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Περίληψη 
 

Η παρούσα ερευνητική εργασία  έχει σκοπό να μελετήσει τα μοντέλα που έχουν 

προταθεί από την βιβλιογραφία για το πώς οι διαχειριστές μεγάλων κεφαλαίων 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Εφαρμόζονται κάποια μοντέλα από προηγούμενες 

έρευνες και προτείνονται κάποιες νέες στατιστικές μέθοδοι για την εκτίμηση αυτών 

των στρατηγικών για την περίοδο 1999-2013.  Αν όντως τα επενδυτικά κριτήρια των 

επενδυτών στηρίζονται στην στρατηγική των ανταγωνιστών τους, αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την εναλλαγή των επενδυτικών στρατηγικών τόσο ως προς τον 

κίνδυνο που αναλαμβάνουν, όσο και ως προς την συχνότητα που αυτές οι  

στρατηγικές αναδιαμορφώνονται. Πρωταρχικός στόχος είναι η σύνοψη αυτής της 

βιβλιογραφίας και στη συνέχεια θα προταθούν στατιστικές μέθοδοι για τον έλεγχο 

του ανταγωνισμού μεταξύ των διαχειριστών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για την 

αγορά των Η.Π.Α. Βασισμένοι σε παλαιότερες μελέτες θα ελέγξουμε αν ισχύει η 

υπόθεση του τουρνουά (tournament hypothesis) για νέες εισροές, που διεξάγεται 

μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων, για τα αναπτυξιακά Αμοιβαία Κεφάλαια και τα 

Αμοιβαία Κεφάλαια εισοδήματος. 
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Abstract 

The aim of this work is to study the models that have been proposed by the literature to 

search the way that fund managers compete with each other. This dissertation analyzes 

some models from previous studies and proposes new statistical methods to estimate the 

strategies that managers employ in order to outperform their competitors. If the investment 

strategy of a particular manager is based in the strategies of his opponents, a subsequent 

result will be to change these strategies in terms of the risk and the frequency that the 

strategies are changed until the market go to the balance point. The main goal of this study 

is to make a literature review and then new statistical measures will be proposed to test if 

the tournament hypothesis holds for growth and income mutual fund of USA market. 

Finally the study will show how the results of the statistical evidence change when different 

methodologies are used to test the tournament hypothesis. 
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1. Εισαγωγή 

     Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε μια εισαγωγή στο αντικείμενο που μελετά η 

παρούσα ερευνητική εργασία. Αρχικά θα γίνει μια πρώτη γενική εισαγωγή για την 

αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (από δω και έπειτα θα συμβολίζονται με Α/Κ), 

εστιάζοντας κυρίως στα μετοχικά Α/Κ . Στη συνέχεια θα περιγραφεί όλο το 

περιβάλλον για το πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον της βιβλιογραφίας για τον έλεγχο 

του ανταγωνισμού μεταξύ των  Α/Κ. Τέλος θα δοθεί και μια σύνοψη της δομής του 

κυρίους μέρους της εργασίας. 

 

1.1 Μια πρώτη εισαγωγή στα Αμοιβαία Κεφάλαια  

    Τα Α/Κ είναι μια από τις γνωστές μορφές χρηματοοικονομικών μη καταθετικών 

ιδρυμάτων που καλούνται αλλιώς και χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές. Η κύρια 

δραστηριότητα των Α/Κ είναι να συλλέγουν κεφάλαια από επενδυτές που έχουν τον 

ίδιο επενδυτικό στόχο. Αυτά τα μεγάλα χαρτοφυλάκια που λέγονται Α/Κ είναι 

θεσμοθετημένα, είναι υποχρεωμένα να έχουν διαφάνεια ως προς τις δράσεις τους, 

τις επενδυτικές στρατηγικές και τον αντικειμενικό στόχο που έχουν ώστε να 

προστατεύονται οι επενδυτές από αυθαίρετες ενέργειες των διαχειριστών των Α/Κ. 

Τέλος, όπως είναι επόμενο οι επενδυτές επιθυμούν από τους διαχειριστές των Α/Κ 

να επιτύχουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη σχέση απόδοσης και κινδύνου, χωρίς 

παράλληλα να αποκλίνουν σημαντικά από τον αντικειμενικό στόχο που έχουν 

θέσει. 

     Τα Α/Κ προσφέρουν λοιπόν έναν εύκολο τρόπο στους επενδυτές να 

διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους με έναν επαγγελματικό τρόπο από διαχειριστές που 

ειδικεύονται στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων. Το σημαντικότερο ίσως όφελος που 

παρέχουν στους επενδυτές είναι η διαφοροποίηση, καθώς ένας επενδυτής με την 

αγορά ενός μόνο μεριδίου από ένα Α/Κ έχει αποκτήσει ταυτόχρονη έκθεση σε 

πολλά αξιόγραφα, τα οποία μπορεί να προέρχονται και από διαφορετικά asset 

classes. Ένας επενδυτής για να αποκτήσει αυτή την έκθεση σε όλα αυτά τα 

αξιόγραφα θα έπρεπε να αποκτήσει πολλές μετοχές, το οποίο θα είχε μεγαλύτερο 

κόστος. Εκτός από τη διαφοροποίηση ένα άλλο σημαντικό όφελος είναι και το 

οριακό κόστος που μειώνεται λόγω των μεγάλων όγκων συναλλαγών που 
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πραγματοποιούν τα Α/Κ. Για αυτούς τους λόγους τα Α/Κ έχουν γίνει πολύ δημοφιλή 

τόσο στους θεσμικούς όσο και στους μεμονωμένους επενδυτές μετά τις αρχές του 

1990, αυξάνοντας έτσι τα κεφάλαια που επενδύονται σε Α/Κ με έναν πολύ έντονο 

ρυθμό μέχρι την αρχή της παγκόσμια οικονομικής κρίσης. Κατά την κρίση 

μειώθηκαν τόσο ο όγκος των επενδύσεων όσο και α αριθμός των Α/Κ αλλά πάλι 

ανέκαμψαν το 2009 και 2010 και από τότε υπάρχει μια σχετική σταθερότητα ως 

προς τα κεφάλαια που είναι τοποθετημένα στα Α/Κ (κυρίως στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής όπου θα επικεντρωθεί αυτή η εργασία). Αυτή η μεγάλη ζήτηση 

για Α/Κ από τους επενδυτές ήταν και ο κύριος λόγος να δείξουν ερευνητικό 

ενδιαφέρον πολλοί ακαδημαϊκοί.  

   Πρέπει να σημειωθεί ότι τα Α/Κ αντιπροσωπεύουν μερική ιδιοκτησία (partial 

ownership) καθώς οι μέτοχοι της εταιρίας είναι οι επενδυτές που επενδύουν τα 

κεφάλαιά τους. Οι διαχειριστές των Α/Κ επιβραβεύονται κατά κύριο λόγο με μια 

ετήσια αμοιβή επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. 

Αυτό το γεγονός δίνει ένα ισχυρό κίνητρο στους διαχειριστές να αναλάβουν εκείνες 

της δράσεις που θα κάνουν να αυξηθούν οι νέες εισροές κεφαλαίων προς το Α/Κ 

που διαχειρίζονται γιατί έτσι θα αυξηθεί ο προσωπικός τους πλούτος. Με αυτόν τον 

τρόπο θα λαμβάνουν μια μεγαλύτερη αμοιβή λόγω των νέων εισροών που θα 

εισέρχονται καθώς θα μεγεθύνεται το συνολικό χαρτοφυλάκιο που θα 

διαχειρίζονται. Σε αυτό το σημείο το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι τι 

ενέργειες πρέπει να γίνουν από τους διαχειριστές για να εισρεύσουν τα επιπλέον 

κεφάλαια. Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα προσπαθεί να τη δώσει η 

βιβλιογραφία που ασχολείται με τη διερεύνηση της σχέση της επίδοσης και των 

μελλοντικών εισροών που έχουν τα Α/Κ. Μία σύντομη αναφορά αυτής της 

βιβλιογραφίας γίνεται στην παρακάτω ενότητα εκτός από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας του 2ου κεφαλαίου. 
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1.2 Ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τον έλεγχο του Ανταγωνισμού  

μεταξύ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

 

     Το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη μελέτη της συμπεριφοράς των 

διαχειριστών έγινε έντονο λόγω της ευρύτατα τεκμηριωμένης από τη βιβλιογραφία 

θετικής σχέσης ανάμεσα στην επίδοση και τα νέα κεφάλαια που ρέουν στο 

χαρτοφυλάκιο των εταιριών που διαχειρίζονται. Οι επενδυτές φαίνεται να 

λαμβάνουν υπόψη την παρελθοντική επίδοση και επενδύουν τα κεφάλαιά τους 

ανάλογα με την ετήσια επίδοση που είχαν τα αμοιβαία κεφάλαια στο τέλος του 

προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Όσο καλύτερη είναι η επίδοση των 

ανταγωνιζόμενων κεφαλαίων τόσο περισσότερα χρήματα θα εισρεύσουν στο 

ενεργητικό των χαρτοφυλακίων τους, πράγμα που ωθεί τους διαχειριστές να 

συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό όπου ο καθένας θα προσπαθεί να έχει μια όσο το 

δυνατόν καλύτερη σχετική επίδοση στο τέλος του έτους. Έτσι οι διαχειριστές με την 

υψηλότερη  επίδοση θα επιβραβευτούν επειδή οι νέες εισροές που θα λάβουν θα 

αυξήσουν το μέγεθος των κεφαλαίων που διαχειρίζονται, αυξάνοντας με αυτόν τον 

τρόπο και τα έσοδά τους αφού η κύρια πηγή εσόδων για τα αμοιβαία κεφάλαια είναι 

μία αμοιβή ως ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που διαχειρίζονται. Η 

βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί με την διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας  για 

διάφορους τύπους  διαχείρισης κεφαλαίων (π.χ. Hedge funds, συνταξιοδοτικά 

ταμεία, αλλά κυρίως με τα αμοιβαία κεφάλαια, κ.τ.λ.), και η παρούσα διατριβή θα 

εστιάσει στον έλεγχο του ανταγωνισμού για τη κατηγορία των μετοχικών Α/Κ. 

     Δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους ακαδημαϊκούς ερευνητές για την 

κατασκευή θεωρητικών μοντέλων που εξηγούν τον ανταγωνισμό που μπορεί  να 

υπάρχει μεταξύ των διαχειριστών των Α/Κ, έχουν όμως πραγματοποιηθεί μια 

πληθώρα από εμπειρικές μελέτες πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Κύρια παραδοχή 

είναι ότι ο ανταγωνισμός διεξάγεται σε ετήσια βάση αν και υπάρχουν μελέτες που 

δείχνουν ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο χρονικός ορίζοντας του ανταγωνισμού 

μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ενός έτους, δύο, τριών ή και πέντε χρόνων. Σε 

αυτό που συμφωνούν όμως όλοι οι ερευνητές είναι ότι τη μεγαλύτερη επίδραση 

πάνω στον σχετικό κίνδυνο των Α/Κ την έχει η επίδοση του τελευταίου έτους, ενώ 
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για τα προηγούμενα έτη η εναλλαγή του κινδύνου μειώνεται καθώς πάμε πίσω στο 

χρόνο. 

     Μια από τις πιο γνωστές εργασίες που κάνει λόγω για μια θετική σχέση ανάμεσα 

στην επίδοση του προηγούμενου έτους των Α/Κ και τις μετέπειτα εισροές είναι η 

εργασία των Sirri και Tufano (1998). Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με τα 

εμπειρικά στοιχεία οι επενδυτές τοποθετούν πολύ μεγαλύτερα ποσά στα Α/Κ που 

είχαν καλύτερη πρόσφατη παρελθοντική επίδοση σε σύγκριση με τους 

ανταγωνιστές τους. Η θετική σχέση που υπάρχει φαίνεται να είναι ασύμμετρη γιατί 

στη περίπτωση που η επενδυτές βρίσκονται στη κατάταξη με τις υψηλότερες 

επιδόσεις οι καθαρές εισροές είναι πολύ υψηλές, από την άλλη όμως αυτοί που 

έχουν καταταχτεί στους διαχειριστές με τη χειρότερη επίδοση δεν έχουν σημαντικές 

εκροές από το χαρτοφυλάκιό τους. Άλλη μια μελέτη που καταλήγει στο ίδιο 

συμπέρασμα με τους Sirri και Tufano (1998) είναι αυτή των Chevalier και Ellison 

(1997). Και αυτοί βρίσκουν ότι οι νέες εισροές των επενδυτών κινούνται προς τα 

Α/Κ που έχουν μεγάλες επιδόσεις το προηγούμενο έτος, παρ’ όλα αυτά και οι  

επιδόσεις μεγαλύτερων παρελθοντικών χρονικών διαστημάτων έχουν θετική 

επίδραση στις νέες επενδύσεις που γίνονται στην αγορά των Α/Κ.  

     Έχοντας ως δεδομένο τη σχέση που συνδέει τις επενδύσεις στα Α/Κ και τις 

επιδόσεις που είχαν στο παρελθόν οι Chevalier και Ellison υπέθεσαν ότι οι 

διαχειριστές θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για νέες εισροές. Θα 

αναπροσαρμόζουν μέσα στο ημερολογιακό έτος το χαρτοφυλάκιό τους έτσι ώστε 

στο τέλος του Δεκέμβρη να βρεθούν στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης. Η 

βιβλιογραφία ασχολήθηκε πολύ με το έλεγχο αυτού του ανταγωνισμού που 

υποτίθεται ότι διεξάγεται ανάμεσα στα Α/Κ. Οι διαφορετικές έρευνες συμφωνούν ότι 

ένας διαχειριστής θα κοιτάει μέχρι ένα ορισμένο σημείο του έτος τι επίδοση έχει και 

ανάλογα με το αν ανήκει στους «νικητές» (αυτοί με την υψηλή επίδοση) ή στους 

«ηττημένους» (αυτοί με τη χειρότερη επίδοση) θα μεταβάλλει κάθε φορά τον 

κίνδυνο που αναλαμβάνει. Από την βιβλιογραφία δεν υπάρχει μια επικρατούσα 

απάντηση για το αν η σχέση της επίδοσης και του μετέπειτα κινδύνου μέσα στον 

ίδιο χρόνο είναι θετική, αρνητική, ή δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική σχέση.  

Όταν άρχισε η βιβλιογραφία να ασχολείται με την υπόθεση του tournament ,όπως 

ονόμασαν αυτόν τον ιδιότυπο ανταγωνισμό οι Brown, Harlow και Starks (1996), 
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επικρατούσε η άποψη  ότι αυτή η σχέση είναι αρνητική. Υποστηρίζονταν δηλαδή  

από εμπειρικές μελέτες ότι οι νικητές μειώνουν των κίνδυνο στο δεύτερο μέρος του 

έτους ενώ οι ηττημένοι τον αυξάνουν. Ήρθαν όμως δύο μελέτες και αμφισβήτησαν 

αυτά τα ευρήματα, το άρθρο του Busse (2001) και η εργασία των Goriaev, Nijman 

και Starks(2005), όπου διαπιστώνουν με βάση τα δεδομένα που αναλύουν ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεση στην interim επίδοση (επίδοση στο 

πρώτο μέρος του έτους) και στον κίνδυνο που αναλαμβάνεται στο δεύτερο μέρος. 

Μετά από αυτές τις δύο μελέτες και μέχρι σήμερα φαίνεται ότι ολοένα και πιο 

πολλές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η σχέση interim performance 

(interim επίδοση) και σχετικού αναλαμβανόμενου κινδύνου είναι θετική (π.χ. Taylor 

(2003), Qiu (2003), Kempf και Ruenzi (2008) κ.α.). Αυτό συνεπάγεται ότι οι interim 

winners (οι νικητές του πρώτου εξαμήνου) αυξάνουν τον σχετικό κίνδυνο που 

αναλαμβάνουν στο δεύτερο μέρος του έτους περισσότερο από τους interim losers 

(οι ηττημένοι του πρώτου εξαμήνου). Οι πιο πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το 

αποτέλεσμα της παραπάνω σχέση προκύπτει να είναι ως ένα βαθμό ευαίσθητο ως 

προς την ακολουθούμενη στατιστική μεθοδολογία ελέγχου, αλλά και την επιλογή 

του κατάλληλου μέτρου κινδύνου που θα εντοπίζει την αναπροσαρμογή που γίνεται 

στο χαρτοφυλάκιο ως αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς που υπάρχει 

ανάμεσα στους διαχειριστές των Α.Κ.. 

 

1.3  Αντικειμενικός Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας  

Το θέμα της παρούσας διατριβής είναι να ελέγξουμε αν ισχύει η υπόθεση του 

tournament στην αγορά των Η.Π.Α. Το ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να 

απαντήσουμε είναι πια είναι η σχέση που διέπει το interim performance (επίδοση 

στο πρώτο μέρος του έτους) και τον μετέπειτα αναλαμβανόμενο κίνδυνο από τα 

Α/Κ. Απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να 

ελέγχει τα αν διεξάγονται τουρνουά στην αγορά των ΗΠΑ για δεδομένα μετά το 

2009. Θα γίνει έλεγχος και άλλων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη 

μεταβλητότητα των αποδόσεων που έχουν τα Α/Κ όπως είναι η Ηλικία των Α/Κ 

(Age of MFs), αλλά και το πώς επηρεάζει το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ανοδική ή 

καθοδική αγορά (Bull or Bear Market) τον ανταγωνισμό λόγω τον διαφορετικών 

κινήτρων που αναπτύσσονται σε αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις της αγοράς 
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μετοχών. Θα δούμε πως αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν το αποτέλεσμα για 

την αποδοχή ή απόρριψη της υπόθεσης του τουρνουά. 

     Μια συμβολή της μελέτης θα είναι να δούμε τι συμβαίνει στη μετά κρίση εποχή 

στη σχέση που διέπει το interim performance και τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν τα 

Α/Κ, και πως τα αποτελέσματα που παίρνουμε διαφέρουν από αυτά της εποχής 

προ κρίσης. Θα δούμε ότι σε διαφορετικές συνθήκες αγοράς,  θα διαμορφώνονται 

και άλλα κίνητρα εκτός από την επιβράβευση μέσω νέων εισροών. Για παράδειγμα 

όταν έχουμε μια καθοδική αγορά ένα άλλο κίνητρο για τους διαχειριστές των Α/Κ 

είναι ο κίνδυνος απόλυσης που είναι πολύ μεγάλος αν  έχουν πολύ χαμηλή 

επίδοση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους. Σε αυτή τη περίπτωση οι 

ηττημένοι ίσως ακολουθήσουν την αντίθετη στρατηγική (από αυτή που θα 

ακολουθούσαν υπό κανονικές συνθήκες) και μειώσουν αντί να αυξήσουν τον 

κίνδυνο γιατί φοβούνται μήπως και απολυθούν από την εταιρία διαχείρισης. Θα 

δούμε ότι το κίνητρο εργασίας ή κίνδυνος απόλυσης όπως αλλιώς λέγεται 

(employment incentive or termination risk ) έχει την αντίθετη κατεύθυνση από αυτόν 

της επιβράβευσης με νέες ροές κεφαλαίων (compensation incentive). Από την 

εμπειρική ανάλυση που θα κάνουμε θα δούμε ότι αυτές οι δύο αντίρροπες δυνάμεις  

ίσως αλληλοεξουδετερώσουν η μία την άλλη και σε κάποιες περιπτώσεις θα 

πάρουμε ως αποτέλεσμα ότι το interim performance  είναι γραμμικά ανεξάρτητο 

από τον σχετικό κίνδυνο που θα έχουν τα Α/Κ στο δεύτερο μισό του έτους. 

 

 

1.4  Δομή της Μελέτης 

 

Η διπλωματική εργασία θα δομηθεί ως εξής: Στο κεφάλαιο 2 θα γίνει μια 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Αρχικά θα αναφερθούμε στη βιβλιογραφία 

που μελετά τη σχέση της επίδοσης και των μελλοντικών ροών των Α/Κ, έπειτα θα 

σχολιαστούν τα σημαντικότερα θεωρητικά (δυναμικά) μοντέλο που ερευνούν τον 

ανταγωνισμό σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Αναλυτική θα είναι η παρουσίαση της 

βιβλιογραφίας που ελέγχει την υπόθεση του tournament και στο τέλος του 

κεφαλαίου 2 θα γίνει μια περίληψη κάποιων άρθρων πάνω στη διαχρονική 
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σταθερότητα των επιδόσεων των Α/Κ. Στο κεφάλαιο 3 θα γίνουν οι απαραίτητες 

υποθέσεις για να ελέγξουμε τη μορφή της σχέση του interim performance 

(επίδοσης του πρώτου μισού του έτους) και του μελλοντικού σχετικού κινδύνου και 

θα αναλυθούν οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν. Στο κεφάλαιο 4 θα γίνει 

η παρουσίαση της εμπειρικής μελέτης. Στο κεφάλαιο 5 θα αναλυθούν τα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν από τους πίνακες που θα βρίσκονται στο 

παράθεμα και το κεφάλαιο 6 θα είναι μια σύντομη παρουσίαση των 

συμπερασμάτων που εξάγουμε με βάση την ανάλυση που θα κάνουμε. 
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2. Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας 

Τα Α/Κ εδώ και πολλά χρόνια έχουν προσελκύσει τη προσοχή των ερευνητών και 

υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία πάνω σε πολλά ερευνητικά πεδία. Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα γίνει μια εκτεταμένη ανάλυση του τι λένε δημοφιλής ερευνητικές 

εργασίες για τον έλεγχο του tournament hypothesis στην ενότητα 2.2, το οποίο είναι 

και το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. Εκτός από αυτή την εμπειρική 

βιβλιογραφία θα παρουσιαστούν κάποιες εργασίες που έχουν στενή σχέση με το 

tournament hypothesis που ελέγχει αυτή η εργασία. Θα αναφερθούμε σε κάποια 

άρθρα για τη σχέση μεταξύ επίδοσης και μελλοντικών εισροών στα Α/Κ και θα 

μιλήσουμε για τα θεωρητικά μοντέλα που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τη 

βιβλιογραφία για τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των Α/Κ σε ένα περιβάλλον 

στρατηγικού ανταγωνισμού όπως είναι τα άρθρο των Basak και Makarov (2014). 

