμόστηκε πάλι ο συνεπής εκτιμητής της μήτρας συνδιακυμάνσεων του White.

Πίνακας 24: Έλεγχος ARCH LM.
Σειρά
dlnfrance
dlngreece
dlnitaly
dlnuk

Στατιστική F

Στατιστική LM

H0: Δεν υπάρχουν

(Probability)

(Probability)

ARCH effects

0.995219
(0.320445)
1.196826
(0.276112)
0.273114
(0.602198)
1.752115
(0.188086)

1.003349
(0.316502)
1.204629
(0.272399)
0.276972
(0.598693)
1.755624
(0.185171)

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Αντίθετα, στην περίπτωση των μηνιαίων σειρών των αποδόσεων δεν αποδεικνύεται η
παρουσία ετεροσκεδαστικών καταλοίπων σε καμία περίπτωση, δηλαδή δεν εντοπίζονται
ARCH effects. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται ότι συγκρούεται με το συμπέρασμα που
εξάγεται από την εφαρμογή του μέτρου της κύρτωσης, η οποία έδειξε ότι όλες οι εν λόγω
σειρές χαρακτηρίζονται από ετεροσκεδαστικότητα ( k >3). Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό
δηλώνει ότι η παρατηρούμενη ετεροσκεδαστικότητα μέσω της κύρτωσης δε μπορεί να
εκφραστεί μέσω υποδειγμάτων τύπου ARCH, όπως προκύπτει και σε ακόλουθη ενότητα.

Ενότητα 2.6: Ανασκόπηση Της Εξέλιξης Της Εποχικότητας.

Στην ενότητα που ακολουθεί καταγράφεται ένας επιλεκτικός αριθμός μελετών που
είχαν ως αντικείμενο τους την παρουσία της εποχικότητας και ειδικότερα συγκεκριμένων
μορφών της σε διάφορα χρηματιστήρια. Οι έρευνες που παρατίθενται παρακάτω
δημοσιεύτηκαν από το 1995 και μετά και επιλέχθηκαν έτσι ώστε να εξεταστεί η εξέλιξη που
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παρουσίασαν διάφορα πρότυπα συμπεριφοράς των αποδόσεων μετοχών σε παγκόσμιο
επίπεδο. Εξάλλου, τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ακόλουθη παγκόσμια έρευνα θα
αποτελέσουν βάση για τη σύγκριση με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την
εμπειρική διερεύνηση της εποχικότητας μέσα στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.

2.6.1. Παρουσίαση της σύγχρονης παγκόσμιας βιβλιογραφίας σχετικά με την
προοπτική της εποχικότητας.

Οι Alexakis και Xanthakis (1995) πραγματοποίησαν μία έρευνα σχετικά με το day-ofthe-week effect στο χρηματιστήριο της Αθήνας (Athens Stock Exchange ή ASE) για την
δεκαετή περίοδο 1/1985-2/1994. Η ανάλυση στηρίχθηκε σε ένα δείκτη τιμών μετοχών με
στάθμιση στην αξία κατασκευασμένο από το Κέντρο για Χρηματοοικονομικές Μελέτες
(CFS) του πανεπιστημίου της Αθήνας, στον οποίο δεν περιλήφθηκαν μετοχές, οι οποίες, είτε
δε συναλλάσσονταν, είτε χρεοκόπησαν. Υπολογίστηκαν οι ποσοστιαίες λογαριθμικές
αποδόσεις βασιζόμενες στην τιμή κλεισίματος του δείκτη και ελέγχθηκε το day-of-the-week
effect χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα exponential GARCH-M με ψευδομεταβλητές, τόσο
για ολόκληρο το δείγμα, όσο και για τα διαστήματα 1985-1987 και 1988-1994. Οι
παλινδρομήσεις απέδωσαν θετικές αποδόσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή με μέγιστη
εκείνη της Παρασκευής. Η παρατήρηση αυτή ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στην πρώτη υποπερίοδο
και λιγότερο έντονη στη συνολική περίοδο και στη δεύτερη υποπερίοδο. Αξιοσημείωτα ήταν
τα αποτελέσματα για τη Δευτέρα, όπου η απόδοση της ήταν θετική για το συνολικό δείγμα,
εξαιρετικά υψηλή την πρώτη περίοδο, αλλά αρνητική και η χαμηλότερη για τη δεύτερη
περίοδο. Όσο αφορά την απόδοση της Τρίτης, αυτή αποδείχθηκε αρνητική και στο συνολικό
διάστημα και στα μικρότερα διαστήματα και ήταν η χαμηλότερη σε όλες τις περιπτώσεις,
εκτός από τη δεύτερη περίοδο, όπου σημείωσε μικρή βελτίωση και η απόδοση της Δευτέρας
ήταν μικρότερη από αυτή.
Ο Balaban (1995) ερεύνησε την πιθανότητα εντοπισμού του day-of-the-week effect
στην αναδυόμενη χρηματιστηριακή αγορά της Τουρκίας. Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης που
έκδιδε το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Securities Exchange ή ISE),
δηλαδή ο Istanbul Securities Exchange Composite Index (ISECI), ο οποίος ήταν ένας δείκτης
με ίση στάθμιση και βασιζόταν στη τιμή κλεισίματος. Η μελέτη αυτή αφορούσε το χρονικό
διάστημα 4/1/1988-5/8/1994 και υπολογίστηκαν οι λογαριθμικές αποδόσεις και για την
πλήρη περίοδο και για κάθε χρόνο ξεχωριστά. Ο παρών ερευνητής εφάρμοσε μία γραμμική
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παλινδρόμηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων ενσωματώνοντας ψευδομεταβλητές
για τις ημέρες της εβδομάδας όσο αφορά τη συνολική περίοδο και τα αποτελέσματα
απέδειξαν την παρουσία day-of-the-week effect με τις υψηλότερες στατιστικά θετικές
αποδόσεις να σημειώνονται τη Τετάρτη και την Παρασκευή (μέγιστες) και τη Τρίτη να
παρουσιάζεται αρνητική, αλλά ασήμαντη απόδοση. Η ίδια παλινδρόμηση επαναλήφθηκε για
τις υποπεριόδους 1988-1991 και 1992-1994 και για κάθε χρόνο ξεχωριστά για να ελεγχθεί η
σταθερότητα του day-of-the-week effect. Τα συμπεράσματα σχετικά με την κάθε χρονιά ήταν
μπερδεμένα σε σημαντικότητα και πρόσημο. Πιο συγκεκριμένα, οι αποδόσεις της Τρίτης και
της Τετάρτης ήταν σημαντικά αρνητικές για το 1988, αλλά θετικές για το 1989 και δεν
προέκυψαν σημαντικές αποδόσεις για το 1990 και για το 1994. Αναφορικά με τις
υποπεριόδους, η Παρασκευή εμφάνισε τις μέγιστες θετικές αποδόσεις για το διάστημα 19881991, οι οποίες διέφεραν από εκείνες των υπόλοιπων ημερών, ενώ η Πέμπτη και η Τετάρτη
εκδήλωσαν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις στο διάστημα 1988-1994.
Ο Peña (1995) επιχείρησε να ανιχνεύσει το day-of-the-week effect στο χρηματιστήριο
της Μαδρίτης λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο
ανασχηματισμός της ισπανικής χρηματιστηριακής αγοράς. Τα ημερήσια δεδομένα που
αξιοποιήθηκαν αφορούσαν το γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου της Μαδρίτης (IGBM), ο
οποίος ήταν σταθμισμένος στην αξία 70-90 μεγάλων επιχειρήσεων και περιλάμβαναν την
περίοδο 2/3/1986-31/3/1993. Η απόδοση ορίστηκε ως η ποσοστιαία αλλαγή στην αξία του
δείκτη από την προηγούμενη ημέρα και συμπεριλήφθηκαν τα μερίσματα, καθώς και τα stock
splits και εκτιμήθηκαν οι υπερβάλλουσες αποδόσεις μετά την αφαίρεση του επιτοκίου άνευ
κινδύνου. Παλινδρομήθηκε γραμμική εξίσωση με ψευδομεταβλητές, η οποία επέτρεπε την
ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης και χρησιμοποιήθηκε ο
εκτιμητής των παραμέτρων της μήτρας συνδιακυμάνσεων του White. Επίσης, εφαρμόστηκε η
παραπάνω μεθοδολογία παραλείποντας τη ψευδομεταβλητή που αντιστοιχούσε στη Δευτέρα
για να μελετηθεί αν υπήρχε διαφορά στις υπερβάλλουσες αποδόσεις ανάμεσα στις ημέρες της
εβδομάδας. Από τα ευρήματα που προέκυψαν το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι η μέση
απόδοση της Δευτέρας ήταν σημαντικά θετική. Στη συνέχεια, επανεκτιμήθηκαν οι παραπάνω
παλινδρομήσεις για τις περιόδους πριν και μετά την εισαγωγή του νέου συστήματος
συναλλαγής CATS (Computer Assisted Trading System) το 1990. Ο έλεγχος εντόπισε πιο
έντονη τη θετική απόδοση της Δευτέρας πριν από το CATS. Ωστόσο, δεν βρέθηκε day-ofthe-week effect μετά το CATS συμπεραίνοντας ότι η εισαγωγή του βελτίωσε τη λειτουργική
αποτελεσματικότητα του ισπανικού χρηματιστηρίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαδικασία
συναλλαγής και εκκαθάρισης ερμήνευσε ένα μέρος της ημερήσιας εποχικότητας.
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Οι Arsad και Coutts (1996) μελέτησαν το διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου
(London International Stock Exchange ή LISE) για την παρουσία του weekend effect και την
επιρροή που ασκούσαν οι ειδήσεις στο φαινόμενο αυτό. Χρησιμοποίησαν τις ημερήσιες τιμές
κλεισίματος του δείκτη Financial Times Industrial Ordinary Shares (FT 30), ο οποίος
αποτελούταν από τις 30 πιο συχνά συναλλασσόμενες μετοχές της βρετανικής βιομηχανίας και
εμπορίου. Η ημερήσια απόδοση προέκυψε με τη χρήση λογαρίθμων και η δειγματική
περίοδος ήταν από 1/7/1935 ως 31/12/1994 αφαιρώντας τις αργίες, η οποία χωρίστηκε σε 12
πενταετείς υποπεριόδους για τον έλεγχο συνέχειας του weekend effect. Εφάρμοσαν εξίσωση
γραμμικής παλινδρόμησης μετά την εισαγωγή ψευδομεταβλητών με τη μέθοδο ελαχίστων
τετραγώνων. Τα αποτελέσματα εμφάνισαν αρνητική μέση απόδοση για τη Δευτέρα όσο
αφορά το σύνολο των δεδομένων, η οποία όμως δεν ήταν συνεχής, καθώς όταν εξετάστηκαν
οι υποπερίοδοι, μόνο σε 6 από αυτές σημειώθηκε σημαντικό weekend effect. Κατόπιν,
αναγνωρίστηκε η αγορά ως περιβάλλον που δέχεται θετική ή αρνητική πληροφόρηση και
διακρίθηκαν τα δεδομένα σε ημέρες θετικών και αρνητικών αποδόσεων. Η περαιτέρω έρευνα
που πραγματοποιήθηκε απέδειξε ότι τη Δευτέρα ανακοινώνονται οι περισσότερες άσχημες
ειδήσεις και η μέση απόδοση της ήταν σημαντική και η χαμηλότερη της εβδομάδας.
Αντίθετα, η μέση απόδοση της ήταν μεγαλύτερη από εκείνη της Παρασκευής, όταν
μελετήθηκαν θετικές ειδήσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι σε τέτοιο περιβάλλον
εξαφανίζεται το weekend effect.
Οι Tang και Kwok (1997) στη μελέτη τους διερεύνησαν για το day-of-the-week effect
σε παγκόσμιο επίπεδο. Προμηθεύτηκαν από το Datastream τους δείκτες: All Ordinary για την
Αυστραλία, FAZ General για τη Γερμανία, Hang Seng για το Χονγκ Κονγκ, Nikkei Average
για την Ιαπωνία, Financial Times για το Ηνωμένο Βασίλειο και Dow Jones Industrial
Average για τις Η.Π.Α.. Τα δεδομένα αντιστοιχούσαν στο διάστημα 1/1981-6/1992 και
εκτιμήθηκαν οι ποσοστιαίες λογαριθμικές αποδόσεις. Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση
διακύμανσης για κάθε δείκτη μετοχών για να ελεγχθεί η ισότητα των μέσων αποδόσεων
ανάμεσα στις ημέρες. Όλες οι αγορές παρουσίασαν αρνητική απόδοση τη Δευτέρα, η οποία
ήταν σημαντική μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Χονγκ Κονγκ. Η Τετάρτη είχε
σημαντικά θετική απόδοση σε όλες τις χώρες και η Παρασκευή εμφάνισε θετικά σημαντική
απόδοση σε όλες τις αγορές, με εξαίρεση την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α.. Σημαντικές θετικές
αποδόσεις τη Τρίτη και την Πέμπτη σημειώθηκαν μόνο στις Η.Π.Α. και στη Γερμανία,
αντίστοιχα. Η χαμηλότερη απόδοση παρατηρήθηκε τη Δευτέρα για τη Γερμανία, το Χονγκ
Κονγκ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. και τη Τρίτη για τις άλλες δύο χώρες, η οποία
αποδόθηκε στη διαφορά χρονικής ζώνης με τις Η.Π.Α.. Αντίθετα, η υψηλότερη απόδοση
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εντοπίστηκε την Παρασκευή για την Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ και το Ηνωμένο Βασίλειο,
τη Τετάρτη για τη Γερμανία και την Ιαπωνία και τη Τρίτη για τις Η.Π.Α.. Ωστόσο, πρέπει να
υπογραμμιστεί ότι η ανάλυση διακύμανσης ήταν ασήμαντη για τις Η.Π.Α..
Οι Arsad και Coutts (1997) χρησιμοποίησαν τα ίδια δεδομένα και το ίδιο χρονικό
διάστημα για το δείκτη FT 30, όπως και το 1996 και ακολούθησαν ανάλογη μεθοδολογία για
την καταγραφή χρηματιστηριακών ανωμαλιών στο LISE, όπως το January effect, το weekend
effect και το holiday effect. Όσο αφορά το weekend effect βρήκαν τα ίδια αποτελέσματα με
τη μελέτη τους το 1996. Αναφορικά με το monthly effect, ο Ιανουάριος, ο Απρίλιος, ο
Αύγουστος και ο Δεκέμβριος παρουσίασαν σημαντικά θετικές μέσες αποδόσεις για το πλήρες
δείγμα με μεγαλύτερες εκείνες του Ιανουαρίου. Όταν έγινε ο έλεγχος στις υποπεριόδους,
σημαντικά θετικές μέσες ημερήσιες αποδόσεις εντοπίστηκαν τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο,
αντίστοιχα σε 3 υποπεριόδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις για το Απρίλιο έλαβαν
χώρα πριν την επιβολή φόρου στα κεφαλαιακά κέρδη του επενδυτικού κοινού το 1965 και οι
περιπτώσεις για τον Ιανουάριο ακριβώς μετά τη φορολογική επιβάρυνση. Οι ερευνητές
υποστήριξαν ότι το January effect ενίσχυε το turn-of-the-year effect, ενώ το April effect το
turn-of-the-tax-year effect. Σχετικά με το holiday effect βρέθηκε ότι οι μέσες αποδόσεις σε
ημέρες πριν από αργίες για όλες τις ημέρες, εκτός από τη Τρίτη, ήταν 5 ως 9 φορές
υψηλότερες από τις μέσες αποδόσεις για τις μέρες που δεν ήταν αργίες, γεγονός που
απέρριπτε τη closed market hypothesis ως αιτία της αρνητικής απόδοσης που παρουσιάστηκε
συστηματικά τη Δευτέρα. Οι αποδόσεις των υπόλοιπων ημερών ήταν αρκετά μικρότερες από
τις αποδόσεις αμέσως πριν και μετά από μία αργία και οι αποδόσεις μία ημέρα πριν από την
αργία ήταν υπερβολικά υψηλές, γεγονός που αποδυνάμωνε περισσότερο τη closed market
hypothesis.
Οι Tan και Tat (1998) ασχολήθηκαν με το January effect, το day-of-the-week effect
καθώς και με το holiday effect αναφορικά με την αγορά της Σιγκαπούρης (Singapore Stock
Exchange ή SES). Στήριξαν τη μελέτη τους στο δείκτη SES All-Singapore αξιοποιώντας
στοιχεία από 1/1975-12/1994 και έκαναν χρήση των τιμών κλεισίματος ανάμεσα σε δύο
ημέρες για τον υπολογισμό των ημερήσιων αποδόσεων. Έλεγξαν για το January effect
εκτιμώντας μία παλινδρόμηση με ψευδομεταβλητές και βρήκαν ότι ο Ιανουάριος εμφάνισε
σημαντικά τη μεγαλύτερη μέση ημερήσια απόδοση από τους άλλους μήνες στο συνολικό
δείγμα και στην υποπερίοδο 1975-1984, ενώ σημειώθηκε μία εξασθένηση στη μέση ημερήσια
απόδοση του Ιανουαρίου κατά 65% στην περίοδο 1985-1994, η οποία ήταν σημαντικά
υψηλότερη μόνο από 4 μήνες. Η έρευνα για το day-of-the-week effect, αφού αγνοήθηκαν οι
αποδόσεις για συναλλακτικές ημέρες μετά από μία αργία, έδειξε ότι η Δευτέρα και η Τρίτη
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απέδιδαν μικρότερες μέσες αποδόσεις συγκριτικά με τις υπόλοιπες ημέρες. Συγκεκριμένα, η
απόδοση της Δευτέρας ήταν η χαμηλότερη και αρνητική, ενώ η Τετάρτη και η Παρασκευή
παρουσίασαν τις υψηλότερες και θετικές μέσες αποδόσεις. Τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν
σημαντικά σε όλες τις περιόδους και υπογραμμίστηκε αποδυνάμωση της ημερήσιας
εποχικότητας από την πρώτη υποπερίοδο στη δεύτερη. Τέλος, μελετήθηκε το holiday effect
