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Η Συµπεριφορά των Επενδυτών και η Επίδραση των 
Επενδυτικών Οργανισµών στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Κύπρου κατά την Περίοδο 1999-2000 
 

Περίληψη 

Ο στόχος της µελέτης αυτής είναι η περιγραφή της επενδυτικής συµπεριφοράς 
ιδιωτών και Επενδυτικών Οργανισµών κατά την περίοδο των ανεξέλεγκτων 
διακυµάνσεων των αξιών στο ΧΑΚ (1999-2000), µέσω της ποσοτικής ανάλυσης 
των συναλλαγών που διενεργήθηκαν, για να διαπιστωθεί αν πράγµατι η 
συµπεριφορά αυτή ήταν συστηµατική: κατά πόσο δηλαδή επηρέασε τις  τιµές των 
µετοχών προς συγκεκριµένη κατεύθυνση µε βασικό κίνητρο την αποκόµιση 
χρηµατικού οφέλους, καθώς και σε ποιο βαθµό. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει 
ότι πραγµατοποιήθηκαν υπερβολικά κέρδη από εισηγµένες εταιρείες και 
ορισµένους επενδυτές, πέραν αυτών που θα µπορούσε να δικαιολογήσει η 
κανονική οικονοµική δραστηριότητα, µε βάση τα θεµελιώδη της Κυπριακής 
αγοράς. Όσον αφορά τους Επενδυτικούς Οργανισµούς, η συµπεριφορά τους 
συσχετιζόταν συστηµατικά µε τις τιµές των τίτλων την περίοδο της «φούσκας» 
(Αύγουστος-∆εκέµβριος 1999), αφού αύξηση του µεριδίου τους στη συνολική αξία 
πωλήσεων κάποιου τίτλου συνδεόταν µε µείωση της τιµής του. Η αδυναµία της 
κεφαλαιαγοράς να λειτουργήσει ανταγωνιστικά κατά την εν λόγω περίοδο δεν 
ενοχοποιεί συλλογικά τα συναλλασσόµενα µέρη στο ΧΑΚ την περίοδο 1999-
2000, αφού η ανάλυση δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίσει κατά πόσο οι 
συναλλασσόµενοι εκµεταλλεύτηκαν υφιστάµενες στρεβλώσεις ή προκάλεσαν 
στρεβλώσεις. Προκύπτουν όµως ενδείξεις ένοχης συµπεριφοράς από 
εµπλεκόµενους και η παρούσα µελέτη παρέχει κατευθύνσεις που θα µπορούσαν 
να ακολουθηθούν προκειµένου να διαλευκανθούν µερικές από τις παρατυπίες 
που παρατηρήθηκαν στο ΧΑΚ την περίοδο 1999-2000.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
During the period 1999-2000, the financial system in Cyprus was shaken by an 
exaggerated bull stock market that was followed by a prolonged drop in stock prices. It is 
generally agreed that investor overconfidence and the ability of certain investors to exert 
pressures on the market, in combination with misinformation and the lack of an adequate 
legal and regulatory framework, were some of the factors that led to an unsustainable 
stock market bubble (August-December 1999), imposing costs on aggregate growth and 
the distribution of income.   
This paper is an attempt to analyse investor behavior during that period. We use data on 
all cleared transactions (2,383,666 on-floor and off-floor transactions in 1999-2000) 
provided by the Commission of Inquiry to describe individual investor behavior. In the case 
of closed-end mutual funds, we examine the impact of trading behavior on the stock prices 
of listed firms.  
Specifically, we calculate the total volume of purchases and sales for each investor and 
stock and provide an approximation of the profits of each investor defined as total volume 
sold minus total volume bought, plus an estimate of the value of the balance of stocks in 
each investor’s portfolio at the end of the period. The findings suggest that in the given 
period several listed firms such as banking institutions, have made excessive profits that 
could not be matched to their fundamentals. In addition, the unusual total volume of 
transactions and fluctuations in stock prices provided some investors with the opportunity 
to make abnormal profits.   
With respect to institutional investors, we use data on the share of mutual fund stock 
purchases (sales) to total purchases (sales) to examine whether trading had a systematic 
effect on stock prices. The analysis reveals that institutional investors achieved 
extraordinary profits that could have arisen either due to better information or through 
buying and selling large quantities of stocks in an effort to distort the price mechanism. 
However, it is also possible that institutional investors achieved those profits by taking 
advantage of the arbitrage opportunities in an already distorted market. It should be noted 
that there is virtually no association between their share of purchases to total purchases 
and the price of stocks outside the bubble period. In contrast, a rise in their share of sales 
to total sales resulted in a lower stock price. Consequently, the behavior of institutional 
investors had a systematic effect on stock prices during the market bubble period. 
The lack of an adequate legal and regulatory system in the capital market during the 
period 1999-2000 is evident, to the extent that it could not prevent investors from 
transacting with themselves; that is in certain situations we observe transactions with 
significant volume of trading where the buyer and the seller was the same person. It also 
seems that regulation could not prevent mutual fund managers from investing massively 
in stocks, hence affecting their prices directly.   
The capital market inefficiency during the period considered does not necessarily lay the 
blame on transacting parties collectively, since the analysis cannot be conclusive as to 
whether market distortion and price manipulation were the result of certain investors’ 
actions, or whether investors took advantage of the arbitrage opportunities available in an 
already distorted market. Our study provides directions for further analysis in order to 
unravel the documented irregular behavior of the transacting parties and draw safer 
conclusions.  



 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Βασική λειτουργία µιας πλήρως ανταγωνιστικής κεφαλαιαγοράς είναι η 
διοχέτευση αποταµιεύσεων σε επιχειρήσεις µε αποδοτικές επενδύσεις. Η 
κεφαλαιαγορά αποτελεί βαρόµετρο της οικονοµίας µιας χώρας αφού αντανακλά 
τη δυναµική και τις προοπτικές της1. Το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 
ξεκίνησε τη λειτουργία του ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου το Μάρτιο του 
1996. Οι ανεξέλεγκτες διακυµάνσεις στις τιµές των µετοχών στη νεαρά και 
αναδυόµενη κεφαλαιαγορά  κατά την περίοδο 1999-2000 πυροδότησε έντονες 
συζητήσεις ως προς την αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. 
Ξεκινώντας στις 100 µονάδες το 1996, ο γενικός δείκτης τιµών του ΧΑΚ ανήλθε 
γύρω στις 849 µονάδες τον Νοέµβριο του 1999, που αποτελεί και την ψηλότερη 
µέχρι σήµερα τιµή. Ακολούθως ο δείκτης παρουσίασε πτωτική τάση µε 
αποτέλεσµα να κατέλθει στο τέλος του 2000 γύρω στις 245 µονάδες.  

Ένα βασικό ερώτηµα αφορά στη συµπεριφορά των συναλλασσόµενων µερών 
κατά την περίοδο των ασυνήθιστων διακυµάνσεων των αξιών στη 
χρηµατιστηριακή αγορά. Η διόγκωση των τιµών κατά την περίοδο 1999-2000 
αποτελεί παράδειγµα αναποτελεσµατικής λειτουργίας της αγοράς. Από την 
οπτική γωνιά του ανύποπτου επενδυτή, η κεφαλαιαγορά ήταν µια ευκαιρία 
επίτευξης εύκολου κέρδους. Κατά ορισµένους, κάποιοι άλλοι επενδυτές 
προέβαιναν σε αγοραπωλησίες µε στόχο να αποκοµίσουν οι ίδιοι χρηµατικά 
οφέλη από τις τεχνητά αυξηµένες ή µειωµένες τιµές των µετοχών. Από την άλλη, 
πολλές εταιρίες θεώρησαν το ΧΑΚ σαν ένα εύκολο τρόπο άντλησης κεφαλαίων 
µέσω της διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών και της υιοθέτησης µη 
αποδεκτών πρακτικών (βλέπε π.χ. Μαυρίδης και Σέρβος, 2003). Γενικά, 
πιστεύεται ότι ο υπέρµετρος ενθουσιασµός, η λανθασµένη αποτίµηση των 
επενδυτικών κινδύνων και η δυνατότητα επηρεασµού των τιµών από πλευράς 
επενδυτών, σε συνδυασµό µε την παραπληροφόρηση και την έλλειψη ενός 
ολοκληρωµένου και ευέλικτου θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς 
(Τσιµπανούλης, 2001) ήταν παράγοντες που επηρέασαν το µηχανισµό 
διαµόρφωσης των τιµών και οδήγησαν σηµαντική µερίδα του επενδυτικού κοινού 
σε οικονοµική καταστροφή. 

Πέραν από τους ιδιώτες επενδυτές, θεσµικοί επενδυτές όπως για παράδειγµα οι 
Επενδυτικοί Οργανισµοί φαίνεται να έχουν διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο την 
εν λόγω περίοδο. Οι Οργανισµοί αυτοί αντλούν κεφάλαια από µικροεπενδυτές 

                                                 
1 Βλέπε π.χ. Mishkin (1998) και Mishkin και Eakins (2000) για πιο λεπτοµερή ανάλυση της 
σηµασίας των χρηµατοοικονοµικών αγορών. 
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και τα επενδύουν σε τίτλους άλλων εισηγµένων εταιρειών καθώς και σε ρευστά 
διαθέσιµα. Αποτελούν µια µορφή συλλογικής επένδυσης κλειστού τύπου2 
(closed-end funds) µε συγκεκριµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία, οι οποίες 
διαπραγµατεύονται στην ανοικτή αγορά. Οι Επενδυτικοί Οργανισµοί διαθέτουν 
την απαραίτητη τεχνολογία, τεχνογνωσία και πληροφόρηση, που καθιστούν την 
Κεφαλαιαγορά προσιτή σε µικροεπενδυτές επιτρέποντας χαµηλότερο κόστος 
συναλλαγής και κοινή αντιµετώπιση του κινδύνου στο επενδυτικό περιβάλλον. 
Παρόλα τα πλεονεκτήµατά τους, στην περίπτωση της Κυπριακής Κεφαλαιαγοράς 
η λειτουργία των Επενδυτικών Οργανισµών δεν φαίνεται να έχει συµβάλει 
σηµαντικά στη βελτίωση της ρευστότητας και της εµπιστοσύνης του επενδυτικού 
κοινού. Επιπλέον, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα εµπειρογνωµόνων στον τύπο, οι 
Επενδυτικοί Οργανισµοί πιθανόν να ευθύνονται, µεταξύ άλλων, για 
αναιτιολόγητες αγοραπωλησίες και χρήση αντλούµενων κεφαλαίων µε πιθανό 
στόχο τη χειραγώγηση τιµών.   

