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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«∆ηλώνω υπεύθυνα ότι η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία για τη λήψη του
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική έχει
συγγραφεί από εµένα προσωπικά και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο
πλαίσιο κάποιου άλλου µεταπτυχιακού ή προπτυχιακού τίτλου σπουδών, στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εργασία αυτή έχοντας εκπονηθεί από εµένα,
αντιπροσωπεύει τις προσωπικές µου απόψεις επί του θέµατος. Οι πηγές στις οποίες
ανέτρεξα για την εκπόνηση της συγκεκριµένης διπλωµατικής αναφέρονται στο
σύνολό τους, δίνοντας πλήρεις αναφορές στους συγγραφείς, συµπεριλαµβανοµένων
και των πηγών που ενδεχοµένως χρησιµοποιήθηκαν από το διαδίκτυο.»

Κούνας Νικόλαος
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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται µια εµπειρική διερεύνηση του ρόλου που µπορεί να
διαδραµατίζει ο βαθµός χρήσης δανειακών κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δοµή των
εταιρειών αναφορικά µε τις αποδόσεις των µετοχών. Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση
είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που υποδεικνύει τον τρόπο χρηµατοδότησης των
δραστηριοτήτων

των

επιχειρήσεων.

κεφαλαιουχικών

στοιχείων

και

Με

δεδοµένα

τη

χρήση
από

την

µοντέλων
πρόσφατη

αποτίµησης
Ελληνική

πραγµατικότητα γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί κατά πόσο η µόχλευση των
εταιρειών µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επεξηγηµατικός παράγοντας κινδύνου για
την ερµηνεία των αποδόσεων των µετοχών. Εξετάζεται η περίοδος από το 2002 ως
και το 2011, µια περίοδος κατά την οποία η Ελληνική οικονοµία γνώρισε την φάση
της οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και τη φάση της ύφεσης καθώς εισήλθε στη
χειρότερη οικονοµική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της.

Τα µοντέλα που

χρησιµοποιούνται είναι το παραδοσιακό µοντέλο αποτίµησης CAPM, το µοντέλο
τριών παραγόντων των Fama & French, καθώς και δύο παραλλαγές τους, όπου έχει
προστεθεί ένας επιπλέον παράγοντας µε σκοπό να αποτυπώσει τη χρηµατοοικονοµική
µόχλευση. Ακόµα, το δείγµα διακρίνεται σε τρία υποσύνολα µε κριτήριο το βαθµό
δανειακής επιβάρυνσης των εταιρειών. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται αν η
χρηµατοοικονοµική µόχλευση είναι διακριτός παράγοντας στην αποτίµηση των
αποδόσεων των µετοχών. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι αποδόσεις των µετοχών
εµπεριέχουν ως στατιστικά σηµαντικό παράγοντα το βαθµό της χρηµατοοικονοµικής
µόχλευσης.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης
ως επιπλέον προσδιοριστικό παράγοντα του κινδύνου των µετοχών. Το χρέος, και ο
βαθµός έκθεσης σε αυτό σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια, αποτελεί τον κυρίαρχο
παράγοντα του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις
σχετικά µε την επιλογή του τρόπου χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης διαµορφώνουν το κόστος κεφαλαίου. Πρώτοι οι Modigliani – Miller
(1958) έθεσαν τη βάση για τη σύγχρονη χρηµατοοικονοµική σχετικά µε τη σχέση
ανάµεσα στην αξία της επιχείρησης και της κεφαλαιακής της δοµής. Καθώς οι
επενδυτές έχουν την τάση να αποστρέφονται τον κίνδυνο, αναµένεται να υπάρχει
θετική συσχέτιση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική µόχλευση και τις αποδόσεις των
µετοχών.

Έκτοτε, στη διεθνής βιβλιογραφία αναφέρονται µελέτες µε αντικείµενο τον
προσδιορισµό των επιµέρους συστατικών της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης, τον
εντοπισµό της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης και του ύψους των δανειακών
κεφαλαίων σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια αλλά και τη σχέση που µπορεί να υπάρχει
ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική µόχλευση και τις αποδόσεις των µετοχών.

Τα αποτελέσµατα των µελετών που επικεντρώνονται στη µελέτη της σχέσης ανάµεσα
στη χρηµατοοικονοµική µόχλευση και τις αποδόσεις των µετοχών εµφανίζουν ενίοτε
αντισυγκρουόµενα αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, οι Fama & French (1992, 1996,
1999, 2002), Korteweg (2004), Nissim & Penman (2003), Dimitrov & Jain (2008),
Kaplan & Stein (2002), Penman et. al (2007) έδειξαν αρνητική συσχέτιση της
µόχλευσης ή των µεταβολών της σε σχέση µε τις αποδώσεις των µετοχών. Αντίθετα,
την σηµαντικότητα της µόχλευσης ως συστατικό κινδύνου στον προσδιορισµό των
αποδόσεων και συνήθως θετική συσχέτιση φανέρωσαν οι µελέτες των Artikis –
Nifora (2011), Bhandari (1988), Masulis (1983), Sivaprasad & Muradoglu (2009,
2010).

Η παρούσα εργασία εφαρµόζει την εµπειρική διερεύνηση στα δεδοµένα Ελληνικών
εταιρειών. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθούν ορισµένες ιδιαιτερότητες της
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Ελληνικής κεφαλαιαγοράς και επιχειρήσεων. Σε αντίθεση µε την αντίπερα όχθη του
Ατλαντικού, όπου οι κεφαλαιαγορές των Η.Π.Α. είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένες και οι
εταιρίες επιλέγουν την απευθείας χρηµατοδότηση τους όχι µόνο µέσω των µετοχών
αλλά και των εταιρικών οµολόγων (ανεπτυγµένη δευτερογενής αγορά εταιρικών
οµολόγων), στην Ευρώπη η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων είναι περισσότερο
τραπεζοκεντρική.

