ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΑΝΤΙΡΡΟΠΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ (CONTRARIAN STRATEGIES) ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ

∆ιατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση
των απαραιτήτων προϋποθέσεων
για την απόκτηση του
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης

Αθήνα
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.................................................................................................................. 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή ...................................................................................................................... 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η υπόθεση της αποτελεσµατικότητας των αγορών. ................................................. 7
2.1. Υποθέσεις που οδηγούν σε αποτελεσµατική αγορά ........................................... 8
2.2. Ορισµός αγοράς ..................................................................................................... 9
2.3. Μορφές Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς. .................................................... 10
2.4. Εµπειρική διερεύνηση της υπόθεσης της Αποτελεσµατικότητας των
Αγορών. ....................................................................................................................... 15
2.5. Συνέπειες της Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς Αξιογράφων για τους
επενδυτές και την εταιρία. ........................................................................................ 19
2.6. Ανωµαλίες της αγοράς. ....................................................................................... 20
2.6.1. Το µέγεθος της επιχείρησης (The size effect)................................................ 21
2.6.2. Η επίδραση της µεταβλητής P/E στις αποδόσεις. ( The price to earnings
effect) ....................................................................................................................... 24
2.6.3. Το φαινόµενο του Ιανουαρίου (The January effect). ..................................... 25
2.6.4. Η επίδραση των παρελθόντων αποδόσεων (Past returns effect Momentum
and Contrarian Strategies)........................................................................................ 27
2.6.4.1. Μακροπρόθεσµη µεταστροφή απόδοσης (long-term return reversals) .. 27
2.6.4.2 Μεσοπρόθεσµη συνέχιση απόδοσης (medium-term return continuation)
.............................................................................................................................. 28
2.6.4.3. Βραχυπρόθεσµη µεταστροφή απόδοσης (short-term return reversals) .. 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Εµπειρική διερεύνηση ............................................................................................... 31
3.1. Περιγραφή δεδοµένων. ....................................................................................... 32
3.2. Μεθοδολογία........................................................................................................ 32
3.3. Παρατηρήσεις ..................................................................................................... 35
3.4. Εµπειρικά αποτελέσµατα. .................................................................................. 36

2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Συµπεράσµατα............................................................................................................ 40
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................... 41

3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η υπόθεση της αποτελεσµατικότητας των αγορών (Market Efficiency Hypothesis)
αποτελεί µια από τις βασικότερες υποθέσεις στην χρηµατοοικονοµική θεωρία.
Σύµφωνα µε αυτή τα αξιόγραφα ενσωµατώνουν πλήρως τη διαθέσιµη πληροφόρηση
µε ένα γρήγορο και αµερόληπτο τρόπο και εποµένως αποτελούν αµερόληπτες
εκτιµήσεις των υποκείµενων αξιών. Όµως οι σύγχρονες εµπειρικές µελέτες έχουν
αµφισβητήσει την παραπάνω υπόθεση. Οι µελέτες αυτές έχουν δείξει ότι κάποιες
στρατηγικές µπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη υπερκανονικών αποδόσεων.

Η παρούσα εργασία αρχικά κάνει µια θεωρητική επισκόπηση πάνω στην διεθνή
βιβλιογραφία σχετικά µε την υπόθεση της αποτελεσµατικότητας των αγορών και τις
ανωµαλίες, οι οποίες παρατηρούνται. Στην συνέχεια γίνεται µια εµπειρική
διερεύνηση της επίδρασης των παρελθόντων αποδόσεων για την ελληνική
χρηµατιστηριακή αγορά. Εφαρµόζεται µια αντίρροπη στρατηγική (contrarian
strategy) στις µετοχές του δείκτη FTSE/ASE small cap του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Στόχος της συγκεκριµένης έρευνας είναι να διαπιστώσει αν µπορούν να
πραγµατοποιηθούν υπερκανονικά κέρδη µέσα από την εφαρµογή της παραπάνω
στρατηγικής.

Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε είναι ότι η εφαρµογή µιας αντίρροπης
στρατηγικής κατά µέσο όρο δεν µας δηµιουργεί υπερκανονικά κέρδη κατά το µήκος
όλης της εξεταζόµενης περιόδου. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριµένα σηµεία στην
παραπάνω περίοδο στα οποία παρατηρούνται θετικά κέρδη. Τα παραπάνω µας δίνουν
µια ένδειξη ότι η αγορά µπορεί να είναι αποτελεσµατική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή

Η Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς καθώς και το Υπόδειγµα Αποτίµησης
Περιουσιακών Στοιχείων αποτελούν τα θεµέλια πάνω στα οποία έχει δοµηθεί η
σύγχρονη χρηµατοοικονοµική θεωρία και έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον
ακαδηµαϊκών και επαγγελµατιών. Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι η αγοραία αξία
ενός χρεογράφου θα πρέπει να αντανακλά την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της
οικονοµικής του αξίας.

Οι παραπάνω δύο θεωρίες υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν
ηµερολογιακά ή διαστρωµατικά φαινόµενα ή ανωµαλίες στις αποδόσεις των µετοχών.
Παρόλα αυτά η εµπειρική έρευνα έχει δείξει ότι µπορούν να υπάρξουν κάποιες
ανωµαλίες οι οποίες να επιτρέπουν την υιοθέτηση στρατηγικών για την επίτευξη
υπερκανονικών

αποδόσεων,

οι

αποτελεσµατικότητας των αγορών.

οποίες

ανατρέπουν

την

θεωρία

της

Ενώ οι ερευνητές έχουν εντοπίσει αυτά τα

φαινόµενα και τα έχουν γνωστοποιήσει, οι επενδυτές τα γνωρίζουν και έτσι η
εκδήλωση τέτοιων φαινοµένων θα πρέπει να εξουδετερώνεται από το µηχανισµό της
αγοράς. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα φαινόµενα αυτά συνεχίζουν να εµφανίζονται
κατ’ επανάληψη. Για αυτό το λόγο έχουν ονοµαστεί ανωµαλίες της κεφαλαιαγοράς
και διακρίνονται σε ηµερολογιακές και διαστρωµατικές.

Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται µια επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
σχετικά µε το τι σηµαίνει αποτελεσµατική αγορά και ποιες ανωµαλίες
παρατηρούνται. Στην συνέχεια γίνεται µια εµπειρική διερεύνηση για την ανωµαλία
της επίδρασης των παρελθόντων αποδόσεων για την ελληνική χρηµατιστηριακή
αγορά. Πιο συγκεκριµένα εφαρµόζεται µια αντίρροπη στρατηγική (contrarian
strategy) στις µετοχές του δείκτη FTSE/ASE small cap του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Το δείγµα µας αποτελείται από 69 µετοχές µικρής κεφαλαιοποίησης. Ο λόγος για τον
οποίο επιλέχτηκε αυτός ο δείκτης για την εµπειρική διερεύνηση είναι όπως θα δούµε
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και στην συνέχεια ότι οι µετοχές των µικρών εταιριών παρουσιάζουν µεγαλύτερες
αποδόσεις.

Στόχος της συγκεκριµένης έρευνας είναι να διαπιστώσει αν µπορούν να
πραγµατοποιηθούν υπερκανονικά κέρδη µέσα από την εφαρµογή µιας αντίρροπης
στρατηγικής (contrarian strategy) για την ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά και κατ’
επέκταση να ελέγξουµε την αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης αγοράς.
Λέγοντας υπερκανονικά κέρδη εννοούµε κέρδη πέρα από αυτά που προβλέπει ο
επενδυτικός κίνδυνος τον οποίο έχουν αναλάβει οι επενδυτές.

Η παρούσα εργασία έχει την εξής δοµή:

Τα βασικά εισαγωγικά στοιχεία που είδη αναφέρθηκαν στην εισαγωγή αποτελούν το
Πρώτο Κεφάλαιο.

Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο γίνεται µια επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά
µε το τι σηµαίνει αποτελεσµατική αγορά και ποιες ανωµαλίες παρατηρούνται.

Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η εµπειρική διερεύνηση. Αναφέρονται αναλυτικά
η µεθοδολογία η οποία έχει ακολουθηθεί, καθώς και η ανάλυση των αποτελεσµάτων.

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο αναφέρονται τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η υπόθεση της αποτελεσµατικότητας των αγορών.

Η υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς (Market Efficiency Hypothesis, MEH) και
το Υπόδειγµα Τιµολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model,
CAPM)

αποτελούν

τα

θεµέλια

πάνω

στα

οποία

χτίστηκε

η

σύγχρονη

χρηµατοοικονοµική θεωρία. Σύµφωνα µε τον Fama (1970), µια αγορά είναι
αποτελεσµατική όταν κάτω από συνθήκες ισορροπίας οι παρούσες τιµές των
αξιογράφων αντικατοπτρίζουν πλήρως κάθε σχετική και διαθέσιµη πληροφορία κατά
τρόπο άµεσο, γρήγορο και ακριβή και άρα οι τιµές στην αγορά αντικατοπτρίζουν την
πραγµατική αξία του αξιογράφου. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να είναι είτε οι
παρελθούσες τιµές των µετοχών, είτε σηµερινές τιµές θεµελιωδών µεταβλητών της
οικονοµίας είτε διάφορα εταιρικά νέα.

Ως άµεση συνέπεια, σε µια αποτελεσµατική αγορά κανένας επενδυτής δεν µπορεί να
χρησιµοποιήσει πληροφορίες για να επιτύχει υπερκανονικές αποδόσεις. Αυτό
συµβαίνει

διότι

οι

πληροφορίες

αυτές

έχουν

ήδη

προεξοφληθεί

και

αντικατοπτρίζονται ήδη στην τιµή του αξιογράφου. Επίσης σε µια τέτοια αγορά δεν
υπάρχουν υποτιµηµένες ή υπερτιµηµένες µετοχές και οι επενδυτές µπορούν να
επιτύχουν µόνο κανονικές αποδόσεις, υπό την έννοια ότι οι αποδόσεις είναι
συνάρτηση του επενδυτικού κινδύνου τον οποίο έχουν αναλάβει.

Σε µια Αποτελεσµατική Αγορά, οι παρελθούσες πληροφορίες έχουν ήδη
ενσωµατωθεί στις τιµές των µετοχών, οπότε οι τιµές αυτές δεν θα πρέπει να
αντιδρούν πλέον

σε τέτοιες πληροφορίες. Οι τιµές των µετοχών θα πρέπει να

αλλάζουν από χρονική περίοδο σε περίοδο µόνο εάν φθάνουν στην αγορά νέες
πληροφορίες. Όµως, οι διάφορες πληροφορίες και τα νέα φτάνουν στην αγορά µε
τυχαίο τρόπο, οπότε και οι µεταβολές στις τιµές θα είναι τυχαίες και µη προβλέψιµες.
Άρα, η σηµερινή µεταβολή της τιµής µιας µετοχής (η απόδοσή της δηλαδή) είναι
ανεξάρτητη από τη χθεσινή µεταβολή, δηλαδή οι µεταβολές είναι τυχαίες µεταβλητές
που ακολουθούν µια τυχαία διαδικασία (random walk).
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Επίσης, υποθέτοντας ότι οι επενδυτές δρουν µε τρόπο ορθολογικό, αυτό σηµαίνει ότι
αναγνωρίζουν ποια πληροφορία είναι σηµαντική και εποµένως µετά την επεξεργασία
κάθε καινούριας πληροφορίας και την αποτίµηση των κινδύνων, η συλλογική
διεργασία θα εξασφαλίσει την τιµή ισορροπίας. Εφόσον η ροή των πληροφοριών
είναι συνεχής , το συµπέρασµα είναι ότι η κατάσταση ισορροπίας της αγοράς
µεταβάλλεται συνεχώς. Οι στιγµιαίες ισορροπίες ανατρέπονται και οι πράξεις των
συναλλασσοµένων οδηγούν σε νέες ισορροπίες. Στο πλαίσιο τέτοιων δυναµικών
καταστάσεων είναι δυνατόν για κάποια χρονικά διαστήµατα οι τιµές των αξιογράφων
να παρεκκλίνουν από τις τιµές ισορροπίας. Μια Αποτελεσµατική Αγορά αποκλείει
την περίπτωση των συστηµατικών και παρατεταµένων αποκλίσεων από τις τιµές
ισορροπίας ώστε να µπορούν οι επενδυτές να τις προβλέψουν και να επιτύχουν
σηµαντικά κέρδη.