Τέλος, αν και ξεφεύγει λίγο από το ζητούμενο αυτής της μελέτης, θα γίνει αναφορά 

σε άρθρα που εξετάζουν τη διαχρονική σταθερότητα των επιδόσεων των Α/Κ. 

      

2.1 Η σχέση επίδοσης-μελλοντικών ροών 

     Η σχέση των χρηματοροών (cash flows) και της επίδοσης στην αγορά των Α/Κ 

έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από αρκετές επιστημονικές εργασίες. Αυτή η σχέση 

είναι το σημαντικότερο κίνητρο που οδηγεί την αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων να 

ανταγωνίζονται για νέες εισροές. Παρατηρείται ότι η κατεύθυνση της σχέσης δεν 

έχει μεταβληθεί με το πέρασμα των χρόνων. Όλες οι μελέτες, από τις αρχές της 

δεκαετίας του ενενήντα μέχρι και σήμερα κάνουν λόγο για μια θετική σχέση μεταξύ 

της επίδοσης και των μελλοντικών εισροών. 

     Μια από τις μελέτες που έχει ασχοληθεί με την προαναφερθείσα σχέση είναι η 

επιστημονική εργασία των Chevalier και Ellison (1997). Η έρευνα κάνει χρήση 

δεδομένων για τα αναπτυξιακά και τα Α/Κ εισοδήματος για την περίοδο 1982-1992. 

Το άρθρο ερευνά την επίδραση που έχει η επίδοση πάνω στις νέες εισροές, αλλά 

και πως οι διαχειριστές εναλλάσσουν τη στρατηγική καθώς πλησιάζει το τέλους του 

έτους στοχεύοντας στη αύξηση της επίδοσης πού θα έχουν μέχρι το τέλος του 

χρόνου. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προκύπτει ότι η σχέση της προηγούμενης 

επίδοσης και των χρηματοροών που εισέρχονται στο χαρτοφυλάκιο είναι  θετική. 
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Αυτή η τάση είναι πιο έντονη στα νέα Α/Κ (young mutual funds). Η σχέση δεν είναι 

γραμμική αλλά παρουσιάζει κάποια μορφή ασυμμετρίας.  

     Οι δύο ερευνητές βρίσκουν ότι για τους διαχειριστές που πλησιάζουν τις 

καλύτερες θέσεις στην κατάταξη ως προς την επίδοση που πραγματοποιούν στο 

τέλος του ημερολογιακού έτους, οι εισροές είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί αυτά τα 

Α/Κ γίνονται γνωστά στο ευρύ επενδυτικό κοινό που δεν διαθέτει πολύ σύγχρονα 

εργαλεία ανάλυσης πληροφοριών για όλα τα Α/Κ. Αυτοί οι μη εξειδικευμένοι 

επενδυτές συνήθως ενημερώνονται από τον οικονομικό τύπο, ο οποίος προβάλει 

μόνο τα Α/Κ με τις μεγάλες επιδόσεις. Από την άλλη, οι διαχειριστές που έχουν 

χαμηλή σχετική επίδοση δεν έχουν μια εξίσου μεγάλη «ποινή» μέσω κεφαλαίων 

που θα εκρεύσουν από τα χαρτοφυλάκιά τους. Είναι επόμενο λοιπόν για τους 

διαχειριστές που έχουν χαμηλή επίδοση στο πρώτο μέρος του έτους να αυξήσουν 

τον σχετικό τους κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς (benchmark index) γιατί 

δεν έχουν πολλά να χάσουν σε περίπτωση που η σχετική τους επίδοση 

χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο. Αντίστοιχα, οι «νικητές» της πρώτης περιόδου 

θα προσπαθήσουν να μετριάσουν την μεταβλητότητα των αποδόσεων στο δεύτερο 

μισό του έτους έχοντας ως στόχο να κλειδώσουν την επίδοση που είχαν στο πρώτο 

μισό. 

    Μια άλλη πολύ σημαντική μελέτη είναι αυτή των Sirri και Tufano (1998). Η 

έρευνα ανακαλύπτει ότι η θετική σχέση της επίδοσης-νέων εισροών είναι πιο 

ισχυρή για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που ανήκουν σε μεγάλες εταιρίες διαχείρισης 

(large fund families) και προβάλλονται από τον οικονομικό τύπο. Αυτό σημαίνει ότι 

οι επενδυτές εκτός από την επίδοση κοιτάνε και το μέγεθος της εταιρίας διαχείρισης 

που ανήκει το A/K για να αποφασίσουν που θα επενδύσουν τα κεφάλαιά τους. Και 

αυτή η μελέτη, όπως και η έρευνα των Chevalier και Ellison (1997), υποστηρίζει ότι 

η σχέση χρηματοροών και επίδοσης είναι κυρτή. Αν η σχετική επίδοση ενός 

διαχειριστή βρίσκεται μέσα στο 20% με την καλύτερη επίδοση τότε οι επιβράβευση 

μέσω νέων εισροών είναι μεγάλη. Το διαφορετικό σε σχέση με την μελέτη των 

Chevalier και Ellison (1997) είναι ότι για τους διαχειριστές των κεφαλαίων που 

καλύπτουν το 25% των κεφαλαίων με τη χειρότερη επίδοση δε φαίνεται να 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις που να λένε αν οι εισροές τους θα 

αυξηθούν ή θα έχουν εκροές από το χαρτοφυλάκιό τους. Δηλαδή οι νέες εισροές 
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που θα έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους είναι ανεξάρτητες από την επίδοση που είχαν 

στο τέλος του προηγούμενου έτους. 

     Από την ανάλυση των εμπειρικών αποτελεσμάτων προκύπτει ότι οι εισροές 

επηρεάζονται και από τις παλαιότερες ετήσιες επιδόσεις, και όχι μόνο του 

τελευταίου έτους, αν και η ένταση είναι σαφώς μικρότερη για τα παλαιότερα χρόνια. 

Οι δύο συγγραφείς παρομοιάζουν τη σχέση της επίδοσης και των μετέπειτα 

εισροών των ηττημένων διαχειριστών ως ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call 

option), κατά το οποίο η αποζημίωση θα είναι πολύ μεγάλη σε περίπτωση που 

καταφέρουν να έχουν μια πολύ καλύτερη σχετική κατάταξη στο τέλος του χρόνου, 

διαφορετικά, αν ο επιπλέον κίνδυνος που θα αναλάβουν στο δεύτερο μέρος του 

έτους κάνει να πέσουν ακόμα περισσότερο στην σχετική κατάταξη η «τιμωρία» δε 

θα είναι μεγάλη. Το πιο πάνω επιχείρημα οδηγεί τους «ηττημένους» της πρώτης 

περιόδου να αυξήσουν την τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου 

τους καθώς πλησιάζει το τέλος του ημερολογιακού έτους. Ένα άλλο εύρημα του 

άρθρου των Sirri και Tufano (1998) είναι ότι οι νέες εισροές επιβραβεύουν μεν τις 

υψηλές σχετικές αποδόσεις, τιμωρεί όμως τον υψηλό κίνδυνο. Γι’ αυτό το λόγο 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της επίδοσης κάποιο μέτρο της 

απόδοσης προσαρμοσμένο ως προς την μεταβλητότητα των αποδόσεων. 

     Οι διαχειριστές όμως δε μπορούν πάντα να ικανοποιούν τις προτιμήσεις των 

επενδυτών, που είναι η υψηλή σχετική επίδοση. Οι επενδυτές προσπαθούν να 

αυξήσουν τον προσωπικό τους πλούτο στην μακροχρόνια περίοδο, κάτι που δεν 

είναι πάντα συμβατό με τη μεγιστοποίηση της ετήσιας σχετικής επίδοσης. Οι κύρια 

ανησυχία τους είναι ο κίνδυνος απόλυσης (termination risk) όπως υποστηρίζουν οι 

Chevalier και Ellison (1999-b). Η μελέτη τους δείχνει ότι μπορεί σε κάποιες 

συγκεκριμένες καταστάσεις της αγοράς των μετοχών να υπάρχουν 

αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των διαχειριστών και των πελατών τους. 

Οι ερευνητές δείχνουν ότι η πιθανότητα της απόλυσης είναι μια κυρτή συνάρτηση 

της επίδοσης. Όταν η αγορά είναι καθοδική, όπου σχεδόν όλοι οι διαχειριστές έχουν 

αρνητικές επιδόσεις, η πιθανότητα απόλυσης μειώνεται σημαντικά αν οι 

διαχειριστές υπερισχύουν έναντι των ανταγωνιστών, το αντίθετο συμβαίνει όταν 

υστερούν σε επίδοση όπου η πιθανότητα απόλυσης αυξάνεται κατά πολύ γιατί σε 

τέτοιες περιόδους οι εκροές κεφαλαίων είναι πολύ μεγαλύτερες. Από την άλλη, όταν 

η αγορά είναι ανοδική οι διαχειριστές δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντικό 
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κίνδυνο απόλυσης άσχετα εάν έχουν μικρότερη επίδοση από τους ανταγωνιστές 

τους και αυτό γιατί όλη η αγορά έχει θετικές επιδόσεις και οι εκροές ακόμα και για 

τους «ηττημένους» δεν είναι μεγάλες. 

     Άλλη μια διάκριση που γίνεται από τους Chevalier και Ellison (1999-b) είναι το 

πώς μεταβάλλεται η συνάρτηση της πιθανότητας απόλυσης για τους διαχειριστές 

που έχουν μεγαλύτερη θητεία ως διαχειριστές του συγκεκριμένου Α/Κ  και σ’ αυτούς 

που έχουν μικρότερη θητεία. Η σχέση της επίδοσης και πιθανότητας απόλυσης 

είναι κυρτή για τους νεότερους διαχειριστές ενώ γι’ αυτούς με τη μεγαλύτερη θητεία 

η σχέση είναι πολύ πιο επίπεδη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι διοικούντες της εταιρίας 

διαχείρισης μαθαίνουν σταδιακά, με το πέρασμα των χρόνων, τι ικανότητες 

διαχείρισης διαθέτουν οι διαχειριστές τους. Έτσι, για έναν διαχειριστή που έχει 

χαμηλή απόδοση στο τέλος του προηγούμενου έτους, σε σχέση με την αγορά, η 

πιθανότητα να απολυθεί είναι μεγάλη αν εργάζεται για μικρή χρονική διάρκεια σε 

αυτό το Α/Κ. Για έναν διαχειριστή όμως με μεγαλύτερη θητεία η πιθανότητα είναι 

πολύ μικρότερη γιατί η διοίκηση γνωρίζει τις ικανότητές του και δεν λαμβάνει υπόψη 

της μόνο την τελευταία επίδοση που είχε, η οποία μπορεί να είναι συγκυριακή. Είναι 

ωφέλιμο λοιπόν για τους νεότερους διαχειριστές να «ακολουθούν» την αγορά, 

μειώνοντας τον ιδιοσυγκρασιακό τους κίνδυνο (idiosyncratic risk),  ιδιαίτερα αν η 

αγορά είναι καθοδική. 

     Ένα εναλλακτικό μοντέλο για να εξηγήσει τη κυρτή σχέση που διέπει την 

επίδοση με τις μελλοντικές εισροές έχουν στην εργασία τους οι Lynch και Musto 

(2003). Η μελέτη υποστηρίζει ότι αυτή η κυρτότητα προκύπτει από το στρατηγικό 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η αγορά των Α/Κ. Σύμφωνα με το μοντέλο, 

μερικές από τις στρατηγικές των διαχειριστών των Α/Κ υπερτερούν σε σχέση με 

άλλες, και οι αποδόσεις που δίνουν αυτές οι στρατηγικές είναι υψηλότερες. Έτσι 

όταν έχουν χαμηλές αποδόσεις στο πρώτο μέρος του έτους εναλλάσσουν αυτές τις 

στρατηγικές, και τελικά έχουν μια καλύτερη επίδοση στο τέλος του έτους. 

Υποστηρίζουν ότι το παραπάνω είναι ο λόγος που οι διαχειριστές που έχουν 

χαμηλές αποδόσεις στο πρώτο μισό του έτους δεν έχουν σημαντικές εκροές, διότι 

ενώ έχουν χαμηλή επίδοση στο πρώτο μισό του έτους ακλουθώντας κατάλληλες 

στρατηγικές καταλήγουν με μια πολύ καλύτερη επίδοση στο τέλος του έτους. Κατά 

συνέπεια δεν υφίστανται μεγάλες εκροές  κεφαλαίων. Ερευνώντας για  Α/Κ μεταξύ 

1985 και 1985 βρίσκουν ότι οι πιθανότητα να μεταβάλει τα χαρακτηριστικά του 
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χαρτοφυλακίου ένας διαχειριστής που έχει μικρή επίδοση είναι πολύ μεγαλύτερη 

από έναν διαχειριστή που έχει μεγάλη επίδοση.  

 

2.2 Το Θεωρητικό υπόβαθρο του Ανταγωνισμού μεταξύ των Διαχειριστών 
Κεφαλαίων 

     Η βιβλιογραφία δεν έχει ασχοληθεί πολύ με την ανάπτυξη δυναμικών 

θεωρητικών μοντέλων που εξηγούν την τάση των διαχειριστών των μεγάλων 

κεφαλαίων να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Οι εργασίες αυτές διαφέρουν αρκετά 

από τις αντίστοιχες εμπειρικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τον έλεγχο του 

ανταγωνισμού των διαχειριστών των Α/Κ. Η κύρια διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι 

τα θεωρητικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα υποθέτουν ένα δυναμικό 

περιβάλλον ανταγωνισμού, το οποίο μπορεί να υπάρξει μόνο σε περίπτωση που ο 

αριθμός των ανταγωνιζόμενων σε αυτό το παίγνιο είναι πολύ μικρός. Συχνά, σε 

αυτές τις μελέτες γίνεται η υπόθεση ότι βρισκόμαστε σε ένα θεωρητικό περιβάλλον 

δύο διαχειριστών όπου ο καθένας μπορεί να παρατηρεί τις δράσεις του αντιπάλου 

του και στο τέλος μέσα από τον ανταγωνισμό μπορεί να φτάσουν σε κάποιο σημείο 

ισορροπίας. Αυτό όμως δεν ισχύει στην αγορά των Α/Κ που μελετά αυτή η εργασία, 

αφού γνωρίζουμε ότι σε αυτήν την αγορά δραστηριοποιούνται χιλιάδες διαφορετικά 

χαρτοφυλάκια που ανταγωνίζονται για μελλοντικές εισροές. Αυτός είναι και ο λόγος 

που ο ανταγωνισμός των Α/Κ θεωρείται πλέον ένα στατικό και όχι ένα δυναμικό 

στρατηγικό παίγνιο. Ενδεικτικά, παρακάτω παρουσιάζονται τρεις θεωρητικές 

εργασίες πάνω σε αυτά τα θεωρητικά μοντέλα. 

     Η πιο πρόσφατη και πιο σημαντική θεωρητική μελέτη είναι αυτή των Basak και 

Makarov (2014). Η εργασία διερευνά την ισορροπία της βέλτιστης επιλογής 

χαρτοφυλακίου σε ένα περιβάλλον στρατηγικού ανταγωνισμού, όπου υπάρχουν 

μόνο δύο ανταγωνιζόμενοι διαχειριστές, οι οποίοι έχουν μεγάλη αποστροφή προς 

τον κίνδυνο.  Αυτές οι στρατηγικές επιδράσεις οδηγούνται από το ενδιαφέρον των 

διαχειριστών για υψηλές σχετικές επιδόσεις που θα προσελκύσουν περισσότερα 

κεφάλαια στο χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζονται. Υποθέτουν ότι οι διαχειριστές δεν 

αρκεί να κερδίσουν τον ανταγωνιστή τους αλλά αυτή η «νίκη» θα πρέπει να 

ξεπερνάει κάποιο όριο (ως προς την επίδοση) για να έχουν μεγαλύτερες εισροές. 

Από αυτή τη δυναμική μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των διαχειριστών που 
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ανταγωνίζονται μπορεί να προκύψουν τρεις διαφορετικές καταστάσεις: πολλαπλές 

ισορροπίες, μοναδικό σημείο ισορροπίας ή και καθόλου ισορροπία στις επενδυτικές 

στρατηγικές των διαχειριστών των κεφαλαίων. Το σημείο ισορροπίας του κάθε 

διαχειριστή εξαρτάται από την αποστροφή προς τον κίνδυνο όχι μόνο του ενός 

διαχειριστή αλλά και του ανταγωνιστή του. 

     Οι Basak και Makarov (2013) ασχολούνται και σε αυτή τη περίπτωση με τον 

στρατηγικό ανταγωνισμό μεταξύ δύο διαχειριστών χαρτοφυλακίων. Μόνο που τώρα 

ελέγχουν τι θα μπορούσε να συμβεί αν οι δύο διαχειριστές είχαν να επιλέξουν 

μεταξύ μιας καλής διαφοροποίησης του κινδύνου και της εξειδίκευσης σε 

συγκεκριμένη μετοχή ή σετ μετοχών που μπορεί να προσφέρει όμως και 

μεγαλύτερα οφέλη ως προς τη μεγιστοποίηση του προσωπικού τους πλούτου. Η 

έρευνα αναλύει των ανταγωνισμό μεταξύ των διαχειριστών χαρτοφυλακίων οι 

οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν τον αντίπαλο διαχειριστή. Αναλύονται οι 

πολιτικές ισορροπίας σε ένα περιβάλλον που οι αγορές δεν είναι πλήρεις λόγω της 

εξειδίκευσης που υπάρχει (specialization in one stock or a set of stocks). 

Υποστηρίζεται ότι και οι δύο διαχειριστές μπορεί να επιλέξουν την περίπτωση της 

εξειδίκευσης αν είναι ανεκτικοί προς τον κίνδυνο. Όταν όμως έχουν μεγάλη 

αποστροφή προς τον κίνδυνο τότε είναι πολύ πιο πιθανόν να προτιμήσουν τα 

οφέλη της διαφοροποίησης από τα οφέλη που τους προσφέρει η εξειδίκευση σε 

συγκεκριμένες μετοχές. Τέλος, το άρθρο δείχνει ότι ανάλογα με το αν οι διαχειριστές 

επιλέξουν την εξειδίκευση ή την διαφοροποίηση μπορεί να προκύψουν επιπτώσεις 

ως προς τις προτιμήσεις των επενδυτών που δε θα είναι πάντα σύμφωνες με αυτές 

των διαχειριστών.  

     Τέλος οι Basak, Pavlova και Shapiro (2007) διερευνούν τα κίνητρα ανάληψης 

κινδύνου από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίου που προκύπτουν από την κυρτή 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη παρελθοντική σχετική επίδοση και τις μελλοντικές 

εισροές που θα έχει το χαρτοφυλάκιο. Η μελέτη δείχνει ότι σε ένα περιβάλλον 

δυναμικών αλληλεπιδράσεων ένας διαχειριστής ακολουθεί διαφορετικές 

επενδυτικές πολιτικές ανάλογα με την ανεκτικότητα που έχει ως προς τον κίνδυνο. 

Το άρθρο δημιουργεί ένα τεχνητό περιβάλλον στο οποίο ως κριτήριο αξιολόγησης 

της σχετικής επίδοσης των διαχειριστών δεν είναι κάποιος ανταγωνιστής, όπως 

θεωρούν τα δύο προηγούμενα άρθρα των Basak και Makarov, αλλά ένας εξωγενής 

δείκτης αναφοράς (exogenous benchmark index) . 
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2.3 Εμπειρικές μελέτες για τον έλεγχο του της υπόθεσης των τουρνουά 
(Tournament Hypothesis) 

     Όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή ο μοναδικός τρόπος που η βιβλιογραφία έχει 

προσπαθήσει να ελέγξει αν τα A/K ανταγωνίζονται μεταξύ τους είναι διερευνώντας 

τη σχέση που διέπει την σχετική επίδοση  και τη μεταβολή του σχετικού κινδύνου 

ως αντίδραση στη επίδοση που είχαν στο πρώτο μέρος του έτους. Οι διαχειριστές 

παρακολουθώντας σε συνεχή χρόνο την εξέλιξη της επίδοσης αποφασίζουν κάποια 

στιγμή να μεταβάλουν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους, ανάλογα με το αν 

κερδίζουν ή χάνουν από τους ανταγωνιστές τους, με σκοπό στο τέλος του έτους να 

πετύχουν μια σχετικά καλή επίδοση. 

     Οι Brown, Harlow και Starks (1996) ήταν οι πρώτοι που έλεγξαν την μεταβολή 

των χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου ως προς την ανάληψη κινδύνου με βάση 

την προηγούμενη επίδοσή τους. Το δείγμα περιελάμβανε 334 αναπτυξιακά 

μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (growth equity mutual funds) για την περίοδο 1976- 

1991 και τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν μηνιαίες αποδόσεις. Σε αυτήν την έρευνα 

για πρώτη φορά εισήχθη ο όρος «τουρνουά» («tournaments»). Με αυτόν τον όρο οι 

Brown, Harlow και Starks ονομάζουν τον ανταγωνισμό που υπάρχει στον κλάδο 

των Α/Κ. Η μελέτη προτείνει ότι η υπόθεση του τουρνουά ισχύει αν οι ηττημένοι 

διαχειριστές του πρώτου μισού του έτους αυξήσουν την σχετική μεταβλητότητα των 

αποδόσεων σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους στο δεύτερο μισό του έτους, 

και αντίστοιχα οι νικητές να μειώσουν τη σχετική τους μεταβλητότητα. Οι έλεγχοι 

που εφαρμόζονται στη μελέτη είναι η λεγόμενοι έλεγχοι που έχουν ως βάση την 

κατασκευή των πινάκων συνάφειας (contingency table based tests). H διαδικασία 

κατασκευής αυτών των πινάκων έχει ως εξής: 

     Υπολογίζεται η επίδοση του κάθε Α/Κ για την πρώτη περίοδο του χρόνου. Αν 

έχει επίδοση μεγαλύτερη από τη διάμεση χαρακτηρίζεται ως νικητής, διαφορετικά 

ηττημένος. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο σχετικός λόγος κινδύνου μέσω του λόγου 

των τυπικών αποκλίσεων των δύο περιόδων. Αν ο σχετικός λόγος είναι 

μεγαλύτερος από τον διάμεσο σχετικό λόγο θεωρείται υψηλός, διαφορετικά 

χαμηλός. Προκύπτει με αυτόν τoν τρόπο ένας 2χ2 πίνακας συνάφειας και 

εκτελούμε έναν έλεγχο χ-τετράγωνο για την ανεξαρτησία των δύο δίτιμων 

μεταβλητών (επίδοση πρώτης περιόδου, σχετικός λόγος κινδύνου). Αν απορριφθεί 

η υπόθεση της ανεξαρτησίας τότε συνεπάγεται ότι η επίδοση στο πρώτο μέρος του 
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χρόνου επηρεάζει τον σχετικό κίνδυνο που θα αναλάβει στο δεύτερο μισό του ίδιου 

χρόνου. Τα εμπειρικά ευρήματα από την έρευνα στηρίζουν την υπόθεση του 

τουρνουά. Οι ηττημένοι αυξάνουν τον μετέπειτα αναλαμβανόμενο κίνδυνο, από τη 

στιγμή που όπως  υποστηρίζουν οι Sirri και Tufano (1998) έχουν λίγα να χάσουν 

ακόμα και στο δυσμενές σενάριο γι’ αυτούς  που είναι να έχουν ακόμα μεγαλύτερη 

πτώση στην επίδοσή τους στο τέλος του χρόνου. Αντίθετα, οι νικητές μειώνουν τον 

σχετικό τους κίνδυνο προσπαθώντας να κλειδώσουν την επίδοση της πρώτης 

περιόδου και να καταλήξουν νικητές στο τέλος του έτους. 