και διακρίθηκαν οι ημέρες συναλλαγής σε τρεις ομάδες, τις ημέρες πριν από αργίες, τις
ημέρες μετά από αργίες και τις υπόλοιπες ημέρες. Η ανάλυση απέδειξε ότι σημαντικά
υψηλότερες μέσες αποδόσεις σημειώθηκαν για τις δύο πρώτες ομάδες σε κάθε περίοδο
μελέτης, αλλά το pre-holiday effect και το post-holiday effect διαβρώθηκαν στο χρόνο.
Επίσης, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ένα από τα αναφερόμενα effects να αποτελούσε
απόρροια κάποιου άλλου, ωστόσο δεν προέκυψε τέτοιο ενδεχόμενο από τα αποτελέσματα
του ελέγχου.
Οι Cheung και Coutts (1999) έλεγξαν την παρουσία της εποχικότητας σε μηνιαίο
επίπεδο στο Χονγκ Κονγκ. Βασίστηκαν στις ημερήσιες τιμές κλεισίματος του δείκτη του
χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ, Hang Seng, ο οποίος σταθμιζόταν στην αξία 33 συχνά
συναλλασσόμενων μετοχών. Το διάστημα της μελέτης ήταν από 1/1/1985 ως 30/6/1997, όπου
αγνοήθηκαν οι αργίες και χωρίστηκε στις υποπεριόδους 1/1/1985-30/6/1991 και 1/7/199130/6/1997 για τον έλεγχο συνέχειας. Χρησιμοποιήθηκαν οι λογαριθμικές ποσοστιαίες
αποδόσεις, οι οποίες δεν περιλάμβαναν πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή των
μερισμάτων και εκτιμήθηκε γραμμική παλινδρόμηση με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων
προσθέτοντας ψευδομεταβλητές. Προέκυψε ότι οι μέσες αποδόσεις του Ιανουαρίου ήταν
θετικές, αλλά ασήμαντες και στο συνολικό δείγμα και στις υποπεριόδους και δεν ήταν οι
υψηλότερες, καθώς ο Δεκέμβριος παρουσίαζε τις μεγαλύτερες αποδόσεις στην πλήρη
περίοδο και στη δεύτερη υποπερίοδο. Υπογραμμίζεται ότι οι μέσες αποδόσεις αποδείχθηκαν
τις περισσότερες φορές ασήμαντες και έγινε αποδεκτή η υπόθεση της ισότητας τους μέσω της
στατιστικής F. Παρατηρείται ότι, παρόλο που οι αποδόσεις για το Φεβρουάριο, το Μάιο, τον
Ιούλιο και το Δεκέμβριο ήταν σημαντικά θετικές στο συνολικό δείγμα (μέγιστες το Μάιο),
δεν εντοπίστηκε συνεχές monthly effect στο δείκτη Hang Seng. Το συμπέρασμα αυτό ήρθε σε
αντίθεση με μελέτες που είχαν ανιχνεύσει κάποια μορφή monthly seasonal σε διεθνείς
αγορές.
Οι Coutts και Hayes (1999) μελέτησαν το weekend effect στο LISE και την επίδραση
της λογιστικής περιόδου του χρηματιστηρίου. Τα δεδομένα αφορούσαν την περίοδο
8/6/1979-31/12/1994 από την οποία παραλείφθηκαν οι αργίες και αξιοποιήθηκαν οι
λογαριθμικές αποδόσεις του δείκτη FT 30 μη τροποποιημένες για τις μερισματικές πληρωμές.
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Σε μία γραμμική εξίσωση συμπεριλήφθηκαν ψευδομεταβλητές και κατόπιν εφαρμόστηκε με
τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Στη συνέχεια, οι παρόντες ερευνητές ενσωμάτωσαν
ψευδομεταβλητές, οι οποίες αναφέρονταν στην επιρροή που ασκούσαν οι λογιστικές περίοδοι
στο χρηματιστήριο, αφού διαφοροποίησαν την πληροφόρηση σχετικά με τη Δευτέρα με τους
εξής τρόπους: Πρώτα χωρίστηκαν οι Δευτέρες στις οποίες άρχιζε η λογιστική περίοδος από
τις υπόλοιπες. Έπειτα, θεωρήθηκαν οι άλλες ημέρες, εκτός από τη Δευτέρα, στις οποίες
σημειωνόταν η έναρξη της λογιστικής περιόδου. Τέλος, λήφθηκαν υπόψη οι αποδόσεις για
όλες τις ημέρες, Δευτέρες και μη λογιστικές Δευτέρες, επειδή το κραχ του 1987 έλαβε χώρα
μία Δευτέρα στην οποία δεν ξεκινούσε η λογιστική περίοδος. Από τα αποτελέσματα που
εξάχθηκαν, έγινε εμφανής η παρουσία σημαντικού weekend effect στο LISE για την υπό
μελέτη περίοδο, η οποία ήταν σε μερική συμφωνία με τους Board και Sutcliffe (1988) και
απόλυτα σύμφωνη με τους Arsad και Coutts (1997). Επίσης, οι μέσες αποδόσεις
αποδείχθηκαν θετικές για τις υπόλοιπες ημέρες (σημαντικές ήταν μόνο την Παρασκευή) και
υψηλότερες για την Παρασκευή και τη Τετάρτη. Όσο αφορά την επίδραση της λογιστικής
περιόδου βρέθηκε ότι όταν η Δευτέρα ήταν η αρχή της λογιστικής περιόδου, τότε το weekend
effect ήταν περισσότερο σημαντικό, ενώ η απόδοση ήταν ασήμαντα θετική για μη λογιστικές
Δεύτερες. Στην περίπτωση που παραλείφθηκε η ακραία τιμή λόγω του κραχ του 1987, η
δύναμη του weekend effect εξασθένησε. Σημειώνεται ότι εξαιτίας της μη τροποποίησης των
δεδομένων για τα μερίσματα ήταν αναμενόμενο η μέση απόδοση της Δευτέρας να ήταν
αρνητική, επειδή οι μετοχές έδιναν προμέρισμα. Το συμπέρασμα ήταν ότι το weekend effect
αποδείχθηκε μερικώς ως αποτέλεσμα επίδρασης της τακτοποίησης (Board και Sutcliffe 1988,
Condoyanni et al. 1987), αλλά δεν υπερίσχυε στο γεγονός ότι οι μετοχές πλήρωναν
προμέρισμα. Είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας
πρέπει να ληφθούν υπόψη με προσοχή λόγω της φύσης των στοιχείων που
χρησιμοποιήθηκαν.
Οι Wong και Yuanto (1999) κατέγραψαν διαφορετικές μορφές εποχικότητας
εξετάζοντας την αγορά της Ινδονησίας. Χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια δεδομένα του δείκτη
Jakarta Composite Index (JCI) του χρηματιστηρίου της Τζακάρτας (Jakarta Stock Exchange ή
JSX) για το χρονικό διάστημα από 1/4/1983 ως 30/5/1997, το οποίο χωρίστηκε σε τρία
υποδιαστήματα: 1/4/1983-30/9/1987, 2/11/1987-10/7/1992 και 13/7/1992-30/5/1997. Από το
δείγμα αφαιρέθηκαν οι μήνες 10/1987 και 7, 10, 11/1989 και οι ημερήσιες τιμές κλεισίματος
του JCI χρησίμευσαν στην κατασκευή των αποδόσεων. Όσο αφορά τη μελέτη του day-of-theweek effect οι μέσες ημερήσιες αποδόσεις ήταν θετικές για όλες τις ημέρες, εκτός από τη
Τρίτη για ολόκληρη την περίοδο. Η απόδοση της Παρασκευής ήταν σημαντική και η
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υψηλότερη, ενώ οι χαμηλότερες αποδόσεις παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα (ασήμαντα θετική)
και τη Τρίτη (ασήμαντα αρνητική). Το ίδιο πρότυπο ίσχυε και στις υποπεριόδους, εκτός από
την πρώτη, όπου δεν παρατηρήθηκε ξεκάθαρη συμπεριφορά των αποδόσεων. Ένας έλεγχος
της διαφοράς στις αποδόσεις της Δευτέρας, της Τρίτης και της Παρασκευής με τις αποδόσεις
των υπόλοιπων ημερών έδειξε ότι η εποχικότητα σε ημερήσιο επίπεδο ήταν αρνητικές
αποδόσεις τη Τρίτη και θετικές την Παρασκευή. Τα αποτελέσματα μιας γραμμικής
παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές δήλωσαν ότι η συγκεκριμένη μορφή της ημερήσιας
εποχικότητας ήταν πιο έντονη στην πλήρη περίοδο και ασήμαντη στην πρώτη υποπερίοδο.
Σχετικά με τη μηνιαία εποχικότητα, χρησιμοποιήθηκε ξανά μια γραμμική εξίσωση με
ενσωματωμένες ψευδομεταβλητές και εντοπίστηκε σημαντικό monthly effect. Ειδικότερα, ο
Ιανουάριος είχε μεγαλύτερη μέση απόδοση από τους άλλους μήνες, αλλά ήταν σημαντική
μόνο στην πλήρη περίοδο και ο έλεγχος για τη διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις ανίχνευσε
January effect αποκλειστικά στην πρώτη υποπερίοδο. Αναφορικά με τις μέσες αποδόσεις πριν
από αργίες, αυτές αποδείχθηκαν σημαντικά μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των υπόλοιπων
ημερών για το σύνολο των δεδομένων και την τρίτη υποπερίοδο, μαρτυρώντας ότι το preholiday effect εκδηλώθηκε πρόσφατα στο JSX. Η εξήγηση που δόθηκε για την ύπαρξη της
εποχικότητας στηρίχθηκε στις αλλαγές που σημειώθηκαν σε διαρθρωτικό επίπεδο. Πριν τον
ανασχηματισμό του JSX, δηλαδή στην πρώτη υποπερίοδο παρουσιαζόταν μόνο το January
effect, σε αντίθεση με τα άλλα effects που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης και
της τρίτης υποπεριόδου.
Οι Mookerjee και Yu (1999) πραγματοποίησαν μια διερεύνηση της εποχικότητας σε
ημερήσιο επίπεδο στην Κίνα και εξέτασαν την δύναμη που ασκούσαν οι περιορισμοί στις
ημερήσιες διακυμάνσεις τιμών πάνω στη συμπεριφορά των ημερήσιων αποδόσεων.
Αξιοποιήθηκαν τα ημερήσια στοιχεία του δείκτη τιμών που εκδίδονταν από τα χρηματιστήρια
της Σαγκάης και της Shenzhen. Τα δεδομένα για το δείκτη τιμών της Σαγκάης, ο οποίος ήταν
σταθμισμένος στη τιμή όλων των μετοχών, αφορούσαν το διάστημα 19/12/1990-11/4/1994,
ενώ για το δείκτη τιμών της Shenzhen που ήταν σύνθετα σταθμισμένος, αντιστοιχούσαν στην
περίοδο 3/4/1991-11/4/1994. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα 2 πρώτα χρόνια το
χρηματιστήριο της Σαγκάης λειτουργούσε υπό το καθεστώς ενός ορίου στις αλλαγές τιμής
ανά ημέρα και ότι το χρηματιστήριο της Shenzhen ήταν ανοιχτό το Σάββατο για 39
εβδομάδες. Όσο αφορά τη Σαγκάη μελετήθηκε η ημερήσια εποχικότητα, τόσο στην πλήρη
περίοδο, όσο και στις περιόδους πριν και μετά την κατάργηση του παραπάνω περιορισμού
(19/12/1990-20/5/1992 και 21/5/1992-11/4/1994). Για το πλήρες δείγμα η χαμηλότερη
απόδοση σημειώθηκε τη Δευτέρα, η οποία ήταν αρνητική και οι αποδόσεις ήταν υψηλότερες
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την Πέμπτη και μειώνονταν ελαφρώς την Παρασκευή. Στο διάστημα χωρίς περιορισμό
εκδηλώθηκε η ίδια συμπεριφορά στις αποδόσεις. Αντίθετα, στο διάστημα με περιορισμό η
Δευτέρα παρουσίασε τη μεγαλύτερη απόδοση και οι αποδόσεις ήταν ελάχιστες τη Τετάρτη
και αυξάνονταν ως την Παρασκευή. Αναφορικά με τη Shenzhen το πρότυπο των αποδόσεων
ήταν ίδιο με εκείνο που ίσχυε για τη Σαγκάη στην πλήρη περίοδο και οι αποδόσεις του
Σαββάτου εμφανίστηκαν αρνητικές. Για το στατιστικό έλεγχο αυτών των προτύπων
εκτιμήθηκε γραμμική παλινδρόμηση με ψευδομεταβλητές, η οποία τροποποιήθηκε για την
ετεροσκεδαστικότητα που ανιχνεύτηκε και στα 2 χρηματιστήρια. Όσο αφορά το
χρηματιστήριο της Σαγκάης οι αποδόσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής βρέθηκαν
σημαντικές στην πλήρη περίοδο. Στην περίοδο με περιορισμό δεν εξάχθηκαν σημαντικά
αποτελέσματα, ενώ για το διάστημα χωρίς τον περιορισμό οι αποδόσεις ήταν σημαντικές για
τη Δευτέρα, την Πέμπτη, την Παρασκευή και ελαφρώς για τη Τετάρτη. Αντίθετα, για το
χρηματιστήριο της Shenzhen εντοπίστηκαν οριακά σημαντικές αποδόσεις χωρίς όμως καμία
σημασία.
Ο Choudhry (2000) στη μελέτη του επιχείρησε να εντοπίσει day-of-the-week effect σε
μία σειρά από 7 αναδυόμενα χρηματιστήρια της ασιατικής ηπείρου. Τα δεδομένα
αποκτήθηκαν από το Datastream και αφορούσαν τους εξής δείκτες: Bombay Stock Exchange
100 για την Ινδία, JCI για την Ινδονησία, Kuala Lumpur Stock Exchange Composite Index
για τη Μαλαισία, Manila Stock Exchange Composite για τις Φιλιππίνες, Korea South
Composite για τη Νότια Κορέα, Taiwan Stock Exchange Index για τη Ταϊβάν και Securities
Exchange of Thailand Index για τη Ταϋλάνδη. Το εξεταζόμενο διάστημα άρχιζε από 1/1990
και διαρκούσε ως 6/1995. Η μελέτη αυτή διεξάχθηκε με βάση τους λογαρίθμους των
ημερήσιων τιμών των μετοχών και οι ημερήσιες αποδόσεις ορίστηκαν ως οι πρώτες διαφορές
αυτών των λογαρίθμων. Σε όλες τις χώρες, εκτός από την Ινδία και τη Ταϊβάν, οι μέσες
αποδόσεις για τη Δευτέρα ήταν αρνητικές, αλλά σημαντικές μόνο για τη Μαλαισία. Οι
αποδόσεις της Τρίτης ήταν ανάλογου πρόσημου, με εξαίρεση τη Μαλαισία και την Ινδία και
με σημαντικότητα μόνο στην Ινδονησία και τη Ταϊβάν. Η Παρασκευή παρουσίασε θετικές
αποδόσεις σε όλες τις αγορές με σημαντικές εκείνες της Ινδίας, της Ταϋλάνδης, της
Ινδονησίας και της Μαλαισίας και ήταν υψηλότερη σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τις
Φιλιππίνες και τη Ταϊβάν. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ένα υπόδειγμα GARCH(1,1) για τον
έλεγχο day-of-the-week effect στις αποδόσεις των μετοχών. Από τη μέθοδο αυτή εξάχθηκε
ότι σημαντικό αρνητικό Monday effect βρέθηκε στην Ινδονησία, τη Μαλαισία, και τη
Ταϋλάνδη, ενώ η απουσία σημαντικότητας στις άλλες αγορές μπορεί να προκλήθηκε από την
επίδραση της μη συναλλαγής. Στις περιπτώσεις της Κορέας, της Ταϊβάν και της Ταϋλάνδης
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εντοπίστηκαν σημαντικές αρνητικές αποδόσεις τη Τρίτη και μόνο στη Ταϋλάνδη σημαντικές
θετικές αποδόσεις την Πέμπτη. Η Τετάρτη και η Παρασκευή παρουσίασαν σημαντικές και
θετικές αποδόσεις στη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και τη Ταϋλάνδη και η απόδοση της
Παρασκευής ήταν σημαντικά θετική και στην Ινδία. Υπογραμμίστηκε ότι τα αποτελέσματα
από το μοντέλο GARCH δεν ήταν ίδια, αλλά παρόμοια με τις μέσες αποδόσεις. Παρόλα αυτά,
αποδείχθηκε ότι το day-of-the-week effect και πιο συγκεκριμένα το Monday effect
εμφανιζόταν και σε αναδυόμενα χρηματιστήρια, εκτός από τις Η.Π.Α. και άλλες
αναπτυγμένες αγορές. Επίσης, σημειώθηκε προσπάθεια ερμηνείας της παρατηρούμενης
ημερήσιας εποχικότητας μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης. Η περίοδος 2 ημερών
τακτοποίησης που επικρατούσε στην Κορέα και τη Ταϊβάν δεν αποτέλεσε αιτία, ενώ η
τριήμερη τακτοποίηση στην Ταϋλάνδη εμφάνισε κάποια ισχύ. Η τακτοποίηση των 4 ημερών
στην Ινδονησία και τις Φιλιππίνες δεν απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα, όμως οι 6 ημέρες
στη Μαλαισία επικύρωσαν τις σημαντικά θετικές αποδόσεις της Παρασκευής. Ήταν αδύνατο
να αναλυθεί η περίπτωση της Ινδίας, καθώς η τακτοποίηση διαρκούσε από 1 ως 14 ημέρες.
Τέλος, ερευνήθηκε η πιθανότητα επίδρασης της αγοράς των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας στα 7
ασιατικά χρηματιστήρια. Η χρήση ενός μοντέλου GARCH-t, ωστόσο, αποκάλυψε σημαντικό
day-of-the-week effect και weekend effect μόνο στις αποδόσεις της Ιαπωνίας και κατά
συνέπεια η ύπαρξη spillover effect ελέγχθηκε ανάμεσα στη χώρα αυτή και στις αγορές της
Ινδονησίας, της Μαλαισίας και της Ταϋλάνδης. Εφαρμόστηκαν 2 έλεγχοι, ο πρώτος μέσω
των συσχετίσεων και ο δεύτερος μέσω ενός υποδείγματος GARCH-t, οι οποίοι παρείχαν
απόδειξη πιθανού spillover effect από την Ιαπωνία στη Μαλαισία και την Ινδονησία.
Οι Coutts και Sheikh (2000) εξέτασαν το χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ
(Johannesburg Stock Exchange ή JSE) στη Νότια Αφρική για την ύπαρξη συγκεκριμένης
μηνιαίας εποχικότητας. Η μελέτη τους βασίστηκε στο δείκτη All Gold Index, ο οποίος
αποτελούταν από μετοχές μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Η υπό μελέτη περίοδος ήταν
από 5/1/1987-15/5/1997 και δεν παρουσιάστηκε καμία πληροφόρηση σχετικά με τις
μερισματικές