2.1. Υποθέσεις που οδηγούν σε αποτελεσµατική αγορά.
Για να χαρακτηριστεί µια αγορά αποτελεσµατική θα πρέπει να ισχύουν ορισµένες
υποθέσεις. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι οι παρακάτω:

Ύπαρξη αρκετά µεγάλου αριθµού επενδυτών, άριστα πληροφορηµένων
σχετικά µε τις προοπτικές των εταιριών, οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται
στην αγορά µε απώτερο σκοπό τη µεγιστοποίηση των κερδών τους. Οι
επενδυτές αυτοί θα πρέπει να δρουν ορθολογικά και ανεξάρτητα ο ένας από
τον άλλο, ενώ ταυτόχρονα ασχολούνται µε την ανάλυση και αποτίµηση των
αξιογράφων της αγοράς.

Όλοι οι επενδυτές έχουν την ίδια πρόσβαση στην πληροφόρηση, δηλαδή
υπάρχει ισότιµη πληροφόρηση και µηδενικό κόστος πληροφορίας.

Οι καινούριες πληροφορίες που αφορούν τα αξιόγραφα θα πρέπει να
διαχέονται στην αγορά µε τρόπο τυχαίο και επίσης θα πρέπει να είναι
διαχρονικά ανεξάρτητες µεταξύ τους.
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Οι µεταβολές στις τιµές των αξιογράφων, καθώς επίσης και οι αποφάσεις των
επενδυτών, θα πρέπει να επηρεάζονται αποκλειστικά από την εισροή νέων
πραγµατικών πληροφοριών για την κατάσταση και τις προοπτικές µιας
εταιρίας.

Όλοι οι συµµετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να αντιδρούν γρήγορα και µε
ακρίβεια στην νέα πληροφόρηση, προσαρµόζοντας τις τιµές των αξιογράφων
ανάλογα. Αυτές οι προσαρµογές των τιµών µπορεί να είναι ατελής, είναι όµως
ταυτόχρονα και αµερόληπτες. Με άλλα λόγια, η αγορά µπορεί µερικές φορές
να υπερπροσαρµόζει και άλλοτε να υποπροσαρµόζει τις τιµές, αλλά το
σηµαντικό είναι ότι αυτή η προσαρµογή δεν µπορεί να προβλεφτεί. Οι τιµές
των διαφόρων αξιογράφων προσαρµόζονται µε γρήγορους ρυθµούς λόγω της
ύπαρξης µεγάλου αριθµού επενδυτών.

Οι τιµές που έχουν διαµορφωθεί πριν την εισροή νέας πληροφορίας, έχουν
ήδη ενσωµατώσει όλες τις παρελθούσες πληροφορίες.

Συνοψίζοντας
αποτελεσµατική

επιγραµµατικά τα παραπάνω
χρηµατιστηριακή

αγορά

προϋποθέσεις:

•

Ισοτιµία πληροφόρησης

•

Καθοριστικό ρόλο των ειδήσεων

•

Το τυχαίο της πληροφόρησης

•

Ταχύτητα ανταπόκρισης των επενδυτών.

2.2. Ορισµός αγοράς
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µπορούµε να πούµε

περιέχει

τις

παρακάτω

ότι

µια

βασικές

Στα πλαίσια της υπόθεσης της αποτελεσµατικής αγοράς µε τον όρο αγορά εννοούµε:

a) Όλους εκείνους τους επαγγελµατίες αναλυτές µε εξειδικευµένες γνώσεις,
ικανούς να επεξεργαστούν σωστά όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες που
απορρέουν από την εταιρία, από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η εταιρία, από
την Εθνική Οικονοµία και από την ∆ιεθνή Οικονοµία

b) Όλους εκείνους τους επενδυτές που χρησιµοποιούν για τις επενδυτικές
αποφάσεις τους τις προτάσεις των ειδικών αναλυτών ή οι ίδιοι ( οι επενδυτές )
είναι ικανοί να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που απορρέουν από διάφορες
σηµαντικές πηγές.

2.3. Μορφές Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς.
Η υπόθεση της Αποτελεσµατικότητας των Αγορών µπορεί να διαφοροποιηθεί
ανάλογα µε τις διάφορες κατηγορίες πληροφοριών. Αυτή η διαφοροποίηση έχει
µεγάλη σηµασία για τους διάφορους ελέγχους που πραγµατοποιούνται στην πράξη,
για τον έλεγχο της ισχύος της υπόθεσης της Αποτελεσµατικότητας των Αγορών. Ο
Fama (1970) διαχώρισε τη συνολική θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών καθώς
επίσης και τα διάφορα εµπειρικά τεστ για την ισχύ των υποθέσεων των
αποτελεσµατικών αγορών σε τρεις κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες διακρίνονται
µεταξύ τους ανάλογα µε το είδος και το βαθµό της πληροφόρησης που
ενσωµατώνεται στα αξιόγραφα . Οι τρεις αυτές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

α) Ασθενής µορφή αποτελεσµατικής αγοράς (weak form MEH)

β) Ήµι-ισχυρή µορφή αποτελεσµατικής αγοράς (semi-strong form MEH)

γ) Ισχυρή µορφή αποτελεσµατικής αγοράς (strong form MEH)

α) Ασθενής µορφή αποτελεσµατικής αγοράς (weak form MEH)
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Η ασθενής µορφή αποτελεσµατικής αγοράς υποστηρίζει ότι οι τρέχουσες τιµές των
αξιογράφων αντανακλούν όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες της αγοράς για τις τιµές
της στο παρελθόν. Οι πληροφορίες αυτές είναι γνωστές σε όλους τους επενδυτές.
Σύµφωνα µε την ασθενή µορφή το σύνολο των πληροφοριών της αγοράς ορίζεται ως
εξής:
Ι t = {Pt −1 , Pt −2 , Pt −3 ...} ,
όπου Ι t είναι το σύνολο των πληροφοριών ενώ {Pt −1 , Pt −2 , Pt −3 ...} είναι οι διάφορες
τιµές που σηµειώθηκαν στο παρελθόν. Οι διαχρονικές µεταβολές των τιµών θα
πρέπει να οφείλονται αποκλειστικά από νέα της αγοράς, εκτός από κάποιες
µεταβολές που οφείλονται στον προβλεπόµενο κίνδυνο του αξιογράφου.

Με βάση την ασθενή µορφή αποτελεσµατικής αγοράς, δεν είναι δυνατή η
πραγµατοποίηση υπερκανονικών αποδόσεων ή κερδών από την επένδυση σε µια
µετοχή σε σχέση µε αυτά που προβλέπονται από την αγορά για το ποσοστό κινδύνου
της µε βάση το σύνολο πληροφοριών Ι t , χρησιµοποιώντας γενικά αποδεκτές
µεθόδους πρόβλεψης. Το παραπάνω ισχύει λόγω της υπόθεσης ότι οι τρέχουσες τιµές
ή οι αποδόσεις των διαφόρων αξιογράφων έχουν ενσωµατώσει αποτελεσµατικά κάθε
πληροφορία της αγοράς για αυτές. Επίσης ισχύει η υπόθεση ότι το κόστος
ενσωµάτωσης των πληροφοριών αυτών στις τιµές και στις αποδόσεις των
αξιογράφων είναι ασήµαντο, οπότε δεν απαιτεί κάποια επιπλέον αµοιβή για την
αγορά του αξιογράφου πέραν αυτής του επενδυτικού κινδύνου. Αυτό συµβαίνει διότι
το σύνολο των διαθέσιµων πληροφοριών είναι γνωστό σε όλους τους επενδυτές, µε
αποτέλεσµα να µην απαιτείτε επιπλέον προσπάθεια για την συλλογή πληροφοριών, η
οποία θα δικαιολογεί κάποια αµοιβή.

β) Ήµι-ισχυρή µορφή αποτελεσµατικής αγοράς (semi-strong form MEH)

Σύµφωνα µε την ήµι-ισχυρή µορφή αποτελεσµατικής αγοράς, οι τρέχουσες τιµές των
διαφόρων αξιογράφων αντανακλούν όλες τις δηµόσιες πληροφορίες που είναι σήµερα
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διαθέσιµες και όχι µόνο πληροφορίες του παρελθόντος. Οι πληροφορίες αυτές
αφορούν θεµελιώδη µεγέθη για τις εταιρίες, όπως είναι τα κέρδη ή η µερισµατική
πολιτική, οι προοπτικές ανάπτυξης κ.τ.λ.. Είναι δηλαδή µεγέθη που επηρεάζουν τις
τιµές. Επίσης, αυτές οι πληροφορίες µπορεί να συνδέονται µε τάσεις του κλάδου στον
οποίο ανήκει µια επιχείρηση ή ακόµα και της οικονοµίας γενικότερα. Αυτή η µορφή
αγοράς περιλαµβάνει και την ασθενή µορφή αποτελεσµατικής αγοράς. Κάτω από
αυτή την υπόθεση για την αποτελεσµατικότητα της αγοράς, το σύνολο των
πληροφοριών της αγοράς Ι t ορίζεται ως εξής:
Ι t = {X 1,t ,..., X K ,t , Pt −1 , Pt − 2 , Pt −3 ...}

Όπου

{X

1,t

,..., X K ,t } είναι οι τιµές θεµελιωδών µεταβλητών της οικονοµίας που

επηρεάζουν την τιµή του αξιογράφου Pt την τρέχουσα χρονική περίοδο t .

Κάτω από την ηµι- ισχυρή υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς η συλλογή
περισσοτέρων πληροφοριών, σε σχέση µε την ασθενή υπόθεση, για τον προσδιορισµό
των τιµών των αξιογράφων κρίνεται απαραίτητη. Αν και αυτές οι επιπλέον
πληροφορίες είναι διαθέσιµες ελεύθερες στην αγορά, παρολαυτά η επεξεργασία τους
έχει κάποιο κόστος για τους επενδυτές. Οπότε, οι τιµές των αξιογράφων θα πρέπει να
αντανακλούν κάποιο κόστος µεγαλύτερο από την αµοιβή για τον επενδυτικό κίνδυνο.
Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει µεγάλος αριθµός επενδυτικών εταιριών και µεσιτών
στην αγορά που επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες, το κόστος αυτό θα πρέπει να
είναι πολύ µικρό και σχεδόν ίδιο για κάθε αξιόγραφο. Με βάση τα παραπάνω οι τιµές
των αξιογράφων θα πρέπει να αντανακλούν εκτός του επενδυτικού κινδύνου και της
αµοιβής για την ανάλυση των στοιχείων της αγοράς, όλες τις τρέχουσες και
παρελθούσες πληροφορίες της αγοράς για τις µεταβλητές που τις επηρεάζουν.

Όπως και στην ασθενή, έτσι και στην ηµι-ισχυρή υπόθεση οι επενδυτές δεν µπορούν
να πραγµατοποιήσουν υπερκανονικά κέρδη από την εµπορία των αξιογράφων,
παρόλο που σε αυτή την περίπτωση συµπεριλαµβάνονται εκτός από τις παρελθούσες
τιµές και θεµελιώδης µεταβλητές της οικονοµίας που καθορίζουν τις τιµές την
τρέχουσα περίοδο. Αυτό συµβαίνει διότι θεωρείται ότι οι πληροφορίες αυτές και η
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αµοιβή που απαιτεί η επεξεργασία τους, ενσωµατώνονται αποτελεσµατικά στις τιµές
των αξιογράφων.