Σκοπός αυτού του δοκιµίου είναι η περιγραφή της επενδυτικής συµπεριφοράς 
ιδιωτών και Επενδυτικών Οργανισµών, µέσω της ποσοτικής ανάλυσης των 
συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 1999-2000, για να 
διαπιστωθεί αν πράγµατι η συµπεριφορά αυτή ήταν συστηµατική: κατά πόσο 
δηλαδή επηρέασε τις  τιµές των µετοχών προς συγκεκριµένη κατεύθυνση µε 
βασικό κίνητρο την αποκόµιση χρηµατικού οφέλους, καθώς και σε ποιο βαθµό3.   

Για την ανάλυση της συµπεριφοράς των επενδυτών, υπολογίζονται για κάθε 
επενδυτή διάφορα µεγέθη, όπως η χρηµατική αξία αγορών, η χρηµατική αξία 
πωλήσεων και η συνολική χρηµατική αξία συναλλαγών για την περίοδο 1999-
2000. Αρχικά η ανάλυση γίνεται χρησιµοποιώντας µόνο συναλλαγές εντός 
πατώµατος και ακολούθως χρησιµοποιώντας τις συναλλαγές που έγιναν εκτός 
πατώµατος. Επίσης, χρησιµοποιούνται πληροφορίες για τις χρηµατιστηριακές 
πράξεις κάθε επενδυτή για να εκτιµηθεί το κέρδος που πραγµατοποίησε από τις 
πράξεις αυτές κατά την εν λόγω περίοδο.  

Σε ότι αφορά στο ρόλο των Επενδυτικών Οργανισµών, η ανάλυση γίνεται µε τη 
χρήση οικονοµετρικών µοντέλων παλινδρόµησης για να εκτιµηθεί ο βαθµός στον 
οποίο αγοραπωλησίες τίτλων στο ΧΑΚ από τους οργανισµούς αυτούς είχαν 
συστηµατική επίδραση στη χρηµατιστηριακή αγορά κατά την επίµαχη περίοδο, 
                                                 
2 Βλέπε Bodie, Kane και Marcus (2002) για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τους 
Επενδυτικούς Οργανισµούς. 
3 Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες πέραν του ενδιαφέροντος της παρούσας µελέτης, που πιθανόν 
να συνέβαλαν στο «φούσκωµα» των χρηµατιστηριακών αξιών κατά την ίδια περίοδο, όπως για 
παράδειγµα η άσκηση επεκτατικής νοµισµατικής πολιτικής ή/και οι ανακοινώσεις εταιρειών και 
αρµοδίων φορέων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης .   
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ιδιαίτερα στη διάρκεια της µεγάλης «φούσκας»  (Αύγουστος-∆εκέµβριος του 
1999).  

Στο δεύτερο µέρος του δοκιµίου περιγράφονται οι βασικές έννοιες που έχουν 
χρησιµοποιηθεί και τα στατιστικά στοιχεία. Στο τρίτο µέρος γίνεται περιγραφή της 
επενδυτικής συµπεριφοράς των ιδιωτών και στο τέταρτο µέρος αναλύονται οι 
επιδράσεις των Επενδυτικών Οργανισµών στις τιµές των µετοχών. Το τελευταίο 
µέρος του δοκιµίου παραθέτει µια περίληψη µε βασικά συµπεράσµατα. 

2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 Αξία αγορών και πωλήσεων 

Η χρηµατική αξία αγορών (ΑΑ) για κάποιο επενδυτή ορίζεται ως η συνολική 
χρηµατική αξία όλων των τίτλων που αγόρασε ο συγκεκριµένος επενδυτής κατά 
την περίοδο 1999-2000 και υπολογίζεται ως εξής:  

Για τον τίτλο i τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο η χρηµατική ΑΑ ορίζεται ως   

∑
=

=ΑΑ
t

ititi QP
1

AT
AA

A A

Π
ΠΠ

T

Π Π

,  

όπου  και  είναι η τιµή αγοράς και η ποσότητα αγοράς αντίστοιχα του 
τίτλου i την ηµέρα t και T

itP itQ
A είναι ο αριθµός των ηµερών κατά τις οποίες ο 

επενδυτής πραγµατοποίησε αγορές του τίτλου i.  

Με αντίστοιχο τρόπο ορίζεται και η χρηµατική αξία πωλήσεων (ΑΠ) κάποιου 
επενδυτή για τον τίτλο i ως  

∑
=

=ΑΠ
t

ititi QP
1

, 

όπου  και είναι η τιµή και η ποσότητα πώλησης, αντίστοιχα, του τίτλου i 
την ηµέρα t και Τ

itP itQ
Π είναι ο αριθµός των ηµερών στις οποίες ο επενδυτής 

πραγµατοποίησε πωλήσεις του τίτλου i.  

Η συνολική ΑΑ όλων των τίτλων που αγόρασε ο επενδυτής τη συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο είναι  
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∑
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,  

όπου ΝΑ είναι ο αριθµός των τίτλων που αγόρασε ο επενδυτής τη συγκεκριµένη 
περίοδο.  

Ανάλογα, η συνολική ΑΠ για όλους τους τίτλους που πώλησε ο επενδυτής είναι   

∑
=

ΑΠ=ΑΠ
i

i
1

,  

όπου ΝΠ είναι ο αριθµός των τίτλων που πώλησε ο επενδυτής τη συγκεκριµένη 
περίοδο. 

Η συνολική χρηµατική αξία συναλλαγών (AΣ) του επενδυτή για τη συγκεκριµένη 
περίοδο είναι το άθροισµα της χρηµατικής αξίας αγορών και πωλήσεων που 
πραγµατοποίησε, δηλαδή  

.ΑΠ+ΑΑ=ΑΣ  

Ο αριθµός συναλλαγών (ΑρΣ) για κάποιο επενδυτή αναφέρεται στο συνολικό 
αριθµό πράξεων (αγορές ή/και πωλήσεις) που πραγµατοποίησε στην εν λόγω 
περίοδο. 

2.2 Η έννοια του κέρδους 

Για κάθε επενδυτή υπολογίζεται κάποια έννοια κέρδους που αποτελεί 
προσέγγιση του τι απέδωσαν οι αγοραπωλησίες µετοχών το 1999-2000. 
Συγκεκριµένα, για µια δεδοµένη περίοδο, το κέρδος που πραγµατοποιήθηκε από 
κάποιο επενδυτή από τον τίτλο i ( ) υπολογίζεται ως εξής, iK

iiiiK ΑΥ+ΑΑΑΠ= −   

όπου  είναι η αξία του υπολοίπου του τίτλου i στο τέλος της περιόδου, που 
ορίζεται ως η αξία της διαφοράς µεταξύ της ποσότητας του τίτλου που 
αγοράστηκε και πωλήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου.  Η ποσότητα του 
τίτλου i που αγοράστηκε και πωλήθηκε από κάποιο επενδυτή κατά τη διάρκεια 
της περιόδου (1999-2000) συµβολίζεται µε  και  αντίστοιχα µε  
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 Τότε η αξία του υπολοίπου για τον τίτλο i τη συγκεκριµένη περίοδο που 
συµβολίζεται µε  δίνεται από τις πιο κάτω εξισώσεις: iΑΥ

0)( >×−=ΑΥ Π
lasti

A
ii PQQ ,  αν  Π> i

A
i QQ

0)( <×−=ΑΥ Π
firsti

A
ii PQQ ,  αν  Π< i

A
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όπου  είναι η τελευταία τιµή για τον τίτλο i που έχει καταγραφεί στο τέλος της 
περιόδου (τέλος του 2000) και  είναι η πρώτη τιµή για τον τίτλο i που έχει 
καταγραφεί στις αρχές του 1999. Έτσι το κέρδος για τον τίτλο i δίνεται από 

lastP

firstP

iii ΑΥ+ΑΑ−ΑΠ . 

Το κέρδος που πραγµατοποίησε (realised) ο επενδυτής κατά την εν λόγω 
περίοδο είναι το άθροισµα των κερδών που αντιστοιχούν στους επιµέρους 
τίτλους  

∑ ∑∑
= ==

ΑΥ+ΑΑ−ΑΠ≡ΑΥ+ΑΑ−ΑΠ=Κ
i i

i
i

ii

AA

1 11
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Η πιο πάνω έννοια του κέρδους δεν περιλαµβάνει:  

(α)  το κέρδος (θετικό ή αρνητικό) που προήλθε από πράξεις εκτός πατώµατος 
(π.χ. αγοραπωλησίες τίτλων στην προσυνεδρία, ιδιωτική τοποθέτηση κλπ) 

(β) το κέρδος (θετικό ή αρνητικό) από αλλαγή της αξίας των τίτλων που είχαν οι 
επενδυτές στις αρχές του 1999, χωρίς να διενεργήσουν αγοραπωλησίες στη 
διάρκεια της επίµαχης περιόδου (accrued gain or loss), και 

(γ) τις προµήθειες που πληρώθηκαν σε χρηµατιστές (0,5-1,0%), το φόρο που 
πληρώθηκε στο κράτος (0,6% για ιδιώτες, 1,0% για επιχειρήσεις) και το τέλος 
που πληρώθηκε στο ΧΑΚ.  

2.3 Στατιστικά στοιχεία 

Ο υπολογισµός των διαφόρων µεγεθών που εµφανίζονται στους πίνακες έγινε 
µετά από ανάλυση των στοιχείων στις βάσεις δεδοµένων SHARES1999 και 
SHARES2000 που έχουν δοθεί από την Ερευνητική Επιτροπή4. Οι βάσεις αυτές 

 
4 Η παρούσα µελέτη αποτελεί απόσπασµα έκθεσης (“Ανάλυση στοιχείων του ΧΑΚ 1999-2000”, 
Πασιαρδής Π., Πασιουρτίδου Ν. και Σιαµµούτης Γ., Ιούλιος 2004) της Μονάδας Οικονοµικών 
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είναι στην ουσία ένα σύστηµα εκκαθάρισης συναλλαγών στο ΧΑΚ και 
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: ηµεροµηνία συναλλαγής, κωδικό και τιµή 
διαπραγµατευθέντος τίτλου, ποσότητα, κωδικούς χρηµατιστηριακών γραφείων 
που χειρίζονται την αγορά και πώληση, αριθµό ταυτότητας, όνοµα και διεύθυνση 
του τελικού αγοραστή και πωλητή. Χάριν ανωνυµίας χρησιµοποιήθηκε µόνο ο 
αριθµός ταυτότητας στην περίπτωση των επενδυτών και ο αριθµός εγγραφής 
στον Έφορο Εταιρειών στην περίπτωση των εταιρειών. 