      Δύο επόμενες εργασίες που διεξήχθησαν θέτουν υπό αμφισβήτηση τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από  την εργασία των Brown, Harlow, και Starks 

(1996), λόγω προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στην οικονομετρική τεκμηρίωση 

της ακολουθούμενης μεθοδολογίας. Οι δύο μελέτες είναι αυτές του Busse (2001) 

και των Goriaev, Nijman, και Werker (2005). 

     Το άρθρο του Busse (2001) υποστηρίζει ότι ένα από τα  σημαντικά προβλήματα 

που έχει το άρθρο των Brown, Harlow, και Starks (1996) είναι η χρήση των 

μηνιαίων αποδόσεων για την εκτίμηση της τυπικής απόκλισης. Η χρήση μόνο 6 

παρατηρήσεων (αν το κάθε έτος χωριστεί σε δύο ίσα εξάμηνα) δε λαμβάνει υπόψη 

την μεταβλητότητα που έχουν οι αποδόσεις κατά τη διάρκεια του κάθε μήνα, 

δίνοντας έναν μη αποτελεσματικό εκτιμητή της μεταβλητότητας των αποδόσεων. Ο 

μικρός αριθμός των παρατηρήσεων, έξι για κάθε τυπική απόκλιση, είναι πολύ λίγες 

για να εκτιμήσουν ικανοποιητικά την πραγματική μεταβλητότητα που υπάρχει στις 

αποδόσεις των Α/Κ. Επιπλέον, αυτή η εργασία τεκμηριώνει ότι υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση στις ημερήσιες αποδόσεις. Έτσι, αν γίνει χρήση των μηνιαίων αντί 

των ημερήσιων αποδόσεων τότε η εκτίμηση της τυπικής απόκλισης θα δίνει 

μεροληπτικά αποτελέσματα με συστηματικό τρόπο. H αυτοσυσχέτιση που έχουν οι 

ημερήσιες αποδόσεις θα κάνουν να παίρνουμε έναν μεροληπτικό εκτιμητή.  

     Στη μελέτη εκτελούνται οι ίδιοι έλεγχοι με αυτούς των Brown, Harlow, και Starks 

(1996) χρησιμοποιώντας ημερήσιες αποδόσεις για μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια των 

κατηγοριών μεγίστων κεφαλαιουχικών κερδών (maximum capital gains), 

αναπτυξιακά (growth), και αναπτυξιακά και εισοδήματος (growth and income) για 

την περίοδο 1985-1995. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι εξαφανίζεται κάθε είδους 

εξάρτηση του σχετικού λόγου κινδύνου  από την σχετική επίδοση στο πρώτο μέρος 
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του χρόνου. Για να δείξει η εργασία του Busse ότι οι χρήση των μηνιαίων τιμών 

είναι προβληματική εκτελούνται για δεύτερη φορά οι ίδιοι έλεγχοι πάνω στα ίδια 

δεδομένα χρησιμοποιώντας όμως μηνιαίες αποδόσεις. Όταν χρησιμοποιούνται 

μηνιαίες αποδόσεις τα αποτελέσματα ταυτίζονται με αυτά των Brown, Harlow, και 

Starks (1996). Αυτό σημαίνει ότι η χρήση μηνιαίων αποδόσεων δίνει 

παραπλανητικά αποτελέσματα όταν γίνεται χρήση μηνιαίων αποδόσεων.  Έτσι ενώ 

όταν γίνεται χρήση μηνιαίων αποδόσεων βρίσκεται ότι υπάρχει αρνητική σχέση 

ανάμεσα στη επίδοση του πρώτου μισού του έτους και τον σχετικό 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο στο δεύτερο μισό, η χρήση των ημερήσιων αποδόσεων 

εξαφανίζει οποιαδήποτε εξάρτηση του σχετικού κινδύνου από την επίδοση που έχει 

ένα Α/Κ στο πρώτο εξάμηνο του έτους. 

     Σε συνέχεια του άρθρου του Busse (2001), οι Goriaev, Nijman, και Werker 

(2005) διερευνούν τα προβλήματα που υπάρχουν όταν χρησιμοποιούνται μηνιαίες 

αποδόσεις αντί των ημερήσιων καθώς επίσης και τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται από την χρήση των πινάκων συνάφειας 2χ2 για τον έλεγχο του 

τουρνουά στην αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τα συμπεράσματα της μελέτης 

για τη χρήση των μηνιαίων αποδόσεων είναι παρόμοια με αυτά του Busse (2001). 

Το καινούργιο στοιχείο που εισάγουν οι τρεις ερευνητές είναι ότι αναπτύσσουν έναν 

αναλυτικό τρόπο υπολογισμού της μεροληψίας της εκτίμησης της τυπικής 

απόκλισης με βάση τις μηνιαίες αποδόσεις. Προκύπτει ότι η εκτίμηση με βάση τις 

ημερήσιες αποδόσεις δίνει πολύ πιο αποδοτικές εκτιμήσεις. Μια άλλη συμβολή της 

έρευνας των Goriaev, Nijman, και Werker (2005) είναι ότι ανακαλύπτουν την 

ύπαρξη διαστρωματικής συσχέτισης (cross correlation) στις αποδόσεις κατά μήκος 

των διαφορετικών Α/Κ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί καταρρέει ο έλεγχος χ-

τετράγωνο για την ανεξαρτησία της προηγούμενης επίδοσης από τον  σχετικό 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο . Ο έλεγχος χ-τετράγωνο υποθέτει ότι για να είναι κάτω 

από τη μηδενική υπόθεση οι δύο μεταβλητές  ανεξάρτητες, θα πρέπει οι μηνιαίες 

αποδόσεις να μην έχουν ούτε αυτοσυσχέτιση αλλά ούτε και διαστρωματική 

συσχέτιση (cross correlation). Σε διαφορετική περίπτωση η κατανομή της 

ελεγχοσυνάρτησης παύει να είναι χ-τετράγωνο με έναν βαθμό ελευθερίας και ως εκ 

τούτου τα αποτελέσματα των ελέγχων δε στέκουν από στατιστικής απόψεως. 

     Οι Koski και Pontiff (1999) προσπάθησαν να ελέγξουν την υπόθεση του ετήσιου 

τουρνουά με έναν διαφορετικό οικονομετρικό τρόπο, αποφεύγοντας τον έλεγχο χ-
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τετράγωνο και τα προβλήματα που το συνοδεύουν όπως συζητήθηκαν παραπάνω. 

Η έρευνα χρησιμοποιεί ελέγχους που στηρίζονται σε μοντέλα παλινδρόμησης τόσο 

για τον υπολογισμό της επίδοσης στο πρώτο μισό του χρόνου, όσο και για το αν η 

επίδοση αυτή συσχετίζεται με τον σχετικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν τα Α/Κ στο 

δεύτερο μισό του έτους. Το μέτρο που χρησιμοποιούν για την επίδοση είναι το 

άλφα του Jensen και για την μεταβλητότητα η τυπική απόκλιση. Τα αποτελέσματά 

τους δε διαφέρουν από τις προηγούμενες μελέτες που προαναφέραμε, στηρίζοντας 

την υπόθεση ότι οι ηττημένοι διαχειριστές αυξάνουν τον μελλοντικό τους κίνδυνο για 

το υπόλοιπο του χρόνου ενώ οι νικητές τον μειώνουν. Η μελέτη αυτή εστιάζει και 

στη χρήση των παραγώγων από τους διαχειριστές των Α/Κ. Αν και μόλις το 21% 

του δείγματος των Α/Κ διαθέτουν παράγωγα στο χαρτοφυλάκιό τους, το άρθρο 

δείχνει ότι τα χαρτοφυλάκια που έχουν στη κατοχή τους παράγωγα δε φαίνεται να 

έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που δεν κατέχουν παράγωγα, όπως 

είναι η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου, η τυπική απόκλιση, ο ιδιοσυγκρασιακός 

κίνδυνος (idiosyncratic risk), η κυρτότητα (kurtosis) και η ασυμμετρία (skewness).   

     Επειδή κάποιος πολύ εύλογα θα μπορούσε να υποθέσει ότι για οποιαδήποτε 

τυχόν μεγάλη ή μικρή μεταβλητότητα που μπορεί να έχει ένα Α/Κ δε ευθύνονται οι 

δράσεις του διαχειριστή αλλά οι διάφορες θέσεις που έχει πάρει σε παράγωγα, οι 

Koski και Pontiff έλεγξαν αν αλλάζει η απόφαση ως προς τη στήριξη ή μη της 

υπόθεση του τουρνουά (tournament hypothesis)  από τη χρήση των παραγώγων.. 

Αυτή είναι ίσως και οι σημαντικότερη συμβολή των δύο ερευνητών στη 

βιβλιογραφία καθώς έδειξαν ότι η μεταβολή του κινδύνου ως αντίδραση στη 

προηγούμενη επίδοση είναι πολύ λιγότερο έντονη στα Α/Κ που διαθέτουν 

παράγωγα στο χαρτοφυλάκιό τους. Αυτό σημαίνει ότι στηρίζεται η αρνητική σχέση 

που υπάρχει ανάμεσα στην επίδοση στο πρώτο μέρος του έτους και τον σχετικό 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο, όμως αυτή η σχέση είναι λιγότερο έντονη στα A/K που 

χρησιμοποιούν παράγωγα. Μια ερμηνεία που δίνεται από τους δύο ερευνητές για 

την ασθενέστερη σχέση είναι ότι τα παράγωγα χρησιμοποιούνται από τους 

διαχειριστές για να αντισταθμίσουν τις μεταβολές του κινδύνου που λαμβάνουν 

χώρα στο δεύτερο μισό του έτους ως αντίδραση στην επίδοση που είχαν στο 

πρώτο μισό. 

     Η τελευταία τάση που υπάρχει στη βιβλιογραφία δεν είναι αυτή που 

καταγράφεται από τις πιο πάνω μελέτες. Ενώ οι διαχειριστές φαίνεται να αντιδρούν 
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στην σχετική επίδοσή τους μεταβάλλοντας τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, η 

κατεύθυνση της μεταβολής είναι αντίθετη από αυτήν που οι πιο πάνω μελέτες 

υποστηρίζουν. Ενώ από τις παραπάνω έρευνες προκύπτει ότι τα κεφάλαια με τη 

«φτωχότερη» επίδοση θα αυξήσουν τον αναλαμβανόμενο  κίνδυνο και τα κεφάλαια 

με τη καλύτερη επίδοση θα τη μειώσουν, απ’ ότι φαίνεται η σχέση αυτών των δύο 

μεταβλητών έχει την αντίθετη κατεύθυνση. Συνεπώς, οι ηττημένοι διαχειριστές 

φαίνεται να μειώνουν το κίνδυνο σε σχέση με τους νικητές. Πάντως δε πρέπει να 

θεωρούνται πολύ αξιόπιστες οι τέσσερις μελέτες που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα, 

γιατί είτε οι έλεγχοι είναι «προβληματικοί» οικονομετρικά ( Brown, Harlow, και 

Starks (1996)), είτε το δείγμα είναι μικρό (Busse (2001)), είτε υπάρχει μεροληψία 

επιβίωσης (survivorship bias), δηλαδή οι βάσεις δεδομένων απ’ όπου λαμβάνονται 

τα δεδομένα περιέχουν στοιχεία μόνο για τα Α/Κ που είναι εν ζωή μέχρι το τέλος της 

εξεταζόμενης περιόδου, ενώ αυτά που σταμάτησαν την λειτουργία δεν περιέχονται 

στο δείγμα. 

     Ο Taylor (2003) αναπτύσσει ένα μοντέλο και δείχνει ότι σε ένα θεωρητικό 

περιβάλλον όπου οι διαχειριστές ανταγωνίζονται μεταξύ τους, η βέλτιστη 

συμπεριφορά για την κατάλληλη επιλογή του χαρτοφυλακίου αλλάζει ανάλογα με το 

αν οι διαχειριστές θα λάβουν υπόψη την αντίδραση των ανταγωνιστών τους ή όχι. 

Αν δεν έχουμε στρατηγικές αλληλεπιδράσεις οι ηττημένοι διαχειριστές αυξάνουν τον 

κίνδυνό τους γιατί η «ποινή» είναι αμελητέα σε περίπτωση που η σχετική τους 

επίδοση γίνει ακόμη μικρότερη, λόγω της επένδυσης σε πιο ριψοκίνδυνα προϊόντα. 

Αν όμως η σχετική τους επίδοση  αυξηθεί τελικά, τότε το κέρδος θα είναι πολύ 

μεγαλύτερο από αυτό που θα είχαν αν παρέμεναν στη ίδια θέση κατάταξης. Από 

την άλλη, οι νικητές τείνουν να κλειδώνουν τη θέση που κατέλαβαν στο πρώτο 

μέρος του χρόνου μειώνοντας τη μεταβλητότητα των επενδύσεών τους.  

     Εντελώς διαφορετική είναι η συμπεριφορά όταν οι διαχειριστές των Α/Κ 

λειτουργούν σε ένα περιβάλλον στρατηγικών αλληλεπιδράσεων. Και πάλι οι νικητές 

θα προσπαθήσουν να μειώσουν την μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου τους αλλά 

θα δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις δράσεις των ανταγωνιστών τους. Η λογική 

αυτού του στρατηγικού παιχνιδιού είναι ότι οι νικητές περιμένουν ότι οι ηττημένοι θα 

αυξήσουν τον κίνδυνο των επενδύσεων στο δεύτερο μισό του έτους για να 

μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητές τους να κόψουν το νήμα ως νικητές στο τέλος του 

έτους. Όμως, το ίδιο θα κάνουν και οι νικητές γιατί σε αυτή τη περίπτωση 
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ακολουθώντας τις δράσεις των ηττημένων θα είναι σίγουρα νικητές στο τέλος του 

έτους. Και οι ηττημένοι όμως, επειδή γνωρίζουν ότι οι νικητές θα σκεφτούν κατ’ 

αυτόν τον τρόπο επιλέγουν να μειώσουν τον κίνδυνό τους γιατί μόνο ακολουθώντας 

μια αντίθετη στρατηγική από τους νικητές έχουν ελπίδα να βγουν νικητές στο τέλος 

του χρόνου. Άρα, όταν υπάρχουν στρατηγικές αλληλεπιδράσεις είναι πιο πιθανό για 

τους νικητές να επενδύσουν σε πιο ριψοκίνδυνες μετοχές αυξάνοντας τον κίνδυνό 

τους, ενώ οι ηττημένοι πιθανότατα θα μειώσουν την μεταβλητότητα του 

χαρτοφυλακίου τους. 

     Το άρθρο του Qiu (2003) για τη συμπεριφορά των διαχειριστών αμοιβαίων 

κεφαλαίων κατά την περίοδο 1992-1999 φαίνεται να δίνει στήριξη στο θεωρητική 

μελέτη της συμπεριφοράς των διαχειριστών που κάνει ο Taylor (2003). Η έρευνα 

αναφέρει ότι οι νικητές αυξάνουν τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές γιατί ο κίνδυνος απόλυσης είναι πολύ μικρός για αυτούς. Οι ηττημένοι 

όμως αντιμετωπίζουν έναν μεγάλο κίνδυνο απόλυσης αν η σχετική του επίδοση 

χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο. Έτσι ηττημένοι ωθούνται από δύο αντίρροπες 

δυνάμεις για ανάληψη κινδύνου, όπου η μία τις ωθεί να αυξήσουν τη μεταβλητότητα 

των επενδύσεών τους (κίνητρο επιβράβευσης σε περίπτωση που η σχετική τους 

επίδοση  αυξηθεί), και η άλλη να μειώσουν αυτήν την μεταβλητότητα (κίνδυνος 

απόλυσης). Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προκύπτει ότι οι ηττημένοι 

διαχειριστές λαμβάνουν περισσότερο υπόψη την πιθανότητα απόλυσης ιδιαίτερα 

όταν η αγορά κινείται καθοδικά, γιατί είναι πολύ πιθανόν να υποστούν μεγάλες 

ζημιές (μέσω εκροών κεφαλαίων) τα A/K  που υστερούν σε επίδοση σε σύγκριση με 

την υπόλοιπη αγορά των Α/Κ.  

     Μια μελέτη των Ammann και Verhofen (2007) μελετά την επίδραση που έχει η 

παρελθοντική επίδοση των Α/Κ στο μελλοντικό τους κίνδυνο. Τα δύο μέτρα 

εκτίμησης του κινδύνου του χαρτοφυλακίου που προτείνουν είναι το σφάλμα 

παρακολούθησης (tracking error) και το βήτα του χαρτοφυλακίου (beta). 

Χρησιμοποιώντας open end μετοχικά Α/Κ των ΗΠΑ για την περίοδο 1985-2003 

βρίσκουν ότι η παρελθοντική επίδοση έχει θετική επίδραση στο μελλοντικό σχετικό 

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Και αυτή η μελέτη έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση 

του tournament που λέει ότι αυτή η σχέση πρέπει να είναι αρνητική. 
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     Οι Kempf και Ruenzi (2008) εισάγουν την έννοια του ανταγωνισμού στα πλαίσια 

της ίδια εταιρίας διαχείρισης. Ελέγχουν αν τα Α/Κ της ίδια κατηγορίας και 

επενδυτικού σκοπού ανταγωνίζονται με τα άλλα μέλη της ίδιας εταιρίας. Οι δύο 

συγγραφείς του άρθρου υποψιάστηκαν ότι μπορεί να ισχύει η υπόθεση του 

τουρνουά και μέσα στις ίδιες εταιρίες διαχείρισης (fund families) καθώς τα αμοιβαία 

κεφάλαια με υψηλή επίδοση απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη σε σχέση με τα 

υπόλοιπα κεφάλαια δίνοντας ένα κίνητρο να ανταγωνίζονται. Τα κεφάλαια με υψηλή 

σχετική επίδοση προωθούνται από την εταιρίες διαχείρισης μέσω των διαφημίσεων 

και προσελκύουν έτσι περαιτέρω εισροές στο χαρτοφυλάκιό τους γιατί γίνονται 

γνωστά στο ευρύ κοινό. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν ότι οι 

διαχειριστές εναλλάσσουν τον κίνδυνό τους με βάση την επίδοση στο πρώτο μέρος 

του χρόνου.  

     Για τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης τα Α/Κ που ηττήθηκαν στο πρώτο μισό 

του έτους αύξησαν περισσότερο τον κίνδυνό τους σε σχέση με τους νικητές, οπότε 

δεν υπάρχουν στρατηγικές αλληλεπιδράσεις στις μεγάλες εταιρίες διαχείρισης, αλλά 

στατικός ανταγωνισμός. Ο στρατηγικός ανταγωνισμός κάνει την εμφάνισή του στις 

μικρότερες εταιρίες διαχείρισης όπου ο αριθμός των ανταγωνιζόμενων Α/Κ είναι 

μικρότερος. Αυτό το αποτέλεσμα είναι συμβατό με την πρόσφατη μελέτη των Basak 

και Makarov (2014), στην οποία υποστηρίζουν ότι ο στρατηγικός ανταγωνισμός 

γίνεται πιο έντονος όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των διαχειριστών που 

ανταγωνίζονται. Ενώ για τα πρώτα χρόνια του δείγματος (1993-1996) δεν 

παρατηρούνται στρατηγικές αλληλεπιδράσεις, τα τελευταία χρόνια (1997-2001) 

προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη στρατηγικής συμπεριφοράς μεταξύ 

των Α/Κ που λειτουργούν κάτω από την ίδια εταιρία διαχείρισης. 

     Οι Chen και Pennacchi (2009) μοντελοποιούν την βέλτιστη επιλογή 

χαρτοφυλακίου όταν η αξιολόγηση της σχετικής τους επίδοσης γίνεται με βάση 

κάποιον δείκτη αναφοράς (benchmark index). Όπως η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία 

έχει δείξει η μειωμένη σχετική επίδοση δεν οδηγεί πάντα σε αύξηση της 

μεταβλητότητας των αποδόσεων του A/K. Η μελέτη προτείνει ένα νέο μέτρο 

υπολογισμού του κινδύνου που θα είναι καταλληλότερο να εντοπίζει την εναλλαγή 

των χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου όπως είναι το σφάλμα παρακολούθησης 

(tracking error). Υποστηρίζεται ότι όταν οι διαχειριστές έχουν μειωμένη επίδοση 

μπορούν να αυξήσουν το σφάλμα παρακολούθησης (tracking error), ώστε να 
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μειώσουν το χάσμα που τους χωρίζει με την επίδοση του δείκτη. Το σημαντικότερο 

εύρημα της μελέτης είναι ότι οι διαχειριστές μεταβάλλουν την τυπική απόκλιση του 

σφάλματος παρακολούθησης αντί τον συνολικό κίνδυνο των αποδόσεων ως 

αντίδραση στη επίδοση που είχαν στο πρώτο μισό του έτους. Έτσι, προηγούμενες 

μελέτες που δεν είχαν βρει κάποια σημαντική σχέση μεταξύ της επίδοσης και της 

συνολικής απόκλισης, όπως είναι οι μελέτες των Busse (2001) καθώς και οι 

Goriaev, Nijman, Werker (2005), ενάντια στην υπόθεση του τουρνουά, μπορεί να 

μην είναι αδιαμφισβήτητες γιατί χρησιμοποιούν λάθος μέτρο, σύμφωνα με τους 

Chen και Pennacchi (2008), το οποίο είναι καταλληλότερο για να καταλάβουμε εάν 

εναλλάσσονται τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου των Α/Κ.  