πληρωμές.

Εκτιμήθηκαν

οι

ημερήσιες

λογαριθμικές

αποδόσεις

και

μελετήθηκαν οι μέσες μηνιαίες αποδόσεις για τη δειγματική περίοδο, καθώς και για τρεις
υποπεριόδους

(5/1/1987-15/6/1990,

18/6/1990-26/11/1993

και

29/11/1993-15/5/1997)

εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε μία εξίσωση παλινδρόμησης, αφού
προστέθηκαν ψευδομεταβλητές. Για τα συνολικά δεδομένα η μέση απόδοση του Ιανουαρίου
αποδείχθηκε ασήμαντα αρνητική και δεν εξάχθηκε σημαντική εποχικότητα στους άλλους
μήνες. Η ανάλυση των υποπεριόδων εντόπισε μόνο σημαντικές θετικές αποδόσεις το Μάιο
και τον Ιούνιο κατά τη δεύτερη υποπερίοδο. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν σε πλήρη αντίθεση
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με προηγούμενη διεθνή απόδειξη που παρείχαν πολλά αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα
χρηματιστήρια και κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί παραπέρα έρευνα για επιβεβαίωση
και αναγνώριση της μικροδομής και των λειτουργικών διαδικασιών του JSE.
Ο Lucey (2000) είναι ένας από τους ερευνητές που ασχολήθηκαν με την αναζήτηση
του φαινομένου της εποχικότητας στην Ιρλανδία. Το σύνολο των δεδομένων περιλάμβανε
ημερήσιες τιμές των δεικτών Datastream DS-Total Market και DS-Financial για το διάστημα
1/1/1973-31/12/1998. Οι δείκτες αυτοί στηρίζονταν στη τιμή και επειδή η αγορά της
Ιρλανδίας χαρακτηριζόταν από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, χρησίμευσαν στον έλεγχο της
υπόθεσης των Theobald και Price (1984), δηλαδή ότι η εποχικότητα εκδηλώνεται σε χαλαρά
συναλλασσόμενους δείκτες. Με άλλα λόγια, αναμένονταν πρότυπα εποχικότητας
περισσότερο στο χρηματοοικονομικό δείκτη παρά στο συνολικό αγοραίο δείκτη.
Υπολογίστηκαν οι λογαριθμικές αποδόσεις και η ανάλυση έγινε παλινδρομώντας εξίσωση με
ψευδομεταβλητές με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων λαμβάνοντας υπόψη τον
εκτιμητή συνδιακύμανσης του White. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για το συνολικό δείγμα
και για τις υποπεριόδους 1/1/1973-31/12/1979, 1/1/1980-31/12/1989 και 1/1/1990-31/12/1998
και εφαρμόστηκε τυπικός έλεγχος t. Για την πλήρη περίοδο προέκυψε ένα σημαντικό
Monday effect, όπου οι μέσες αποδόσεις ήταν θετικές. Από τα αποτελέσματα των
υποπεριόδων αποδείχθηκε ότι το effect αυτό δεν ήταν συνεχές, καθώς η αγορά άλλαξε μετά
τη ρήξη με τη στερλίνα. Η μέση απόδοση της Δευτέρας ήταν ασήμαντα αρνητική ως το 1980,
όπου έγινε θετική μετά το έτος αυτό και παρέμεινε έτσι για το δείκτη συνολικής αγοράς με
εξαίρεση το χρηματοοικονομικό δείκτη, ο οποίος παρουσίασε αρνητικό Monday effect στη
τρίτη υποπερίοδο. Επιπλέον, σημειώθηκε σημαντικά θετική απόδοση τη Τετάρτη και στο
συνολικό δείγμα και στις υποπεριόδους, η οποία ήταν και η υψηλότερη απόδοση, εκτός από
μία υποπερίοδο. Εξάλλου, ο χρηματοοικονομικός δείκτης παρουσίαζε μεγαλύτερες ημερήσιες
αποδόσεις από το αγοραίο δείκτη υποστηρίζοντας έμμεσα την πρόταση των Theobald και
Price και η απόδειξη ήταν πιο ισχυρή στα πλήρη δεδομένα, παρόλο που η παρατήρηση αυτή
διακρινόταν περισσότερο στις υποπεριόδους. Τέλος, ο συγκεκριμένος μελετητής εξέτασε την
συστηματική παρουσία ημερήσιας απόκλισης στο ημερήσιο προφίλ κινδύνου των δεικτών
χρησιμοποιώντας μία εξειδίκευση GARCH-M με ψευδομεταβλητές και βρήκε απόδειξη για
το δείκτη συνολικής αγοράς και το χρηματοοικονομικό δείκτη στις δεκαετίες του 1990 και
του 1980, αντίστοιχα.
Οι Coutts, Kaplanidis και Roberts (2000) ερεύνησαν το αναδυόμενο χρηματιστήριο
της Αθήνας (ASE) για πιθανό εντοπισμό της εποχικότητας. Το σύνολο των στοιχείων
περιλάμβανε ημερήσιες τιμές από κλείσιμο σε κλείσιμο του γενικού δείκτη του ASE για την
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περίοδο 14/10/1986-14/8/1996. Το δείγμα αυτό περιείχε σημαντικά γεγονότα για την Ελλάδα,
όπως 4 βουλευτικές εκλογές, το κραχ του Οκτωβρίου 1987, τις θεσμικές αλλαγές του ASE το
1988 και το 1995 και την εφαρμογή της συναλλαγής μέσω υπολογιστών το 1992, ενώ δεν
παρείχε λεπτομέρειες για τα μερίσματα. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος το
χρηματιστήριο ήταν κλειστό 95 φορές εξαιτίας τραπεζικών αργιών και 31 φορές λόγω αργιών
στη συναλλαγή, όπως το κραχ του 1987. Υπολογίστηκαν οι λογαριθμικές ημερήσιες
αποδόσεις μη τροποποιημένες για τα μερίσματα και εφαρμόστηκε η μέθοδος ελαχίστων
τετραγώνων σε εξίσωση παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές για να ελεγχθεί η
παρατηρούμενη εποχικότητα σε διαφορετικά επίπεδα. Στην αρχή, το δείγμα χωρίστηκε σε
δύο διαστήματα (13/10/1986-31/12/1990 και 1/1/1991-14/08/1996) και μελετήθηκε το dayof-the-week effect και η συνέχεια του. Οι αποδόσεις της Παρασκευής εμφανίστηκαν ως
σημαντικά θετικές και οι υψηλότερες για όλες τις περιόδους. Επίσης, η Δευτέρα εμφάνισε
ασήμαντα θετικές μέσες αποδόσεις για το συνολικό δείγμα. Η πρώτη υποπερίοδος εμφάνισε
θετικές αποδόσεις για όλες τις ημέρες πέρα από την Παρασκευή, αλλά σημαντικές μόνο για
τη Δευτέρα. Το φαινόμενο αυτό αντιστράφηκε στην δεύτερη υποπερίοδο, όπου οι αποδόσεις
για τις τρεις πρώτες ημέρες ήταν αρνητικές με χαμηλότερες και σημαντικές εκείνες της
Δευτέρας. Ο έλεγχος F απέδειξε ότι σημαντική εποχικότητα υπήρχε μόνο στα πλήρη
δεδομένα και στο δεύτερο υποσύνολο και μία ερμηνεία ήταν ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις
στη λειτουργία του ASE πιθανόν συνέβησαν στη δεύτερη υποπερίοδο διευκολύνοντας την
παρουσία αρνητικών αποδόσεων τη Δευτέρα. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούσαν ελάχιστα
με τους Alexakis και Xanthakis (1995). Στη συνέχεια εξετάστηκε το January effect. Τα
αποτελέσματα της παλινδρόμησης παρουσίασαν σημαντικά θετικές μέσες αποδόσεις για τον
Ιανουάριο στη συνολική περίοδο και στο δεύτερο διάστημα, ενώ ασήμαντα θετικές για το
πρώτο διάστημα. Επίσης, ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ειδικότερα ο Σεπτέμβριος είχαν
ασήμαντα θετικές αποδόσεις στην πρώτη υποπερίοδο, παρατήρηση που αντιστράφηκε στη
δεύτερη υποπερίοδο. Ο έλεγχος F έδειξε την παρουσία σημαντικής μηνιαίας εποχικότητας
και έντονου January effect μετά τις θεσμικές αλλαγές του ASE. Τελικά, ερευνήθηκε το preholiday effect, όπου προέκυψε ότι οι αποδόσεις σε ημέρες πριν από αργίες ήταν υψηλότερες
από εκείνες των υπόλοιπων ημερών. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνούσε με διεθνείς μελέτες
που είχαν υποστηρίξει ότι το pre-holiday effect αποτελούσε παγκόσμιο φαινόμενο.
Ο Hamori (2001) στη μελέτη του παρείχε κάποια απόδειξη σχετικά με την παρουσία
της μηνιαίας εποχικότητας στην Ιαπωνία. Χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια δεδομένα του δείκτη
τιμών του Τόκιο (TOPIX) για την περίοδο 1/1971-12/1997, τα οποία εκδόθηκαν από το
χρηματιστήριο του Τόκιο (TSE) και αποκτήθηκαν από το The Monthly Statistics Report. Ο
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δείκτης αυτός σταθμιζόταν στην αξία και αντιστοιχούσε σε τιμές κλεισίματος κάθε μήνα. Η
απόδοση ορίστηκε ως η ποσοστιαία μεταβολή στην αξία του δείκτη από την προηγούμενη
ημέρα και η ανάλυση έλαβε χώρα και για τα διαστήματα 1/1971-12/1984 και 1/197512/1997. Οι περιγραφικές στατιστικές έδειξαν ότι ο Ιανουάριος εμφάνισε την υψηλότερη
απόδοση από όλους τους μήνες για το πλήρες δείγμα. Ωστόσο, τα ευρήματα διέφεραν στις
υποπεριόδους. Στην πρώτη υποπερίοδο η απόδοση του Ιανουαρίου ήταν η μεγαλύτερη, ενώ
ήταν η τρίτη υψηλότερη στη δεύτερη υποπερίοδο. Οι μηνιαίες αυτές αποδόσεις εξετάστηκαν
από δύο ελέγχους. Ο πρώτος ήταν μία ανάλυση διακύμανσης, όπου η μηδενική υπόθεση
δήλωνε ότι όλοι οι μήνες είχαν την ίδια μέση απόδοση και η στατιστική ελέγχου
ακολουθούσε την κατανομή F. Ο δεύτερος ήταν ένας τυπικός έλεγχος t με μηδενική υπόθεση
ότι ο Ιανουάριος παρουσίαζε την ίδια μέση απόδοση με τους άλλους μήνες. Ο πρώτος
έλεγχος δεν απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα, ούτε στο σύνολο των στοιχείων, ούτε στις
υποπεριόδους, αποδεικνύοντας ότι δεν ανιχνεύτηκε κάποιο monthly effect για τον TOPIX.
Αντίθετα, ο δεύτερος έλεγχος έδειξε ότι η μέση απόδοση του Ιανουαρίου ήταν διαφορετική
από εκείνη των υπόλοιπων μηνών σε επίπεδο σημαντικότητας 10% για το πλήρες δείγμα.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα για τα υποδιαστήματα μεταβάλλονταν, καθώς κατά την πρώτη
υποπερίοδο εντοπιζόταν σημαντικό January effect, το οποίο όμως εξαφανιζόταν στη δεύτερη
υποπερίοδο.
Οι Medhian και Perry (2002) επανεξέτασαν το January effect στην χρηματιστηριακή
αγορά των Η.Π.Α.. Η εξεταζόμενη περίοδος περιλάμβανε το διάστημα 4/6/1964-8/8/1998 και
η μελέτη στηρίχθηκε στις ημερήσιες τιμές κλεισίματος των εξής χρηματιστηριακών δεικτών:
Dow Jones Composite (DJCOMP), New York Stock Exchange Composite (NYSE) και
Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Εκτιμήθηκαν οι ημερήσιες ποσοστιαίες αποδόσεις με
βάση το λογάριθμο του λόγου των τιμών κλεισίματος του κάθε δείκτη και εφαρμόστηκε
εξίσωση παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές μέσω της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων.
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι ο Ιανουάριος παρουσίασε σημαντικά θετικές αποδόσεις
και στους τρεις δείκτες σε επίπεδο σημαντικότητας 1% για τον DJCOMP και σε 5% για τους
άλλους 2 (January effect). Επιπλέον, εξάχθηκαν σημαντικά θετικές αποδόσεις για τον
Απρίλιο σε επίπεδο σημαντικότητας 5% για όλους τους δείκτες (April effect). Στη συνέχεια,
ακολούθησε μία σειρά από ελέγχους σταθερότητας Chow. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η
1/10/1987 ως breakpoint (μία περίοδος πριν από το κραχ του χρηματιστηρίου) και
αποδείχθηκε ότι οι εκτιμημένες παράμετροι ήταν διαρθρωτικά ασταθείς για όλους τους
δείκτες στο πλήρες δείγμα. Έπειτα, επανεκτιμήθηκε η παλινδρόμηση για το διάστημα μετά το
κραχ με την 1/1/1994 ως breakpoint και τα αποτελέσματα στην περίπτωση αυτή έδειξαν ότι
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οι παράμετροι ήταν διαρθρωτικά σταθερές. Έχοντας τις παραπάνω ενδείξεις, οι παρόντες
μελετητές διέκριναν τα στοιχεία σε περιόδους πριν και μετά το κραχ και εφάρμοσαν δύο
ξεχωριστές παλινδρομήσεις. Τα ευρήματα παρουσίασαν ότι οι αποδόσεις του Ιανουαρίου
ήταν σημαντικά θετικές και οι υψηλότερες στην περίοδο 1964-1987 για όλους τους δείκτες
σε επίπεδο 5%, ενώ ήταν ασήμαντα θετικές και χαμηλότερες στην περίοδο μετά το κραχ.
Αυτό σήμαινε συγχρόνως ότι ούτε η tax-loss selling hypothesis, ούτε η institutional investor
behaviour hypothesis ίσχυαν στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α. μετά το κραχ του 1987, τις
οποίες είχαν δεχτεί οι ερευνητές ως αιτίες του January effect.
Οι Fountas και Segredakis (2002) πραγματοποίησαν μία παγκόσμια έρευνα σχετικά
με το January effect και την tax-loss selling hypothesis. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν
ήταν εβδομαδιαία (1/1989-12/1996) και μηνιαία (1/1987-12/1995) και αφορούσαν τις
αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών μετοχών από 18 χώρες: 5 χώρες της Κεντρικής και
Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Κολομβία, Χιλή, Μεξικό και Βενεζουέλα), 2 χώρες της
Ευρώπης (Ελλάδα και Πορτογαλία), 9 χώρες της Ασίας (Ινδία, Ιορδανία, Κορέα, Μαλαισία,
Πακιστάν, Φιλιππίνες, Ταϊβάν, Ταϋλάνδη και Τουρκία) και 2 χώρες της Αφρικής (Νιγηρία
και Ζιμπάμπουε). Η International Finance Corporation (IFC) θεώρησε τις χρηματιστηριακές
αγορές των αναφερόμενων κρατών ως αναδυόμενες σύμφωνα με τα χαμηλά ή μεσαία επίπεδα
εισοδήματος που εμφανίστηκαν στα κράτη αυτά κατά την αξιολόγηση της Παγκόσμιας
Τράπεζας. Η κατασκευή των αποδόσεων έγινε με βάση στοιχεία από την Βάση Δεδομένων
Αναδυόμενων Αγορών της IFC στα οποία περιέχονταν μερισματικές αποδόσεις και
κεφαλαιακά κέρδη. Εφαρμόστηκαν τρεις εξισώσεις παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές με
τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, καθεμία για να ελεγχθεί το monthly effect, το January
effect και το January effect σε συνδυασμό με την tax-loss selling hypothesis, αντίστοιχα. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι σημαντική μηνιαία εποχικότητα εντοπίστηκε σε όλες τις χώρες,
αλλά σε διαφορετικό επίπεδο σημαντικότητας. Λιγότερο ισχυρή παρουσιάστηκε στο
Πακιστάν, τη Ταϊβάν, την Βενεζουέλα και την Ιορδανία (10%), ενώ έντονη σημειώθηκε στην
Κολομβία, την Ινδία, τη Νιγηρία, τη Ζιμπάμπουε, τη Χιλή, το Μεξικό και τη Μαλαισία (1%).
Κατόπιν, αποδείχθηκε ότι στην Ελλάδα, τη Τουρκία και τη Χιλή οι μέσες αποδόσεις τον
Ιανουάριο ήταν σημαντικές και οι υψηλότερες όλου του χρόνου, μαρτυρώντας έτσι ένα
January effect, σε αντίθεση με τον έλεγχο που παρουσίασε ότι το January effect σε
συνδυασμό με την tax-loss selling hypothesis ίσχυε μόνο στη Χιλή. Στην περίπτωση του
τελευταίου ελέγχου, η tax-loss selling hypothesis ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί στην Ινδία και
το Πακιστάν, καθώς η έναρξη του φορολογικού έτους δε λάμβανε χώρα τον Ιανουάριο. Στο
τέλος της ανάλυσης τους οι παρόντες μελετητές χρησιμοποίησαν διαφορές στις μηνιαίες
Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

αποδόσεις, οι οποίες έδειχναν τις υψηλότερες και χαμηλότερες μηνιαίες αποδόσεις για κάθε
εξεταζόμενη χώρα προσφέροντας με τον τρόπο αυτό χρήσιμες πληροφορίες για το επενδυτικό
κοινό. Με βάση αυτές τις διαφορές διακρίθηκαν οι υπό μελέτη χώρες σε διάφορα μέρη: Σε
ένα τμήμα περιλαμβάνονταν τα κράτη, όπου συγκεκριμένες μηνιαίες αποδόσεις
διαφοροποιούνταν σημαντικά από εκείνες του υπόλοιπου χρόνου, π.χ. στην Κολομβία ο
Δεκέμβριος εμφάνισε μεγαλύτερες αποδόσεις από όλους τους μήνες, εκτός από τον
Ιανουάριο, σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου οι αποδόσεις του Οκτωβρίου ήταν χαμηλότερες
από 6 άλλους μήνες. Σε άλλο τμήμα ήταν χώρες στις οποίες κάποιες μηνιαίες αποδόσεις
διέφεραν αρκετά από τις υπόλοιπες αποδόσεις, όπως στην Ταϊβάν, το Πακιστάν και την
Ιορδανία. Τέλος, υπήρχαν χώρες, όπου σημειώθηκε ελάχιστη διαφορά ανάμεσα στις μηνιαίες
αποδόσεις, όπως η Ζιμπάμπουε, η Βενεζουέλα, η Νιγηρία και η Ταϋλάνδη.
Ο Lucey (2002) μελέτησε την ημερήσια εποχικότητα που παρουσιάζουν οι αποδόσεις
των μετοχών ανάλογα με την κατεύθυνση της ιρλανδικής χρηματιστηριακής αγοράς. Έλεγξε
τις ημερήσιες ποσοστιαίες αποδόσεις στους παρακάτω δείκτες: Irish Stock Exchange Official
Price (ISEQ), μία εκδοχή του προηγούμενου δείκτη σε συνολικές αποδόσεις (ISEQR), Irish
Stock Exchange Financial Sector (ISEFIN) και Irish Stock Exchange General (ISEGEN). Το
υπό μελέτη διάστημα για τους ISEQ και ISEQR ήταν από 4/1/1988 ως 12/1998 και για τους
ISEFIN και ISEGEN ήταν από 4/2/1989 ως 12/1998. Παλινδρομήθηκε μία εξίσωση με
ψευδομεταβλητές και χρησιμοποιήθηκε ένας τυπικός έλεγχος F. Ανεξάρτητα από την
κατεύθυνση της αγοράς, τα αποτελέσματα δεν παρουσίασαν το διεθνές πρότυπο
συμπεριφοράς των αποδόσεων, σύμφωνα με το οποίο η αγορά άνοιγε χαμηλά και έκλεινε
υψηλά. Όσο αφορά τις συνολικές αποδόσεις, η μέση απόδοση είναι σημαντικά υψηλότερη τη
Τετάρτη και χαμηλότερη τη Δευτέρα (αρνητική μόνο για το ISEFIN), με εξαίρεση το ISEQR,
όπου η μικρότερη μέση απόδοση σημειώθηκε την Παρασκευή. Στη συνέχεια, διακρίθηκαν οι
αποδόσεις ανάλογα με το πρόσημο τους και επαναλήφθηκε η ανάλυση. Όταν οι αποδόσεις
ήταν θετικές, η Τετάρτη είχε τη μεγαλύτερη μέση απόδοση για το ISEQ και το ISEGEN και η
Δευτέρα για τους ISEQR και ISEFIN. Οι αποδόσεις της Παρασκευής εμφανίστηκαν ως οι
χαμηλότερες σε όλες τις περιπτώσεις. Αναφορικά με τις αρνητικές αποδόσεις, η συμπεριφορά
των αποδόσεων δεν ήταν τόσο ευδιάκριτη. Η Τετάρτη είχε την υψηλότερη μέση απόδοση
μόνο για το ISEQR, η Πέμπτη για τους ISEQ και ISEGEN και η Τρίτη για το ISEFIN. Οι
χαμηλότερες αποδόσεις παρατηρήθηκαν τη Δευτέρα για τους ISEQ και ISEQR, τη Τρίτη και
την Παρασκευή για τους ISEGEN και ISEFIN, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν
έλεγχοι για την παρουσία day-of-the-week effect στα δύο πρώτα moments. Όταν λήφθηκαν
όλες οι ημέρες, τότε εντοπίστηκε ημερήσια εποχικότητα στις μέσες αποδόσεις σε όλους τους
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δείκτες, εκτός από το ISEGEN. Στην περίπτωση που το δείγμα χωρίστηκε σε θετικές και
αρνητικές αποδόσεις παρατηρήθηκαν διαφορές στο πρότυπο συμπεριφοράς των αποδόσεων.
Οι περισσότερες διαφορές σημειώθηκαν στις αρνητικές αποδόσεις. Όσο αφορά τις θετικές
αποδόσεις το day-of-the-week effect παρέμεινε σχεδόν ανεπηρέαστο, καθώς οι μέσες
αποδόσεις ήταν υψηλότερες τη Τετάρτη και χαμηλότερες την Παρασκευή για όλους τους
δείκτες. Το γενικό συμπέρασμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ότι στην Ιρλανδία δεν
υπήρχε το τυπικό day-of-the-week effect.
Οι Coutts και Sheikh (2002) σε μεταγενέστερη μελέτη τους ερεύνησαν για πιθανές
εκδηλώσεις της εποχικότητας στις αποδόσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο του
Γιοχάνεσμπουργκ (JSE). Χρησιμοποίησαν για άλλη μία φορά τα ίδια στοιχεία για το All Gold
Index και ακολούθησαν την ίδια λογική για όλα τα φαινόμενα εποχικότητας, την οποία είχαν
εφαρμόσει σε προηγούμενη μελέτη τους (2000). Όσο αφορά το January effect και γενικά το
monthly effect τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν ήταν ακριβώς τα ίδια με εκείνα το 2000.
Στη συνέχεια, ασχολήθηκαν με το weekend effect και ο έλεγχος έδειξε ότι η Δευτέρα είχε
αρνητική μέση απόδοση για την πλήρη περίοδο, η οποία παρέμεινε αρνητική σε 2
υποπεριόδους. Ωστόσο, πέρα από τη σημαντικά αρνητική απόδοση που εντοπίστηκε για τη
Τρίτη στη δεύτερη υποπερίοδο, δεν ανιχνεύτηκε σημαντικό day-of-the-week effect στο All
Gold Index. Τέλος, διερεύνησαν την αγορά για πιθανό pre-holiday effect. Οι μέσες αποδόσεις
πριν από αργίες αποδείχθηκαν ασήμαντα υψηλότερες από εκείνες των υπόλοιπων ημερών.
Στην πρώτη υποπερίοδο, παρόλο που οι αποδόσεις αυτές ήταν πενταπλάσιες από τις
αποδόσεις των άλλων ημερών, ήταν ασήμαντα αρνητικές. Αντίθετα, στο δεύτερο διάστημα οι
συγκεκριμένες αποδόσεις ήταν σημαντικά θετικές και 77 φορές μεγαλύτερες από τις άλλες.
Στη τρίτη υποπερίοδο, η μέση απόδοση πριν από αργίες ήταν ασήμαντα αρνητική
συγκρινόμενη με τη απόδοση των υπόλοιπων ημερών που ήταν θετική. Συνεπώς, δεν
εμφανίστηκε pre-holiday effect στο All Gold Index. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που
παρατηρήθηκε σημαντικά θετική μέση απόδοση πριν από αργίες μόνο σε μία υποπερίοδο, ο
λόγος της απόδοσης αυτής προς τη μέση απόδοση των άλλων ημερών ποίκιλε από 2.6 ως 77,
με εξαίρεση την πρώτη υποπερίοδο. Όπως υπογραμμίστηκε στην έρευνα του 2000, το
γεγονός ότι δεν ανιχνεύτηκαν μορφές της εποχικότητας στο συγκεκριμένο δείκτη κάνει
επιτακτική την ανάγκη για μελλοντικό έλεγχο.
Οι Oğuzsoy και Güven (2003) προσπάθησαν να εντοπίσουν day-of-the-week effect
στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης (ISE). Στα πλαίσια της μελέτης τους
χρησιμοποίησαν τις ημερήσιες αποδόσεις σε τιμές κλεισίματος του ISE National 100
Composite Index για την περίοδο 18/1/1988-30/11/1999. Ο έλεγχος για το day-of-the-week
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περιλάμβανε