Ειδικότερα

στην

Ελλάδα

ο

ρόλος

των

τραπεζών

στη

χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων είναι καθοριστικός. Αυτό έχει αντίκτυπο στη
διάρθρωση της κεφαλαιακής δοµής των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Ελληνική αγορά
απαρτίζεται κυρίως από εταιρείες µεσαίου και µικρού µεγέθους, µε οικογενειακά
χαρακτηριστικά. Συνήθως πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις, η διοίκηση των
οποίων απαρτίζεται από τους µεγαλοµετόχους. Λόγω των παραπάνω η Ελληνική
κεφαλαιαγορά

κατά

καιρούς

χαρακτηρίζεται

από

χαµηλή

συναλλακτική

δραστηριότητα και είναι σχετικά ρηχή σε σχέση µε τις περισσότερο ανεπτυγµένες
κεφαλαιαγορές της ∆υτικής Ευρώπης.

Αυτό έχει σηµαντική επίδραση στη

διάρθρωση της κεφαλαιακής τους δοµής, µε την δυνατότητα χρηµατοδότησης της
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων να επηρεάζεται από τη σχετική προθυµία των
µεγαλοµετόχων να αυξήσουν το µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνοντας Επιπλέον
ρίσκο.

Η βαρύτητα που έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας στην κεφαλαιακή
δοµή των εταιρειών έχει τονιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα, οι Antoniou
et al. (2008) συγκρίνοντας επιχειρήσεις που λειτουργούν σε οικονοµίες όπου η
χρηµατοδότηση είναι προσανατολισµένη περισσότερο από τις κεφαλαιαγορές
(αγγλοσαξονικό µοντέλο), µέσω µετοχών και εταιρικών οµολόγων, µε επιχειρήσεις
που λειτουργούν σε οικονοµίες που η συνήθης χρηµατοδότηση είναι η αµιγώς
τραπεζική (Ευρωπαϊκό µοντέλο) και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η κεφαλαιακή
διάρθρωση καθορίζεται πέρα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης,
κυρίως από το οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Πέραν όµως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών επιχειρήσεων που
αναφέρθηκαν, η Ελληνική οικονοµία στην περίοδο που µελετάµε βίωσε αλλαγή στον
οικονοµικό κύκλο περνώντας από µια µακριά περίοδο οικονοµικής ανάπτυξης σε
καθεστώς βαθιάς ύφεσης. Υπό αυτό το πρίσµα, γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν οι
συµπεριφορές των διοικήσεων αναφορικά µε τη κεφαλαιακή διάρθρωση αλλά και τις
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αλλαγές που µπορεί να επιφέρει στη χρήση δανειακών κεφαλαίων η εµφάνιση της
ύφεσης. Ακόµα, το κύριο µέρος της εργασίας επικεντρώνεται στη µελέτη της
συµπεριφοράς των αποδόσεων και στον προσδιορισµό της µόχλευσης ως
επεξηγηµατικού παράγοντα αυτών. Γίνεται µελέτη της συµπεριφοράς των επενδυτών
ως προς τον κίνδυνο ανάλογα µε τον βαθµό µόχλευσης των επιχειρήσεων.

Ακολουθώντας τους Bhandari (1988), Korteweg (2004), Sivaprasad & Muradoglu
(2009, 2010), Artikis – Nifora (2011), θέτουµε τη µόχλευση ως ξεχωριστό παράγοντα
κινδύνου των µετοχών για να εξετάσουµε τη στατιστική σηµαντικότητα της. Τα
µοντέλα που χρησιµοποιούνται είναι το παραδοσιακό µοντέλο αποτίµησης CAPM, το
µοντέλο τριών παραγόντων των Fama & French, καθώς και δύο παραλλαγές τους,
όπου έχει προστεθεί ο συγκεκριµένος παράγοντας κινδύνου και εφαρµόζονται σε τρία
χαρτοφυλάκια διαφορετικού βαθµού µόχλευσης.

Τα αποτελέσµατα δείχνουν τη βαρύτητα που έχει η µόχλευση ως παράγοντας
κινδύνου των µετοχών, αλλά και τη συµπεριφορά των υπολοίπων συστατικών του
κινδύνου των µετοχών.
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Κεφάλαιο 2
Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση αναφέρεται στη χρησιµοποίηση δανειακών
κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Με
δεδοµένο το ύψος των ιδίων κεφαλαίων στη χρηµατοδότηση της επιχείρησης, η
αύξηση του ύψους των δανειακών κεφαλαίων επιφέρει την αύξηση της δυνατότητας
αγοράς στοιχείων ενεργητικού και συνεπώς µπορεί να επιφέρει, δυνητικά, την
αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Αν η χρηµατοδότηση της
επιχείρησης γινόταν στο σύνολο της µε κεφάλαια των µετόχων, υπό τη µορφή κοινών
µετοχών, τότε η διανοµή µερίσµατος θα συνέβαινε µόνο στην περίπτωση που η
επιχείρηση θα πραγµατοποιούσε κέρδη, ενώ το κόστος χρηµατοδότησης σε αυτή την
περίπτωση θα ήταν ιδιαίτερα χαµηλό. Η προσθήκη των δανειακών κεφαλαίων στη
χρηµατοδότηση

της

επιχείρησης

έχει

ως

αποτέλεσµα

την

εµφάνιση

της

χρηµατοοικονοµικής δαπάνης των σχετικών τόκων αυτών των δανειακών κεφαλαίων,
που είναι µια δαπάνη η οποία πραγµατοποιείται ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση
πραγµατοποιεί κέρδη. Όσο αυξάνεται η χρήση των δανειακών κεφαλαίων, οι
ιδιοκτήτες µπορούν να πραγµατοποιήσουν την αγορά µεγαλύτερου ύψους
περιουσιακών στοιχείων µε µικρότερη επένδυση από µέρους τους, αλλά αυξάνεται
παράλληλα και το ύψος της σταθερής χρηµατοοικονοµικής δαπάνης.

