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1.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ – EXECUTIVE SUMMARY

Η αποτελεσματικότητα της αγοράς αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις θεωρίες της παγκόσμιας
χρηματοοικονομικής. Η παρούσα εργασία σκοπό έχει την μελέτη της αποτελεσματικότητας
της αγοράς και της ύπαρξη της “value vs. growth” ανωμαλίας, σε πέντε διεθνείς
χρηματιστηριακές αγορές (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Hong – Kong).
Η επισκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας, αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα,
παρουσιάζει

έντονο

ενδιαφέρον.

Πλήθος

μελετητών

έχουν

ασχοληθεί

με

την

αποτελεσματικότητα της αγοράς και την ύπαρξη του “value vs. growth” φαινομένου.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους Fama και French, όπου με μελέτες τους από το 1992
μέχρι σήμερα, μελετούν διαφορετικές παραμέτρους του θέματος. Μάλιστα, το 1998, σε
μελέτη τους ασχολούνται με την ύπαρξη του “value vs. growth” φαινομένου σε 13 διεθνείς
χρηματαγορές. Γενικά, οι απόψεις για την ύπαρξη ή όχι ανωμαλίας στην αγορά τελικά
διίστανται και διαφοροποιούνται ανάλογα το δείγμα, την περίοδο ανάλυσης και τις επιμέρους
παραμέτρους, που συμπεριλαμβάνονται στις μελέτες.
Η μελέτη των χρηματαγορών και των αποδόσεων των μετοχών ανάπτυξης (growth) και της
μετοχές αξίας (value) γίνεται σε βάθος τριάντα ετών. Η διάκριση των μετοχών αυτών γίνεται
σύμφωνα με το δείκτη Book to Market Equity, δηλαδή βάσει της σύγκρισης της
χρηματιστηριακής τιμής μιας μετοχής και της ονομαστική της αξία. Οι value μετοχές είναι
εκείνες που παρουσιάζουν χαμηλή τιμή στο δείκτη, είναι δηλαδή υποτιμημένες σε σχέση με
τη λογιστική τους αξία, ενώ οι growth μετοχές είναι εκείνες που παρουσιάζουν υψηλή τιμή
στο δείκτη, μετοχές δηλαδή που θεωρούνται υπερτιμημένες.
Διαμορφώνοντας ένα “Value minus Growth” χαρτοφυλάκιο παρακολουθούμε, κατά πόσον οι
αποδόσεις τους χαρτοφυλακίου αυτού ακολουθούν και εξηγούνται από τις αποδόσεις της
αγοράς, άρα κατά πόσο υπάρχει ανωμαλία στην αγορά και όταν το φαινόμενο υφίσταται,
συμπεραίνουμε για τι είδους ανωμαλία πρόκειται, δηλαδή αν το διαμορφωμένο
χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει θετική ή αρνητική υπεραπόδοση. Μάλιστα, η μελέτη εξετάζει τις
αποδόσεις του χαρτοφυλακίου αυτού από το 1975 μέχρι το 2006, συνολικά αλλά και ανά
δεκαετία, σε δυο διαφορετικές αναλύσεις, όπου λαμβάνονται οι αποδόσεις με μερίσματα και
χωρίς μερίσματα. Για κάθε μια από τις δυο διαφορετικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται,
προστίθεται στη συνέχεια και μια επιπλέον μεταβλητή στο οικονομετρικό μοντέλο, η
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μερισματική απόδοση, για να παρακολουθήσουμε την επίδραση της νέας μεταβλητής στα
αποτελέσματα. Η μερισματική απόδοση (dividend yield) λαμβάνεται καθώς θεωρείται, όπως
διάφοροι μελετητές έχουν υποστηρίξει, ότι είναι προσδιοριστικός παράγοντας των
επιχειρησιακών κύκλων και επομένως συμπεραίνεται πως επιδρούν τα business cycles στη
λειτουργία της αγοράς.
Βασικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι σε κάθε χώρα η αγορά λειτουργεί διαφορετικά,
τόσο για όλη την περίοδο όσο και ανά δεκαετία, δηλαδή δεν υπάρχουν ενδείξεις
ομοιομορφίας.
Η χρηματαγορά της Γαλλίας, σε γενικές γραμμές, φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά και
να μην παρουσιάζει “value vs. growth” ανωμαλία, με εξαίρεση την δεύτερη υποπερίοδο
(1990 – 1998), όπου υπάρχει growth effect. Αντίθετα, η χρηματιστηριακή αγορά της
Γερμανίας παρουσιάζεται αποτελεσματική, ενώ η χρηματαγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, σε
γενικές γραμμές, παρουσιάζει growth ανωμαλία, αλλά ανά υποπεριόδους η αγορά λειτουργεί
αποτελεσματικά. Η χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας παρουσιάζει value effect, εκτός
από την περίπτωση, όπου λαμβάνονται οι αποδόσεις με μερίσματα και με την προσθήκη της
μερισματικής απόδοσης, όπου η αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά. Τέλος, η χρηματαγορά
του Hong – Kong λειτουργεί σε γενικές γραμμές αποτελεσματικά, ιδιαίτερα όταν η ανάλυση
επικεντρώνεται σε υποπεριόδους.
Η μελέτη καταλήγει, επίσης, ότι σε κάποιες αγορές υπάρχει χρονική εξάρτηση της
λειτουργίας της αγοράς, καθώς, με εξαίρεση τη χρηματαγορά της Γερμανίας, για τις
υπόλοιπες αγορές τα αποτελέσματα διαφέρουν για την περίοδο εξέτασης, σε σχέση με τις
υποπεριόδους. Επιπλέον, σημαντικό συμπέρασμα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε είναι
ότι η μερισματική απόδοση (dividend yield) είναι στατιστικά σημαντική, που σημαίνει ότι
έχει επίδραση στην συμπεριφορά της αγοράς, χωρίς όμως να διαφοροποιεί τα αποτελέσματα.
Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι η θεωρία της αποτελεσματικότητας της αγοράς δεν μπορεί
να απορριφθεί, αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανά διαστήματα η αγορά τείνει να
λειτουργεί μη αποτελεσματικά. Η ύπαρξη “value vs. growth” ανωμαλίας τελικά
τεκμηριώνεται. Ανάλογα όμως την αγορά και την περίοδο ανάλυσης παρουσιάζεται άλλοτε
αποτελεσματική και άλλοτε όχι, επομένως οι επενδυτές πρέπει να μελετούν ενδελεχώς,
προτού υιοθετήσουν οποιαδήποτε στρατηγική επένδυσης.
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2.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

–

LITERATURE

REVIEW
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα ενότητα, γίνεται μια επισκόπηση της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας
διαχρονικά, με σκοπό να παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες και τα σημαντικότερα
συμπεράσματα γύρω από τη μελέτη των μετοχών ανάπτυξης (value stocks) και των μετοχών
αξίας (growth stocks).
Πιο συγκεκριμένα, η επισκόπηση της βιβλιογραφίας περιλαμβάνει τον ορισμό των μετοχών
value και growth, την ανάλυση των σημαντικότερων μελετών που ασχολούνται με τις
αποδόσεις των μετοχών αυτών και επομένως την ύπαρξη ή όχι ανωμαλίας στην αγορά, τη
συσχέτιση και ερμηνεία των αποδόσεων αυτών με άλλες παραμέτρους και την εμπειρία από
τις διεθνείς αγορές.

2.1.1. Ορισμοί και εισαγωγικές έννοιες
Οι επενδυτές, ανεξάρτητα σε ποια αγορά δραστηριοποιούνται, λειτουργούν με βασικό σκοπό
το κέρδος. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί το ουσιαστικό θεμελίωμα της δράσης τους και σε
αυτό το πλαίσιο πρέπει να παρακολουθείται και να αναλύεται η συμπεριφορά τους.
Για τους επενδυτές, το κέρδος έχει την έννοια της επιπλέον απόδοσης που επιτυγχάνουν, σε
σχέση με το ρίσκο που αναλαμβάνουν για την κάθε επένδυση, με ουσιαστικό αποτέλεσμα να
αναζητούν πάντα το μέγιστο κέρδος και ταυτόχρονα το ελάχιστο αναλαμβανόμενο ρίσκο.
Επομένως, οι επενδυτές προσπαθούν να ακολουθούν εκείνες τις στρατηγικές και να
διαμορφώνουν εκείνα τα χαρτοφυλάκια που θα τους μεγιστοποιούν το κέρδος. Μια από
αυτές τις στρατηγικές, ίσως και η πιο δημοφιλής, είναι η διαμόρφωση value ή growth
χαρτοφυλακίων.
Σημαντικός αριθμός μελετητών έχουν παρουσιάσει μελέτες και στοιχεία ότι οι επενδυτές
μπορούν

να

κατορθώνουν

σημαντικά,

μη

αναμενόμενα

κέρδη,

διαμορφώνοντας

χαρτοφυλάκια, που στο τέλος της ζωής τους, έχουν καταφέρει μεγαλύτερες αποδόσεις από
την απόδοση της αγοράς. Οι στρατηγικές αυτές ορίζουν την επένδυση σε value μετοχές ή σε
growth μετοχές. Στο πλαίσιο των αναλύσεων αυτών, τις τελευταίες δεκαετίες, αναπτύσσεται
ολοένα και περισσότερο η μελέτη της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, το γεγονός
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δηλαδή ότι οι επενδυτές λειτουργούν βάσει των προσωπικών εκτιμήσεων περισσότερο, όντας
λιγότερο ορθολογικοί (Shleifer, 2000).
Τι είναι όμως στην πραγματικότητα οι μετοχές αξίας (value stocks) και οι μετοχές ανάπτυξης
(growth stocks); Μετοχές αξίας είναι οι μετοχές, οι οποίες διαπραγματεύονται στην αγορά σε
αξία χαμηλότερη από την εσωτερική, «πραγματική» τους αξία, είναι δηλαδή υποτιμημένες.
Θεωρητικά, δεδομένης της αποτελεσματικότητας της αγοράς, καθώς ή τιμή της μετοχής θα
διορθώνει σταδιακά αναμένεται τελικά να κερδίζει ο επενδυτής που θα αγοράσει value
μετοχές και θα επωφελείται από αυτήν τη διόρθωση.
Την ίδια στιγμή στην αγορά, κάποιοι επενδυτές λειτουργούν ακολουθώντας μια τελείως
διαφορετική φιλοσοφία. Επενδύουν σε growth μετοχές, μετοχές δηλαδή που η αγορά τις
υποστηρίζει ήδη και που αναμένουν και πιστεύουν ότι θα εξακολουθήσουν να ανεβαίνουν.
Οι value και οι growth μετοχές διαχωρίζονται βάσει διαφόρων δεικτών, με πιο διαδεδομένους
τους δείκτες Χρηματιστηριακή προς Ονομαστική αξία (Book to Market Equity, Β/Μ), Κέρδη
προς Τιμή (Earnings to Price, E/P) και Άθροισμα Ταμειακών Ροών προς Τιμή (Cashflows to
Price, C/P). Μια μετοχή που παρουσιάζει υψηλές τιμές για τους παραπάνω δείκτες
χαρακτηρίζεται ως value μετοχή και κατ΄ επέκταση ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται
ως value χαρτοφυλάκιο (Fama, French, 1998). Τον ορισμό των growth και value μετοχών
συναντούμε στις μελέτες των Anderson (1999) και των La Porta, Lakonishok, Shleifer και
Vishny (1994). Ο διαχωρισμός σε μετοχές αξίας και ανάπτυξης στην παρούσα μελέτη θα
στηριχθεί στη χρήση του δείκτη Book to Market, δηλαδή το λόγο μεταξύ της ονομαστικής
αξίας μιας μετοχές και της αξίας αυτή τη στιγμή στην αγορά, όπως εκτενώς θα περιγραφεί σε
άλλη ενότητα της μελέτης (βλέπε Ενότητα 3 – Συλλογή Πληροφοριών και Μεθοδολογική
Προσέγγιση).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη των growth και των value μετοχών και της
συμπεριφοράς των επενδυτών σε σχέση με αυτές τις μετοχές, ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω το
1934, όπου οι Graham και Todd στο βιβλίο τους «Security Analysis» ανέπτυξαν θεωρίες,
αναφορικά με τη συμπεριφορά των επενδυτών, όπου μεταξύ άλλων υποστηρίζουν ότι η
πραγματική αξία μιας εταιρείας στην αγορά δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στην τιμή της, αλλά
είναι αποτέλεσμα και άλλων χρηματοοικονομικών παραγόντων, όπως οι προοπτικές
ανάπτυξης, οι χρηματοροές της και οι παράμετροι αποτίμησης. Επομένως, η απόφαση για
την αγορά μιας μετοχής πρέπει τελικά να βασίζεται κυρίως στη χρηματοοικονομική
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κατάσταση της εταιρείας. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και ο Β.Graham (Graham,
1973), στο κλασσικό bestseller «The Intelligent Investors». Στη βιβλιογραφία, επίσης,
συναντάται σημαντικός αριθμός βιβλίων σχετικών με το θέμα των ανωμαλιών στην αγορά,
όπως για παράδειγμα το βιβλίο του Singal (2004) όπου βασικό θέμα του είναι η ανάλυση 10
ανωμαλιών της αγοράς.
Η συσχέτιση των value μετοχών και των growth μετοχών και η επίδραση του διαχωρισμού
αυτού στη συμπεριφορά των διαφόρων επενδυτών, καταλήγει να θεωρείται ως μια
στρατηγική που τελικά, εν γνώσει ή εν αγνοία τους, ακολουθούν οι περισσότεροι επενδυτές,
όπως παρατηρεί και ο Anderson (1999). Μάλιστα, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η
στρατηγική επένδυσης σε value ή growth μετοχές αποτελεί τη στρατηγική που ακολουθείται
περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο.

2.2.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ GROWTH ΚΑΙ ΤΩΝ VALUE ΜΕΤΟΧΩΝ:
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ ΤΕΛΙΚΑ;