την

εκτίμηση

ενός

μοντέλου

γραμμικής

παλινδρόμησης

με

ψευδομεταβλητές και τα αποτελέσματα έδειξαν την παρουσία σημαντικών αρνητικών και
μικρότερων αποδόσεων τη Τρίτη και σημαντικών θετικών και υψηλότερων την Παρασκευή.
Κατόπιν, λήφθηκαν υπόψη δύο σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν το ISE. Στις 11/8/1989
επιτράπηκε η συναλλαγή στους ξένους επενδυτές και στις 29/7/1994 η διαδικασία
τακτοποίησης επιμηκύνθηκε κατά 2 ημέρες, όπου το δεύτερο συμβάν είχε ως συνέπεια να
εξαφανιστεί

η

ύπαρξη

αυτοσυσχέτισης.

Κατά

συνέπεια,

χρησιμοποιήθηκε

ένα

αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα πρώτης τάξης πρώτα για το διάστημα πριν το πρώτο γεγονός και
μετά για την περίοδο ανάμεσα στα 2 παραπάνω σημαντικά γεγονότα. Από αυτόν τον έλεγχο
προέκυψαν καλύτερες εκτιμήσεις και επιβεβαιώθηκαν τα αρχικά συμπεράσματα σχετικά με
την ημερήσια εποχικότητα. Στο τέλος, η τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε για την
παρατηρούμενη ετεροσκεδαστικότητα, απέρριψε το ενδεχόμενο το day-of-the-week effect, το
οποίο ανιχνεύτηκε στη Τουρκία να αποτελεί απόρροια της διαφορετικής διακύμανσης
ανάμεσα στις ημέρες της εβδομάδας.
Οι Lucey και Whelan (2004) αναζήτησαν τη μηνιαία εποχικότητα στην
χρηματιστηριακή αγορά της Ιρλανδίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη και αφορούσαν το διάστημα 1934-2000. Το
Κεντρικό Γραφείο Στατιστικών (Central Statistics Office ή CSO) της Ιρλανδίας έκδιδε έναν
δείκτη σταθμισμένο στην αριθμητική αξία όλων των μετοχών στο τέλος του μήνα για την
περίοδο 1934-1986. Ο δείκτης αυτός αντικαταστάθηκε από το επίσημο σύνολο δεικτών που
εισήγαγε το χρηματιστήριο. Κατά συνέπεια, τα συνολικά στοιχεία περιλάμβαναν το δείκτη
CSO και συμπληρώνονταν από τον επίσημο δείκτη του χρηματιστηρίου ISEQ, ο οποίος ήταν
ίδιας κατασκευής με το CSO, αλλά η μέτρηση του γινόταν σε ημερήσιο επίπεδο. Όλα τα
δεδομένα εκφράστηκαν ως ποσοστιαία αλλαγή και η έρευνα πραγματοποιήθηκε για την
πλήρη περίοδο και μία σειρά από δωδεκαετείς υποπεριόδους. Η ανάλυση στο συνολικό
δείγμα βρήκε την ύπαρξη σημαντικού monthly effect. Αποδείχθηκε ότι συγκεκριμένοι μήνες
ήταν σημαντικά διαφορετικοί, όπου η μέση απόδοση τους ήταν μεγαλύτερη από το μέσο όρο
των μέσων αποδόσεων χωρίς ωστόσο να οφείλεται στον κίνδυνο. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι
η μέση απόδοση των καλύτερα αποδοτικών μηνών στην πλήρη περίοδο (Ιανουάριος και
Απρίλιος) σημείωσε αύξηση με την πάροδο του χρόνου από το 1934 στο 2000. Η στατιστική
απόδειξη των παραπάνω ευρημάτων έγινε με τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης διακύμανσης και
τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά για ολόκληρο το εξεταζόμενο διάστημα σε αντίθεση με τις
υποπεριόδους, φαινόμενο που μαρτυρά έλλειψη σταθερότητας στην δειγματική κατανομή.
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Οι Gregoriou, Kontonikas και Tsitsianis (2004) μελέτησαν την επιρροή των εξόδων
συναλλαγής στην ύπαρξη του day-of-the-week effect στο αγγλικό χρηματιστήριο LSE. Τα
δεδομένα αφορούσαν το διάστημα 1/1/1986-31/12/1997 και ο υπό εξέταση δείκτης ήταν ο
Financial Times Stock Exchanges 100 Share (FTSE 100), ο οποίος περιλάμβανε τις 100
μεγαλύτερες

επιχειρήσεις.

Χρησιμοποιήθηκαν

οι

τιμές

αυτού

του

δείκτη

αφού

παραλείφθηκαν οι αργίες και εκτιμήθηκαν οι λογαριθμικές αποδόσεις. Πρέπει να σημειωθεί
ότι το συνολικό δείγμα περιλάμβανε γεγονότα μεγάλης σημασίας, όπως η deregulation του
LSE, το κραχ του Οκτωβρίου 1987 και η ασιατική χρηματοοικονομική κρίση του 1997, ενώ
δεν παρείχε καμία πληροφορία για τις μερισματικές πληρωμές. Οι περιγραφικές στατιστικές
και ο στατιστικός έλεγχος μέσω της παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές με τη μέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων έδειξαν ότι οι αποδόσεις τη Δευτέρα ήταν σημαντικά αρνητικές και οι
χαμηλότερες, σε αντίθεση με εκείνες της υπόλοιπης εβδομάδας με υψηλότερες αποδόσεις τη
Τετάρτη. Παρακάτω, εφαρμόστηκε ξανά η εξίσωση παλινδρόμησης αξιοποιώντας αυτή τη
φορά αποδόσεις τροποποιημένες στο spread ώστε να ληφθεί υπόψη το συναλλακτικό κόστος
και προέκυψε ότι το Monday effect εξαφανιζόταν σε αντίθεση με το Wednesday effect που
ισχυροποιήθηκε. Επειδή παρατηρήθηκε ότι τα κατάλοιπα στις παραπάνω περιπτώσεις
χαρακτηρίζονταν από μεταβαλλόμενη διακύμανση, εκτιμήθηκαν υποδείγματα GARCH(1,1)
με τη μέθοδο της οιονεί-μεγίστης πιθανοφάνειας και προστέθηκε η ψευδομεταβλητή της
Δευτέρας στην εξίσωση εξαρτώμενης διακύμανσης. Όσο αφορά τις μη τροποποιημένες
αποδόσεις βρέθηκε ότι οι μέσες αποδόσεις τη Δευτέρα ήταν σημαντικά αρνητικές σε επίπεδο
10%. Αντίθετα, στην περίπτωση των τροποποιημένων αποδόσεων στο spread, η Δευτέρα δεν
σημείωσε σημαντικές αποδόσεις, ούτε στην εξίσωση εξαρτώμενου μέσου, ούτε στην εξίσωση
της εξαρτώμενης διακύμανσης, δηλώνοντας κατά συνέπεια ότι το παρατηρούμενο day-of-theweek effect τη Δευτέρα εξαλειφόταν, όταν περιλαμβάνονταν έξοδα συναλλαγής.
Οι Tonchev και Kim (2004) ασχολήθηκαν με τις διάφορες εκδηλώσεις του
φαινομένου της εποχικότητας στις αναδυόμενες χρηματοοικονομικές αγορές τριών χωρών
της ανατολικής Ευρώπης, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.
Βασίστηκαν στις τιμές κλεισίματος ανά ημέρα των παρακάτω δεικτών: PX-50 και PX-D για
τη Δημοκρατία της Τσεχίας, SAX για τη Σλοβακία και SBI-20 και SBI-20NT για τη
Σλοβενία, οι οποίοι υπολογίστηκαν στα τοπικά νομίσματα. Το σύνολο των στοιχείων για τους
δείκτες PX-50, PX-D και SAX είχαν ως αφετηρία την 1/1/1999, ενώ για τους δείκτες SBI-20
και SBI-20NT ήταν η 4/7/2000 και τα δεδομένα τελείωναν στις 18/6/2003. Αξίζει να
αναφερθεί ότι οι δείκτες ήταν σταθμισμένοι στην αξία, εκτός από το SBI-20NT και δεν
έλαβαν υπόψη τις πληρωμές των μερισμάτων, με εξαίρεση το SAX. Οι ημερήσιες αποδόσεις
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των μετοχών ορίστηκαν ως ο ποσοστιαίος φυσικός λογάριθμος του λόγου της τιμής
κλεισίματος σε δύο διαδοχικές ημέρες για κάθε δείκτη. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε
ήταν παλινδρόμηση με ψευδομεταβλητές με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και τον
έλεγχο Wald. Όσο αφορά την ημερήσια εποχικότητα, δεν παρατηρήθηκε κανένα σημαντικό
day-of-the-week effect, εκτός από τις αρνητικές αποδόσεις της Τετάρτης, οι οποίες ήταν και
οι χαμηλότερες και τις θετικές και υψηλότερες αποδόσεις τη Δευτέρα για τους δείκτες της
Σλοβενίας. Η ανάλυση των μέσων αποδόσεων επαναλήφθηκε και όταν τα δεδομένα
διακρίθηκαν σύμφωνα με το πρόσημο τους, αλλά δεν ανιχνεύτηκε σημαντική ημερήσια
εποχικότητα σε όλες τις χώρες, ούτε σε θετικές, ούτε σε αρνητικές αποδόσεις. Εξαίρεση
αποτέλεσαν οι δείκτες της Σλοβενίας, οι οποίοι εμφάνισαν αντίστροφο day-of-the-week effect
στην περίπτωση των θετικών αποδόσεων, δηλαδή μέγιστες θετικές αποδόσεις τη Δευτέρα. Ο
SBI-20NT παρουσίασε χαμηλότερη απόδοση την Παρασκευή και ο SBI-20 μικρότερη τη
Τρίτη. Κατόπιν, μελετήθηκε το January effect και εφαρμόστηκε ανάλογη μεθοδολογία. Τα
ευρήματα που εξάχθηκαν εμφάνισαν την απουσία της συγκεκριμένης εποχικότητας στη
Σλοβακία και στη Σλοβενία. Αντίθετα, σημειώθηκε ένα ισχυρό January effect στη
Δημοκρατία της Τσεχίας, όπου σημαντικά αρνητικές αποδόσεις σημείωσαν ο Φεβρουάριος, ο
Ιούνιος, ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος και ο Νοέμβριος και ο Ιανουάριος ήταν ο μόνος μήνας
με σημαντικά θετικές αποδόσεις. Η τελευταία εκδήλωση της εποχικότητας που ερευνήθηκε
ήταν το holiday effect. Οι ημέρες χωρίστηκαν σε ημέρες πριν από αργίες, μετά από αργίες και
τις υπόλοιπες ημέρες και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που
προέκυψαν ήταν ασήμαντα για όλες τις χώρες.

2.6.2.

Παρουσίαση

των

συμπερασμάτων

σχετικά

με

την

εξέλιξη

της

εποχικότητας.

Από την προηγούμενη παράγραφο παρατηρούμε ότι η εποχικότητα μελετήθηκε και σε
χρηματιστήρια αναδυόμενων αγορών πέρα από τις αγορές των Η.Π.Α. και άλλων
αναπτυγμένων χωρών, όπου αναζητήθηκαν πρότυπα συμπεριφοράς των αποδόσεων ανά
ημέρα, ανά μήνα και πριν από αργίες. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε πρόσφατη έρευνα
σε χώρες της Ασίας, π.χ. η Κίνα, της Αφρικής, όπως η Νότια Αφρική, της Ευρώπης π.χ. η
Ιρλανδία και της Αμερικής, όπως η Χιλή. Στις περισσότερες χώρες εντοπίστηκε κάποια
μορφή εποχικότητας και σε κάποιες ήταν αδύνατη η παρουσία της, π.χ. Νότια Αφρική.
Παρόλα αυτά, επειδή η παρούσα εργασία εξετάζει τις αποδόσεις μέσα στα πλαίσια 4
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ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα
ευρήματα που αφορούν ευρωπαϊκές χώρες.

2.6.2.1. Day-of-the-week effect.

Στην Ισπανία, παρουσιάστηκε σημαντικά θετική απόδοση τη Δευτέρα για το διάστημα
1986-1993 (Peña 1995) σε αντίθεση με το Santesmases (1986).
Όσο αφορά την Ελλάδα, η Τρίτη παρουσίασε σημαντικά αρνητική και τη χαμηλότερη
απόδοση, ενώ οι τρεις τελευταίες ημέρες εμφάνισαν σημαντικά θετικές αποδόσεις με
μεγαλύτερη εκείνη της Παρασκευής για την περίοδο 1985-1994 (Alexakis και Xanthakis
1995). Αντιθέτως, για περίπου την ίδια περίοδο 1986-1996, βρέθηκε ότι σημαντική ήταν
μόνο η θετική απόδοση της Παρασκευής, η οποία ήταν και η υψηλότερη (Coutts, Kaplanidis
και Roberts 2000).
Για την Αγγλία, η απόδοση της Δευτέρας εντοπίστηκε χαμηλότερη και σημαντικά
αρνητική σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αποδόσεις, όπου οι υψηλότερες σημειώθηκαν την
Παρασκευή και την Τετάρτη από το 1935 ως το 1994 (Arsad και Coutts 1996). Το πρότυπο
συμπεριφοράς αυτό επιβεβαιώθηκε για το διάστημα 1981-1992 (Tang και Kwok 1997) και
για το διάστημα 1979-1994 (Coutts και Hayes 1999). Ωστόσο, για την περίοδο 1986-1997
αποδείχθηκε ότι ισχύει το αρνητικό Monday effect, ενώ η μεγαλύτερη απόδοση
παρατηρήθηκε τη Τετάρτη ακολουθούμενη από εκείνη της Παρασκευής (Gregoriou,
Kontonikas και Tsitsianis 2004). Επιπλέον, έγιναν προσπάθειες ερμηνείας του αρνητικού
Monday effect χρησιμοποιώντας το είδος της πληροφόρησης που ανακοινώνεται (Arsad και
Coutts 1996) και το σύστημα λογιστικών περιόδων του αγγλικού χρηματιστηρίου (Coutts και
Hayes 1999) και του day-of-the-week effect μέσω των εξόδων συναλλαγής (Gregoriou,
Kontonikas και Tsitsianis 2004).
Για τη Γερμανία ανιχνεύτηκαν σημαντικά θετικές αποδόσεις για τις τρεις τελευταίες
ημέρες της εβδομάδας με μεγαλύτερες της Τετάρτης για την περίοδο 1981-1992 (Tang και
Kwok 1997).
Όσο αφορά τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, Σλοβενία, Σλοβακία και Δημοκρατία
της Τσεχίας, οι οποίες ερευνήθηκαν πρόσφατα (Tonchev και Kim 2004), παρατηρήθηκαν
σημαντικές αποδόσεις μόνο στη Σλοβενία, συγκεκριμένα τη Δευτέρα και τη Τετάρτη, όπου οι
πρώτες ήταν αρνητικές και οι χαμηλότερες, ενώ οι δεύτερες θετικές και οι μέγιστες για το
διάστημα 2000-2003.
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Η Ιρλανδία, επίσης, είναι μία από τις χώρες που μελετήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Για την περίοδο 1973-1998, χαρακτηριστικές ήταν οι θετικές αποδόσεις της Δευτέρας και οι
υψηλότερες ήταν τη Τετάρτη (Lucey 2000), οι οποίες επαληθεύτηκαν κατά το διάστημα
1988-1998 (Lucey 2002). Επίσης, επιχειρήθηκε να αιτιολογηθεί η παρατηρούμενη ημερήσια
εποχικότητα μέσω του προφίλ του κινδύνου (Lucey 2000) και της κατεύθυνσης της αγοράς
(Lucey 2002).

2.6.2.2. Monthly effect.

Αναφορικά με την Αγγλία, εμφανίστηκαν σημαντικές αρνητικές αποδόσεις τον Ιούνιο
και το Σεπτέμβριο και αντίθετου πρόσημου για τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο, τον Αύγουστο
και το Δεκέμβριο για την περίοδο 1935-1994. Οι μεγαλύτερες ήταν τον Ιανουάριο, ενώ οι
μικρότερες τον Ιούνιο (Arsad και Coutts 1997).
Για την Ελλάδα, βρέθηκε υψηλότερη θετική απόδοση τον Ιανουάριο και αρνητικές
αποδόσεις το Μάιο, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο, με χαμηλότερες αυτές του τελευταίου
μήνα για το διάστημα 1986-1996. Τα ευρήματα, ωστόσο, ήταν οριακά ασήμαντα (Coutts,
Kaplanidis και Roberts 2000). Αντίθετα, από το 1987 ως το 1995 σημειώθηκαν σημαντικά
θετικές μηνιαίες αποδόσεις τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, όπου οι υψηλότερες ήταν το
δεύτερο μήνα και σημαντικά αρνητικές αποδόσεις τον Οκτώβριο, οι οποίες ήταν και οι
ελάχιστες (Fountas και Segredakis 2002).
Η Ιρλανδία παρουσίασε τις μεγαλύτερες θετικές αποδόσεις τον Ιανουάριο και τον
Απρίλιο, ενώ ήταν μικρότερες τον Ιούνιο για το δείγμα 1934-2000 (Lucey και Whelan 2004).
Τέλος, στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Τσεχίας για το διάστημα 1999-2003, ο
Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, ο Ιούνιος, ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος και ο Νοέμβριος είχαν
σημαντικές αποδόσεις, οι οποίες ήταν στο ζενίθ τον Ιανουάριο και στο ναδίρ τον Ιούνιο
(Tonchev και Kim 2004).