Η χρήση των δανειακών κεφαλαίων είναι συµφέρουσα επιλογή όταν η απόδοση των
στοιχείων του ενεργητικού είναι µεγαλύτερη από το κόστος των δανειακών
κεφαλαίων. Οι επιχειρήσεις µε µικρή χρήση δανειακών κεφαλαίων έχουν µικρότερο
κίνδυνο να πραγµατοποιήσουν ζηµιά όταν η οικονοµία είναι σε ύφεση, έχουν, όµως,
και µικρότερες αναµενόµενες αποδόσεις σε περίοδο οικονοµικής άνθισης. Αντίθετα,
οι επιχειρήσεις µε εκτεταµένη χρήση δανειακών κεφαλαίων έχουν µεν τον κίνδυνο να
παρουσιάσουν

µεγαλύτερες

ζηµιές,

έχουν,

όµως,

και

τη

δυνατότητα

να

πραγµατοποιήσουν περισσότερα κέρδη και να αυξήσουν την αποδοτικότητα των
ιδίων κεφαλαίων. Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων είναι επιθυµητή,
οι επενδυτές όµως έχουν την τάση να αποφεύγουν τον κίνδυνο. Συνεπώς οι
αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε τον προσδιορισµό της κεφαλαιακής διάρθρωσης
των επιχειρήσεων πρέπει να εξισορροπούν την προσδοκία υψηλότερης απόδοσης µε
την ανάληψη µεγαλύτερου κινδύνου.
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Αφετηρία στις µελέτες που πραγµατεύονται τη χρηµατοοικονοµική µόχλευση ως
παράγοντα κινδύνου αποτέλεσαν οι Modigliani – Miller (1958). Σύµφωνα µε την
πρώτη τους πρόταση, σε περιβάλλον πλήρως αποτελεσµατικών αγορών οι αποφάσεις
αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων δεν έχουν σηµασία, αφού «το
µέσο κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης

είναι εντελώς ανεξάρτητο από την

κεφαλαιακή της δοµή». Σε καθεστώς πλήρης αποτελεσµατικότητας είναι αδιάφορο
αν η επιχείρηση επιλέξει ως τρόπο άντλησης κεφαλαίων την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου ή την επιλογή να προσφύγει σε δανεισµό, καθώς θεωρούν ότι και στις δύο
περιπτώσεις το κόστος των κεφαλαίων που θα αντλήσει η επιχείρηση είναι το ίδιο.

Η δεύτερη πρόταση των Modigliani – Miller αναφέρει ότι η αναµενόµενη απόδοση
των µετοχών πρέπει να αυξάνει όσο αυξάνει το ποσοστό του χρέους στη κεφαλαιακή
δοµή της επιχείρησης. Θεωρείται ότι η αναµενόµενη απόδοση της µετοχής µιας
εταιρείας θα είναι όση η αναµενόµενη απόδοση µιας εταιρείας όπoυ η κεφαλαιακή
της δοµή αποτελείται αποκλειστικά από µετοχές συν ένα premium που συνδέεται µε
το χρηµατοοικονοµικό κίνδυνου που πηγάζει από τον δείκτη debt to equity. Η εν
λόγω πρόταση αποτελεί µια από τις βασικές αρχές στη σύγχρονη χρηµατοοικονοµική
θεωρία και παράλληλα δείχνει ότι οι επενδυτικές αποφάσεις είναι στενά
συνδεδεµένες µε τις χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις της επιχείρησης. Στη µετέπειτα
βιβλιογραφία εµφανίζονται αρκετά αντι - συγκρουόµενα συµπεράσµατα αλλά και
πολλές προσπάθειες χαλάρωσης των περιορισµών των Modigliani – Miller και
εισαγωγής περισσοτέρων επεξηγηµατικών παραγόντων.

Οι Fama & French (1992, 1996, 1999, 2002) έδειξαν ότι η µόχλευση που
υπολογίζεται µε βάση τις λογιστικές αξίες έχει ένα αρνητικό risk premium. Ακόµα να
σηµειώσουµε ότι οι Fama & French διατυπώνοντας το τριών παραγόντων µοντέλο
τους για την αποτίµηση των αναµενόµενων αποδόσεων παρέχουν µιαν εναλλακτική
στο παραδοσιακό µοντέλο αποτίµησης κεφαλαιουχικών αγαθών – CAPM. Ενώ το
CAPM λαµβάνει υπόψη για τον προσδιορισµό της απόδοσης µόνο την απόδοση της
αγοράς, µείον το άνευ κινδύνου επιτόκιο, οι Fama & French στο µοντέλο τους
λαµβάνουν επιπλέον υπόψη το µέγεθος των εταιρειών και τη σχέση αγοραίας και
λογιστικής αξίας της επιχείρησης. Σύµφωνα µε το µοντέλο τους τα πρόσηµα των
συντελεστών αναφορικά µε το µέγεθος των εταιρειών και τη σχέση αγοραίας και
14

λογιστικής αξίας µαρτυρούν ότι οι επιχειρήσεις χαµηλής κεφαλαιοποίησης και
χαµηλού δείκτη αγοραίας αξίας σε σχέση µε τη λογιστική αξία (value stocks) έχουν
υψηλότερες αναµενόµενες αποδόσεις και συνεπώς ενσωµατώνουν µεγαλύτερο
κίνδυνο , σε αντίθεση µε εταιρείες µεγάλης κεφαλαιοποίησης και ανάπτυξης ( growth
stocks).

Ο Korteweg (2004) εξέτασε περιπτώσεις όπου οι εταιρείες είχαν προχωρήσει σε
αλλαγές στη κεφαλαιακή τους δοµή µε ανταλλαγές χρέους αντί µετοχών αυξάνοντας
ή µειώνοντας τον βαθµό της µόχλευσης. Επικεντρώθηκε στον έλεγχο του
συστηµατικού ρίσκου των στοιχείων ενεργητικού των επιχειρήσεων και στις
µεταβολές αυτού κατόπιν των παραπάνω εταιρικών γεγονότων. Τα αποτελέσµατα του
έρχονται σε αντίθεση µε τη δεύτερη πρόταση των Modigliani – Miller,
αποδεικνύοντας µιαν αρνητική σχέση ανάµεσα στη µόχλευση και τις αποδόσεις των
µετοχών.

Οι Nissim & Penman (2003) έδειξαν µιαν αρνητική σχέση ανάµεσα στη µόχλευση
και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Το συµπέρασµα τους είναι ότι η κερδοφορία
των επιχειρήσεων µειώνεται όσο αυξάνεται η χρήση δανειακών κεφαλαίων στην
κεφαλαιακή δοµή των επιχειρήσεων. Ακόµα, έδειξαν ότι υπάρχει αρνητική επίδραση
της αύξησης της χρήσης δανειακών κεφαλαίων και στις µελλοντικές αποδόσεις των
µετοχών.

Αρνητική επίδραση των µεταβολών της µόχλευσης στις αποδόσεις των µετοχών
έδειξαν επίσης οι Dimitrov & Jain (2008). Ακόµα έδειξαν ότι υπάρχει αρνητική
επίδραση όχι µόνο στις αποδόσεις των τιµών των µετοχών, αλλά και σε άλλα µέτρα
ελέγχου της απόδοσης των εταιρειών που βασίζονται στη κερδοφορία των εταιρειών.