Εστιάζοντας στις αποδόσεις των value και των growth μετοχών, παρατηρούμε ότι πρόκειται
για ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές. Η πραγματοποίηση ή όχι επιπλέον
αποδόσεων, οι παράμετροι που επηρεάζουν αυτές τις αποδόσεις και η ύπαρξη ή όχι
ανωμαλιών στην αγορά, είναι βασικά ερωτήματα που προσπαθούν να απαντούν οι μελετητές,
οι οποίοι συμπεραίνουν αν τελικά οι αγορές που εξετάζουν είναι αποτελεσματικές ή όχι και
ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που τις επηρεάζουν.
Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στους Fama και French, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί σε βάθος
με την αποτελεσματικότητα της αγοράς και με τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων αυτών. Στη
μελέτη τους το 1992 (Fama, French, 1992), αναλύουν τις αποδόσεις των μετοχών στην αγορά
των Ηνωμένων Πολιτειών πριν το 1963, κατηγοριοποιώντας τις μετοχές σε value και growth,
σύμφωνα με το δείκτη Book to Market. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, οι value
μετοχές για την υπό εξέταση περίοδο επιτυγχάνουν μεγαλύτερες μέσες αποδόσεις από τις
growth μετοχές (σε ποσοστά 8% - 21,4%). Σε αντίστοιχη μελέτη τους το 2000 (Davis, Fama,
French, 2000), επεκτείνουν την ανάλυση τους μέχρι το 1926, αποδεικνύοντας την
πραγματοποίηση υψηλότερων μέσων αποδόσεων και σε εκείνη την περίοδο για τις value
μετοχές. Αυτές οι μελέτες έχουν απασχολήσει και μια σειρά από άλλους μελετητές, όπως οι
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Bourguignon και Jong (2006), οι οποίοι, συμφωνώντας με τους Fama και French,
καταλήγουν ότι οι value μετοχές έχουν υψηλότερες αποδόσεις, ενώ οι δυνητικές επιπλέον
αποδόσεις (value premiums) εξηγούν και καλύπτουν, ως ένα σημείο, τα κόστη συναλλαγής
των μετοχών αυτών.
Σε συνέχεια των μελετών τους, οι Fama και French (1995), ασχολήθηκαν με τη μελέτη της
συμπεριφοράς των μετοχών value και growth και πως επηρεάζονται τα κέρδη τους,
δείχνοντας ότι μετοχές με υψηλό BE/ME δείκτη παρουσιάζουν μεγαλύτερα κέρδη από τις
μετοχές με χαμηλότερη τιμή στο δείκτη. Επίσης, απέδειξαν ότι υπάρχουν παράμετροι, όπως
το «μέγεθος», η αγορά και οι τιμές του δείκτη BE/ME που εξηγούν τα κέρδη, όπως εξηγούν
και τις αποδόσεις. Μάλιστα, απέδειξαν ότι υπάρχουν συσχετίσεις στους παράγοντες αγοράς
και μεγέθους με τα κέρδη, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει συσχέτιση της τιμής του
δείκτη BE/ME με τις αποδόσεις και τα κέρδη. Σε πρόσφατη μελέτη, οι Penman, Richardson,
Τuna (2007) προχωρούν τη μελέτη των Fama και French, ενσωματώνοντας στη μελέτη των
αποδόσεων των value και των growth μετοχών τη μόχλευση (leverage), αποδεικνύοντας ότι
και η μόχλευση εκτός των παραμέτρων που χρησιμοποιούν οι Fama και French εξηγεί τις
αποδόσεις του value vs. growth χαρτοφυλακίου.
Το 1998, οι ίδιοι επιστήμονες (Fama, French, 1998), επεκτείνουν τη μελέτη τους σε
περισσότερες αγορές παγκοσμίως, αποδεικνύοντας την ύπαρξη επιπλέον αποδόσεων του
HML χαρτοφυλακίου (έτσι κωδικοποιείται το value minus growth χαρτοφυλάκιο) και στις
διεθνείς αγορές, πέραν της χρηματαγοράς των ΗΠΑ και μάλιστα το φαινόμενο
παρουσιάζεται σε 12 από τις 13 υπό εξέταση αγορές. Τις επιπλέον αποδόσεις των value
χαρτοφυλακίων σε 21 διαφορετικούς τομείς (industries) της οικονομίας εξετάζουν και
παρουσιάζουν οι Banko, Conover και Jensen (2006) συνδέοντας το δείκτη Book to Market με
την απόδοση των μετοχών, το ονομαζόμενο value effect. Η μελέτη τους οδήγησε στο
συμπέρασμα ότι το value effect έχει ισχύ στις 15 από αυτές τις αγορές, ενώ είναι πιο έντονο
στις μεμονωμένες εταιρείες, σε σχέση με τους κλάδους στους οποίους ανήκουν. Τέλος,
αποδεικνύουν ότι το value premium οφείλεται στην απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες
αποδόσεις από μετοχές εταιρειών που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Εφαλτήριο για τη
μελέτη τους στάθηκε και η μελέτη των Ghan, Jegadeesh, Lakonishok (1995) με θέμα την
αποτίμηση της απόδοσης των value και των glamour μετοχών, πιστοποιώντας την
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μεγαλύτερη απόδοση των value μετοχών των πέντε ισχυρότερων μετοχών του NYSE, σε
δείγμα που δεν είχαν επίδραση κάθε είδους υποκειμενικές προτιμήσεις.
Οι Fama και French αναλύουν την ανατομία των αποδόσεων των μετοχών αυτών, δηλαδή
τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις αποδόσεις τους (Fama, French, 2007). Για την
περίοδο 1927 – 2006, εξετάζουν τις τιμές μετοχών, διαχωρίζοντας τις μέσες αποδόσεις των
value και growth χαρτοφυλακίων, συμπεριλαμβάνοντας τα μερίσματα τους. Επιπλέον,
προσδιορίζουν τρεις πηγές κεφαλαιακού κέρδους, (i) την ανάπτυξη των Ιδίων Κεφαλαίων
(Book Equity), κυρίως από κέρδη εις νέο (ii) τη σύγκληση των δεικτών Τιμή προς
Ονομαστική Τιμή (Price to Book) και (iii) το upward drift του δείκτη Τιμή προς Ονομαστική
Τιμή. Στο συμπέρασμα που καταλήγει η μελέτη είναι ότι τα κεφαλαιακά κέρδη των value
μετοχών ανιχνεύονται κυρίως στη συμπεριφορά του δείκτη Price to Book, καθώς όσο οι
μετοχές αυτές γίνονται πιο κερδοφόρες, αυξάνει η τιμή του δείκτη. Από την άλλη πλευρά, η
ανάπτυξη των Ιδίων Κεφαλαίων αποτελεί σημαντική θετική παράμετρο για τα growth
χαρτοφυλάκια, ενώ η τιμή του δείκτη Price to Book φθίνει όσο οι μετοχές αυτές
παρουσιάζουν χαμηλότερες αποδόσεις.
Σε ίδιο πλαίσιο με τους Fama και French, και οι Black και McMillan το 2005 προσπάθησαν
να διαπιστώσουν αν έχει ισχύ το φαινόμενο των αποδόσεων των value και των growth
μετοχών και να το συνδυάζουν με τους επιχειρησιακούς κύκλους ζωής (business cycles). Το
συμπέρασμα της μελέτης τους είναι ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου με υψηλή τιμή του
δείκτη Book to Market παρουσιάζει σωρευτικά υπερβάλλουσα απόδοση, συγκριτικά με ένα
growth χαρτοφυλάκιο, φαινόμενο που εξηγείται, όπως υποστηρίζουν, όχι όμως συνολικά,
από τις μεταβολές των μακροοικονομικών παραμέτρων.
Η μελέτη της υπερβάλλουσας απόδοσης των value και growth μετοχών συναντάται και σε
άλλους μελετητές, που ασχολούνται με άλλες χρονικές περιόδους μελέτης.
Σε πρόσφατη μελέτη (2007), οι Patel και Swensen ασχολήθηκαν με τη συγκριτική ανάλυση
της απόδοσης των value και των growth δεικτών των μετοχών (για τον S&P 500).
Εξετάζοντας τους value και growth δείκτες την περίοδο 1995 – 2006 αποδεικνύουν ότι, για
το πρώτο μισό της περιόδου (1995 – 1999), όταν γενικότερα η αγορά παρουσίαζε υψηλά
κέρδη και αποδόσεις, οι αποδόσεις των growth μετοχών ξεπέρασαν τις αντίστοιχες αποδόσεις
των value μετοχών, με αποτέλεσμα ένα αρνητικό πριμ απόδοσης. Η εικόνα αντιστρέφεται για
την υπόλοιπη περίοδο, όπου όταν η αγορά παρουσίασε χαμηλότερη απόδοση, οι value
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μετοχές ξεπέρασαν σε απόδοση τις growth. Μάλιστα, συσχετίζουν το value premium με την
απόδοση, αποδεικνύοντας ότι καθώς οι growth μετοχές παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα,
όταν η αγορά κινείται σε ψηλά επίπεδα, οι αποδόσεις των μετοχών αυτών είναι μεγαλύτερες
από τις value και αντίστροφα. Σαν συνέχεια των παραπάνω παρατηρήσεων, σε πρόσφατο
άρθρο (Forbes, 2007), οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές είναι ώρα να πουλήσουν
τις value μετοχές τους, μετά από μια επταετία ικανοποιητικών αποδόσεων και να αγοράσουν
growth μετοχές. Ενδεχομένως, η άποψη τους αυτή σχετίζεται με τις προσδοκίες τους για την
πορεία των αγορών σε μεσοπρόθεσμο διάστημα.
Αντίθετα, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι Jiang και Koller (2008) υποστηρίζουν τη
θεωρία ότι ενώ μέχρι τώρα οι growth μετοχές αναπτύσσονται και παρουσιάζουν κέρδη
γρηγορότερα από τις value, αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Στην πραγματικότητα, όπως
σημειώνουν, για το δείκτη S&P/Barra για τις εταιρείες του S&P 500 είναι γεγονός ότι οι
growth μετοχές είναι υπερτιμημένες, βάσει του δείκτη Book to Market, δεν παρουσιάζουν
όμως υψηλότερες αποδόσεις, σε σχέση με τις value μετοχές.
Τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με την απόδοση των value μετοχών μελέτησαν και οι
Doukas, Kim και Pantzalis (2004), προσπαθώντας να εξετάσουν κατά πόσον αυτές οι
αντιφατικές απόψεις, μπορούν τελικά να εξηγήσουν τις διαφορετικές αποδόσεις των value
και growth μετοχών, για την περίοδο 1986 – 2001. Αρχικό τους συμπέρασμα είναι ότι για τις
value μετοχές υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αντίφαση, ενώ αποδεικνύουν ότι τελικά υπάρχει
επιπλέον απόδοση των value στρατηγικών, που θεωρείται ως αντιστάθμισμα για τη
σημαντική αντίφαση στις εκτιμήσεις των επενδυτών για την ανάπτυξη των μελλοντικών
κερδών τους.
Σε παλαιότερη μελέτη τους οι Doukas, Kim, Pantzalis, (2002) εξετάζουν τη συμπεριφορά
των επενδυτών, ως προς την υπερεκτίμηση ή όχι των value (growth) μετοχών και ως προς τον
κίνδυνο που περικλείουν. Τα συμπεράσματα τους συμφωνούν με τα αποτελέσματα των Fama
και French, καθώς εκτιμάται ότι η επιπλέον απόδοση των value στρατηγικών, αποτελεί
ουσιαστικά την επιπλέον απόδοση που απαιτείται, εξαιτίας του ρίσκου που αυτές οι
στρατηγικές αναλαμβάνουν. Αντίθετα, οι Lakonishok, Shleifer, Vishny (1994), δεν
συμφωνούν με τα παραπάνω, καθώς αναλύοντας value στρατηγικές, συνοψίζουν ότι τέτοιες
στρατηγικές καταφέρνουν υψηλότερες αποδόσεις, γεγονός που οφείλεται στη συμπεριφορά
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του μέσου, τυπικού επενδυτή και όχι γιατί οι στρατηγικές αυτές περικλείουν εκ θεμελίων
περισσότερο κίνδυνο.
Στην υπερβάλλουσα απόδοση των value χαρτοφυλακίων συμφωνούν και οι Bourguignon και
Jong (2003), οι οποίοι ασχολούνται με τις επενδυτικές συμπεριφορές και αντιδράσεις, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μετοχών σε σχέση με τις αποδόσεις των value και growth
μετοχών και καταλήγουν ότι υπάρχουν σημαντικές αποδόσεις για τις value μετοχές, υπό τις
παραμέτρους όμως του χρόνου, δηλαδή το χρονικό περιθώριο αντίδρασης των επενδυτών σε
βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Μια άλλη διάσταση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εξετάζουν οι Best J., Best W. και
Yoder (2000), οι οποίοι ανέλυσαν μετοχές της χρηματαγοράς των ΗΠΑ, διαμορφώνοντας
χαρτοφυλάκια βάσει του δείκτη ΒΕ/ΜΕ και εφαρμόζοντας στοχαστικά τεστ, καταλήγοντας
ότι τα value χαρτοφυλάκια παρουσίασαν υψηλότερη απόδοση από τα growth χαρτοφυλάκια.
Επιπλέον, συμπεραίνουν ότι τα value χαρτοφυλάκια δεν αποτιμώνται ορθά και ότι η επιπλέον
απόδοση δεν είναι αποτέλεσμα του φαινομένου του Ιανουαρίου (January effect). Στη μελέτη
αυτή στηρίζονται και οι Post και Van Vliet (2004), όπου με βάση την ίδια ανάλυση,
καταλήγουν ότι τα value χαρτοφυλάκια παρουσιάζουν υψηλότερες αποδόσεις από τα growth
χαρτοφυλάκια, χωρίς να μπορούν από αυτή τη μελέτη να απορρίψουν την ιδέα της
αποτελεσματικότητας της αγοράς. Μάλιστα, καταλήγουν ότι για την υπό ανάλυση περίοδο
(1978 – 1998), το χαρτοφυλάκιο της αγοράς δεν είναι σημαντικά αναποτελεσματικό,
συγκριτικά με το χαρτοφυλάκιο, που διαμορφώνει ο δείκτης ΒΕ/ΜΕ.
Στο ίδιο προσανατολισμό κινείται και η μελέτη των Cohen, Polk και Vuolteenaho (2002),
όπου διαχωρίζουν χαρτοφυλάκια, με κριτήριο το δείκτη Book to Market, για χαρτοφυλάκια
των ΗΠΑ, που διακρατούν σε μακροπρόθεσμα ορίζοντα και για χαρτοφυλάκια μετοχών από
διεθνείς χρηματαγορές, τις οποίες και διακρατούν μικρότερο χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα
της έρευνας τους είναι ότι η αναμενόμενη επιπλέον απόδοση μεταξύ των value στρατηγικών
και των growth στρατηγικών είναι σημαντική και γίνεται μεγαλύτερη όσο η απόκλιση μεταξύ
του δείκτη Β/Μ του value χαρτοφυλακίου και του growth χαρτοφυλακίου, είναι μεγαλύτερη,
δηλαδή όσο επιλέγονται πιο ακραία χαρτοφυλάκια.
Στην υπερβάλλουσα απόδοση των value μετοχών συγκριτικά με τις growth συμφωνούν το
1997 οι Bauman και Miller, οι οποίοι μελετώντας τις προσδοκίες των επενδυτών,
υποστηρίζουν τελικά την υπόθεση ότι οι value μετοχές έχουν υψηλότερες αποδόσεις, καθώς
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αποδεικνύουν ότι τέτοιες μετοχές με σχετικά χαμηλά κέρδη ανά μετοχή και σχετικά χαμηλή
χρηματιστηριακή αξία, καταφέρνουν ικανοποιητική απόδοση. Σχετικό άρθρο συνηγορεί με
τα αποτελέσματα της μελέτης αυτή (Dow Theory Forecasts, 2003), θέτοντας επιπλέον την
παράμετρο των εταιρειών για τις οποίες έχουν υποεκτιμηθεί οι θυγατρικές τους και
αναλύοντας τη μελέτη περίπτωσης της μητρικής Altria και της θυγατρικής της Kraft Foods.
Παράλληλα, οι Asness, Friedman, Liew, Krail (2000) προσπάθησαν να προβλέψουν αυτές τις
αποδόσεις και τα κέρδη των value και των growth χαρτοφυλακίων, στηριζόμενοι στο value
spread και στην αναμενόμενη πορεία των μελλοντικών κερδών των value και growth
χαρτοφυλακίων, βρίσκοντας ότι όσο μεγαλύτερο το value spread και όσο χαμηλότερη η
ανάπτυξη των κερδών, τόσο πιο ασφαλής η πρόβλεψη για την επιπλέον απόδοση των value
χαρτοφυλακίων.
Τέλος, υπάρχουν και συγγραφείς που ασχολούνται με παραπλήσιους δείκτες, όπως το δείκτη
τιμή προς κέρδη (Price to Earnings), προσπαθώντας να εξηγήσουν τις ακραίες glamour και
value μετοχές, αφαιρώντας από το δείκτη την επίδραση παραμέτρων όπως το μέγεθος
(Anderson, Brooks, 2007). Η συγκεκριμένη μελέτη καταλήγει ότι η διαφορά στις αποδόσεις
των δυο αυτών διαφορετικών κατηγοριών μετοχών είναι 30% σε ετήσια βάση, υπέρ των
value μετοχών.
Όλες οι παραπάνω μελέτες συνηγορούν, αν και με μικρές αποκλίσεις και λαμβάνοντας
υπόψη διαφορετικές παραμέτρους, στην ίδια άποψη, την πραγματοποίηση υψηλότερων
αποδόσεων για τις value μετοχές και χαρτοφυλάκια. Υπάρχουν όμως και μελετητές που
καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα.
Σε αντίθετα συμπεράσματα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, καταλήγει η Beneda to 2002.
Εφαρμόζοντας τη στρατηγική buy-and-hold, μελετάται και αποδεικνύεται η μακροχρόνια
υψηλότερη απόδοση των growth χαρτοφυλακίων, συγκριτικά με τα value χαρτοφυλάκια, σε
χαρτοφυλάκια που διαμορφώθηκαν για την περίοδο 1983 – 1987 (Beneda, 2002). Το
συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι όντως η απόδοση των growth χαρτοφυλακίων ξεπερνά την
απόδοση των value χαρτοφυλακίων, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (παραπάνω από 14 χρόνια).
Σε υποπεριόδους όμως η εικόνα διαφέρει. Μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας, τα growth
χαρτοφυλάκια υπολείπονται των value, τείνοντας να επιβεβαιώσουν τη θεωρία της
αποτελεσματικότητας της αγοράς. Τέλος, η επιπλέον απόδοση των growth χαρτοφυλακίων
παρατηρείται, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις, σε όλους της κλάδους της αγοράς.
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Με τη Beneda συμφωνούν και οι Rosenberg, Reid, Lanstein, (1985), οι οποίοι ορίζοντας δυο
στρατηγικές, τη στρατηγική «book/price» και τη στρατηγική «specific return reversal»,
διαμορφώνουν χαρτοφυλάκια, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι για τις συγκεκριμένες
μετοχές, σε δεδομένη χρονική περίοδο (1980 – 1984), οι πραγματικές αγοραίες τιμές ήταν μη
αποτελεσματικές. Μάλιστα, οι μελετητές καταλήγουν ότι βάσει των συμπερασμάτων τους, οι
επενδυτές έχουν δυνατότητα να πετύχουν μεγαλύτερες αποδόσεις από την αγορά.

2.2.1. Value και Growth Μετοχές: Όταν η απόδοση επηρεάζεται και από άλλους
παράγοντες
Στη βιβλιογραφία, η μελέτη των αποδόσεων των value και των growth μετοχών και
χαρτοφυλακίων επεκτείνεται και σε διαφορετικές παραμέτρους ή γεγονότα που μπορεί να τις
επηρεάζουν.
Για παράδειγμα, οι Ryan και Hajiyev ασχολούνται με το αν οι value μετοχές έχουν
υψηλότερη απόδοση από τις growth μετοχές, σε σχέση με συγκεκριμένα γεγονότα, όπως για
παράδειγμα γύρω από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών
(Ryan, Hajiyev, 2003), ένα γεγονός σημαντικό για την χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας
τη δεδομένη στιγμή. Το συμπέρασμα της μελέτης ορίζει ότι τελικά η επίδραση της
ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι πιο έντονη για τα value χαρτοφυλάκια,
συγκριτικά με τα growth χαρτοφυλάκια, προσθέτοντας όμως ότι το φαινόμενο αυτό εξηγείται
περισσότερο ως ανταπόδοση για τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται και λιγότερο ως
αποτέλεσμα των συστηματικά λαθεμένων εκτιμήσεων περί των μελλοντικών αποδόσεων των
επενδυτών.
Στο ίδιο πλαίσιο μελέτης είχαν κινηθεί και παλαιότερα οι La Porta, Lakonishok, Shleifer και
Vishny (1997), όπου μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται η απόδοση των κερδών των value και των
glamour μετοχών, γύρω από τις περιόδους ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων
των εταιρειών αυτών, δείχνοντας τελικά ότι σε αυτές τις περιόδους, συμφωνώντας με τους
τους Ryan και Hajiyev, ότι δηλαδή οι value μετοχές δέχονται μεγαλύτερη επίδραση από τις
growth. Στη μελέτη τους υποστηρίζουν ότι οι μετοχές αξίας επιτυγχάνουν καλύτερες
αποδόσεις, καθώς συχνά οι μετοχές αυτές παρουσιάζουν περισσότερα κέρδη από τις glamour
(ή growth) μετοχές.
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Παράλληλα, οι Pin-Huang Chou, Robin K. Chou, Jane-Sue Wang (2004) ασχολήθηκαν με τα
ευρήματα της μελέτης των Fama & French το 1992, περιλαμβάνοντας παραμέτρους όπως το
μέγεθος της εταιρείας και ο δείκτης Book to Market. Αποδεικνύουν ότι η επίδραση των
παραμέτρων αυτών στις αποδόσεις φθίνει, τόσο για την περίοδο 1982 – 2001, όσο και για την
περίοδο 1990 – 2001. Δεν συμβαίνει το ίδιο για το φαινόμενο του Ιανουαρίου (January
effect), όπου η επίδραση του δείκτη Β/Μ επεκτείνεται και για τους υπόλοιπους μήνες του
έτους. Άλλοι μελετητές (Gutierrez, 2001) υποστηρίζουν ότι ο δείκτης Β/Μ και το μέγεθος
(size effect) εξηγεί τις αποδόσεις των μετοχών, εστιάζοντας ότι ο συγκεκριμένος δείκτης
εξηγεί και τις αποδόσεις των ομολόγων.

2.2.2. Απόδοση και επενδυτική συμπεριφορά
Ενδιαφέρον συγκεντρώνει η μελέτη του value – growth φαινομένου, σε σχέση με την
απόδοση και την συμπεριφορά των επενδυτών.
Οι Howard και Callahan (2005) υιοθετούν διαφορετική οπτική για τις αποδόσεις, που
μπορούν να επιτυγχάνουν οι επενδυτές και οι managers, ακουμπώντας τις στρατηγικές των
μετοχών αξίας και ανάπτυξης. Οι Howard και Callahan υποστηρίζουν ότι τη συμπεριφορά
των επενδυτών καθορίζει ένα πλαίσιο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μετοχές μικρής ή
μεγάλης κεφαλαιοποίησης, έξω από το οποίο δεν θέλουν να κινούνται επενδυτικά. Το
συμπέρασμα των μελετητών είναι ότι βγαίνοντας έξω από το πλαίσιο αυτό, είναι σε θέση οι
επενδυτές να πραγματοποιήσουν υπερβάλλουσες αποδόσεις, ενώ οι φραγμοί στην επενδυτική
συμπεριφορά θέτουν τις βάσεις τελικά για τις χαμηλές αποδόσεις. Η λύση είναι, σύμφωνα με
τη συγκεκριμένη μελέτη, οι επενδυτές να είναι ανοικτοί σε όλο το εύρος της χρηματαγοράς.
Σε συνέχεια της παραπάνω ανάλυσης, οι ίδιοι μελετητές (Howard, Callahan, 2007) μελετούν
και πάλι τη συμπεριφορά των επενδυτών και τις αγορές τους, εντός του πλαισίου, που
ορίζουν είτε η κεφαλαιοποίηση, είτε τα value ή growth χαρακτηριστικά τους, στην
προσπάθεια τους να επιτυγχάνουν αποδόσεις άνω του μετρίου. Τελικά, υποστηρίζουν ότι δεν
βρήκαν στοιχεία, ως προϊόν της ανάλυσης τους, που να στοιχειοθετούν το παραπάνω,
αντίθετα υποστηρίζουν ότι οι managers, που επενδύουν βάσει των χαρακτηριστικών των
εταιρειών (characteristics drifters), καταφέρνουν τέτοιες ικανοποιητικές αποδόσεις και όχι
εκείνοι που στηρίζονται στους δείκτες (index huggers).
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Την αποτελεσματικότητα της αγοράς και τη θεωρία ότι οι ανωμαλίες της αγοράς εξαρτώνται
από τις υπερβολικές ή τις υποτονικές αντιδράσεις των επενδυτών, ως όμως τυχαίες
αντιδράσεις, υποστηρίζει ο Fama (1998). Μάλιστα, συμπεραίνει ότι οι υπερβολικές
αποδόσεις σε περιόδους πριν από ένα γεγονός στην αγορά, είναι το ίδιο συχνές με τις
υπερβολικές αποδόσεις μετά την πραγματοποίηση ενός γεγονότος στην αγορά. Τέλος, ο
Fama καταλήγει ότι οι ανωμαλίες που παρατηρούνται οφείλονται στις μεθοδολογίες
ανάλυσης που χρησιμοποιούνται.

2.3. ΟΙ VALUE ΚΑΙ ΟΙ GROWTH ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Στη βιβλιογραφία συναντάται η συσχέτιση της ανωμαλίας value – growth με την παράμετρο
του κινδύνου, καθώς αναλύεται αν τα πριμ απόδοσης που έχουν καταλήξει ότι υπάρχουν στις
μελέτες τους οι συγγραφείς, εξηγούνται και αν ναι σε ποιο σημείο ως αντιστάθμισμα για την
ανάληψη κινδύνου
Αναφορικά με τη σχέση απόδοσης και κινδύνου, οι Fama και French (2006) ασχολήθηκαν εκ
νέου με τις επιπλέον αποδόσεις και πως αυτές σχετίζονται με το μέγεθος της εταιρείας,
εμπλέκοντας στη μελέτη τους το Capital Asset Pricing Model. Μάλιστα μελετούν πως το
CAPM εξηγεί αυτές τις επιπλέον αποδόσεις και κατά πόσο οι μέσες αποδόσεις τελικά
ανταποκρίνονται στο συντελεστή κινδύνου β, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο CAPM. Στο
συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι το CAPM μπορεί να εξηγήσει τα value
premiums για την περίοδο 1926 – 1963 αλλά όχι και για την περίοδο 1963 – 2004.
Σε διαφορετικά συμπεράσματα καταλήγουν οι Avranov και Chordia (2006), μελετώντας αν
το CAPM εξηγεί τις ανωμαλίες μεγέθους, αξίας και συγκυρίας (momentum) για μεμονωμένες
μετοχές, καταλήγοντας ότι αυτό συμβαίνει μόνο όταν το β παρουσιάζει διακύμανση, αλλά
και πάλι οι παρελθόντες αποδόσεις είναι σημαντικές. Και ο Zhang (2005), εκτός των
Avranov και Chordia, ασχολείται με την ανάλυση για την επιπλέον απόδοση των value
μετοχών, καθώς και με τον κίνδυνο, που σχετίζεται με τα value και growth options. Στη
μελέτη του ο Zhang αναπτύσσει μοντέλο, που εξηγεί τις αποδόσεις, σύμφωνα με τον κίνδυνο
και την αναμενόμενη απόδοση. Η μελέτη του ξεκινά από την παράμετρο της συμπεριφοράς
των επενδυτών, σε σχέση με τις αποδόσεις των value και growth μετοχων.
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Παραμέτρους όπως η στρατηγική του arbitrage και ο κίνδυνος που εμπερικλείεται και η value
vs. growth ανωμαλία, όπως οριοθετείτε από το δείκτη Β/Μ, μελετούν οι Alia, Hwangb και
Trombleya (2003). Οι μελετητές αυτοί αποδεικνύουν ότι ο δείκτης Β/Μ για τις μετοχές
υψηλής μεταβλητότητας ξεπερνά τις τιμές των μετοχών χαμηλότερης μεταβλητότητας για τα
20 από τα 22 χρόνια του δείγματος, καταλήγοντας επομένως ότι οι value μετοχές είναι
μετοχές υψηλής μεταβλητότητας και ως τέτοιες έχουν υψηλότερες αποδόσεις. Τη
συμπεριφορά των επενδυτών μελετούν και οι Daniel, Hirshleifer, Subrahmanyam (2005),
συνδυάζοντας τον κίνδυνο και τα β των μετοχών, με το πριμ απόδοσης.
Τέλος, οι Harris και Marston (1994) μελέτησαν το beta, συνδέοντας το με το δείκτη Book to
Market και προσπάθησαν να αναλύσουν τη συμπεριφορά και τη δυναμική των
χαρτοφυλακίων, ανιχνεύοντας growth και value μετοχές. Στο συμπέρασμα στο οποίο
καταλήγουν είναι ότι η επίδραση του δείκτη Book to Market δεν υποκαθιστάται ούτε και
εξηγείται μόνο από τις εκτιμήσεις των επενδυτών για τις προοπτικές ανάπτυξης εταιρειών και
μετοχών. Οι δυνατότητες ανάπτυξης των εταιρειών αυτών και το β των μετοχών τους
εξηγούν μερικώς, όχι όμως συνολικά, την πορεία του δείκτη Book to Market.