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις βάσεις δεδοµένων SHARES1999 και 
SHARES2000 υπάρχουν επενδυτές για τους οποίους δεν έχει καταχωρηθεί 
συγκεκριµένος αριθµός ταυτότητας (ή αριθµός εγγραφής αν πρόκειται για 
εταιρεία) και ως αριθµοί ταυτότητας έχουν καταχωρηθεί µηδενικά, άλλοι 
χαρακτήρες (που δεν αντιπροσωπεύουν αριθµό ταυτότητας) ή δεν έχει γίνει 
καµία καταχώρηση (κενή κυψελίδα). Στην ανάλυση που γίνεται µε βάση τους 
αριθµούς ταυτότητας των επενδυτών χρησιµοποιείται αυτούσιο ότι έχει 
καταχωρηθεί ως αριθµός ταυτότητας στις βάσεις SHARES1999 και 
SHARES2000. ∆εν δηµιουργούνται καινούργιες κωδικοποιήσεις για τους 
επενδυτές για τους οποίους ως αριθµοί ταυτότητας έχουν καταχωρηθεί µηδενικά, 
άλλοι χαρακτήρες ή δεν έχει γίνει καµία καταχώρηση. Ο λόγος είναι ότι κάποιο 
όνοµα επενδυτή που εµφανίζεται ορισµένες φορές µε αριθµό ταυτότητας, 
µηδενικά, άλλους χαρακτήρες ή χωρίς καµία καταχώρηση (για την ταυτότητα) δεν 
είναι βέβαιο ότι αντιστοιχεί στο ίδιο άτοµο, λόγω διαφορετικής διεύθυνσης ή µη 
καταχωρηµένης διεύθυνσης.  

Η πιο πάνω αδυναµία των βάσεων δεδοµένων οφείλεται στο γεγονός ότι αρχικά 
δεν υπήρχε απαίτηση από το ΧΑΚ για καταχώρηση του αριθµού ταυτότητας (ή 
αριθµού εγγραφής στον έφορο εταιρειών) του τελικού επενδυτή κατά τη 
διεξαγωγή συναλλαγών εντός ή εκτός πατώµατος. Ο αριθµός ταυτότητας των 
τελικών επενδυτών ξεκίνησε να καταχωρείται από το ΧΑΚ µετά την πρώτη 
εβδοµάδα του ∆εκέµβρη 1999, µόνο για συναλλαγές εντός πατώµατος.  

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι για τα αποτελέσµατα που αναφέρονται σε κάθε 
επενδυτή (ή πράξη) ξεχωριστά κατά κανόνα οι πίνακες στη µελέτη 
περιλαµβάνουν µόνο ένα µικρό µέρος από αυτά, για παράδειγµα οι πρώτοι 
είκοσι επενδυτές µε τo µεγαλύτερo K. Αυτό είναι αναπόφευκτο, δεδοµένου του 
πολύ µεγάλου αριθµού επενδυτών και πράξεων.  

                                                                                                                                     
Ερευνών προς την Ερευνητική Επιτροπή, η οποία διορίστηκε για διεξαγωγή έρευνας για το ΧΑΚ 
έπειτα από διάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου. 
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3.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ  

Τα αποτελέσµατα που περιγράφονται σε αυτή την Ενότητα αφορούν στις 
συναλλαγές εντός πατώµατος, ενώ στο Παράρτηµα συνοψίζονται τα 
αποτελέσµατα αφού, επιπλέον, ληφθούν υπόψη και οι συναλλαγές που έγιναν 
εκτός πατώµατος.  

3.1 Επενδυτές µε το µεγαλύτερο κέρδος 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την ΑΠ, την ΑΑ, την AY, το K, την ΑΣ (£χιλιάδες) και 
τον ΑρΣ για τους πρώτους είκοσι επενδυτές που πραγµατοποίησαν τo 
µεγαλύτερo K, σε φθίνουσα κατάταξη, κατά την περίοδο 1999-2000 (1η στήλη).  
Στη 2η, 3η, και 4η στήλη παρουσιάζονται η ΑΠ, η ΑΑ και η ΑΥ, αντίστοιχα. Στην 5η 
στήλη παρουσιάζεται το Κ µαζί µε την κατάταξη του επενδυτή βάσει του Κ. Στην 
6η στήλη παρουσιάζεται η ΑΣ του κάθε επενδυτή και δίπλα αναγράφεται η 
κατάταξη του επενδυτή µε βάση την ΑΣ. Στην 7η στήλη παρουσιάζεται ο ΑρΣ του 
κάθε επενδυτή και δίπλα αναγράφεται η κατάταξη του επενδυτή µε βάση τον 
ΑρΣ.  

Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι ο επενδυτής I1 αποκόµισε το µεγαλύτερο Κ, 
διέπραξε την 71η µεγαλύτερη ΑΣ και τον 301ο µεγαλύτερο ΑρΣ. Επίσης, για τον 
ίδιο επενδυτή, λόγω του ότι η ΑΥ είναι αρνητική, το µεγάλο Κ οφείλεται στη 
µεγάλη ΑΠ και µικρή ΑΑ. Από τις κατατάξεις των επενδυτών στον Πίνακα 1 δε 
φαίνεται να υπάρχει µεγάλη συσχέτιση µεταξύ της θέσης του επενδυτή στις τρεις 
διαφορετικές κατατάξεις. Αυτό υποδηλώνει ότι επενδυτές που πραγµατοποίησαν 
µεγάλο Κ δεν πραγµατοποίησαν κατ’ ανάγκη πολύ µεγάλη συνολική ΑΣ ή µεγάλο 
ΑρΣ. 

Επίσης, από τον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι για ορισµένους επενδυτές το µεγάλο Κ 
οφείλεται σε µεγάλη ΑΠ, αφού η ΑΑ ήταν µηδενική και η ΑΥ αρνητική (Ι6, Ι8, Ι10). 
Για τους περισσότερους επενδυτές η ΑΥ είναι αρνητική, γεγονός που δείχνει ότι 
κατά την περίοδο 1999-2000, για τους περισσότερους τίτλους οι ποσότητες που 
πωλούσαν οι επενδυτές ήταν µεγαλύτερες από τις ποσότητες που αγόραζαν. 
Αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως αναµενόµενο αποτέλεσµα, αφού κατά την περίοδο 
αυτή ο Γενικός δείκτης του ΧΑΚ ήταν σε ψηλά επίπεδα σε σχέση µε τα 
προηγούµενα χρόνια, άρα οι πωλήσεις τίτλων που είχαν αποκτηθεί σε 
προηγούµενα χρόνια ή στην αρχή του 1999 ήταν συµφέρουσες στη διάρκεια της 
περιόδου 1999-2000. 
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Φαίνεται ότι κατά την επίµαχη περίοδο αρκετοί επενδυτές αποκόµισαν µεγάλα 
κέρδη, όπως ορίζονται πιο πάνω, πέραν αυτών που θα µπορούσε να προσφέρει 
η κανονική οικονοµική δραστηριότητα.  Αξίζει µόνο να αναφέρουµε ότι µόνο ένας 
πολύ µικρός αριθµός εισηγµένων εταιρειών (κυρίως τραπεζικοί οργανισµοί) 
έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν τόσο υψηλά επίπεδα κερδών στην 
Κυπριακή αγορά.  Επίσης, ο ρυθµός ανάπτυξης της Κυπριακής οικονοµίας κατά 
την εν λόγω περίοδο δεν ήταν τόσο υψηλός που να δικαιολογεί την υπόθεση ότι 
τα πιο πάνω κέρδη ήταν αποτέλεσµα αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος. Αυτό συνεπάγεται σηµαντική µεταφορά πλούτου, από 
συγκεκριµένους επενδυτές και εταιρείες σε βάρος άλλων επενδυτών. 

Πίνακας 1: Κατάταξη επενδυτών µε βάση Κ, ΑΣ (£χιλιάδες) και ΑρΣ 

Κ AΣ ΑρΣ Επενδυτής ΑΠ  ΑΑ  ΑΥ  
Αξία  Κατ. Αξία  Κατ. Αριθµός Κατ. 

I1 21.652 1.058 -8.057 12.536 1 22.710 71 1.317 301
I2 42.876 20.675 -9.797 12.403 2 63.551 18 6.518 24

I3 37.257 1.290 
-

24.855 11.113 3 38.547 38 2.734 101
I4 34.669 23.229 -669 10.771 4 57.898 20 3.467 74

I5 71.716 30.302 
-

32.771 8.643 5 102.017 7 12.451 8
I6 11.952 0 -3.701 8.250 6 11.952 173 1.539 246
I7 25.739 9.352 -8.186 8.201 7 35.091 42 3.482 73
I8 13.494 0 -5.437 8.057 8 13.494 152 836 554
I9 15.543 1.855 -5.725 7.963 9 17.398 104 1.096 393

I10 9.257 0 -1.762 7.494 10 9.257 229 1.255 321
I11 18.103 8.996 -2.181 6.926 11 27.098 56 2.701 104
I12 22.959 11.872 -4.261 6.825 12 34.831 43 1.843 199
I13 636 17.288 22.255 5.603 13 17.925 100 2.558 115
I14 191.959 185.963 -489 5.507 14 377.922 2 8.043 18
I15 5.561 3.383 3.050 5.229 15 8.944 239 540 1.016
I16 18.125 4.518 -8.383 5.224 16 22.644 73 1.974 173
I17 8.375 0,6 -3.202 5.172 17 8.375 258 684 738
I18 27.803 20.703 -2.161 4.939 18 48.506 27 4.591 47
I19 5.382 39 -516 4.826 19 5.421 419 65 1954
I20 7.883 1.109 -2.259 4.514 20 8.992 236 259 2.689

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται περιγραφικές στατιστικές (µέση τιµή, µέγιστη και 
ελάχιστη τιµή, τυπική απόκλιση) για το Κ, την ΑΣ και τον ΑρΣ για την επίµαχη 
περίοδο. Το Κ κατά µέσο όρο ήταν -£5.335 ανά επενδυτή, που δείχνει ότι 
αποτιµώντας το υπόλοιπο των τίτλων στα χέρια κάθε επενδυτή µε τον τρόπο 
που περιγράφηκε πιο πάνω, κατά µέσο όρο, οι συναλλαγές στο πάτωµα την εν 
λόγω περίοδο ήταν ζηµιογόνες. Η µέση ΑΣ ανήλθε σε £138.787 και ο µέσος ΑρΣ 
ήταν 32 ανά επενδυτή.  Το αρνητικό κατά µέσο όρο Κ προκύπτει από µεγάλη, 
αρνητική ΑΥ, λόγω των µεγάλων ποσοτήτων τίτλων που εκδόθηκαν και 
πωλήθηκαν σε τιµές που στο τέλος της περιόδου ήταν µειωµένες. Όπως 
αναφέρεται προηγουµένως το υπόλοιπο αποτιµάται χρησιµοποιώντας τις 
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τελευταίες τιµές της περιόδου (τιµές στο τέλος του 2000), που ήταν γενικά 
χαµηλότερες από αυτές που ίσχυαν µεταξύ Ιουλίου 1999 – Οκτωβρίου 2000.  