     Το άρθρο των Kempf, Ruenzi και Thiele (2009) θεωρείται από τα σημαντικότερα 

άρθρα πάνω στη βιβλιογραφία της υπόθεση του τουρνουά γιατί κάνει μια πολύ 

σημαντική διάκριση ανάμεσα στην πραγματοποιηθείσα και στην επιδιωκόμενη 

μεταβλητότητα των αποδόσεων. Οι μεταβλητότητα των στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου που προκύπτει στο δεύτερο μισό του χρόνου μπορεί να μην έχει 

καμία σχέση με αυτήν που επεδίωξε ο διαχειριστής, αλλά οφείλεται σε άλλους 

παράγοντες που δεν έχουν σχέση με τον ανταγωνισμό. Για αυτόν τον λόγο 

υπολογίζεται η επιδιωκόμενη μεταβλητότητα στο δεύτερο μέρος του έτους, ως η 

αντίδραση στην επίδοση του πρώτου μισού βάση των συντελεστών βήτα των τριών 

τελευταίων χρόνων των νέων αξιογράφων που εισέρχονται στο χαρτοφυλάκιο . Αν 

οι νέες μετοχές στις οποίες επενδύουν έχουν ένα ιστορικό βήτα (beta) των τριών 

τελευταίων ετών μεγαλύτερο από αυτό του χαρτοφυλακίου ή πουλάνε τις μετοχές 

με μικρότερο βήτα (beta) σε σύγκριση με το μέσο σταθμικό βήτα (beta) του 

χαρτοφυλακίου πάει να πει ότι ο διαχειριστής επιθυμούσε να αυξήσει τον κίνδυνο 

του χαρτοφυλακίου του. Οι τρεις ερευνητές βρίσκουν ότι ο τρόπος που αντιδρούν οι 

διαχειριστές στην επίδοση του πρώτου μισού του έτους εξαρτάται από την σχετική 

ένταση των κινήτρων που έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο απόλυσης και το κίνητρο 

επιβράβευσης των διαχειριστών. Τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι σε ανοδικές 

αγορές (bull market) όπου ο κίνδυνος απόλυσης είναι μικρότερος πιο σημαντικό 

ρόλο παίζει η αποζημίωση των διαχειριστών,  και έτσι οι ηττημένοι διαχειριστές 

αυξάνουν τον κίνδυνό τους στο δεύτερο μισό του έτους περισσότερο από τους 

νικητές. Το αντίθετο συμβαίνει σε καθοδικές αγορές (bear markets) όπου οι 

διαχειριστές ανησυχούν κατά κύριο λόγο μην απολυθούν (Chevalier και Ellison 
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(1999-b)) παρά για την επιβράβευση που θα έχουν από μια ενδεχόμενη υψηλή 

σχετική επίδοση. Επομένως σε καθοδικές αγορές οι ηττημένοι μειώνουν την 

μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου τους περισσότερο από τους νικητές της πρώτης 

περιόδου του έτους. 

 

2.4 Άλλα χαρακτηριστικά που εξηγούν τη συμπεριφορά των Α/Κ 

     Όπως έχουμε αναφέρει και στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας τα δύο πιο 

σημαντικά κίνητρα που οδηγούν τη συμπεριφορά των διαχειριστών των Α/Κ είναι το 

κίνητρο της επιβράβευσης (compensation incentive) και το κίνητρο εργασίας 

(employment incentive). Οι διαχειριστές επιθυμούν από τη μία να αυξήσουν τις 

ριψοκίνδυνες επενδύσεις για να επιβραβευτούν από μια άνοδο στη σχετική 

κατάταξή τους. Από την άλλη όμως φοβούνται ότι αν πραγματοποιήσουν 

επενδύσεις με υψηλό κίνδυνο θα απολυθούν από μια πτώση στη σχετική κατάταξη. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο αντίρροπων κινήτρων, όπου το πρώτο 

ωθεί τους ηττημένους (losers) διαχειριστές να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο και 

το δεύτερο κίνητρο να μειώσουν τον κίνδυνο θα καθορίσει την κατεύθυνση της 

σχέσης της επίδοσης και του μετέπειτα αναλαμβανόμενου κινδύνου.  

     Υπάρχουν όμως και άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 

Α/Κ τα οποία έχουν μελετηθεί από τη βιβλιογραφία όπως είναι το μέγεθος ή η ηλικία 

του Α/Κ (size, age of fund). Το ενδιαφέρον αυτής της εργασίας είναι πως αυτά τα 

χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάζουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν τα Α/Κ. 

 

2.4.1 Μέγεθος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

     Την επίδραση που έχει το μέγεθος σε διάφορα χαρακτηριστικά του 

χαρτοφυλακίου έχει μελετηθεί από τη βιβλιογραφία. Η έρευνα του Yan (2008) 

δείχνει ότι το μέγεθος έχει μια αρνητική επίδραση στην επίδοση που θα έχουν τα 

Α/Κ. Ο Yan υποστηρίζει ότι ο κύριος λόγος αυτής της αρνητικής σχέσης είναι η 

περιορισμένη ρευστότητα που υπάρχει σε αυτά τα μεγάλα χαρτοφυλάκια. 

     Επίσης οι Pollet και Wilson (2008) ερευνούν την επίδραση που έχει το μέγεθος 

των Α/Κ στην επενδυτική τους στρατηγική. Δείχνουν ότι όταν εισρέουν πολλές 
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χρηματοροές και αυξάνεται το μέγεθος των Α/Κ, αυτό που γίνεται είναι να 

αυξάνονται οι επενδύσεις στις ήδη υπάρχουσες θέσεις των Α/Κ. Αντί δηλαδή να 

διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιο εισάγοντας νέες μετοχές στο χαρτοφυλάκιο των 

Α/Κ οι διαχειριστές απλά αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους στις ήδη υπάρχουσες 

μετοχές στο χαρτοφυλάκιό τους. Όπως βλέπουμε το μέγεθος του Α/Κ επηρεάζει τον 

κίνδυνο που αναλαμβάνει.  

     Άλλα ευρήματα που αφορούν το μέγεθος των Α/Κ παρατηρούν οι Kempf, Ruenzi 

και Thiele (2009) οι οποίοι δε βρίσκουν στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο 

μέγεθος και τον κίνδυνο που έχουν τα Α/Κ λόγω της επίδοσής τους στο πρώτο 

μέρος του έτους.  Επίσης οι Chen και Pennacchi (2009) βρίσκουν ότι οι διαχειριστές 

που υστερούν σε επίδοση έχουν την τάση να αυξάνουν το σφάλμα 

παρακολούθησης (tracking error) και για τα μικρά αλλά και τα μεγάλα Α/Κ.  

 

 2.4.2 Η Ηλικία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

     Αν και δεν υπάρχουν πολλές εργασίες για την επίπτωση της ηλικίας των Α/Κ 

στον κίνδυνο που αναλαμβάνουν θεωρείται ότι η διαχρονική επίδοση που έχουν τα 

Α/Κ επηρεάζει το πόσα χρόνια θα μείνει εν ζωή ένα Α/Κ. Παρατηρείται από 

εμπειρικές μελέτες ότι τα Α/Κ που έχουν πολύ χαμηλές αποδόσεις, χάνουν πολλά 

από τα κεφάλαιά τους μέσω εκροών και στο τέλος κλίνουν τη λειτουργία τους ή 

εξαγοράζονται από άλλα Α/Κ. Από αυτό το γεγονός προκύπτει και το λεγόμενο 

survivorship bias που ουσιαστικά λέει ότι όταν κάποιος κάνει μια μελέτη που 

χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία και συμπεριλαμβάνει στο δείγμα του μόνο Α/Κ που 

είναι σήμερα εν ζωή έχει ένα μεροληπτικό δείγμα που δεν είναι αντιπροσωπευτικό 

για τις προηγούμενες περιόδους της  ανάλυσης. Αυτό γίνεται γιατί έχουν επιβιώσει 

μόνο τα Α/Κ που είχαν υψηλές αποδόσεις ενώ αυτά με χαμηλότερες αποδόσεις δε 

λειτουργούν πια. 

     Οι Chen και Pennacchi (2008) βρίσκουν ότι τα νεότερα Α/Κ αυξάνουν 

περισσότερο το σφάλμα παρακολούθησης (tracking error) σε σχέση με τα 

παλαιότερα Α/Κ, εφόσον υστερούσαν σε απόδοση στην πρώτη περίοδο του έτους. 

Τα νεότερα Α/Κ στηρίζουν πιο έντονα την υπόθεση του τουρνουά. Στο ίδιο 

αποτέλεσμα καταλήγουν και οι Chevalier και Ellison (1997). 
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2.5 Η Διαχρονική Σταθερότητα στην επίδοση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

     Η διαχρονική σταθερότητα της επίδοσης των ανταγωνιζόμενων κεφαλαίων είναι 

πολύ σημαντική. Από τη στιγμή που, όπως η βιβλιογραφία έχει δείξει, οι επενδυτές 

επενδύουν πολύ περισσότερο σε Α/Κ με υψηλή σχετική παρελθοντική επίδοση θα 

πρέπει αυτή η επίδοση να διατηρείται και στο μέλλον γιατί διαφορετικά δεν έχει 

κανένα νόημα να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο κριτήριο οι επενδυτές για να δουν που 

θα επενδύσουν τα χρήματά τους. 

     Η εργασία του Carhart (1997) εξετάζει τη διαχρονική σταθερότητα στην επίδοση 

των διαχειριστών για τη χρονική περίοδο 1962-1993. Το άρθρο εστιάζει στη 

βραχυχρόνια σταθερότητα των αποδόσεων των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων 

για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικότερα προτείνεται από τους 

συγγραφείς να αποφεύγονται οι επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν 

χαμηλή επίδοση διαχρονικά επειδή τα Α/Κ με την μεγαλύτερη επίδοση στο 

τελευταίο ημερολογιακό έτος έχουν υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση μόνο για το 

επόμενο έτος, όχι όμως και για τα επόμενα μελλοντικά έτη. Ακολουθώντας μια 

στρατηγική όπου ο επενδυτής αγοράζει μερίδια από Α/Κ που κατατάσσονται στο 

δεκατημόριο με την καλύτερη επίδοση και πουλώντας μερίδια από τα Α/Κ που 

βρίσκονται στο τελευταίο δεκατημόριο με τη χειρότερη επίδοση, αυτή η στρατηγική 

θα αποδώσει κατά μέσω όρο 8% ετησίως. Αυτή η στρατηγική όμως πρέπει να 

ακολουθείται μόνο σε ετήσια βάση καθώς δεν υπάρχει μακροχρόνια ισορροπία σε 

αυτές τις αποδόσεις. Βρίσκεται επίσης ότι οι λόγοι εξόδων (expense ratios), το 

turnover του χαρτοφυλακίου και οι αμοιβές προς τους μεσίτες (load fees to brokers) 

είναι αρνητικά συσχετισμένες με την επίδοση, πράγμα που σημαίνει ότι όσο οι πιο 

πάνω τρεις παράγοντες αυξάνονται η επίδοση των αντίστοιχων αμοιβαίων 

κεφαλαίων μειώνεται.  

     Η μελέτη εισάγει το νέο τετραπαραγοντικό μοντέλο του Carhart 

χρησιμοποιώντας το 3-παραγοντικό μοντέλο του Fama και French (1993) και ένα 

νέο παράγοντα που θα συλλαμβάνει το momentum του ενός χρόνου του 

Jegadeesh και Titman (1993). Το μοντέλο αυτό προβλέπει καλύτερα, τουλάχιστον 

για το συγκεκριμένο δείγμα, τις αποδόσεις των διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων 

συγκριτικά με τα υπάρχοντα μοντέλα, όπως είναι το κλασσικό μοντέλο του CAPM ή 
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το 3-παραγοντικό μοντέλο, ελαττώνοντας με αυτόν τον τρόπο το σφάλμα της 

εκτίμησης των βασικών παραγόντων του μοντέλου. 

     Μια άλλη έρευνα που διερευνά την διαχρονική σταθερότητα της επίδοσης των 

Α/Κ είναι αυτή των Chevalier και Ellison (1999-a). Η εργασία υποστηρίζει ότι οι 

διαχειριστές που έχουν μια καλύτερη εκπαίδευση αποδίδουν συστηματικά καλύτερα 

από τους υπόλοιπους διαχειριστές, λόγω των επιπλέον εφοδίων που έχουν πάρει. 

Οι συγγραφείς του άρθρου βρίσκουν ότι οι διαχειριστές που διαθέτουν  MBA έχουν 

καλύτερες επιδόσεις αν και η μεγαλύτερη επίδοση οφείλεται στην ανάληψη 

μεγαλύτερου συστηματικού κινδύνου. Επιπλέον, όταν οι διαχειριστές έχουν 

μικρότερη θητεία στο συγκεκριμένο Α/Κ, έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους 

παλαιότερους διαχειριστές, όμως το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υπερβάλλουσας 

επίδοσης οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεότεροι διαχειριστές αυτής της μελέτης 

εργάζονται σε κεφάλαια που έχουν λιγότερα έξοδα (δαπάνες). Παρ’ όλα αυτά 

φαίνεται οι νεότεροι διαχειριστές να έχουν λίγο καλύτερη επίδοση και αυτή η 

επίδοση αποδίδεται στην ικανότητά τους να επιλέγουν μετοχές. Μια εξήγηση για 

αυτές τις διαφορές στις αποδόσεις μπορεί να είναι ότι οι νεότεροι διαχειριστές 

εργάζονται σκληρότερα γιατί είναι πολύ πιο πιθανόν να απολυθούν λόγω μια 

υστερημένης επίδοσης σε σύγκριση με τους  παλαιότερους διαχειριστές.  Η πιο 

πρόσφατη βιβλιογραφία (μέχρι το 1999) προτείνει ότι εκτός από τον συστηματικό 

κίνδυνο, την κεφαλαιοποίηση, τον λόγο λογιστικής προς αγοραία αξία, και οι 

παρελθοντικές αποδόσεις εξηγούν τη συμπεριφορά των διαστρωματικών 

αποδόσεων των μετοχών (cross returns of stocks) 

     Οι Berk και Green (2004) ανέπτυξαν ένα θεωρητικό μοντέλο για τα ενεργά 

διαχειρίσιμα χαρτοφυλάκια (actively managed portfolios). Η σχέση εισροών-

επίδοσης είναι σύμφωνη με έναν υψηλό μέσο όρο δεξιοτήτων κατά μήκος των 

διαχειριστών. Το μοντέλο θεωρεί ότι τα χρήματα των επενδυτών που έχουν 

επενδύσει σε Aμοιβαία Kεφάλαια που υστερούν σε απόδοση  μεταφέρονται σε αυτά 

με θετική υπερβάλλουσα απόδοση, δίνοντας έτσι το κίνητρο σε όλα τα Α/Κ να 

«κυνηγούν» την υψηλή επίδοση. Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του μοντέλου 

είναι ότι η  υπό συνθήκη διακύμανση είναι φθίνουσα συνάρτηση του μεγέθους του 

χαρτοφυλακίου. Από τη στιγμή που οι παρελθοντικές επιδόσεις αυξάνουν το 

μέγεθος του Α/Κ, η μεταβλητότητα θα μειωθεί όταν οι διαχειριστές έχουν καλές 

αποδόσεις. Το αντίθετο συμβαίνει όταν έχουμε αρνητικές αποδόσεις. Στο 
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συγκεκριμένο μοντέλο τα αμοιβαία κεφάλαια με παρελθοντικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις, επενδύουν ένα μεγάλο μέρος από τα νέα κεφάλαια που εισρέουν σε 

παθητικές στρατηγικές και έτσι μειώνουν την μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου 

τους. Με τον ίδιο τρόπο οι διαχειριστές που έχουν χαμηλές αποδόσεις αυξάνουν 

την μεταβλητότητα των επενδύσεών τους λόγω της εκροής των κεφαλαίων, καθώς 

ξεπληρώνουν τους επενδυτές με χρήματα που ήταν τοποθετημένα σε παθητικές 

στρατηγικές (για παράδειγμα τραπεζικές καταθέσεις,) οι οποίες είχαν μικρή 

μεταβλητότητα στις αποδόσεις τους. 

     Γενικά υπάρχει πολύ μικρή στήριξη της υπόθεσης ότι τα ενεργά Α/Κ (active) 

δίνουν μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τα μη ενεργά (passive). Πρόσφατες 

έρευνες έχουν δείξει ότι η σχετικές επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν 

μπορούν να προβλεφθούν με βάση τις παρελθοντικές επιδόσεις. Έτσι οι 

υπερβάλλουσες αποδόσεις κάποιων κεφαλαίων καταλογίζονται στον παράγοντα 

τύχη. Από τη στιγμή που η τύχη καθορίζει την επίδοση αυτών των κεφαλαίων το 

ορθολογικό θα ήταν να μη επιβραβεύεται από τους πελάτες-επενδυτές.  Παρ’ όλα 

αυτά οι επενδυτές των Α/Κ φαίνεται να θεωρούν τη σχετική επίδοση ως καθοριστικό 

παράγοντα για την μελλοντική κατανομή των επενδύσεών τους. Αυτό όμως δεν 

επηρεάζει καθόλου τη θετική σχέση της σχετικής επίδοσης και νέων εισροών αλλά 

ούτε και τον ανταγωνισμό των διαχειριστών των Α/Κ που μελετάει η παρούσα 

διπλωματική διατριβή. Από τη στιγμή που οι επενδυτές έχουν ως κριτήριο για νέες 

επενδύσεις τις παρελθοντικές τους επιδόσεις, τους διαχειριστές δεν τους ενδιαφέρει 

γιατί οι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτό το κριτήριο και αν η επιλογή αυτού του 

κριτηρίου είναι ανορθολογική από τη πλευρά των επενδυτών. 
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3. Μεθοδολογία  

Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας θα αναλύσουμε ποιες θα είναι οι βασικές 

μεθοδολογίες που θα ακολουθηθούν για την εμπειρική ανάλυση που θα γίνει στο 

επόμενο κεφάλαιο. Πριν από τις μεθοδολογίες θα γίνουν οι βασικές υποθέσεις που 

κάνει η  παρούσα διπλωματική εργασία. 

 

 3.1 Οι Υποθέσεις της μελέτης 

     Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνουν κάποιες υποθέσεις για βασικά 

χαρακτηριστικά που διέπουν το περιβάλλον ανταγωνισμού των Α/Κ. Αυτές οι 

υποθέσεις είναι απαραίτητο να γίνουν για να οδηγηθούμε σε πιο ασφαλή 

συμπεράσματα αφού λάβουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα 

πραγματοποιηθούν. Μερικές από αυτές τις υποθέσεις θα τις ελέγξουμε στην 

εμπειρική ανάλυση της μελέτης μας. Οι τέσσερις υποθέσεις που γίνονται είναι οι 

εξής: 

     H1: Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων διεξάγεται σε 

ετήσιο χρονικό ορίζοντα.  

     Όλη η βιβλιογραφία του tournament hypothesis κάνει έμμεσα αυτή την υπόθεση. 

Αυτή η υπόθεση δεν είναι απολύτως σωστή και δε συνάδει απόλυτα με τη 

πραγματικότητα αφού η βιβλιογραφία που μελετά τα δυναμικά μοντέλα 

ανταγωνισμού κάνει λόγω για έναν ανταγωνισμό που λαμβάνει χώρα σε συνεχή 

χρόνο. Για να μπορέσουμε όμως εμείς να το ελέγξουμε στατιστικά χρησιμοποιούμε 

ένα μοντέλο διακριτού χρόνου που ελέγχει αν υπάρχει ανταγωνισμός έχοντας 

ετήσιο χρονικό ορίζοντα.  Ο ορισμός του χρονικού ορίζοντα δεν είναι αυθαίρετος 

αλλά προκύπτει από προηγούμενες μελέτες που λένε ότι οι επενδυτές 

επιβραβεύουν τα Α/Κ με βάση την ετήσια επίδοση που είχαν στο τέλος του 

προηγούμενο ημερολογιακού έτους, Sirri και Tufano (1998). Άρα και οι διαχειριστές 

πρέπει να ορίσουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα με τους επενδυτές για την τελική 

αξιολόγηση της επίδοσής τους γιατί μόνο έτσι θα επιβραβευτούν με νέες εισροές. 
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    H2: Οι διαχειριστές μπορούν να χειραγωγήσουν τον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου τους.  

     Αν δεν γινόταν αυτή η υπόθεση, θα ήταν άτοπο να ισχυριστούμε ότι ο σχετικός 

κίνδυνος που έχει ένα Α/Κ προκύπτει ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού για νέες 

εισροές που υπάρχει στην αγορά των Α/Κ. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν 

επιλεγεί δύο κατηγορίες Α/Κ (αναπτυξιακά Α/Κ και Α/Κ εισοδήματος) οι οποίες 

επιτρέπουν στους διαχειριστές να έχουν μεγάλη έκθεση στο κίνδυνο σε σύγκριση 

με άλλους τύπους Α/Κ.  Υποθέτουμε λοιπόν ότι οι διαχειριστές  έχουν τη 

δυνατότητα να επενδύσουν σε τόσες πολλές μετοχές που κατά συνέπεια μπορούν 

να χειραγωγήσουν ως ένα βαθμό τον μελλοντικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους. 

 

H3: Οι διαχειριστές των Α/Κ εναλλάσσουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου 

τους ως αντίδραση στην interim επίδοση.  