2.4. VALUE / GROWTH ΜΕΤΟΧΕΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ
Την μελέτη της επίδρασης της value ανωμαλίας αγοράς αφενός στις αποδόσεις των μετοχών
και αφετέρου στις προτιμήσεις των επενδυτών, συναντούμε και σε άλλες αναλύσεις, οι
οποίες παρακολουθούν τα φαινόμενα αυτά στις διάφορες χρηματιστηριακές αγορές ανά τον
κόσμο.
Μια από τις βασικότερες σχετικές μελέτες, στην οποία στηρίχθηκαν οι μετέπειτα μελετητές,
είναι των Fama και French (1998), οι οποίοι μελέτησαν τις αποδόσεις των value και των
growth μετοχών για την περίοδο 1975 – 1995, σε 12 διεθνείς χρηματαγορές και στις ΗΠΑ,
καταλήγοντας στο βασικό συμπέρασμα ότι οι value μετοχές έχουν υψηλότερες αποδόσεις
από τις growth στις διεθνείς αγορές.
Ειδικότερα, οι Fama και French διαμόρφωσαν value και growth χαρτοφυλάκια και
παρατήρησαν ότι η διαφορά στην απόδοση των value χαρτοφυλακίων ήταν 7,68% και
μάλιστα, τα value χαρτοφυλάκια είχαν υψηλότερη απόδοση στις 12 από τις 13 αγορές.
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Από την άλλη πλευρά, παρατήρησαν ότι εφαρμόζοντας το CAPM για όλες τις διεθνείς
αγορές δεν μπορεί να εξηγηθεί το φαινόμενο, αλλά ένα μοντέλο 2 παραγόντων (2 factor
model ή ICAPM), το οποίο περιλαμβάνει και τον κίνδυνο εξηγεί το value premium στις
διεθνείς αγορές. Ουσιαστικά, οι μελετητές προσέθεσαν στο CAPM μια ακόμα μεταβλητή (τη
διαφορά High – Low Book to Market), με την οποία κατάφεραν η σχέση που δημιούργησαν
να εξηγεί καλύτερα τις αποδόσεις των παγκόσμιων value – growth χαρτοφυλακίων.
Σε διαφορετικά συμπεράσματα καταλήγουν οι Annaert, Crombez, Spinel και Van Holle
(2002), οι οποίοι ασχολούνται με την ανάλυση των μετοχών στο σύνολο των ευρωπαϊκών
αγορών, διαμορφώνοντας χαρτοφυλάκια βάσει μεγέθους (size effects) και βάσει αξίας (value
effects). Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι το value effect δεν έχει εφαρμογή,
δεδομένου ότι η επιπλέον απόδοση που διαμορφώνεται στις αγορές συνολικά, οφείλεται
κυρίως σε θέματα μεγέθους και όχι αξίας.
Αντίστοιχη μελέτη για τις αποδόσεις των value και των growth μετοχές έχουν
πραγματοποιήσει σε έξι χρηματαγορές παλαιότερα για την περίοδο 1981 – 1992 οι Capaul,
Rowley, Sharpe (1993). Τα αποτελέσματα της μελέτης συντείνουν στην ύπαρξη ενός
value/growth παράγοντα, βάσει του οποίου διαμορφώνονται τα χαρτοφυλάκια, καταλήγοντας
στο συμπέρασμα ότι οι value μετοχές έχουν υψηλότερες αποδόσεις κατά μέσο όρο, τόσο σε
απόλυτες τιμές, όσο και μετά από προσαρμογές, ώστε να ενσωματωθεί και ο κίνδυνος που
περιλαμβάνουν.
Εστιάζοντας σε μεμονωμένες αγορές, οι Oguzsoy και Güven (2005) διαμόρφωσαν
χαρτοφυλάκια με βάση τις διάφορες ανωμαλίες της αγοράς, καταλήγοντας ότι στο
χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης είναι δυνατό για τους επενδυτές, διαμορφώνοντας
χαρτοφυλάκια βασισμένα στις ανωμαλίες της αγοράς, να αποκομίζουν βραχυπρόθεσμα
κέρδη. Αντίθετα, οι Gonenc και Karan (2003) δεν συμφωνούν με τους Oguzsoy και Güven,
καθώς μελετώντας παλαιότερα τη συμπεριφορά της χρηματαγοράς της Κωνσταντινούπολης,
ως αναδυόμενη αγορά, συμπεραίνουν ότι τα growth χαρτοφυλάκια έχουν καλύτερες
αποδόσεις από τα value χαρτοφυλάκια, με διαφοροποιήσεις όμως, αναφορικά με τα spreads
των μετοχών των μεγάλων εταιρειών, αλλά και την έλλειψη αντίδρασης των χαρτοφυλακίων
αυτών στις κινήσεις της αγοράς. Σαν συμπέρασμα καταλήγουν ότι οι κίνδυνοι μεγέθους,
αγοράς και B/M εξηγούν πιο ικανοποιητικά τις αποδόσεις των δυο κατηγοριών
χαρτοφυλακίων.
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Αντίστοιχη μελέτη εκπονήθηκε για τη χρηματαγορά της Σιγκαπούρης και τη σχέση μεταξύ
των value και των growth μετοχών και χαρτοφυλακίων (Jenn Yaw Yen, Qian Sunb, Yuxing
Yan, 2004). Εξετάζοντας διαμορφωμένα value και growth χαρτοφυλάκια σε βάθος
πενταετίας, καταλήγουν ότι πράγματι υπάρχει ένα value premium, το οποίο όμως υφίσταται
τα δυο πρώτα χρόνια της πενταετίας, ενώ μελετούν συνδυαστικά και το ρυθμό ανάπτυξης και
την Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (ROE). Τέλος, ισχυρίζονται ότι οι επενδυτές
αντιδρούν υπερβολικά και υπερεκτιμούν τα αναμενόμενα κέρδη των growth μετοχών, ενώ
αντίστοιχη αρνητική εκτίμηση για τα αναμενόμενα κέρδη των value μετοχών δεν συμβαίνει.
Για τη χρηματαγορά του Hong – Kong, η μελέτη του Lam (2002) προσπάθησε να εξηγήσει
τις αποδόσεις των μετοχών σε σχέση με μια σειρά από παραμέτρους, ανάμεσα τους και ο
δείκτης Book to Market Equity και το «μέγεθος», καταλήγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να
εξηγήσουν τελικά τις αποδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά τις παραμέτρους αυτές.
Αργότερα, το 2006, μελετώντας τις ίδιες παραμέτρους οι Yiu-wah Hoa, Strange, Piesse
(2006) προσπάθησαν να εξηγήσουν τις αποδόσεις της ίδιας χρηματαγοράς, σε ειδικές
συνθήκες όμως, δηλαδή όταν η αγορά βρίσκεται σε ψηλά ή χαμηλά επίπεδα. Το συμπέρασμα
τους είναι ότι οι παράμετροι αυτοί τελικά εξηγούν τα conditional pricing effects.
Παράλληλα οι Lam και Spyrou (2003), σε μελέτη τους για την ίδια χρηματαγορά, συνδύασαν
μια σειρά από θεμελιώδεις μεταβλητές με τις αποδόσεις των μετοχών, φτάνοντας στο
συμπέρασμα ότι το μέγεθος και ο δείκτης Book to Market έχουν σημαντική συσχέτιση με τις
μέσες αποδόσεις, ενώ το λεγόμενο «φαινόμενο των μικρών εταιρειών» έχει τη αντίθετη από
την αναμενόμενη επίδραση, το δε β των μετοχών δεν εξηγεί ουσιαστικά τις αποδόσεις.
Τέλος, με τις αποδόσεις των value και growth μετοχών σε αναδυόμενες αγορές, ασχολούνται
οι Kouwenberg και Salomons το 2003. Οι μελετητές αποδεικνύουν ότι οι χώρες με χαμηλό
δείκτη Τιμή προς Ονομαστική αξία (Price to Book), δηλαδή οι value, έχουν σημαντικά
μεγαλύτερη απόδοση από τις χώρες με υψηλό P/B δείκτη (growth). Το φαινόμενο αυτό δεν
εξηγείται από τον παράγοντα του κινδύνου. Συμπεραίνεται δε ότι οι χώρες με χαμηλή τιμή
P/B συγκεντρώνουν μακροοικονομικά στοιχεία και στοιχεία επιπέδου ζωής με υψηλότερη
μεταβλητότητα από τις άλλες χώρες. Αφού διαμορφώσουν τα value και τα growth
χαρτοφυλάκια, η απόσταση των αποδόσεων μειώνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να
εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι επενδυτές προβάλλουν τη γνώση του παρελθόντος για αρκετό
χρονικό διάστημα στο μέλλον.
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2.5. ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ VALUE ΚΑΙ GROWTH ΜΕΤΟΧΕΣ
Οι έννοιες των value και growth χαρτοφυλακίων εντοπιζονται και σε διαφορετικές θεματικές
ενότητες της βιβλιογραφίας, ως γενικότερα φαινόμενα, αφενός των χρηματιστηριακών
αγορών και αφετέρου της συμπεριφοράς των επενδυτών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η
συνδυαστική μελέτη των ανωμαλιών της αγοράς αλλά και ο συνδυασμός των διαφορετικών
δεικτών, όπως του Book to Market.
Για παράδειγμα, οι μελετητές προσπαθούν να συνδυάσουν και να μελετήσουν και την
επίδραση των ανωμαλιών της αγοράς και τη συσχέτιση μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οι
Jacobsen, Mamun, Visaltanachoti (2005) συσχετίζουν το φαινόμενο στην αγορά, γνωστό ως
Halloween Effect, δηλαδή την ύπαρξη μεγαλύτερων αποδόσεων κατά τους χειμερινούς μήνες
και το συνδέουν με το μέγεθος, τα μερίσματα, το δείκτη Book to Market, καταλήγοντας ότι
το φαινόμενο αυτό υφίσταται στην αγορά και είναι ανεξάρτητο και ασυσχέτιστο με τα
υπόλοιπα. Παράλληλα, οι Boynton και Oppenheimer το 2006 μελετούν τη συμπεριφορά του
δείκτη Β/Μ, σε σχέση με την άρση της διαπραγμάτευσης μιας μετοχής και την επίδραση στην
προσφορά και στη ζήτηση.
Από την άλλη πλευρά, οι Beavera, McNicholsa και Price (2007) ασχολήθηκαν με την
επίδραση των αποδόσεων των υπό απόσυρση μετοχών και το πώς αυτές επιδρούν στις
ανωμαλίες της χρηματαγοράς, από τη λογιστική τους σκοπιά όμως, δηλαδή βασισμένοι σε
παραμέτρους όπως κέρδη, χρηματοροές και το δείκτη Book to Market και πως επηρεάζεται η
στρατηγική των επενδυτών από αυτές, σημειώνοντας όμως ότι συνήθως οι αποδόσεις της
περιόδου που μια μετοχή έχει αποσυρθεί δεν συμπεριλαμβάνονται στις μελέτες.
Επιπλέον, μελέτη αναφορικά με την κατανόηση του μεγέθους των εταιρειών (σε όρους
υψηλής η χαμηλής κεφαλαιοποίησης, το λεγόμενο size effect) και το διαχωρισμό τους σε
Β/Μ καθώς και την ανάλυση της σχετιζόμενης αναμενόμενης απόδοσης, έχουν εκπονήσει και
άλλοι μελετητές (Fan, Liu, 2005). Το συμπέρασμα το οποίο εξάγει η συγκεκριμένη μελέτη
είναι ότι οι δείκτες μεγέθους και Β/Μ περικλείουν παράγοντες οικονομικής δυσπραγίας,
προοπτικές ανάπτυξης, το φαινόμενο της συγκυρίας (momentum effect), τη ρευστότητα και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εταιρειών και στηριζόμενοι στη μελέτη του Berk το 1995,
καταλήγουν να συμφωνήσουν μαζί του, σημειώνοντας ότι οι παραπάνω δείκτες
περιλαμβάνουν συνδυασμούς διαφορετικών οικονομικών μηχανισμών, όπου ενσωματώνουν
λανθασμένα τη διαδικασία διαμόρφωσης της αναμενόμενης απόδοσης.
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Με την ανάλυση των μετοχών του δείκτη S&P / Barra 500 και ειδικότερα με την ανάλυση
των δεικτών Value και Growth, καταπιάνεται ο Philips (2002), ο οποίος συμπεραίνει στη
μελέτη του ότι ο διαχωρισμός μεταξύ των μακροπρόθεσμων κερδών ανά μετοχή και της
απόδοσης για τις μετοχές των δυο παραπάνω δεικτών, συστηματικά τείνουν να ισορροπούν,
αναφορικά με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και για τα οποία δεν υφίσταται στατιστικός
διαχωρισμός. Αυτό σημαίνει ότι η επιπλέον ταμειακή ροή που συγκεντρώνεται στην αγορά,
μεταφέρεται μέσω του value premium στους επενδυτές.
Τέλος, την ανωμαλία της αγοράς, σε σχέση με το φαινόμενο value – growth μετοχών
επιβεβαιώνουν και οι Rozeff και Zaman (1998), που παρατηρούν ότι οι «εσωτερικοί»
αγοράζουν λιγότερο, αφού η μετοχή σημειώνει υψηλές αποδόσεις και περισσότερο, όταν η
μετοχή σημειώσει χαμηλότερες αποδόσεις.
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3.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη
ενότητα, ανέδειξε τις πολλές και διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα, τις αποδόσεις των
value και των growth μετοχών ή χαρτοφυλακίων και την ύπαρξη ανωμαλίας στην αγορά.
Άλλοι μελετητές υποστηρίζουν ότι οι value μετοχές παρουσιάζουν επιπλέον αποδόσεις,
οδηγώντας προς την επιλογή μιας τέτοιας στρατηγικής, ενώ άλλοι εξάγουν συμπεράσματα
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μια σειρά από άλλες παραμέτρους εμπλέκονται στη ανάλυση
αυτή, όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος που αναλαμβάνεται, ενώ η ανάλυση εκτείνεται και σε
περισσότερες χρηματαγορές.
Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η μελέτη 5 διεθνών χρηματαγορών σε σχέση με τις
value και τις growth μετοχές, σύμφωνα με τις επιμέρους παραμέτρους που χρησιμοποιούνται
και το δείγμα των αποδόσεων που λαμβάνεται, βάσει της χρονικής περιόδου ανάλυσης.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για την
αποτελεσματικότητα ή όχι των αγορών αυτών και την ύπαρξη ή όχι της “value vs. growth”
ανωμαλίας. Μπορεί το CAPM να εξηγήσει τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων αυτών;
Υπάρχει τελικά ή όχι “value vs. growth” ανωμαλία στις αγορές αυτές;
Μάλιστα, βάσει των αποτελεσμάτων που θα εξαχθούν από την οικονομετρική ανάλυση που
θα πραγματοποιηθεί, θα είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε και το είδος του φαινομένου που
παρουσιάζεται στην αγορά. Με άλλα λόγια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει να
παρατηρήσουμε την θετική ή αρνητική υπεραπόδοση του “value vs. growth” χαρτοφυλακίου,
για να κατανοήσουμε τι είδους ανωμαλία υπάρχει στην αγορά. Υπάρχει value ή growth
effect;
Δεδομένου δε ότι οι επενδυτές αποσκοπούν πάντα σε αποδόσεις μεγαλύτερες από την
απόδοση της αγοράς, κάθε επενδυτής θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες και να
αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του και την επενδυτική του συμπεριφορά στις αγορές αυτές
και να αποκομίσει μεγαλύτερα οφέλη.


Σελ. 25 από 80

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πτυχιακή Εργασία: Value vs. Growth – Is the anomaly real?


Σελ. 26 από 80

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πτυχιακή Εργασία: Value vs. Growth – Is the anomaly real?

ΣΥΛΛΟΓΗ

4.

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – DATA AND METHODOLOGY
Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται στην παρούσα μελέτη διακρίνεται σε δυο
στάδια:
 Τη διαμόρφωση των υπό εξέταση χαρτοφυλακίων και τον καθορισμό της χρονικής
περιόδου ανάλυσης
 Την οικονομετρική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε
Αναφορικά με τη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων, ο δείκτης που επιλέχθηκε ως
προσδιοριστικός παράγοντας των value και των growth χαρτοφυλακίων είναι ο δείκτης
Ονομαστική προς Χρηματιστηριακή Αξία (Book to Market Equity, BE/ME), καθώς
εκτιμήθηκε ότι αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα των μετοχών αξίας και
ανάπτυξης, γεγονός που συμφωνεί με τις μελέτες των Fama και French (1992, 1998), καθώς
και άλλων μελετητών, όπως π.χ. των La Porta, Lakonishok, Shleifer, Vishny (1994, 1997).
Η

διαμόρφωση

των

χαρτοφυλακίων

στηρίχθηκε

στη

μελέτη

του

K.

French

(http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/). O French διαμορφώνει value και
growth χαρτοφυλάκια, για κάθε χώρα που εξετάζει, χρησιμοποιώντας τέσσερις διαφορετικές
παραμέτρους, ανάμεσα σε αυτές και το δείκτη ΒΕ/ΜΕ. Τα χαρτοφυλάκια διαμορφώνονται
στο τέλος κάθε χρονιάς και υπολογίζονται μηνιαίες αποδόσεις για τους επόμενους 12 μήνες,
οι οποίες βασίζονται στην αξία της μετοχής (value – weighted). Τα value χαρτοφυλάκια
περιλαμβάνουν μετοχές που παρουσιάζουν τις πιο υψηλές τιμές του δείκτη (λαμβάνεται το
υψηλότερο 30% της κλίμακας), ενώ τα growth χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν μετοχές στο
κατώτατο 30% της κλίμακας. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνονται και οι μηνιαίες αποδόσεις της
κάθε αγοράς. Σημειώνεται ότι έχουν ληφθεί δυο ειδών αποδόσεις, με και χωρίς μερίσματα,
και επομένως

η ανάλυση που περιγράφεται παρακάτω εφαρμόστηκε και για τις δυο

διαφορετικές κατηγορίες χαρτοφυλακίων.
Ταυτόχρονα, από τη βάση δεδομένων Datastream αντλήθηκαν οι χωρίς κίνδυνο αποδόσεις
( Rf ) για την κάθε μια από τις 5 χρηματαγορές προς εξέταση. Ως απόδοση χωρίς κίνδυνο
λήφθηκε η απόδοση των διατραπεζικών τοποθετήσεων (Interbank), ενώ οι αποδόσεις αυτές
προσαρμόστηκαν, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες με τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.
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Η χρονική περίοδος που επιλέχθηκε είναι από τον Ιανουάριο 1975 έως το Δεκέμβριο 2006,
σε μηνιαία ανάλυση, ένα δείγμα δηλαδή 384 παρατηρήσεων, όπου υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες. Η ανάλυση των παραπάνω δεδομένων έγινε σε MS Excel.
Το δείγμα, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνει αποδόσεις από 5 διεθνείς χρηματαγορές
(Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία και Hong – Kong). Η επιλογή των αγορών
αυτών δεν είναι τυχαία. Αναφορικά με τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές, πρόκειται για τρεις από
τις μεγαλύτερες χρηματαγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρουσιάζει ενδιαφέρον και η
συνδυαστική μελέτη των ευρημάτων της ανάλυσης. Παράλληλα, εξετάζονται δυο από τις
σημαντικότερες χρηματαγορές της Ασίας, ώστε αφενός να πραγματοποιηθεί και εδώ
συνδυαστική μελέτη των ευρημάτων μεταξύ των δυο αγορών και αφετέρου να εξεταστούν
συνδυαστικά και με τις Ευρωπαϊκές αγορές, ώστε να προκύψουν ομοιότητες και διαφορές.
Παρόμοια ανάλυση πραγματοποιούν και οι Fama και French (1998) για 13 διεθνείς
χρηματαγορές.
Η οικονομετρική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στηρίχθηκε σε ένα πολυμεταβλητό
μοντέλο παλινδρόμησης. Η βασική σχέση στην οποία στηρίχθηκε η μελέτη βασίζεται στο
Capital Asset Pricing Model και είναι η ακόλουθη:
Rv  Rf  a  b( Rm  Rf )

Όπου:
Rv : Η απόδοση του Value vs. Growth χαρτοφυλακίου (High minus Low - HML)

Rf : Η χωρίς κίνδυνο απόδοση

α : Σταθερά οικονομετρικού μοντέλου
b : Ο κίνδυνος που εμπερικλείεται. Στην συγκεκριμένη ανάλυση, θεωρείται ότι ο κίνδυνος

που περικλείουν τα χαρτοφυλάκια είναι ο κίνδυνος της αγοράς, δηλαδή b=1
Rm : Η απόδοση της αγοράς

Η οικονομετρική ανάλυση πραγματοποιεί παλινδρόμηση για την παραπάνω σχέση για όλη
την υπό εξέταση περίοδο, αλλά και για υποπεριόδους. Η παλινδρόμηση στηρίχθηκε στα
ακόλουθα:
Rv  Rf : Εξαρτημένη μεταβλητή
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Rm  Rf : Ανεξάρτητη μεταβλητή

a : σταθερός συντελεστής παλινδρόμησης
Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν είναι οι ακόλουθες:
Ho : a  0 και επομένως ισχύει το CAPM και η αγορά είναι αποτελεσματική και

Η1 : a  0 και επομένως δεν ισχύει το CAPM και η αγορά δεν είναι αποτελεσματική
Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στηρίχθηκε στο t – statistic έλεγχο.
Ταυτόχρονα και εκτός από το συμπέρασμα αν τελικά υπάρχει η όχι ανωμαλία στην αγορά, με
την αποδοχή των παραπάνω υποθέσεων, διαπιστώνουμε και για τι είδους ανωμαλία
πρόκειται, “value” ή “growth”. Πιο συγκεκριμένα, όταν π.χ. ο συντελεστής του α είναι
αρνητικός και στατιστικά σημαντικός, τότε πρόκειται για αρνητική υπεραπόδοση, δηλαδή το
HML χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει αρνητική επιπλέον απόδοση, δηλαδή οι growth μετοχές
παρουσιάζουν υψηλότερη απόδοση από τις value. Το αντίστροφο ισχύει για την περίπτωση
που ο συντελεστής του α είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός.
Παράλληλα, το χρονικό διάστημα των 31 ετών χωρίζεται σε δεκαετίας, ώστε να εκτιμηθεί
κατά πόσον το CAPM έχει εφαρμογή ή όχι και στις υποπεριόδους. Οι υποπερίοδοι που
λαμβάνονται χωρίζουν τις παρατηρήσεις σε δεκαετίες. Για την οικονομετρική ανάλυση
χρησιμοποιήθηκε το οικονομετρικό πρόγραμμα Microfit.
Κατόπιν, εκτιμήθηκε κατά πόσο η παραπάνω σχέση επηρεάζεται και από τους
επιχειρησιακούς κύκλους (business cycles), ώστε να συνδεθεί η εφαρμογή ή όχι του CAPM
και με αυτήν την παράμετρο, δεδομένου ότι οι επιχειρησιακοί κύκλοι θεωρούνται
προσδιοριστικοί παράγοντες των μακροοικονομικών μεγεθών και επομένως έχει ενδιαφέρον
η επίδραση τους στη συμπεριφορά του φαινομένου και της αγοράς (Black, McMillan, 2005).
Ως προσδιοριστικός παράγοντας των επιχειρησιακών κύκλων θεωρήθηκε η μερισματική
απόδοση (dividend yield), ώστε η παραπάνω σχέση διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Rv  Rf  a  b( Rm  Rf )  Yield

Όπου:
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Yield : Η διαφορά στη μερισματική απόδοση (dividend yield) των value και growth

χαρτοφυλακίων (Dividend Yield of High (Value) Portfolio minus Dividend Yield of Low
(Growth) Portfolio).
Οι

τιμές

του

dividend

yield

αντλήθηκαν

και

πάλι

από

τον

K.