Πίνακας 2: Περιγραφικές στατιστικές για Κ, ΑΣ και ΑρΣ 

Στατιστικές Κ ΑΣ ΑρΣ 

Μέση τιµή -5.335 138.787 32 

Μέγιστη τιµή 12.536.220 976.104.634 457.114 

Ελάχιστη τιµή -73.347.376 0,1 1 

Τυπική απόκλιση 280.153 3.168.578 1.212 

Σηµείωση: O αριθµός των παρατηρήσεων (επενδυτών) είναι 145.778. 

3.2 Τίτλοι που απέδωσαν το µεγαλύτερο κέρδος 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται για τον κάθε επενδυτή οι πέντε τίτλοι που του 
απέδωσαν το µεγαλύτερο Κ, καθώς και η αξία του Κ (£χιλιάδες) που 
απέδωσε ο καθένας από τους πέντε τίτλους.   

Οι επενδυτές που παρουσιάζονται στην 1η στήλη του Πίνακα 3 είναι οι 
πρώτοι είκοσι µε το µεγαλύτερο Κ, οι οποίοι ταξινοµούνται σε φθίνουσα 
σειρά µε βάση το Κ που πραγµατοποίησε ο καθένας το 1999-2000.  Στη 2η, 
3η, 4η, 5η και 6η στήλη του Πίνακα 3 παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά οι 
πέντε τίτλοι, µαζί µε τη χρηµατική αξία του Κ που απέδωσε ο καθένας. Στη 
2η στήλη παρουσιάζεται ο τίτλος που απέδωσε το µεγαλύτερο Κ (Τίτλος 1, 
Αξία 1) από όλους τους τίτλους που διαπραγµατεύτηκε ο κάθε επενδυτής, 
στην 3η στήλη παρουσιάζεται ο τίτλος που απέδωσε το δεύτερο µεγαλύτερο 
Κ (Τίτλος 2, Αξία 2) από όλους τους τίτλους που διαπραγµατεύτηκε ο κάθε 
επενδυτής κ.ο.κ. 

Για τους πλείστους επενδυτές, οι πρώτοι πέντε τίτλοι που απέδωσαν το 
µεγαλύτερο Κ περιλαµβάνουν τίτλους Τραπεζικών Οργανισµών, όπως 
τίτλους της Τράπεζας Κύπρου (BOC, BOCw, BCR), της Λαϊκής Τράπεζας 
(CPB, CPBw) και της Ελληνικής Τράπεζας (HB, HBDB, HBKw). Για 
παράδειγµα, για την πλειοψηφία των επενδυτών, ο τίτλος µε το µεγαλύτερο 
Κ (Τίτλος 1) αναφέρεται σε Τραπεζικό Οργανισµό. Αυτό δείχνει ότι κατά την 
περίοδο 1999-2000 οι αγοραπωλησίες τίτλων Τραπεζικών Οργανισµών 
συνδέονται µε µεγαλύτερα κέρδη απ’ ότι οι αγοραπωλησίες άλλων τίτλων. 
Στους πρώτους πέντε τίτλους µε το µεγαλύτερο Κ εµφανίζονται, µε 
µικρότερη συχνότητα, τίτλοι Επενδυτικών Οργανισµών και Ασφαλιστικών 
Οργανισµών. 
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Πίνακας 3: Οι πέντε τίτλοι που απέδωσαν το µεγαλύτερο Κ (£χιλιάδες) 
Τίτλος 1 Τίτλος 2 Τίτλος 3 Τίτλος 4 Τίτλος 5 Επενδυτής Αξία 1 Αξία 2 Αξία 3 Αξία 4 Αξία 5 

BOC HB CPB HBDB BOCw I1 9.575 1.477 1.446 80 -18 
CPB MIN CPBw LHH KG I2 6.631 1.380 1.259 918 885 
BOC BCR BOCw - - I3 11.134 0,5 -21 - - 
ESC BOC KYK MIN CPB I4 4.972 2.745 1.476 1.190 1.077 
SFS BOC EXE LHG OPT I5 4.385 2.804 1.602 991 797 
CLA ANC CLAw CPB - I6 4.975 2.405 656 215 - 
CPB BOC MIN CPBw CTC I7 4.484 2.636 352 334 309 
BOC BOCw LCL HB HBKw I8 7.549 273 209 23 4 
CPB FWWw CPBw CTPD LEM I9 8.299 169 94 55 17 

APOL BOC AST CYT BOCw I10 6.837 433 88 44 36 
EXE SFS CPB LHG OPT I11 1.767 1.636 1.029 978 609 
MIN BOC CPB HB LCL I12 2.540 1.826 881 664 532 
KYK CPB LHG BOC ERP I13 7.037 75 43 17 8 

CPBw CPB EURO BOCw BOC I14 3.878 1.567 1.128 847 433 
CTCw CPBw FWWw CPB CTC I15 2.862 1.830 428 45 37 

LHG SFS EXE TCAP LEDA I16 3.645 886 528 299 223 
HB CPB BOC CTC CAIR I17 2.441 1.768 551 219 175 

CPB ATH APOL CTC CPBw I18 8.021 1.110 1.008 772 595 
LHH LHG BOC GLC CYT I19 4.447 410 11 -8 -33 
CPB PAN PHI PAIw PHIw I20 4.003 390 103 20 -1 

3.3 Συναλλαγές µεταξύ επενδυτών 

Στον Πίνακα 45 παρουσιάζονται οι επενδυτές µε τους οποίους οι πρώτοι είκοσι 
επενδυτές µε το µεγαλύτερο Κ (ταξινοµηµένοι σε φθίνουσα σειρά στην 1η στήλη 
του Πίνακα 4) διενήργησαν το µεγαλύτερο ΑρΣ κατά την περίοδο 1999-2000. Στη 
2η, 3η, 4η, 5η και 6η στήλη του Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι πέντε επενδυτές µε 
τους οποίους ο κάθε επενδυτής (της 1η στήλης) πραγµατοποίησε το µεγαλύτερο 
ΑρΣ καθώς και ο ΑρΣ µε αυτούς τους επενδυτές.  

                                                 
5 Λόγω του µεγάλου µεγέθους της βάσης δεδοµένων ο Πίνακας 3.4 έχει κατασκευαστεί µόνο 
µεταξύ των πρώτων 1500 επενδυτών µε τη µεγαλύτερη αξία συναλλαγών και συγκεκριµένα 
περιλαµβάνει επενδυτές που είχαν συνολική αξία συναλλαγών µέχρι και £1.848.576 κατά την 
περίοδο 1999-2000. 
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Πίνακας 4: Οι πέντε επενδυτές µεταξύ των οποίων ο κάθε επενδυτής πραγµατοποίησε το µεγαλύτερο ΑρΣ 

Επενδυτής 1 Επενδυτής 2 Επενδυτής 3 Επενδυτής 4 Επενδυτής 
5 Επενδυτής 

ΑρΣ 1 ΑρΣ 2 ΑρΣ 3 ΑρΣ. 4 ΑρΣ 5 
I31 I32 I125 I35 I58 I1 9 6 5 5 4 
I42 I36 I126 I41 I5 I2 34 21 20 19 19 
I127 I5 I42 I7 I128 I3 23 21 18 18 15 
I43 I12 I44 I48 I129 I4 41 35 28 25 22 
I37 I46 I48 I42 I74 I5 113 100 88 83 60 
I41 I52 I50 I130 I131 I6 8 6 5 4 3 
I7 I41 I132 I42 I57 I7 34 23 19 18 18 

I65 I2 I59 I133 I134 I8 6 6 4 2 2 
I62 I135 I136 I5 I123 I9 8 8 7 7 6 
I137 I138 I139 I140 I141 I10 9 8 7 7 6 
I42 I94 I57 I123 I142 I11 12 10 10 10 9 
I4 I44 I37 I72 I143 I12 35 25 18 13 13 

I129 I144 I72 I27 I145 I13 35 24 24 19 11 
I31 I73 I54 I37 I93 I14 452 77 50 41 39 
I42 I15 I146 I36 I59 I15 8 8 6 5 5 
I147 I148 I149 I129 I74 I16 47 30 23 18 17 
I150 I82 I151 I35 I152 I17 10 8 6 6 4 
I48 I18 I27 I57 I88 I18 39 36 28 26 21 
I153 I89 I154 I92 I155 I19 2 2 1 1 1 
I57 I94 I62 I93 I5 I20 5 4 4 4 4 

Στη 2η στήλη παρουσιάζεται ο επενδυτής µε τον οποίο ο κάθε επενδυτής της 1ης 
στήλης διενήργησε το µεγαλύτερο ΑρΣ συναλλαγών µαζί µε τον ΑρΣ που 
πραγµατοποιήθηκε µεταξύ τους, στην 3η στήλη παρουσιάζεται ο επενδυτής µε 
τον οποίο ο κάθε επενδυτής της 1ης στήλης διενήργησε το δεύτερο µεγαλύτερο 
ΑρΣ κατά το 1999-2000 µαζί µε τον ΑρΣ που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ τους 
κ.ο.κ. 
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Από τον Πίνακα 4 φαίνεται ότι για τους επενδυτές Ι7, Ι15, και Ι18, ένας από τους 
πέντε επενδυτές µε τους οποίους είχαν το µεγαλύτερο ΑρΣ ήταν ο εαυτός τους, 
δηλαδή ο αγοραστής και ο πωλητής ήταν το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.   

Αυτές και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις χρήζουν περαιτέρω ποιοτικής 
ανάλυσης, (που είναι πέραν του ενδιαφέροντος της παρούσας µελέτης) 
δεδοµένου ότι: 

 (α) Τα αποτελέσµατα του Πίνακα 4 υπολογίστηκαν από βάσεις δεδοµένων όπου 
οι συναλλαγές έχουν εκκαθαριστεί, δηλαδή δείχνουν την αξία (τιµή και 
ποσότητα) των τίτλων που µεταφέρθηκαν µε την αγοραπωλησία από τον 
αρχικό στον τελικό ιδιοκτήτη, καθώς και τα στοιχεία τους (όνοµα, διεύθυνση, 
αριθµό ταυτότητας ή αριθµό εγγραφής αν πρόκειται για εταιρεία). Άρα, οι 
επενδυτές Ι7, Ι15 και Ι18, σε µια τουλάχιστον χρονική στιγµή 
πραγµατοποίησαν αγοραπωλησίες τίτλων όπου ήταν οι ίδιοι αρχικοί και 
τελικοί ιδιοκτήτες των τίτλων. 