     Λόγω της γνωστής σχέσης επίδοσης και μελλοντικών εισροών που έδειξαν 

κάποιες μελέτες όπως αυτή των Chevalier και Ellison (1997), υποθέτουμε πως οι 

διαχειριστές εναλλάσσουν τον κίνδυνο ως αντίδραση στην επίδοση στο πρώτο 

μέρος του έτους ως αντίδραση στο κίνητρο για νέες εισροές. Βέβαια κάποιος 

μπορεί να ισχυριστεί ότι η εναλλαγή του κινδύνου μπορεί να μην έχει σχέση με τον 

ανταγωνισμό αλλά να οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Αυτό μπορεί να είναι 

αλήθεια εν μέρει, όμως αν δε γίνει αυτή την υπόθεση ουσιαστικά καταρρέει όλη η 

θεωρία που βασίζεται στην ανάλυση των αποδόσεων των Α/Κ για να ελέγξει αν τα 

Α/Κ ανταγωνίζονται. Κανένας και τίποτα δε μας εξασφαλίζει ότι η οποιαδήποτε 

εναλλαγή του κινδύνου των Α/Κ δεν ήταν τυχαία, ή οφειλόταν σε παράγοντες που 

δεν είχαν να κάνουν με τον ανταγωνισμό. 

. 

H4: Στον ετήσιο ανταγωνισμό που διεξάγεται λαμβάνουν μέρος μόνο Α/Κ που 

έχουν τους ίδιους στόχους και τον ίδιο επενδυτικό σκοπό.  

     Θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι όλη η αγορά των Α/Κ παίρνει μέρος στο ίδιο 

τουρνουά. Αυτό απέχει από τη πραγματικότητα γιατί η κάθε κατηγορία Α/Κ 

απευθύνεται σε διαφορετικούς επενδυτές κάθε φορά. Οι αποδόσεις των 
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διαφορετικών ειδών Α/Κ δεν είναι συγκρίσιμες γιατί έχουν διαφορετικούς στόχους 

επενδύουν σε διαφορετικά αξιόγραφα. Είναι άλλο να έχει ένα αναπτυξιακό Α/Κ 

ετήσια 5% απόδοση και άλλο να έχει ένα Α/Κ που επενδύει σε ομόλογα. 

Η κατεύθυνση της σχέσης προηγούμενης επίδοσης και μετέπειτα 

αναλαμβανόμενου κινδύνου είναι ευαίσθητη στη χρήση διαφορετικών μέτρων  

αξιολόγησης της επίδοσης και του κινδύνου. 

   Έχουμε δει από τη βιβλιογραφική επισκόπηση ότι χρησιμοποιώντας διαφορετικά 

μέτρα εκτίμησης της εναλλαγής του κινδύνου μπορεί να καταλήξει κανείς σε 

διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη παραπάνω σχέση. Στη παρούσα 

εργασία θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μέτρα για να δούμε πως αλλάζουν τα 

αποτελέσματα για την εν λόγω σχέση και στο τέλος να επιλέξουμε το 

καταλληλότερο μέτρο. 

 

 

 3.2 Ακολουθούμενες Μεθοδολογίες 

     Παρακάτω παρουσιάζεται ο τύπος με βάση τον οποίον υπολογίζουμε τις 

συνολικές αποδόσεις των Α/Κ. 

                                                               (1) 

όπου, NAV 	και	NAV  (Net Asset Value) είναι η καθαρή αξία των περιουσιακών 

στοιχείων του  i Α/Κ για τις περιόδους t και t-1και D 0 είναι το μέρισμα (και η 

επιστροφή κερδών) που μπορεί να έχει διανεμηθεί στους μεριδιούχους. 

     Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα στάδια της διπλωματικής η 

υπόθεση του ανταγωνισμού θα ελέγχεται σε όρους εναλλαγής του σχετικού 

κινδύνου. Η υπόθεση προς έλεγχο είναι η (2). 

                                                                             (2) 
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To	  είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν τα Α/Κ στο δεύτερο μέρος του έτους και 

ανήκουν στους ηττημένους στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο κίνδυνος των 

ηττημένων στο πρώτο μισό του έτους συμβολίζεται από τον παρονομαστή του 

πρώτου κλάσματος . Αντίστοιχα  είναι ο κίνδυνος των Α/Κ στο δεύτερο μέρος 

του έτους που ανήκαν στους νικητές της πρώτης περιόδου του έτους. Ο κίνδυνος 

που είχαν οι νικητές στο πρώτο μέρος του έτους συμβολίζεται με .  

     Η παραπάνω υπόθεση  λέει ότι ο σχετικός λόγος κινδύνου των ηττημένων θα 

είναι μεγαλύτερος απ’ ότι για τους νικητές. Αυτή η υπόθεση μετά από τους ελέγχους 

που θα διεξάγουμε μπορεί να αποδειχτεί ότι ισχύει ως έχει, μπορεί να έχει αντίθετη 

κατεύθυνση ή μπορεί να μη βρεθεί σημαντική σχέση ανάμεσα στην προηγούμενη 

επίδοση και στον μετέπειτα κίνδυνο. 

 

 3.2.1 Οι έλεγχοι με βάση τους πίνακες συνάφειας 

     Οι έλεγχοι με βάση του πίνακες συνάφειας (contingency table based tests) 

βασίζονται στους ελέγχους που πρότειναν οι Brown, Harlow και Starks (1996). 

Αυτοί οι έλεγχοι έχουν ως βάση τη κατασκευή των πινάκων συνάφειας για τον 

έλεγχο της υπόθεσης του τουρνουά (tournament hypothesis).  Αυτή η μεθοδολογία 

έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από όλες σχεδόν τις μελέτες της βιβλιογραφίας του 

tournament hypothesis. 

Προσπαθώντας να ελέγξουμε αν η επίδοση στο πρώτο μισό του έτους επηρεάζει 

τον μετέπειτα αναλαμβανόμενο κίνδυνο δημιουργούμε  2 μεταβλητές, την RTN και 

την  RAR, που εκτιμούν την επίδοση και τον σχετικό αναλαμβανόμενο κίνδυνο του 

Α/Κ. Η επίδοση των Α/Κ στο πρώτο μισό του έτους υπολογίζεται με βάση τον 

παρακάτω τύπο που στην ουσία είναι η αθροιστική απόδοση του J Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου.  

∏ 1 1                                                   (3)
 

Το y συμβολίζει το έτος για το οποίο υπολογίζουμε την αθροιστική απόδοση.  

Επειδή τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει αφορούν τη χρονική περίοδο 1999-2013 
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το y θα παίρνει τιμές μεταξύ του 1 και του 15, 1,2,3…………14,15. Το  

συμβολίζει τον αριθμό των ημερών του πρώτου εξαμήνου που διατέθηκε το μερίδιο 

(trading days) του J Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το έτος y, ενώ ο αριθμός το ημερών 

που διατέθηκε το μερίδιο του ίδιο Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το δεύτερο εξάμηνο του 

έτους y συμβολίζεται με . Τέλος, ο συνολικός αριθμός των ημερών που το 

μερίδιο διατέθηκε για το έτος y συμβολίζεται με τη μεταβλητή  (όπου  

	 	 ). 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τον αναπροσαρμοζόμενο λόγο κινδύνου με βάση τον 

τύπο (4) 

                                                                                   (4) 

Το  είναι ο κίνδυνος του δεύτερου εξαμήνου του έτους y που περιλαμβάνεται 

στη χρονική περίοδο της ανάλυσής μας και το  ο κίνδυνος του πρώτου 

εξαμήνου του έτους y. 

      Όπως βλέπουμε το  δηλώνει τον σχετικό λόγο κινδύνου που αναλαμβάνει 

ένα Α/Κ στο δεύτερο μισό ενός έτους σε σχέση με τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου 

του στο πρώτο μισό του ίδιου έτους. Εκτιμάμε τον συνολικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου μέσω της τυπικής απόκλισης των αποδόσεων. Έτσι μια εκτίμηση 

της τυχαίας μεταβλητής RAR για το J αμοιβαίο κεφάλαιο, του έτους y δίνεται από 

τον τύπο (5) 

∑ ̅
/
∑ ̅

               (5) 

Όπως βλέπουμε η εκτίμηση γίνεται με βάση τον λόγο των δύο τυπικών αποκλίσεων 

των δύο περιόδων του έτους. 

      Έπειτα τα Α/Κ κατηγοριοποιούνται σε “Winners” ή “Losers” (νικητές ή ηττημένοι) 

ανάλογα με το αν  ή .  Μία 

δεύτερη κατηγοριοποίηση γίνεται σε “High RAR” ή “Low RAR”  ανάλογα με το αν 
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 ή . Δημιουργείται έτσι ένας 

2χ2 πίνακας συνάφειας με 2 δίτιμες κατηγορικές τυχαίες μεταβλητές με τα τέσσερα 

δυνατά αποτελέσματα να είναι “Winner”/“High RAR”, “Winner”/“Low RAR”, 

“Losers”/“High RAR”, “Losers”/“Low RAR”.  Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζεται ο 

πίνακας συνάφειας με τις αντίστοιχες σχετικές συχνότητες. 

  "Winner" "Loser" Total 

"High RAR" 1	 2  + =0.5 

"Low RAR" 3	 4  + =0.5 
Total 	+ 	=0.5 + =0.5 1 

 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα τα διαγώνια στοιχεία (οι διαγώνιες σχετικές 

συχνότητες) είναι ίσες ενώ τα παράλληλα ή κάθετα στοιχεία (το άθροισμα των 

οποίων) αποτελούν τις περιθώριες συχνότητες αθροίζουν στο 0.5. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι έχουμε χρησιμοποιήσει ως κριτήριο κατηγοριοποίησης τόσο της 

επίδοσης όσο και του αναπροσαρμοζόμενου λόγου κινδύνου τη διάμεσο.   

     Στη συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος χ-τετράγωνο ανεξαρτησίας του Pearson. Ο 

έλεγχος χ-τετράγωνο του Pearson προσπαθεί να ελέγξει αν οι σχετικές 

συχνότητες του 2Χ2 πίνακα συνάφειας είναι ίσες, με τη μηδενική υπόθεση να 

είναι η :	 	=  	= 	= =0.25. 

 
Αν δειχτεί ότι καμιά από τις σχετικές συχνότητες των τεσσάρων κελιών του πίνακα 

2Χ2 δεν είναι στατιστικά διαφορετική από το 0.25 τότε συνεπάγεται ότι οι δύο 

μεταβλητές (RTN, RAR) είναι ανεξάρτητες και κατά συνέπεια δε στηρίζεται η 

υπόθεση του τουρνουά της εξίσωσης (2). Σε διαφορετική περίπτωση, σημαίνει ότι η 

προηγούμενη επίδοση επηρεάζει τον σχετικό λόγο κινδύνου που αναλαμβάνουν τα 

Α/Κ. Πρέπει να δούμε από τις παρατηρήσιμες συχνότητες ποιές από τις συχνότητες 

των τεσσάρων κελιών του πίνακα συνάφειας είναι στατιστικά μεγαλύτερες από το 

0.25 και ποιες μικρότερες. Με αυτόν τον τρόπο θα δούμε και ποια είναι η 

κατεύθυνση της σχέσης προηγούμενη επίδοση/μετέπειτα αναλαμβανόμενος 

κίνδυνος. 
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     Στο μόνο που διαφέρει η παρούσα ανάλυσή είναι ότι, αντίθετα με τους Brown 

Harlow και Starks (1996) που είχαν μηνιαίες αποδόσεις, γίνεται χρήση ημερήσιων 

αποδόσεων πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε πολύ μικρότερη μεροληψία στην 

εκτίμηση του σχετικού λόγου κινδύνου μέσω των τυπικών αποκλίσεων όπως 

έδειξαν οι Goriaev, Nijman και Werker (2005). 

 

 3.2.1.1  Η Επέκταση της Μεθοδολογίας των Brown Harlow και Starks 

     Ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα που ωθεί την αγορά των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων σε έναν ανταγωνισμό για καθαρές νέες εισροές  είναι η σχέση που έχει 

η ετήσια επίδοση με αυτές τις νέες εισροές. Η σχετική βιβλιογραφία όμως δε λέει ότι 

οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη μόνο την αθροιστική απόδοση, επιβραβεύοντας 

τους νικητές και τιμωρώντας τους χαμένους, αλλά επισημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη 

είναι η μεταβλητότητα των αποδόσεων τόσο μικρότερες είναι οι νέες εισροές. Για 

αυτό το λόγο υποθέτουμε ότι οι διαχειριστές χρησιμοποιούν ως μέτρο της 

αξιολόγησης της επίδοσης ένα risk adjusted μέτρο (μέτρο προσαρμοσμένο ως 

προς τον κίνδυνο) που με δεδομένη την αθροιστική απόδοση θα επιβραβεύει τη 

μικρή μεταβλητότητα των αποδόσεων και θα τιμωρεί τη μεγάλη μεταβλητότητα των 

αποδόσεων. Το μέτρο που χρησιμοποιούμε στη μελέτη μας είναι το παρακάτω, ενώ 

όσον αφορά το μέτρο του σχετικού κινδύνου παραμένει το ίδιο με αυτό των Brown, 

Harlow και Starks. 

/ , 	 	 0
, 	 0                                    (6) 

     Στην μεταβλητή με βάση την οποία υπολογίζουμε την επίδοση των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων  έχει εισαχθεί ένας παράγοντας ως εκτιμητής του κινδύνου 

που είναι η τυπική απόκλιση του πρώτου μισού του έτους. Αυτό το μέτρο της 

επίδοσης προσαρμοσμένο ως προς τον κίνδυνο (risk adjusted performance 

measure) είναι σύμφωνο και με τη βιβλιογραφία που εξετάζει τη σχέση της επίδοση 

και των μετέπειτα εισροών που θα έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους τα Α/Κ. 

Υποστηρίζεται ότι οι επενδυτές δε λαμβάνουν υπόψη τους για το που θα 
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επενδύσουν τα χρήματά τους μόνο τη σχετική αθροιστική απόδοση των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων αλλά και την μεταβλητότητα που έχουν αυτές οι αποδόσεις. Αυτό 

αποτελεί ένα κίνητρο για τους διαχειριστές να μη χρησιμοποιούν ως μέτρο της 

επίδοσης τους στο πρώτο εξάμηνο του έτους την αθροιστική απόδοση αλλά κάποιο 

μέτρο επίδοσης που θα επιβραβεύει την υψηλή αθροιστική απόδοση και θα 

“τιμωρεί” ,μέσω εκροών, τη μεγάλη μεταβλητότητα στις αποδόσεις. Γι’ αυτό το λόγο 

προτείνεται το παραπάνω μέτρο για την αξιολόγηση της επίδοσης των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων. Σύμφωνα με τη (6) αν η αθροιστική απόδοση είναι θετική, όση 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα έχουμε θα τη διαιρούμε με την αθροιστική απόδοση και 

θα παίρνουμε ένα μικρότερο δείκτη της επίδοσης. Όταν όμως η αθροιστική 

απόδοση είναι μικρότερη του μηδενός δε μπορούμε να διαιρέσουμε την αθροιστική 

απόδοση με τη μεταβλητότητα γιατί σε αυτή τη περίπτωση θα παίρνουμε ένα 

μεγαλύτερο δείκτη της επίδοσης όσο αυξάνει η μεταβλητότητα των αποδόσεων.  

Έτσι επινοούμε ένα τέχνασμα και πολλαπλασιάζουμε αντί να διαιρούμε με την 

μεταβλητότητα των αποδόσεων γιατί μόνο έτσι έχοντας σταθερή την αθροιστική 

απόδοση όσο αυξάνεται η μεταβλητότητα παίρνουμε έναν μικρότερο δείκτη της 

επίδοσης. 

     Ύστερα συνεχίζουμε και πάλι κατά τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας τα ίδια βήματα 

μόνο που για μέτρο της επίδοσης αντί να χρησιμοποιείται η εξίσωση (3) θα 

χρησιμοποιείται η (6). 

 

3.2.1.2 Διαδικασία εύρεσης “Extreme Winners” και “Extreme Losers” 

Μια συνήθης πρακτική της βιβλιογραφίας είναι αντί να διεξάγει ελέγχους για τον 

έλεγχο του ανταγωνισμού για όλο το δείγμα των Α/Κ περιορίζεται μόνο σε αυτούς 

με την πολύ χαμηλή σχετική επίδοση και σε αυτούς με την πολύ υψηλή σχετική 

επίδοση. Σε αυτή τη διατριβή υπολογίζουμε τη συνολική επίδοση για την πρώτη 

περίοδο μέσω της μεταβλητής , ή  αν επιλεχτεί ως πιο 

κατάλληλο το δεύτερο μέτρο για την εκτίμηση της επίδοσης που είναι 

προσαρμοσμένο ως προς τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια 

διατάσσουμε το δείγμα κατά αύξουσα σειρά και επιλέγουμε μόνο τα Αμοιβαία 

Κεφάλαια που έχουν συνολική επίδοση μέσα στο 25% με τη μεγαλύτερη επίδοση 
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και τα Αμοιβαία Κεφάλαια που κατατάσσονται μέσα στο 25% με τη χειρότερη 

επίδοση. Έτσι το νέο μας δείγμα αποτελείται πλέον από δύο υποομάδες, τους 

“Extreme Winners” και τους “Extreme Losers”. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο λόγος 

αναπροσαρμοζόμενου κινδύνου μέσω της μεταβλητής RAR. Η μεταβλητή RAR 

μετατρέπεται σε μια ψευδομεταβλητή η οποία θα παίρνει την τιμή “High RAR”  αν το 

RAR του J Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι μεγαλύτερο της διαμέσου RAR ενώ θα 

παίρνει την τιμή  “Low RAR” αν έχει επίδοση μικρότερη της διαμέσου RAR. Με 

αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα ζευγάρι από δύο δίτιμες μεταβλητές (RTN,RAR) 

σχηματίζοντας έναν πίνακα συνάφειας 2x2 (contingency table 2X2) με τα τέσσερα 

δυνατά αποτελέσματα να είναι τα: “Extreme Winner/“Low RAR”, “Extreme 

Winner/“High RAR”,“Extreme Loser”/“Low RAR” και “Extreme Loser/“High RAR”.  

Στη συνέχεια ακολουθούμε την ίδια ακριβώς μεθοδολογία με αυτή των Brown 

Harlow και Starks (1996) για να δούμε μέσω του ελέγχου χ-τετράγωνο του Pearson 

(Chi-Square of Pearson) αν οι “Extreme Losers” αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο 

σε σχέση με τους “Extreme Winners”.  Εν μέρει οδηγούμαστε στο να ελέγξουμε την 

υπόθεση του τουρνουά μόνο για τα δύο ακραία τεταρτημόρια. Αυτό προκύπτει και 

από παλαιότερες μελέτες που υποστηρίζουν ότι οι πολύ μεγάλες εισροές πάνε 

στους διαχειριστές που ανήκουν στο 20% με τη μεγαλύτερη επίδοση. Αντίστοιχα οι 

διαχειριστές με τη πολύ κακή επίδοση έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο απόλυσης (αυτοί 

που βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας με τα τεταρτημόρια των αποδόσεων). Άρα 

το κίνητρο για τουρνουά θα είναι πολύ ισχυρό στους “Extreme Winners”  και ο 

κίνδυνος απόλυσης θα είναι πολύ υψηλός στου “Extreme Losers”. 

 

 3.2.2 Μοντέλο Γραμμικής Παλινδρόμησης  

     Ένας άλλος τρόπος για να εκτιμηθεί η σχέση της επίδοσης που έχουν τα  Α/Κ 

στο πρώτο μισό του έτους και ο κίνδυνο που αναλαμβάνουν στο δεύτερο μέρος 

είναι ένα cross sectional μοντέλο παλινδρόμησης για κάθε έτος. Αν όμως θέλουμε 

να κάνουμε έλεγχο αυτής της σχέσης για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του ενός 

έτους τότε υιοθετούμε τη μέθοδο pooled cross sectional analysis (συγκεντρωτικά 

cross sections).   

     Αυτό που κάνουμε είναι να θεωρήσουμε ως εξαρτημένη μεταβλητή τη διαφορά 

του κινδύνου της δεύτερης περιόδου μείον τον συνολικό κίνδυνο της πρώτης 
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περιόδου του χρόνου. Η βασική ανεξάρτητη μεταβλητή που θα υπάρχει στη δεξιά 

πλευρά της παλινδρόμησης θα είναι η σχετική κατάταξη του Α/Κ για την Interim 

περίοδο (περίοδος αξιολόγησης της επίδοσης που θα οδηγήσει τον διαχειριστή των 

Α/Κ να αυξήσει ή να μειώσει τον κίνδυνο στο υπόλοιπο του έτους ανάλογα με το αν 

έχει υψηλή ή χαμηλή επίδοση). Αν βρούμε ότι το βήτα του μοντέλου 

παλινδρόμησης για τη μεταβλητή της κατάταξης είναι στατιστικά σημαντικό αυτό 

σημαίνει ότι η ο σχετικός κίνδυνος που έχει ένα Α/Κ στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 

επηρεάζεται από την επίδοση που είχε στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυτού. 

Στα πλαίσια του μοντέλου παλινδρόμησης δε θα χρησιμοποιήσουμε για την 

εκτίμηση της επίδοσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη μεταβλητή  της 

εξίσωσης (3). Αυτό γίνεται γιατί όταν πάμε να τρέξουμε τους συγκεντρωτικούς 

ελέγχου παλινδρόμησης (pooled cross sectional regressions), το μοντέλο θα 

λαμβάνει ως χαμηλή επίδοση τις αποδόσεις των ετών που είχαμε καθοδική αγορά 

και για υψηλή σχετική επίδοση τις επιδόσεις των ετών που η αγορά ήταν ανοδική. 