French

(http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/).
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5.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

–

EMPIRICAL RESULTS
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης,
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε παραπάνω. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι
να παρουσιάσει τη μελέτη της ύπαρξης ή όχι ανωμαλίας στην αγορά τόσο για κάθε
χρηματαγορά ξεχωριστά όσο και συνδυαστικά, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

5.1. ΓΑΛΛΙΑ
Αναφορικά με το χρηματιστήριο της Γαλλίας, οι διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν στην
περίοδο 1/1/1980 – 31/12/1998.

5.1.1. Αποτελέσματα

συνολικής

ανάλυσης

αποδόσεων

χαρτοφυλακίων

(συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων)
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 1, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
οικονομετρικής ανάλυσης για τις αποδόσεις με μερίσματα, για την περίοδο 1998 – 1998,
γίνεται αποδεκτή η Ho , δηλαδή με άλλα λόγια υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το CAPM έχει
εφαρμογή και εξηγεί τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου. Φαίνεται δηλαδή η αγορά ότι
λειτουργεί αποτελεσματικά για τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου αυτού. Επιπρόσθετα,
καθώς το R2 παρουσιάζει χαμηλή τιμή (0,041),θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι
συγκεκριμένες παράμετροι έχουν περιορισμένη επεξηγηματική ικανότητα, σε σχέση με την
εξαρτημένη μεταβλητή.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.37595
EMR
.13968
R-Squared
.041754
S.E. of Regression
4.2682
Mean of Dependent Variable -.28137
Residual Sum of Squares
3898.5
Akaike Info. Criterion
-620.9418
DW-statistic
1.9938

Standard Error
.29206
.045743

T-Ratio[Prob]
-1.2872[.199]
3.0536[.003]

R-Bar-Squared
.037276
F-stat.
F( 1, 214)
9.3247[.003]
S.D. of Dependent Variable
4.3500
Equation Log-likelihood
-618.9418
Schwarz Bayesian Criterion -624.3171

Πίνακας 1 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1980 – 1998
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Για τη μελέτη του value effect διαμορφώθηκαν και υπο-περίοδοι, ώστε να εξεταστεί κατά
πόσον τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαφοροποιούνται για μικρότερες χρονικές περιόδους.
Παρατηρούμε ότι για την περίοδο 1980 – 1989 εξακολουθούμε να αποδεχόμαστε την Ho ,
δηλαδή ότι το α είναι 0, οπότε το CAPM εξηγεί τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου.
Επιπλέον η τιμή του R2 παραμένει πολύ χαμηλή.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.037550
EMR
.15760
R-Squared
.069052
S.E. of Regression
4.3216
Mean of Dependent Variable .099761
Residual Sum of Squares
1979.7
Akaike Info. Criterion
-312.3084
DW-statistic
2.3544

Standard Error
.41872
.056207

T-Ratio[Prob]
-.089678[.929]
2.8040[.006]

R-Bar-Squared
.060270
F-stat.
F( 1, 106)
7.8625[.006]
S.D. of Dependent Variable
4.4581
Equation Log-likelihood
-310.3084
Schwarz Bayesian Criterion -314.9906

Πίνακας 2 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1980 – 1989

Για την υπο-περίοδο 1990 – 1998 παρατηρούμε ότι η εικόνα δεν διαφοροποιείται. Και για
αυτήν την περίοδο το CAPM εξακολουθεί να εξηγεί τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.70903
EMR
.096329
R-Squared
.013534
S.E. of Regression
4.2165
Mean of Dependent Variable -.66251
Residual Sum of Squares
1884.6
Akaike Info. Criterion
-309.6489
DW-statistic
1.6161

Standard Error
.40756
.079878

T-Ratio[Prob]
-1.7397[.085]
1.2060[.231]

R-Bar-Squared
.0042281
F-stat.
F( 1, 106)
1.4543[.231]
S.D. of Dependent Variable
4.2255
Equation Log-likelihood
-307.6489
Schwarz Bayesian Criterion -312.3310

Πίνακας 3 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1990 – 1998

Παρατηρούμε ότι για τη γαλλική χρηματοαγορά, το CAPM έχει ισχύει και εξηγεί τις
αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου, χωρίς μάλιστα να υπάρχει χρονική εξάρτηση και
διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι παράμετροι που
χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν σημαντική επεξηγηματική ικανότητα, σε σχέση με την
εξαρτημένη μεταβλητή.
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5.1.2. Αποτελέσματα

συνολικής

ανάλυσης

αποδόσεων

χαρτοφυλακίων

(συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) με την προσθήκη του dividend
yield
Όπως έχει αναφερθεί και στην προηγούμενη ενότητα (βλέπε Ενότητα 3 – Συλλογή Δεδομένων
και Μεθοδολογική Προσέγγιση), στην εμπειρική ανάλυση εισάγουμε και την παράμετρο της
μερισματικής απόδοσης, θεωρώντας ότι η παράμετρος αυτή αποτελεί προσδιοριστικό
παράγοντα των επιχειρησιακών κύκλων.
Συνολικά λοιπόν, για την περίοδο 1980 - 1998, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 4, το
CAPM εξακολουθεί να εξηγεί τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίων (εξακολουθούμε να
αποδεχόμαστε την Ho ). Επιπλέον, ο συντελεστής της μερισματικής απόδοσης παρουσιάζει t
– stat πολύ υψηλό (5,5), όντας στατιστικά σημαντικός. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η
τιμή του R2 είναι σημαντικά υψηλότερη από την προηγούμενη (βλέπε Πίνακα 1), δείχνοντας
ότι η νέα μεταβλητή έχει σημαντική επεξηγηματική ικανότητα, σε σχέση με την εξαρτημένη
μεταβλητή. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν διαφοροποιούνται.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.069576
EMR
.026263
YIELD
.22266
R-Squared
.16109
S.E. of Regression
4.0029
Mean of Dependent Variable -.28137
Residual Sum of Squares
3413.0
Akaike Info. Criterion
-607.5775
DW-statistic
1.9785

Standard Error
.27951
.047592
.040451

T-Ratio[Prob]
-.24893[.804]
.55184[.582]
5.5046[.000]

R-Bar-Squared
.15321
F-stat.
F( 2, 213)
20.4507[.000]
S.D. of Dependent Variable
4.3500
Equation Log-likelihood
-604.5775
Schwarz Bayesian Criterion -612.6404

Πίνακας 4 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1980 – 1998 με την προσθήκη του dividend yield

Η εικόνα για την πρώτη υποπερίοδο (1980 -1989) δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την
ανάλυση που έχει προηγηθεί (βλέπε Πίνακα 2). Και με την προσθήκη της μερισματικής
απόδοσης, το CAPM εξακολουθεί να εξηγεί τα αποτελέσματα και τις αποδόσεις του HML
χαρτοφυλακίου, ενώ και σε αυτήν την υποπερίοδο, η τιμή του R2 είναι σημαντικά υψηλότερη
από την αντίστοιχη τιμή του Πίνακα 2.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.36602
EMR
.051553
YIELD
.15957
R-Squared
.15784
S.E. of Regression
4.1299
Mean of Dependent Variable .099761
Residual Sum of Squares
1790.9
Akaike Info. Criterion
-307.8958
DW-statistic
2.3835

Standard Error
.41813
.062459
.047961

T-Ratio[Prob]
.87537[.383]
.82540[.411]
3.3272[.001]

R-Bar-Squared
.14180
F-stat.
F( 2, 105)
9.8398[.000]
S.D. of Dependent Variable
4.4581
Equation Log-likelihood
-304.8958
Schwarz Bayesian Criterion -311.9190

Πίνακας 5 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1980 – 1989 με την προσθήκη του dividend yield

Η εικόνα και για την πρώτη υποπερίοδο (1990 -1998) δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την
ανάλυση που έχει προηγηθεί (βλέπε Πίνακα 3). Και με την προσθήκη της μερισματικής
απόδοσης, το CAPM εξακολουθεί να εξηγεί τα αποτελέσματα και τις αποδόσεις του HML
χαρτοφυλακίου. Βέβαια το t – stat της νέας μεταβλητής είναι πολύ υψηλό, όπως υψηλή είναι
και η τιμή του R2.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.58769
EMR
-.018493
YIELD
.58762
R-Squared
.32749
S.E. of Regression
3.4980
Mean of Dependent Variable -.66251
Residual Sum of Squares
1284.8
Akaike Info. Criterion
-289.9608
DW-statistic
1.5158

Standard Error
.33856
.068266
.083930

T-Ratio[Prob]
-1.7359[.086]
-.27089[.787]
7.0013[.000]

R-Bar-Squared
.31468
F-stat.
F( 2, 105) 25.5658[.000]
S.D. of Dependent Variable
4.2255
Equation Log-likelihood
-286.9608
Schwarz Bayesian Criterion -293.9840

Πίνακας 6 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1990 – 1998 με την προσθήκη του dividend yield

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η προσθήκη της μερισματικής απόδοσης στην
οικονομετρική ανάλυση δεν μετέβαλε τα συμπεράσματα μας. Η χρηματαγορά της Γαλλίας
δεν φαίνεται να παρουσιάζει “value vs. growth” effect και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα
αποτελέσματα επηρεάζονται από τις χρονικές περιόδους. Θα πρέπει να επισημάνουμε όμως
ότι οι αποδόσεις του value χαρτοφυλακίου (HML) επηρεάζονται από τις μακροοικονομικές
παραμέτρους, δεδομένης της σημαντικής επεξηγηματικής ικανότητας της μερισματικής
απόδοσης, όπως αυτή θεωρητικά εξηγεί τους επιχειρησιακούς κύκλους, χωρίς όμως το
γεγονός αυτό να μεταβάλλει τα αποτελέσματα.
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5.1.3. Αποτελέσματα συνολικής ανάλυσης αποδόσεων χαρτοφυλακίων (χωρίς
μερίσματα)
Η εμπειρική ανάλυση που προηγήθηκε πραγματοποιήθηκε και για τις αποδόσεις του value
χαρτοφυλακίου, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μερίσματα, που μοιράζουν οι εταιρείες και
που διαφοροποιούν την απόδοση. Η παράλληλη αυτή ανάλυση σκοπό έχει να παρουσιάσει
κατά πόσον τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί, παραμένουν και για τις χωρίς μερίσματα
αποδόσεις και να προσδιορίσει τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται, εάν υπάρχουν.
Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την χρηματαγορά της Γαλλίας
για όλη την υπό εξέταση περίοδο (1980 – 1998). Παρατηρούμε ότι τα συμπεράσματα της
ανάλυσης δεν διαφοροποιούνται, σε σχέση με τις αποδόσεις με μερίσματα (βλέπε Πίνακα 1).
Το CAPM εξακολουθεί να εξηγεί τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου, ενώ το R2
εξακολουθεί να έχει πολύ χαμηλή τιμή.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.49441
EMR
.13910
R-Squared
.041735
S.E. of Regression
4.2583
Mean of Dependent Variable -.44484
Residual Sum of Squares
3880.5
Akaike Info. Criterion
-620.4411
DW-statistic
1.9914

Standard Error
.29019
.045562

T-Ratio[Prob]
-1.7037[.090]
3.0529[.003]

R-Bar-Squared
.037257
F-stat.
F( 1, 214)
9.3203[.003]
S.D. of Dependent Variable
4.3399
Equation Log-likelihood
-618.4411
Schwarz Bayesian Criterion -623.8164

Πίνακας 7 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1980 – 1998

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται για την πρώτη υποπερίοδο (1980 – 1989), τόσο σε σχέση με
την συνολική περίοδο, δηλαδή η αγορά παραμένει αποτελεσματική, όσο και σε σχέση με την
αντίστοιχη υποπερίοδο στην ανάλυση που έχει προηγηθεί (βλέπε Πίνακα 2).
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.18476
EMR
.15748
R-Squared
.069778
S.E. of Regression
4.3066
Mean of Dependent Variable -.10839
Residual Sum of Squares
1966.0
Akaike Info. Criterion
-311.9331
DW-statistic
2.3538

Standard Error
.41529
.055847

T-Ratio[Prob]
-.44488[.657]
2.8198[.006]

R-Bar-Squared
.061003
F-stat.
F( 1, 106)
7.9513[.006]
S.D. of Dependent Variable
4.4443
Equation Log-likelihood
-309.9331
Schwarz Bayesian Criterion -314.6152

Πίνακας 8 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1980 – 1989
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την υποπερίοδο 1990 - 1998.
Πιο συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 9, απορρίπτεται η Ho , το α είναι
μη μηδενικό και επομένως το CAPM δεν έχει εφαρμογή για την δεύτερη υποπερίοδο,
δείχνοντας την ύπαρξη ανωμαλίας στην αγορά. Παρατηρούμε ότι το HML χαρτοφυλάκιο
παρουσιάζει αρνητική υπεραπόδοση (growth effect).
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.80332
EMR
.096666
R-Squared
.013614
S.E. of Regression
4.2176
Mean of Dependent Variable -.78130
Residual Sum of Squares
1885.5
Akaike Info. Criterion
-309.6758
DW-statistic
1.6102

Standard Error
.40624
.079920

T-Ratio[Prob]
-1.9774[.051]
1.2095[.229]

R-Bar-Squared
.0043082
F-stat.
F( 1, 106)
1.4630[.229]
S.D. of Dependent Variable
4.2267
Equation Log-likelihood
-307.6758
Schwarz Bayesian Criterion -312.3580

Πίνακας 9 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1990 – 1998

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αποδόσεων του HML χαρτοφυλακίου, όταν οι αποδόσεις
δεν περιλαμβάνουν μερίσματα παρατηρούμε ότι η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων για
την δεύτερη υποπερίοδο, προσδιορίζει μια χρονική εξάρτηση του growth effect, καθώς ενώ
συνολικά για όλη την περίοδο δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η ανωμαλία, σε μικρότερη
χρονική περίοδο, εμφανίζεται growth ανωμαλία.

5.1.4. Αποτελέσματα συνολικής ανάλυσης αποδόσεων χαρτοφυλακίων (χωρίς
μερισμάτων) με την προσθήκη του dividend yield
Το τελευταίο μέρος της μελέτης του “value vs. growth” φαινομένου στη χρηματαγορά της
Γαλλίας αφορά στην ανάλυση των αποδόσεων χωρίς μερίσματα, με την προσθήκη όμως του
dividend yield. Παρατηρούμε ότι για τη συνολική περίοδο 1980 – 1998, τα αποτελέσματα της
ανάλυσης δεν διαφοροποιούνται, καθώς η αγορά εξακολουθεί να φαίνεται αποτελεσματική.
Το γεγονός αυτό συνάδει και με τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έχουν περιγραφεί
παραπάνω (Πίνακας 4, Πίνακας 7). Όπως ήταν αναμενόμενο, το dividend yield εξακολουθεί
να έχει επίδραση στην τιμή του R2 , η οποία είναι σημαντικά υψηλή, ενώ είναι στατιστικά
σημαντική η παράμετρος αυτή ( t  stat  5,54 ).
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.22351
EMR
.025395
YIELD
.22344
R-Squared
.16243
S.E. of Regression
3.9904
Mean of Dependent Variable -.44484
Residual Sum of Squares
3391.7
Akaike Info. Criterion
-606.9017
DW-statistic
1.9800

Standard Error
.27630
.047372
.040330

T-Ratio[Prob]
-.80895[.419]
.53608[.592]
5.5403[.000]

R-Bar-Squared
.15457
F-stat.
F( 2, 213) 20.6541[.000]
S.D. of Dependent Variable
4.3399
Equation Log-likelihood
-603.9017
Schwarz Bayesian Criterion -611.9646

Πίνακας 10 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1989 – 1998 με την προσθήκη dividend yield

Για την πρώτη υποπερίοδο, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 11, τα αποτελέσματα της
ανάλυσης δεν διαφοροποιούνται. Το CAPM εξακολουθεί να εξηγεί τις αποδόσεις του HML
χαρτοφυλακίου, ενώ η νέα παράμετρος που έχουμε συμπεριλάβει εξακολουθεί να είναι
στατιστικά σημαντική και η τιμή του R2 σημαντικά αυξημένη, σε σύγκριση με την αντίστοιχη
τιμή χωρίς το yield.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.17539
EMR
.052747
YIELD
.15864
R-Squared
.15831
S.E. of Regression
4.1161
Mean of Dependent Variable -.10839
Residual Sum of Squares
1778.9
Akaike Info. Criterion
-307.5327
DW-statistic
2.3841

Standard Error
.41144
.061985
.047738

T-Ratio[Prob]
.42627[.671]
.85096[.397]
3.3232[.001]

R-Bar-Squared
.14227
F-stat.
F( 2, 105)
9.8742[.000]
S.D. of Dependent Variable
4.4443
Equation Log-likelihood
-304.5327
Schwarz Bayesian Criterion -311.5559

Πίνακας 11 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1980 – 1989 με την προσθήκη dividend yield

Για τη δεύτερη υποπερίοδο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το CAPM δεν εξηγεί τις αποδόσεις του
HML χαρτοφυλακίου και η αγορά παρουσιάζει growth ανωμαλία. Το συμπέρασμα αυτό, που
είχαμε περιγράψει, χωρίς την προσθήκη του yield, δεν διαφοροποιήθηκε, ενώ το yield
παραμένει στατιστικά σημαντικό.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.71111
EMR
-.018447
YIELD
.58856
R-Squared
.32836
S.E. of Regression
3.4968
Mean of Dependent Variable -.78130
Residual Sum of Squares
1283.9
Akaike Info. Criterion
-289.9223
DW-statistic
1.5116

Standard Error
.33707
.068263
.083904

T-Ratio[Prob]
-2.1097[.037]
-.27024[.788]
7.0147[.000]

R-Bar-Squared
.31557
F-stat.
F( 2, 105) 25.6669[.000]
S.D. of Dependent Variable
4.2267
Equation Log-likelihood
-286.9223
Schwarz Bayesian Criterion -293.9454

Πίνακας 12 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1990 – 1998 με την προσθήκη dividend yield

Συνοπτικά για τα αποτελέσματα της ανάλυση της μελέτης, με τις αποδόσεις των
χαρτοφυλακίων, χωρίς την προσθήκη μερισμάτων, παρατηρούμε ότι ενώ η προσθήκη του
dividend yield, ως βασικός μακροοικονομικός παράγοντας, έχει επεξηγηματική ισχύ στην
παραπάνω σχέση, δεν διαφοροποιεί τα αποτελέσματα της μελέτης. Το κρίσιμο συμπέρασμα
που εξάγεται είναι ότι, ενώ δεν παρατηρείται ανωμαλία για το σύνολο της περιόδου, για τη
δεύτερη υποπερίοδο παρουσιάζεται growth ανωμαλία, δείχνοντας τη χρονική εξάρτηση του
φαινομένου και της αποτελεσματικότητας της αγοράς.

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα της μελέτης για τη
χρηματαγορά της Γαλλίας.
Συνοπτικός Πίνακας Χρηματαγοράς Γαλλίας
Περίοδος
Ανάλυσης

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων με
μερίσματα

Προσθήκη Dividend
Yield

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων
χωρίς μερίσματα

Προσθήκη
Dividend Yield

1980 - 1998
1980 - 1989
1990 - 1998
Πίνακας 13 – Συνοπτικός Πίνακας Μελέτης Χρηματαγοράς Γαλλίας 1980 – 1998
Υπάρχει Value Effect
Υπάρχει Growth Effect
Δεν υπάρχει Effect
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5.2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αναφορικά με το χρηματιστήριο της Γερμανίας, οι διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν στην
περίοδο 1/11/1990 – 31/12/2006.