(β) Τέτοιου είδους συναλλαγές προκαλούν ‘θόρυβο’ (noise) στη χρηµατιστηριακή 
αγορά, αφού δεν υπάρχει πραγµατική πρόθεση συναλλαγής που να 
στηρίζεται στην πραγµατική κερδοφορία του τίτλου, όπως δικαιολογείται από 
τα θεµελιώδη της εταιρείας (company fundamentals). Η συναλλαγή που 
πραγµατοποιείται είναι τεχνητή και, κατά πάσα πιθανότητα, γίνεται µε 
πρόθεση να «σπρώξει» προς τα πάνω την τιµή του συγκεκριµένου τίτλου. 

4.  ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Στην Ενότητα αυτή εξετάζεται η αγοραπωλησία τίτλων από Επενδυτικούς 
Οργανισµούς και κατά πόσο αυτές επηρέασαν τις τιµές διαφόρων τίτλων κατά 
την περίοδο 1999-2000. Η ανάλυση γίνεται µε τη χρήση µοντέλων 
παλινδρόµησης. Προτού παραθέσουµε τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής 
ανάλυσης, θεωρούµε σκόπιµο να τονίσουµε µια βασική αρχή που πρέπει να έχει 
κάποιος υπόψη για τη σωστή ερµηνεία τους.  Οι εκτιµήσεις γίνονται µε τη µέθοδο 
της πολλαπλής παλινδρόµησης και η ερµηνεία τους έχει τις γνωστές ιδιότητες 
που ισχύουν για κάθε αποτέλεσµα που προκύπτει από αυτή τη µέθοδο. Μια 
σηµαντική ιδιότητα είναι ότι κάθε  παράµετρος που εκτιµάται δείχνει τη 
δεσµευµένη (conditional) επίδραση της µεταβλητής στην οποία αντιστοιχεί, 
δηλαδή όταν όλες οι άλλες µεταβλητές είναι σταθερές. Για παράδειγµα, όταν 
αναφέρεται πως η Χ µεταβλητή προκαλεί Υ αύξηση στις τιµές των µετοχών, η 
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επίδραση αυτή ισχύει µε δεδοµένο ότι όλες οι µεταβλητές εκτός της Χ που, 
επίσης, επιδρούν στις τιµές των µετοχών είναι σταθερές. 

Για να εξετάσουµε την επίδραση της αγοραπωλησίας τίτλων από Επενδυτικούς 
Οργανισµούς στις τιµές των τίτλων, χρησιµοποιούµε ταυτόχρονα τις 
παρατηρήσεις για όλους τους τίτλους που διαπραγµατεύτηκαν οι Επενδυτικοί 
Οργανισµοί στην περίοδο ενδιαφέροντος6.  Συνολικά οι Επενδυτικοί Οργανισµοί 
διαπραγµατεύτηκαν 175 τίτλους. Πιο συγκεκριµένα το µοντέλο που εκτιµάται 
δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση 

itiittitttitiitiititit sDbDDsBbBsbp εαβββββββ ++×+×++×+×++= )()()()( 7654321  (1) 

µε i = 1, 2,…,175 και t = 1,2,…,T.  είναι ο λογάριθµος της τιµής κλεισίµατος 
του τίτλου i για την ηµέρα t, και  είναι το µερίδιο των Επενδυτικών 
Οργανισµών στη συνολική ΑΑ και ΑΠ του τίτλου i την ηµέρα t. Ο όρος 

itp

itb its

itε  
αντιπροσωπεύει το σφάλµα και περιλαµβάνει τις επιδράσεις στην τιµή 
κλεισίµατος του υπό εξέταση τίτλου που δεν µπορούν να εξηγηθούν από τις 
ανεξάρτητες µεταβλητές στην εξίσωση (1). Η  είναι µια ψευδοµεταβλητή που 
παίρνει την τιµή 1 όταν ο δείκτης i αναφέρεται σε µετοχή Τραπεζικού 
Οργανισµού (π.χ. i = BOC ή CPB ή HB ή USB) και 0 όταν ο δείκτης i αναφέρεται 
σε άλλο τίτλο.  

iB

Οι µεταβλητές  και )( iti bB × )( iti sB ×  αντιστοιχούν στο µερίδιο των επενδυτικών 
στη συνολική ΑΑ και ΑΠ, αντίστοιχα, που αφορούν µετοχές Τραπεζικών 
Οργανισµών, και χρησιµοποιούνται για να µοντελοποιηθεί η επίδραση των 
Επενδυτικών Οργανισµών στις τιµές των τίτλων από αγοραπωλησίες µετοχών 
Τραπεζικών Οργανισµών. Η  είναι, επίσης, ψευδοµεταβλητή που παίρνει την 
τιµή 1 στην περίοδο «φούσκας» στο ΧΑΚ (Αύγουστος-∆εκέµβριος του 1999) και 
0 τις υπόλοιπες ηµέρες της περιόδου 1999-2000. Η µεταβλητή  
χρησιµοποιείται για να εκτιµηθεί η επίδραση της µεγάλης αύξησης των τιµών των 
τίτλων στο ΧΑΚ τη συγκεκριµένη περίοδο. Οι σύνθετες µεταβλητές ( ) και 
( ) αντιπροσωπεύουν το µερίδιο των Επενδυτικών Οργανισµών στην ΑΑ 
και ΑΠ του τίτλου i στην περίοδο «φούσκας» στο ΧΑΚ. Οι διαφορές στο επίπεδο 
των τιµών των διαφόρων τίτλων µοντελοποιούνται µέσω των σταθερών όρων

tD

tD

itt bD ×

itt sD ×

7 
(fixed effects) iα .  

                                                 
6 Το σύστηµα εξισώσεων περιλαµβάνει όλες τις µετοχές που ήταν αντικείµενο αγοραπωλησίας των 
Επενδυτικών Οργανισµών και, όπως εξηγείται πιο κάτω, εκτιµάται µε τη µέθοδο των ‘σταθερών 
όρων’ (fixed effects).   
7 Η εξίσωση (1) µπορεί να γραφτεί στην πιο κάτω µορφή χρησιµοποιώντας όλες τις παρατηρήσεις 
για όλους τους τίτλους και όλες τις ηµέρες που διαπραγµατεύτηκαν οι Επενδυτικοί Οργανισµοί  
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Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της εξίσωσης 
(1), µόνο για τις παραµέτρους 7654321 ,,,,,, βββββββ , που ισχύουν για όλους 
τους τίτλους, δηλαδή οι µεταβλητές που αντιστοιχούν στις παραµέτρους αυτές  
θεωρούνται ότι επιδρούν µε τον ίδιο τρόπο στις τιµές όλων των τίτλων που είναι 
αντικείµενο αγοραπωλησίας των Επενδυτικών Οργανισµών στο ΧΑΚ, µια 
υπόθεση που είναι απαραίτητη γιατί ο περιορισµένος αριθµός παρατηρήσεων 
δεν επιτρέπει εκτίµηση της επίδρασης σε κάθε τίτλο ξεχωριστά.  

Πίνακας 5: Εκτίµηση παλινδρόµησης (1) 

Παράµετρος Εκτιµητής (τυπικό σφάλµα) p-value 

1β  -0,05 (0,05) 0,35 

2β  -0,38 (0,05) 0,00 

3β  0,48 (0,12) 0,00 

4β  0,62 (0,14) 0,00 

5β  0,76 (0,04) 0,00 

6β  -0,58 (0,23) 0,01 

7β  0,69 (0,28) 0,01 
 

Η επίδραση της σταθεράς iα  (στην τιµή του κάθε τίτλου) αφέθηκε να διαφέρει 
για κάθε τίτλο.  Συνολικά εκτιµήθηκαν 175 σταθεροί όροι ( iα ) που 
αντιπροσωπεύουν τους 175 τίτλους για τους οποίους χρησιµοποιήθηκαν 
στοιχεία στην εξίσωση (1) 8.   

                                                                                                                                     

∑
−

++×+×++×+×++=
N

i
iiDsDbDDsBbBsbp

1
7654321 )()()()( εαβββββββ  

ε,,),(),(,,, iDDsBbBsbp ××

NDDD ,,, 21 K

iD

i

όπου  είναι διανύσµατα µε διαστάσεις Τx1 µε Τ τον συνολικό αριθµό 
των ηµερών που διαπραγµατεύτηκαν οι Επενδυτικοί Οργανισµοί κατά το 1999-2000 (δηλαδή Τ 
είναι ο συνολικός αριθµός παρατηρήσεων).  είναι ψευδοµεταβλητές που παίρνουν την 
τιµή 1 για παρατηρήσεις που αναφέρονται στον τίτλο i =1,2,..., Ν (ο αριθµός των τίτλων) και την 
τιµή 0 στην αντίθετη περίπτωση. Άρα υπάρχουν τόσες ψευδοµεταβλητές  όσες και οι τίτλοι που 
εξετάζονται, οι οποίες αποδίδουν τις διαφορές στους διάφορους τίτλους µέσω διαφορετικών 
σταθερών όρων (α ).  Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τη µέθοδο των σταθερών όρων βλέπε 
Greene (2000). 

8  Χάριν συντοµίας, τα αποτελέσµατα των εκτιµηµένων iα  παραλείπονται. 
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Στην 1η στήλη του Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι παράµετροι που έχουν εκτιµηθεί, 
στη 2η στήλη παρουσιάζονται οι εκτιµητές των παραµέτρων µαζί µε τα τυπικά 
σφάλµατα9 στην παρένθεση και στην 3η στήλη παρουσιάζονται τα p-values. 

Οι παράµετροι 1β  και 2β  δείχνουν την ποσοστιαία µεταβολή στην τιµή του 
τίτλου i όταν µεταβληθεί το µερίδιο των Επενδυτικών Οργανισµών στη συνολική 
ΑΑ και ΑΠ του τίτλου i κατά µια ποσοστιαία µονάδα. Οι παράµετροι 3β  και 4β  
δείχνουν την ποσοστιαία µεταβολή στην τιµή του τίτλου i όταν µεταβληθεί το 
µερίδιο των Επενδυτικών Οργανισµών στη συνολική ΑΑ και ΑΠ αντίστοιχα, που 
αφορούν µετοχή Τραπεζικού Οργανισµού. Η παράµετρος 5β  δείχνει πόσο είχαν 
µεταβληθεί οι τιµές (ποσοστιαία µεταβολή) κατά τη διάρκεια του «φουσκώµατος» 
των τιµών σε σχέση µε τις υπόλοιπες ηµέρες του 1999 και 2000. Οι παράµετροι 

6β  και 7β  δείχνουν την επίδραση του µεριδίου των Επενδυτικών Οργανισµών 
στη ΑΑ και ΑΠ του τίτλου i, αντίστοιχα, στην τιµή του τίτλου i κατά την ίδια 
περίοδο.  