2.6.2.3. Pre-holiday effect.

Εκδηλώθηκαν σημαντικά θετικές και μεγάλες αποδόσεις πριν από αργίες στην Αγγλία
από το 1935 ως το 1994 (Arsad και Coutts 1997) και στην Ελλάδα από το 1986 ως το 1996
(Coutts, Kaplanidis και Roberts 2000).
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Ενότητα 2.7: Διερεύνηση Της Εποχικότητας Στις Χρονολογικές Σειρές Των Αποδόσεων
Των Χρηματιστηριακών Δεικτών.

Στην παρούσα ενότητα θα ερευνήσουμε διάφορες εκδηλώσεις της εποχικότητας στις
σειρές των αποδόσεων των 4 εξεταζόμενων ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δεικτών. Η
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα p τάξης, AR( p ),
στο οποίο ενσωματώνονται ψευδομεταβλητές (dummy variables), ο αριθμός των οποίων
ποικίλει ανάλογα με το πρότυπο συμπεριφοράς των αποδόσεων που μελετάται κάθε φορά. Η
p

προσθήκη των ψευδομεταβλητών γίνεται στην εξίσωση του μέσου, δηλαδή Rt = ∑ γ i Rt −i και
i =1

στη συνέχεια, παλινδρομείται η παραπάνω εξίσωση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων
(OLS). Στην περίπτωση, όπου ισχύει t > 1.96 για το συντελεστή κάποιας ψευδομεταβλητής,
τότε αποδεικνύεται ότι αυτός είναι σημαντικός και παρουσιάζεται η μορφή της εποχικότητας
που αντιπροσωπεύει η συγκεκριμένη ψευδομεταβλητή. Υπογραμμίζεται ότι η επιλογή της
τάξης του υποδείγματος AR( p ), η οποία έλαβε χώρα σε προηγούμενη ενότητα, απέδειξε ότι
όλες οι σειρές των αποδόσεων των υπό μελέτη χρηματιστηρίων μοντελοποιούνται από ένα
μοντέλο AR(1). Τέλος, κατά την εφαρμογή των AR(1) υποδειγμάτων με την ενσωμάτωση
των ψευδομεταβλητών, χρησιμοποιείται ο εκτιμητής των παραμέτρων της μήτρας
συνδιακυμάνσεων του White.

2.7.1. Έλεγχος για day-of-the-week effect.

Πρέπει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούνται οι ημερήσιες αποδόσεις, οι οποίες
υπολογίζονται ως εξής:
⎛ P ⎞
Rt = ln⎜⎜ t ⎟⎟,
⎝ Pt −1 ⎠

(2.7.1.1)

όπου Rt είναι η ημερήσια απόδοση του χρηματιστηριακού δείκτη την ημέρα t , Pt και Pt −1
είναι οι τιμές κλεισίματος του ίδιου δείκτη την ημέρα t και την ημέρα t − 1, αντίστοιχα. Το
σύνολο των δεδομένων αφορά τις τιμές από κλείσιμο σε κλείσιμο και δεν περιλαμβάνει
πληροφορίες για τα μερίσματα.
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Εκτιμάται η παρακάτω εξίσωση παλινδρόμησης αξιοποιώντας τα δεδομένα για την
περίοδο 27/12/1991-23/08/2002 για να εξεταστεί το ενδεχόμενο αν εντοπίζεται στατιστικά
σημαντική διαφορά στις αποδόσεις του κάθε χρηματιστηριακού δείκτη μεταξύ των ημερών
της εβδομάδας:
Rt = γ 1 Rt −1 + δ 1 D1t + δ 2 D2t + δ 3 D3t + δ 4 D4t + δ 5 D5t + ε t ,

(2.7.1.2)

όπου:
Rt : η απόδοση του εκάστοτε χρηματιστηριακού δείκτη την ημέρα t ,
Rt −1 : η απόδοση του χρηματιστηριακού δείκτη την προηγούμενη ημέρα t − 1,
Dit : διμερείς ψευδομεταβλητές, όπου i = 1, 2, …, 5 αντιστοιχούν στις ημέρες της
εβδομάδας (Δευτέρα ως Παρασκευή). Παραδείγματος χάρη, D1t = 1 όταν η ημέρα t είναι
Δευτέρα και D1t = 0 στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Ανάλογα ισχύουν και για τις άλλες 4
ημέρες της εβδομάδας,

δ 1 ,.., δ 5 : οι συντελεστές OLS, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις μέσες αποδόσεις για τη
Δευτέρα ως την Παρασκευή, αντίστοιχα,

ε t : ο τυχαίος όρος, ο οποίος είναι λευκός θόρυβος, δηλαδή κατανέμεται ανεξάρτητα
και κανονικά με μηδενικό μέσο και σταθερή διακύμανση, ε t ~ N (0, σ 2 ).

2.7.2. Εφαρμογή του ελέγχου για day-of-the-week effect.

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργείται για
την ύπαρξη πιθανού day-of-the-week effect στις σειρές των αποδόσεων των 4 εξεταζόμενων
ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.
Στη συνέχεια, παρατίθενται πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τα ευρήματα του
συγκεκριμένου ελέγχου. Η 1η στήλη περιλαμβάνει τους συντελεστές της εξίσωσης
παλινδρόμησης και η 2η στήλη τη τιμή που εξάγεται για τους συντελεστές αυτούς. Η 3η
στήλη δίνει το μέγεθος της στατιστικής t και η 4η στήλη την πιθανότητα που αναλογεί στη
στατιστική (probability).
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Πίνακας 25: Day-of-the-week effect στη dlnfrance.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.049000

1.963449

0.0497**

δ1

0.000312

0.612514

0.5402

δ2

0.000792

1.601326

0.1094

δ3

-0.000249

-0.517380

0.6049

δ4

0.000202

0.399920

0.6892

δ5

0.000413

0.892377

0.3723

Οι αστερίσκοι ** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 5%.

Όπως παρατηρούμε από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, όλες οι ημέρες έχουν
θετικές αποδόσεις, εκτός από τη Τετάρτη και οι υψηλότερες σημειώνονται τη Τρίτη. Ωστόσο,
κανένας από τους συντελεστές δεν είναι στατιστικά σημαντικός, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει
day-of-the-week effect για τη σειρά των αποδόσεων του γαλλικού χρηματιστηρίου.

Πίνακας 26: Day-of-the-week effect στη dlngreece.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.145809

5.202670

0.0000***

δ1

-0.000595

-0.756942

0.4491

δ2

-3.13E-05

-0.044400

0.9646

δ3

0.000372

0.563386

0.5732

δ4

0.000337

0.485523

0.6273

δ5

0.001679

2.731654

0.0063***

Οι αστερίσκοι *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 1%.

Όσο αφορά τη σειρά dlngreece, οι αποδόσεις τη Δευτέρα και τη Τρίτη εμφανίζονται
αρνητικές με χαμηλότερες εκείνες της Δευτέρας χωρίς όμως να είναι σημαντικές. Αντίθετα, η
Τετάρτη, η Πέμπτη και η Παρασκευή έχουν θετικές αποδόσεις. Ωστόσο, από τις αποδόσεις
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αυτές σημαντικότητα παρουσιάζουν μόνο της Παρασκευής (1%) και είναι οι μέγιστες της
εβδομάδας, μαρτυρώντας έτσι την απόδειξη ενός έντονου Friday effect στην Ελλάδα..

Πίνακας 27: Day-of-the-week effect στη dlnitaly.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.055324

2.129890

0.0333**

δ1

-0.000373

-0.561726

0.5743

δ2

0.000767

1.292205

0.1964

δ3

-0.000420

-0.777450

0.4370

δ4

0.000517

0.943199

0.3457

δ5

0.000869

1.616600

0.1061

Οι αστερίσκοι ** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 5%.

Η ανάλυση αποδίδει αρνητικές αποδόσεις τη Δευτέρα και τη Τετάρτη και θετικές τη
Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή για τη σειρά αποδόσεων της Ιταλίας. Οι χαμηλότερες
εκδηλώνονται τη Τετάρτη, ενώ οι υψηλότερες την Παρασκευή. Παρόλα αυτά, όλα τα
ευρήματα αποδεικνύονται ασήμαντα και προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν εντοπίζεται
ημερήσια εποχικότητα στην ιταλική χρηματιστηριακή αγορά.

Πίνακας 28: Day-of-the-week effect στη dlnuk.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.072283

2.624747

0.0087***

δ1

7.19E-05

0.181849

0.8557

δ2

0.000341

0.860792

0.3894

δ3

-0.000114

-0.307529

0.7585

δ4

0.000425

1.037251

0.2997

δ5

0.000410

1.006012

0.3145

Οι αστερίσκοι *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 1%.
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Τέλος, αναφορικά με την Αγγλία δεν παρέχεται καμία ένδειξη για day-of-the-week
effect. Παρόλο που η Τετάρτη έχει τη μικρότερη και αρνητική απόδοση και οι υπόλοιπες
ημέρες χαρακτηρίζονται από απόδοση θετικού πρόσημου με μεγαλύτερη αυτή της Πέμπτης,
όλοι οι συντελεστές είναι ασήμαντοι.

2.7.3. Έλεγχος για monthly effect.

Στην περίπτωση του ελέγχου για την μηνιαία εποχικότητα εκτιμώνται ξανά οι
λογαριθμικές αποδόσεις, οι οποίες όμως εκφράζονται σε μηνιαίο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα:
⎛ P ⎞
Rt = ln⎜⎜ t ⎟⎟,
⎝ Pt −1 ⎠

όπου Rt είναι η μέση απόδοση του χρηματιστηριακού δείκτη το μήνα t , Pt και Pt −1 είναι οι
τιμές κατά μέσο όρο του εν λόγω δείκτη στο κλείσιμο του μήνα t και του μήνα t − 1,
αντίστοιχα. Η δειγματική περίοδος αντιστοιχεί στις τιμές από κλείσιμο σε κλείσιμο του
διαστήματος από 1/1992 ως 7/2002, η οποία δεν αναφέρεται στις μερισματικές πληρωμές.
Παλινδρομείται η ακόλουθη εξίσωση με ψευδομεταβλητές όσο αφορά το εξεταζόμενο
διάστημα για την ανίχνευση στατιστικά σημαντικής διαφοράς στις αποδόσεις του κάθε
χρηματιστηριακού δείκτη ανάμεσα στους μήνες του χρόνου:
Rt = γ 1 Rt −1 + δ 1 D1t + δ 2 D2t + δ 3 D3t + ... + δ 12 D12t + ε t ,

(2.7.3.1)

όπου
Rt : η μέση απόδοση του κάθε χρηματιστηριακού δείκτη για το μήνα t ,
Rt −1 : η μέση απόδοση του δείκτη για τον προηγούμενο μήνα t − 1,
Dit : διμερείς ψευδομεταβλητές, όπου i = 1, 2, …, 12 και αντιστοιχούν στους μήνες
του χρόνου (Ιανουάριος ως Δεκέμβριος). Πιο αναλυτικά, D1t = 1 όταν ο μήνας t είναι ο
Ιανουάριος και D1t = 0 όταν ο συγκεκριμένος μήνας δεν είναι ο Ιανουάριος. Όμοια, ισχύουν
και για τους υπόλοιπους 11 μήνες του έτους,
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δ 1 ,.., δ 12 : οι συντελεστές OLS, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις μέσες μηνιαίες
αποδόσεις και

ε t : ο διαταρακτικός όρος για τον οποίο ισχύει ότι ε t ~ N (0, σ 2 ).

2.7.4. Εφαρμογή του ελέγχου για monthly effect.

Παρακάτω καταγράφονται τα ευρήματα του ελέγχου για monthly effect που
πραγματοποιείται στις σειρές των αποδόσεων των υπό μελέτη χρηματιστηριακών δεικτών και
παρουσιάζονται πίνακες, η κατασκευή των οποίων είναι ανάλογη με εκείνων στον έλεγχο του
day-of-the-week effect.

Πίνακας 29: Monthly effect στη dlnfrance.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.278433

2.548350

0.0122**

δ1

0.020444

1.810588

0.0729*

δ2

0.015819

1.206280

0.2303

δ3

0.011399

0.829801

0.4084

δ4

0.010468

0.952838

0.3427

δ5

0.011270

1.422147

0.1578

δ6

-0.020707

-1.533028

0.1281

δ7

-0.005364

-0.404486

0.6866

δ8

-0.003387

-0.265271

0.7913

δ9

-0.026680

-1.324867

0.1879

δ 10

-0.009056

-0.680340

0.4977

δ 11

0.035990

2.408048

0.0177**

δ 12

0.009783

0.801138

0.4247

Οι αστερίσκοι * και ** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 10% και 5%, αντίστοιχα.
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Όσο αφορά τη σειρά αποδόσεων της Γαλλίας ανιχνεύτηκε ελάχιστη απόδειξη του
monthly effect. Σημαντικές μηνιαίες αποδόσεις σημειώνονται μόνο τον Ιανουάριο και τον
Νοέμβριο σε επίπεδο 10% και 5%, αντίστοιχα. Οι μέγιστες θετικές αποδόσεις εντοπίζονται το
Νοέμβριο, ενώ εκείνες του Ιανουαρίου είναι οι δεύτερες υψηλότερες και οι χαμηλότερες και
μάλιστα αρνητικές είναι το Σεπτέμβριο, αλλά ασήμαντες. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα ισχυρό
θετικό November effect και ένα μέτριο θετικό January effect στο γαλλικό χρηματιστήριο.

Πίνακας 30: Monthly effect στη dlngreece.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.270093

2.695224

0.0081***

δ1

0.032375

1.091986

0.2772

δ2

0.026369

1.454786

0.1485

δ3

-0.005822

-0.274198

0.7844

δ4

-0.001093

-0.039511

0.9686

δ5

0.031824

1.847573

0.0673*

δ6

-0.030942

-2.639609

0.0095***

δ7

0.000490

0.028934

0.9770

δ8

0.017434

0.981898

0.3283

δ9

-0.015763

-0.495817

0.6210

δ 10

-0.021594

-1.264015

0.2088

δ 11

-0.006724

-0.204997

0.8379

δ 12

0.040923

1.963218

0.0521*

Οι αστερίσκοι * και *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 10% και 1%, αντίστοιχα.

Η ανάλυση της μηνιαίας εποχικότητας στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
αποδίδει ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Βρέθηκαν σημαντικά monthly effects το Μάιο, τον
Ιούνιο και το Δεκέμβριο σε διαφορετικά, ωστόσο, επίπεδα. Οι αποδόσεις του Δεκεμβρίου και
του Μαΐου παρουσιάζονται σημαντικά θετικές σε επίπεδο 10% και οι μεγαλύτερες
σημειώνονται το Δεκέμβριο, ενώ το Μάιο είναι οι τρίτες υψηλότερες. Ο Ιανουάριος
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εμφανίζει τις δεύτερες υψηλότερες αποδόσεις, οι οποίες όμως είναι ασήμαντες. Παρόλα αυτά,
περισσότερο χαρακτηριστικές αποδεικνύονται οι αποδόσεις του Ιουνίου, οι οποίες είναι
σημαντικά αρνητικές σε επίπεδο 1% και αποτελούν τις χαμηλότερες όλου του έτους.
Επομένως, εμφανίζεται έντονο αρνητικό June effect και θετικά May και December effects
στην Ελλάδα.

Πίνακας 31: Monthly effect στη dlnitaly.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.155832

1.777402

0.0782*

δ1

0.051724

3.611136

0.0005***

δ2

0.025776

1.497716

0.1370

δ3

-0.003736

-0.188820

0.8506

δ4

0.026570

1.458063

0.1476

δ5

0.004881

0.409955

0.6826

δ6

-0.030240

-2.642517

0.0094***

δ7

-0.002379

-0.123852

0.9017

δ8

-0.013904

-1.052688

0.2947

δ9

-0.041479

-1.624101

0.1072

δ 10

-0.004758

-0.264133

0.7922

δ 11

0.027892

1.529051

0.1291

δ12

0.018190

0.890042

0.3754

Οι αστερίσκοι * και *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 10% και 1%, αντίστοιχα.

Τα ευρήματα που ανακύπτουν από τον έλεγχο για monthly effect στη σειρά
αποδόσεων που αντιστοιχεί στην Ιταλία είναι ελάχιστα, αλλά αξιοσημείωτης ισχύος.
Εντοπίστηκε ότι οι μηνιαίες αποδόσεις του Ιανουαρίου είναι σημαντικές σε επίπεδο 1% και
είναι θετικές και μεγαλύτερες από τις αποδόσεις των υπόλοιπων μηνών. Αντίθετα,
ανιχνεύτηκαν σημαντικές αρνητικές αποδόσεις τον Ιούνιο σε επίπεδο 1%, οι οποίες όμως δεν
είναι και οι χαμηλότερες καθώς υπερβαίνουν τις αποδόσεις του Σεπτεμβρίου. Με άλλα λόγια,
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υπάρχουν ισχυρώς ένα θετικό January effect και ένα αρνητικό June effect στο ιταλικό
χρηματιστήριο.

Πίνακας 32: Monthly effect στη dlnuk.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.208243

1.935429

0.0555*

δ1

0.012123

1.748088

0.0832*

δ2

0.004741

0.511070

0.6103

δ3

0.003277

0.272223

0.7860

δ4

0.005183

0.607873

0.5445

δ5

0.010474

1.282066

0.2025

δ6

-0.011106

-1.059589

0.2916

δ7

-0.013738

-1.103777

0.2721

δ8

0.004800

0.359197

0.7201

δ9

-0.014468

-1.011970

0.3137

δ 10

0.009780

1.099080

0.2741

δ 11

0.020477

1.431141

0.1552

δ 12

0.013580

1.324586

0.1880

Ο αστερίσκος * υποδηλώνει σημαντικότητα σε επίπεδο 10%.

Μηδαμινές ενδείξεις σχετικά με μηνιαίο πρότυπο συμπεριφοράς των αποδόσεων
παρατηρούνται στο χρηματιστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο συντελεστής που αντιστοιχεί
στον Ιανουάριο είναι ο μόνος σημαντικός (10%) και οι αποδόσεις είναι θετικές και οι τρίτες
υψηλότερες μετά του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Οι μηνιαίες αποδόσεις είναι στο ναδίρ
τους το Σεπτέμβριο, παρότι ασήμαντες. Έτσι, εμφανίζεται ένα ασθενές θετικό January effect
στην αγγλική αγορά.
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2.7.5. Έλεγχος για pre-holiday effect.

Στην περίπτωση του ελέγχου για pre-holiday effect χρησιμοποιούνται οι ημερήσιες
λογαριθμικές αποδόσεις, όπως ακριβώς υπολογίζονται στον έλεγχο για day-of-the-week
effect και εκτιμάται η ακόλουθη εξίσωση παλινδρόμησης για το διάστημα 27/12/199123/8/2002 για να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική απόδοση την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς:
Rt = γ 1 Rt −1 + δ 1 D1t + ε t ,

(2.7.5.1)

όπου:
Rt : η απόδοση της εν λόγω χρηματιστηριακής αγοράς την ημέρα t ,
Rt −1 : η απόδοση της αγοράς την προηγούμενη ημέρα t − 1,
D1t : διμερής ψευδομεταβλητή, η οποία αντιστοιχεί στις 31/12. Συγκεκριμένα, D1t = 1
όταν η ημέρα t είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς και D1t = 0 σε όλες τις υπόλοιπες ημέρες του
χρόνου.