5.2.1. Αποτελέσματα

ανάλυσης

αποδόσεων

χαρτοφυλακίων

(συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων)
Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 14, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το CAPM έχει εφαρμογή
και εξηγεί τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου, δεδομένου ότι ο σταθερός συντελεστής
είναι στατιστικά μη σημαντικός και ίσος με μηδέν. Επομένως, η απόδοση του HML
χαρτοφυλακίου ισοδυναμεί με την απόδοση της αγοράς. Επιπρόσθετα, καθώς το R2
παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή (0,0018) θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι
συγκεκριμένες παράμετροι έχουν περιορισμένη επεξηγηματική ικανότητα, σε σχέση με την
εξαρτημένη μεταβλητή.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.41983
EMR
-.036801
R-Squared
.0018217
S.E. of Regression
4.8460
Mean of Dependent Variable
.39825
Residual Sum of Squares
4508.9
Akaike Info. Criterion
-582.4306
DW-statistic
2.1108

Standard Error
.34983
.062169

T-Ratio[Prob]
1.2001[.232]
-.59195[.555]

R-Bar-Squared
-.0033772
F-stat.
F( 1, 192)
.35040[.555]
S.D. of Dependent Variable
4.8378
Equation Log-likelihood
-580.4306
Schwarz Bayesian Criterion -585.6985

Πίνακας 14 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1990 – 2006

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε απομονώνοντας την πρώτη υποπερίοδο, δηλαδή από
11/1990 – 10/1998. Η αγορά εξακολουθεί να κινείται αποτελεσματικά και το value effect
εξακολουθεί να μην έχει εφαρμογή, καθώς ο συντελεστής α παραμένει στατιστικά μη
σημαντικός. Παρατηρούμε λοιπόν ότι για την πρώτη υποπερίοδο δεν παρουσιάζονται
διαφορετικά αποτελέσματα και η αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο,
δηλαδή αποτελεσματικά.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.24638
EMR
-.014332
R-Squared
.3179E-3
S.E. of Regression
3.7172
Mean of Dependent Variable
.23691
Residual Sum of Squares
1271.2
Akaike Info. Criterion
-257.7895
DW-statistic
2.1834

Standard Error
.38737
.083784

T-Ratio[Prob]
.63602[.526]
-.17105[.865]

R-Bar-Squared
-.010548
F-stat.
F( 1, 92) .029259[.865]
S.D. of Dependent Variable
3.6978
Equation Log-likelihood
-255.7895
Schwarz Bayesian Criterion -260.3328

Πίνακας 15 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 11/1990 – 10/1998

Για τη δεύτερη υποπερίοδο (11/1998 – 12/2006) παρατηρούμε ότι η εικόνα δεν
διαφοροποιείται. Και για αυτήν την περίοδο το CAPM εξακολουθεί να εξηγεί τις αποδόσεις
του HML χαρτοφυλακίου, καθώς ο συντελεστής α παραμένει στατιστικά μη σημαντικός.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.57424
EMR
-.047052
R-Squared
.0028054
S.E. of Regression
5.7424
Mean of Dependent Variable
.54990
Residual Sum of Squares
3231.6
Akaike Info. Criterion
-317.6722
DW-statistic
2.0817

Standard Error
.57611
.089610

T-Ratio[Prob]
.99674[.321]
-.52507[.601]

R-Bar-Squared
-.0073701
F-stat.
F( 1, 98)
.27570[.601]
S.D. of Dependent Variable
5.7214
Equation Log-likelihood
-315.6722
Schwarz Bayesian Criterion -320.2774

Πίνακας 16 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 11/ 1998 – 12/2006

Συνοπτικά από την παραπάνω ανάλυση παρατηρούμε ότι για τη χρηματαγορά της Γερμανίας,
οι αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου ακολουθούν την απόδοση της αγοράς ( Rm  Rf ),
χωρίς μάλιστα να υπάρχει χρονική εξάρτηση των αποτελεσμάτων, καθώς οι ίδιες ενδείξεις
παρουσιάζονται και για τις δυο υποπεριόδους.

5.2.2. Αποτελέσματα

συνολικής

ανάλυσης

αποδόσεων

χαρτοφυλακίων

(συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) με την προσθήκη του dividend
yield
Η ανάλυση του “value vs. growth” effect παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με την
προσθήκη του dividend yield στο μοντέλο παλινδρόμησης που χρησιμοποιούμε. Για το
σύνολο της περιόδου 11/1990 – 12/2006, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 17, το CAPM
εξακολουθεί να έχει εφαρμογή και εξηγεί τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου, καθώς το
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α παραμένει στατιστικά μη σημαντικό, όπως δηλαδή και στην περίπτωση της αρχικής
ανάλυσης (βλέπε Πίνακα 14). Μια ακόμα ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι, όπως και στην
περίπτωση της Γαλλίας, το yield είναι στατιστικά σημαντικό ( t  stat  4.20 ) και αυξάνει
επίσης την τιμή του R2, χωρίς όμως να επηρεάζει τα αποτελέσματα.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.66110
EMR
-.16789
YIELD
.21650
R-Squared
.086565
S.E. of Regression
4.6478
Mean of Dependent Variable
.39825
Residual Sum of Squares
4126.1
Akaike Info. Criterion
-574.8248
DW-statistic
2.1682

Standard Error
.34038
.067270
.051431

T-Ratio[Prob]
1.9422[.054]
-2.4958[.013]
4.2095[.000]

R-Bar-Squared
.077000
F-stat.
F( 2, 191)
9.0504[.000]
S.D. of Dependent Variable
4.8378
Equation Log-likelihood
-571.8248
Schwarz Bayesian Criterion -579.7266

Πίνακας 17 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1990 – 2006 με την προσθήκη του dividend yield

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και για την πρώτη υποπερίοδο, καθώς δεν εμφανίζεται value
effect, όπως συμβαίνει και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο, χωρίς την προσθήκη του
dividend yield.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.37903
EMR
-.11122
YIELD
.19122
R-Squared
.060982
S.E. of Regression
3.6224
Mean of Dependent Variable
.23691
Residual Sum of Squares
1194.1
Akaike Info. Criterion
-255.8472
DW-statistic
1.9641

Standard Error
.38144
.090901
.078864

T-Ratio[Prob]
.99368[.323]
-1.2235[.224]
2.4246[.017]

R-Bar-Squared
.040344
F-stat.
F( 2, 91)
2.9549[.057]
S.D. of Dependent Variable
3.6978
Equation Log-likelihood
-252.8472
Schwarz Bayesian Criterion -259.6622

Πίνακας 18 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 11/1990 – 10/1998 με την προσθήκη του dividend yield

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται ούτε απομονώνοντας τις αποδόσεις της δεύτερης υποπεριόδου.
Παρατηρούμε ότι και από το 1998 έως το 2006 η αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά,
συμπέρασμα που καταλήξαμε για την ίδια περίοδο στην ανάλυση χωρίς την προσθήκη της
μερισματικής απόδοσης.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.91286
EMR
-.19694
YIELD
.22998
R-Squared
.10083
S.E. of Regression
5.4809
Mean of Dependent Variable
.54990
Residual Sum of Squares
2913.9
Akaike Info. Criterion
-313.4985
DW-statistic
2.2749

Standard Error
.55965
.097158
.070724

T-Ratio[Prob]
1.6311[.106]
-2.0270[.045]
3.2519[.002]

R-Bar-Squared
.082291
F-stat.
F( 2, 97)
5.4386[.006]
S.D. of Dependent Variable
5.7214
Equation Log-likelihood
-310.4985
Schwarz Bayesian Criterion -317.4063

Πίνακας 19 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 11/1998 – 12/2006 με την προσθήκη του dividend yield

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η προσθήκη της μερισματικής απόδοσης στην
οικονομετρική ανάλυση δεν μετέβαλε τα συμπεράσματα μας, ούτε για τη χρηματιστηριακή
αγορά της Γερμανίας. Όπως και στην περίπτωση της Γαλλίας έτσι και στη Γερμανία δεν
υπάρχουν ενδείξεις εμφάνισης “value vs. growth” ανωμαλίας. Αντίστοιχα και στη Γερμανία
η προσθήκη της μερισματικής απόδοσης αυξάνει την επεξηγηματική δυνατότητα των
ανεξάρτητων μεταβλητών, προσδιορίζοντας μια συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης του HML
χαρτοφυλακίου και του dividend yield.

5.2.3. Αποτελέσματα Ανάλυσης Αποδόσεων Χαρτοφυλακίων (χωρίς μερίσματα)
Όπως για κάθε υπό εξέταση χρηματαγορά, έτσι και στην περίπτωση της Γερμανίας
πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη μελέτη, λαμβάνοντας τις καθαρές αποδόσεις του
χαρτοφυλακίου, χωρίς δηλαδή την προσθήκη των μερισμάτων.
Για το σύνολο της χρονικής περιόδου που αναλύουμε, παρατηρούμε ότι, όπως φαίνεται και
στον Πίνακα 20 δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ανωμαλίας. Η αγορά λειτουργεί με
τον ίδιο τρόπο, όπως και στην περίπτωση όπου χρησιμοποιήσαμε τις αποδόσεις
συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.24334
EMR
-.034673
R-Squared
.0016209
S.E. of Regression
4.8387
Mean of Dependent Variable
.23005
Residual Sum of Squares
4495.3
Akaike Info. Criterion
-582.1389
DW-statistic
2.1101

Standard Error
.34821
.062103

T-Ratio[Prob]
.69883[.486]
-.55831[.577]

R-Bar-Squared
-.0035790
F-stat.
F( 1, 192)
.31171[.577]
S.D. of Dependent Variable
4.8301
Equation Log-likelihood
-580.1389
Schwarz Bayesian Criterion -585.4068

Πίνακας 20 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο11/ 1990 – 12/2006

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται για την πρώτη υποπερίοδο (11/1990 – 10/1998) και τα
συμπεράσματα είναι τα ίδια. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως η σημαντικά χαμηλή τιμή του Rsquared, η οποία είναι τείνει στο μηδέν.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.031676
EMR
-.011339
R-Squared
.1998E-3
S.E. of Regression
3.7113
Mean of Dependent Variable .026809
Residual Sum of Squares
1267.2
Akaike Info. Criterion
-257.6386
DW-statistic
2.1837

Standard Error
.38447
.083616

T-Ratio[Prob]
.082388[.935]
-.13560[.892]

R-Bar-Squared
-.010668
F-stat.
F( 1, 92) .018388[.892]
S.D. of Dependent Variable
3.6916
Equation Log-likelihood
-255.6386
Schwarz Bayesian Criterion -260.1819

Πίνακας 21 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 11/1990 – 10/1998

Τα ίδια αποτελέσματα για τη μη ύπαρξη “value vs. growth” φαινομένου παρατηρούμε και για
την δεύτερη υποπερίοδο. Ο συντελεστής α παραμένει στατιστικά μη σημαντικός, ενώ όπως
και στις προηγούμενες αναλύσεις, το dividend yield είναι στατιστικά σημαντικό.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.43656
EMR
-.045471
R-Squared
.0026267
S.E. of Regression
5.7314
Mean of Dependent Variable
.42110
Residual Sum of Squares
3219.2
Akaike Info. Criterion
-317.4798
DW-statistic
2.0827

Standard Error
.57395
.089506

T-Ratio[Prob]
.76063[.449]
-.50803[.613]

R-Bar-Squared
-.0075506
F-stat.
F( 1, 98)
.25809[.613]
S.D. of Dependent Variable
5.7099
Equation Log-likelihood
-315.4798
Schwarz Bayesian Criterion -320.0849

Πίνακας 22 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 11/1998 – 12/2006

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αποδόσεων του HML χαρτοφυλακίου, όταν οι αποδόσεις
δεν περιλαμβάνουν μερίσματα, παρατηρούμε ότι δεν παρουσιάζεται διαφοροποίηση των
αποτελεσμάτων μεταξύ της συνολικής περιόδου και των υποπεριόδων, αλλά και μεταξύ της
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συγκεκριμένης ανάλυσης με την ανάλυση που προηγήθηκε (δηλαδή συμπεριλαμβανομένων
και των μερισμάτων).

5.2.4. Αποτελέσματα συνολικής ανάλυσης αποδόσεων χαρτοφυλακίων (χωρίς
μερισμάτων) με την προσθήκη του dividend yield
Το τελευταίο μέρος της μελέτης στη χρηματαγορά της Γερμανίας αφορά στην ανάλυση των
αποδόσεων χωρίς μερίσματα, με την προσθήκη όμως του dividend yield.
Παρατηρούμε ότι η εικόνα δεν διαφοροποιείται, σε σχέση με την ανάλυση που προηγήθηκε
και η αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί αποτελεσματικά. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί και
με τα συμπεράσματα των προηγούμενων πινάκων, για τις διαφορετικές μελέτες που έχουν
λάβει χώρα και έχουν παρουσιαστεί παραπάνω (Πίνακας 17, Πίνακας 20). Και σε αυτήν την
περίπτωση, το dividend yield εξακολουθεί να έχει επίδραση στην τιμή του R2 , η οποία είναι
σημαντικά υψηλή, ενώ παραμένει στατιστικά πολύ σημαντική η παράμετρος αυτή, καθώς το
t-stat ισούται με 4.187. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός αυτό δεν μεταβάλλει τη συμπεριφορά
της αγοράς.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.45640
EMR
-.16466
YIELD
.21500
R-Squared
.085552
S.E. of Regression
4.6430
Mean of Dependent Variable
.23005
Residual Sum of Squares
4117.4
Akaike Info. Criterion
-574.6211
DW-statistic
2.1666

Standard Error
.33798
.067193
.051350

T-Ratio[Prob]
1.3504[.178]
-2.4506[.015]
4.1870[.000]

R-Bar-Squared
.075976
F-stat.
F( 2, 191)
8.9346[.000]
S.D. of Dependent Variable
4.8301
Equation Log-likelihood
-571.6211
Schwarz Bayesian Criterion -579.5229

Πίνακας 23 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 11/1990 – 10/2006 με την προσθήκη dividend yield

Η ανάλυση πραγματοποιείται και για τις δυο υποπεριόδους. Για την πρώτη υποπερίοδο
παρατηρούμε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για την εμφάνιση ανωμαλίας, καθώς το α
παρουσιάζει χαμηλό t-stat και επομένως παραμένει στατιστικά μη σημαντικό. Από την άλλη
πλευρά, όπως είναι αναμενόμενο, το yield είναι στατιστικά σημαντικό, χωρίς όμως να
παρουσιάζεται καμία διαφοροποίηση, με τα συμπεράσματα των αναλύσεων που έχουν
προηγηθεί για την ίδια περίοδο.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.13915
EMR
-.10539
YIELD
.18685
R-Squared
.058493
S.E. of Regression
3.6212
Mean of Dependent Variable .026809
Residual Sum of Squares
1193.3
Akaike Info. Criterion
-255.8152
DW-statistic
1.9650

Standard Error
.37786
.090699
.078720

T-Ratio[Prob]
.36827[.714]
-1.1619[.248]
2.3737[.020]

R-Bar-Squared
.037800
F-stat.
F( 2, 91)
2.8268[.064]
S.D. of Dependent Variable
3.6916
Equation Log-likelihood
-252.8152
Schwarz Bayesian Criterion -259.6301

Πίνακας 24 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 11/1990 – 10/1998 με την προσθήκη dividend yield

Αντίστοιχα σχόλια μπορούν να γίνουν και για τη δεύτερη υποπερίοδο. Παρατηρούμε ότι και
πάλι δεν παρουσιάζεται value effect, καθώς το t-stat του α είναι 1.34, επομένως το α είναι
στατιστικά μη σημαντικό. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι το τυπικό σφάλμα για το α
βρίσκεται στο 0.55. Η μερισματική απόδοση παραμένει στατιστικά σημαντική.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.74913
EMR
-.19574
YIELD
.23030
R-Squared
.10129
S.E. of Regression
5.4685
Mean of Dependent Variable
.42110
Residual Sum of Squares
2900.8
Akaike Info. Criterion
-313.2716
DW-statistic
2.2795

Standard Error
.55594
.097025
.070573

T-Ratio[Prob]
1.3475[.181]
-2.0174[.046]
3.2632[.002]

R-Bar-Squared
.082758
F-stat.
F( 2, 97)
5.4661[.006]
S.D. of Dependent Variable
5.7099
Equation Log-likelihood
-310.2716
Schwarz Bayesian Criterion -317.1794

Πίνακας 25 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 11/1998 – 12/2006 με την προσθήκη dividend yield

Συνοπτικά για τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τη Γερμανία, με τις αποδόσεις των
χαρτοφυλακίων, χωρίς την προσθήκη μερισμάτων, παρατηρούμε ότι η προσθήκη του
dividend yield, ως βασικός μακροοικονομικός παράγοντας, έχει επεξηγηματική ισχύ στην
εξαρτημένη μεταβλητή, υποδηλώνοντας συσχέτιση μεταξύ της μερισματικής απόδοσης και
των αποδόσεων του HML χαρτοφυλακίου και κατ΄ επέκταση συσχέτιση του με τους
επιχειρησιακούς κύκλους. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αγορά λειτουργεί
αποτελεσματικά, τόσο για όλη την περίοδο ανάλυσης, όσο και για τις υποπεριόδους.
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Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα της μελέτης για τη
χρηματαγορά της Γερμανίας.
Συνοπτικός Πίνακας Χρηματαγοράς Γερμανίας
Περίοδος
Ανάλυσης

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων με
μερίσματα

Προσθήκη Dividend
Yield

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων
χωρίς μερίσματα

Προσθήκη
Dividend Yield

1990 - 2006
1990 - 1998
1999 - 2006
Πίνακας 26 – Συνοπτικός Πίνακας Μελέτης Χρηματαγοράς Γερμανίας 1990 – 2006

Υπάρχει Value Effect
Υπάρχει Growth Effect
Δεν υπάρχει Effect
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5.3. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Η χρηματιστηριακή αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι διαθέσιμες πληροφορίες
αφορούν στην περίοδο 1975 – 2006.

5.3.1. Αποτελέσματα

ανάλυσης

αποδόσεων

χαρτοφυλακίων

(συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων)
Ο Πίνακας 27 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την περίοδο 1975 - 2006.
Όπως παρατηρούμε, ο σταθερός συντελεστής είναι μη μηδενικός και στατιστικά σημαντικός
(t-stat = -2.54), επομένως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι αποδόσεις του HML
χαρτοφυλακίου δεν ακολουθούν τις αποδόσεις της αγοράς και δεδομένου του αρνητικού
συντελεστή, παρουσιάζεται growth ανωμαλία. Άρα για το σύνολο της τριακονταετίας, η
αγορά δείχνει να μην λειτουργεί αποτελεσματικά και οι αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου
να μην ακολουθούν τις αποδόσεις της αγοράς.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.47046
EMR
.016236
R-Squared
.8172E-3
S.E. of Regression
3.5990
Mean of Dependent Variable -.45819
Residual Sum of Squares
4948.1
Akaike Info. Criterion
-1037.6
DW-statistic
1.8719

Standard Error
.18497
.029048

T-Ratio[Prob]
-2.5434[.011]
.55894[.577]

R-Bar-Squared
-.0017985
F-stat.
F( 1, 382)
.31241[.577]
S.D. of Dependent Variable
3.5958
Equation Log-likelihood
-1035.6
Schwarz Bayesian Criterion
-1041.6

Πίνακας 27 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1975 – 2006

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουμε απομονώνοντας την πρώτη δεκαετία, δηλαδή από
το 1975 έως το 1984. Ο σταθερός συντελεστής εξακολουθεί να είναι μη μηδενικός και
στατιστικά σημαντικός και επομένως υφίσταται growth effect στην αγορά. Θα πρέπει,
επίσης, να σημειώσουμε τη χαμηλή τιμή του R2, ενώ έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε
το φαινόμενο μέσω της επιμέρους ανάλυσης και των υπολοίπων υποπεριόδων.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.70094
EMR
-.0089657
R-Squared
.4061E-3
S.E. of Regression
3.8508
Mean of Dependent Variable -.70960
Residual Sum of Squares
1749.8
Akaike Info. Criterion
-333.0576
DW-statistic
1.8919

Standard Error
.35375
.040948

T-Ratio[Prob]
-1.9815[.050]
-.21895[.827]

R-Bar-Squared
-.0080650
F-stat.
F( 1, 118) .047941[.827]
S.D. of Dependent Variable
3.8354
Equation Log-likelihood
-331.0576
Schwarz Bayesian Criterion -335.8451

Πίνακας 28 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1975 – 1984

Για τη δεύτερη δεκαετία (1985 - 1994) τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι διαφορετικά.
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 29, δεν παρουσιάζεται growth effect (αποδεχόμαστε την Ho
και επομένως ο σταθερός συντελεστής είναι στατιστικά μη σημαντικός και μηδενικός), που
συνεπάγεται ότι η ύπαρξη ανωμαλίας στην αγορά είναι αποτέλεσμα και της χρονικής
περιόδου που εξετάζεται.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.45861
EMR
.017384
R-Squared
.0011791
S.E. of Regression
3.1256
Mean of Dependent Variable -.44529
Residual Sum of Squares
1152.8
Akaike Info. Criterion
-308.0179
DW-statistic
1.7158

Standard Error
.28755
.046579

T-Ratio[Prob]
-1.5949[.113]
.37322[.710]

R-Bar-Squared
-.0072855
F-stat.
F( 1, 118)
.13929[.710]
S.D. of Dependent Variable
3.1142
Equation Log-likelihood
-306.0179
Schwarz Bayesian Criterion -310.8054

Πίνακας 29 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1985 – 1994

Για τη τρίτη υποπερίοδο (1995 – 2006) παρατηρούμε ότι και πάλι η αγορά φαίνεται να
λειτουργεί αποτελεσματικά και ο σταθερός συντελεστής είναι στατιστικά μη σημαντικός.
Επομένως και για αυτήν την περίοδο το CAPM εξακολουθεί να εξηγεί τις αποδόσεις του
HML χαρτοφυλακίου.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.33457
EMR
.13131
R-Squared
.016901
S.E. of Regression
3.7528
Mean of Dependent Variable -.25942
Residual Sum of Squares
1999.9
Akaike Info. Criterion
-395.7602
DW-statistic
1.9498

Standard Error
.31641
.084039

T-Ratio[Prob]
-1.0574[.292]
1.5624[.120]

R-Bar-Squared
.0099776
F-stat.
F( 1, 142)
2.4412[.120]
S.D. of Dependent Variable
3.7717
Equation Log-likelihood
-393.7602
Schwarz Bayesian Criterion -398.7300

Πίνακας 30 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1995 – 2006

Συνοπτικά από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι για τη χρηματαγορά του Ηνωμένου
Βασιλείου, τα συμπεράσματα διαφέρουν ανάλογα την περίοδο ανάλυσης, που λαμβάνεται ως
βάση. Από την μια πλευρά και για τα τριάντα ένα χρόνια φαίνεται να υπάρχει έντονη η
growth ανωμαλία και τα growth χαρτοφυλάκια να παρουσιάζουν συστηματικά υψηλότερες
αποδόσεις από τα value χαρτοφυλάκια, φαινόμενο που παρατηρείται και για τη δεκαετία
1975 – 1985. Αντίθετα, μετά το 1985 το φαινόμενο εξαφανίζεται και φαίνεται η αγορά να
έχει απορροφήσει τις ανωμαλίες αυτές και οι επενδυτές να έχουν αντιδράσει στο φαινόμενο
που παρατηρήθηκε την προηγούμενη δεκαετία.