Ο εκτιµητής της παραµέτρου 1β  έχει αρνητικό πρόσηµο, αλλά δεν είναι 
στατιστικά διαφορετικός από το µηδέν. Αυτό δείχνει ότι οι µεταβολές στο µερίδιο 
των Επενδυτικών Οργανισµών στη συνολική ΑΑ των τίτλων δεν επηρεάζουν σε 
σηµαντικό βαθµό την τιµή τους. Με άλλα λόγια, κάποια αύξηση στο µερίδιο των 
Επενδυτικών Οργανισµών στη συνολική ΑΑ του τίτλου φαίνεται να συνδέεται µε 
µείωση της τιµής του, αλλά αυτό δεν είναι στατιστικά αξιόπιστο. 

Ο εκτιµητής της παραµέτρου 2β  έχει, επίσης, αρνητικό πρόσηµο και η 
παράµετρος είναι στατιστικά σηµαντική. Άρα, αύξηση στο µερίδιο των 
Επενδυτικών Οργανισµών στη συνολική ΑΠ κάποιου τίτλου οδηγούσε σε µείωση 
της τιµής του. Συγκεκριµένα, αύξηση του µεριδίου των Επενδυτικών Οργανισµών 
στη συνολική αξία ΑΠ του τίτλου κατά 1% προκαλούσε µείωση στην τιµή του 
κατά 0,38%.  

Εποµένως, το αξιόπιστο συµπέρασµα που προκύπτει από τις εκτιµήσεις εδώ 
είναι ότι όταν οι Επενδυτικοί Οργανισµοί είχαν αυξηµένη συµµετοχή στην ΑΠ 
κάποιου τίτλου, η τιµή του µειωνόταν. Ενώ και όταν είχαν αυξηµένη συµµετοχή 
στην ΑΑ του τίτλου η τιµή του δεν παρουσίαζε στατιστικά σηµαντική µεταβολή.  

                                                 
9 Επειδή τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της εξίσωσης (1) 
αποτελούνται ταυτόχρονα από διαστρωµατικά στοιχεία και χρονοσειρές (παρατηρήσεις για 
διάφορους τίτλους σε διάφορες ηµέρες της περιόδου 1999-2000) πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
ύπαρξη τυχόν ετεροσκεδαστικότητας, που προκύπτει από τη χρήση διαστρωµατικών στοιχείων και 
αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα του µοντέλου από τη χρήση χρονοσειρών. Τα τυπικά σφάλµατα 
στον Πίνακα 5 έχουν διορθωθεί για τυχόν ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέτιση 
(heteroskedasticity and autocorrelation consistent standard errors). 
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Όσο αφορά στην έµµεση επίδραση που προέρχεται από αγοραπωλησίες 
τραπεζικών τίτλων από Επενδυτικούς Οργανισµούς, από τον εκτιµητή της 
παραµέτρου 3β  φαίνεται ότι αυτή ήταν στατιστικά σηµαντική. Όταν αυξανόταν το 
µερίδιο των Επενδυτικών Οργανισµών στην ΑΑ µετοχών Τραπεζικών 
Οργανισµών οι τιµές των τίτλων γενικά αυξάνονταν. Συγκεκριµένα, για κάθε 1% 
αύξηση του µεριδίου των επενδυτικών στη ΑΑ κάποιου τίτλου προκαλούσε 
0,48% αύξηση στην τιµή του. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και µε το µερίδιο των 
Επενδυτικών Οργανισµών στην ΑΠ µετοχών Τραπεζικών Οργανισµών: όταν 
αυτό αυξανόταν οδηγούσε σε κατά µέσο όρο αύξηση της τιµής όλων των τίτλων. 
Αυτό το αποτέλεσµα προκύπτει από το γεγονός ότι ο εκτιµητής της παραµέτρου 

4β  έχει θετικό πρόσηµο και η παράµετρος 4β  είναι στατιστικά σηµαντική (σε 
επίπεδο 5%). Συγκεκριµένα, αύξηση του µεριδίου των επενδυτικών στη συνολική 
ΑΠ κατά 1% προκαλούσε 0,62% αύξηση στις τιµές των τίτλων.10

Η παράµετρος 6β  είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 5% και ο εκτιµητής έχει 
αρνητικό πρόσηµο που δείχνει ότι κατά την περίοδο της «φούσκας», µια αύξηση 
του µεριδίου των Επενδυτικών Οργανισµών στην ΑΑ των τίτλων οδηγούσε σε 
µείωση των τιµών των τίτλων. Συγκεκριµένα, αύξηση του µεριδίου των 
επενδυτικών στη συνολική ΑΑ κατά 1%, οδηγούσε σε µείωση των τιµών κατά 
0,58% κατά την περίοδο της µεγάλης αύξησης των τιµών, ενώ για την υπόλοιπη 
περίοδο (εκτός φούσκας) οι µεταβολές στο µερίδιο των Επενδυτικών 
Οργανισµών στη συνολική αξία των αγορών δε φαίνεται να έχουν επίδραση στις 
τιµές των τίτλων. Αυτό, ίσως είναι ένδειξη ότι στην περίοδο της «φούσκας» του 
ΧΑΚ, οι Επενδυτικοί Οργανισµοί εκµεταλλεύτηκαν το γεγονός για να αγοράζουν 
τίτλους σε χαµηλές τιµές. 

Η πιο πάνω ένδειξη κερδοσκοπικής συµπεριφοράς εκ µέρους των Επενδυτικών 
Οργανισµών στη διάρκεια της «φούσκας» του ΧΑΚ ενισχύεται και από το 
γεγονός ότι η παράµετρος 7β  είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 5% και ο 
εκτιµητής έχει θετικό πρόσηµο, που δείχνει ότι αύξηση του µεριδίου των 
Επενδυτικών Οργανισµών στην ΑΠ των τίτλων συνδεόταν µε αύξηση των τιµών 
τους. Συγκεκριµένα, κατά την περίοδο  αυτή, µια αύξηση του µεριδίου των 
επενδυτικών στην ΑΠ κάποιου τίτλου κατά 1% συνδεόταν, κατά µέσο όρο, µε 
αύξηση της τιµής του κατά 0,69%, ενώ για ολόκληρη την περίοδο, αύξηση στο 
µερίδιο των Επενδυτικών Οργανισµών στη συνολική ΑΠ οδηγούσε σε µείωση 
των τιµών των τίτλων. 
                                                 
10 Η παράµετρος 5β  είναι στατιστικά σηµαντική και ο εκτιµητής της έχει θετικό πρόσηµο. Αυτό 
δείχνει ότι την περίοδο 02/08/1999-30/12/1999 οι τιµές όλων των τίτλων ήταν αυξηµένες κατά 76% 
κατά µέσο όρο, σε σχέση µε τις υπόλοιπες ηµέρες του 1999 και 2000. 
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Από τα αποτελέσµατα της εκτίµησης στον Πίνακα 5 φαίνεται ότι στο βαθµό που 
υπήρχε αυξηµένη ΑΠ τίτλων από Επενδυτικούς Οργανισµούς (σε σχέση µε τη 
συνολική ΑΠ), υπήρχε τάση µείωσης των τιµών των τίτλων, µε εξαίρεση την 
περίοδο «φούσκας» στο ΧΑΚ, που υπήρχε τάση για αύξηση. Αυξηµένο µερίδιο 
των Επενδυτικών Οργανισµών στην ΑΑ συνδεόταν, επίσης, µε τάση µείωσης 
των τιµών κυρίως στην περίοδο της «φούσκας» του ΧΑΚ. Εξαίρεση αποτελούν οι 
τίτλοι Τραπεζικών Οργανισµών, αφού τόσο η αυξηµένη ΑΑ όσο και η ΑΠ από 
Επενδυτικούς Οργανισµούς (σε σχέση µε τη συνολική ΑΑ και την ΑΠ) οδηγούν 
σε αύξηση των τιµών των τίτλων, µε µεγαλύτερη αύξηση στην περίπτωση των 
πωλήσεων. 

Οι Επενδυτικοί Οργανισµοί την περίοδο 1999-2000 ενεργούσαν µε τρόπο που 
επηρέαζε τις τιµές όλων των τίτλων, όπως προκύπτει από τη σηµαντική 
επίδραση που είχαν αλλαγές στο µερίδιό τους στις αγοραπωλησίες τίτλων.  
Επιπλέον, φαίνεται ότι, κατά µέσο όρο, για ολόκληρη την περίοδο 1999-2000 
αγόραζαν και πωλούσαν σε σχετικά χαµηλές τιµές.   

5.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο δοκίµιο αυτό έγινε προσπάθεια ανάλυσης της συµπεριφοράς των 
συναλλασσόµενων στο ΧΑΚ κατά την περίοδο 1999-2000 που χαρακτηριζόταν 
από υπερβάλλουσες αποδόσεις οι οποίες είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθούν 
κατά τη λειτουργία µιας πλήρως ανταγωνιστικής κεφαλαιαγοράς.  Για το σκοπό 
αυτό περιγράφηκε η συµπεριφορά των επενδυτών γενικά και στην περίπτωση 
των Επενδυτικών Οργανισµών ερευνήθηκε κατά πόσον η συµπεριφορά τους 
κατά την εν λόγω περίοδο ήταν συστηµατική, κατά πόσον δηλαδή επηρέασε τις  
τιµές των µετοχών προς συγκεκριµένη κατεύθυνση µε πιθανό κίνητρο την 
αποκόµιση χρηµατικού οφέλους.  Η ανάλυση έγινε µε στοιχεία από τις βάσεις 
δεδοµένων SHARES1999, SHARES2000, OFFTHEFLOOR1999 και 
OFFTHEFLOOR2000, που δόθηκαν από την Ερευνητική Επιτροπή και αφορούν 
πληροφορίες για όλες τις εντός και εκτός πατώµατος συναλλαγές που 
εκκαθαρίστηκαν στην επίµαχη περίοδο.  Συνολικά, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία 
από 2,383,666 συναλλαγές.   

Βάσει αυτών των στοιχείων, υπολογίστηκε τη χρηµατική αξία αγορών και 
πωλήσεων για κάθε επενδυτή και κάθε τίτλο, καθώς και το κέρδος κάθε 
επενδυτή, όπου κέρδος ορίζεται ως η αξία πωλήσεων µείον την αξία αγορών συν 
την αξία του υπολοίπου στο τέλος της περιόδου.  Με αυτή την έννοια του 
κέρδους προκύπτει ότι πραγµατοποιήθηκαν υπερβολικά κέρδη από εισηγµένες 
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εταιρείες όπως για παράδειγµα τραπεζικούς οργανισµούς.  Αυτό είναι βέβαια 
παράδοξο, διότι υπό κανονικές συνθήκες τα αυξηµένα κέρδη έπρεπε να 
αντανακλούν την πραγµατική αξία των εταιρειών (µε βάση τα θεµελιώδη της κάθε 
εταιρείας).   