γ) Ισχυρή µορφή αποτελεσµατικής αγοράς (strong form MEH)

Με την έννοια αυτή, η αγορά θεωρείται αποτελεσµατική όταν οι τιµές των
αξιογράφων αντανακλούν όχι µόνο τις παρελθούσες τιµές τους και τις
δηµοσιευθείσες πληροφορίες, αλλά οποιασδήποτε φύσης πληροφορία, είτε είναι
δηµόσια είτε είναι ιδιωτική. Κάτω και από αυτή την µορφή της αποτελεσµατικής
αγοράς, οι επενδυτές ή οι µεσίτες δεν µπορούν να πραγµατοποιήσουν υπερκανονικά
(ή υπερβολικά) κέρδη. Αυτό συµβαίνει διότι ακόµα και αν υποθέσουµε πως κάποιος
έχει εσωτερικές πληροφορίες και δράσει άµεσα αγοράζοντας ή πουλώντας το
αξιόγραφο µε σκοπό την επίτευξη κέρδους, αυτό θα διαρκέσει για πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα και πολύ γρήγορα θα αποκαλυφθούν από τους όγκους συναλλαγών
που δηµοσιεύονται στην αγορά καθηµερινά. Με αυτόν τον τρόπο οι πληροφορίες
γίνονται αντιληπτές από τους υπόλοιπους επενδυτές ή µεσίτες και γρήγορα
αποτελούν µέρος του κοινού συνόλου πληροφοριών της αγοράς µε συνέπεια να
ενσωµατωθούν στις τιµές των αξιογράφων αποτελεσµατικά.

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τρεις µορφές αποτελεσµατικότητας της αγοράς
δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Αν η αγορά είναι αποτελεσµατική στην ηµιισχυρή µορφή της, τότε θα πρέπει να είναι αποτελεσµατική και στην ασθενή µορφή
της, διαφορετικά, η αγορά δεν θα είχε αντιδράσει αποτελεσµατικά στις
δηµοσιευθείσες πληροφορίες. Με την ίδια λογική, αν η αγορά είναι αποτελεσµατική
στην ισχυρή µορφή της θα πρέπει να είναι αποτελεσµατική και στα άλλα δύο επίπεδα.
Με άλλα λόγια κάθε ισχυρότερη µορφή αποτελεσµατικότητας ενσωµατώνει όλες τις
ασθενέστερες µορφές.

Σε ένα µεταγενέστερο άρθρο του ο Fama (1991) αναθεώρησε τις απόψεις του για τις
µορφές της αποτελεσµατικότητας των αγορών και έδωσε σε αυτές νέες ονοµασίες.
Στην πρώτη µορφή µόνο άλλαξε και το περιεχόµενό της. Οι νέες ονοµασίες των
µορφών αποτελεσµατικής αγοράς παρατίθενται παρακάτω:

13

α) Έλεγχοι για την προβλεψιµότητα των αποδόσεων (tests for return predictability)

Αυτή η µορφή περιλαµβάνει τώρα:

I. Πρόβλεψη για διαστρωµατικά δεδοµένα ( cross-sectional predictability of
returns ).

Οι διάφορες έρευνες που αφορούν την προβλεψιµότητα,

λαµβάνουν υπόψη τους τη διαστρωµατική προβλεψιµότητα των αποδόσεων,
λόγω του γεγονότος ότι η αποτελεσµατικότητα της αγοράς και οι τιµές
ισορροπίας είναι δύο ζητήµατα αχώριστα. Με άλλα λόγια αυτές οι έρευνες
ελέγχουν τα διάφορα υποδείγµατα τιµολόγησης περιουσιακών στοιχείων και
τις ανωµαλίες που ανακαλύπτονται σε αυτά.

II. Ηµερολογιακές επιδράσεις ( The calendar effect ). Σε αυτού του είδους τις
έρευνες εξετάζεται το θέµα της εποχικότητας των αποδόσεων, όπως για
παράδειγµα το φαινόµενο του Ιανουαρίου ή το φαινόµενο της ∆ευτέρας.

III. Προβλεπτική ικανότητα των προηγούµενων αποδόσεων ( The forecast power
of past return ). Σε αυτή την κατηγορία ελέγχων εξετάζεται κατά πόσο οι
διαστρωµατικές αποδόσεις των µετοχών σχετίζονται µε τις παρελθούσες
αποδόσεις αυτών.

IV. Προβλεπτική ικανότητα άλλων µεταβλητών ( The forecast power of other
variables). Σε αυτού του είδους τους ελέγχους, εξετάζεται κατά πόσο κάποιες
άλλες µεταβλητές επηρεάζουν τις µελλοντικές αποδόσεις.

V. Έλεγχοι µεταβλητότητας ( Volatility tests ).

β) Έρευνες γεγονότων ( Event studies )

Αυτού του είδους οι εµπειρικές έρευνες εξετάζουν την ταχύτητα µε την οποία οι τιµές
των µετοχών προσαρµόζονται κατά την περίοδο ανακοίνωσης µιας αξιοσηµείωτης
οικονοµικής είδησης ή γεγονότος.
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γ) Έρευνες για εσωτερική πληροφόρηση ( Tests for private information )

Οι εµπειρικές αυτές έρευνες εξετάζουν κατά πόσο έχουν την δυνατότητα ορισµένοι
επενδυτές να πραγµατοποιούν υπερκανονικά κέρδη, χρησιµοποιώντας διαφόρων
ειδών εσωτερικές πληροφορίες.

2.4. Εµπειρική διερεύνηση της υπόθεσης της Αποτελεσµατικότητας
των Αγορών.
Σε αυτή την παράγραφο, θα αναφερθούµε στους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να
ελέγχει κάθε µια από τις µορφές αποτελεσµατικής αγοράς που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Οι έλεγχοι που διερευνούν την εγκυρότητα της υπόθεσης περί
αποτελεσµατικών αγορών, εξετάζουν την συνέπεια µε την οποία µπορούν οι διάφοροι
επενδυτές να αποκοµίσουν υπερκανονικά κέρδη. Λέγοντας υπερκανονικά εννοούµε
κέρδη µεγαλύτερα από τον κίνδυνο τον οποίο έχουν αναλάβει, για ένα µακροχρόνιο
ορίζοντα.

1) Έλεγχοι για την ασθενή µορφή αποτελεσµατικότητας.

Πολλές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί για τον έλεγχο της ύπαρξης αυτής της
µορφής αποτελεσµατικότητας. Από τις έρευνες αυτές προτάσσονται δύο βασικοί
τρόποι ελέγχου:

a) Στατιστικοί έλεγχοι ανεξαρτησίας
b) Έλεγχοι κανόνων αγοραπωλησιών

Στη συνέχεια αναλύονται οι παραπάνω τρόποι ελέγχου.

a) Στατιστικοί έλεγχοι ανεξαρτησίας
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Χρησιµοποιώντας τους συγκεκριµένους ελέγχους προσπαθούµε να ερευνήσουµε
κατά πόσο οι αποδόσεις των µετοχών στον χρόνο είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους.
∆ηλαδή, σε ποιό βαθµό ισχύει η υπόθεση ότι οι νέες πληροφορίες φθάνουν στην
αγορά µε ένα τρόπο τυχαίο και ανεξάρτητο. ∆ύο είναι οι βασικοί έλεγχοι
ανεξαρτησίας που χρησιµοποιούνται.

Ο πρώτος έλεγχος εξετάζει την γραµµική συσχέτιση µεταξύ σηµερινών αποδόσεων
και αποδόσεων του παρελθόντος. Η παλινδρόµηση η οποία εκτιµάτε έχει την
παρακάτω µορφή:

Rt = a + ρRt −1−T + ut

Για να ισχύει η υπόθεση της ασθενούς αποτελεσµατικότητας θα πρέπει ο
συντελεστής συσχέτισης ρ να είναι κοντά στο µηδέν ή να είναι στατιστικά
ασήµαντος.

Το δεύτερο είδος στατιστικού ελέγχου ονοµάζεται έλεγχος ροών ( run tests ). Αυτός ο
έλεγχος εξετάζει το πρόσηµο στις αλλαγές της τιµής. Μια αύξηση της τιµής ορίζεται
ως + ενώ µια µείωση ως -. Μια ακολουθία από το ίδιο πρόσηµο λέγεται run. Αν
εντοπίζουµε µεγάλες ακολουθίες από + ή - , θα θεωρούσαµε ότι δεν ισχύει ο τυχαίος
περίπατος (Random walk). Γενικά ισχύει ότι όσο λιγότερες και µακρύτερες είναι οι
ακολουθίες ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, τόσο πιο σηµαντική είναι η
σχέση µεταξύ των αποδόσεων.

b) Έλεγχοι κανόνων αγοραπωλησιών.

Αυτού του είδους οι έλεγχοι συγκρίνουν κάποιο κανόνα αγοραπωλησιών (trading
rule), µε µια πολιτική αγοράς και διακράτησης των µετοχών. Αυτή η κατηγορία
ελέγχων δηµιουργήθηκε ως απάντηση στους τεχνικούς αναλυτές οι οποίοι
ισχυρίζονταν ότι οι έλεγχοι στατιστικής ανεξαρτησίας ήταν πολύ αυστηροί για να
αναγνωρίσουν πολύπλοκους σχηµατισµούς τιµών.
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Ο πιο συνηθισµένος κανόνας που χρησιµοποιείται είναι ο κανόνας φίλτρου (Filter
rules). Σύµφωνα µε τον Fama (1966), µια µετοχή αγοράζεται ή πωλείται όταν η
µεταβολή της τιµής ξεπεράσει το «φίλτρο» που έχει ορίσει ο αναλυτής. Για
παράδειγµα υποθέτουµε ότι κάποιος αναλυτής έχει ορίσει ως φίλτρο το 5%. Αν
λοιπόν η τιµή αυξηθεί κατά τουλάχιστον 5% πάνω από κάποια βάση, τότε αυτό είναι
ένδειξη αγοράς της µετοχής και διακράτησής της µέχρι τη στιγµή εκείνη που η τιµή
µειωθεί κατά τουλάχιστον 5% από κάποια βάση, κάτι το οποίο αποτελεί ένδειξη
πώλησης της µετοχής.

Ένας άλλος κανόνας αγοραπωλησίας είναι ο moving average oscillator rule.
Σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα πραγµατοποιείται µια σύγκριση των µέσων
αποδόσεων για µια βραχυπρόθεσµη και µια µακροπρόθεσµη περίοδο. Τα σήµατα
αγοράς ή πώλησης, δηµιουργούνται όταν ο βραχυπρόθεσµος κινούµενος µέσος όρος
είναι πάνω ή κάτω από τον µακροπρόθεσµο κινούµενο µέσο όρο.

Τέλος, ένας άλλος δηµοφιλής κανόνας αγοραπωλησίας είναι σύµφωνα µε τον Levy
(1967), ο κανόνας της σχετικής ισχύς (relative strength rule). Αυτός ο κανόνας
συνδυάζει τις παρελθούσες τιµές των µετοχών ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες
µετοχές για αγοραπωλησία.

2) Έλεγχοι για την ηµι-ισχυρή µορφή αποτελεσµατικότητας.

Οι έλεγχοι γιαυτή τη µορφή αποτελεσµατικότητας ελέγχουν το βαθµό στον οποίο οι
τιµές των διαφόρων αξιογράφων, αντικατοπτρίζουν τη δηµοσιευµένη πληροφόρηση
που σχετίζεται µε τις αντίστοιχες εταιρίες. Οι τρόποι µε τους οποίους γίνονται οι
έλεγχοι αυτοί είναι δύο:

a) Έρευνες γεγονότων (Event studies)
b) Έρευνες που χρησιµοποιούν πληροφορίες που δεν περιλαµβάνονται στα
στοιχεία της χρηµατιστηριακής αγοράς.