Οι Kaplan & Stein (2002) µελετώντας ένα δείγµα εταιρειών που προχώρησαν σε
µεταβολές της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης µε χρήση µόχλευσης, απεκάλυψαν ότι
οι συντελεστές απόδοσης beta των στοιχείων του ενεργητικού µειώθηκαν όταν
αυξήθηκε η χρήση δανειακών κεφαλαίων. Αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην
αυξηµένη χρήση δανειακών κεφαλαίων στη κεφαλαιακή δοµή των επιχειρήσεων
έδειξε και η µελέτη των Penman et. al (2007). Η ανάλυση τους περιέλαβε τον
επιµερισµό της επίδρασης που έχει η λογιστική αξία των επιχειρήσεων στις τιµές των
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µετοχών σε δύο επιµέρους συστατικά, τον κίνδυνο που προέρχεται από τις
λειτουργικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και τον κίνδυνο που πηγάζει από τις
αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων.

Ο Bhandari (1988) απέδειξε εµπειρικά ότι υπάρχει σηµαντική θετική συσχέτιση
ανάµεσα στη µόχλευση και την αναµενόµενη απόδοση των µετοχών. Αναγνωρίζει τη
µόχλευση η οποία υπολογίζεται µε αγοραίες αξίες ως ξεχωριστό παράγοντα κινδύνου,
ενώ οι αποδόσεις των µετοχών που χρησιµοποιεί είναι αποπληθωρισµένες.

Την ίδια θετική συσχέτιση δείχνει το 1983 o Masulis. Μελετώντας καθηµερινές
αποδόσεις των µετοχών εταιρειών που είχαν προχωρήσει σε εταιρικό γεγονός µε
αποτέλεσµα να µεταβληθεί η δοµή της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης υπέδειξε ότι η
αύξηση της χρήσης δανειακών κεφαλαίων είναι θετικά συσχετισµένη µε τις
αποδόσεις των µετοχών.

Οι Sivaprasad & Muradoglu (2009, 2010) επιβεβαίωσαν θετική σχέση ανάµεσα στη
χρηµατοοικονοµική µόχλευση και τις αποδόσεις των µετοχών, αλλά όχι για όλους
τους βαθµούς µόχλευσης. Μελετώντας εταιρείες στη Μεγάλη Βρετανία, εφάρµοσαν
µοντέλα αποτίµησης των µετοχικών αποδόσεων και διεύρυναν τους επεξηγηµατικούς
παράγοντες του κινδύνου που ενσωµατώνουν οι µετοχές σε διαφορετικά επίπεδα
δανειακής επιβάρυνσης στη κεφαλαιακή του βάση. Έδειξαν ότι η χρήση του βαθµού
µόχλευσης µπορεί να λειτουργήσει ως ξεχωριστός επιµέρους παράγοντας κινδύνου
στο συνολικό κίνδυνο beta των µετοχών. Ακόµα, διαπίστωσαν ότι το µέγεθος της
επίδρασης της µόχλευσης στο συνολικό κίνδυνο των µετοχών µεταβάλλεται όταν
υπάρχει διαφοροποίηση στο δείγµα µε κριτήριο την έκθεση στη µόχλευση, χαµηλή ή
υψηλή.

Οι Artikis – Nifora (2011) διαπιστώνουν, επίσης, ότι ο βαθµός µόχλευσης
ενσωµατώνει σηµαντική πληροφορία για τον κίνδυνο των µετοχών. Καταλήγουν στο
γεγονός ότι οι αποφάσεις για την κεφαλαιακή διάρθρωση των εταιρειών είναι
σηµαντικές και ότι οι επενδυτές αναζητούν ένα αυξηµένο risk premium όταν
αυξάνεται η χρήση δανειακών κεφαλαίων. Χρησιµοποιούν µοντέλα αποτίµησης στα
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οποία περιλαµβάνεται ο βαθµός µόχλευσης των εταιρειών και εφαρµόζουν τη µελέτη
τους στην Ελληνική πραγµατικότητα.

Οι Gomes & Schmid (2010) στη µελέτη τους εµβαθύνουν στη σχέση ανάµεσα στη
µόχλευση και τις αποδόσεις των µετοχών και υποστηρίζουν ότι συνήθως εξαρτάται
και από τις διαθέσιµες επενδυτικές επιλογές των επιχειρήσεων. Θεωρούν ότι υπάρχει
συσχέτιση ανάµεσα στο βαθµό µόχλευσης και τις επενδυτικές επιλογές των
διοικήσεων των επιχειρήσεων. Το αποτέλεσµα αυτής της συσχέτισης είναι ότι
επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ώριµες, µε σχετικά χαµηλού κινδύνου στοιχεία
ενεργητικού και συνεπώς µεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης αυξηµένης µόχλευσης,
καθώς η ωριµότητα και η εικόνα των λογιστικών στοιχείων αυξάνει τις δυνατότητες
δανεισµού από τους πιστωτές, παρουσιάζουν χαµηλότερο βαθµό συνολικού κινδύνου.
Υποστηρίζουν ότι οι επενδυτικές και οι χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις πρέπει να
εξετάζονται ταυτόχρονα και να λαµβάνονται σε συνδυασµό.