δ 1 : ο συντελεστής OLS που αντιπροσωπεύει τις μέσες αποδόσεις για την ημέρα πριν
την Πρωτοχρονιά,

ε t : ο τυχαίος όρος, ο οποίος είναι λευκός θόρυβος, δηλαδή ε t ~ N (0, σ 2 ).

2.7.6. Εφαρμογή του ελέγχου για pre-holiday effect.

Κατασκευάζονται πίνακες ανάλογα με τους 2 προηγούμενους ελέγχους και
περιγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας για pre-holiday effect που διεξάγεται στις
σειρές των αποδόσεων των υπό μελέτη χρηματιστηριακών αγορών.

Πίνακας 33: Pre-holiday effect στη dlnfrance.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.049031

1.970851

0.0488**

δ1

0.002229

1.325731

0.1850

Οι αστερίσκοι ** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 5%.
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Πίνακας 34: Pre-holiday effect στη dlngreece.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.145496

5.198075

0.0000***

δ1

0.001171

0.525057

0.5996

Οι αστερίσκοι *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 1%.

Πίνακας 35: Pre-holiday effect στη dlnitaly.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.054482

2.104547

0.0354**

δ1

0.002204

2.301140

0.0215**

Οι αστερίσκοι ** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 5%.

Πίνακας 36: Pre-holiday effect στη dlnuk.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική t

P-value

γ1

0.072596

2.642317

0.0083***

δ1

0.003310

1.054103

0.2919

Οι αστερίσκοι *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 1%.

Τα αποτελέσματα που εξάγονται από την πραγματοποίηση του παραπάνω ελέγχου
στις υπό μελέτη σειρές των αποδόσεων δείχνουν ότι η απόδοση της ημέρας πριν από την
Πρωτοχρονιά εντοπίζεται ως σημαντική και θετική μόνο στην περίπτωση της Ιταλίας.

Ενότητα 2.8: Επίδραση Της Ετεροσκεδαστικότητας Στην Παρατηρούμενη Εποχικότητα.

Σε προηγούμενη ενότητα βρέθηκε απόδειξη για την παρουσία ετεροσκεδαστικότητας
στις σειρές των αποδόσεων των εξεταζόμενων χρηματιστηριακών δεικτών, τόσο για τα
ημερήσια, όσο και για τα μηνιαία δεδομένα από την εφαρμογή της στατιστικής κύρτωσης.
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Επιπλέον, σε μία άλλη ενότητα ανιχνεύτηκε η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης σε όλες τις εν λόγω
σειρές χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας Ljung Box σε ημερήσια και μηνιαία
στοιχεία. Τέλος, εντοπίστηκε ότι παρουσιάζονται ARCH effects στα κατάλοιπα των υπό
μελέτη σειρών των αποδόσεων σε ημερήσιο επίπεδο. Όλα αυτά τα ευρήματα μας οδηγούν
στο να συμπεράνουμε ότι η ετεροσκεδαστικότητα είναι ένα έντονο στοιχείο που χαρακτηρίζει
τις σειρές, τις οποίες αξιοποιούμε στην παρούσα εργασία.
Επομένως, γίνεται επιτακτική η ανάγκη να εκτιμηθεί η πιθανή επιρροή που έχει η
ετεροσκεδαστικότητα στα φαινόμενα εποχικότητας που εντοπίστηκαν προηγουμένως.
Παρακάτω, περιγράφονται δύο υποδείγματα που μοντελοποιούν την ετεροσκεδαστικότητα
και τα οποία χρησιμεύουν στην επανεξέταση της εποχικότητας.

2.8.1. ARCH υπόδειγμα.

Ο Engle (1982) διατύπωσε το μοντέλο ARCH( p ) (Autoregressive Conditional
Heteroskedasticity p-th Order), γνωστό ως διαδικασία αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη
ετεροσκεδαστικότητας p βαθμού και το οποίο ορίζεται ως ακολούθως:

Εξίσωση μέσου (mean equation):

Rt = et ,

(2.8.1.1)

όπου

et ~ N (0, σ t2 ).

(2.8.1.2)

p

Εξίσωση διακύμανσης (variance equation): σ t2 = α 0 + ∑ α i et2−i

(2.8.1.3)

i =1

Όπως παρατηρούμε στην εξίσωση της διακύμανσης, η διακύμανση του διαταρακτικού
όρου et μεταβάλλεται στο χρόνο και επηρεάζεται από τη μεταβλητικότητα του στο
παρελθόν, δηλαδή υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα τύπου ARCH. Ο Engle όρισε το παραπάνω
μοντέλο έχοντας κατά νου αυτήν ακριβώς την λογική.
Η εξίσωση του μέσου περιέχει την προσδοκώμενη τιμή της σειράς και το
διαταρακτικό όρο και αναπαριστά τη δομή που χαρακτηρίζει τη σειρά. Εξάλλου, η εξίσωση
του μέσου εκφράζει τις αποδόσεις των τιμών που αναφέρονται σε χρεόγραφα. Αντίθετα, η
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εξίσωση της διακύμανσης παρουσιάζει τη δομή που αντιστοιχεί στη διακύμανση του
διαταρακτικού όρου της σειράς.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρουσιάζει ένα υπόδειγμα ARCH( p ) θετική
διακύμανση είναι η ικανοποίηση των παρακάτω περιορισμών:

α 0 > 0 και α i ≥ 0, όπου i = 1,..., p.

(2.8.1.4)

Επιπλέον, ένα μοντέλο ARCH( p ), το οποίο πληροί τις παραπάνω συνθήκες, είναι
κατά συνδιακύμανση στάσιμο (covariance stationary) ή ο διαταρακτικός όρος εμφανίζει
πεπερασμένη διακύμανση, όταν και μόνο όταν όλες οι ρίζες της χαρακτηριστικής εξίσωσης
βρίσκονται εκτός του μοναδιαίου κύκλου (unit circle). Με άλλα λόγια, όταν ισχύει
p

∑α
i =1

i

< 1, όπου i = 1,..., p.

(2.8.1.5)

2.8.2. GARCH υπόδειγμα.

Συχνά, όταν εφαρμόζεται εμπειρικά ένα υπόδειγμα ARCH( p ) απαιτείται ένας
σχετικά μεγάλος αριθμός p υστερήσεων στην εξίσωση διακύμανσης και χρησιμοποιείται μία
σταθερή δομή υστερήσεων για να αποφευχθεί τυχόν πρόβλημα, όπου οι εκτιμητές των
παραμέτρων της διακύμανσης παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο. Επομένως, κρίθηκε άμεσα
ενδιαφέρουσα η επέκταση των υποδειγμάτων τύπου ARCH, έτσι ώστε να επιτραπεί η μνήμη
μεγαλύτερης διάρκειας και περισσότερο ευέλικτη δομή υστερήσεων.
Μία από τις σημαντικότερες επεκτάσεις, η οποία προτάθηκε από το Bollerslev (1986)
είναι

το

υπόδειγμα

GARCH( p, q )

(Generalized

Autoregressive

Conditional

Heteroskedasticity), γνωστό αλλιώς ως γενικευμένη αυτοπαλίνδρομη υπό συνθήκη
ετεροσκεδαστικότητα και το οποίο διατυπώνεται ως εξής:
Εξίσωση μέσου (mean equation):

Rt = et ,

(2.8.2.1)

όπου ε t είναι μία διακριτή στοχαστική διαδικασία και ισχύει et ~ N (0, σ t2 ).
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q

Εξίσωση διακύμανσης (variance equation): σ = α 0 + ∑ α e
2
t

i =1

2
i t −i

p

+ ∑ β j σ t2− j ,

(2.8.2.2)

j =1

όπου

p ≥ 0, q > 0,

(2.8.2.3)

και

α 0 > 0, α i ≥ 0, όπου i = 1,..., q.

(2.8.2.4)

Σημειώνεται ότι στο μοντέλο GARCH( p, q ) η εξίσωση της εξαρτώμενης
διακύμανσης περιλαμβάνει και υστερήσεις της υπό συνθήκη διακύμανσης σ t2 . Ο όρος q
αναφέρεται στις υστερήσεις των τετραγώνων του διαταρακτικού όρου et , ενώ ο όρος p στις
υστερήσεις της υπό συνθήκη διακύμανσης. Στην περίπτωση που ισχύει p = 0, τότε το
υπόδειγμα GARCH( p, q ) μετατρέπεται σε διαδικασία ARCH( q ) και όταν p = q = 0, τότε ο
διαταρακτικός όρος et είναι ένας λευκός θόρυβος.
Όσο αφορά την εξίσωση της διακύμανσης, πρέπει να ικανοποιούνται οι περιορισμοί
που αναφέρθηκαν στο ARCH υπόδειγμα, καθώς και ότι β j ≥ 0, για j = 1,..., p.
Η διαδικασία GARCH( p, q ) είναι στάσιμη υπό την ευρεία έννοια ή κατά
συνδιακύμανση στάσιμη, όταν και μόνο όταν α i + β j < 1. Στην περίπτωση αυτή, κατά
συνδιακύμανση στασιμότητα παρουσιάζεται όταν ο μέσος όρος και η συνδιακύμανση του
διαταρακτικού όρου παραμένουν σταθερά και είναι ίσα με το μηδέν.
Το απλούστερο υπόδειγμα GARCH( p, q ), αλλά πολύ συχνά χρησιμοποιούμενο στις
χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές, είναι εκείνο που χαρακτηρίζεται από p = q = 1
στην εξίσωση της υπό συνθήκη διακύμανσης, δηλαδή ένα GARCH(1,1).

2.8.3.

Επανέλεγχος

της

εποχικότητας

λαμβάνοντας

υπόψη

την

ετεροσκεδαστικότητα του τυχαίου όρου.

Στις παραγράφους που ακολουθούν επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι για τις διάφορες
μορφές

της

εποχικότητας,

οι

οποίοι

διενεργούνται

στην

προηγούμενη

ενότητα

χρησιμοποιώντας υποδείγματα AR(1) και εκτιμώντας ακριβώς τις ίδιες εξισώσεις

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

115

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

παλινδρόμησης με τις ίδιες ψευδομεταβλητές για τα διαστήματα που αντιστοιχούν σε κάθε
περίπτωση.
Ωστόσο, η διαφορά είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση ο διαταρακτικός όρος et
δεν έχει σταθερή διακύμανση, δηλαδή δε χαρακτηρίζεται από ομοσκεδαστικότητα, αλλά η
διακύμανση του εκφράζεται:
α) είτε από την εξίσωση υπό συνθήκη διακύμανσης του υποδείγματος ARCH( p ),

p

σ = α 0 + ∑ α i et2−i , για p = 1, 2, …, 5,
2
t

i =1

β) είτε από την εξίσωση εξαρτώμενης διακύμανσης του υποδείγματος GARCH(1,1),

σ t2 = α 0 + α 1et2−1 + β1σ t2−1 .
Στην αρχή, επιλέγεται να πραγματοποιηθεί η έρευνα εκτιμώντας το μοντέλο AR(1)GARCH(1,1) με ψευδομεταβλητές και στην περίπτωση που το μέρος GARCH(1,1) δεν είναι
στατιστικά σημαντικό, τότε προχωρούμε στην εκτίμηση των υποδειγμάτων AR(1)ARCH( p ), για p = 1, 2, …,5. Όταν δύο ή περισσότερα από αυτά τα μοντέλα αποδειχθούν
σημαντικά, τότε επιλέγεται το μοντέλο που παρουσιάζει τη μικρότερη τιμή στο Μπαϊεσιανό
κριτήριο Schwarz (SIC) ή / και την υψηλότερη Log likelihood.
Κατά τη διεξαγωγή των νέων ελέγχων κατασκευάζονται όμοιοι πίνακες με εκείνους
των ελέγχων της εποχικότητας πριν τη θεώρηση της ετεροσκεδαστικότητας. Αντίθετα, η 3η
στήλη περιέχει το μέγεθος της στατιστικής z και η 4η στήλη την πιθανότητα αυτής της
στατιστικής (p-value).

2.8.3.1. Επανέλεγχος για day-of-the-week effect.

Στην περίπτωση της επανάληψης της διερεύνησης για day-of-the-week effect στις υπό
μελέτη σειρές των αποδόσεων παρατηρείται η σημαντικότητα του μοντέλου GARCH(1,1)
κατά την υποδειγματικοποίηση της μεταβαλλόμενης διακύμανσης του τυχαίου διαταρακτικού
όρου σε όλες τις περιπτώσεις.
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Πίνακας 37:
Day-of-the-week effect στα κατάλοιπα της dlnfrance φιλτραρισμένα από ένα GARCH(1,1).
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική z

Probability

γ1

0.055328

2.796417

0.0052***

δ1

0.000331

0.799056

0.4243

δ2

0.000901

2.205568

0.0274**

δ3

0.000125

0.310445

0.7562

δ4

0.000444

1.045127

0.2960

δ5

0.000647

1.542817

0.1229

α0

1.24E-06

2.831170

0.0046***

α1

0.058409

4.934903

0.0000***

β1

0.933377

74.76101

0.0000***

Οι αστερίσκοι ** και *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 5% και 1%, αντίστοιχα.

Ο επανέλεγχος δίνει αποδόσεις, οι οποίες είναι θετικές για όλες τις ημέρες της
εβδομάδας και υψηλότερες από εκείνες του αρχικού ελέγχου. Οι μικρότερες αποδόσεις
σημειώνονται τη Τετάρτη και οι μεγαλύτερες τη Τρίτη, οι οποίες είναι και οι μόνες
στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 5%. Επομένως, η έρευνα μετά τη λήψη της
ετεροσκεδαστικότητας εντοπίζει θετικό Tuesday effect στη Γαλλία σε αντίθεση με τον πρώτο
έλεγχο.
Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας σχετικά με το day-of-the-week effect στη
Γαλλία μπορούν να συγκριθούν άμεσα μόνο με τα ευρήματα των Condoyanni, O’Hanlon και
Ward (1987) για το διάστημα 1969-1984. Η σύγκριση δείχνει ότι το πρότυπο συμπεριφοράς
των αποδόσεων σε ημερήσιο επίπεδο έχει αλλάξει δραματικά στο γαλλικό χρηματιστήριο,
καθώς η Τρίτη παρουσίαζε τη χαμηλότερη απόδοση και αρνητική κατά το 1969-1984, ενώ η
ίδια ημέρα εμφανίζει τη μέγιστη θετική απόδοση κατά την περίοδο 1992-2002 σύμφωνα με
τα ευρήματα της παρούσας εργασίας.
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Πίνακας 38:
Day-of-the-week effect στα κατάλοιπα της dlngreece φιλτραρισμένα από ένα GARCH(1,1).
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική z

Probability

γ1

0.158612

6.885994

0.0000***

δ1

-0.000407

-0.742524

0.4578

δ2

-0.000527

-1.049548

0.2939

δ3

-0.000152

-0.292663

0.7698

δ4

0.000574

1.066342

0.2863

δ5

0.001549

3.293906

0.0010***

α0

7.07E-06

4.299020

0.0000***

α1

0.172594

7.541081

0.0000***

β1

0.816023

37.84226

0.0000***

Οι αστερίσκοι *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 1%.

Τα αποτελέσματα της συμπερίληψης της ετεροσκεδαστικότητας παρουσιάζουν
αρνητικούς συντελεστές για τις τρεις πρώτες ημέρες και θετικούς για τις άλλες δύο ημέρες
της εβδομάδας στην Ελλάδα. Οι αποδόσεις εμφανίζονται ασήμαντα χαμηλότερες τη Τρίτη,
ενώ οι μέγιστες και οι μοναδικές στατιστικά σημαντικές (1%) σημειώνονται την Παρασκευή.
Κατά συνέπεια, στο ελληνικό χρηματιστήριο ανιχνεύεται ισχυρό Friday effect σε συμφωνία
με τον αρχικό έλεγχο.
Το παραπάνω συμπέρασμα για την ελληνική αγορά συμφωνεί με τους Alexakis και
Xanthakis (1995), η μελέτη των οποίων βρήκε μεταξύ άλλων ότι η Παρασκευή είχε τη
μεγαλύτερη θετική απόδοση για το διάστημα 1985-1994 και ταυτίζεται με τους Coutts,
Kaplanidis και Roberts (2000), οι οποίοι είχαν εντοπίσει ως σημαντική μόνο τη θετική και
υψηλότερη απόδοση της Παρασκευής για τη συνολική χρονική περίοδο 1986-1996.
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Πίνακας 39:
Day-of-the-week effect στα κατάλοιπα της dlnitaly φιλτραρισμένα από ένα GARCH(1,1).
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική z

Probability

γ1

0.079781

3.838939

0.0001***

δ1

-0.000289

-0.552418

0.5807

δ2

0.000605

1.192724

0.2330

δ3

-0.000104

-0.221702

0.8245

δ4

0.000714

1.462321

0.1437

δ5

0.000702

1.468059

0.1421

α0

7.08E-06

4.190821

0.0000***

α1

0.107992

5.994214

0.0000***

β1

0.854752

38.49847

0.0000***

Οι αστερίσκοι *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 1%.

Τα ευρήματα που προκύπτουν από το δεύτερο έλεγχο στο χρηματιστήριο της Ιταλίας
είναι ανάλογου πρόσημου με εκείνα του αρχικού ελέγχου. Εκδηλώνονται θετικές αποδόσεις
για τη Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή και αρνητικές για τις υπόλοιπες δύο ημέρες.
Στην περίπτωση αυτή όμως, οι αποδόσεις είναι στο μέγιστο την Πέμπτη και στο ελάχιστο τη
Δευτέρα.
Παρόλα αυτά, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι καμία από τις παραπάνω παρατηρήσεις
δεν είναι σημαντική, δείχνοντας έτσι ότι δεν υπάρχει σημαντικό day-of-the-week effect στην
ιταλική αγορά ούτε μετά τη θεώρηση της ετεροσκεδαστικότητας.
Δεν έχει καταγραφεί κάποια βιβλιογραφία στην παρούσα εργασία που να αναφέρεται
στην περίπτωση της Ιταλίας έτσι ώστε να είναι εφικτή η άμεση αξιολόγηση των παραπάνω
αποτελεσμάτων. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν ανιχνεύεται ημερήσια εποχικότητα στο ιταλικό
χρηματιστήριο είναι αναμφισβήτητα σημαντικό.
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Πίνακας 40:
Day-of-the-week effect στα κατάλοιπα της dlnuk φιλτραρισμένα από ένα GARCH(1,1).
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική z

Probability

γ1

0.085646

4.071051

0.0000***

δ1

9.51E-05

0.322193

0.7473

δ2

0.000408

1.291770

0.1964

δ3

0.000539

1.736013

0.0826*

δ4

0.000405

1.270403

0.2039

δ5

0.000557

1.550637

0.1210

α0

1.27E-06

3.686741

0.0002***

α1

0.091046

6.108446

0.0000***

β1

0.895657

60.83539

0.0000***

Οι αστερίσκοι * και *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 10% και 1%, αντίστοιχα.