Έτσι, θα λαμβάνονται από το μοντέλο παλινδρόμησης ως χαμηλές σχετικές 

επιδόσεις όλες οι επιδόσεις του 2008 και αντίστοιχα ως υψηλές οι επιδόσεις ενός 

έτους που η αγορά κινήθηκε έντονα ανοδικά. Επιπλέον, η εξαρτημένη μεταβλητή 

που είναι η διαφορά της τυπικής απόκλισης του δεύτερου εξαμήνου του έτους μείον 

την τυπική απόκλιση του πρώτου θα επηρεαζόταν από ακραίες τιμές που θα 

μπορούσε να πάρει η . Αν εκτελούσαμε με αυτόν τον τρόπο την 

παλινδρόμηση θα είχαμε εντελώς λανθασμένα αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, 

θέλουμε ένα μοντέλο που θα  λαμβάνει για κάθε έτος ως χαμηλή επίδοση αυτές 

που είναι μικρότερες από τη διάμεσο και ως υψηλές αυτές που είναι υψηλότερες 

από την διάμεσο (άλλωστε έχουμε υπόθεσει ότι ο ανταγωνισμός διεξάγεται σε 

ετήσια βάση). θέλαμε να εκτελέσουμε έναν συγκεντρωτικό έλεγχο για να 

μπορέσουμε να συμπεράνουμε αν ισχύει η υπόθεση του τουρνουά για χρονικά 

διαστήματα μεγαλύτερα του ενός έτους.  

 

Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήσαμε τη μεταβλητή της κατάταξης και όχι της επίδοσης 

με σκοπό να ελαττώσουμε το πρόβλημα των ακραίων τιμών που μπορεί να 

υπάρχουν στη μεταβλητή . Ας πάμε να εξηγήσουμε λοιπόν πως 
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δημιουργείται η μεταβλητή της κατάταξης των Α/Κ. Πρώτα πάμε και υπολογίζουμε 

το μέτρο που έχομε ορίσει για την εκτίμηση της επίδοσης, η εξίσωση (3) μέσω της 

μεταβλητής .	Διατάσσουμε το δείγμα κατά αύξουσα σειρά και ανάλογα με τη 

θέση που έχει ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη κατάταξη υπολογίζεται η απόλυτη 

κατάταξη των Α/Κ που βρίσκονται στο δείγμα μας μέσω της μεταβλητής ARank 

(Absolute Rank, απόλυτη θέση στη κατάταξη). Το Α/Κ με τη χειρότερη επίδοση θα 

παίρνει τη τιμή 1, το Α/Κ με τη δεύτερη χειρότερη τη τιμή 2 και το Α/Κ που έχει την 

υψηλότερη επίδοση θα παίρνει την τιμή , όπου  θα είναι το μέγεθος του 

δείγματος για το έτος y. Δηλαδή 1,2,3, … . . . Αν εκτελούσαμε μια 

παλινδρόμηση μόνο για έναν χρόνο τότε τη μεταβλητή ARank θα τη βάζαμε στην 

εξίσωση παλινδρόμησης και θα λειτουργούσε σωστά. Επειδή όμως εμείς εκτός από 

παλινδρομήσεις για το κάθε μεμονωμένο έτος θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον και 

pooled cross sections (συγκεντρωτικές παλινδρομήσεις), για πολλά χρόνια μαζί, θα 

κανονικοποιήσουμε τη κατάταξη ως προς το μέγεθος του δείγματος, γιατί είναι άλλο 

να έχεις την εκατοστή θέση σε ένα χρόνο που υπάρχουν χίλια Α/Κ στην αγορά και 

άλλο αν έχεις την εκατοστή θέση σε ένα έτος που έχεις μόνο διακόσια Α.Κ στην 

αγορά. Άλλωστε δε έχουμε σταθερό δείγμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάλυσής μας. 

Στη πρώτη περίπτωση ανήκεις στο καλύτερο 10% ενώ στη δεύτερη στο καλύτερο 

50%, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την υπόθεση του τουρνουά που 

προσπαθούμε να ελέγξουμε. 

     Για να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα δημιουργούμε τη μεταβλητή της σχετικής 

κατάταξης Rrank (Relative Rank) η οποία προκύπτει διαιρώντας την απόλυτη 

κατάταξη ενός J Αμοιβαίου Κεφαλαίου για κάποιο έτος y με το μέγεθος του 

δείγματος αυτού του συγκεκριμένου χρόνου. Επομένως, 

                                                                             (7) 

που θα παίρνει τιμές μεγαλύτερες του μηδέν και μικρότερες ίσες του ένα. Η RRank 

ουσιαστικά μετράει τη σχετική θέση ενός Α/Κ στην κατανομή της επίδοσης και είναι 

ουσιαστικά το ποσοστιμόριο της κατανομής. Το Α/Κ με την υψηλότερη θέση στη 

κατάταξη για κάποιο τυχαίο έτος y θα παίρνει την τιμή 1 και το Α/Κ με τη χειρότερη 
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επίδοση θα παίρνει την τιμή . Δηλαδή  το εύρος τιμών της  σχετικής επίδοσης θα 

είναι  , …… 1. 

     Όπως έχουμε ήδη τονίσει η σχετική μεταβλητότητα των αποδόσεων δεν 

εξαρτάται μόνο από την επίδοση που έχει το Α/Κ στο πρώτο εξάμηνο αλλά και από 

άλλους παράγοντες όπως είναι η ηλικία του Α/Κ (fund age), αλλά και οι 

μεταβλητότητα που είχαν οι αποδόσεις του Α/Κ στο πρώτο μισό του έτους. 

     Θα εκτιμήσουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας τη 

παρακάτω συνάρτηση παλινδρόμησης για το κάθε έτος που συμπεριλαμβάνεται 

στο δείγμα μας. 

∗ ∗ ∗                    (8) 

  Από τις μεταβλητές της εξίσωσης (8) η μόνη που δεν έχει οριστεί είναι η  Age η 

οποία συμβολίζει την ηλικία των Α/Κ και είναι υπολογισμένη σε μήνες.  

    Έχει τονιστεί σε πολλά σημεία της διατριβής ότι περιμένουμε η σχέση μεταξύ 

κατάταξης και σχετικού κινδύνου να αλλάξει ανάλογα με το αν βρισκόμαστε σε μία 

ανοδική ή μία καθοδική αγορά. Για το λόγο αυτό εκτελούμε συγκεντρωτικούς 

ελέγχου για όλα τα χρόνια που έχουμε ανοδική αγορά και μια άλλη παλινδρόμηση 

για τα χρόνια που έχουμε καθοδική αγορά. Για να το ελέγξουμε αυτό πάμε και 

εισάγουμε δύο ψευδομεταβλητές (dummy variables) στη εξίσωση (8). Η μία που 

είναι η  θα παίρνει την τιμή 1 (0) όταν έχουμε ανοδική (καθοδική) αγορά και η 

άλλη που είναι  θα παίρνει την τιμή 1 (0) όταν η αγορά είναι καθοδική 

(ανοδική).  Οπότε προκύπτει η εξίσωση (9) που παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∗                                                                        (9) 
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3.2.3 Μοντέλο Πιθανότητας Logit 

     Αυτή θα είναι η τρίτη και τελευταία μεθοδολογία που θα εφαρμόσουμε στη 

παρούσα εργασία. Η παλινδρόμηση Logit χρησιμοποιείται για να προβλέψει μια 

εξαρτημένη μεταβλητή η οποία είναι σε μορφή ψευδομεταβλητής (dummy variable)   

μέσω περισσότερων από μία ανεξάρτητων μεταβλητών. Το μοντέλο Logit 

χρησιμοποιείται ως μια εναλλακτική της γραμμικής παλινδρόμησης καθώς το 

μοντέλο παλινδρόμησης αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Δεν ισχύουν κάποιες 

από τις υποθέσεις που θα έπρεπε για να θεωρηθεί ότι το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης είναι καλά ορισμένο (π.χ. τα δεδομένα δεν ακολουθούν την 

κανονική κατανομή ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα σφάλματα έχουν πρόβλημα 

ετεροσκεδαστικότητας). Για τους λόγους αυτούς προτείνεται το μοντέλο Logit που 

είναι ανθεκτικό σε αυτές τις υποθέσεις. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει το μοντέλο logit είναι τα εξής: 

 Οι ανεξάρτητες και η εξαρτημένη μεταβλητή δεν είναι απαραίτητο να 

κατανέμονται κανονικά.  

 Δεν προϋποθέτει ότι η σχέση μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητων 

μεταβλητών να είναι γραμμική 

 Η λογιστική παλινδρόμηση (logit model) δε προϋποθέτει ότι πρέπει να 

υπάρχει έλλειψη ετεροσκεδαστικότητα στις μεταβλητές που χρησιμοποιούμε.   

 Τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης δεν είναι αναγκαίο να ακολουθούν τη 

κανονική κατανομή. 

Αυτοί ήταν μερικοί από τους λόγους που το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης 

μπορεί να εφαρμοστεί αντί κάποιων μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης, τα οποία 

δεν ακολουθούν κάποιες από τις υποθέσεις που κάνουν τα γραμμικά υποδείγματα 

παλινδρόμησης. 

Για τις ανάγκες του μοντέλου Logit κατασκευάζεται η ψευδομεταβλητή RAR που 

είναι και η εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου. 

1, 	
0, 	                                                         (10) 
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     Στο Logit μοντέλο η εξαρτημένη μεταβλητή θα είναι η ψευδομεταβλητή RAR  της 

εξίσωσης (10) ενώ εξαρτημένες θα είναι η ποσοτική μεταβλητή Rrank της εξίσωσης 

7 καθώς και οι μεταβλητές Αge και . Επομένως η τελική μορφή του μοντέλου θα 

είναι η παρακάτω: 

ln ∗ ∗ ∗                       (11) 

    Το  	συμβολίζει ουσιαστικά την πιθανότητα το RAR να είναι μεγαλύτερο της 

διαμέσου RAR (δηλαδή ο αναπροσαρμοζόμενος λόγος κινδύνου να είναι 

υψηλότερος της διαμέσου). Η παραπάνω παλινδρόμηση  εκτελείται είτε για το 

σύνολο των δεδομένων που έχουμε στο δείγμα μας, και για τα 15 χρόνια 

συγκεντρωτικά (χρονική περίοδος 1999-2013), είτε για κάθε έτος ξεχωριστά. Επειδή 

όμως από τους κύριους στόχους της διατριβής είναι να δούμε αν διαφέρει η 

συμπεριφορά των Α/Κ, όταν έχουμε διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά μετοχών των ΗΠΑ, εισάγουμε δύο ψευδομεταβλητές στην εξίσωση (11). Η 

μία θα είναι η ψευδομεταβλητή  που θα παίρνει την τιμή 1 αν έχουμε ανοδική 

αγορά (bull market) και 0 αν έχουμε καθοδική αγορά. Η δεύτερη ψευδομεταβλητή 

θα είναι η  η οποία θα παίρνει την τιμή 1 αν έχουμε καθοδική αγορά και την 

τιμή 0 αν έχουμε ανοδική αγορά. Έτσι, εισάγοντας τις δύο ψευδομεταβλητές στην 

εξίσωση (11) παίρνουμε την εξίσωση (12) η οποία παρουσιάζεται παρακάτω. 

ln ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∗                                                                                    (12) 
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4. Η Περιγραφή της Εμπειρική Μελέτης 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφεί όλη η διαδικασία με βάση την οποία 

συλλέχτηκαν τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε στην εμπειρική ανάλυση αυτής της 

διατριβής.  Έπειτα θα γίνει μια μικρή αναφορά στους δύο τύπους Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων που υπάρχουν στην εμπειρική ανάλυση. 

 

4.1  Δεδομένα (Data) 

    Σε αυτή την έρευνα εξετάζονται μόνο τα Αμοιβαία Κεφάλαια που είναι ενεργά 

διαχειρίσιμα (actively managed) και όχι τα δεικτοποιημένα (index fund) τα οποία 

είναι παθητικά και ακολουθούν κάποιον δείκτη αναφοράς. Άλλωστε η ίδια η μορφή 

του ανταγωνισμού που είναι το ζητούμενο της μελέτης μας προϋποθέτει την ενεργή 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Ως εκ τούτου θα ήταν λάθος να συμπεριληφθούν 

στο ίδιο δείγμα τα παθητικά Α/Κ ή ETFs. Tα δεδομένα έχουν ληφθεί από τη βάση 

δεδομένων της Bloomberg στο menu των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και επιλέγοντας 

διαδοχικά φίλτρα για τη συλλογή των κατάλληλων δεδομένων. Επειδή πρέπει να 

ελεγχθεί η υπόθεση του ανταγωνισμού στην αγορά της διαχείρισης κεφαλαίων 

επιλέγονται αυτά τα Α/Κ που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποφευχθεί 

η διαφορετική συμπεριφορά των Α/Κ που οφείλεται στο διαφορετικό οικονομικό 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.  

     Ένα άλλο κριτήριο επιλογής ήταν αυτά τα κεφάλαια να επενδύουν σε αξιόγραφα 

που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ. Αυτό έγινε για να αποφευχθούν άλλοι 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τις μετοχές άλλων χωρών και όχι τις 

μετοχές της αγοράς των ΗΠΑ. Για παράδειγμα διαφορετικές αποδόσεις θα έχει ένα 

Α/Κ που θα είχε στην κατοχή του μετοχές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου που 

ακολούθησε τον τελευταίο χρόνο μια καθοδική πορεία και άλλες αποδόσεις αν είχε 

στην κατοχή του μετοχές από χρηματιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 

οποίο κινήθηκε ανοδικά για το 2014. Στη συνέχεια, αποκλείστηκαν από το δείγμα 

Α/Κ που εξειδικεύονται μόνο σε έναν κλάδο (sector funds) , θέτοντας έτσι το 

ελάχιστο κριτήριο για να μιλάμε για διαχείριση διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων. 
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Έτσι η πορεία ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου δε θα καθορίζεται από κινήσεις ενός 

μεμονωμένου κλάδου της αμερικανικής αγοράς μετοχών. 

     Βασισμένοι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία η ανάλυσή μας περιορίζεται στις δύο 

κυριότερες κατηγορίες μετοχικών Α/Κ, τα αναπτυξιακά Α/Κ και τα Α/Κ εισοδήματος. 

Ο λόγος που και οι παλαιότερες μελέτες έχουν ασχοληθεί με αυτά τα δύο ήδη Α/Κ 

είναι ότι τα αξιόγραφα που κατέχουν δίνουν την δυνατότητα στους διαχειριστές να 

μεταβάλουν ευκολότερα τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του, αλλά παράλληλα 

έχουν και μεγάλα περιθώρια ανάληψης κινδύνου που μπορούν να αναλάβουν 

σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο (prospectus) πάνω στο οποίο δηλώνουν των 

αντικειμενικό του στόχο. Άρα ο κάθε διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα μέσω των 

πολλών ευκαιριών που δίνει η αγορά μετοχών να ακολουθεί τέτοιες στρατηγικές 

που θα που θα αυξάνουν την αναμενόμενη κατάταξη στο τέλος του χρόνου. 

    Ένας δεύτερος λόγος που επιλέχτηκαν αυτές οι δύο κατηγορίες Α/Κ είναι ότι 

διαχρονικά έχει δειχτεί πως αυτές οι δύο κατηγορίες Α/Κ έχουν τη μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα στις τιμές τους, και συνεπώς οι διαχειριστές μπορούν κατά κάποιο 

τρόπο να χειραγωγήσουν τον υπερβάλλοντα κίνδυνο, πάνω από αυτόν της αγοράς, 

που θα αναλάβουν στο μέλλον με βάση τις επιλογές των μετοχών που κάνουν 

τώρα. Δεν υποστηρίζεται με το παραπάνω επιχείρημα ότι αν ένας διαχειριστής 

επενδύσει σε συγκεκριμένες μετοχές θα γνωρίζει ακριβώς τον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου του στο μέλλον αφού αυτές οι μετοχές έχουν κίνδυνο αγοράς που 

δε εξαρτάται από τον διαχειριστή ενός χαρτοφυλακίου, γνωρίζει όμως ότι αν 

επενδύσει σε κάποιες μετοχές που είναι πολύ πιο ευμετάβλητες από άλλες, τότε 

πιθανόν αυτές οι μετοχές και στο προσεχές μέλλον θα είναι πιο ευμετάβλητες σε 

σχέση με τη μεταβλητότητα που υπάρχει στην αγορά. Κατά κάποιο τρόπο επειδή ο 

κίνδυνος είναι μεγάλος σε σχέση με άλλες μορφές Α/Κ δίνει τη δυνατότητα στον 

διαχειριστή να επιλέγει  τι υπερβάλλουσα μεταβλητότητα θα έχει σε σχέση με την 

υπόλοιπη αγορά. 

     Πρέπει να πούμε ότι η κατηγοριοποίηση που επιλέχτηκε έγινε με βάση τις 

μετοχές που είχαν πραγματικά στη κατοχή τους τα Αμοιβαία Κεφάλαια (holding 

based data) και όχι με βάση τον επενδυτικό στόχο που είχε δηλώσει στο 

ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (prospectus based data) 

ώστε να ενημερωθούν τόσο οι υπάρχοντες όσο και οι εν δυνάμει μεριδιούχοι για το 



 
 

Εργκιάν Τζοκόλα 
Μεταπτυχιακή Διατριβή 
 

49 

επενδυτικό προφίλ του αντίστοιχου A/K. Αυτή είναι μια συνήθης πρακτική που 

ακολουθεί η βιβλιογραφία γιατί πολλές φορές οι διαχειριστές των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων αποκλίνουν σημαντικά από τον επενδυτικό στόχο που έχουν θέσει στο 

ενημερωτικό δελτίο. 

      Επειδή ερευνάται ο ανταγωνισμός για μια όσο το δυνατόν καλύτερη επίδοση 

από τη πλευρά των διαχειριστών των Α/Κ ώστε να επιβραβευθούν στη συνέχεια 

μέσα από νέες επενδύσεις, εξάγουμε από το δείγμα μας τα Α/Κ που δεν εκδίδουν 

νέα μερίδια (close end funds). Θα ήταν άστοχο να υποθέσουμε ότι κάποια Α/Κ 

ανταγωνίζονται για νέες εισροές ενώ ταυτόχρονα αυτά τα Α/Κ δεν δέχονται νέες 

επενδύσεις μέσω έκδοσης νέων μεριδίων. 

     Στο δείγμα μας δε θα βρίσκονται μόνο τα Αμοιβαία Κεφάλαια που είναι ακόμα σε 

λειτουργία, αλλά και αυτά που έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους ή έχουν 

συγχωνευθεί κατά τη διάρκεια της ανάλυσής μας, προσπαθώντας έτσι να 

μειώσουμε όσο γίνεται την μεροληψία των δεδομένων που συλλέγουμε.  Αφού 

επιλεγούν όλα αυτά τα φίλτρα στο δείγμα μας παραμένουν 905 αναπτυξιακά 

Αμοιβαία Κεφάλαια και 869 Αμοιβαία Κεφάλαια εισοδήματος.  Παρ’ όλα αυτά 

υπάρχουν διάφορες μεροληψίες, όπως όλες οι βάσεις άλλωστε, διότι τα Α/Κ με 

υψηλές αποδόσεις έχουν κίνητρο να ανακοινώνουν τα στοιχεία τους, ενώ αντίθετα 

Α/Κ που βλέπουν ότι οι αποδόσεις τους είναι μικρότερες από αυτές των 

ανταγωνιστών τους σταματάνε να ανακοινώνουν τις επιδόσεις τους στις διάφορες 

βάσεις δεδομένων όπως είναι η Bloomberg. 

 

4.2  Μετοχικά Α/Κ, Αναπτυξιακά Α/Κ και Α/Κ Εισοδήματος 

     Τα μετοχικά Α/Κ είναι μια μεγάλη κατηγορία Α/Κ που κρύβουν πολλούς 

κινδύνους. Ο σημαντικότερος από αυτούς τους κινδύνους είναι ο κίνδυνος αγοράς 

γιατί αυτά τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια είναι σε μεγάλο βαθμό διαφοροποιημένα. Ο 

δεύτερος λόγος γιατί αυτά τα Α/Κ έχουν μεγάλες διακυμάνσεις γύρω από τον μέσο 

τους είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών τους τοποθετείται σε μετοχές, 

ένα αξιόγραφο που είναι πιο ευμετάβλητο από τα άλλα αξιόγραφα που μπορούν να 

επενδύουν τα Α/Κ . Γενικά, τα μετοχικά Α/Κ είναι πιο ριψοκίνδυνα από άλλα είδη 

Α/Κ όπως είναι ομολογιακά Α/Κ (bond funds), τα Α/Κ χρηματαγοράς (money market 
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funds), και τα Α/Κ μεικτού τύπου (balanced funds). Γιατί όμως οι επενδυτές 

επιλέγουν να επενδύουν στα μετοχικά Α/Κ παρ’ όλους τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν. Οι επενδυτές εμπιστεύονται τα Α/Κ που επενδύουν σε μετοχικούς 

τίτλους γιατί προσφέρουν πιο πολλές ευκαιρίες για μεγάλα κεφαλαιουχικά κέρδη. Η 

ιστορία έχει δείξει ότι διαχρονικά τα κέρδη των μετοχών ήταν αισθητά μεγαλύτερα 

από τα κέρδη που είχαν οι διάφοροι τίτλοι χρηματαγοράς αλλά και οι ομολογίες, αν 

και αρκετές φορές είχαν και πολύ μεγαλύτερες ζημιές. Εκτός όμως από τα 

αναπτυξιακά Α/Κ και τα Α/Κ εισοδήματος που θα ασχοληθούμε εμείς, υπάρχουν και 

άλλα ήδη μετοχικών Α/Κ, τα πιο γνωστά από τα οποία είναι τα επιθετικά υπεραξίας 

(aggressive growth funds), τα Α/Κ υπεραξίας και εισοδήματος (growth and income 

funds), τα κλαδικά Α/Κ (sector funds), και τα δεικτοποιημένα Α/Κ (index funds). 

     Ο αντικειμενικός στόχος των αναπτυξιακών Α/Κ είναι να μεγιστοποιήσουν τα 

αναμενόμενα κεφαλαιουχικά τους κέρδη μακροπρόθεσμα. Δε μπορούν να 

εκμεταλλευτούν ευκαιρίες short selling  όπως τα επιθετικά Α/Κ (aggressive growth 

MFs) και όπως είναι φυσικό έχουν μικρότερη μεταβλητότητα στις αποδόσεις τους 

από τα επιθετικά. Άρα τα αναπτυξιακά Α/Κ έχουν υψηλό κίνδυνο. απευθύνονται σε 

επενδυτές προσδοκούν υψηλά μακροπρόθεσμα κέρδη, ενώ δεν συνηθίζουν να 

μοιράζουν πολύ συχνά υψηλές μερισματικές αποδόσεις. 