Στη µελέτη τους οι George & Hwang (2010) ισχυρίζονται ότι η αρνητική συσχέτιση
που έχουν διαπιστώσει πολλοί ερευνητές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν αποτελεί
παράδοξο της αγοράς. Υποστηρίζουν ότι η θεωρία που θέλει τον κίνδυνο που
ενσωµατώνεται στις µετοχές να είναι θετικά συσχετισµένος µε το βαθµό µόχλευσης
βασίζεται στην τετριµµένη αντίληψη ότι οι επενδυτικές αποφάσεις είναι ανεξάρτητες
από τις χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις που καθορίζουν τον βαθµό χρήσης
δανειακών κεφαλαίων. Αντίθετα, θεωρούν ότι οι αποφάσεις χρηµατοδότησης της
εταιρείας είναι διαφορετικές ανάλογα µε τις επενδυτικές της αποφάσεις. Με άλλα
λόγια, δεν υπάρχει η ίδια προθυµία από πλευράς πιστωτών να χρηµατοδοτήσουν
διαφορετικού επενδυτικού κινδύνου αποφάσεις της διοίκησης, µε συνέπεια το
γεγονός αυτό να καθορίζει τη πηγή χρηµατοδότησης, χρήση ιδίων ή ξένων
κεφαλαίων αλλά και το κόστος πολλές φορές των ξένων κεφαλαίων, ανάλογα µε τις
επενδυτικές αποφάσεις της διοίκησης. Συνέπεια του παραπάνω είναι εταιρείες
χαµηλού βαθµού µόχλευσης να εµφανίζουν υψηλότερο συστηµατικό κίνδυνο, που
καθορίζει το µέγεθος της επίδρασης, συντελεστής συσχέτισης, που µπορεί να έχει η
µόχλευση στο συνολικό κίνδυνο των εν λόγω εταιρειών. Σε αυτή την περίπτωση, οι
αποδόσεις των εταιρειών µε χαµηλή χρήση δανειακών κεφαλαίων στη κεφαλαιακή
τους δοµή θα έχουν υψηλότερο κίνδυνο.
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Οι Garlappi & Yan (2011) µελέτησαν την επίδραση που µπορεί να έχει η δυνατότητα
ανάκτησης κάποιων εκ των ζηµιών στην περίπτωση πτώχευσης – οικονοµικής
δυσχέριας των εταιρειών. Με τη χρήση µοντέλου αποτίµησης των µετοχών έδειξαν
ότι οι αναµενόµενες αποδόσεις για µετοχές εταιρειών υπό οικονοµική δυσχέρεια είναι
µικρότερες των λοιπών εταιρειών, ενώ αυξάνονται όταν εξετάζονται εταιρείες που
έχουν υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης οικονοµικής δυσχέρειας. Έδειξαν µια ιδιαίτερη
δυναµική στην πραγµατοποίηση µετοχικών κερδών από εταιρείες υψηλής µόχλευσης
που βρίσκονταν κοντά στο ενδεχόµενο να εµφανίσουν πιστωτικό γεγονός.
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Κεφάλαιο 3
∆εδοµένα Έρευνας

Το δείγµα που χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία αποτελείται από όλες τις
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες τον Μάρτιο του 2012. Η
χρονική περίοδος των δεδοµένων είναι από τον Ιανουάριο του 2002 ως και τον
Μάρτιο του 2012, ενώ η συχνότητα αυτών είναι σε µηνιαία βάση. Πηγή για τις τιµές
των µετοχών, του δείκτη του Χ.Α.Α., την κεφαλαιοποίηση των εταιρειών, το δείκτη
µόχλευσης, το δείκτη Market to Book Value και των αποδόσεων του Ε.Γ.Ε.∆ είναι η
βάση δεδοµένων DATASTREAM.

Από τις εισηγµένες εταιρείες εξαιρέθηκαν οι χρηµατοοικονοµικές και πιο
συγκεκριµένα

εξαιρέθηκαν

οι

τράπεζες,

οι

επενδυτικές

εταιρείες,

οι

χρηµατιστηριακές εταιρείες, καθώς επίσης όσες εταιρείες περιήλθαν σε καθεστώς
πτώχευσης κατά την περίοδο που εξετάζουµε. Ακόµα από το δείγµα εξαιρέθηκαν
όσες εταιρείες παρουσίασαν αρνητική καθαρή θέση και κατά συνέπεια αρνητικό
δείκτη Market to Book Value. Πιο συγκεκριµένα, εταιρείες που παρουσίασαν
αρνητικό δείκτη MTBV κατά το έτος t και t-1 αποκλείστηκαν από το δείγµα για το
έτος t (Muradoglu – Sivaprasad (2009)). Επίσης, αποκλείστηκαν από το δείγµα όσες
εταιρείες δεν παρουσίαζαν τα απαιτούµενα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα, δείκτη
µόχλευσης, για το έτος κατά το οποίο υπήρχε έλλειψη στοιχείων. Οι τιµές των
µετοχών είναι προσαρµοσµένες, αφοµοιώνοντας τυχόν µερίσµατα, split, κ.α., καθώς
επίσης αφορούν τις κοινές µετοχές των εταιρειών.

Για τον προσδιορισµό της µόχλευσης, λήφθηκε ο δείκτης Total Debts to Total Assets,
DataStream Code WC08236. Καθώς η έρευνα αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις, ως
απόδοση χωρίς κίνδυνο λαµβάνεται υπόψη η απόδοση των 12-µηνων Εντόκων
Γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Ε.Γ.Ε.∆.). Το τελικό δείγµα αριθµεί 237
µετοχές εταιρειών (στα επιµέρους έτη ορισµένες έχουν αποκλειστεί, λ.χ. για αρνητικό
δείκτη MTBV) και 120 µηνιαίες παρατηρήσεις.
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Κεφάλαιο 4
Μεθοδολογία

Στην παρούσα εργασία γίνεται µελέτη της χρονικής περιόδου 2002 – 2012, τόσο στο
σύνολο της, όσο και µε διάκριση δύο υπό-περιόδων. Την περίοδο ανάπτυξης της
Ελληνικής οικονοµίας από το 2002 ως το 2008 και την περίοδο ύφεσης από το 2009
ως το 2012. Με τη χρήση παλινδρόµησης εξετάζουµε την υπέρ-απόδοση των
µετοχών έναντι ορισµένων προσδιοριστικών παραγόντων κινδύνου, πιο συγκεκριµένα
την απόδοση της αγοράς (Market Risk Premium – MRPm), τη µόχλευση (Leverage –
HLMLLm), το µέγεθος των επιχειρήσεων (SMBm) και την αξία των επιχειρήσεων
(ΗΜLm). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βήµατα που ακολουθούνται.

Ο συντελεστής µόχλευσης είναι η σχέση του συνόλου των δανείων της επιχείρησης,
τόσο µακροπρόθεσµων όσο και βραχυπρόθεσµων, προς το σύνολο των επενδυµένων
κεφαλαίων, δηλαδή το σύνολο του ενεργητικού, δηλ.