Όσο αφορά τη χρηματιστηριακή αγορά της Αγγλίας, ο δεύτερος έλεγχος παρέχει
διαφορετικές ενδείξεις σε σχέση με την αρχική μελέτη. Όλες οι ημέρες έχουν θετικές
αποδόσεις με τις χαμηλότερες να συμβαίνουν τη Δευτέρα και τις υψηλότερες την
Παρασκευή. Σε αντίθεση με τα πρώτα συμπεράσματα, η απόδοση της Τετάρτης είναι
σημαντικά θετική (10%) και η δεύτερη σε μέγεθος. Συμπερασματικά, όταν λαμβάνεται
υπόψη η ετεροσκεδαστικότητα, τότε αποδεικνύεται η ύπαρξη ενός έστω και αδύναμου
Wednesday effect στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η ελάχιστη απόδειξη που παρέχει η παρούσα έρευνα είναι σε ασυμφωνία με τη
μελέτη των Gregoriou, Kontonikas και Tsitsianis (2004) που βρήκαν ότι η Τετάρτη
εκδηλώνει τη μέγιστη θετική απόδοση, ενώ βρίσκεται σε ομοφωνία με τους Arsad και Coutts
(1996), Tang και Kwok (1997) και Coutts και Hayes (1999).

2.8.3.2. Επανέλεγχος για pre-holiday effect.

Όσο αφορά το pre-holiday effect, η ετεροσκεδαστικότητα μοντελοποιείται από ένα
υπόδειγμα GARCH(1,1) σε κάθε σειρά αποδόσεων των εν λόγω χρηματιστηριακών αγορών.
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Πίνακας 41:
Pre-holiday effect στα κατάλοιπα της dlnfrance φιλτραρισμένα από ένα GARCH(1,1).
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική z

Probability

γ1

0.056616

2.850616

0.0044***

δ1

0.003246

1.343798

0.1790

α0

1.26E-06

2.863877

0.0042***

α1

0.057912

4.914839

0.0000***

β1

0.933761

75.34976

0.0000***

Οι αστερίσκοι *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 1%.

Η επανάληψη του ελέγχου για την παρουσία σημαντικής απόδοσης την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς στις σειρές των αποδόσεων των εξεταζόμενων χρηματιστηριακών δεικτών
εμφανίζει αρκετές διαφορές όταν η διακύμανση του τυχαίου όρου μεταβάλλεται. Αρχικά,
στην περίπτωση της Γαλλίας ανιχνεύεται ασήμαντη απόδοση τη συγκεκριμένη ημέρα και
παραμένουν τα αρχικά συμπεράσματα.

Πίνακας 42:
Pre-holiday effect στα κατάλοιπα της dlngreece φιλτραρισμένα από ένα GARCH(1,1).
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική z

Probability

γ1

0.157904

6.766888

0.0000***

δ1

-0.005981

-1.245425

0.2130

α0

7.53E-06

4.333454

0.0000***

α1

0.178154

7.824089

0.0000***

β1

0.809394

38.00942

0.0000***

Οι αστερίσκοι *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 1%.

Όσο αφορά τη σειρά της Ελλάδας, παρατηρείται αλλαγή στο πρόσημο της
συγκεκριμένης απόδοσης, η οποία γίνεται αρνητική, αλλά είναι στατιστικά ασήμαντη,
αποτέλεσμα όμοιο με τον πρώτο έλεγχο.
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Πίνακας 43:
Pre-holiday effect στα κατάλοιπα της dlnitaly φιλτραρισμένα από ένα GARCH(1,1).
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική z

Probability

γ1

0.079087

3.806521

0.0001***

δ1

0.003570

2.628863

0.0086***

α0

7.24E-06

4.173304

0.0000***

α1

0.109432

5.991373

0.0000***

β1

0.852534

37.73205

0.0000***

Οι αστερίσκοι *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 1%.

Αντίθετα, η θεώρηση της ετεροσκεδαστικότητας ενισχύει το εύρημα της αρχικής
έρευνας στη σειρά αποδόσεων της Ιταλίας καθώς η παραμονή της Πρωτοχρονιάς παρουσιάζει
σημαντική θετική απόδοση σε επίπεδο 1% σε αυτή την περίπτωση.

Πίνακας 44:
Pre-holiday effect στα κατάλοιπα της dlnuk φιλτραρισμένα από ένα GARCH(1,1).
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική z

Probability

γ1

0.088608

4.182212

0.0000***

δ1

0.007406

2.745299

0.0060***

α0

1.20E-06

3.635095

0.0003***

α1

0.089950

5.848732

0.0000***

β1

0.897734

59.48880

0.0000***

Οι αστερίσκοι *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 1%.

Η πιο χαρακτηριστική μεταβολή στα αποτελέσματα σημειώνεται στο χρηματιστήριο
του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η εν λόγω απόδοση εντοπίζεται έντονα σημαντική και θετική
σε επίπεδο σημαντικότητας 1% σε αντίθεση με τα αρχικά αποτελέσματα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα του επανελέγχου για την απόδοση στην
παραμονή της Πρωτοχρονιάς όσο αφορά την Ελλάδα είναι αντίθετα από εκείνα των Coutts,
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Kaplanidis και Roberts (2000), ενώ αναφορικά με την Αγγλία προκύπτει ανάλογο
συμπέρασμα με τους Arsad και Coutts (1997).

2.8.3.3. Επανέλεγχος για monthly effect.

Κατά την έρευνα για την ύπαρξη μηνιαίας εποχικότητας στις σειρές των αποδόσεων
των

4

ευρωπαϊκών

χρηματιστηρίων,

αφού

συμπεριλήφθηκε

η

παρουσία

της

ετεροσκεδαστικότητας, αποδεικνύεται ότι το υπόδειγμα GARCH(1,1) είναι ασήμαντο σε όλες
τις περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, καταφεύγουμε στη χρήση μοντέλων AR(1)-ARCH( p ) με
ψευδομεταβλητές, όπου p = 1, 2, …,5 και το καλύτερο υπόδειγμα επιλέγεται με βάση τα
κριτήρια που έχουν ήδη αναφερθεί.

Monthly effect στη dlnfrance.

Η ανάλυση στην περίπτωση του γαλλικού χρηματιστηρίου έδειξε ότι δύο υποδείγματα
είναι σημαντικά, το AR(1)-ARCH(3)-troué με ψευδομεταβλητές και το AR(1)-ARCH(5)troué με ψευδομεταβλητές. Ο όρος troué χρησιμοποιείται για να περιγράψει ότι κάποιοι
συντελεστές του υποδείγματος ARCH( p ) είναι στατιστικά ασήμαντοι.

Πίνακας 45: Επιλογή μοντέλου.
Υπόδειγμα

Κριτήριο Schwarz

Log likelihood

AR(1)-ARCH(3)-troué με dummies

-3.005774

228.9015

AR(1)-ARCH(5)-troué με dummies

-2.984197

232.3813

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου μοντέλου, όπως αυτά
παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, το AR(1)-ARCH(3)-troué με ψευδομεταβλητές έχει
τη χαμηλότερη τιμή του Μπαϊεσιανού κριτηρίου Schwarz (SIC), ενώ το AR(1)-ARCH(5)troué με ψευδομεταβλητές εκδηλώνει μεγαλύτερη Log likelihood. Τελικώς, το AR(1)-
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ARCH(3)-troué με ψευδομεταβλητές αξιολογείται ως το καλύτερο και χρησιμοποιείται για
τον επανέλεγχο της μηνιαίας εποχικότητας.

Πίνακας 46:
Monthly effect στα κατάλοιπα της dlnfrance φιλτραρισμένα από ένα ARCH(3)-troué.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική z

Probability

γ1

0.350534

4.524822

0.0000***

δ1

0.025952

2.186955

0.0287**

δ2

0.012563

1.187736

0.2349

δ3

0.010865

1.126735

0.2599

δ4

0.010257

1.131307

0.2579

δ5

0.013159

1.912503

0.0558*

δ6

-0.003799

-0.307635

0.7584

δ7

0.000510

0.049582

0.9605

δ8

0.003000

0.270769

0.7866

δ9

-0.013688

-1.101592

0.2706

δ 10

-0.009518

-0.921154

0.3570

δ 11

0.045572

8.811384

0.0000***

δ 12

0.007589

0.614203

0.5391

α0

0.001093

4.822348

0.0000***

α1

0.076545

0.837110

0.4025

α2

-0.083658

-2.049194

0.0404**

α3

0.387028

2.151574

0.0314**

Οι αστερίσκοι *, ** και *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1%, αντίστοιχα.

Από τα αποτελέσματα της νέας έρευνας, τα οποία παρατίθενται στον προηγούμενο
πίνακα, παρατηρούμε ότι το πρόσημο των μηνιαίων αποδόσεων δεν μεταβάλλεται, με
εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ο Σεπτέμβριος εξακολουθεί να παρουσιάζει τις
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χαμηλότερες, αλλά ασήμαντα αρνητικές αποδόσεις. Ο Νοέμβριος, ο Ιανουάριος και επιπλέον
ο Μάιος εμφανίζουν τις μεγαλύτερες μηνιαίες αποδόσεις, οι οποίες αποδεικνύονται
σημαντικές σε επίπεδο 1%, 5% και 10%, αντίστοιχα.
Κατά συνέπεια, ισχυροποιούνται τα θετικά November και January effects και
εντοπίζεται ένα ασθενές θετικό May effect στη γαλλική αγορά μετά τη θεώρηση της
μεταβαλλόμενης διακύμανσης του τυχαίου όρου.

Monthly effect στη dlngreece.

Ανάλογα με τη Γαλλία, παρουσιάζονται δύο σημαντικά μοντέλα και για την σειρά
αποδόσεων που αναφέρεται στην Ελλάδα: το AR(1)-ARCH(2)-troué με dummies και το
AR(1)-ARCH(4)-troué με dummies.

Πίνακας 47: Επιλογή μοντέλου.
Υπόδειγμα

Κριτήριο Schwarz

Log likelihood

AR(1)-ARCH(2)-troué με dummies

-1.965641

161.4791

AR(1)-ARCH(4)-troué με dummies

-1.983786

167.4415

Από τη σύγκριση των δύο αυτών υποδειγμάτων χαρακτηρίζεται ως άριστο το AR(1)ARCH(4)-troué με dummies καθώς ικανοποιεί καλύτερα και τα δύο μέτρα αξιολόγησης.
Ο επανέλεγχος της μηνιαίας εποχικότητας στη χρηματιστηριακή αγορά της Ελλάδας
δείχνει ότι αλλαγή στο πρόσημο συμβαίνει μόνο τον Ιούλιο και βρίσκει σημαντικές
αποδόσεις για το Μάρτιο, τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο σε επίπεδο 5% και για το Μάιο σε 1%.
Στην περίπτωση αυτή, οι μέγιστες αποδόσεις ανιχνεύονται το Μάιο, ενώ ο Δεκέμβριος
παρουσιάζει τις δεύτερες υψηλότερες. Επίσης, ο Μάρτιος έχει τις μικρότερες αποδόσεις και
εκείνες του Ιουνίου είναι οι τρίτες χαμηλότερες μετά το Νοέμβριο. Οι αποδόσεις του
Ιανουαρίου είναι θετικές, αλλά ασήμαντες. Επομένως, στην Ελλάδα επιβεβαιώνονται τα
θετικά May και December effects και το αρνητικό June effect, από τα οποία ενισχύονται
σημαντικά τα δύο πρώτα, ενώ το τελευταίο είναι λιγότερο ισχυρό σε σύγκριση με τον πρώτο
έλεγχο και εκδηλώνεται έντονα αρνητικό March effect.
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Πίνακας 48:
Monthly effect στα κατάλοιπα της dlngreece φιλτραρισμένα από ένα ARCH(4)-troué.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική z

Probability

γ1

0.302196

3.986377

0.0001***

δ1

0.020952

1.203234

0.2289

δ2

0.016695

1.414171

0.1573

δ3

-0.033357

-2.360585

0.0182**

δ4

-0.012905

-1.121518

0.2621

δ5

0.030547

2.662695

0.0078***

δ6

-0.026223

-2.234796

0.0254**

δ7

-0.001526

-0.092495

0.9263

δ8

0.021190

1.547400

0.1218

δ9

-0.023467

-0.967687

0.3332

δ 10

-0.018983

-1.379066

0.1679

δ 11

-0.026764

-1.378049

0.1682

δ 12

0.025090

2.090971

0.0365**

α0

0.001085

3.331174

0.0009***

α1

0.140908

1.587312

0.1124

α2

0.368461

2.559856

0.0105**

α3

-0.018236

-0.558933

0.5762

α4

0.459466

3.015243

0.0026***

Οι αστερίσκοι ** και *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 5% και 1%, αντίστοιχα.

Τα παραπάνω ευρήματα είναι σε πλήρη διαφωνία με τα συμπεράσματα των Fountas
και Segredakis (2002) σύμφωνα με τα οποία οι μικρότερες αποδόσεις ήταν τον Οκτώβριο,
ενώ οι μεγαλύτερες το Φεβρουάριο όσο αφορά το monthly effect.
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Monthly effect στη dlnitaly.

Στην περίπτωση της Ιταλίας εμφανίζεται μόνο το υπόδειγμα AR(1)-ARCH(2)-troué
με ψευδομεταβλητές ως σημαντικό.

Πίνακας 49:
Monthly effect στα κατάλοιπα της dlnitaly φιλτραρισμένα από ένα ARCH(2)-troué.
Συντελεστές

Τιμές

Στατιστική z

Probability

γ1

0.142586

1.928675

0.0538*

δ1

0.046067

3.252023

0.0011***

δ2

0.010721

0.747947

0.4545

δ3

-0.004588

-0.279050

0.7802

δ4

0.029795

2.287328

0.0222**

δ5

0.014014

1.366223

0.1719

δ6

-0.025975

-2.589367

0.0096***

δ7

0.003482

0.187843

0.8510

δ8

-0.015303

-1.194061

0.2325

δ9

-0.038343

-1.730543

0.0835*

δ 10

0.007545

0.444458

0.6567

δ 11

0.019760

1.253602

0.2100

δ 12

0.019394

1.085831

0.2776

α0

0.002355

4.708314

0.0000***

α1

-0.039983

-0.627490

0.5303

α2

0.242981

2.273070

0.0230**

Οι αστερίσκοι *, ** και *** υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1%, αντίστοιχα.
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Τα ευρήματα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της καινούριας έρευνας στη σειρά
αποδόσεων του ιταλικού χρηματιστηρίου χαρακτηρίζονται αρκετά ενδιαφέροντα. Οι
αποδόσεις του Ιουλίου και του Οκτωβρίου από αρνητικές γίνονται θετικές. Εντοπίζονται πάλι
ισχυρά σημαντικές αποδόσεις τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο (1%) και εμφανίζονται
σημαντικές αποδόσεις τον Απρίλιο και το Σεπτέμβριο σε 5% και 10%, αντίστοιχα. Ο
Ιανουάριος εκδηλώνει τις μέγιστες θετικές αποδόσεις ακολουθούμενος από τον Απρίλιο, σε
αντίθεση με το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο, οι οποίοι σημειώνουν τις μικρότερες και αρνητικές
αποδόσεις. Ως αποτέλεσμα, επαληθεύονται τα συμπεράσματα του αρχικού ελέγχου και
ανιχνεύονται σημαντικό θετικό April effect και αδύναμο αρνητικό September effect.

Monthly effect στη dlnuk.

Αναφορικά με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πέρα από το
ασήμαντο μοντέλο GARCH(1,1), δεν βρέθηκε κανένα σημαντικό υπόδειγμα ARCH( p ) για

p = 1,2,…,5, το οποίο να μοντελοποιεί την ασταθή διακύμανση του τυχαίου διαταρακτικού
όρου. Εξάλλου, τα διαφορετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από το συντελεστή κύρτωσης
και το έλεγχο καταλοίπων ARCH LM μαρτυρούν ακριβώς αυτό το γεγονός. Η στατιστική
κύρτωσης παρέχει απόδειξη για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας, ενώ ο ARCH LM
έλεγχος δεν παρουσιάζει ετεροσκεδαστικότητα τύπου ARCH. Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι τα
κατάλοιπα της σειράς των αποδόσεων της αγγλικής αγοράς χαρακτηρίζονται από
υψηλοδιάστατη ετεροσκεδαστικότητα, η διερεύνηση της οποίας ξεφεύγει από τα πλαίσια της
παρούσας εργασίας.

Συμπεράσματα.

Η έρευνα της εποχικότητας που διενεργήθηκε αξιοποιώντας χρηματοοικονομικές
χρονολογικές σειρές από τέσσερις χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο
και Ιταλία, απέδειξε τη σημαντική παρουσία συγκεκριμένων προτύπων συμπεριφοράς των
αποδόσεων μετοχών στις χρηματιστηριακές αγορές των χωρών αυτών. Ωστόσο, η ανίχνευση
των παρατηρούμενων φαινομένων κατέστη περισσότερο ευδιάκριτη και σαφής μετά την
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ενσωμάτωση της μεταβλητότητας του διαταρακτικού όρου μέσα στα πλαίσια των εμπειρικών
υποδειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της εποχικότητας.

Πίνακας 50: Σύνοψη αποτελεσμάτων των ελέγχων για την ύπαρξη της εποχικότητας.
Σειρά

Μορφή
εποχικότητας

Day-of-the-week
effect
dlnfrance

Monthly effect

Τιμή του συντελεστή

Τιμή του συντελεστή

και t-statistic πριν την

και z-statistic μετά την

ετεροσκεδαστικότητα

ετεροσκεδαστικότητα

δ 2 (Τρίτη)

0.000792
(1.601326)

0.000901
(2.205568)

δ 1 (Ιανουάριος)

0.020444
(1.810588)
0.011270
(1.422147)
0.035990
(2.408048)

0.025952
(2.186955)
0.013159
(1.912503)
0.045572
(8.811384)

δ 5 (Παρασκευή)

0.001679
(2.731654)

0.001549
(3.293906)

δ 3 (Μάρτιος)

-0.005822
(-0.274198)
0.031824
(1.847573)
-0.030942
(-2.639609)
0.040923
(1.963218)
0.002204
(2.301140)
0.051724
(3.611136)
0.026570
(1.458063)
-0.030240
(-2.642517)
-0.041479
(-1.624101)

-0.033357
(-2.360585)
0.030547
(2.662695)
-0.026223
(-2.234796)
0.025090
(2.090971)
0.003570
(2.628863)
0.046067
(3.252023)
0.029795
(2.287328)
-0.025975
(-2.589367)
-0.038343
(-1.730543)

δ 3 (Τετάρτη)

-0.000114
(-0.307529)

0.000539
(1.736013)

δ 1 (31/12)

0.003310
(1.054103)

0.007406
(2.745299)

Συντελεστής

δ 5 (Μάιος)
δ 11 (Νοέμβριος)

Day-of-the-week
effect

dlngreece

Monthly effect

δ 5 (Μάιος)
δ 6 (Ιούνιος)
δ 12 (Δεκέμβριος)

Pre-holiday effect

δ 1 (31/12)
δ 1 (Ιανουάριος)

dlnitaly

Monthly effect

δ 4 (Απρίλιος)

δ 6 (Ιούνιος)
δ 9 (Σεπτέμβριος)