     Από την άλλη τα Α/Κ εισοδήματος έχουν ως αντικειμενικό στόχο να προσφέρουν 

σταθερό εισόδημα στους επενδυτές τους μέσω της διανομής μερισμάτων. Γι’ αυτό 

το λόγο αυτά τα Α/Κ επενδύουν σε μετοχές εταιριών που διανέμουν σημαντικό 

κομμάτι των κερδών σε μερίσματα. Οι αποδόσεις τους τείνουν να είναι πιο μικρές 

από αυτές των αναπτυξιακών Α/Κ, έχουν όμως και μικρότερη διακύμανση 

αποδόσεων. 

 

 4.3 Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία  

     Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά περιγραφικά στατιστικά των 

παραμέτρων που αναλύονται όσον αφορά την αγορά των μετοχών των Η.Π.Α. 

Αυτά τα περιγραφικά στοιχεία δεν αφορούν τα Α/Κ αλλά τα αξιόγραφα στα οποία 

επενδύουν τα Α/Κ που είναι οι μετοχές. Με αυτόν τον τρόπο θα δούμε ποια είναι η 

κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και να συνδέσουμε τη κατάσταση αυτή με τον 
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έλεγχο της υπόθεσης του τουρνουά που προσπαθεί να ελέγξει η παρούσα 

διπλωματική διατριβή.  

 

4.3.1 Ορισμός των Συνθηκών της Αγοράς Μετοχών  

Για να καθοριστεί αν η αγορά βρίσκεται σε μια ανοδική η καθοδική πορεία 
χρησιμοποιούμε τον δείκτη CRSP Total Return Index των NYSE, AMEX και 
NASDAQ μετοχών που δίνεται από την ιστοσελίδα των Fama-French. Αυτός o 
δείκτης  προσεγγίζει την μέση κίνηση των μετοχών της Αμερικανικής Αγοράς. Αν η 
απόδοση αυτού του δείκτη είναι μεγαλύτερη από την απόδοση του ακίνδυνου 
επιτοκίου που υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο έντοκο γραμμάτιο του δημοσίου των 
Η.Π.Α (1 month Treasury Bill)  τότε θεωρούμε ότι η Αμερικανική αγορά κινείται 
ανοδικά (bull market), ενώ στην αντίθετη περίπτωση η αγορά μετοχών κινείται 

καθοδικά (bear market). Έχουμε δηλαδή bull market αν rm-rf >0, και bear market αν 

rm-rf ≤0, όπου rm είναι η απόδοση του δείκτη CRSP και rf είναι η απόδοση του 
μηνιαίου έντοκου γραμματίου. 

 

Έτος  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

RTN(rm‐rf)  0,0963  ‐0,0393  ‐0,0814  ‐0,1295  0,1245  0,0343  ‐0,0141  0,0087 

σ1(rm‐rf)  0,1311  0,1902  0,1724  0,1273  0,1411  0,0846  0,0775  0,0824 

σ2(rm‐rf)  0,1161  0,1579  0,1421  0,2173  0,0903  0,0773  0,0716  0,0674 

RAR(rm‐rf)  0,8852  0,8301  0,8237  1,7062  0,6397  0,9146  0,9240  0,8178 

  

Έτος  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

RTN(rm‐rf)  0,0484  ‐0,1225  0,0463  ‐0,0580  0,0589  0,0927  0,1474 

σ1(rm‐rf)  0,0801  0,1472  0,2467  0,1478  0,0942  0,0998  0,0891 

σ2(rm‐rf)  0,1355  0,3707  0,1212  0,1112  0,2229  0,0861  0,0711 

RAR(rm‐rf)  1,6916  2,5180  0,4914  0,7526  2,3657  0,8632  0,7975 

 

     Όλες οι παραπάνω μεταβλητές είναι εκφρασμένες σε εξαμηνιαία βάση. Το RTN 

συμβολίζει την αθροιστική απόδοση του πρώτου εξαμήνου του παράγοντα της 

παρένθεσης που είναι η υπερβάλλουσα απόδοση του δείκτη CRSP πάνω από το 

ακίνδυνο επιτόκιο. Το σ1 είναι ο κίνδυνος του πρώτου εξαμήνου του έτους και σ2 ο 

κίνδυνος του δεύτερου εξαμήνου όπως αυτοί εκτιμούνται με βάση την τυπική 

απόκλιση των δύο αποδόσεων, rm και rf. 

  Αυτό που προσπαθούμε να ελέγξουμε  είναι αν οι διαχειριστές βλέποντας την 

κίνηση της αγοράς στο πρώτο εξάμηνο του έτους, λαμβάνουν αντίστοιχα και την 
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απόφαση για το αν θα αυξήσουν ή θα μειώσουν τον σχετικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου τους στο δεύτερο εξάμηνο . Χρησιμοποιώντας όμως την κατάσταση 

της αγοράς μετοχών στο πρώτο εξάμηνο του έτους για να πάρουν απόφαση για τη 

στρατηγική που θα ακολουθήσουν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους γίνεται έμμεσα η 

υπόθεση ότι οι διαχειριστές πιστεύουν πως οι συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά στο πρώτο εξάμηνο θα συνεχίσουν και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. 

Πιστεύεται, σύμφωνα και με παλαιότερες μελέτες όπως είναι αυτή των Kempf, 

Ruenzi και Thiele (2009), ότι οι ηττημένοι διαχειριστές αν δουν ότι η αγορά κινείται 

καθοδικά, φοβούνται μήπως η πτώση συνεχίσει και στο δεύτερο μισό του έτους και 

γι’ αυτό το λόγω ακολουθούν πιο συντηρητική στρατηγική ( σε όρους κινδύνου) από 

τους νικητές διαχειριστές. Αυτό γίνεται γιατί σε μια καθοδική αγορά οι ηττημένοι 

διαχειριστές που αποκλίνουν από τη μέση απόδοση της αγοράς έχουν μεγάλο 

κίνδυνο να απολυθούν. Έτσι το κίνητρο να μειώσουν τον σχετικό τους κίνδυνο 

επικρατεί από το κίνητρο του τουρνουά που τους ωθεί να αναλάβουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο από τους νικητές. Όταν όμως η αγορά είναι ανοδική το κίνητρο του 

τουρνουά επικρατεί και οι ηττημένοι είναι πολύ πιο πιθανό να αυξήσουν τον σχετικό 

κίνδυνο περισσότερο από τους νικητές.  

     Τέλος, με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα έτη που η αγορά κινήθηκε καθοδικά 

στο πρώτο εξάμηνο ενός οποιοδήποτε έτους για τα τη χρονική διάρκεια 1999-2013. 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα τα έτη για τα οποία η αγορά ήταν καθοδική  

στο πρώτο εξάμηνο είναι: 2000, 2001, 2002, 2005, 2008, 2010. Αντίστοιχα τα έτη 

που η αγορά είχε πτώση είναι: 1999, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 

2013. 
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5. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν τα αποτελέσματα που βρίσκονται στο 

παράρτημα.  

 

5.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων για τους πίνακες συνάφειας. 

Ένα γενικό σχόλιο για όλους τους πίνακες είναι ότι όταν ελέγχουμε την υπόθεση 

του τουρνουά για το σύνολο του δείγματος (και για τα 15 χρόνια μαζί) βρίσκουμε ότι 

ο αριθμός των ηττημένων που μειώνουν τον σχετικό κίνδυνο στο δεύτερο εξάμηνο 

είναι στατιστικά μεγαλύτερος από τον αριθμό των ηττημένων που μειώνουν τον 

σχετικό κίνδυνο. Επειδή όμως γνωρίζουμε ότι λειτουργούν διαφορετικά κίνητρα 

στους διαχειριστές όταν έχουμε ανοδικές αγορές και άλλες όταν έχουμε καθοδικές ο 

συγκεντρωτικός πίνακας δε θεωρείται ότι δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα και δεν 

αντιπροσωπεύει τη πραγματικότητα. Απλά λόγω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του 

κινήτρου για μείωση του σχετικού λόγου κινδύνου και του κινήτρου για τουρνουά 

που τους λέει να αυξήσουν την έκθεση στον κίνδυνο επικρατεί το πρώτο  

Για αυτό το λόγο χωρίζουμε το δείγμα σε δύο επιμέρους, ένα όταν η αγορά 

ανεβαίνει και ένα όταν κατεβαίνει.  

     Οι πίνακες 1 που περιλαμβάνουν τους ελέγχους για τα Αναπτυξιακά Α/Κ 

δείχνουν ότι όταν η αγορά είναι καθοδική η σχέση που διέπει την επίδοση στο 

πρώτο εξάμηνο και τον μετέπειτα αναλαμβανόμενο κίνδυνο είναι θετική, κάτι που 

συνάδει και με τη πρόσφατη βιβλιογραφία που έχουμε παρουσιάσει. Μόνο το 2000 

η σχέση επίδοσης και σχετικού κινδύνου δεν είναι στατιστικά σημαντική. Από την 

άλλη όταν έχουμε ανοδική αγορά, για κάποια χρόνια η παραπάνω σχέση είναι 

θετική και για άλλες χρονιές αρνητική, ενώ για κάποια χρόνια υπάρχει ανεξαρτησία 

μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αυτό κατοπτρίζεται και στον συγκεντρωτικό έλεγχο 

όπου δείχνει ότι σε ανοδικές αγορές υπάρχει ανεξαρτησία σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1% και η σχέση είναι θετική για επίπεδο σημαντικότητας 

μεγαλύτερο του 2,1% (π.χ. 5%). 

     Στους πίνακες 2 υπάρχουν οι αντίστοιχοι έλεγχοι για τα Α/Κ Εισοδήματος. Όταν 

η αγορά είναι καθοδική οι έλεγχοι δίνουν τα ίδια αποτελέσματα με τους ελέγχους για 
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τα αναπτυξιακά Α/Κ (ο αριθμός των ηττημένων διαχειριστών που μειώνουν τον 

σχετικό τους κίνδυνο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των νικητών που μειώνουν 

τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν στο  δεύτερο εξάμηνο του χρόνου). Από την άλλη 

όταν η αγορά είναι ανοδική έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι η σχέση της επίδοσης και 

του σχετικού κινδύνου δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό φαίνεται τόσο από τον 

συγκεντρωτικό έλεγχο που δίνει ένα p-value=0.964 όσο και από το γεγονός ότι δεν 

παρατηρείται κάποια ξεκάθαρη τάση ως προς τη κατεύθυνση της σχέσης επίδοσης-

αναλαμβανόμενου κινδύνου όταν ελέγχουμε για τα μεμονωμένα έτη, όταν έχουμε 

ανοδική αγορά. Για κάποια έτη έχουμε θετική σχέση, για κάποια αρνητική και για 

άλλα υπάρχει ανεξαρτησία. 

     Το διαφορετικό που υπάρχει στους πίνακες 3 είναι ότι υπολογίζουμε την 

επίδοση που έχει ένα Α/Κ με βάση την εξίσωση (6) και όχι την (3). Άρα για την 

εκτίμηση της επίδοσης χρησιμοποιείται το  το οποίο είναι ένα μέτρο 

που είναι προσαρμοσμένο ως προς τη μεταβλητότητα που είχαν οι αποδόσεις των 

Α/Κ για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Τα αποτελέσματα για τα Αναπτυξιακά Α/Κ 

είναι τα ίδια με αυτά από τους πίνακες 1, έχουμε δηλαδή ισχυρή θετική σχέση για 

καθοδικές αγορές και πιο ασθενής (ή και ανεξαρτησία σε επίπεδο σημαντικότητας 

1%) για ανοδικές αγορές. 

     Οι πίνακες 4 αφορούν τους ελέγχους για τα Α/Κ Εισοδήματος με βάση το νέο 

κριτήριο υπολογισμού της επίδοσης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο ωε προς τον 

κίνδυνο (εξίσωση 6). Το μόνο που αλλάζει είναι ότι από κει που υπήρχε 

ανεξαρτησία μεταξύ της επίδοσης και του σχετικού κινδύνου για τα Α/Κ εισοδήματος 

σε ανοδικές αγορές τώρα βρίσκουμε ότι αυτή η σχέση είναι θετική.  Όπως 

βλέπουμε από τους πίνακες 3 και 4 το νέο κριτήριο που χρησιμοποιούμε στη 

διατριβή για την εκτίμηση της επίδοσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν προσέφερε 

κάποια επιπλέον ωφέλεια, η οποία θα μας βοηθούσε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη 

εικόνα για την ανταγωνιστική συμπεριφορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Όπως 

φαίνεται τα αποτελέσματα που δίνουν οι έλεγχοι χρησιμοποιώντας ως μέτρο για την 

επίδοση το  είναι παραπλήσια με τα αποτελέσματα που δίνουν οι 

κλασσικοί έλεγχοι που έχουν προταθεί από τους Brown, Harlow και  Starks (1996) 

και χρησιμοποιούν ως μέτρο για την επίδοση την αθροιστική απόδοση. 
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     Στους πίνακες 5 και 6 έχουμε τους ελέγχους για τα δύο άκρα της κατανομής της 

επίδοσης των Α/Κ, “extreme winners” and “extreme losers”, όπου οι πρώτοι είχαν 

επίδοση μέσα στο 25% με την καλύτερη επίδοση και οι δεύτεροι στο 25% με τη 

χειρότερη επίδοση. Και στους δύο πίνακες δεν αλλάζουν τα αποτελέσματα σε 

σχέση με τους πίνακες 1 και 2. Στη περίπτωση των Αναπτυξιακών Α/Κ όταν έχουμε 

καθοδική αγορά η ελεγχόμενη σχέση είναι θετική, ενώ σε ανοδικές αγορές η σχέση 

είναι στατιστικά μη σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και θετική σε επίπεδο 

σημαντικότητας μεγαλύτερο του 2%. Αντίστοιχα για τα Α/Κ Εισοδήματος φαίνεται να 

έχουμε ανεξαρτησία μεταξύ των επίδοσης και σχετικού κινδύνου σε συνθήκες 

ανοδικής αγοράς, ενώ σε συνθήκες καθοδικής αγοράς η σχέση είναι θετική. 

 

5.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων της Γραμμικής Παλινδρόμησης και Logit 

μοντέλου 

Από τον πίνακα  7 για τα Αναπτυξιακά Α/Κ φαίνεται ότι η σχέση μεταξύ της 

επίδοσης και του σχετικού λόγου κινδύνου, όσον αφορά το μοντέλο Logit, είναι 

ισχυρά θετική μόνο στη περίπτωση που έχουμε καθοδική αγορά. Όταν η αγορά 

είναι ανοδική τότε η σχέση αυτή χάνει την έντασή της και σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1% υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των δύο μεταβλητών. Άλλωστε αν 

πάμε να δούμε ξεχωριστά καθένα έτος που είχαμε ανοδική αγορά θα δούμε ότι 

μόνο για τέσσερα από τα εννέα έτη έχουμε θετική σχέση. 

Το μοντέλο παλινδρόμησης δείχνει να υποστηρίζει ότι όταν έχουμε ανοδική αγορά η 

σχέση επίδοσης και σχετικού κινδύνου δεν είναι στατιστικά σημαντική (τουλάχιστον 

σε επίπεδο σημαντικότητας 1%). Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι μόνο για 

τέσσερα από τα εννέα έτη που έχουμε ανοδικές αγορές η σχέση που εξετάσουμε 

είναι θετική. Το παράλογο όμως με τη γραμμική παλινδρόμηση είναι όταν πάμε σε 

καθοδικές αγορές. Ενώ για τα τέσσερα από τα πέντε έτη έχουμε θετική σχέση 

ανάμεσα στη σχετική κατάταξη και τον σχετικό αναλαμβανόμενο κίνδυνο (και στη 

μία περίπτωση έχουμε ανεξαρτησία), όταν πάμε και εκτελούμε τον συγκεντρωτικό 

έλεγχο βρίσκουμε ότι έχουμε ανεξαρτησία. Πιστεύουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα 

οφείλεται στη αυξανόμενη μεταβλητότητα της διαφοράς των τυπικών αποκλίσεων 
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των δύο περιόδων (που είναι η εξαρτημένη μεταβλητή της γραμμικής 

παλινδρόμησης) του έτους με το πέρασμα των χρόνων. Για παράδειγμα σε 

περιόδους όπου η αγορά χαρακτηριζόταν από μεγάλη μεταβλητότητα είναι λογικό η 

διαφορά των δύο τυπικών αποκλίσεων να είναι πολύ μεγάλη (ιδιαίτερα αν η 

μεταβλητότητα αυξήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο. Αυτό όμως οφείλεται στις συνθήκες 

τις αγοράς και όχι στην ανταγωνιστική συμπεριφορά των διαχειριστών. Αυτός είναι 

ένας επιπλέον λόγος γιατί δεν εμπιστευόμαστε τα αποτελέσματα της γραμμικής 

παλινδρόμησης. 

Αντίστοιχα  ο πίνακας 8 αφορά τα Α/Κ Εισοδήματος. Για τα Α/Κ Εισοδήματος τόσο 

η γραμμική παλινδρόμηση όσο και το μοντέλο Logit δίνει τα ίδια αποτελέσματα με 

τους πίνακες συνάφειας. Όταν βρισκόμαστε σε ανοδικές αγορές έχουμε ισχυρές 

στατιστικές ενδείξεις ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ σχετικής κατάταξης ενός 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του μετέπειτα σχετικού κινδύνου που θα αναλάβει. 

Αντίθετα όταν βρισκόμαστε σε καθοδικές αγορές, η σχέση επίδοσης-σχετικού 

κινδύνου είναι θετική και για τα δύο μοντέλα. 
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6. Συμπεράσματα 

Στη παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μεθοδολογίες και 

διαφορετικά μοντέλα για να εξεταστεί η υπόθεση του τουρνουά. Αν και οι βασικοί 

μας έλεγχοι ήταν αυτοί που βασίζονταν στους πίνακες συνάφειας, και τα μοντέλα 

παλινδρόμησης (ειδικά το Logit μοντέλο αλλά εν μέρει και το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης) έδωσαν συναφή αποτελέσματα με αυτά που προέκυψαν από τον 

έλεγχο χ-τετράγωνο του Pearson, που διεξάγεται στα πλαίσια της διερεύνησης της 

ανεξαρτησίας δύο ψευδομεταβλητών. Από την εμπειρική ανάλυση προκύπτει ότι 

στη περίπτωση που η  αγορά είναι καθοδική ο αριθμός των ηττημένων 

διαχειριστών που μειώνουν τον σχετικό τους κίνδυνο είναι μεγαλύτερος από τον 

αριθμό των ηττημένων που τον αυξάνουν. Το αποτέλεσμα αυτό ισχύει και για τις 

δύο κατηγορίες των Α/Κ που αναλύονται (Αναπτυξιακά Αμοιβαία Κεφάλαια και 

Αμοιβαία Κεφάλαια Εισοδήματος). 

    Όταν όμως η αγορά είναι ανοδική τότε η θετική σχέση είναι ασθενής για τα 

Αναπτυξιακά Α/Κ ή υπάρχει ανεξαρτησία σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, είτε δεν 

υπάρχει καθόλου στατιστικά σημαντική σχέση , π.χ. στη περίπτωση των Α/Κ 

Εισοδήματος. Όταν η αγορά είναι ανοδική οι ηττημένοι προσπαθούν και αυξάνουν 

τον σχετικό τους κίνδυνο (σε σχέση με μια καθοδική αγορά) όχι όμως περισσότερο 

από τους νικητές. Άρα τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με τη μελέτη των Kempf, 

Ruenzi και Thiele (2009) μόνο για τη περίπτωση που έχουμε καθοδικές αγορές 

(bear market). Όταν όμως έχουμε ανοδικές αγορές ενώ οι Kempf, Ruenzi και Thiele 

(2009) βρίσκουν ότι η σχέση επίδοσης-σχετικού κινδύνου είναι αρνητική, εμείς από 

τη πλευρά μας βρίσκουμε είτε ασθενή θετική σχέση, είτε ανεξαρτησία. 

Ένας σημαντικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι «νικητές» διαχειριστές 

αποκτούν ένα overconfidence (υπερεκτίμηση) στις ικανότητές τους όπως 

υποστηρίζουν και οι Amman και Verhofen (2009) . Πιστεύουν ότι αφού είχαν 

υψηλές επιδόσεις στο παρελθόν θα συνεχίσουν να κερδίζουν και στο μέλλον και 

επενδύουν σε πιο ριψοκίνδυνες μετοχές. 

     Τέλος, πιστεύουμε ότι η ένταση των τριών βασικών κινήτρων στα οποία έχουμε 

αναφερθεί θα καθορίσουν και την κατεύθυνση της σχέσης που μελετάμε. Η 

κατεύθυνση της σχέσης θα καθοριστεί ανάλογα με το πόσο έντονο θα είναι το 
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κίνητρο της επιβράβευσης (ωθεί τους ηττημένους να αυξήσουν τον κίνδυνο και 

.τους νικητές να τον μειώσουν), ο κίνδυνος απόλυσης (κίνητρο για τους ηττημένους 

να μειώσουν τον κίνδυνο σε σύγκριση με τους αντιπάλους τους) και το 

overconfidence (που οδηγεί τους νικητές να αυξήσουν τον κίνδυνό τους) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

     Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα από τους 

ελέγχους που εκτελέσαμε. Σημειώνεται ότι όταν δίπλα στο p-value υπάρχει το 

σύμβολο “*” σημαίνει ότι έχουμε στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%, όταν έχουμε “**” έχουμε στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% και όταν έχουμε “***” υπάρχει στατιστική σημαντικότητα σε 

επίπεδο σημαντικότητας 1%. Αν δίπλα στο p-value δεν υπάρχει κανένα αστεράκι 

τότε σημαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση και επομένως οι δύο 

μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. 

 

Μέρος 1: Αποτελέσματα από τους πίνακες συνάφειας που αντιστοιχούν στην 

ενότητα 2.1.1 της διατριβής. 

    Οι παρακάτω έλεγχοι είναι για την ανεξαρτησία των μεταβλητών RTN, RAR, που 

είναι μέτρα της επίδοσης και του σχετικού αναλαμβανόμενου κινδύνου. Η 

μεθοδολογία έχει ήδη περιγραφή στην ενότητα 2.1.1. Ο έλεγχος χ-τετράγωνο 

ελέγχει αν οι σχετικές συχνότητες είναι ίσες με 0.25. Εφόσον όμως υπάρχει 

στατιστική σημαντικότητα, για να δούμε ποιά από τα κελιά είναι μεγαλύτερα από 

0.25 πρέπει να πάμε και να δούμε τις αντίστοιχες παρατηρήσιμες συχνότητες. 