5.3.2. Αποτελέσματα

συνολικής

ανάλυσης

αποδόσεων

χαρτοφυλακίων

(συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) με την προσθήκη του dividend
yield
Πως διαμορφώνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, με την προσθήκη στο μοντέλο
παλινδρόμησης και της παραμέτρου της μερισματικής απόδοσης; Αναφορικά με όλη την
περίοδο εξέτασης, η απάντηση παρουσιάζεται στον Πίνακα 31. Η growth ανωμαλία φαίνεται
ότι υπάρχει και εμφανίζεται αρνητική υπεραπόδοση, καθώς ο σταθερός συντελεστής είναι
στατιστικά σημαντικός και ίσος με -4.3668. Παράλληλα, ο συντελεστής του dividend yield
είναι στατιστικά σημαντικός ( t  stat  13.92 ). Πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε ότι σε
σχέση με τα αποτελέσματα του μοντέλου, χωρίς την προσθήκη της επιπλέον μεταβλητής
(βλέπε Πίνακα 27), η τιμή του R2 είναι πολύ μεγαλύτερη, γεγονός που συνεπάγεται ότι η
επιπλέον μεταβλητή εξηγεί σε σημαντικό βαθμό την εξαρτημένη μεταβλητή.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.66108
EMR
.066548
YIELD
.57534
R-Squared
.33789
S.E. of Regression
2.9336
Mean of Dependent Variable -.45819
Residual Sum of Squares
3278.8
Akaike Info. Criterion
-959.6356
DW-statistic
1.8370

Standard Error
.15139
.023951
.041310

T-Ratio[Prob]
-4.3668[.000]
2.7785[.006]
13.9272[.000]

R-Bar-Squared
.33442
F-stat.
F( 2, 381) 97.2184[.000]
S.D. of Dependent Variable
3.5958
Equation Log-likelihood
-956.6356
Schwarz Bayesian Criterion -965.5615

Πίνακας 31 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1975 – 2006 με την προσθήκη του dividend yield

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και για την πρώτη υποπερίοδο, καθώς εμφανίζεται αρνητική
υπεραπόδοση δηλαδή growth effect, όπως συμβαίνει και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο,
χωρίς την προσθήκη του dividend yield. Τόσο ο συντελεστής του α, όσο και ο συντελεστής
του yield παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικοί, ενώ η τιμή του R2 είναι ακόμα υψηλότερη
(0.50419).
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.63066
EMR
.054446
YIELD
.68156
R-Squared
.50419
S.E. of Regression
2.7236
Mean of Dependent Variable -.70960
Residual Sum of Squares
867.9061
Akaike Info. Criterion
-291.9881
DW-statistic
1.8430

Standard Error
.25028
.029540
.062509

T-Ratio[Prob]
-2.5198[.013]
1.8431[.068]
10.9033[.000]

R-Bar-Squared
.49572
F-stat.
F( 2, 117) 59.4889[.000]
S.D. of Dependent Variable
3.8354
Equation Log-likelihood
-288.9881
Schwarz Bayesian Criterion -296.1694

Πίνακας 32 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1975 – 1984 με την προσθήκη του dividend yield

Η growth ανωμαλία εξακολουθεί να εμφανίζεται και κατά τη διάρκεια της δεύτερης
δεκαετίας, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 33. Μάλιστα, τα t-stat των συντελεστών του α και
του dividend yield είναι πολύ υψηλά. Παρατηρούμε ότι με την προσθήκη της επιπλέον
μεταβλητής η αγορά φαίνεται να μην λειτουργεί αποτελεσματικά για την δεύτερη
υποπερίοδο, κάτι που δεν ίσχυε, πριν τη προσθήκης της μεταβλητής (βλέπε Πίνακα 29).
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.85453
EMR
.056365
YIELD
.83222
R-Squared
.63805
S.E. of Regression
1.8895
Mean of Dependent Variable -.44529
Residual Sum of Squares
417.7339
Akaike Info. Criterion
-248.1138
DW-statistic
2.1231

Standard Error
.17601
.028290
.058002

T-Ratio[Prob]
-4.8549[.000]
1.9924[.049]
14.3481[.000]

R-Bar-Squared
.63186
F-stat.
F( 2, 117) 103.1245[.000]
S.D. of Dependent Variable
3.1142
Equation Log-likelihood
-245.1138
Schwarz Bayesian Criterion -252.2950

Πίνακας 33 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1985 – 1994 με την προσθήκη του dividend yield

Για την τρίτη υποπερίοδο, η αγορά δείχνει να λειτουργεί αποτελεσματικά, καθώς δεν
φαίνεται από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης να εμφανίζεται η value ανωμαλία και
επομένως η προσθήκης της επιπλέον μεταβλητής δεν επηρεάζει την εικόνα της ανάλυσης.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.54048
EMR
.18267
YIELD
.35193
R-Squared
.14079
S.E. of Regression
3.5208
Mean of Dependent Variable -.25942
Residual Sum of Squares
1747.8
Akaike Info. Criterion
-387.0621
DW-statistic
1.8864

Standard Error
.30034
.079663
.078052

T-Ratio[Prob]
-1.7995[.074]
2.2931[.023]
4.5089[.000]

R-Bar-Squared
.12860
F-stat.
F( 2, 141) 11.5521[.000]
S.D. of Dependent Variable
3.7717
Equation Log-likelihood
-384.0621
Schwarz Bayesian Criterion -391.5168

Πίνακας 34 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1995 – 2006 με την προσθήκη του dividend yield

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η προσθήκη της μερισματικής απόδοσης στην
οικονομετρική ανάλυση μεταβάλλει τα αποτελέσματα. Και για το την περίοδο συνολικά και
για την πρώτη υποπερίοδο φαίνεται έντονη η ύπαρξη growth ανωμαλίας, καθώς το HML
χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει αρνητική υπεραπόδοση, ενώ για τη δεύτερη δεκαετία, υπάρχει
μεταστροφή της αγοράς, καθώς φαίνεται να λειτουργεί μη αποτελεσματικά. Αυτό
συνεπάγεται ότι η απόδοση του HML χαρτοφυλακίου επηρεάζεται σημαντικά από
μακροοικονομικούς παράγοντες, ως αποτέλεσμα της εξάρτησης των αποτελεσμάτων από
τους επιχειρησιακούς κύκλους.
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5.3.3. Αποτελέσματα Ανάλυσης Αποδόσεων Χαρτοφυλακίων (χωρίς μερίσματα)
Η ανάλυση που ακολουθεί λαμβάνει ως αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τις αποδόσεις, χωρίς
δηλαδή την προσθήκη μερισμάτων, όπου εκτός των άλλων, θα εξάγουμε συμπεράσματα κατά
πόσον τα μερίσματα παίζουν σημαντικό ή όχι ρόλο στις συστηματικά μεγαλύτερες αποδόσεις
του HML χαρτοφυλακίου.
Για το σύνολο της χρονικής περιόδου που αναλύουμε, παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα δεν
μεταβάλλονται. Η αγορά εξακολουθεί να παρουσιάζει ενδείξεις μη αποτελεσματικής
λειτουργίας και οι αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου εξακολουθούν να μην ακολουθούν
την απόδοση της αγοράς. Μάλιστα, παρατηρούμε ότι ο συντελεστής του α είναι αρνητικός,
που ισοδυναμεί με την ύπαρξη growth ανωμαλίας στην αγορά. Η ίδια εικόνα είχε
παρουσιαστεί και στο προηγούμενο σκέλος της ανάλυσης (βλέπε Πίνακες 27 και 31).
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.60175
EMR
.017132
R-Squared
.8962E-3
S.E. of Regression
3.6117
Mean of Dependent Variable -.59496
Residual Sum of Squares
4982.8
Akaike Info. Criterion
-1039.0
DW-statistic
1.8479

Standard Error
.18467
.029268

T-Ratio[Prob]
-3.2585[.001]
.58536[.559]

R-Bar-Squared
-.0017193
F-stat.
F( 1, 382)
.34264[.559]
S.D. of Dependent Variable
3.6086
Equation Log-likelihood
-1037.0
Schwarz Bayesian Criterion
-1042.9

Πίνακας 35 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1975 – 2006

Ίδια συμπεράσματα εξάγουμε παρατηρώντας τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης
για την πρώτη υποπερίοδο. Η αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί μη αποτελεσματικά και το
value χαρτοφυλάκιο εξακολουθεί να μην ακολουθεί την απόδοση της αγοράς (ύπαρξη growth
effect).
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.91755
EMR
-.0080258
R-Squared
.3205E-3
S.E. of Regression
3.8644
Mean of Dependent Variable -.92152
Residual Sum of Squares
1762.2
Akaike Info. Criterion
-333.4810
DW-statistic
1.8640

Standard Error
.35336
.041261

T-Ratio[Prob]
-2.5967[.011]
-.19451[.846]

R-Bar-Squared
-.0081513
F-stat.
F( 1, 118) .037835[.846]
S.D. of Dependent Variable
3.8487
Equation Log-likelihood
-331.4810
Schwarz Bayesian Criterion -336.2685

Πίνακας 36 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1975 – 1984
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Για την δεύτερη υποπερίοδο, υπάρχουν σαφής ενδείξεις ότι η αγορά παραμένει μη
αποτελεσματική (Πίνακας 3). Μάλιστα, σε σχέση με τα αποτελέσματα του Πίνακα 29,
δηλαδή σε σχέση με την ανάλυση όταν οι αποδόσεις περιλαμβάνουν τα μερίσματα, φαίνεται
ότι είναι πιο έντονο το growth effect.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.60820
EMR
.017043
R-Squared
.0011116
S.E. of Regression
3.1459
Mean of Dependent Variable -.60154
Residual Sum of Squares
1167.8
Akaike Info. Criterion
-308.7955
DW-statistic
1.6826

Standard Error
.28777
.047031

T-Ratio[Prob]
-2.1135[.037]
.36237[.718]

R-Bar-Squared
-.0073536
F-stat.
F( 1, 118)
.13131[.718]
S.D. of Dependent Variable
3.1344
Equation Log-likelihood
-306.7955
Schwarz Bayesian Criterion -311.5830

Πίνακας 37 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1985 – 1994

Και για την τρίτη υποπερίοδο δεν παρατηρούμε διαφοροποίηση στα αποτελέσματα της
ανάλυσης. Η αγορά φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά και δεν υπάρχουν ενδείξεις για
την ύπαρξη value ή growth ανωμαλίας.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.35956
EMR
.13227
R-Squared
.017054
S.E. of Regression
3.7501
Mean of Dependent Variable -.31734
Residual Sum of Squares
1996.9
Akaike Info. Criterion
-395.6554
DW-statistic
1.9449

Standard Error
.31366
.084271

T-Ratio[Prob]
-1.1463[.254]
1.5696[.119]

R-Bar-Squared
.010132
F-stat.
F( 1, 142)
2.4636[.119]
S.D. of Dependent Variable
3.7692
Equation Log-likelihood
-393.6554
Schwarz Bayesian Criterion -398.6252

Πίνακας 38 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1995 – 2006

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αποδόσεων του HML χαρτοφυλακίου, όταν οι αποδόσεις
δεν περιλαμβάνουν μερίσματα, παρατηρούμε ότι η εικόνα, συγκριτικά με το πρώτο σκέλος
της ανάλυσης δεν έχει μεταβληθεί. Η ύπαρξη της growth ανωμαλίας εξακολουθεί να
υφίσταται και μάλιστα είναι εξαρτώμενη από το χρόνο. Ειδικά για την τρίτη υποπερίοδο, η
αγορά δείχνει να λειτουργεί αποτελεσματικά, αντιστρέφοντας την εικόνα των προηγούμενων
περιόδων.
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5.3.4. Αποτελέσματα συνολικής ανάλυσης αποδόσεων χαρτοφυλακίων (χωρίς
μερισμάτων) με την προσθήκη του dividend yield
Το τελευταίο μέρος της μελέτης του “value vs. growth” φαινομένου αφορά στην ανάλυση
των αποδόσεων χωρίς μερίσματα, με την προσθήκη όμως του dividend yield ως ανεξάρτητη
μεταβλητή.
Παρατηρούμε ότι η εικόνα δεν διαφοροποιείται, σε σχέση με την ανάλυση που προηγήθηκε
και η αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί μη αποτελεσματικά. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί
και με τα συμπεράσματα των προηγούμενων πινάκων, για τις διαφορετικές μελέτες που
έχουν λάβει χώρα και έχουν παρουσιαστεί παραπάνω (Πίνακες 27, 31, 35). Και σε αυτήν την
περίπτωση, το dividend yield εξακολουθεί να έχει επίδραση στην τιμή του R2, ενώ
εξακολουθεί να είναι στατιστικά σημαντικό ( t  stat  13.9121 ).
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.77442
EMR
.066924
YIELD
.57672
R-Squared
.33746
S.E. of Regression
2.9449
Mean of Dependent Variable -.59496
Residual Sum of Squares
3304.3
Akaike Info. Criterion
-961.1201
DW-statistic
1.8128

Standard Error
.15109
.024132
.041454

T-Ratio[Prob]
-5.1255[.000]
2.7733[.006]
13.9121[.000]

R-Bar-Squared
.33398
F-stat.
F( 2, 381) 97.0309[.000]
S.D. of Dependent Variable
3.6086
Equation Log-likelihood
-958.1201
Schwarz Bayesian Criterion -967.0460

Πίνακας 39 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1975 - 2006 με την προσθήκη dividend yield

Σε ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε και για την πρώτη δεκαετία (ύπαρξη growth effect).
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το R2 παρουσιάζει υψηλή τιμή (0.5014), γεγονός που συνεπάγεται
ότι και για αυτήν την περίοδο το growth φαινόμενο έχει σημαντική εξάρτηση με τους
μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως αυτοί διαμορφώνουν τους επιχειρησιακούς κύκλους.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.81715
EMR
.055159
YIELD
.68190
R-Squared
.50144
S.E. of Regression
2.7407
Mean of Dependent Variable -.92152
Residual Sum of Squares
878.8178
Akaike Info. Criterion
-292.7378
DW-statistic
1.8063

Standard Error
.25078
.029837
.062880

T-Ratio[Prob]
-3.2585[.001]
1.8486[.067]
10.8445[.000]

R-Bar-Squared
.49292
F-stat.
F( 2, 117) 58.8390[.000]
S.D. of Dependent Variable
3.8487
Equation Log-likelihood
-289.7378
Schwarz Bayesian Criterion -296.9190

Πίνακας 40 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1975 – 1984 με την προσθήκη dividend yield

Και για τη δεύτερη δεκαετία, η αγορά παραμένει έντονα μη αποτελεσματική και έντονη
εμφανίζεται η επίδραση της growth ανωμαλίας. Και για αυτήν την περίοδο επίσης πρέπει να
υπογραμμιστεί η στατιστική σημαντικότητα της επιπλέον μεταβλητής.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.99024
EMR
.055513
YIELD
.83439
R-Squared
.63332
S.E. of Regression
1.9141
Mean of Dependent Variable -.60154
Residual Sum of Squares
428.6809
Akaike Info. Criterion
-249.6659
DW-statistic
2.0630

Standard Error
.17715
.028745
.058747

T-Ratio[Prob]
-5.5899[.000]
1.9313[.056]
14.2030[.000]

R-Bar-Squared
.62705
F-stat.
F( 2, 117) 101.0406[.000]
S.D. of Dependent Variable
3.1344
Equation Log-likelihood
-246.6659
Schwarz Bayesian Criterion -253.8471

Πίνακας 41 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1985 – 1994 με την προσθήκη dividend yield

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης εξακολουθούν να μην μεταβάλλονται και για την τρίτη
υποπερίοδο. Μετά το 1995, φαίνεται η growth ανωμαλία που έχει περιγραφεί να εξαλείφεται
και η αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά. Το yield παραμένει στατιστικά σημαντικό, ενώ η
τιμή του R2 είναι χαμηλότερη (0.14053).
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.55190
EMR
.18326
YIELD
.35106
R-Squared
.14053
S.E. of Regression
3.5190
Mean of Dependent Variable -.31734
Residual Sum of Squares
1746.1
Akaike Info. Criterion
-386.9901
DW-statistic
1.8807

Standard Error
.29742
.079886
.078000

T-Ratio[Prob]
-1.8556[.066]
2.2940[.023]
4.5008[.000]

R-Bar-Squared
.12834
F-stat.
F( 2, 141) 11.5274[.000]
S.D. of Dependent Variable
3.7692
Equation Log-likelihood
-383.9901
Schwarz Bayesian Criterion -391.4448

Πίνακας 42 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1995 – 2006 με την προσθήκη dividend yield

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν μια
αγορά που λειτουργεί κατά κύριο λόγο μη αποτελεσματικά και υπάρχει έντονη η παρουσία
του growth effect. Το γεγονός ότι η προσθήκη της μερισματικής απόδοσης εντείνει το
φαινόμενο και μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι το growth effect επηρεάζεται και από τους
επιχειρησιακούς κύκλους και μάλιστα σημαντικά. Από την άλλη πλευρά, η αντιστροφή των
συμπερασμάτων την τρίτη υποπερίοδο, σε όλες τις διαφορετικές αναλύσεις που
πραγματοποιήθηκαν, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή growth στρατηγικής
αποδεικνύεται κερδοφόρα μακροχρόνια (και για τα 31 χρόνια), σε υποπεριόδους όμως μπορεί
να μην είναι τόσο προσοδοφόρα, όπως για παράδειγμα από το 1995 και μετά.
Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα της μελέτης για τη
χρηματαγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Συνοπτικός Πίνακας Χρηματαγοράς Ηνωμένου Βασιλείου
Περίοδος
Ανάλυσης

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων με
μερίσματα

Προσθήκη Dividend
Yield

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων
χωρίς μερίσματα

Προσθήκη
Dividend Yield

1975 - 2006
1975 - 1984
1985 - 1994
1995 - 2006
Πίνακας 43 – Συνοπτικός Πίνακας Μελέτης Χρηματαγοράς Ηνωμένου Βασιλείου 1975 - 2006
Υπάρχει Value Effect
Υπάρχει Growth Effect
Δεν υπάρχει Effect
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5.4. ΙΑΠΩΝΙΑ
Αναφορικά με το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας, οι διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν στην
περίοδο 1/7/1986 – 31/12/2006.

5.4.1. Αποτελέσματα

ανάλυσης

αποδόσεων

χαρτοφυλακίων

(συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων)
Η ανάλυση των αποδόσεων για το σύνολο των είκοσι ετών καταδεικνύει ότι υπάρχουν
ισχυρές ενδείξεις ότι η αγορά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και ότι το CAPM δεν έχει
εφαρμογή και δεν εξηγεί τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου, δεδομένου ότι ο σταθερός
συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός και διαφορετικός από το μηδέν. Επομένως, η
απόδοση του HML χαρτοφυλακίου δεν εξηγείται από την απόδοση της αγοράς. Μάλιστα,
στην χρηματαγορά της Ιαπωνίας, παρατηρούμε την ύπαρξη value effect, δηλαδή το HML
χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει θετική υπεραπόδοση. Με άλλα λόγια η διακράτηση του value
χαρτοφυλακίου σε όλη την περίοδο, θα απέφερε στον επενδυτή μεγαλύτερες αποδόσεις, τόσο
από την επιπλέον απόδοση της αγοράς, όσο και από την απόδοση του growth
χαρτοφυλακίου.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.84911
EMR
-.097749
R-Squared
.014603
S.E. of Regression
5.5198
Mean of Dependent Variable
.81248
Residual Sum of Squares
7434.2
Akaike Info. Criterion
-770.3063
DW-statistic
1.9600

Standard Error
.35246
.051404

T-Ratio[Prob]
2.4091[.017]
-1.9016[.058]

R-Bar-Squared
.010565
F-stat.
F( 1, 244)
3.6160[.058]
S.D. of Dependent Variable
5.5492
Equation Log-likelihood
-768.3063
Schwarz Bayesian Criterion -773.8116

Πίνακας 44 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1/7/1986 – 31/12/2006

Απομονώνοντας την πρώτη υποπερίοδο, δηλαδή την πρώτη δεκαετία, παρατηρούμε ότι τα
συμπεράσματα διαφοροποιούνται. Η αγορά δείχνει να έχει μεταστρέψει την εικόνα της και
να λειτουργεί αποτελεσματικά, δεδομένου ότι οι επενδυτές έχουν αντιδράσει και δεν
υπάρχουν ενδείξεις για εφαρμογή του value φαινόμενου. Ο συντελεστής α είναι στατιστικά
μη σημαντικός ( t  stat  1.0173 ), ενώ το R2 έχει πολύ υψηλότερη τιμή, σε σύγκριση με τον
προηγούμενο πίνακα.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.43973
EMR
-.24381
R-Squared
.13989
S.E. of Regression
4.7249
Mean of Dependent Variable
.31483
Residual Sum of Squares
2634.3
Akaike Info. Criterion
-357.6056
DW-statistic
1.9710

Standard Error
.43226
.055655

T-Ratio[Prob]
1.0173[.311]
-4.3808[.000]

R-Bar-Squared
.13260
F-stat.
F( 1, 118) 19.1915[.000]
S.D. of Dependent Variable
5.0732
Equation Log-likelihood
-355.6056
Schwarz Bayesian Criterion -360.3931

Πίνακας 45 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 7/1986 – 6/1996

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για τη δεύτερη υποπερίοδο.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα 46, από το 1996 και μετά η αγορά φαίνεται να μην λειτουργεί
αποτελεσματικά και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι εμφανίζεται value ανωμαλία (ο
συντελεστής του α είναι διάφορος του μηδέν και στατιστικά σημαντικός). Θα πρέπει να
επισημάνουμε τέλος ότι το R2 έχει και πάλι πολύ χαμηλή τιμή.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
1.2500
EMR
.14963
R-Squared
.021858
S.E. of Regression
5.9072
Mean of Dependent Variable
1.2864
Residual Sum of Squares
4326.9
Akaike Info. Criterion
-403.5750
DW-statistic
1.9660

Standard Error
.52671
.089888

T-Ratio[Prob]
2.3732[.019]
1.6646[.099]

R-Bar-Squared
.013970
F-stat.
F( 1, 124)
2.7709[.099]
S.D. of Dependent Variable
5.9489
Equation Log-likelihood
-401.5750
Schwarz Bayesian Criterion -406.4113