Στη συνέχεια αναλύονται οι δύο παραπάνω τρόποι ελέγχου.
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a) Έρευνες γεγονότων (Event studies)

Οι έρευνες αυτές εξετάζουν την ταχύτητα µε την οποία οι

τιµές των µετοχών

προσαρµόζονται κατά την περίοδο ανακοίνωσης µιας σηµαντικής οικονοµικής
είδησης ή γεγονότος. Επίσης εξετάζουν εάν είναι δυνατή η αποκόµιση
υπερκανονικών αποδόσεων από την επένδυση σε µια µετοχή αµέσως µετά από τη
δηµόσια ανακοίνωση ενός γεγονότος. Οι περισσότερες από τις έρευνες γεγονότος
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ηµι-ισχυρής µορφής αποτελεσµατικής αγοράς.

b) Έρευνες που χρησιµοποιούν πληροφορίες που δεν περιλαµβάνονται στα στοιχεία
της χρηµατιστηριακής αγοράς.

Οι έρευνες αυτές εφαρµόζουν είτε ανάλυση των χρονολογικών σειρών (time series
analysis) είτε ανάλυση διαστρωµατικών δεδοµένων (cross-sectional analysis) των
αποδόσεων ή άλλων χαρακτηριστικών των µετοχών όπως είναι οι συνολικές
µερισµατικές αποδόσεις. Σύµφωνα µε την ασθενή υπόθεση της αποτελεσµατικότητας
των αγορών οι επενδυτές δεν θα πρέπει να µπορούν να προβλέψουν τις µελλοντικές
αποδόσεις χρησιµοποιώντας τις παρελθούσες αποδόσεις ή την κατανοµή των
µελλοντικών αποδόσεων χρησιµοποιώντας δηµόσιες ανακοινώσεις πληροφοριών. Οι
πλειοψηφία αυτών των ερευνών αντικρούουν την ύπαρξη ηµι-ισχυρής µορφής
αποτελεσµατικότητας.

3) Έλεγχοι για την ισχυρή µορφή αποτελεσµατικότητας.

Οι έλεγχοι για την ισχυρή µορφή αποτελεσµατικότητας είναι οι πιο δύσκολοι να
πραγµατοποιηθούν διότι είναι δύσκολο να βρεθούν στοιχεία για την εκ των έσω
πληροφόρηση επενδυτών ή µεσιτών στην αγορά. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται συνήθως
µε την εξέταση ορισµένων κατηγοριών επενδυτών οι οποίοι απολαµβάνουν µόνιµα
υπερκανονικές αποδόσεις. Αυτό σηµαίνει ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε
σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν µια επιχείρηση, όποτε αντιδρούν νωρίτερα
από τους υπόλοιπους επενδυτές, µε αποτέλεσµα να αποκοµίζουν υπερκανονικά
κέρδη. Κάτι τέτοιο όµως υποδηλώνει ότι η αγορά δεν λειτουργεί αποτελεσµατικά
κάτω από την ισχυρή της µορφή, αφού οι τιµές δεν προσαρµόζονται άµεσα στις νέες
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πληροφορίες. Τέτοιου είδους επενδυτές µπορεί να είναι µεγαλοµέτοχοι εταιριών,
µέλη του διοικητικού συµβουλίου, διευθυντικά στελέχη µιας επιχείρησης κλπ. Επίσης
πολλοί θεωρούν ότι τέτοιοι επενδυτές µπορεί να είναι διαχειριστές χαρτοφυλακίων
και ειδικότερα των αµοιβαίων κεφαλαίων. Οι παραπάνω επενδυτές είναι δυνατό να
έχουν εκ των έσω πληροφόρηση για τις εταιρίες, τις οποίες χρησιµοποιούν για την
πραγµατοποίηση υπερκανονικών κερδών.

2.5. Συνέπειες της Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς Αξιογράφων
για τους επενδυτές και την εταιρία.
Α) Συνέπειες για τους επενδυτές:

i.

Η µελέτη των ιστορικών τιµών δεν αποδίδει υπερκέρδη.

ii.

Η απόδοση από τις µετοχές είναι συνάρτηση του κινδύνου.

iii.

Οι επενδυτές πρέπει να προσδιορίζουν τον κίνδυνο που επιθυµούν να
αναλάβουν και να επιλέγουν τις µετοχές τους, ή ακόµα καλύτερα, τα
χαρτοφυλάκια τους ανάλογα µε τον κίνδυνό τους.

iv.

∆εν είναι απαραίτητο να πληρώνουµε για επενδυτικές συµβουλές επειδή δεν
µπορούµε να ωφεληθούµε από αυτές.

v.

Ο ρόλος των ειδικών, ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιµάτε. Αντίθετα η ύπαρξη
τους και οι αναλύσεις τους συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα της
αγοράς. ∆ηλαδή, αποτρέπονται οι διάφορες στρεβλωτικές ενέργειες που
µπορούν να οδηγήσουν στην αναποτελεσµατικότητα της αγοράς.

Β) Συνέπειες για την εταιρία:

i.

Οι υπεύθυνη της εταιρίας πρέπει να έχουν εµπιστοσύνη στις τιµές της αγοράς.

ii.

Οι τιµές της αγοράς αντιπροσωπεύουν την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της
αξίας της µετοχής.

iii.

Οι τιµές µπορούν να χρησιµοποιηθούν:
1. για την αποτίµηση της συνολικής αξίας της εταιρίας
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2. για τον προσδιορισµό του κόστους κεφαλαίου µε σκοπό την
αξιολόγηση των επενδυτικών έργων της εταιρίας
3. για την αξιολόγηση των επιδόσεων της διοίκησης της εταιρίας.

2.6. Ανωµαλίες της αγοράς.
Έχοντας µέχρι στιγµής παρουσιάσει τις τρεις µορφές αποτελεσµατικότητας της
αγοράς, µπορούµε στην συνέχεια να εξετάσουµε µερικές από τις ανωµαλίες που
εµφανίζουν οι αγορές αξιογράφων. Ετυµολογικά, η λέξη ανωµαλία σηµαίνει
εξαίρεση σε ένα κανόνα. Οπότε, λέγοντας ανωµαλίες της αγοράς εννοούµε γεγονότα
τα οποία έρχονται σε αντίθεση µε ότι αναµένεται σε µια ανταγωνιστική αγορά και
εποµένως αποτελούν εξαιρέσεις στην αποτελεσµατικότητα της αγοράς, ειδικότερα
για την ηµι-ισχυρή της µορφή.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια πολυάριθµες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί από
ερευνητές προκειµένου να ανακαλύψουν τις περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζονται
αυτές οι ανωµαλίες της αγοράς (market anomalies). Όπως αναφέραµε και
προηγουµένως, οι ανωµαλίες αυτές δεν υποστηρίζουν µερικές από τις θεµελιώδεις
αρχές

της

σύγχρονης

χρηµατοοικονοµικής,

όπως

είναι

η

υπόθεση

περί

αποτελεσµατικότητας (MEH) των αγορών αλλά και το υπόδειγµα αποτίµησης
περιουσιακών στοιχείων (CAPM) το οποίο αναπτύχθηκε από τους Sharpe (1964),
Lintner (1965) και Mossin (1966). Ενώ το υπόδειγµα αποτίµησης περιουσιακών
στοιχείων προσπαθεί να περιγράψει την σχέση ανάµεσα στην αναµενόµενη απόδοση
και τον κίνδυνο του αξιογράφου, η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς προσπαθεί
να δείξει τον βαθµό την ταχύτητα και την ακρίβεια µε την οποία ανταποκρίνεται η
αγορά στις νέες πληροφορίες. Με άλλα λόγια, το CAPM και η υπόθεση
αποτελεσµατικότητας της αγοράς βεβαιώνουν ότι η αγοραία τιµή ενός αξιογράφου
πρέπει να απεικονίζει την καλύτερη εκτίµηση της θεµελιώδους αξίας τους. Στην
ουσία οι διάφοροι έλεγχοι της υποθέσεως της αποτελεσµατικότητας των αγορών είναι
έλεγχοι ισχύος ενός συγκεκριµένου προτύπου τιµολόγησης και της αντιστοιχίας των
αγοραίων τιµών σε εκείνες που συνεπάγονται από το συγκεκριµένο πρότυπο
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τιµολόγησης. Στην συνέχεια παρουσιάζεται µια λίστα µε τις ποιο σηµαντικές από
αυτές τις ανωµαλίες:

Το µέγεθος της επιχείρησης ή αλλιώς το φαινόµενο της Κεφαλαιοποίησης.
(The size effect)
Η επίδραση της µεταβλητής P/E στις αποδόσεις (The price to earnings effect
P/E).
Η επίδραση των παρελθόντων αποδόσεων (Past returns effect Momentum
and Contrarian Strategies).
Η επίδραση της µεταβλητής BE/ME στις αποδόσεις (Book value
equity/market value equity BV/MV effect).
Η επίδραση της µερισµατικής απόδοσης (The dividend-yield DY effect).
Ο λόγος πωλήσεις ανά µετοχή προς τιµή ανά µετοχή (The sales to price
effect).
Ο λόγος Λογιστική προς Χρηµατιστηριακή Αξία (The book to market
effect).
Ο λόγο Ταµειακές Ροές προς την Τιµή ανά Μετοχή (The Cash Flow to Price
Effect).
Το φαινόµενο του Ιανουαρίου (The January effect).
Το φαινόµενο της ∆ευτέρας (The Monday effect)
Η επίδραση της µεταβλητής Tobin’s q (Tobin’s q effect).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικότερες από τις παραπάνω ανωµαλίες που
σχετίζονται µε τις διαστρωµατικά µελλοντικές αποδόσεις των περιουσιακών
στοιχείων.

2.6.1. Το µέγεθος της επιχείρησης (The size effect).
Εµπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι µετοχές µικρών εταιριών έχουν
υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση µε αυτές των µεγαλύτερων εταιριών µε ισοδύναµο
ρίσκο. Το ρίσκο ορίζεται σε όρους beta της αγοράς. Ο Banz (1981) ήταν ο πρώτος
που ουσιαστικά ανέφερε την ανωµαλία αυτή, αποδεικνύοντας την ισχυρή αρνητική
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σχέση ανάµεσα στο µέγεθος µιας επιχείρησης και την µέση απόδοση που
παρουσιάζουν οι µετοχές της. Ο Banz στην ανάλυση του χρησιµοποίησε µηνιαία
στοιχεία των εταιριών που ήταν εισηγµένες στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
(NYSE) για την περίοδο 1926-1975. Η µεθοδολογία την οποία ακολούθησε ήταν
παρόµοια µε αυτή των Fama and Macbeth (1973), οι οποίοι είχαν βασιστεί στην
εκτίµηση διαστρωµατικών δεδοµένων.

Το µοντέλο που εκτίµησε ο Banz είναι το ακόλουθο:

E ( Ri ) = γ 0 + γ 1β i + γ 2 ln MVEi + ei

Όπου:
E ( Ri )

: αναµενόµενη απόδοση της µετοχής i

βi

: ο συντελεστής βήτα της µετοχής i

ln MVEi

: ο φυσικός λογάριθµος της χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών

γ 0 , γ 1, γ 2

: οι παράµετροι της παλινδρόµησης

ei

: τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης

Η µηδενική υπόθεση ήταν η γ 2 = 0 , δηλαδή ότι το µέγεθος της επιχείρησης δεν έχει

επεξηγηµατική ικανότητα, ενώ η εναλλακτική υπόθεση ήταν η γ 2 ≠ 0 , ότι δηλαδή το
µέγεθος έχει κάποια επεξηγηµατική ικανότητα. Το συµπέρασµα της ανάλυσης του
Banz ήταν ότι υπάρχει µια στατιστικά σηµαντική εκτίµηση του συντελεστή γ 2 για τη
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οπότε, το MVE αποτελεί έναν ακόµα παράγοντα που
επηρεάζει τις διαστρωµατικές αποδόσεις των µετοχών, πέραν του συντελεστή β.
Επιπρόσθετα, το αρνητικό πρόσηµο του συντελεστή γ 2 αποδεικνύει ότι οι µέσες
αποδόσεις των µικρών µετοχών, είναι υψηλότερες από αυτές των µεγάλων, δοθέντος
της εκτίµησης του συντελεστή β.