Leverage = Total Debt / Total Assets

Ακολουθείτε η µεθοδολογία του Schwartz (1959) και επιλέγεται ο παραπάνω ευρύς
ορισµός της µόχλευσης προκειµένου να λάβουµε υπόψη όλες τις µορφές του
εταιρικού χρέους. Για όλες τις εταιρείες του δείγµατος λαµβάνεται ο δείκτης
µόχλευσης και ταξινοµούνται ισοµερώς σύµφωνα µε αυτόν σε τρία χαρτοφυλάκια,
Muradoglu – Sivaprasad (2009). Το πρώτο χαρτοφυλάκιο L1 αποτελείται από τις
εταιρείες που παρουσιάζουν χαµηλό δείκτη µόχλευσης, το δεύτερο χαρτοφυλάκιο L2
αποτελείται από τις εταιρείες που παρουσιάζουν µέσο δείκτη µόχλευσης και το τρίτο
χαρτοφυλάκιο L3 αποτελείται από τις εταιρείες που παρουσιάζουν υψηλό δείκτη
µόχλευσης. Ακόµα για κάθε έτος γίνεται επαναξιολόγηση του δείκτη µόχλευσης των
εταιρειών, επιτρέποντας τη µετακίνηση των εταιρειών ανάµεσα στα χαρτοφυλάκια.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των εισηγµένων εταιρειών δηµοσιεύονται εντός
τριµήνου από το τέλος κάθε έτους. Για να είναι τα δεδοµένα του δείγµατος αβίαστα
και να εξασφαλίσουµε ότι η πληροφόρηση που πηγάζει από τις οικονοµικές
καταστάσεις είναι διάχυτη στους επενδυτές υπολογίζονται οι υπέρ-αποδόσεις στο
χρονικό διάστηµα από Απρίλιο του έτους t έως Μάρτιο του έτους t+1 (Artikis –
Nifora, 2011). Συνεπώς η σύνθεση των χαρτοφυλακίων επαναπροσδιορίζεται κάθε
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έτος t σύµφωνα µε το δείκτη µόχλευσης που παρουσιάζουν οι εταιρείες στο τέλος
∆εκεµβρίου του έτους t - 1, ενώ οι αποδόσεις τους λαµβάνονται για κάθε έτος από
τον Απρίλιο του έτους t έως τον Μάρτιο του έτους t + 1.

Αφού έχουµε δηµιουργήσει τα τρία χαρτοφυλάκια, στη συνέχεια υπολογίζονται οι
υπέρ-αποδόσεις αυτών. Υπολογίζεται αρχικά η απόδοση του κάθε χαρτοφυλακίου
(L1, L2 και L3). Οι αποδόσεις των µετοχών που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια είναι
σταθµισµένες ισοδύναµα, σύµφωνα µε όσα έχουν προτείνει οι Muradoglu –
Sivaprasad (2009), Artikis – Nifora (2011), Lakonishok et al. (1994). Αφού έχουµε τη
χρονολογική σειρά µε τις µηνιαίες αποδόσεις κάθε χαρτοφυλακίου, υπολογίζουµε τις
υπέρ – αποδόσεις αυτών, αφαιρώντας την µηνιαία απόδοση του 12-µηνου Εντόκου
Γραµµατίου του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Οι υπέρ-αποδόσεις των τριών χαρτοφυλακίων
είναι η εξαρτηµένη µεταβλητή των υποδειγµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στην
παρούσα µελέτη.

Η πρώτη ανεξάρτητη µεταβλητή είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς –
MRPm (Market Risk Premium). Για τον υπολογισµό του MRPm λαµβάνεται ως
αντιπροσωπευτικό στοιχείο της απόδοσης της αγοράς ο Γενικός ∆είκτης του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Λαµβάνουµε τις αντίστοιχες µηνιαίες αποδόσεις του
Γενικού ∆είκτη του Χ.Α.Α. και στη συνέχεια αφαιρείται η µηνιαία απόδοση
επένδυσης άνευ κινδύνου, συγκεκριµένα η µηνιαία απόδοση των 12-µηνων Εντόκων
Γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

MRPm = Rm – rfr

Η µεταβλητή MRP ενσωµατώνει τον κίνδυνο της αγοράς και είναι ενδεικτικό
στοιχείο της απόδοσης που απολαµβάνουν οι επενδυτές για το σύνολο των κινδύνων
της αγοράς που αναλαµβάνουν, πέραν του risk free rate.

Η επόµενη ανεξάρτητη µεταβλητή που ορίζουµε αποτυπώνει ως προσδιοριστικό
παράγοντα κινδύνου των αποδόσεων το βαθµό µόχλευσης των εταιρειών. Πιο
συγκεκριµένα, χρησιµοποιούµε τα τρία χαρτοφυλάκια που ορίσαµε παραπάνω µε
κριτήριο το βαθµό µόχλευσης των εταιρειών και η ανεξάρτητη µεταβλητή HLMLL
(High Leverage Minus Low Leverage) ορίζεται ως η διαφορά των αποδόσεων του
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χαρτοφυλακίου L1, που περιέχει µετοχές µε υψηλή µόχλευση, µείον το χαρτοφυλάκιο
L3, που περιέχει εταιρείες µε χαµηλό συντελεστή µόχλευσης.

Στη συνέχεια σχηµατίζουµε χαρτοφυλάκια µε κριτήριο το µέγεθος των εταιρειών
(Fama – French, 1992). Για κάθε έτος t ξεχωριστά οι εταιρείες ταξινοµούνται µε
βάση την κεφαλαιοποίηση που παρουσιάζουν τον Ιανουάριο του συγκεκριµένου
έτους t, και χωρίζονται σε δύο σύνολα, τις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης ( Big
Firm Size) και τις εταιρείες χαµηλής κεφαλαιοποίησης (Small Firm Size). Η
ανεξάρτητη µεταβλητή SMB (Small Minus Big) προκύπτει ως η διαφορά των
αποδόσεων του χαρτοφυλακίου των εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης από τις
αποδόσεις του χαρτοφυλακίου των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Αποτυπώνει
την απόδοση που σχετίζεται µε το µέγεθος των εταιρειών.

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία για να σχηµατιστούν χαρτοφυλάκια µε κριτήριο το
δείκτη Market to Book Value (Fama – French, 1992). Για κάθε έτος t ξεχωριστά οι
εταιρείες ταξινοµούνται µε βάση τη σχέση Market to Book Value που παρουσιάζουν
τον Ιανουάριο του συγκεκριµένου έτους t, και χωρίζονται σε δύο σύνολα, τις
εταιρείες µε υψηλό δείκτη Market to Book Value και τις εταιρείες µε χαµηλό δείκτη
Market to Book Value. Η ανεξάρτητη µεταβλητή HML (High MTBV Minus L
MTBV) ορίζεται ως η διαφορά των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου των εταιρειών
υψηλού δείκτη Market to Book Value από τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου των
εταιρειών χαµηλού δείκτη Market to Book Value. Αποτυπώνει την απόδοση που
σχετίζεται µε την αγοραία αξία των εταιρειών ως προς τη λογιστική τους αξία.