Μπορεί για παράδειγμα να έχουμε στατιστική σημαντικότητα όταν οι ηττημένοι 

αυξάνουν τον σχετικό κίνδυνο στο δεύτερο μισό του έτους. Στατιστικά σημαντική 

σχέση όμως μπορούμε να έχουμε από την αντίθετη κατεύθυνση, αν οι ηττημένοι 

μειώνουν τον σχετικό τους κίνδυνο αντί να τον αυξήσουν. Πρέπει επίσης να 

υπογραμμιστεί ότι οι διαγώνιες συχνότητες είναι ίσες μεταξύ τους και οι παράλληλες 

και οι κάθετες συχνότητες αθροίζουν στο 0.5, όπως παρατηρούμε και από τους 

παρακάτω πίνακες. Αυτό συμβαίνει επειδή χρησιμοποιούμε ως κανόνα για την 

κατηγοριοποίηση τον Α/Κ σε ηττημένους και νικητές τη διάμεση επίδοση. Και σε 

δεύτερο στάδιο χρησιμοποιούμε για την κατάταξη των Α/Κ σε “High RAR” και “Low 

RAR” και πάλι το διάμεσο RAR. 
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Οι πίνακες 1 είναι οι έλεγχοι που περιγράφονται στην ενότητα 2.1.1 και πρόκειται 

για αυτούς που έχουν εισαγάγει οι Brown Harlow και Starks (1996).  

 

Πίνακας 1α: Αναπτυξιακά Α/Κ (bull market) 
                 "Winner"               "Loser"     

Time Period Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- 
Square 

P-Value 

1999  414  0.181  0.319  0.319  0.181  31.391  0.000*** 

2003  611  0.349  0.152  0.152  0.349  93.487  0.000*** 

2004  639  0.243  0.257  0.257  0.243  0.452  0.501 

2006  708  0.308  0.192  0.192  0.308  37.989  0.000*** 

2007  742  0.162  0.338  0.338  0.162  92.512  0.000*** 

2009  728  0.229  0.279  0.279  0.229  4.945  0.026** 

2011  698  0.259  0.241  0.241  0.259  0.968  0.325 

2012  669  0.28  0.220  0.220  0.280  8.862  0.003*** 

2013  639  0.299  0.201  0.201  0.299  23.676  0.000*** 

All Sample  5848  0.258  0.242  0.242  0.258  5.297  0.021** 

 

Ο πίνακας 1α παρουσιάζει του ελέγχους για τα χρόνια που η αγορά ήταν ανοδική, και στο 

τέλος του πίνακα υπάρχει όλος ο έλεγχος που έχει γίνει για όλα τα χρόνια που βρίσκονται 

σε αυτόν τον πίνακα ( για τα χρόνια αυτά είχαμε ανοδικές αγορές) 

 

 

Πίνακας 1β: Αναπτυξιακά Α/Κ (Bear Market) 
          "Winner"        "Loser"     

Time Period Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- Square P-Value 

2000  463  0.268  0.232  0.232  0.268  2.075  0.150 

2001  528  0.309  0.191  0.191  0.309  29.121  0.000*** 

2002  581  0.380  0.120  0.120  0.380  155.939  0.000*** 

2005  668  0.313  0.187  0.187  0.313  42.251  0.000*** 

2008  778  0.279  0.221  0.221  0.279  10.411  0.001*** 

2010  697  0.311  0.189  0.189  0.311  40.977  0.000*** 

All Sample  3715  0.310  0.190  0.190  0.310  209.875  0.000*** 
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Στον πίνακα 1β βρίσκονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για τα χρόνια που είχαμε 

καθοδική αγορά και στη τελευταία γραμμή του πίνακα γίνεται ο συγκεντρωτικός έλεγχος 

για όλα τα χρόνια που η αγορά ήταν καθοδική. 

 

 

     Για τους επόμενους πίνακες 2α, 2β ισχύουν ακριβώς τα ίδια με αυτά που 

αναφέρθηκαν  για τους πίνακες 1α, 1β, και γι’ αυτό και δε θα γίνουν επιπλέον 

σχόλια. 

Πίνακας 2α: Α/Κ Eισοδήματος (bull market) 
    "Winner" "Loser"     
Time 
Period 

Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- 
Square 

P-Value 

1999  318  0.223  0.277  0.277  0.223  3.635  0.057* 

2003  496  0.321  0.179  0.179  0.321  39.516  0.000*** 

2004  533  0.278  0.222  0.222  0.278  6.095  0.014** 

2006  630  0.270  0.230  0.230  0.270  3.968  0.046** 

2007  683  0.200  0.300  0.300  0.200  27.481  0.000*** 

2009  705  0.245  0.255  0.255  0.245  0.319  0.572 

2011  683  0.223  0.277  0.277  0.223  8.681  0.003*** 

2012  662  0.273  0.227  0.227  0.273  5.807  0.016** 

2013  639  0.230  0.270  0.270  0.230  4.396  0.036** 

All Sample  5349  0.250  0.250  0.250  0.250  0.009  0.964 

 

 

Πίνακας 2β: Α/Κ Eισοδήματος (bear market) 
    "Winner" "Loser"     

Time 
Period 

Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- 
Square 

P-Value 

2000  351  0.336  0.165  0.165  0.336  40.343  0.000*** 

2001  383  0.324  0.178  0.178  0.324  32.169  0.000*** 

2002  445  0.310  0.190  0.190  0.310  24.774  0.000*** 

2005  563  0.309  0.191  0.191  0.309  30.481  0.000*** 

2008  728  0.269  0.269  0.269  0.269  4.308  0.038** 

2010  685  0.336  0.163  0.163  0.336  79.213  0.000*** 

All  Sample  3155  0.302  0.198  0.198  0.302  131.043  0.000*** 
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Στους πίνακες 3 και 4 θα  παρουσιαστούν οι έλεγχοι για τα αναπτυξιακά Α/Κ και τα 

Α/Κ Εισοδήματος. Η διαφορά σε σχέση με τους πίνακες 1 και 2 είναι ότι πλέον ένα 

Α/Κ χαρακτηρίζεται ως winner (νικητής) ή loser (ηττημένος) όχι με βάση το αν 

	 		ή			 	 , αλλά θα  γίνει χρήση 

του νέου κριτηρίου που θα υπολογίζει την επίδοση προσαρμοσμένη προς τον 

κίνδυνο. Αναλυτικά η επέκταση της μεθοδολογίας των Brown, Starks και Harlow 

περιγράφεται στην ενότητα 3.2.1.1. Αυτό το νέο μέτρο υπολογισμού της επίδοσης 

είναι η εξίσωση (6) της παρούσας διπλωματικής και συμβολίζεται με τη μεταβλητή  

. Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες 3 και 4. 

 

Πίνακας 3α: Αναπτυξιακά Α/Κ (bull market) 
           "Winner"         "Loser"     
Time 
Period 

Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- 
Square 

P-Value 

1999  414  0.237  0.263  0.263  0.237  1.169  0.028** 

2003  611  0.368  0.132  0.132  0.368  134.809  0.000*** 

2004  639  0.266  0.234  0.234  0.266  2.380  0.123 

2006  708  0.306  0.194  0.194  0.306  36.158  0.000*** 

2007  742  0.201  0.299  0.299  0.201  28.728  0.000*** 

2009  728  0.228  0.272  0.272  0.228  5.626  0.019** 

2011  698  0.277  0.223  0.223  0.277  7.845  0.005*** 

2012  669  0.314  0.186  0.186  0.314  42.692  0.000*** 

2013  639  0.285  0.215  0.215  0.285  11.845  0.001*** 

All Sample  5848  0.275  0.225  0.225  0.275  58.320  0.021** 
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Πίνακας 3β: Αναπτυξιακά Α/Κ (bear market) 
          "Winner"         "Loser"     

Time Period Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- 
Square 

P-Value 

2000  463  0.257  0.243  0.243  0.257  0.261  0.609 

2001  528  0.322  0.178  0.178  0.322  43.758  0.000***

2002  581  0.399  0.101  0.101  0.399  204.861  0.000***

2005  668  0.313  0.187  0.187  0.313  42.251  0.000***

2008  778  0.303  0.197  0.197  0.303  35.419  0.000***

2010  697  0.317  0.183  0.183  0.317  49.103  0.000***

All Sample  3715  0.320  0.180  0.180  0.320  283.910  0.000***

 

 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους ελέγχους για τα A/Κ 

Εισοδήματος που είχαν ως βάση της κατηγοριοποίησης των Α/Κ σε νικητές και 

ηττημένους τη μεταβλητή τη μεταβλητή . 

Πίνακας 4α: Α/Κ Eισοδήματος ( bull market) 
             "Winner"           "Loser"     

Time 
Period 

Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- 
Square 

P-Value 

1999  318  0.236  0.264  0.264  0.236  1.019  0.318 

2003  496  0.361  0.139  0.139  0.361  97.581  0.000*** 

2004  533  0.275  0.225  0.225  0.275  0.270  0.022** 

2006  630  0.259  0.241  0.241  0.259  0.768  0.381 

2007  683  0.212  0.288  0.288  0.212  16.143  0.000*** 

2009  705  0.247  0.253  0.253  0.247  0.172  0.545 

2011  683  0.248  0.252  0.252  0.248  0.037  0.848 

2012  662  0.317  0.183  0.183  0.317  47.861  0.000*** 

2013  639  0.252  0.248  0.248  0.252  0.014  0.906 

All Sample  5349  0.266  0.234  0.234  0.266  21.231  0.000*** 
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Πίνακας 4β: Α/Κ Eισοδήματος (bear market) 
            "Winner"          "Loser"     

Time 
Period 

Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- 
Square 

P-Value 

2000  351  0.339  0.161  0.161  0.339  43.101  0.000***

2001  383  0.345  0.155  0.155  0.345  53.390  0.000***

2002  445  0.312  0.188  0.188  0.312  26.698  0.000***

2005  563  0.302  0.198  0.198  0.302  23.490  0.000***

2008  728  0.247  0.253  0.253  0.247  0.088  0.767 

2010  685  0.334  0.166  0.166  0.334  76.556  0.000***

All Sample  3155  0.307  0.193  0.193  0.307  160.226  0.000***

 

Παρακάτω θα ακολουθήσουν οι πίνακες των αποτελεσμάτων με βάση τη 

μεθοδολογία της ενότητας 3.2.1.2 της διπλωματικής εργασίας. Αντί να εκτελούμε 

τους ελέγχους για όλο το δείγμα, περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς που είχαν 

επίδοση μέσα στο 25% με τη καλύτερη επίδοση (“extreme winners”) και σε αυτούς 

που είχαν επίδοση μέσα στο 25%  με τη χειρότερη επίδοση (“extreme losers”). Τα 

Α/Κ που είχαν επίδοση μεταξύ του πρώτου και του τρίτου τεταρτημορίου εξέρχονται 

του δείγματος. Έπειτα αν ένα Α/Κ έχει RAR μεγαλύτερο της διαμέσου της 

μεταβλητής RAR τότε θεωρείται πως ανέβασε το σχετικό λόγω κινδύνου (“High 

RAR”) ενώ αν είχε RAR μικρότερο της διαμέσου της μεταβλητής RAR θεωρείται ότι 

μείωσε τον σχετικό λόγω κινδύνου. 

Οι πίνακες 5 είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων για τη κατηγορία των 

Αναπτυξιακών Α/Κ.  

Πίνακας 5α: Αναπτυξιακά Α/Κ (bull market) 
    "Extreme Winner" "Extreme Loser"     
Time 
Period 

Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- 
Square 

P-Value 

1999  206  0.160  0.340  0.340  0.160  26.583  0.000*** 

2003  330  0.400  0.100  0.100  0.400  118.800  0.000*** 

2004  318  0.226  0.274  0.274  0.226  2.830  0.093* 

2006  354  0.308  0.192  0.192  0.308  18.994  0.000*** 

2007  370  0.132  0.368  0.368  0.132  81.827  0.000*** 

2009  364  0.214  0.286  0.286  0.214  7.429  0.006*** 

2011  348  0.264  0.236  0.236  0.264  1.149  0.284 

2012  334  0.287  0.213  0.213  0.287  7.485  0.006*** 

2013  318  0.333  0.167  0.167  0.333  35.333  0.000*** 

All Sample  2942  0.261  0.239  0.239  0.261  5.396  0.02** 
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Πίνακας 5β: Αναπτυξιακά Α/Κ (bear market) 

    "Extreme Winner" "Extreme Loser"     
Time 
Period 

Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- 
Square 

P-Value 

2000  230  0.287  0.213 0.213 0.287  5.026  0.000***

2001  264  0.341  0.159 0.159 0.341  34.909  0.000***

2002  290  0.448  0.052 0.052 0.448  182.414  0.000***

2005  334  0.338  0.162 0.162 0.338  41.689  0.000***

2008  388  0.307  0.193 0.193 0.307  19.959  0.000***

2010  348  0.345  0.155 0.155 0.345  50.069  0.000***

All Sample  1854  0.344  0.156 0.156 0.344  262.785  0.000***

 

Τέλος οι πίνακες 6 έχουν τους αντίστοιχους ελέγχους με τους πίνακες 5 για τα Α/Κ 

Εισοδήματος. 

Πίνακας 6α: Α/Κ Eισοδήματος (bull market) 
      "Extreme Winner"    "Extreme Loser"     
Time 
Period 

Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- 
Square 

P-Value 

1999  158  0.215  0.285  0.285  0.215  3.063  0.080* 

2003  248  0.359  0.141  0.141  0.359  47.032  0.000***

2004  266  0.282  0.218  0.218  0.282  4.346  0.037** 

2006  314  0.290  0.210  0.210  0.290  7.962  0.005***

2007  340  0.165  0.335  0.335  0.165  39.576  0.000***

2009  352  0.222  0.278  0.278  0.222  4.545  0.033** 

2011  340  0.224  0.276  0.276  0.224  3.812  0.051* 

2012  330  0.267  0.233  0.233  0.267  1.467  0.226 

2013  318  0.217  0.283  0.283  0.217  5.547  0.000***

All 
Sample 

2348  0.250  0.250  0.250  0.250  0.000  1 
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Πίνακας 6β: A/K Eισοδήματος (bear market) 
    "Extreme Winner" "Extreme Loser"     

Time Period Obs. 
"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

"High 
RAR" 

"Low 
RAR" 

Chi- 
Square 

P-Value 

2000  174  0.379  0.121  0.121  0.379  46.552  0.000***

2001  200  0.350  0.150  0.150  0.350  32.000  0,000*** 

2002  222  0.388  0.112  0.112  0.388  27.405  0.000***

2005  280  0.339  0.161  0.161  0.339  35.714  0.000***

2008  364  0.239  0.261  0.261  0.239  0.703  0.402 

2010  342  0.371  0.129  0.129  0.371  80.573  0.000***

All Sample  1582  0.329  0.171  0.171  0.329  48.949  0.000***

 

 

Μέρος 2: Αποτελέσματα της Γραμμικής Παλινδρόμησης και του μοντέλου 

Logit που αντιστοιχούν στις ενότητες 3.2.2  και 3.2.3 της διατριβής 

Τονίζεται ότι, στο μοντέλο έχουν παραμείνει μόνο η μεταβλητές που έχουν 

στατιστικά σημαντική σχέση. Εμείς όμως λόγω χώρου θα παρουσιάσουμε στους 

πίνακες μόνο την ανεξάρτητη μεταβλητή που μας ενδιαφέρει καθώς είναι το 

αντικείμενο της μελέτης μας. Οι παρακάτω πίνακες είναι τα αποτελέσματα των 

ελέγχων για την εκτίμηση της εξίσωσης παλινδρόμησης (8) και (12) ελέγχοντας 

κάθε φορά τι συμβαίνει με τη σχέση που θέλουμε να εκτιμήσουμε όταν βρισκόμαστε 

σε ανοδικές ή καθοδικές αγορές. Όπως βλέπεται παρακάτω παρουσιάζονται στον 

ίδιο πίνακα τα αποτελέσματα για το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης και για το 

μοντέλο Logit. Πρέπει να σημειωθεί  ότι έχει γίνει ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας και δε 

βρέθηκε μοναδιαία ρίζα για καμία μεταβλητή του μοντέλου. Αντίθετα 

παρουσιάστηκε πρόβλημα τόσο για των έλεγχο της ομοσκεδαστικότητας των 

καταλοίπων όσο και της υπόθεσης της κανονικής κατανομής που πρέπει να 

ακολουθούν τα κατάλοιπα. Καμία από αυτές τις δύο υποθέσεις δε πληρείται από τις 

μεταβλητές του μοντέλου που εκτιμάται. Γι’ αυτό το λόγω είμαστε επιφυλακτικοί για 

το συμπέρασμα που θα εξάγουμε όσον αφορά το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης. Για αυτό το λόγο όμως έχουμε και το μοντέλο Logit που είναι 

ανθεκτικό σε τέτοια προβλήματα. Όπως παρατηρείται στους παρακάτω πίνακες οι 

στήλες που συνιστούν προσοχή είναι η στήλη Rrank και αυτή με το P-value, γιατί 

από αυτές μπορούν να εξαχθούν τα πιο χρήσιμα συμπεράσματα. Επιπλέον, έχει 
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συμπεριληφθεί το R-square για να καταλάβουμε πόσο καλή προσαρμογή κάνει το 

μοντέλο. 

Όσον αφορά τη γραμμική παλινδρόμηση αρκεί να δούμε τον συντελεστή του Rrank 

και το αντίστοιχο P-Value για να καταλάβουμε αν η σχέση επίδοσης-σχετικού 

αναλαμβανόμενου κινδύνου είναι θετική, αρνητική, ή δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση. Για το μοντέλο Logit πρέπει φυσικά να δούμε το P-Value και είτε 

τον συντελεστή του Rrank, είτε τον συντελεστή του Odds Ratio (στήλη Odds). 

Όπως θα δείτε όταν στο μοντέλο Logit ο συντελεστής του Rrank είναι μικρότερος 

του μηδενός τότε το Odds Ratio θα κινείται μεταξύ του μηδενός και του ένα (θα είναι 

μικρότερο από ένα), ενώ στη περίπτωση που ο συντελεστής του Rrank είναι 

μεγαλύτερο του μηδενός τότε το Odds Ratio θα είναι μεγαλύτερο της μονάδας. 

Πίνακας 7: Αναπτυξιακά Α/Κ 

Time Period   Linear Regression Logit 

Bull Market Obs. Rrank  P-Value R-square  Rrank P-Value R-square Odds 

1999 414  ‐0.002  0.681  0.504  ‐0.334  0.463  0.306  0.762 

2003 611  0.042  0.000***  0.322  4.601  0.000***  0.332  99.564 

2004 639  ‐0.0007  0.509  0.424  ‐0.639  0.034**  0.180  0.528 

2006 708  0.006  0.000***  0.06  1.648  0.000***  0.070  5.199 

2007 742  ‐0.005  0.000***  0.051  ‐1.509  0.000***  0.340  0.221 

2009 728  ‐0.004  0.033**  0.711  ‐0.267  0.345  0.036  0.765 

2011 698  0.025  0.000***  0.074  0.965  0.001***  0.162  2.624 

2012 669  0.001  0.305  0.428  0.769  0.027**  0.461  2.157 

2013 639  0.004  0.006***  0.044  0.843  0.008***  0.189  2.324 

All Sample 5848  0.015  0.003***  0.087  0.321  0.000***  0.016  1.379 

        

Bear Market Obs. Rrank  P-Value R-square  Rrank P-Value R-square Odds 

2000 463  0.001  0.868  0.020  0.5100  0.121  0.021  1.666 

2001 528  0.015  0.000***  0.770  1.0630  0.008***  0.438  2.896 

2002 581  0.015  0.003***  0.091  1.8560  0.004***  0.555  6.401 

2005 668  0.007  0.000***  0.187  1.9920  0.000***  0.099  7.331 

2008 778  0.011  0.003***  0.030  0.7120  0.014**  0.290  2.037 

2010 697  0.011  0.000***  0.286  2.0160  0.000***  0.101  7.508 

All Sample 3715  0.007  0.118  0.062  1.9870  0.000***  0.124  7.296 
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Πίνακας 8: Α/Κ Εισοδήματος 

Time Period   Linear Regression Logit 

Bull Market Obs. Rrank  P-Value R-square  Rrank P-Value R-square Odds 

1999 414  0.003  0.444  0.117  ‐0.263  0.768  0.051  0.768 

2003 611  0.027  0.000***  0.461  2.975  0.000***  0.307  19.597 

2004 639  0.004  0.000*  0.243  0.848  0.008***  0.029  2.334 

2006 708  0.001  0.921  0.001  ‐0.077  0.802  0.06  0.926 

2007 742  ‐0.011  0.000***  0.190  ‐1.458  0.000***  0.166  0.233 

2009 728  ‐0.003  0.083*  0,854  0.033  0.833  0.068  1.033 

2011 698  ‐0.013  0.000***  0.056  ‐0.932  0.001**  0.067  0.394 

2012 669  ‐0.004  0.047**  0.0247  ‐0.006  0.986  0.400  0.994 

2013 639  ‐0.002  0.769  0.27  ‐0.502  0.077**  0.060  0.605 

All Sample 5848  0.004  0.118  0.433  ‐0.040  0.671  0.006  0.960 

      

Bear Market Obs. Rrank  P-Value R-square  Rrank P-Value R-square Odds 

2000 463  0.031  0.000***  0.114  3.094  0.000***  0.364  22.067 

2001 528  0.021  0.000***  0.489  2.757  0.000***  0.364  15.745 

2002 581  ‐0.004  0.271  0.026  0.168  0.712  0.246  1.183 

2005 668  0.008  0.000***  0.026  1.724  0.000***  0.097  5.605 

2008 778  ‐0.012  0.003***  0.187  1.181  0.000***  0.198  1.307 

2010 697  0.015  0.000***  0.126  2.771  0.000***  0.174  15.973 

All Sample 3715  ‐0.031  0.000***  0.056  1.705  0.000***  0.088  1.622 

 

 

 

 

 