Μετά την έρευνα του Banz µεγάλος αριθµός ερευνητών ασχολήθηκε µε την σχέση
του µεγέθους των επιχειρήσεων και των αποδόσεων το µετοχών. Ο Reinganum
(1981b) µελέτησε την επίδραση του µεγέθους της επιχείρησης για τη χρονική περίοδο
1963-1977. Η µεθοδολογία που ακολούθησε ήταν να σχηµατίσει χαρτοφυλάκια
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µετοχών ανάλογα µε την συνολική χρηµατιστηριακή αξία των αντίστοιχων εταιριών.
Αυτό που παρατήρησε ήταν ότι οι µετοχές µικρής κεφαλαιοποίησης υπερβαίνουν τις
αποδόσεις των µετοχών µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Επίσης, η µέση απόδοση των
χαρτοφυλακίων που δηµιούργησε µε βάση το µέγεθος των επιχειρήσεων, διαφέρει
σηµαντικά από αυτή που προβλέπεται από το CAPM. Επιπρόσθετα, ο Reinganum
(1981a) σε άλλη έρευνά του αποδεικνύει ότι το χαρτοφυλάκιο µικρών µετοχών έχει
κατά µέσο όρο 20% µεγαλύτερη απόδοση από εκείνα των µεγάλων εταιριών. Σε αυτή
την έρευνα για την µέτρηση του κινδύνου χρησιµοποιείται το Arbitrage Pricing
Theory (APT). Οπότε στις έρευνες του Reinganum παρατηρείται ότι τα φαινόµενα
αυτά δεν οφείλονται στην αναποτελεσµατικότητα των αγορών αλλά στη µε σωστή
εκτίµηση του κινδύνου των µετοχών ή των χαρτοφυλακίων τους.

Στην συνέχεια πολύ αξιοσηµείωτη εργασία πραγµατοποίησαν οι Fama and French
(1992). Στην έρευνά τους χρησιµοποίησαν αποδόσεις µετοχών των NYSE, AMEX
και NASDAQ και µε τη χρήση της µεθόδου ελαχίστων τετραγώνου και διαφόρων
παλινδροµήσεων, ανακάλυψαν ότι υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ των µέσων
αποδόσεων και του µεγέθους µιας επιχείρησης, αλλά ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει
αξιόπιστη σχέση µεταξύ συντελεστή βήτα και απόδοσης, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι
το CAPM δεν είναι σωστά εξειδικευµένο.

Οι Dimson and Marsh (1999) ερεύνησαν µετοχές για το Ηνωµένο Βασίλειο µεταξύ
των ετών 1955-1984. Ανακάλυψαν ότι οι ετήσιες αποδόσεις των µικρών µετοχών
ξεπερνούσαν τις µεγάλες µετοχές κατά περίπου 7%.

Αρκετές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί και για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Ο
Σπύρου (2000) στην έρευνά του χρησιµοποίησε µηνιαίες τιµές των µετοχών από τον
∆εκέµβριο του 1988 έως τον Ιανουάριο του 1997. Τα αποτελέσµατα της έρευνες
έδειξαν οι αποδόσεις των «µικρών» µετοχών ήταν υψηλότερες σε σχέση µε τις
αποδόσεις των «µεγάλων» µετοχών για την περίοδο 1992-1997.

Σε άλλη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για το ελληνικό χρηµατιστήριο οι Leledakis,
Davidson and Karathanasis (2003) έδειξαν ότι το µέγεθος των εταιριών αποτελεί
κυρίαρχη επιρροή σε αυτή την αγορά. Τα ευρήµατά τους συµφωνούν µε αντίστοιχα
ευρήµατα διαφόρων αναπτυγµένων χωρών.
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2.6.2. Η επίδραση της µεταβλητής P/E στις αποδόσεις. ( The price to
earnings effect)
Ένας δείκτης που χρησιµοποιείται πολύ συχνά από αναλυτές για σύγκριση µετοχικών
αξιών είναι ο λόγος της τιµής της µετοχής προς τα κέρδη ανά µετοχή. Ο δείκτης
αυτός δείχνει στην ουσία πόσες φορές τα τρέχοντα κέρδη αξίζει η µετοχή µιας
εταιρίας. Σε µια αποτελεσµατική αγορά, οι στρατηγικές επιλογής µετοχών µε βάση
αυτόν το δείκτη, δεν θα αποφέρουν υπερκανονικά κέρδη.

Μια από τις πρώτες µελέτες πάνω σε αυτόν τον τοµέα είναι των Graham and Dodd
(1940). Στην έρευνά τους υποστήριξαν ότι οι µετοχές µε χαµηλό δείκτη P/E έχουν
µικρότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν σηµαντικές ζηµιές µακροχρόνια. Στην
συνέχεια η έρευνα του Nicholson (1960) παρουσιάζει ότι οι µετοχές µε χαµηλό P/E
παρουσιάζουν µεγαλύτερες αποδόσεις από τις µέσες µετοχές.

Ο Basu (1977) χρησιµοποίησε τον δείκτη P/E για να ελέγξει την υπόθεση της
αποτελεσµατικότητας της αγοράς. Στην έρευνά του χρησιµοποίησε µετοχές
βιοµηχανικών επιχειρήσεων του NYSE για την περίοδο 1956-1971. Αυτό που
διαπίστωσε ήταν ότι τα χαρτοφυλάκια µε χαµηλό P/E έχουν µεγαλύτερα κατά µέσο
όρο κέρδη, σε σχέση µε τα χαρτοφυλάκια µε υψηλό P/E. ∆εδοµένου ότι ο δείκτης P/E
είναι µια πληροφορία διαθέσιµη στο ευρύ κοινό, ο Basu συµπεραίνει ότι δεν ισχύει η
υπόθεση της αποτελεσµατικότητας των αγορών.

Ο

Ball

(1978)

υποστηρίζει

ότι

ο

λόγος

P/E

ουσιαστικά

ενσωµατώνει

παραλειπόµενους συντελεστές του κινδύνου και γιαυτό εξηγεί το κοµµάτι των
διαστρωµατικών αναµενόµενων αποδόσεων.

Στην έρευνα του ο Reinganum (1981) µελέτησε αν κάποια χαρτοφυλάκια τα οποία
είχε σχηµατίσει µε βάση τη µεταβλητή E/P επιτυγχάνουν µεγαλύτερες αποδόσεις από
αυτές που προβλέπει το CAPM.

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µετοχές µε

υψηλότερο E/P επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις από εκείνες µε χαµηλό E/P και
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µάλιστα αυτές οι αποδόσεις διατηρούνται για έξι µήνες. Το συµπέρασµα είναι ότι το
αποτέλεσµα του µεγέθους περιλαµβάνει το E/P.

Οι Peavy and Goodman (1983) χρησιµοποίησαν τον σχετικό λόγο P/E (PER), ο
οποίος είναι ένας δείκτης του λόγου P/E µιας επιχείρησης σε σχέση µε τον κλάδο
στον οποίο ανήκει. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µετοχές µε χαµηλό PER
επιτυγχάνουν υπερβολικές αποδόσεις σε σχέση µε µετοχές µε υψηλό PER.

Πληθώρα ερευνών έχει πραγµατοποιηθεί πάνω σε αυτό το θέµα και για αγορές άλλων
χωρών πέραν των Η.Π.Α όπως για παράδειγµα για την Ιαπωνία [ Aggarwal, Hiraki
and Rao (1988), Chan, Hamao and Lakonishok (1991), Kubota and Takehara (1966)],
για το Ηνωµένο Βασίλειο [ Strong and Xu (1997)], για την Ταϊβάν [ Chou and Jonson
(1990),

Ma and Show (1990)], όπου και σε αυτές τις χώρες το φαινόµενο

υποστηρίζεται εµπειρικά.

2.6.3. Το φαινόµενο του Ιανουαρίου (The January effect).
Μια από τις πιο δηµοφιλής χρονικές ανωµαλίες είναι το φαινόµενο του Ιανουαρίου.
Σύµφωνα µε αυτό το φαινόµενο οι αποδόσεις το µήνα Ιανουάριο κάθε έτους είναι
κατά µέσο όρο σηµαντικά µεγαλύτερες σε σχέση µε εκείνες των άλλων µηνών, όπως
είναι ο Φεβρουάριος ή ο Μάρτιος.

Για την εξήγηση αυτού του φαινοµένου διάφορες ερµηνείες έχουν δοθεί. Σύµφωνα µε
µία από αυτές, οι επενδυτές πωλούν αξιόγραφα στο τέλος του ∆εκεµβρίου, µε σκοπό
να δηµιουργήσουν ελλείµµατα κεφαλαίου και έτσι να φορολογηθούν λιγότερο. Αυτές
οι πωλήσεις τείνουν να µειώνουν τις τιµές των µετοχών λόγω υπερβάλλουσας
προσφοράς. Επανέρχονται όµως στα φυσιολογικά τους επίπεδα το µήνα Ιανουάριο
όπου οι επενδυτές ξαναγοράζουν τις µετοχές. Σύµφωνα µε τους Haugen and
Lakonishok (1987) οι διεθνείς επενδυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων θα πρέπει
να δρουν ανάλογα µε την φορολογία της κάθε χώρες ώστε να καταφέρουν να
πετύχουν τη µέγιστη δυνατή απόδοση των επενδύσεών τους.
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Μια άλλη ερµηνεία του φαινοµένου του Ιανουαρίου έρχεται από τους Lakonishok
and Levi (1982). Σύµφωνα µε αυτή αυτό το φαινόµενο σχετίζεται µε τη συµπεριφορά
των διαχειριστών µεγάλων θεσµικών χαρτοφυλακίων, οι οποίοι έχουν την
δυνατότητα να επηρεάσουν ολόκληρη την αγορά. Αυτοί οι διαχειριστές
αναδιαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκια τους κατά το µήνα ∆εκέµβρη, πουλώντας µικρές
και επικίνδυνες µετοχές, λόγω του ετήσιου ελέγχου και αποτίµησης από τους
ιδιοκτήτες των χαρτοφυλακίων. Μια τέτοια πράξη ρίχνει τις τιµές των µετοχών. Τον
Ιανουάριο οι µετοχές αυτές αγοράζονται ξανά µε αποτέλεσµα οι τιµές να ανεβαίνουν.
Φυσικά και οι δύο παραπάνω ερµηνείες έρχονται σε αντίθεση µε την υπόθεση της
αποτελεσµατικότητας της αγοράς, αφού δηµιουργείτε η δυνατότητα για συστηµατική
πρόβλεψη των εποχικών µεταβολών των αποδόσεων των µετοχών, κάτι το οποίο
µπορεί να οδηγήσει σε κέρδη των επενδυτών πέραν αυτών που απαιτούνται ως
αποζηµίωση για τον κίνδυνου που αναλαµβάνουν.

Το φαινόµενο του Ιανουαρίου συνδέεται πολύ συχνά και µε το φαινόµενο του
µεγέθους. Ο Keim (1983) εξέτασε τη σχέση µη κανονικών αποδόσεων και της αξίας
της αγοράς στα NYSE και AMEX. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι περίπου το µισό
από τη µέση ετήσια επίδραση του µεγέθους αποδίδεται στο µήνα Ιανουάριο και
περισσότερο από το µισό φαινόµενο του Ιανουαρίου συµβαίνει κατά την πρώτη
εβδοµάδα της διαπραγµάτευσης.