Ταυτόχρονα όµως, οι µεγάλες διακυµάνσεις των τιµών και ο υπερβολικός όγκος 
συναλλαγών ήταν µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για µερικούς επενδυτές να 
πραγµατοποιήσουν µεγάλα κέρδη πέραν αυτών που θα µπορούσε να προσφέρει 
η κανονική οικονοµική δραστηριότητα.  Τα κέρδη αυτά δε συνάδουν µε τα 
δεδοµένα της λειτουργίας µιας αποτελεσµατικής αγοράς του µεγέθους του ΧΑΚ.   
Υπήρξαν περιπτώσεις όπου ο αριθµός συναλλαγών ήταν πολύ µεγαλύτερος από 
αυτόν που, συγκριτικά µε άλλες κεφαλαιαγορές, αντιστοιχεί στο µέγεθος του 
ΧΑΚ, καθώς και περιπτώσεις όπου επενδυτές πραγµατοποιούσαν συναλλαγές 
για να προκαλέσουν τεχνητές αυξοµειώσεις στις τιµές, µε βασικό κίνητρο το 
κέρδος.   

Όσο αφορά τους Επενδυτικούς Οργανισµούς,  χρησιµοποιήθηκαν τα µερίδια των 
Επενδυτικών Οργανισµών στη συνολική αξία αγορών και πωλήσεων ως 
επεξηγηµατικές µεταβλητές για να διαπιστωθεί κατά πόσον η συµµετοχή των πιο 
πάνω οργανισµών στις αγοραπωλησίες συνδεόταν συστηµατικά µε 
διαφοροποίηση στις τιµές των τίτλων.  Από την ανάλυση φαίνεται ότι οι 
Επενδυτικοί Οργανισµοί πραγµατοποίησαν µεγάλα κέρδη τα οποία µπορεί να 
οφείλονταν είτε στην καλύτερη πληροφόρηση που διέθεταν, είτε στη δυνατότητα 
αγοράς µετοχών σε µεγάλες ποσότητες, που µπορεί να συνδεόταν µε 
προσπάθειά τους να προκαλέσουν στρεβλώσεις.  Ενδεχοµένως όµως να 
πραγµατοποίησαν κέρδη εκµεταλλευόµενοι τις στρεβλώσεις που υπήρχαν στην 
κεφαλαιαγορά τη συγκεκριµένη περίοδο.  Εκτός της περιόδου της «φούσκας» 
δεν υπήρχε συσχέτιση του µεριδίου των Επενδυτικών Οργανισµών στη συνολική 
αξία αγορών µε τις τιµές, ενώ αύξηση του µεριδίου τους στη συνολική αξία 
πωλήσεων κάποιου τίτλου συνδεόταν µε µείωση της τιµής του.  Άρα, η 
συµπεριφορά των Επενδυτικών Οργανισµών συσχετιζόταν συστηµατικά µε τις 
τιµές των τίτλων την περίοδο της «φούσκας», αλλά αυτό δεν µπορεί να 
αποτελέσει βάση για απόδοση ευθυνών σε αυτούς.  

Όπως έχει λεχθεί από πολλούς αναλυτές κατ΄ επανάληψη, η έλλειψη ενός 
ολοκληρωµένου και ευέλικτου θεσµικού πλαισίου λειτουργίας ήταν εµφανής, και 
όπως φαίνεται σε αυτή τη µελέτη, µέχρι σηµείου που δε µπορούσε να αποτρέψει 
επενδυτές να συναλλάσσονται µε τον ίδιο τους τον εαυτό:  έχει παρατηρηθεί σε 
πολλές περιπτώσεις ότι ο αγοραστής και ο πωλητής µιας πράξης ήταν το ίδιο 

 18  



 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.  Επίσης, φαίνεται ότι ο έλεγχος στον οποίο υπέκειντο 
οι Επενδυτικοί Οργανισµοί δεν τους απέτρεπε από το να επενδύουν τεράστια 
κεφάλαια σε κινητές αξίες και να επηρεάζουν άµεσα τις τιµές των αξιών.  Ακόµα, 
υπάρχει ανοικτό το ενδεχόµενο σοβαρών συγκρούσεων συµφερόντων, δηλαδή 
να πραγµατοποιήθηκαν συναλλαγές από πλευράς των διαχειριστών των 
χαρτοφυλακίων µε βάση ιδιωτική ή προνοµιούχα πληροφόρηση (insider 
information), προς ίδιον όφελος.  Τα ερωτήµατα που εγείρονται σε σχέση µε 
τέτοιου είδους συµπεριφορές και πάλι ανάγονται στο κατά πόσον οι παρατυπίες 
του ΧΑΚ στην εν λόγω περίοδο προήλθαν σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου από την 
έλλειψη ή µη εφαρµογή κατάλληλου θεσµικού πλαισίου.   

Τέλος, να σηµειωθεί ότι η αδυναµία της κεφαλαιαγοράς να λειτουργήσει 
ανταγωνιστικά κατά την εν λόγω περίοδο δεν ενοχοποιεί συλλογικά τα 
συναλλασσόµενα µέρη στο ΧΑΚ την περίοδο 1999-2000, αφού η ανάλυση δεν 
είναι δυνατόν να ξεχωρίσει κατά πόσο οι συναλλασσόµενοι εκµεταλλεύτηκαν 
υφιστάµενες στρεβλώσεις ή προκάλεσαν στρεβλώσεις. Προκύπτουν όµως 
ενδείξεις ένοχης συµπεριφοράς από ορισµένους εµπλεκόµενους π.χ. επενδυτές 
που διενήργησαν αγοραπωλησίες µε τον εαυτό τους ή συνδεδεµένα πρόσωπα, 
πραγµατοποίηση ασυνήθιστα ψηλών κερδών από ορισµένους επενδυτές που 
δεν δικαιολογούνταν από τα θεµελιώδη της αγοράς κλπ. 

Η µελέτη της ΜΟΕ δείχνει κατευθύνσεις που θα µπορούσαν να ακολουθηθούν 
προκειµένου να διαλευκανθούν µερικές από τις παρατυπίες που παρατηρήθηκαν 
στο ΧΑΚ την περίοδο 1999-2000. Αλλά και τότε χρειάζεται ακόµη περισσότερη 
ανάλυση των στοιχείων για εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Αποτελέσµατα συναλλαγών εντός και εκτός πατώµατος 

Για να περιληφθούν στην ανάλυση οι συναλλαγές εκτός πατώµατος, τα στοιχεία των 
βάσεων SHARES1999 και SHARES2000 συνδυάστηκαν µε τα στοιχεία των βάσεων 
OFFTHEFLOOR1999 και OFFTHEFLOOR2000, δηµιουργώντας µια νέα βάση 
δεδοµένων που για κάθε επενδυτή περιέχει όλες τις συναλλαγές εντός και εκτός 
πατώµατος για την περίοδο 1999-2000.  Η δοµή των βάσεων OFFTHEFLOOR1999 και 
OFFTHEFLOOR2000 είναι παρόµοια µε αυτή των βάσεων SHARES1999 και 
SHARES2000 και περιλαµβάνει την ηµεροµηνία της εκτός πατώµατος συναλλαγής, 
κωδικό, ποσότητα και τιµή κλεισίµατος της προηγούµενης ηµέρας του 
διαπραγµατευθέντος τίτλου, όνοµα και αριθµός ταυτότητας αγοραστή και πωλητή, λόγος 
για τον οποίο έγινε η συναλλαγή εκτός πατώµατος (π.χ. συναλλαγή µεταξύ µελών ίδιας 
οικογένειας, χαριστική ή χωρίς χρηµατική αντιπαροχή συναλλαγή κλπ). Οι αδυναµίες που 
εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδοµένων OFFTHEFLOOR1999 και OFFTHEFLOOR2000 
είναι παρόµοιες µε εκείνες στις βάσεις SHARES1999 και SHARES2000 και 
αντιµετωπίστηκαν, επίσης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην υποενότητα 2.3. 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι11 (αιτίες µεταβιβάσεων) για 
τους οποίους γίνονται συναλλαγές εκτός πατώµατος: (i) τίτλοι (αξίες) που 
εκδίδονται/εξαγοράζονται από τον εκδότη, (ii) συναλλαγή µεταξύ µελών της ίδιας 
οικογένειας, (iii) χαριστική ή χωρίς χρηµατική αντιπαροχή συναλλαγή, (iv) αιτία θανάτου, 
(v) συναλλαγή κατόπιν δικαστικού διατάγµατος και (vi) άλλη αιτία. Οι λόγοι (ii)-(v) 
αποτελούν χαριστική µεταβίβαση τίτλων η οποία λόγω της φύσης της δεν αποτελεί 
συναλλαγή που θα µπορούσε να γίνει στο πάτωµα. Οι λόγοι (i) και (vi) αποτελούν 
συναλλαγές που θα µπορούσαν να γίνουν στο πάτωµα αλλά ενδεχοµένως λόγω της 
µεγάλης αξίας τους γίνονται εκτός πατώµατος, για να αποφευχθεί τυχόν επηρεασµός της 
τιµής των τίτλων. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι τιµές των διαπραγµατευθέντων τίτλων στις βάσεις 
OFFTHEFLOOR1999 και OFFTHEFLOOR2000 είναι οι τιµές κλεισίµατος των 
συγκεκριµένων τίτλων που καταγράφτηκαν την προηγούµενη ηµέρα της εκτός 
πατώµατος συναλλαγής. Αν και η αγοραία ΑΣ εκτός πατώµατος καθορίζεται από την τιµή 
κλεισίµατος της προηγούµενης ηµέρας, το πραγµατικό (λογιστικό) κόστος της 
συναλλαγής εκτός πατώµατος αποτελείται από: το τέλος του ΧΑΚ για εκτός πατώµατος 
συναλλαγές (0,001%), και σε µερικές περιπτώσεις, φόρο 1% για νοµικά πρόσωπα και 
0,6% για φυσικά πρόσωπα. Στην ανάλυση εδώ αυτό που ενδιαφέρει από πλευράς 
οικονοµικής ανάλυσης είναι το ‘κόστος ευκαιρίας’ της συναλλαγής, δηλαδή, την αξία της 
αν γινόταν στο πάτωµα. Αυτό αντανακλάται στην τιµή κλεισίµατος της προηγούµενης 
ηµέρας.  