Day-of-the-week
dlnuk

effect
Pre-holiday effect
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Στον παραπάνω πίνακα καταγράφονται τα ευρήματα της έρευνας για τις διάφορες
εκδηλώσεις της εποχικότητας πριν και μετά τη θεώρηση της ετεροσκεδαστικότητας και με
τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η άμεση σύγκριση τους από τον αναγνώστη. Η 1η στήλη
περιέχει την εξεταζόμενη σειρά των αποδόσεων. Η 2η στήλη δίνει το πρότυπο συμπεριφοράς
των αποδόσεων που εντοπίστηκε και η 3η στήλη το συντελεστή της κάθε ψευδομεταβλητής
που παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η 4η στήλη περιγράφει την αξία του συγκεκριμένου
συντελεστή καθώς και τη τιμή της στατιστικής t που εξάγονται από τον έλεγχο χωρίς τη λήψη
της ετεροσκεδαστικότητας, ενώ η 5η στήλη τη τιμή του εκάστοτε συντελεστή και της
στατιστικής z έπειτα από την συμπερίληψη της ετεροσκεδαστικότητας του τυχαίου όρου.
Όπως παρατηρούμε από τα στοιχεία που παρατίθενται στο τελευταίο πίνακα η
απουσία της σταθερής διακύμανσης του διαταρακτικού όρου κατέχει αναμφισβήτητα ένα
σπουδαίο μέρος στη διαδικασία αναζήτησης των φαινομένων της εποχικότητας στις υπό
μελέτη χρηματιστηριακές αγορές. Είναι ολοφάνερο ότι βρέθηκαν περισσότερες ενδείξεις και
σημειώνεται ότι η σημαντικότητα των ήδη υπαρχόντων μορφών αυξήθηκε στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων. Κατά συνέπεια, κρίνεται λογικό να καταστήσουμε την προσοχή μας
κυρίως στα συμπεράσματα του δεύτερου ελέγχου.
Αρχικά, εξετάστηκε η ύπαρξη day-of-the-week effect και η ανάλυση απέδωσε
σημαντικά ευρήματα, τα οποία είναι διαφορετικά σε κάθε αγορά. Ειδικότερα, η Γαλλία
χαρακτηρίζεται από αντίστροφη θετική ημερήσια απόδοση τη Τρίτη (reverse Tuesday effect),
η οποία είναι και η υψηλότερη της εβδομάδας. Στην Ελλάδα, η Παρασκευή εμφανίζει τη
μέγιστη θετική απόδοση, ενώ στην περίπτωση της Αγγλίας, η Τετάρτη παρουσιάζει τη
δεύτερη μεγαλύτερη απόδοση. Αντίθετα, δεν εκδηλώνεται κανένα σημαντικό πρότυπο στις
ημερήσιες αποδόσεις στην Ιταλία. Όσο αφορά τη χαμηλότερη απόδοση της εβδομάδας στα
χρηματιστήρια των παραπάνω χωρών, τα αποτελέσματα ποικίλουν, επίσης από χώρα σε
χώρα, αλλά δεν αποδεικνύονται σημαντικά. Στη Γαλλία η εν λόγω απόδοση είναι τη Τετάρτη
(θετική), τη Δευτέρα για την Ιταλία (αρνητική) και για την Αγγλία (θετική) και τη Τρίτη
(αρνητική) για την Ελλάδα.
Κατόπιν, μελετήθηκε η πιθανότητα σημαντικής απόδοσης την ημέρα πριν την
Πρωτοχρονιά. Όμως, η ανάλυση παρουσιάζει σημαντικά αποτελέσματα μόνο στην
περίπτωση της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ιδιαίτερη προσοχή εστιάζεται στη
δεύτερη χρηματιστηριακή αγορά καθώς πριν τη θεώρηση της ετεροσκεδαστικότητας η
παραμονή της Πρωτοχρονιάς απέδιδε ασήμαντη απόδοση.
Στο τέλος της μελέτης διερευνήθηκε ο εντοπισμός του monthly effect και εξάχθηκαν
μία σειρά από αξιόλογα στοιχεία. Όσο αφορά τη μεγαλύτερη μέση μηνιαία απόδοση, αυτή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

παρατηρείται το Νοέμβριο για τη Γαλλία, το Μάιο για την Ελλάδα και τον Ιανουάριο για την
Ιταλία. Από την άλλη, ο μήνας με τη χαμηλότερη μέση απόδοση είναι ο Μάρτιος για την
Ελλάδα και ο Σεπτέμβριος για την Ιταλία και για τη Γαλλία (ασήμαντη). Αξίζει να αναφερθεί
ότι στην Ελλάδα και στην Ιταλία εκδηλώνεται σημαντική αρνητική μέση απόδοση τον Ιούνιο,
η οποία είναι ασήμαντη στη Γαλλία, δείχνοντας πιθανόν ένα συγκεκριμένο πρότυπο
συμπεριφοράς των μηνιαίων αποδόσεων στις χώρες της Μεσογείου. Άλλες σημαντικές
αποδόσεις σημειώνονται το Μάιο και τον Ιανουάριο για τη Γαλλία, το Δεκέμβριο για την
Ελλάδα και τον Απρίλιο για την Ιταλία, όπου όλες είναι θετικές.
Σχετικά με την έρευνα του monthly effect στην Αγγλία, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι
η μεταβαλλόμενη διακύμανση δεν μπορούσε να αποδοθεί από τα προτεινόμενα μοντέλα
ελέγχου, φαινόμενο που υποδηλώνει τον υψηλό βαθμό της.
Εξάλλου, υπάρχει το ενδεχόμενο η προσθήκη ψευδομεταβλητών στην εξίσωση της
υπό συνθήκη διακύμανσης να περιγράφει καλύτερα τις διάφορες εκφάνσεις της εποχικότητας,
όχι αποκλειστικά μόνο στη συγκεκριμένη σειρά, αλλά και στις υπόλοιπες (λογική που
ακολούθησαν ο Choudhry το 2000 και οι Tonchev και Kim το 2004), η οποία ωστόσο,
υπερβαίνει τα πλαίσια μεθοδολογίας της παρούσας εργασίας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ανάπτυξη της παρούσας εργασίας είχε ως στόχο την καταγραφή του φαινομένου
της εποχικότητας μέσα στα πλαίσια λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών. Στο πρώτο
κεφάλαιο οι γενικές αρχές της EMH του Fama χρησίμευσαν ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή
μία πρώτη προσέγγιση της εποχικότητας. Κατόπιν, ακολούθησε ο ορισμός του φαινομένου
στα ευρύτερα όρια των οικονομικών και μία ανασκόπηση της εποχικότητας στο χρόνο. Η
ανάλυση μίας σειράς από σημαντικές έρευνες αποτέλεσε την βάση για τον εντοπισμό της
εποχικότητας στο χώρο δράσης των αγορών χρεογράφων και ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος για
τη διατύπωση της θεωρίας και το διαχωρισμό των ποικίλων εκφάνσεων του φαινομένου
αυτού.
Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε έλεγχος ενός αριθμού εκδηλώσεων της
εποχικότητας σε ορισμένα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχοντας ως εφόδιο χρηματοοικονομικές
χρονολογικές σειρές από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γαλλία.
Πρωταρχικά, περιγράφηκαν και χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία και μέθοδοι για την
ανάλυση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν αυτές τις αγορές και προέκυψε απόδειξη για τη
μη αποτελεσματική φύση τους. Τα ευρήματα ήταν ασυμμετρία, απουσία κανονικότητας,
έλλειψη ομοσκεδαστικότητας, εμφάνιση αυτοσυσχέτισης, ύπαρξη γραμμικής και μη
γραμμικής εξάρτησης. Παρακάτω, μελετήθηκε αρθρογραφία κατά τη τελευταία δεκαετία με
σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον κύκλο ζωής της εποχικότητας στα
παγκόσμια χρηματιστήρια και πρωτίστως στην Ευρώπη.
Κατόπιν, εφαρμόστηκε κατάλληλη διαδικασία χρησιμοποιώντας αυτοπαλίνδρομα
υποδείγματα AR για την ανίχνευση κάποιων μορφών της εποχικότητας στις εξεταζόμενες
χώρες χωρίς όμως να παρέχει πλούσια και αξιοσημείωτη απόδειξη.
Λόγω των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των υπό μελέτη αγορών εξετάστηκε
και αποκαλύφθηκε ο καίριος ρόλος που διαδραματίζει η ετεροσκεδαστικότητα στην
προσπάθεια εντοπισμού της εποχικότητας. Η χρήση μοντέλων ARCH / GARCH, τα οποία
εξέφρασαν ικανοποιητικά την ετεροσκεδαστικότητα του τυχαίου όρου, απέδωσε σαφέστατα
καλύτερη εκτίμηση της ήδη υπάρχουσας εποχικότητας. Ο αριθμός των διαφόρων εκφάνσεων
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της εποχικότητας που εντοπίστηκε στις τρέχουσες χρονολογικές σειρές, ήταν ξεκάθαρα
μεγαλύτερος και η συμπεριφορά των αποδόσεων που παρουσιάστηκε σε κάθε χρονικό
επίπεδο ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις διαφορετική ανάμεσα στις εν λόγω χώρες.
Δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι σημειώθηκαν σε μία περίπτωση ενδείξεις σχετικά με την
ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας υψηλότερου βαθμού από εκείνης των προτεινόμενων
υποδειγμάτων ARCH / GARCH. Εξάλλου, η ετεροσκεδαστικότητα αυτή και πιο
συγκεκριμένα η ενσωμάτωση ψευδομεταβλητών στα μοντέλα ARCH / GARCH πιθανόν θα
διατύπωνε αποτελεσματικότερα τα φαινόμενα της εποχικότητας στα συγκεκριμένα
χρηματιστήρια. Παρόλα αυτά, η προοπτική αυτή είναι πέρα από τα όρια της παρούσας
εργασίας και προτείνεται ως αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.
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Ημερήσια δεδομένα.

Διάγραμμα 1: Περιγραφικές στατιστικές για τη σειρά dlnfrance.
700
Series: DLNFRANCE
Sample 2 2781
Observations 2780

600
500

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

400
300
200
100
0
-0.075

Jarque-Bera
Probability
-0.050

-0.025

0.000

0.025

0.000314
0.000000
0.060073
-0.073465
0.011565
-0.261537
5.662698
852.9465
0.000000

0.050

Διάγραμμα 2: Περιγραφικές στατιστικές για τη σειρά dlngreece.
700
Series: DLNGREECE
Sample 2 2781
Observations 2780

600
500

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

400
300
200
100
0
-0.10

Jarque-Bera
Probability
-0.05

0.00

0.000413
0.000000
0.075207
-0.097131
0.016524
-0.003126
6.726284
1608.373
0.000000

0.05
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Διάγραμμα 3: Περιγραφικές στατιστικές για τη σειρά dlnitaly.
600
Series: DLNITALY
Sample 2 2781
Observations 2780

500
400

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

300
200
100

Jarque-Bera
Probability

0
-0.05

0.00

0.000294
0.000000
0.069111
-0.077986
0.013639
-0.122409
5.219371
577.4923
0.000000

0.05

Διάγραμμα 4: Περιγραφικές στατιστικές για τη σειρά dlnuk.
900
Series: DLNUK
Sample 2 2781
Observations 2780

800
700

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

600
500
400
300
200

Jarque-Bera
Probability

100
0
-0.04

-0.02

0.00

0.02

0.000244
0.000258
0.054488
-0.053737
0.009349
-0.224245
6.302179
1286.391
0.000000

0.04
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Διάγραμμα 5: Περιγραφικές στατιστικές για τη σειρά dlnfrance.
16
Series: DLNFRANCE
Sample 2 127
Observations 126
12
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8

4

Jarque-Bera
Probability

0
-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.006323
0.013362
0.107246
-0.169063
0.045886
-0.678477
4.164125
16.78169
0.000227

0.10

Διάγραμμα 6: Περιγραφικές στατιστικές για τη σειρά dlngreece.
28
Series: DLNGREECE
Sample 2 127
Observations 126

24
20

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

16
12
8
4

Jarque-Bera
Probability

0
-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.008766
-0.003945
0.282465
-0.175776
0.076044
0.630963
3.876103
12.39006
0.002040

0.3
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Μηνιαία δεδομένα.

Διάγραμμα 7: Περιγραφικές στατιστικές για τη σειρά dlnitaly.
14
Series: DLNITALY
Sample 2 127
Observations 126

12
10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8
6
4
2

0.005721
0.003873
0.151090
-0.202830
0.060456
-0.143486
3.580909

Jarque-Bera
Probability

0
-0.2

-0.1

0.0

2.203990
0.332208

0.1

Διάγραμμα 8: Περιγραφικές στατιστικές για τη σειρά dlnuk.
20
Series: DLNUK
Sample 2 127
Observations 126

16

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

12

8

0.004861
0.007108
0.096525
-0.122264
0.035903
-0.752450
4.383883

4
Jarque-Bera
Probability

0
-0.10

-0.05

0.00

0.05

21.94425
0.000017

0.10
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Πίνακας 1: Αυτοσυσχετίσεις για τη σειρά dlnfrance.
Lags

Autocorrelation

Q Statistic

Probability

1

0.049

6.5851

0.010

2

-0.011

6.9335

0.031

3

-0.063

17.926

0.000

4

0.010

18.184

0.001

5

-0.016

18.862

0.002

6

-0.003

18.889

0.004

7

-0.021

20.091

0.005

8

0.042

25.003

0.002

9

0.042

29.936

0.000

10

-0.009

30.147

0.001

11

-0.044

35.609

0.000

12

-0.005

35.672

0.000

13

0.025

37.411

0.000

14

0.024

39.009

0.000

15

0.046

44.815

0.000

16

0.038

48.831

0.000

17

-0.013

49.288

0.000

18

-0.014

49.817

0.000

19

-0.016

50.556

0.000

20

0.043

55.731

0.000

21

-0.007

55.883

0.000

22

-0.010

56.178

0.000

23

-0.023

57.642

0.000

24

0.034

60.887

0.000
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Πίνακας 2: Αυτοσυσχετίσεις για τη σειρά dlngreece.
Lags

Autocorrelation

Q Statistic

Probability

1

0.145

58.554

0.000

2

-0.012

58.923

0.000

3

0.003

58.949

0.000

4

-0.007

59.094

0.000

5

0.002

59.108

0.000

6

0.019

60.159

0.000

7

-0.012

60.546

0.000

8

0.018

61.427

0.000

9

-0.006

61.527

0.000

10

-0.004

61.570

0.000

11

0.006

61.658

0.000

12

-0.004

61.711

0.000

13

0.027

63.782

0.000

14

-0.004

63.822

0.000

15

0.013

64.285

0.000

16

-0.004

64.340

0.000

17

-0.012

64.730

0.000

18

0.003

64.757

0.000

19

-0.004

64.804

0.000

20

0.025

66.606

0.000

21

-0.009

66.809

0.000

22

0.003

66.838

0.000

23

-0.009

67.059

0.000

24

0.048

73.508

0.000
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Πίνακας 3: Αυτοσυσχετίσεις για τη σειρά dlnitaly.
Lags

Autocorrelation

Q Statistic

Probability

1

0.054

8.1722

0.004

2

0.033

11.118

0.004

3

-0.017

11.908

0.008

4

0.048

18.427

0.001

5

-0.021

19.637

0.001

6

0.008

19.828

0.003

7

-0.022

21.162

0.004

8

0.038

25.218

0.001

9

0.020

26.327

0.002

10

0.030

28.810

0.001

11

-0.015

29.408

0.002

12

0.003

29.428

0.003

13

0.000

29.428

0.006

14

0.036

32.965

0.003

15

0.057

41.898

0.000

16

0.022

43.281

0.000

17

-0.020

44.404

0.000

18

-0.008

44.566

0.000

19

-0.025

46.348

0.000

20

0.050

53.416

0.000

21

-0.018

54.283

0.000

22

-0.038

58.418

0.000

23

-0.023

59.893

0.000

24

-0.015

60.488

0.000
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Πίνακας 4: Αυτοσυσχετίσεις για τη σειρά dlnuk.
Lags

Autocorrelation

Q Statistic

Probability

1

0.072

14.422

0.000

2

-0.041

19.019

0.000

3

-0.064

30.381

0.000

4

0.007

30.511

0.000

5

-0.020

31.658

0.000

6

-0.030

34.223

0.000

7

0.010

34.484

0.000

8

0.061

44.769

0.000

9

0.053

52.528

0.000

10

-0.014

53.100

0.000

11

-0.014

53.652

0.000

12

-0.027

55.723

0.000

13

0.049

62.419

0.000

14

-0.007

62.572

0.000

15

0.032

65.477

0.000

16

0.026

67.339

0.000

17

-0.004

67.395

0.000

18

-0.049

74.176

0.000

19

-0.051

81.440

0.000

20

0.006

81.539

0.000

21

0.019

82.585

0.000

22

0.005

82.667

0.000

23

-0.034

85.936

0.000

24

0.036

89.661

0.000
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Μηνιαία δεδομένα.
Πίνακας 5: Αυτοσυσχετίσεις για τη σειρά dlnfrance.
Lags

Autocorrelation

Q Statistic

Probability

1

0.296

11.333

0.001

2

0.090

12.394

0.002

3

0.045

12.659

0.005

4

-0.074

13.374

0.010

5

0.006

13.379

0.020

6

-0.011

13.396

0.037

7

-0.047

13.689

0.057

8

0.002

13.690

0.090

9

0.172

17.787

0.038

10

0.185

22.568

0.012

11

0.206

28.511

0.003

12

0.035

28.682

0.004

13

-0.029

28.806

0.007

14

-0.083

29.793

0.008

15

-0.088

30.926

0.009

16

0.065

31.541

0.011

17

0.020

31.600

0.017

18

0.000

31.600

0.025

19

-0.113

33.540

0.021

20

0.029

33.665

0.028

21

0.015

33.700

0.039

22

-0.015

33.732

0.052

23

0.044

34.035

0.065

24

0.034

34.216

0.081
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Πίνακας 6: Αυτοσυσχετίσεις για τη σειρά dlngreece.
Lags

Autocorrelation

Q Statistic

Probability

1

0.267

9.2054

0.002

2

0.038

9.3966

0.009

3

0.022

9.4599

0.024

4

-0.054

9.8499

0.043

5

-0.127

12.002

0.035

6

0.025

12.086

0.060

7

0.192

17.098

0.017

8

0.135

19.598

0.012

9

0.018

19.643

0.020

10

0.098

20.976

0.021

11

0.073

21.724

0.027

12

-0.005

21.727

0.041

13

0.087

22.806

0.044

14

0.080

23.721

0.050

15

0.030

23.856

0.068

16

-0.037

24.060

0.088

17

0.032

24.208

0.114

18

0.059

24.733

0.132

19

-0.011

24.750

0.169

20

-0.042

25.023

0.201

21

0.020

25.085

0.244

22

0.005

25.089

0.293

23

0.004

25.091

0.346

24

-0.040

25.340

0.387
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Πίνακας 7: Αυτοσυσχετίσεις για τη σειρά dlnitaly.
Lags

Autocorrelation

Q Statistic

Probability

1

0.217

6.0704

0.014

2

0.002

6.0712

0.048

3

0.092

7.1813

0.066

4

-0.021

7.2414

0.124

5

-0.066

7.8223

0.166

6

-0.052

8.1885

0.225

7

-0.093

9.3729

0.227

8

0.050

9.7207

0.285

9

0.206

15.553

0.077

10

-0.003

15.554

0.113

11

0.115

17.405

0.096

12

0.049

17.738

0.124

13

0.032

17.888

0.162

14

0.036

18.076

0.203

15

-0.017

18.120

0.256

16

-0.020

18.179

0.314

17

-0.010

18.193

0.377

18

-0.063

18.786

0.405

19

-0.230

26.777

0.110

20

-0.091

28.043

0.108

21

-0.093

29.359

0.106

22

0.036

29.560

0.130

23

0.098

31.067

0.121

24

0.116

33.208

0.100
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Πίνακας 8: Αυτοσυσχετίσεις για τη σειρά dlnuk.
Lags

Autocorrelation

Q Statistic

Probability

1

0.211

5.7289

0.017

2

-0.019

5.7736

0.056

3

-0.051

6.1199

0.106

4

-0.037

6.3018

0.178

5

0.009

6.3125

0.277

6

-0.049

6.6342

0.356

7

-0.030

6.7546

0.455

8

-0.021

6.8131

0.557

9

0.153

10.031

0.348

10

0.136

12.601

0.247

11

0.172

16.743

0.116

12

0.065

17.340

0.137

13

0.013

17.363

0.183

14

-0.022

17.436

0.234

15

-0.097

18.807

0.223

16

0.076

19.646

0.237

17

0.061

20.190

0.265

18

-0.027

20.298

0.316

19

0.019

20.354

0.374

20

0.116

22.416

0.318

21

0.056

22.898

0.349

22

-0.006

22.903

0.407

23

0.016

22.942

0.464

24

-0.064

23.591

0.485
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