Οι Mills, Siriopoulos, Markelos and Harizanis (2000) ερεύνησαν την ύπαρξη του
φαινοµένου στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά. Παρατήρησαν ότι οι µέσες
αποδόσεις του Γενικού ∆είκτη Τιµών ήταν σηµαντικά υψηλότερες τον Ιανουάριο
καθώς επίσης και τον Φεβρουάριο σε σχέση µε τους υπόλοιπους µήνες. Παρόαυτά, τα
αποτελέσµατα του Γενικού ∆είκτη Τιµών δεν ήταν συνεπή µε αυτά των µετοχών που
τον απαρτίζουν. Μόνο 35% των µετοχών παρουσίαζαν σηµαντικά υψηλότερες
αποδόσεις τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Το συµπέρασµα ήταν ότι το φαινόµενο
του Ιανουαρίου υπάρχει στη ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά αλλά η ένταση του
ποικίλει από µετοχή σε µετοχή.
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2.6.4. Η επίδραση των παρελθόντων αποδόσεων (Past returns effect
Momentum and Contrarian Strategies).
Πολυάριθµες έρευνες έχουν διεξαχθεί µε σκοπό να ελέγξουν εάν οι παρελθούσες
αποδόσεις των αξιογράφων έχουν την δυνατότητα να προβλέψουν τις µελλοντικές
αποδόσεις. Οι µελέτες αυτές τεκµηρίωσαν ότι οι διαστρωµατικές αποδόσεις των
µετοχών σχετίζονται µε τις παρελθούσες επιδόσεις αυτών. Οι µελετητές έχουν
παρατηρήσει τρία φαινόµενα στα οποία οι ιστορικές αποδόσεις µπορούν να
προβλέψουν τις µελλοντικές. Αυτές είναι:

o Μακροπρόθεσµη µεταστροφή απόδοσης (long-term return reversals)
o Μεσοπρόθεσµη συνέχιση απόδοσης (medium-term return continuation)
o Βραχυπρόθεσµη µεταστροφή απόδοσης (short-term return reversals)

Στη συνέχεια αναλύονται οι παραπάνω τρεις κατηγορίες

2.6.4.1. Μακροπρόθεσµη µεταστροφή απόδοσης (long-term return reversals)

Η έρευνα των DeBondt and Thaler (1985, 1987) ήταν από τις πρώτες που εξέτασαν
τις µακροχρόνιες αποδόσεις των αξιογράφων. Ερεύνησαν την περίπτωση των
αντίρροπων στρατηγικών (contrarian strategies). Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στην
εκτίµηση ότι η αγορά είναι αναποτελεσµατική και έχει την τάση να υπερεκτιµά
ανακοινώσεις ή νέα που αφορούν µετοχές, µε αποτέλεσµα οι τιµές τους

να

µειώνονται περισσότερο από το «φυσιολογικό» σε αρνητικά νέα και να αυξάνουν
περισσότερο σε θετικά. Η παραπάνω υπόθεση ονοµάζεται υπόθεση της υπερβολικής
αντίδρασης των αποδόσεων των µετοχών. Σύµφωνα µε αυτή τη στρατηγική οι
επενδυτές για ένα µακρύ χρονικό ορίζοντα (π.χ. πέντε ετών) θα πρέπει να επενδύουν
σε µετοχές µε τις µικρότερες πρόσφατες αποδόσεις (losers) και να αποφεύγουµε
αυτές µε τις υψηλότερες (winners). Οι DeBondt και Thaler χρησιµοποίησαν µηνιαία
δεδοµένα για τις αποδόσεις των µετοχών του NYSE για µια περίοδο από το 1926 έως
το 1982. ∆ηµιούργησαν δύο ειδών χαρτοφυλάκια ανάλογα µε τις αποδόσεις των
µετοχών. Το ένα χαρτοφυλάκιο µε τις χαµηλές αποδόσεις ονοµάστηκε χαρτοφυλάκιο
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«ηττηµένων» (losers portfolio), ενώ το χαρτοφυλάκιο µε τις υψηλές αποδόσεις
ονοµάστηκε χαρτοφυλάκιο «νικητών» (winners portfolio). Τα αποτελέσµατα της
έρευνας έδειξαν το χαρτοφυλάκιο των «ηττηµένων» σηµείωσε µεγαλύτερες
αποδόσεις σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο των «νικητών». Για την ακρίβεια, τριάντα
έξη µήνες µετά τη δηµιουργία των χαρτοφυλακίων, το χαρτοφυλάκιο των
«ηττηµένων» κέρδισε 25% περισσότερο σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο των
«νικητών», παρόλο που το δεύτερο ήταν και αρκετά πιο «επικίνδυνο».

Οι µεταγενέστερες έρευνες στηρίχτηκαν στην έρευνα των DeBondt και Thaler. Οι
Chan (1988), Ball and Kothari (1989) βασιζόµενοι στην έρευνα των DeBondt και
Thaler, υποστήριξαν ότι οι υπερκανονικές αποδόσεις που σηµειώνουν τα «ηττηµένα»
χαρτοφυλάκια χρησιµοποιώντας τις αντίρροπες στρατηγικές οφείλονται στην
αποτυχία να προσαρµοστούν οι αποδόσεις στον κίνδυνο. Υποστήριξαν ότι οι µετοχές
που χαρακτηρίζονται ως «νικητές» και «χαµένοι» θα πρέπει να υποβληθούν σε
µεγάλες αλλαγές στον κίνδυνο µεταξύ της περιόδου δηµιουργίας του χαρτοφυλακίου
και της περιόδου που οι DeBondt και Thaler εφάρµοσαν την µεθοδολογία τους.

Σε άλλη έρευνα ο Zarowin (1990) υποστηρίζει ότι το φαινόµενο της µεταστροφής
των µετοχών σχετίζεται άµεσα µε το φαινόµενο του µεγέθους καθώς οι «ηττηµένες»
εταιρίες είναι συνήθως µικρές, ενώ οι «νικητές» τείνουν να είναι µεγάλες.

Οι Chopra, Lakonishok and Ritter (1992) επανεξετάζουν τα αποτελέσµατα των
DeBondt και Thaler και ελέγχουν για υπερβολική αντίδραση. ∆ιαπιστώνουν ότι το
φαινόµενο της υπερβολικής αντίδρασης των µετοχών είναι οικονοµικά σηµαντικό και
δεν φαίνεται να εξαφανίζεται όταν οι αποδόσεις προσαρµόζονται στον κίνδυνο και το
µέγεθος.

Σύµφωνα µε τους Conrad and Kaul (1993), οι αποδόσεις των µακροχρόνιων
αντίρροπων στρατηγικών είναι µεροληπτικές προς τα πάνω γιατί υπολογίζονται από
συσσωρευµένες αποδόσεις µιας περιόδου και εντοπίζονται κάποια λάθη µέτρησης.

2.6.4.2 Μεσοπρόθεσµη συνέχιση απόδοσης (medium-term return continuation)
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Σύµφωνα µε τους Jegadeesh and Titman (1993), οι µετοχές «νικητές» του
παρελθόντος συνεχίζουν κατά µέσο όρο να υπερτερούν κατά των «ηττηµένων»
µετοχών του παρελθόντος, για ένα µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα τριών έως
δώδεκα µηνών. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται µια «κεκτηµένη ταχύτητα»
(momentum) στις τιµές των µετοχών.

Οι Fama and French (1996) υποστηρίζουν ότι το υπόδειγµα των τριών παραγόντων
για τις αναµενόµενες αποδόσεις έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει αρκετές από τις
ανωµαλίες που έχουν παρατηρηθεί σχέδια µέσες αποδόσεις.

Σε άλλη έρευνα οι Chan, Jegadeesh and Lakonishok (1996), απέδειξαν ότι η
µεσοπρόθεσµη «συνέχιση» της απόδοσης µπορεί να οφείλετε µερικώς σε µια
συγκρατηµένη αντίδραση ως προς την ανακοίνωση των κερδών. Όµως η κεκτηµένη
ταχύτητα της τιµής δεν εντάσσεται στην κεκτηµένη ταχύτητα των κερδών.

Ο Rouwenhorst (1998) εξετάζει το φαινόµενο της µεσοπρόθεσµης «συνέχισης» της
απόδοσης και σε δώδεκα άλλες χώρες. ∆ιαπίστωσε ότι το φαινόµενο εµφανίζεται και
στις εξεταζόµενες χώρες και πρότεινε ότι δεν είναι δυνατό να οφείλεται σε
µεροληψία της δειγµατοληψίας.

Οι Delong, Shleifer, Summers and Waldmann (1990), έδωσαν µια άλλη εξήγηση του
φαινοµένου, λέγοντας ότι η κερδοφορία των momentum στρατηγικών είναι
αποτέλεσµα µιας υπερβολικής αντίδρασης, η οποία προκαλείται από την θετική
ανατροφοδότηση των στρατηγικών διαχείρισης των µετοχών.

2.6.4.3. Βραχυπρόθεσµη µεταστροφή απόδοσης (short-term return reversals)

Έρευνες παρόµοιες µε εκείνη των DeBondt and Thaler (1985) έχουν διεξαχθεί µε
σκοπό να εξετάσουν τις βραχυχρόνιες κινήσεις των µετοχών. ∆ηλαδή χαρτοφυλάκια
«νικητών» και «ηττηµένων» µετοχών σχηµατίζονται βασισµένα σε πολύ µικρές
χρονικές περιόδους όπως ηµερήσιες, εβδοµαδιαίες ή µηνιαίες αποδόσεις και
εξετάζονται οι αποδόσεις των επακόλουθων χαρτοφυλακίων.
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Ο Lehnamm (1990) στην έρευνά του εξετάζει την αποτελεσµατικότητα της αγοράς
ελέγχοντας για µη εκµεταλλεύσιµες ευκαιρίες για arbitrage στις τιµές των
αξιογράφων. Αποδεικνύει ότι υπάρχει αντιστροφή των αποδόσεων σε εβδοµαδιαία
βάση. Οι Jegadeesh (1990) και οι Lo and MacKinlay (1990c)

αναφέρουν

µεταστροφή στην απόδοση σε µηνιαία βάση. Οι παραπάνω µελετητές έδειξαν ότι οι
στρατηγικές contrarian, οι οποίες επιλέγουν µετοχές βάση της απόδοσης τους κατά
την προηγούµενη εβδοµάδα ή µήνα, δίνουν υπερβολικές αποδόσεις.

Οι Chang, Mcleavey and Rhee (1995), αναφέρουν βραχυπρόθεσµη µεταστροφή της
απόδοσης στην χρηµατιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας, αφού πρώτα έγινε προσαρµογή
της απόδοσης στο µέγεθος και στον κίνδυνο. Επιπρόσθετα, οι Kaul and Nimalendran
(1990) και οι Jegadeesh and Titman (1995) ερεύνησαν κατά πόσο η διασπορά στις
τιµές προσφοράς και ζήτησης είναι σε θέση να ερµηνεύσει την βραχυπρόθεσµη
µεταστροφή της απόδοσης.

Οι Lo and MacKinlay (1990c) υποστηρίζουν στην έρευνά τους ότι ένα µεγάλο µέρος
των µη κανονικών αποδόσεων προκαλείται από µια καθυστερηµένη αντίδραση της
τιµής της µετοχής σε κοινούς παράγοντες και όχι από την υπερβολική αντίδραση της
αγοράς. Σε άλλη έρευνα οι Conrad, Hameed and Niden (1994) χρησιµοποίησαν
εβδοµαδιαία δεδοµένα για να δείξουν ότι το µέγεθος του όγκου των συναλλαγών στο
παρελθόν είναι χρήσιµο προκειµένου να εξηγηθεί το φαινόµενο της βραχυπρόθεσµης
µεταστροφής της απόδοσης.

Οι Campbell, Grossman and Wang (1993) θεωρούν ότι οι µετοχές µε µεγάλο όγκο
συναλλαγών παρουσιάζουν βραχυπρόθεσµη µεταστροφή απόδοσης, ενώ οι µετοχές
µε χαµηλό όγκο συναλλαγών εµφανίζουν «συνέχιση» της απόδοσης.
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Κεφάλαιο 3

Εµπειρική διερεύνηση

Έχοντας µέχρι στιγµής αναλύσει την έννοια της υπόθεσης της αποτελεσµατικότητας
των αγορών και έχοντας αναφέρει και αναλύσει ορισµένες από τις ανωµαλίες που
παρατηρούνται στην αγορά, σε αυτό το σηµείο θα προσπαθήσουµε να ελέγξουµε
κατά πόσο ισχύει η υπόθεση της αποτελεσµατικότητας στην ελληνική αγορά και αν
υπάρχουν δυνατότητες για υπερκανονικά κέρδη.