Συνοψίζοντας λοιπόν, οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι:


MRP (Market Risk Premium) – απεικονίζει την απόδοση που σχετίζεται µε τον
κίνδυνο της αγοράς.



HLMLL (High Leverage Minus Low Leverage) – απεικονίζει την απόδοση που
σχετίζεται µε τον κίνδυνο από τον υψηλό βαθµό µόχλευσης των εταιρειών.



SMB (Small Minus Big) – απεικονίζει την απόδοση που σχετίζεται µε τον
κίνδυνο από το µέγεθος των εταιριών.



HML (High MTBV Minus L MTBV) – απεικονίζει την απόδοση που σχετίζεται
µε τον κίνδυνο από τη σχέση Market to Book Value των εταιριών.
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Έχοντας καθορίσει την εξαρτηµένη και τις ανεξάρτητες µεταβλητές, χρησιµοποιούµε
παλινδρόµηση µε τη µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) για τα παρακάτω
µοντέλα µε σκοπό να ελέγξουµε τη σχέση ανάµεσα στις υπέρ – αποδόσεις των
µετοχών και των παραπάνω αποδόσεων των τεσσάρων παραγόντων κινδύνου. Η
ανάλυση step by step είναι ιδιαίτερα χρήσιµη αφού, πέρα από τον έλεγχο της
στατιστικής σηµαντικότητας των συντελεστών των παραµέτρων, θα δούµε πως
µεταβάλλονται οι συντελεστές των παραµέτρων στο κάθε µοντέλο µε την προσθήκη
επιπλέον επεξηγηµατικών συντελεστών.

1. CAPM
ERim = ai + biMRP + ei
2. CAPM plus Leverage
ERim = ai + biMRP + ciHLMLL + ei
3. Fama & French (3 factor model)
ERim = ai + biMRP + diSMB + giHML + ei
4. Fama & French (3 factor model) + Leverage
ERim = ai + biMRP + diSMB + giHML + ciHLMLL + ei
Το πρώτο µοντέλο είναι το παραδοσιακό µοντελο αποτίµησης κεφαλαιουχικών
στοιχείων CAPM. Το µοντέλο αποδίδει την υπέρ - απόδοση του χαρτοφυλακίου
λαµβάνοντας υπόψη την απόδοση της αγοράς και την απόδοση άνευ κινδύνου. Ο
συντελεστής b αποτυπώνει την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου έναντι του
συστηµατικού κινδύνου, ενώ η σταθερά a εµπεριέχει τον µη συστηµατικό κίνδυνο
του χαρτοφυλακίου.

Το δεύτερο µοντέλο είναι µια παραλλαγή του CAPM (Muradoglu – Sivaprasad
(2009)). Αυτό το µοντέλο αποδίδει την υπέρ - απόδοση του χαρτοφυλακίου
λαµβάνοντας υπόψη, πέρα από την απόδοση της αγοράς και την απόδοση άνευ
κινδύνου, τον παράγοντα HLMLL, ο οποίος αποτυπώνει την απόδοση που σχετίζεται
µε το risk premium που απαιτείται από τη χρήση αυξηµένου δανεισµού στη
κεφαλαιακή δοµή της εταιρείας. Ο συντελεστής b αποτυπώνει την ευαισθησία του
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χαρτοφυλακίου έναντι του συστηµατικού κινδύνου, ο συντελεστής c αποτυπώνει την
ευαισθησία του χαρτοφυλακίου έναντι της µόχλευσης, ενώ η σταθερά a εµπεριέχει
τον µη συστηµατικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου και τον κίνδυνο που δε σχετίζεται
µε τη µόχλευση.

Το τρίτο µοντέλο είναι το µοντέλο των Fama & French (1992). Αποτιµά τις υπέραποδόσεις του κάθε χαρτοφυλακίου λαµβάνοντας υπόψη ως επεξηγηµατικούς
παράγοντες την απόδοση της αγοράς (και την απόδοση του risk free rate), την
απόδοση που σχετίζεται µε το µέγεθος των εταιρειών και την απόδοση που σχετίζεται
µε το δείκτη Market to Book Value των εταιρειών. Ο συντελεστής b αποτυπώνει την
ευαισθησία του χαρτοφυλακίου έναντι του συστηµατικού κινδύνου, ο συντελεστής d
αποτυπώνει την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου έναντι του µεγέθους των εταιρειών, ο
συντελεστής g αποτυπώνει την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου έναντι του δείκτη
ΜΤΒV των εταιρειών, ενώ η σταθερά a εµπεριέχει τον µη συστηµατικό κίνδυνο του
χαρτοφυλακίου που δεν εξηγείται από τους δύο επιπλέον παράγοντες, το µέγεθος και
το δείκτη MTBV.

Το τέταρτο µοντέλο είναι το µοντέλο των Fama & French (1992) εµπλουτισµένο µε
έναν τέταρτο επεξηγηµατικό παράγοντα, την αυξηµένη χρήση δανειακών κεφαλαίων
στη κεφαλαιακή δοµή των εταιρειών. Αποτιµά τις υπέρ-αποδόσεις του κάθε
χαρτοφυλακίου λαµβάνοντας υπόψη ως επεξηγηµατικούς παράγοντες την απόδοση
της αγοράς (και την απόδοση του risk free rate), την απόδοση που σχετίζεται µε το
µέγεθος των εταιρειών, την απόδοση που σχετίζεται µε το δείκτη Market to Book
Value των εταιρειών και τον παράγοντα HLMLL, ο οποίος αποτυπώνει την απόδοση
που σχετίζεται µε το risk premium που απαιτείται από τη χρήση αυξηµένου
δανεισµού στη κεφαλαιακή δοµή της εταιρείας. Ο συντελεστής b αποτυπώνει την
ευαισθησία του χαρτοφυλακίου έναντι του συστηµατικού κινδύνου, ο συντελεστής d
αποτυπώνει την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου έναντι του µεγέθους των εταιρειών, ο
συντελεστής g αποτυπώνει την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου έναντι του δείκτη
ΜΤΒV των εταιρειών, ο συντελεστής c αποτυπώνει την ευαισθησία του
χαρτοφυλακίου έναντι της µόχλευσης, ενώ η σταθερά a εµπεριέχει τον µη
συστηµατικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου που δεν εξηγείται από τους επιπλέον
παράγοντες, το µέγεθος , το δείκτη MTBV και τη µόχλευση.
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Κεφάλαιο 5
Ανάλυση Εµπειρικών Αποτελεσµάτων