Πίνακας 46 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 7/ 1996 – 12/2006

Συμπερασματικά, από την παραπάνω ανάλυση, παρατηρούμε ότι για τη χρηματαγορά της
Ιαπωνίας, παρουσιάζεται μια χρονική εξάρτηση της “value vs. growth” ανωμαλίας και των
αποδόσεων της αγοράς. Συνολικά για την περίοδο (1985 – 2006) και από το 1996 και μετά
παρατηρούμε ότι η αγορά είναι μη αποτελεσματική και το HML χαρτοφυλάκιο εμφανίζει
συστηματικά επιπλέον αποδόσεις, συγκριτικά με το growth χαρτοφυλάκιο. Το φαινόμενο
αυτό δεν εμφανίζεται την περίοδο 1985 – 1995, όπου η αγορά φαίνεται να λειτουργεί
αποτελεσματικά.
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5.4.2. Αποτελέσματα

συνολικής

ανάλυσης

αποδόσεων

χαρτοφυλακίων

(συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) με την προσθήκη του dividend
yield
Η ανάλυση του “value vs. growth” effect παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με την
προσθήκη του dividend yield στο μοντέλο παλινδρόμησης που χρησιμοποιούμε. Από την
ανάλυση που προηγήθηκε συμπεράναμε ότι υπάρχει value ανωμαλία για το σύνολο της
περιόδου, συμπέρασμα που με την προσθήκη της μερισματικής απόδοσης δεν ισχύει. Όπως
βλέπουμε και στον Πίνακα 47, για την ίδια περίοδο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει value
ανωμαλία και οι αποδόσεις της αγοράς εξηγούν της αποδόσεις του value χαρτοφυλακίου.
Επομένως, το CAPM έχει εφαρμογή και εξηγεί τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου,
καθώς το α είναι στατιστικά μη σημαντικό. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι,
το yield είναι στατιστικά σημαντικό ( t  stat  14.56 ) και το R2 εμφανίζει σημαντικά υψηλή
τιμή (0.4737).
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.33983
EMR
.010323
YIELD
.79166
R-Squared
.47377
S.E. of Regression
4.0420
Mean of Dependent Variable
.81248
Residual Sum of Squares
3970.1
Akaike Info. Criterion
-694.1468
DW-statistic
1.8106

Standard Error
.26045
.038367
.054367

T-Ratio[Prob]
1.3048[.193]
.26908[.788]
14.5614[.000]

R-Bar-Squared
.46944
F-stat.
F( 2, 243) 109.3893[.000]
S.D. of Dependent Variable
5.5492
Equation Log-likelihood
-691.1468
Schwarz Bayesian Criterion -699.4048

Πίνακας 47 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 7/1986 – 6/2006 με την προσθήκη του dividend yield

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και για την πρώτη υποπερίοδο, καθώς δεν εμφανίζεται
“value vs. growth” effect. Και στην ανάλυση που προηγήθηκε, χωρίς δηλαδή την προσθήκη
της επιπλέον μεταβλητής, για την πρώτη υποπερίοδο η αγορά λειτουργούσε αποτελεσματικά.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.035540
EMR
-.19954
YIELD
.65927
R-Squared
.43024
S.E. of Regression
3.8620
Mean of Dependent Variable
.31483
Residual Sum of Squares
1745.0
Akaike Info. Criterion
-333.8945
DW-statistic
1.9717

Standard Error
.35864
.045850
.085379

T-Ratio[Prob]
-.099097[.921]
-4.3520[.000]
7.7217[.000]

R-Bar-Squared
.42050
F-stat.
F( 2, 117) 44.1752[.000]
S.D. of Dependent Variable
5.0732
Equation Log-likelihood
-330.8945
Schwarz Bayesian Criterion -338.0758

Πίνακας 48 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 7/1986 – 6/1996 με την προσθήκη του dividend yield

Η εικόνα διαφοροποιείται απομονώνοντας τις αποδόσεις της δεύτερης υποπεριόδου.
Παρατηρούμε ότι για της αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου από το 1995 και μετά
παρουσιάζεται ανωμαλία στην αγορά, καθώς φαίνεται ότι τα value χαρτοφυλάκια
επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις από τα growth. Ο συντελεστής α είναι στατιστικά
σημαντικός και μη μηδενικός, όπως και ο συντελεστής της μερισματικής αποδόσεις, ενώ
σημειώνεται ότι το R2 υπολογίζεται σε 0.72.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.71057
EMR
.39170
YIELD
.95639
R-Squared
.72177
S.E. of Regression
3.1633
Mean of Dependent Variable
1.2864
Residual Sum of Squares
1230.8
Akaike Info. Criterion
-325.3709
DW-statistic
1.7744

Standard Error
.28371
.050064
.054370

T-Ratio[Prob]
2.5045[.014]
7.8240[.000]
17.5903[.000]

R-Bar-Squared
.71725
F-stat.
F( 2, 123) 159.5405[.000]
S.D. of Dependent Variable
5.9489
Equation Log-likelihood
-322.3709
Schwarz Bayesian Criterion -329.6253

Πίνακας 49 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 7/1997 – 12/2006 με την προσθήκη του dividend yield

Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η προσθήκη της μερισματικής απόδοσης στην
οικονομετρική ανάλυση μεταβάλλει τα συμπεράσματα της μελέτης μας για τη
χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας. Σε σύγκριση με την ανάλυση χωρίς την επιπλέον
μεταβλητή, παρατηρούμε ότι μόνο για την δεύτερη υποπερίοδο η αγορά φαίνεται να
λειτουργεί μη αποτελεσματικά, δείχνοντας την επίδραση του dividend yield στα
αποτελέσματα του μοντέλου. Επισημαίνεται επίσης ότι η μερισματική απόδοση είναι
στατιστικά σημαντική σε όλες τις αναλύσεις που έλαβαν χώρα.
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5.4.3. Αποτελέσματα Ανάλυσης Αποδόσεων Χαρτοφυλακίων (χωρίς μερίσματα)
Όπως για κάθε υπό εξέταση χρηματαγορά, έτσι και στην περίπτωση της Ιαπωνίας
πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη μελέτη για την εμφάνιση της “value vs. growth” ανωμαλίας,
λαμβάνοντας τις καθαρές αποδόσεις του χαρτοφυλακίου, χωρίς δηλαδή την προσθήκη των
μερισμάτων.
Για το σύνολο της χρονικής περιόδου που αναλύουμε, παρατηρούμε ότι, όπως φαίνεται και
στον Πίνακα 50 υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την ύπαρξη value ανωμαλίας, γεγονός που
δεν διαφοροποιεί τα αποτελέσματα της αρχικής μελέτης, δηλαδή των αποδόσεων με
μερίσματα (βλέπε Πίνακα 44). Παρατηρούμε δηλαδή ότι ο μη υπολογισμός μερισμάτων, ως
μέρος της συνολικής απόδοσης, δεν έχει επίδραση στις επιπλέον αποδόσεις των value
χαρτοφυλακίου.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.85499
EMR
-.080567
R-Squared
.010105
S.E. of Regression
5.4348
Mean of Dependent Variable
.83500
Residual Sum of Squares
7207.1
Akaike Info. Criterion
-766.4907
DW-statistic
1.9615

Standard Error
.34674
.051050

T-Ratio[Prob]
2.4658[.014]
-1.5782[.116]

R-Bar-Squared
.0060478
F-stat.
F( 1, 244)
2.4907[.116]
S.D. of Dependent Variable
5.4513
Equation Log-likelihood
-764.4907
Schwarz Bayesian Criterion -769.9960

Πίνακας 50 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 7/ 1986 – 12/2006

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται απομονώνοντας την πρώτη δεκαετία, σε σχέση με τη μελέτη
των αποδόσεων με μερίσματα, καθώς και πάλι εμφανίζεται το φαινόμενο, η αγορά να
παρουσιάζεται αποτελεσματική για την πρώτη υποπερίοδο.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.47235
EMR
-.22020
R-Squared
.12103
S.E. of Regression
4.5849
Mean of Dependent Variable
.40708
Residual Sum of Squares
2480.6
Akaike Info. Criterion
-353.9974
DW-statistic
1.9436

Standard Error
.41886
.054629

T-Ratio[Prob]
1.1277[.262]
-4.0308[.000]

R-Bar-Squared
.11358
F-stat.
F( 1, 118) 16.2475[.000]
S.D. of Dependent Variable
4.8698
Equation Log-likelihood
-351.9974
Schwarz Bayesian Criterion -356.7849

Πίνακας 51 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 7/ 1986 – 6/1996

Η εικόνα αντιστρέφεται τη δεύτερη υποπερίοδο, όπου και πάλι φαίνεται ότι εμφανίζεται
value ανωμαλία και η αγορά λειτουργεί μη αποτελεσματικά (ο συντελεστής του a είναι
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στατιστικά σημαντικός και διάφορο του μηδέν, οπότε οι αποδόσεις της αγοράς δεν εξηγούν
τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου).
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
1.2122
EMR
.14986
R-Squared
.021815
S.E. of Regression
5.9020
Mean of Dependent Variable
1.2425
Residual Sum of Squares
4319.4
Akaike Info. Criterion
-403.4649
DW-statistic
1.9646

Standard Error
.52611
.090116

T-Ratio[Prob]
2.3042[.023]
1.6629[.099]

R-Bar-Squared
.013926
F-stat.
F( 1, 124)
2.7654[.099]
S.D. of Dependent Variable
5.9435
Equation Log-likelihood
-401.4649
Schwarz Bayesian Criterion -406.3012

Πίνακας 52 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 7/1996 – 12/2006

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αποδόσεων του HML χαρτοφυλακίου, όταν οι αποδόσεις
δεν περιλαμβάνουν μερίσματα, παρατηρούμε ότι τα συμπεράσματα δεν διαφοροποιούνται,
παρά τον αποκλεισμό των μερισμάτων από τις αποδόσεις. Η αγορά εξακολουθεί να
παρουσιάζεται μη αποτελεσματική στο σύνολο των ετών, καθώς και από το 1995 και μετά,
ενώ για την δεκαετία 1985 – 1995, φαίνεται να μην εμφανίζεται value ανωμαλία.

5.4.4. Αποτελέσματα συνολικής ανάλυσης αποδόσεων χαρτοφυλακίων (χωρίς
μερισμάτων) με την προσθήκη του dividend yield
Το τελευταίο μέρος της μελέτης του φαινομένου στη χρηματαγορά της Ιαπωνίας αφορά στην
ανάλυση των αποδόσεων χωρίς μερίσματα, με την προσθήκη όμως του dividend yield, ώστε
να δούμε κατά πόσον ο παράγοντας αυτός επηρεάζει τα αποτελέσματα και κατά πόσον οι
αποδόσεις επηρεάζονται από τους επιχειρησιακούς κύκλους.
Παρατηρούμε ότι η εικόνα δεν διαφοροποιείται, σε σχέση με την ανάλυση που προηγήθηκε
και η αγορά εξακολουθεί να είναι μη αποτελεσματικά. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί και
με τα συμπεράσματα των προηγούμενων πινάκων, για τις διαφορετικές μελέτες που έχουν
λάβει χώρα και έχουν παρουσιαστεί παραπάνω (Πίνακες 44, 50), ενώ πρέπει να σημειώσουμε
ότι στην αντίστοιχη μελέτη, όταν τα μερίσματα συμπεριλαμβάνονταν στις αποδόσεις
(Πίνακας 47), το συμπέρασμα ήταν ότι η αγορά ήταν αποτελεσματική. Παρατηρούμε δηλαδή
πως οι μικρές διαφοροποιήσεις στα δεδομένα διαφοροποιούν σημαντικά τα αποτελέσματα
της μελέτης.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.84294
EMR
-.079295
YIELD
.019810
R-Squared
.010412
S.E. of Regression
5.4452
Mean of Dependent Variable
.83500
Residual Sum of Squares
7204.9
Akaike Info. Criterion
-767.4526
DW-statistic
1.9870

Standard Error
.35016
.051356
.072151

T-Ratio[Prob]
2.4073[.017]
-1.5440[.124]
.27457[.784]

R-Bar-Squared
.0022670
F-stat.
F( 2, 243)
1.2783[.280]
S.D. of Dependent Variable
5.4513
Equation Log-likelihood
-764.4526
Schwarz Bayesian Criterion -772.7106

Πίνακας 53 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 7/1986 – 12/2006 με την προσθήκη dividend yield

Για την πρώτη υποπερίοδο, τα αποτελέσματα δεν αλλάζουν και το HML χαρτοφυλάκιο δεν
φαίνεται να παρουσιάζει επιπλέον αποδόσεις, αλλά οι αποδόσεις τους δείχνουν να
ακολουθούν την αγορά.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
.39925
EMR
-.22061
YIELD
.10667
R-Squared
.12941
S.E. of Regression
4.5825
Mean of Dependent Variable
.40708
Residual Sum of Squares
2456.9
Akaike Info. Criterion
-354.4227
DW-statistic
2.0830

Standard Error
.42427
.054601
.10052

T-Ratio[Prob]
.94103[.349]
-4.0404[.000]
1.0612[.291]

R-Bar-Squared
.11452
F-stat.
F( 2, 117)
8.6955[.000]
S.D. of Dependent Variable
4.8698
Equation Log-likelihood
-351.4227
Schwarz Bayesian Criterion -358.6039

Πίνακας 54 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 7/1986 – 6/1996 με την προσθήκη dividend yield

Αντίστοιχα για τη δεύτερη υποπερίοδο, όπως και στην ανάλυση χωρίς την προσθήκη της
μερισματικής απόδοσης, βλέπουμε ότι ο συντελεστής του α είναι στατιστικά σημαντικός και
μη μηδενικός και επομένως το CAPM δεν μπορεί να εξηγήσει τις αποδόσεις του HML
χαρτοφυλακίου.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
1.2003
EMR
.15378
YIELD
.022242
R-Squared
.022210
S.E. of Regression
5.9247
Mean of Dependent Variable
1.2425
Residual Sum of Squares
4317.6
Akaike Info. Criterion
-404.4394
DW-statistic
1.9976

Standard Error
.53085
.092155
.099742

T-Ratio[Prob]
2.2610[.026]
1.6687[.098]
.22299[.824]

R-Bar-Squared
.0063110
F-stat.
F( 2, 123)
1.3969[.251]
S.D. of Dependent Variable
5.9435
Equation Log-likelihood
-401.4394
Schwarz Bayesian Criterion -408.6939

Πίνακας 55 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 7/1996 – 12/2006 με την προσθήκη dividend yield
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Συνοπτικά για τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την Ιαπωνία, με τις αποδόσεις των
χαρτοφυλακίων, χωρίς την προσθήκη μερισμάτων, παρατηρούμε ότι η προσθήκη του
dividend yield, ως βασικός μακροοικονομικός παράγοντας, παρουσιάζεται για όλες τις
περιόδους εξέτασης ως στατιστικά μη σημαντικός, ενώ δεν διαφοροποιεί τα αποτελέσματα
των αναλύσεων που έλαβαν χώρα.
Σε γενικές γραμμές, η αγορά της Ιαπωνίας δείχνει διαφορετική εικόνα ανά δεκαετία, παρά το
γεγονός ότι διαχρονικά, για το σύνολο της περιόδου, το value χαρτοφυλάκιο παρουσιάζεται
κερδοφόρο και οι επενδυτές που ακολούθησαν value στρατηγική μακροχρόνια είναι
κερδισμένοι.
Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα της μελέτης για τη
χρηματαγορά της Ιαπωνίας.
Συνοπτικός Πίνακας Χρηματαγοράς Ιαπωνίας
Περίοδος
Ανάλυσης

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων με
μερίσματα

Προσθήκη Dividend
Yield

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων
χωρίς μερίσματα

Προσθήκη
Dividend Yield

1986 – 2006
1986 – 1996
1996 - 2006
Πίνακας 56 – Συνοπτικός Πίνακας Μελέτης Χρηματαγοράς Ιαπωνίας 1986 - 2006
Υπάρχει Value Effect
Υπάρχει Growth Effect
Δεν υπάρχει Effect


Σελ. 64 από 80

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πτυχιακή Εργασία: Value vs. Growth – Is the anomaly real?

5.5. HONG - KONG
Αναφορικά με το χρηματιστήριο του Hong - Kong, οι διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν
στην περίοδο 12/1985 – 12/2006.

5.5.1. Αποτελέσματα

ανάλυσης

αποδόσεων

χαρτοφυλακίων

(συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων)
Για το σύνολο των 21 ετών, όπως παρατηρούμε και στον πίνακα 57, υπάρχουν σαφείς
ενδείξεις ότι το CAPM έχει εφαρμογή και εξηγεί τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου,
δεδομένου ότι ο σταθερός συντελεστής είναι στατιστικά μη σημαντικός και ίσος με μηδέν.
Επομένως, η απόδοση του HML χαρτοφυλακίου εξηγείται από την απόδοση της αγοράς. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, το R2 ισούται με 0.17 και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι
συγκεκριμένες παράμετροι έχουν επεξηγηματική ικανότητα, σε σχέση με την εξαρτημένη
μεταβλητή.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.57282
EMR
.31357
R-Squared
.17790
S.E. of Regression
5.3850
Mean of Dependent Variable -.22182
Residual Sum of Squares
7278.6
Akaike Info. Criterion
-785.9431
DW-statistic
1.8462

Standard Error
.34189
.042548

T-Ratio[Prob]
-1.6755[.095]
7.3698[.000]

R-Bar-Squared
.17462
F-stat.
F( 1, 251) 54.3147[.000]
S.D. of Dependent Variable
5.9273
Equation Log-likelihood
-783.9431
Schwarz Bayesian Criterion -789.4765

Πίνακας 57 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/1985 – 12/2006

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε απομονώνοντας την πρώτη υποπερίοδο, δηλαδή από
12/1985 έως 11/1995. Η αγορά εξακολουθεί να κινείται αποτελεσματικά και η “value vs.
growth” ανωμαλία εξακολουθεί να μην έχει εφαρμογή, καθώς ο συντελεστής α παραμένει
στατιστικά μη σημαντικός. Επομένως, για την πρώτη δεκαετία, η αγορά δεν δείχνει να
αλλάζει εικόνα και οι επενδυτές που ακολουθούν τη value στρατηγική δεν αποκομίζουν
μεγαλύτερα οφέλη.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.34150
EMR
.13229
R-Squared
.082241
S.E. of Regression
3.6892
Mean of Dependent Variable -.12150
Residual Sum of Squares
1606.0
Akaike Info. Criterion
-327.9136
DW-statistic
1.6404

Standard Error
.34351
.040683

T-Ratio[Prob]
-.99417[.322]
3.2518[.001]

R-Bar-Squared
.074463
F-stat.
F( 1, 118) 10.5740[.001]
S.D. of Dependent Variable
3.8347
Equation Log-likelihood
-325.9136
Schwarz Bayesian Criterion -330.7010

Πίνακας 58 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/1985 – 11/1995

Και για τη δεύτερη υποπερίοδο (12/1995 – 12/2006) παρατηρούμε ότι η εικόνα δεν
διαφοροποιείται. Και για αυτήν την περίοδο το CAPM εξακολουθεί να εξηγεί τις αποδόσεις
του HML χαρτοφυλακίου, καθώς ο συντελεστής α παραμένει στατιστικά μη σημαντικός.
Σημειώνεται ότι και το R2 παραμένει σχετικά υψηλό.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.63155
EMR
.50761
R-Squared
.28038
S.E. of Regression
6.2458
Mean of Dependent Variable -.31233
Residual Sum of Squares
5110.3
Akaike Info. Criterion
-433.3547
DW-statistic
1.8966

Standard Error
.54342
.071050

T-Ratio[Prob]
-1.1622[.247]
7.1443[.000]

R-Bar-Squared
.27489
F-stat.
F( 1, 131) 51.0417[.000]
S.D. of Dependent Variable
7.3347
Equation Log-likelihood
-431.3547
Schwarz Bayesian Criterion -436.2450

Πίνακας 59 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/ 1995 – 12/2006

Συνοπτικά από την παραπάνω ανάλυση παρατηρούμε ότι η χρηματιστηριακή αγορά του
Hong Kong παρουσιάζεται αποτελεσματική, για όλες τις επιμέρους αναλύσεις που έλαβαν
χώρα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι παρουσιάζεται ανωμαλία στην αγορά

5.5.2. Αποτελέσματα

συνολικής

ανάλυσης

αποδόσεων

χαρτοφυλακίων

(συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) με την προσθήκη του dividend
yield
Η ανάλυση του “value vs. growth” effect παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με την
προσθήκη του dividend yield στο μοντέλο παλινδρόμησης που χρησιμοποιούμε. Για το
σύνολο της περιόδου, παρατηρούμε ότι η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει. Το CAPM
φαίνεται να μην έχει εφαρμογή και οι αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου δεν εξηγούνται
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από τις επιπλέον αποδόσεις της αγοράς ( Rm  Rf ), καθώς το α είναι στατιστικά σημαντικό
και μη μηδενικό. Μάλιστα, παρατηρούμε ότι το HML χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει αρνητική
υπεραπόδοση και επομένως τα growth χαρτοφυλάκια είναι πιο κερδοφορά από τα value.
Επιπλέον, το yield είναι στατιστικά σημαντικό ( t  stat  4.68 ).
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.79161
EMR
.36762
YIELD
.33982
R-Squared
.24419
S.E. of Regression
5.1736
Mean of Dependent Variable -.22182
Residual Sum of Squares
6691.6
Akaike Info. Criterion
-776.3068
DW-statistic
1.7896

Standard Error
.33177
.042476
.072566

T-Ratio[Prob]
-2.3860[.018]
8.6548[.000]
4.6829[.000]

R-Bar-Squared
.23815
F-stat.
F( 2, 250) 40.3866[.000]
S.D. of Dependent Variable
5.9273
Equation Log-likelihood
-773.3068
Schwarz Bayesian Criterion -781.6069

Πίνακας 60 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/1985 – 12/2006 με την προσθήκη του dividend yield

Για την πρώτη υποπερίοδο, δεν εμφανίζεται ανωμαλία στην αγορά, όπως συμβαίνει και για
την αντίστοιχη χρονική περίοδο, χωρίς την προσθήκη του dividend yield. Συνδυαστικά όμως
με την ανάλυση που μόλις προηγήθηκε, αντιστρέφεται η εικόνα της αγοράς, όταν
απομονώνουμε επιμέρους χρονικά διαστήματα.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.42734
EMR
.17199
YIELD
.30112
R-Squared
.14914
S.E. of Regression
3.5674
Mean of Dependent Variable -.12150
Residual Sum of Squares
1488.9
Akaike Info. Criterion
-324.3723
DW-statistic
1.5490

Standard Error
.33336
.041460
.099280

T-Ratio[Prob]
-1.2819[.202]
4.1484[.000]
3.0330[.003]

R-Bar-Squared
.13460
F-stat.
F( 2, 117) 10.2540[.000]
S.D. of Dependent Variable
3.8347
Equation Log-likelihood
-321.3723
Schwarz Bayesian Criterion -328.5536

Πίνακας 61 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/1986 – 11/1995 με την προσθήκη του dividend yield

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται ούτε απομονώνοντας τις αποδόσεις της δεύτερης υποπεριόδου.
Παρατηρούμε ότι και για αυτήν την περίοδο δεν παρουσιάζεται value ανωμαλία και το
CAPM μπορεί να εξηγήσει τις αποδόσεις του value χαρτοφυλακίου.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.98480
EMR
.57625
YIELD
.37509

Standard Error
.52449
.069817
.096826

T-Ratio[Prob]
-1.8776[.063]
8.2536[.000]
3.8739[.000]

R-Squared
.35486 R-Bar-Squared
.34493
S.E. of Regression
5.9365 F-stat.
F( 2, 130) 35.7532[.000]
Mean of Dependent Variable -.31233 S.D. of Dependent Variable
7.3347
Residual Sum of Squares
4581.4 Equation Log-likelihood
-424.0897
Akaike Info. Criterion
-427.0897 Schwarz Bayesian Criterion -431.4252
DW-statistic
1.8956
Πίνακας 62 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/1996 – 12/2006 με την προσθήκη του dividend yield

Ολοκληρώνοντας τη οικονομετρική μελέτη, με την προσθήκη στο μοντέλο της μερισματικής
απόδοσης, παρουσιάζεται ένα φαινόμενο που δεν έχουμε συναντήσει στις χρηματαγορές που
έχουμε αναλύσει. Ενώ για το σύνολο της περιόδου, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η αγορά
είναι μη αποτελεσματική και υπάρχει growth ανωμαλία στην αγορά, για τις 2 υποπεριόδους
κάτι τέτοιο δεν ισχύει, επομένως η growth στρατηγική μακροπρόθεσμα είναι επιτυχής,
μεσοπρόθεσμα όμως δεν επιτυγχάνει τα επιθυμητά οφέλη.