Για µπορέσουµε να ελέγξουµε την παραπάνω υπόθεση θα ακολουθήσουµε την
διαδικασία που ακολούθησαν και οι Debondt and Thaler (1985). Στο άρθρο τους
αυτό οι

Debondt and Thaler

(1985) εφαρµόζουν µια αντίρροπη στρατηγική

(contrarian strategy). Σύµφωνα µε αυτή τη στρατηγική οι επενδυτές θα πρέπει να
επενδύουν σε µετοχές µε τις µικρότερες πρόσφατες αποδόσεις (losers) και να
αποφεύγουν αυτές µε τις υψηλότερες (winners), διότι θεωρείται ότι η αγορά είναι
αναποτελεσµατική και έχει την τάση να υπερεκτιµά ανακοινώσεις ή νέα που αφορούν
µετοχές, µε αποτέλεσµα οι τιµές τους

να µειώνονται περισσότερο από το

«φυσιολογικό» σε αρνητικά νέα και να αυξάνουν περισσότερο σε θετικά.

Στην παρούσα εργασία θα ελέγξουµε κατά πόσο µια αντίρροπη στρατηγική στο
ελληνικό χρηµατιστήριο µπορεί να οδηγήσει σε υπερκέρδη. Η διαδικασία που θα
ακολουθήσουµε για να πραγµατοποιήσουµε τον παραπάνω έλεγχο θα είναι η εξής:
αρχικά θα υπολογίσουµε τις αποδόσεις των µετοχών και του δείκτη. Στη συνέχεια
υπολογίζεται η διαφορά της απόδοσης κάθε µετοχής από τον δείκτη. Αθροίζονται
όλες οι διαφορές για κάθε µετοχή ξεχωριστά και στη συνέχεια κατατάσσονται σε
χαρτοφυλάκια «νικητών» και «ηττηµένων» ανάλογα µε τις αποδόσεις τους.
Ελέγχονται οι µελλοντικές αποδόσεις των παραπάνω χαρτοφυλακίων και βλέπουµε
αν συνεχίζουν ή όχι να διατηρούν στο µέλλον την ιδιότητά τους ως χαρτοφυλάκια
«νικητών» και «ηττηµένων».
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3.1. Περιγραφή δεδοµένων.
Τα στοιχεία που αφορούν τις ιστορικές τιµές των µετοχών που διαπραγµατεύονται
στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο και τα οποία θα χρησιµοποιήσουµε για να διεξάγουµε
την έρευνά µας, τα αντλήσαµε από το Datastream και αφορούν την χρονική περίοδο
2001 έως 2010. Πιο συγκεκριµένα κατεβάσαµε όλες τις εβδοµαδιαίες τιµές των
µετοχών του δείκτη FTSE/ASE small cap, καθώς και τις εβδοµαδιαίες τιµές του
δείκτη αυτού. Ως εβδοµαδιαία τιµή εννοούµε την τιµή κλεισίµατος της τελευταίας
ηµέρας της εβδοµάδας. Η χρονική περίοδος η οποία εξετάζεται είναι από 4/6/2001
(την πρώτη µέρα διαπραγµάτευσης του δείκτη) έως 20/12/2010 (τελευταία µέρα
διαθέσιµων στοιχείων). Ο αριθµός των µετοχών του δείκτη είναι 69. Ο δείκτης αυτός
περιλαµβάνει µετοχές εταιριών µικρής κεφαλαιοποίησης.

3.2. Μεθοδολογία
Η µεθοδολογία η οποία ακολουθείται στην συγκεκριµένη εργασία είναι κατά τα
πρότυπα της µεθόδου που χρησιµοποίησαν οι Debondt and Thaler

(1985). Πιο

συγκεκριµένα, η µέθοδος που ακολουθούµε χωρίζεται σε τέσσερα βήµατα.
Βήµα 1ο
Για κάθε µετοχή j και για τον δείκτη m υπολογίζονται όλες οι εβδοµαδιαίες
αποδόσεις του υπό µελέτη δείγµατος κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Οι
αποδόσεις αυτές υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τον τύπο:

R jt =

Pjt − Pjt −1
Pjt −1

,

Rmt =

Pmt − Pmt −1
Pmt −1

Όπου:
R jt = η απόδοση της µετοχής j στο τέλος της χρονικής περιόδου t.
Pjt = η τιµή της µετοχής j στο τέλος της χρονικής περιόδου t.
Pjt −1 = η τιµή της µετοχής j στο τέλος της χρονικής περιόδου t-1.

32

Rmt = η απόδοση του δείκτη m στο τέλος της χρονικής περιόδου t
Pmt = η τιµή του δείκτη m στο τέλος της χρονικής περιόδου t.
Pmt −1 = η τιµή του δείκτη m στο τέλος της χρονικής περιόδου t-1.

Βήµα 2ο .
Για κάθε µετοχή j υπολογίζω τα κατάλοιπα των αποδόσεων, δηλαδή τη διαφορά της
απόδοσης της κάθε µετοχής j από την απόδοση του δείκτη, για κάθε χρονική περίοδο
t. Αν λείπουν κάποιες παρατηρήσεις όπως συµβαίνει σε κάποιες µετοχές που η
διαπραγµάτευσή τους ξεκινά µετά τις 4/6/2001, τότε τα κατάλοιπα υπολογίζονται από
τη στιγµή που αρχίζει η διαπραγµάτευση της µετοχής και έπειτα.
Βήµα 3ο .
Για κάθε µετοχή j ξεκινώντας από τις 3/6/2002, την ηµεροµηνία δηµιουργίας του
χαρτοφυλακίου (t = 0), υπολογίζω την αθροιστική υπερβάλλουσα απόδοση
(cumulative excess returns - CU j ), για τις προηγούµενες 52 εβδοµάδες, δηλαδή για
τον

προηγούµενο

ένα

χρόνο

t =o

( CU j = ∑t =−51 u jt ).

Η

διαδικασία

αυτή

επαναλαµβάνεται οκτώ φορές, δηλαδή για οκτώ διαφορετικές ηµεροµηνίες
δηµιουργίας χαρτοφυλακίων. Οι ηµεροµηνίες αυτές είναι : 3/6/2002, 2/6/2003,
31/5/2004, 30/5/2005, 29/5/2006, 28/5/2007, 26/5/2008, 25/5/2009, 24/5/2010.
Κατόπιν, οι µετοχές κατατάσσονται και σχηµατίζονται τα χαρτοφυλάκια των
«νικητών» και των «ηττηµένων», ανάλογα µε το αν τα CU j των µετοχών είναι
θετικά ή αρνητικά. Ο µετοχές µε τις θετικές αθροιστικές υπερβάλλουσες αποδόσεις
κατατάσσονται στα χαρτοφυλάκια των «νικητών», ενώ οι µετοχές µε τις αρνητικές
υπερβάλλουσες αποδόσεις στα χαρτοφυλάκια των «ηττηµένων». Εποµένως, τα
χαρτοφυλάκια σχηµατίζονται βάσει της συµπεριφοράς υπερβαλλουσών αποδόσεων
πριν από την ηµεροµηνία δηµιουργίας του χαρτοφυλακίου t = 0.
Βήµα 3ο .
Για κάθε ένα χαρτοφυλάκιο, σε κάθε µια από τις οκτώ περιόδους (n = 1, 2, … , 8),
όπου κάθε µια περίοδος αντιστοιχεί στην χρονική διάρκεια του ενός χρόνου και
ξεκινώντας από τις 10/6/2002 και τελειώνοντας στις 25/5/2009, υπολογίζουµε την
µέση αθροιστική απόδοση των καταλοίπων (cumulative average residual returns

33

CAR) όλων των µετοχών σε κάθε ένα χαρτοφυλάκιο για τις επόµενες 52 εβδοµάδες (t
= 1, 2, …, 52), δηλαδή για τον επόµενο ένα χρόνο. Βρίσκουµε δηλαδή` CARW ,n,t και
CAR L , n,t . Εάν η απόδοση µιας µετοχής λείπει για κάποια ηµεροµηνία µεταγενέστερη

από την ηµεροµηνία δηµιουργίας του χαρτοφυλακίου, τότε η µετοχή αυτή βγαίνει
από το χαρτοφυλάκιο και η µέση αθροιστική απόδοση των καταλοίπων θα είναι ένας
µέσος όρος των διαθέσιµων αποδόσεων.
Βήµα 4ο .
Χρησιµοποιώντας τα CAR που υπολογίστηκαν προηγουµένως για τις οκτώ χρονικές
περιόδους, στη συνέχεια υπολογίζω τα µέσα CAR (average CAR - ACAR ) και για
τα δύο χαρτοφυλάκια για κάθε εβδοµάδα µεταξύ t = 1 και t = 52. Συµβολίζονται µε
ACARW ,t και ACAR L ,t . Η υπόθεση της υπερβολικής αντίδρασης προβλέπει ότι για
t>0

[ACAR

ACARW ,t < 0

πρέπει
L ,t

ACAR L ,t > 0 ,

και

οπότε

επακολούθως

− ACARW ,t ] > 0 . Για να διαπιστώσουµε κατά πόσο, σε κάθε χρονική στιγµή

t, υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην επενδυτική απόδοση, χρειαζόµαστε
µια εκτίµηση της διακύµανσης του πληθυσµού στα CAR . Οπότε :

St2 =

[∑

N
n =1

(CAR

W , n ,t

− ACARW ,t ) + ∑n =1 (CARL , n ,t − ACARL , t )
N

2

2

] 2(N − 1)

Με δύο δείγµατα ίσου µεγέθους Ν, η διακύµανση των διαφορών των µέσων του
δείγµατος ισούται µε 2 S t2 N και η t-στατιστική υπολογίζεται από τον τύπο:

Tt = [ACARL ,t − ACARW ,t ]

2S t2 N

Βήµα 5ο .
Για να κρίνουµε κατά πόσο σε κάθε περίοδο t, η µέση απόδοση των καταλοίπων
συνεισφέρει είτε στα ACARW ,t , είτε στα ACAR L ,t , µπορούµε να ελέγξουµε κατά
πόσο είναι στατιστικά διάφορα του µηδενός. Η τυπική απόκλιση του δείγµατος στο
χαρτοφυλάκιο των «νικητών» ισούται µε:

34

st =

Από τη στιγµή που το st

∑ (AR
N

n =1

W , n ,t

− ARW ,t ) N − 1
2

N αντιπροσωπεύει την εκτίµηση του δείγµατος του

τυπικού σφάλµατος ARW ,t , η t-στατιστική ισούται µε

(

Tt = ARW ,t s t

N

)

Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται και στα κατάλοιπα του χαρτοφυλακίου των
«ηττηµένων».

3.3. Παρατηρήσεις
∆ιάφοροι τοµείς της παρούσας εργασίας ίσως χρειάζονται κάποια επιπρόσθετα
σχόλια. Οι τοµείς που θέλω να επισηµάνω είναι οι εξής:

Πρώτον, στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν οι µετοχές που ανήκουν στον δείκτη
FTSE/ASE small cap του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου, δηλαδή χρησιµοποιήθηκαν
µετοχές µικρής κεφαλαιοποίησης. Αυτή η επιλογή έγινε µε βάση τη λογική ότι αυτού
του είδους οι µετοχές σηµειώνουν υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση µε αυτές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, έχοντας ισοδύναµο ρίσκο (βλέπε παράγραφο 2.6.1). Όποτε
η πιθανότητα να παρατηρήσουµε υπερκανονικά κέρδη από αυτές τις µετοχές είναι
µεγαλύτερη.