2. Επενδυτές µε το µεγαλύτερο κέρδος 

Στον Πίνακα Π1 παρουσιάζεται η ΑΠ, η ΑΑ, η AY, το Κ, η ΑΣ (£χιλιάδες) και ο ΑρΣ για 
ορισµένους επενδυτές για την περίοδο 1999-2000. Στην 1η στήλη εµφανίζονται οι πρώτοι 
είκοσι επενδυτές µε το µεγαλύτερo Κ, σε φθίνουσα κατάταξη.  Στη 2η, 3η, και 4η στήλη 
παρουσιάζονται η ΑΠ, ΑΑ και ΑΥ αντίστοιχα. Στην 5η στήλη παρουσιάζεται το Κ µαζί µε 
την κατάταξη του επενδυτή βάσει του Κ. Στην 6η στήλη παρουσιάζεται η συνολική ΑΣ του 
κάθε επενδυτή και δίπλα αναγράφεται η κατάταξη του επενδυτή µε βάση τη συνολική ΑΣ. 
Στην 7η στήλη παρουσιάζεται ο ΑρΣ του κάθε επενδυτή και δίπλα αναγράφεται η 
κατάταξη του επενδυτή µε βάση τον ΑρΣ.  

                                                 
11 Για αρκετούς επενδυτές στις βάσεις OFFTHEFLOOR1999 και OFFTHEFLOOR2000 δεν έχει 
καταχωρηθεί ο λόγος για τον οποίο έχει διεξαχθεί η συναλλαγή εκτός πατώµατος. 
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Ο επενδυτής I184 κατατάσσεται στην 1η θέση µε βάση το Κ ενώ κατατάσσεται στην 20η 
θέση µε βάση τη συνολική ΑΣ. Ο επενδυτής Ι184 φαίνεται να διενήργησε µικρό ΑρΣ 
µεγάλης αξίας, αφού ο ΑρΣ για την περίοδο 1999-2000 είναι µόνο 11. Επίσης, το µεγάλο 
Κ και η µεγάλη συνολική ΑΣ του οφείλονται αποκλειστικά σε πωλήσεις τίτλων, αφού δεν 
προέβη σε καµία αγορά τίτλων κατά το 1999-2000. 

Πίνακας Π1: Κατάταξη επενδυτών µε βάση Κ, ΑΣ (£χιλιάδες) και ΑρΣ,  

περιλαµβανοµένων συναλλαγών εκτός πατώµατος 

Κ ΑΣ ΑρΣ 
Επενδυτής 

 
ΑΠ 

 

 
ΑΑ 

 

 
ΑΥ 

 Αξία  Κατ. Αξία  Κατ.  Αριθµός Κατ. 
I184 66.492 0 -7.033 59.458 1 66.492 20 11 42.318
I185 47.774 7.643 -1.384 38.747 2 55.416 25 59 12.053
I186 29.877 0 -3.546 26.331 3 29.877 64 1 124.867

I8 20.386 0.977 2.155 21.564 4 21.362 98 853 540
I187 27.583 0 -6.061 21.522 5 27.583 69 5 68.015
I188 29.225 0 -10.445 18.779 6 29.225 66 13 37.876
I189 7.558 16.896 27.642 18.304 7 24.455 84 26 22.770

I2 47.508 24.057 -10.207 13.244 8 71.565 18 6.544 24
I190 28.841 0 -16.003 12.837 9 28.841 67 3 82.557

I1 21.872 1.065 -8.175 12.631 10 22.937 91 1.345 293
I3 37.257 1.290 -24.855 11.113 11 38.547 44 2.734 101
I4 34.669 24.988 -0.104 9.578 12 53.657 22 3.475 74
I6 13.037 0 -4.036 9.000 13 13.037 181 1.540 247

I191 9.980 0 -1.118 8.862 14 9.980 235 2 92.566
I5 71.841 30.796 -32.696 8.348 15 102.637 7 12.469 8
I7 25.801 9.627 -7.982 8.192 16 35.428 48 3.499 73

I10 9.257 0 -1.763 7.494 17 9.257 260 1.255 323
I12 23.172 11.872 -4.277 7.023 18 35.044 49 1.844 199
I11 18.103 8.996 -2.181 6.926 19 27.098 73 2.701 104

I192 7.394 0 -0.527 6.866 20 7.394 338 3 79.539
 

Συγκρίνοντας τον Πίνακα Π1 µε τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι από τους πρώτους είκοσι 
επενδυτές µε το µεγαλύτερο Κ που παρουσιάζονται στον Πίνακα Π1 µόνο οι έντεκα 
εµφανίζονται στον Πίνακα 1. Αυτό σηµαίνει ότι οι εννέα νέοι επενδυτές στον Πίνακα Π1 
(I184, I185, I186, I187, I188, I189, I190, I191, I192) είχαν µεγάλο Κ και σχετικά µεγάλη 
ΑΣ, λόγω δραστηριοποίησης εκτός πατώµατος. Συγκεκριµένα οι επενδυτές αυτοί είχαν 
πολύ µικρό ΑρΣ, πολύ µεγάλη ΑΠ και πολύ µικρή ή µηδενική ΑΑ.  

Πίνακας Π2: Περιγραφικές στατιστικές για Κ, ΑΣ και ΑρΣ, περιλαµβανοµένων συναλλαγών εκτός πατώµατος 

Στατιστικές Κ ΑΣ ΑρΣ 

Μέση τιµή -5.580 141.599 30 
Μέγιστη τιµή 59.458.406 976.104.634 457.114 
Ελάχιστη τιµή -73.346.111 0,1 1 
Τυπική απόκλιση 415.426 3.102.712 1.170 

Σηµείωση: O αριθµός των παρατηρήσεων (επενδυτών) είναι 156.629. 

Στον Πίνακα Π2 πιο πάνω παρουσιάζονται περιγραφικές στατιστικές (µέση τιµή, µέγιστη 
και ελάχιστη τιµή, τυπική απόκλιση) για το Κ, την ΑΣ και τον ΑρΣ για την περίοδο 1999-
2000. Συγκρίνοντας τον αριθµό παρατηρήσεων στους Πίνακες Π2 και 2 φαίνεται ότι 
10.851 επενδυτές συµµετείχαν µόνο σε συναλλαγές εκτός πατώµατος12. Από τον Πίνακα 

                                                 
12 Ενδεχοµένως κάποιοι επενδυτές να καταχωρήθηκαν µε διαφορετικό τρόπο (διαφορετικά 
σύµβολα) στις βάσεις SHARES1999, SHARES2000 και OFFTHEFLOOR1999, 
OFFTHEFLOOR2000 µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται ως διαφορετικοί επενδυτές στους 
υπολογισµούς, αφού δεν καταχωρήθηκαν µε µοναδικό τρόπο στις διάφορες βάσεις (βλέπε, επίσης, 
υποσηµείωση 18). 
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Π2 φαίνεται, επίσης, πως όταν ληφθούν υπόψη οι εκτός πατώµατος συναλλαγές η 
συνολική ΑΣ ανά επενδυτή αυξάνεται ενώ ο µέσος ΑρΣ µειώνεται σε 30 (από 32 που 
ήταν χωρίς τις συναλλαγές εκτός πατώµατος) λόγω του ότι εκτός πατώµατος οι 
επενδυτές είχαν µικρό αριθµό συναλλαγών σχετικά µεγάλης αξίας. Το Κ παραµένει κατά 
µέσο όρο αρνητικό την περίοδο 1999-2000 µε µέγιστη τιµή πολύ µεγαλύτερη από ότι 
στον Πίνακα 2. 

3. Τίτλοι µε το µεγαλύτερο κέρδος 

Στον Πίνακα Π3 παρουσιάζονται για τον κάθε επενδυτή οι πέντε τίτλοι που του 
απέδωσαν το µεγαλύτερο Κ (από συναλλαγές εντός και εκτός πατώµατος), σε φθίνουσα 
σειρά καθώς και η αξία του Κ που απέδωσε ο κάθε ένας από τους πέντε τίτλους. Οι 
επενδυτές στην 1η στήλη του Πίνακα Π3 είναι οι πρώτοι είκοσι µε το µεγαλύτερο Κ σε 
φθίνουσα σειρά, µε βάση το Κ που πραγµατοποίησε ο καθένας το 1999-2000 εντός και 
εκτός πατώµατος.   

Πίνακας Π3: Οι πέντε τίτλοι που απέδωσαν το µεγαλύτερο Κ (£χιλιάδες), περιλαµβανοµένων συναλλαγών εκτός 

πατώµατος 
 Τίτλος 1 Τίτλος 2 Τίτλος 3 Τίτλος 4 Τίτλος 5 

Επενδυτής Αξία 1 Αξία 2 Αξία 3 Αξία 4 Αξία 5 
SAL SALw LIB DOME - I184 54.612 2.723 1.813 310 - 
MIN MINw BOC EXE KNO I185 38.391 360 61 13 3 

FWW - - - - 
I186 

26.331 - - - - 
BOC HBNR BOCw LCL HBKw I8 12.044 9.067 273 209 4 
CTC FWWR FWWw - - I187 20.475 687 360 - - 
LCH LCNR DOD REG DODw I188 14.947 2.320 741 582 189 

COVR COV BOCw DHH BOC I189 12.924 6.847 -2 -3 -3 
CPB MIN CPBw LHH KG I2 6.662 1.478 1.259 918 885 
HB PNC - - - I190 7.248 5.589 - - - 

BOC HB CPB HBDB BCR I1 9.575 1.548 1.446 80 24 
BOC BCR BOCw - - I3 11.134 0,5 -21 - - 
ESC BOC KYK MIN CPB I4 4.885 2.745 1.476 1.190 1.077 
CLA ANC CLAw CPB - I6 5.725 2.405 656 215 - 

FWW CTC - - - I191 4.850 4.011 - - - 
SFS BOC EXE LHG OPT I5 4.385 2.807 1.602 991 797 
CPB BOC MIN CPBw CTC I7 4.484 2.595 352 334 309 

APOL BOC AST CYT BOCw I10 6.837 433 88 44 36 
MIN BOC CPB HB LCL I12 2.540 1.826 881 664 532 
EXE SFS CPB LHG OPT I11 1.767 1.636 1.029 978 609 

EURO - - - - I192 6.866 - - - - 
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Οι υπόλοιπες στήλες του Πίνακα Π3 είναι όπως οι αντίστοιχες στήλες του Πίνακα 3. Για 
τους περισσότερους επενδυτές οι πέντε τίτλοι που απέδωσαν το µεγαλύτερο Κ 
περιλαµβάνουν τίτλους Τραπεζικών Οργανισµών και σε µικρότερη συχνότητα τίτλους 
Επενδυτικών και Ασφαλιστικών Οργανισµών, όπως και στην περίπτωση που η ανάλυση 
βασιζόταν µόνο στις εντός πατώµατος συναλλαγές. 
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