5.5.3. Αποτελέσματα Ανάλυσης Αποδόσεων Χαρτοφυλακίων (χωρίς μερίσματα)
Όπως για κάθε υπό εξέταση χρηματαγορά, έτσι και στην περίπτωση του Hong Kong
πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη μελέτη για την εμφάνιση της “value vs. growth” ανωμαλίας,
λαμβάνοντας τις καθαρές αποδόσεις του χαρτοφυλακίου, χωρίς δηλαδή την προσθήκη των
μερισμάτων.
Για το σύνολο της χρονικής περιόδου που αναλύουμε, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν
ενδείξεις για την ύπαρξη ανωμαλίας και η αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά, γεγονός που
συνάδει με τα συμπεράσματα του Πίνακα 57. Η αγορά λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο
(αποτελεσματικά), όπως και στην περίπτωση όπου χρησιμοποιήσαμε τις αποδόσεις
συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.49874
EMR
.31377
R-Squared
.17778
S.E. of Regression
5.3812
Mean of Dependent Variable -.23909
Residual Sum of Squares
7268.3
Akaike Info. Criterion
-785.7651
DW-statistic
1.8400

Standard Error
.34015
.042592

T-Ratio[Prob]
-1.4662[.144]
7.3668[.000]

R-Bar-Squared
.17450
F-stat.
F( 1, 251) 54.2700[.000]
S.D. of Dependent Variable
5.9227
Equation Log-likelihood
-783.7651
Schwarz Bayesian Criterion -789.2985

Πίνακας 63 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/ 1985 – 12/2006

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται για την πρώτη υποπερίοδο, όπου και πάλι δεν εμφανίζει η
αγορά “value vs. growth” ανωμαλία, συμπέρασμα που συμφωνεί και με τα αποτελέσματα
των αναλύσεων που προηγήθηκαν (βλέπε Πίνακα 58).
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.37134
EMR
.13323
R-Squared
.082983
S.E. of Regression
3.6919
Mean of Dependent Variable -.19325
Residual Sum of Squares
1608.4
Akaike Info. Criterion
-328.0014
DW-statistic
1.6370

Standard Error
.34140
.040771

T-Ratio[Prob]
-1.0877[.279]
3.2677[.001]

R-Bar-Squared
.075212
F-stat.
F( 1, 118) 10.6781[.001]
S.D. of Dependent Variable
3.8391
Equation Log-likelihood
-326.0014
Schwarz Bayesian Criterion -330.7889

Πίνακας 64 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/ 1985 – 11/1995

Τα ίδια αποτελέσματα για τη μη ύπαρξη “value vs. growth” φαινομένου παρατηρούμε και για
την δεύτερη υποπερίοδο. Ο συντελεστής α παραμένει στατιστικά μη σημαντικός, ενώ το R2
υπολογίζεται σε 0.28.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.46729
EMR
.50764
R-Squared
.28019
S.E. of Regression
6.2396
Mean of Dependent Variable -.28045
Residual Sum of Squares
5100.2
Akaike Info. Criterion
-433.2233
DW-statistic
1.8900

Standard Error
.54168
.071089

T-Ratio[Prob]
-.86267[.390]
7.1409[.000]

R-Bar-Squared
.27470
F-stat.
F( 1, 131) 50.9930[.000]
S.D. of Dependent Variable
7.3265
Equation Log-likelihood
-431.2233
Schwarz Bayesian Criterion -436.1136

Πίνακας 65 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/1995 – 12/2006

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αποδόσεων του HML χαρτοφυλακίου, όταν οι αποδόσεις
δεν περιλαμβάνουν μερίσματα, παρατηρούμε ότι η αγορά δεν παρουσιάζει σημάδια μη
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αποτελεσματικότητας και οι αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου ακολουθούν και
εξηγούνται από τις αποδόσεις της αγοράς, τόσο για το σύνολο της υπό ανάλυσης περιόδου,
όσο και για τις επιμέρους υποπεριόδους.

5.5.4. Αποτελέσματα συνολικής ανάλυσης αποδόσεων χαρτοφυλακίων (χωρίς
μερισμάτων) με την προσθήκη του dividend yield
Το τελευταίο μέρος της μελέτης του “value vs. growth” φαινομένου στη χρηματαγορά του
Hong Kong αφορά στην ανάλυση των αποδόσεων χωρίς μερίσματα, με την προσθήκη όμως
του dividend yield.
Όπως και στην περίπτωση της ανάλυσης των αποδόσεων χωρίς μερίσματα, αλλά με την
προσθήκη του dividend yield, η νέα μεταβλητή διαφοροποιεί τα αποτελέσματα. Ο
συντελεστής του α είναι μη μηδενικός (και στατιστικά σημαντικός), γεγονός που σημαίνει ότι
υπάρχει effect στην αγορά. Το γεγονός ότι ο συντελεστής είναι αρνητικός σημαίνει ότι
υπάρχει growth effect, δηλαδή οι αποδόσεις των growth χαρτοφυλακίων είναι μεγαλύτερες
από τις αποδόσεις των value. Από την άλλη πλευρά, το dividend yield παρουσιάζεται
στατιστικά σημαντικό και το γεγονός ότι η προσθήκη του διαφοροποιεί τα αποτελέσματα,
μας επιτρέπει να συμπεράνουμε την επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων στις
αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.70176
EMR
.36798
YIELD
.33954
R-Squared
.24405
S.E. of Regression
5.1701
Mean of Dependent Variable -.23909
Residual Sum of Squares
6682.5
Akaike Info. Criterion
-776.1347
DW-statistic
1.7837

Standard Error
.32967
.042528
.072528

T-Ratio[Prob]
-2.1287[.034]
8.6526[.000]
4.6815[.000]

R-Bar-Squared
.23800
F-stat.
F( 2, 250) 40.3546[.000]
S.D. of Dependent Variable
5.9227
Equation Log-likelihood
-773.1347
Schwarz Bayesian Criterion -781.4347

Πίνακας 66 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/1985 – 12/2006 με την προσθήκη dividend yield

Η εικόνα της αγορά αντιστρέφεται, επικεντρώνοντας την ανάλυση μας στην πρώτη δεκαετία.
Όπως και στην ανάλυση των αποδόσεων με μερίσματα (βλέπε Πίνακα 61), για την πρώτη
δεκαετία η αγορά δεν φαίνεται να παρουσιάζει ανωμαλία (το α εμφανίζεται στατιστικά μη
σημαντικό) και επομένως το CAPM εξηγεί τις αποδόσεις του HML χαρτοφυλακίου, άρα η
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αγορά συμπεριφέρεται αποτελεσματικά. Και σε αυτήν την περίπτωση η μερισματική
απόδοση εμφανίζεται στατιστικά σημαντική.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.44419
EMR
.17293
YIELD
.30035
R-Squared
.14937
S.E. of Regression
3.5709
Mean of Dependent Variable -.19325
Residual Sum of Squares
1491.9
Akaike Info. Criterion
-324.4922
DW-statistic
1.5450

Standard Error
.33109
.041566
.099392

T-Ratio[Prob]
-1.3416[.182]
4.1604[.000]
3.0219[.003]

R-Bar-Squared
.13483
F-stat.
F( 2, 117) 10.2728[.000]
S.D. of Dependent Variable
3.8391
Equation Log-likelihood
-321.4922
Schwarz Bayesian Criterion -328.6735

Πίνακας 67 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/1985 – 11/1995 με την προσθήκη dividend yield

Αντίστοιχα σχόλια μπορούν να γίνουν και για τη δεύτερη υποπερίοδο. Παρατηρούμε ότι και
πάλι δεν παρουσιάζεται “value vs. growth” effect, καθώς το t-stat του α είναι 1.5363 και
επομένως μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αγορά είναι αποτελεσματική. Η μερισματική
απόδοση δε, παραμένει στατιστικά σημαντική.
Εξαρτημένη Μεταβλητή : HML
Regressor
Coefficient
a
-.80218
EMR
.57657
YIELD
.37442
R-Squared
.35452
S.E. of Regression
5.9314
Mean of Dependent Variable -.28045
Residual Sum of Squares
4573.5
Akaike Info. Criterion
-426.9756
DW-statistic
1.8890

Standard Error
.52214
.069886
.096773

T-Ratio[Prob]
-1.5363[.127]
8.2501[.000]
3.8690[.000]

R-Bar-Squared
.34459
F-stat.
F( 2, 130) 35.7001[.000]
S.D. of Dependent Variable
7.3265
Equation Log-likelihood
-423.9756
Schwarz Bayesian Criterion -431.3111

Πίνακας 68 – Αποτελέσματα HML Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 12/1995 – 12/2006 με την προσθήκη dividend yield

Συνοπτικά για τα αποτελέσματα της ανάλυσης για χρηματαγορά του Hong Kong, όταν οι
αποδόσεις των χαρτοφυλακίων δεν περιλαμβάνουν μερίσματα, παρατηρούμε ότι η προσθήκη
του dividend yield, ως βασικός μακροοικονομικός παράγοντας, έχει επεξηγηματική ισχύ στην
εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ μεταβάλλει τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης, καθώς για το
σύνολο της περιόδου η αγορά παρουσιάζεται μη αποτελεσματική, ενώ για τις επιμέρους
υποπεριόδους, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αυτό συνεπάγεται ότι και οι επιχειρησιακοί κύκλοι,
όπως προσδιορίζονται από την μερισματική απόδοση, έχουν επίδραση στην εμφάνιση της
“value vs. growth” ανωμαλίας.
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Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα της μελέτης για τη
χρηματαγορά του Hong Kong.
Συνοπτικός Πίνακας Χρηματαγοράς Hong - Kong
Περίοδος
Ανάλυσης

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων
με μερίσματα

Προσθήκη
Dividend Yield

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων
χωρίς μερίσματα

Προσθήκη
Dividend Yield

1985 – 2006
1985 – 1995
1995 – 2006
Πίνακας 69 – Συνοπτικός Πίνακας Μελέτης Χρηματαγοράς Hong - Kong 1985 – 2006
Υπάρχει Value Effect
Υπάρχει Growth Effect
Δεν υπάρχει Effect

Ο Πίνακας που ακολουθεί αποτελεί την συνοπτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της
ανάλυσης που προηγήθηκε.
Συνοπτικός Πίνακας Χρηματαγορών
Περίοδος
Ανάλυσης

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων
με μερίσματα

Προσθήκη
Dividend Yield

Αποδόσεις
Χαρτοφυλακίων
χωρίς μερίσματα

Προσθήκη
Dividend Yield

ΓΑΛΛΙΑ
1980 - 1998
1980 - 1989
1990 - 1998

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1990 - 2006
1990 - 1998
1999 - 2006

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1975 - 2006
1975 - 1984
1985 - 1994
1995 - 2006

ΙΑΠΩΝΙΑ
1986 – 2006
1986 – 1996
1996 - 2006

HONG - KONG
1985 – 2006
1985 – 1995
1995 – 2006

Υπάρχει Value Effect
Υπάρχει Growth Effect
Δεν υπάρχει Effect
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6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – CONCLUSIONS

Η αποτελεσματικότητα της αγοράς αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες της
παγκόσμιας χρηματοοικονομικής. Πλήθος μελετητών έχουν ασχοληθεί να αποδείξουν εάν
ισχύει, σε ποιες αγορές έχει εφαρμογή και από ποιες παραμέτρους επηρεάζεται.
Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει την ανάλυση των αποδόσεων πέντε χρηματαγορών (Γαλλία,
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Hong – Kong), σε βάθος τριάντα ετών, σε σχέση με
τις μετοχές ανάπτυξης και της μετοχές αξίας. Η διάκριση των μετοχών αυτών γίνεται με το
δείκτη Book to Market Equity, δηλαδή βάσει της σύγκριση της χρηματιστηριακής τιμής μιας
μετοχής και της ονομαστικής της αξίας. Οι μετοχές αξίας (value stocks) είναι εκείνες που
παρουσιάζουν χαμηλή τιμή στο δείκτη, είναι δηλαδή υποτιμημένες σε σχέση με τη λογιστική
τους αξία, ενώ οι μετοχές ανάπτυξης (growth stocks) είναι εκείνες που παρουσιάζουν υψηλή
τιμή στο δείκτη, μετοχές δηλαδή που θεωρούνται υπερτιμημένες.
Διαμορφώνοντας ένα “Value minus Growth” χαρτοφυλάκιο παρακολουθούμε, μέσω από
οικονομετρική ανάλυση, κατά πόσον οι αποδόσεις τους χαρτοφυλακίου αυτού ακολουθούν
και εξηγούνται από τις αποδόσεις της αγοράς, άρα κατά πόσο υπάρχει ανωμαλία στην αγορά
και όταν το φαινόμενο υφίσταται, για τι είδους ανωμαλία πρόκειται, δηλαδή αν το
διαμορφωμένο χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει θετική ή αρνητική υπεραπόδοση. Μάλιστα, η
μελέτη εξετάζει τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου αυτού από το 1975 μέχρι το 2006,
συνολικά αλλά και ανά δεκαετία, σε δυο διαφορετικές αναλύσεις, δηλαδή μελετάει τις
αποδόσεις με μερίσματα και χωρίς μερίσματα. Για κάθε μια από τις δυο διαφορετικές
αναλύσεις που πραγματοποιούνται, προστίθεται στη συνέχεια και μια επιπλέον μεταβλητή
στο οικονομετρικό μοντέλο, η μερισματική απόδοση, για να παρακολουθήσουμε την
επίδραση της νέας μεταβλητής στα αποτελέσματα. Η μερισματική απόδοση (dividend yield)
λαμβάνεται καθώς θεωρείται, όπως διάφοροι μελετητές έχουν υποστηρίξει, ότι είναι
προσδιοριστικός παράγοντας των επιχειρησιακών κύκλων και επομένως συμπεραίνεται εάν
τα business cycles εξηγούν το φαινόμενο.
Το πρώτο βασικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι σε κάθε χώρα η αγορά λειτουργεί
διαφορετικά, τόσο για όλη την περίοδο όσο και ανά δεκαετία, δηλαδή δεν υπάρχουν ενδείξεις
ομοιομορφίας. Η χρηματαγορά της Γαλλίας, σε γενικές γραμμές, φαίνεται να λειτουργεί
αποτελεσματικά και να μην παρουσιάζει “value vs. growth” ανωμαλία, όταν λαμβάνονται οι
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αποδόσεις με μερίσματα, με ή χωρίς την προσθήκη του dividend yield. Η ίδια εικόνα
εξακολουθεί και όταν λαμβάνονται οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου χωρίς μερίσματα, με
εξαίρεση την δεύτερη υποπερίοδο (1990 – 1998), όπου υπάρχει growth effect.
Η χρηματιστηριακή αγορά της Γερμανίας παρουσιάζεται αποτελεσματική, καθώς σε καμία
από τις αναλύσεις που έλαβαν χώρα δεν εμφανίζεται κάποια ανωμαλία. Μάλιστα, τα
αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται με την προσθήκη της μερισματικής απόδοσης,
δείχνοντας ότι ούτε οι επιχειρησιακοί κύκλοι επηρεάζουν τη λειτουργίας της αγοράς.
Αντίθετα, η χρηματαγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, σε γενικές γραμμές, παρουσιάζει growth
ανωμαλία, δηλαδή τα growth χαρτοφυλάκια παρουσιάζουν υψηλότερες αποδόσεις από τα
value και από την αγορά. Η εικόνα αυτή αντιστρέφεται μόνο την τελευταία υποπερίοδο (1995
– 2006), όπου η αγορά δείχνει ότι έχει εξαλείψει το growth effect και λειτουργεί
αποτελεσματικά, για όλες τις διαφορετικές αναλύσεις που έλαβαν χώρα.
Η χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας παρουσιάζεται ανομοιόμορφη, ανάλογα την περίοδο
εξέτασης και τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται. Για το σύνολο της περιόδου ανάλυσης
(1986 – 2006) η αγορά παρουσιάζει value effect, εκτός από την περίπτωση, όπου
λαμβάνονται οι αποδόσεις με μερίσματα και με την προσθήκη της μερισματικής απόδοσης. Η
value ανωμαλία παρουσιάζεται και απομονώνοντας τη δεύτερη δεκαετία, ενώ για την πρώτη
υποπερίοδο (1986 – 1996), η αγορά δείχνει να λειτουργεί αποτελεσματικά.
Τέλος, η χρηματαγορά του Hong – Kong λειτουργεί σε γενικές γραμμές αποτελεσματικά,
ιδιαίτερα όταν η ανάλυση επικεντρώνεται σε υποπεριόδους. Για το σύνολο της περιόδου
(1985 – 2006), η προσθήκη της μερισματικής απόδοσης διαφοροποιεί την εικόνα της αγοράς,
η οποία παρουσιάζει growth ανωμαλία, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι επιχειρησιακοί
κύκλοι και κατά συνέπεια οι μακροοικονομικοί παράμετροι επηρεάζουν τη συμπεριφορά του
χαρτοφυλακίου.
Επιπλέον, από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι σε κάποιες αγορές υπάρχει χρονική
εξάρτηση της λειτουργίας της αγοράς, καθώς, με εξαίρεση τη χρηματαγορά της Γερμανίας,
για τις υπόλοιπες αγορές τα αποτελέσματα διαφέρουν συνολικά για την περίοδο εξέτασης, σε
σχέση με τις υποπεριόδους. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτό οφείλεται στην
αντίδραση των επενδυτών στην ύπαρξη του value ή του growth φαινομένου. Οι παράγοντες
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που διαφοροποιούνται ανά δεκαετία και διαφοροποιούν τη λειτουργία της αγοράς χρήζουν
περαιτέρω μελέτης.
Σημαντικό συμπέρασμα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε είναι ότι η μερισματική
απόδοση (dividend yield) είναι στατιστικά σημαντική, που σημαίνει ότι έχει επίδραση στην
συμπεριφορά της αγοράς, ακόμα και αν η επίδραση της δεν διαφαίνεται στα αποτελέσματα
των επιμέρους αναλύσεων. Μάλιστα, παρατηρείται το φαινόμενο η μερισματική απόδοση να
εξηγεί ικανοποιητικά την εξαρτημένη μεταβλητή (το HML χαρτοφυλάκιο), που σημαίνει ότι
πράγματι έχει επίδραση στις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου.
Η συμπεριφορά και λειτουργία της κάθε αγοράς αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω μελέτης. Η
παρούσα ανάλυση παρουσιάζει το φαινόμενο ότι οι αγορές δεν λειτουργούν ομοιόμορφα
αλλά διαφορετικά, ανάλογα με τις διαφορετικές παραμέτρους που διέπουν τη λειτουργία
τους. Η αποτελεσματικότητα της αγοράς δεν μπορεί να απορριφθεί, αλλά υπάρχουν ισχυρές
ενδείξεις ότι, με βάσει το είδος της ανάλυσης της που πραγματοποιήθηκε, τις παραμέτρους
που χρησιμοποιήθηκαν και τη χρονική περίοδο εξέτασης, η αγορά τείνει να λειτουργεί μη
αποτελεσματικά, όχι όμως συνολικά αλλά ανά διαστήματα. Τέλος, η “value vs. growth”
δείχνει άλλοτε να παρουσιάζεται και άλλοτε όχι, επομένως οι επενδυτές πρέπει να είναι
προσεκτικοί,

προτού

υιοθετήσουν

οποιαδήποτε

στρατηγική

επένδυσης.

Η

χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών, που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο τους, σε
συνδυασμό με την ανάλυση της αγοράς που δραστηριοποιούνται, θα τους βοηθήσει να έχουν
καλύτερα αποτελέσματα.
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