∆εύτερον, η επιλογή της χρήσης εβδοµαδιαίων αποδόσεων έγκειται στο γεγονός ότι
ο δείκτης που χρησιµοποιούµε άρχισε να διαπραγµατεύεται στην αγορά µετά τις
4/6/2001. Οι µηνιαίες παρατηρήσεις µέσα το διάστηµα 4/6/2001 έως 24/5/2010
κρίνονται λίγες για τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας. Για αυτό το λόγο έγινε
χρήση εβδοµαδιαίων παρατηρήσεων.

Τρίτον, η απόφαση να µελετήσω τη µέση αθροιστική απόδοση των καταλοίπων
(CAR) για µια περίοδο 52 εβδοµάδων (ενός χρόνου) αντανακλά το γεγονός ότι
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µεγάλο µέρος των επενδυτών επιλέγει να αναδιαρθρώνει τα χαρτοφυλάκια του κάθε
χρόνο.

Τέλος, η επιλογή του πέµπτου και έκτου µήνα ως µήνα δηµιουργίας των
χαρτοφυλακίων οφείλετε στο ότι ο µήνας έναρξης διαπραγµάτευσης του δείκτη είναι
ο έκτος. Οπότε µελετώντας την συµπεριφορά των µετοχών για ένα διάστηµα 52
εβδοµάδων (ενός χρόνου), είχε ως αποτέλεσµα οι µήνες δηµιουργίας των
χαρτοφυλακίων να είναι οι πέµπτος και ο έκτος.

3.4. Εµπειρικά αποτελέσµατα.
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσω τα αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας που
πραγµατοποίησα στο δείγµα των 69 µετοχών του δείκτη FTSE/ASE small cap του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Θα εξετάσω κατά πόσο µια αντίρροπη στρατηγική στο
ελληνικό χρηµατιστήριο µπορεί να οδηγήσει σε υπερκέρδη και κατ’ επέκταση στην
απόδειξη για τη µη αποτελεσµατικότητα της αγοράς η οποία έχει την τάση να
υπερεκτιµά ανακοινώσεις ή νέα που αφορούν µετοχές µε αποτέλεσµα οι τιµές τους
να µειώνονται περισσότερο από το «φυσιολογικό» σε αρνητικά νέα και να αυξάνουν
περισσότερο σε θετικά.

Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της µεθοδολογίας που περιγράψαµε στην
παράγραφο 3.2., πάνω στα δεδοµένα µας παρουσιάζονται στο διάγραµµα 1. Τα
αποτελέσµατα δεν είναι συνεπή µε την υπόθεση της υπερβολικής αντίδρασης των
αποδόσεων των µετοχών και την υπόθεσης της αβέβαιης πληροφόρησης όπως
εξηγείται µέσα από τις αντιστροφές των τιµών. Όπως έχει αναφερθεί, η υπόθεση της
υπερβολικής αντίδρασης των αποδόσεων των µετοχών προβλέπει ότι για t > 0 πρέπει
ACARW ,t < 0 και ACAR L ,t > 0 , οπότε επακολούθως [ACAR L ,t − ACARW ,t ] > 0 . Με

άλλα λόγια αυτό σηµαίνει ότι οι µετοχές οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ως «νικητές»
και παρουσίαζαν θετικά CAR κατά την περίοδο σχηµατισµού του χαρτοφυλακίου, θα
πρέπει, σύµφωνα µε την υπόθεση της υπερβολικής αντίδρασης των αποδόσεων των
µετοχών, να παρουσιάζουν αρνητικά CAR, δηλαδή να παρουσιάζονται ως
«ηττηµένες» κατά την περίοδο ελέγχου των 52 εβδοµάδων (ενός χρόνου) µετά το
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σχηµατισµό του χαρτοφυλακίου. Οµοίως θα πρέπει να συµβαίνει και για τις µετοχές
οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «ηττηµένες» κατά την περίοδο σχηµατισµού του
χαρτοφυλακίου. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από το διάγραµµα 1, κάτι τέτοιο
δεν ισχύει για το δείγµα µας. ∆ηλαδή, δεν υπάρχει µια γενική τάση των «νικητών» να
παρουσιάζουν αρνητικά ACARW ,t κατά την περίοδο ελέγχου των 52 εβδοµάδων.
Οµοίως και για τις «ηττηµένες» µετοχές, δεν παρατηρείται µια γενική τάση να
παρουσιάζουν µε τη σειρά τους θετικά ACAR L ,t κατά την περίοδο ελέγχου. Αυτό που
γενικά µπορεί να διεξαχθεί από το διάγραµµα είναι ότι τα ACARW ,t και ACAR L ,t δεν
κινούνται σύµφωνα µε την υπόθεση της υπερβολικής αντίδρασης, αλλά
παρουσιάζουν πότε θετικές και πότε αρνητικές τιµές κατά τη διάρκεια της περιόδου
ελέγχου των 52 εβδοµάδων. Από το διάγραµµα 1 µπορεί να παρατηρηθεί επίσης ότι
το χαρτοφυλάκιο των «ηττηµένων» παρουσιάζει µεγαλύτερες τιµές για τα ACAR
κατά απόλυτη τιµή, σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο των «νικητών». Το χαρτοφυλάκιο
των «νικητών» ξεπέρασε κατά µέσο όρο την απόδοση της αγοράς κατά 0,0078%, ενώ
το χαρτοφυλάκιο των «ηττηµένων» κατά 0,004%.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
0,025
0,02
0,015

ACAR

0,01
0,005
0
-0,005

1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

-0,01
-0,015
-0,02
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
ACAR W
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ACAR L

Είναι εύκολα κατανοητό από τα παραπάνω ότι η διαφορά [ACAR L ,t − ACARW ,t ] δεν
θα είναι πάντα θετική όπως προβλέπει η υπόθεση της υπερβολικής αντίδρασης, αλλά
παρουσιάζει και θετικές και αρνητικές τιµές καθόλη τη διάρκεια ελέγχου των 52
εβδοµάδων. Κατά µέσο όρο, η διαφορά αυτή είναι αρνητική και είναι της τάξης του
-0,038%. Η παραπάνω διαφορά παρουσιάζεται στο διάγραµµα 2 από το οποίο
µπορούµε να διακρίνουµε τη συµπεριφορά της. Επίσης οι διαφορές των ACAR
παρουσιάζουν µικρές τιµές για τις t-στατιστικές. Οπότε οι διαφορές αυτές δεν είναι
στατιστικά σηµαντικές. Ωστόσο, όπως βλέπουµε από τον πίνακα 1, σε κάποιες από
τις 52 εβδοµάδες παρατηρείται θετική διαφορά των ACAR. Σε αυτές τις εβδοµάδες
µπορεί να υπάρχει η δυνατότητα υπερκανονικών κερδών. Οι τιµές των διαφορών
αυτών, καθώς και οι t-στατιστικές τους, παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
0,02

ACARL - ACARW

0,015
0,01
0,005
0
-0,005

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

-0,01
-0,015
-0,02
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
ACARL-ACARW

Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση και λαµβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση της
υπερβολικής αντίδρασης των αποδόσεων των µετοχών δεν ισχύει, µπορούµε να
συµπεράνουµε ότι οι επενδυτές οι οποίοι θα επιλέξουν να εφαρµόσουν µια αντίρροπη
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στρατηγική για τις µετοχές του δείκτη FTSE/ASE small cap του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών δεν θα επιτύχουν υπερκανονικά κέρδη. Ωστόσο σε κάποια σηµεία τα κέρδη
είναι θετικά. Τα παραπάνω ίσως είναι µια ένδειξη ότι αγορά είναι αποτελεσµατική
εφόσον δεν επιτρέπει την πραγµατοποίηση κερδών πέρα από αυτά που προβλέπει ο
επενδυτικός κίνδυνος τον οποίο έχουν αναλάβει οι επενδυτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
t

ACARL- ACARW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

0,008813952
-0,004182623
-0,009266054
-0,00266763
-0,006415517
0,012678223
0,004774313
0,004444497
-0,007210588
-0,01149021
-0,000993232
-0,009029079
-0,002360246
1,8951E-05
-0,003896186
-0,006552616
-0,006468412
0,000720709
0,005730074
0,012554711
0,007617248
-0,001527956
0,001006473
0,000646732
-0,003870362
-0,003642334

t-statistic

t

0,7975
-0,45841
-1,60368
-0,57137
-0,83795
2,410567
0,562702
0,41388
-0,82997
-2,00775
-0,11798
-1,0513
-0,4355
0,003151
-0,51864
-1,0027
-0,89868
0,076488
0,54355
1,467309
0,599033
-0,16185
0,079979
0,074084
-0,40277
-0,56379

ACARL- ACARW
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

39

-0,008513257
-0,008312211
-0,014102636
0,008076776
0,015495737
0,000653024
-0,00992094
-0,004897574
-0,000942968
0,011932886
0,008559073
-0,008811197
0,004200996
0,000769107
-0,011636328
-0,000126193
-0,003364243
0,001626178
-0,006258802
0,000303568
-0,003389885
0,011680427
0,002335386
0,006916234
-0,003240449
0,012111922

t-statistic
-0,87571
-1,39174
-1,74334
1,172002
2,086586
0,064396
-1,02436
-0,47866
-0,15428
1,445911
0,769974
-0,96449
0,584328
0,083494
-0,97484
-0,01177
-0,41447
0,128856
-0,78007
0,027251
-0,29293
0,7607
0,310768
0,501461
-0,40924
1,007151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Συµπεράσµατα

Στην παραπάνω εµπειρική διερεύνηση προσπάθησα να ελέγξω την κερδοφορία µιας
αντίρροπης επενδυτικής στρατηγικής και κατ’επέκταση την αποτελεσµατικότητα της
ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς, για µια περίοδο που εκτείνεται από τον Ιούνιο
του 2001 έως τον ∆εκέµβριο του 2010. Ακολουθώντας όσο το δυνατό ακριβέστερα
την µεθοδολογία των Debondt and Thaler (1985), κατέληξα στο συµπέρασµα ότι τα
αποτελέσµατα για τις µετοχές του δείκτη FTSE/ASE small cap δεν είναι σύµφωνα µε
τις προβλέψεις της θεωρίας της υπόθεσης της υπερβολικής αντίδρασης. Η διαφορά
των χαρτοφυλακίων των «ηττηµένων» από τα χαρτοφυλάκια των «νικητών» είναι
κατά µέσο όρο αρνητική και µικρή. Παρόλα αυτά, παρατηρούνται σε κάποιες
εβδοµάδες θετικές διαφορές των ACAR. Ίσως σε αυτές τις εβδοµάδες οι επενδυτές να
µπορούν να πραγµατοποιήσουν κάποια κέρδη πέραν των κανονικών. Όµως, αφού
κατά µέσο όρο η διαφορά των ACAR δεν είναι θετική αυτό ίσως είναι µια ένδειξη ότι
η αγορά είναι αποτελεσµατική.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω εάν ένας επενδυτής αποφασίσει να εφαρµόσει µια
αντίρροπη στρατηγική, χρησιµοποιώντας τις µετοχές του δείκτη FTSE/ASE small cap
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, θελήσει να αγοράσει τις «ηττηµένες» µετοχές, να
πουλήσει τους «νικητές» και να κρατήσει έτσι τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του
για 52 εβδοµάδες (ένα χρόνο), τότε κατά µέσο όρο δεν θα πραγµατοποιήσει
υπερκανονικά κέρδη. Ωστόσο, σε κάποια σηµεία στο χρόνο παρατηρούνται θετικά
κέρδη.

Σίγουρα, αρκετές πτυχές των αποτελεσµάτων χρήζουν περαιτέρω και αναλυτικότερης
ερµηνείας ή ίσως δεν έχουν επαρκή εξήγηση. Αυτό όµως δεν µας εµποδίζει να
πάρουµε µια ιδέα και να καταλήξουµε σε πολύτιµα συµπεράσµατα, µε τη βοήθεια της
θεωρίας, για την συνέχιση ή την αντιστροφή των ιστορικών αποδόσεων των µετοχών
και την επίδρασή τους πάνω στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά.
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