Κατόπιν

προσδιορισµού

των

παραπάνω

χαρτοφυλακίων,

τα

αποτελέσµατα

αναφορικά µε τη µόχλευση έδειξαν ότι το χαρτοφυλάκιο L1 έχει µέση µόχλευση
8,9% στο σύνολο της περιόδου, ενώ η µέση µόχλευση βρίσκεται στο 7,82% κατά την
περίοδο της ανάπτυξης και στο 11,36% κατά την περίοδο της ύφεσης. Το
χαρτοφυλάκιο L2 έχει µέση µόχλευση 30,42% στο σύνολο της περιόδου, ενώ η µέση
µόχλευση βρίσκεται στο 28,75% κατά την περίοδο της ανάπτυξης και στο 34,27%
κατά την περίοδο της ύφεσης. Το χαρτοφυλάκιο L3 έχει µέση µόχλευση 49,09% στο
σύνολο της περιόδου, ενώ η µέση µόχλευση βρίσκεται στο 47,01% κατά την περίοδο
της ανάπτυξης και στο 53,99% κατά την περίοδο της ύφεσης.

Οι αντίστοιχες µέσες µηνιαίες υπέρ - αποδόσεις είναι, για το χαρτοφυλάκιο L1 0,32% στο σύνολο της περιόδου, ενώ η µέση µηνιαία υπέρ – απόδοση είναι -0,26%
κατά την περίοδο της ανάπτυξης και στο -0,46% κατά την περίοδο της ύφεσης. Το
χαρτοφυλάκιο L2 έχει µέση µηνιαία υπέρ – απόδοση -0,62% στο σύνολο της
περιόδου, ενώ η µέση µηνιαία υπέρ – απόδοση είναι -0,56% κατά την περίοδο της
ανάπτυξης και στο -0,74% κατά την περίοδο της ύφεσης. Το χαρτοφυλάκιο L3 έχει
µέση µηνιαία υπέρ – απόδοση -0,79% στο σύνολο της περιόδου, ενώ η µέση µηνιαία
υπέρ – απόδοση είναι -0,69% κατά την περίοδο της ανάπτυξης και στο -1,02% κατά
την περίοδο της ύφεσης. Τα σχετικά αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 1.

Τα παρακάτω αποτελέσµατα µαρτυρούν αύξηση του δείκτη µόχλευσης κατά την
περίοδο της ύφεσης για όλα τα χαρτοφυλάκια. Αναφορικά µε τις υπέρ-αποδόσεις, τα
αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι επενδυτές απαιτούν µεγαλύτερο risk premium όσο
αυξάνεται η χρήση δανειακών κεφαλαίων στη κεφαλαιακή διάρθρωση των εταιρειών.
Ακόµα, φαίνεται ότι καθώς η Eλληνική οικονοµία εισήλθε σε φάση ύφεσης το
φαινόµενο εντάθηκε και οι επενδυτές αύξησαν το risk premium.
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Πίνακας 1
PORTFOLIOS LEVERAGE
AVERAGE
L1
L2
L3

8,90
30,42
49,09

2002-2008
AVERAGE
7,82
28,75
47,01

PORTFOLIOS RETURNS
2002 - 2008
AVERAGE
AVERAGE
Excess Return Low Leverage ERL1
-0,32%
-0,26%
Excess Return Medium Leverage ERL2
-0,62%
-0,57%
Excess Return High Leverage -0,69%
ERL3
-0,79%

2009-2012
AVERAGE
11,36
34,27
53,99

2009 - 2012
AVERAGE
-0,46%
-0,74%
-1,02%

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σχολιάσουµε τη συµπεριφορά του δείκτη µόχλευσης αλλά
και των υπέρ – αποδόσεων. Γνωρίζοντας ότι, σε περίοδο ύφεσης της οικονοµίας
καθώς µειώνεται η απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού αυξάνεται το κόστος
εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε αποτέλεσµα αυτού
του συνδυασµού την µείωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, θα περίµενε κανείς
οι διοικήσεις των εταιρειών να επιλέγουν τη µείωση της χρήσης δανειακών
κεφαλαίων στη κεφαλαιακή δοµή των εταιρειών. Αντίστοιχο αποτέλεσµα αναµένεται
και από τις κινήσεις των τραπεζών, οι επιλογές των οποίων αναµένεται να είναι προς
την µείωση των χορηγήσεων και τους ΄ύψους έκθεσης τους στον πιστωτικό κίνδυνο.
Συνεπώς, η αναχαίτιση της ροής των χορηγήσεων αναµένεται να επιφέρει µείωση του
δείκτη µόχλευσης. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα ωστόσο δείχνουν µιαν αντίθετη
εικόνα. Πιθανές αιτίες του φαινοµένου µπορεί να είναι η µη έγκαιρη αντίδραση των
διοικήσεων των εταιρειών, η µείωση της αξίας του ενεργητικού των επιχειρήσεων
λόγο της ύφεσης, η αδυναµία αύξησης των ιδίων κεφαλαίων λόγω απροθυµίας των
επενδυτών να αναλάβουν µεγαλύτερη θέση στις εταιρείες, η αδυναµία των τραπεζών
µειώσουν τις επιχειρηµατικές χορηγήσεις κ.α. Ακόµα, είναι αξιοσηµείωτο ότι η τάση
αύξησης της µόχλευσης είναι διάχυτη τόσο σε εταιρείες µε περιορισµένη χρήση
δανειακών κεφαλαίων όσο και σε αυτές που είχαν ήδη αυξηµένο δανεισµό στη
κεφαλαιακή τους διάρθρωση.
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CAPM Model

Τα εµπειρικά αποτελέσµατα κάνοντας παλινδρόµηση µε το παραδοσιακό µοντέλο
αποτίµησης κεφαλαιουχικών στοιχείων, CAPM, παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Τα
αναλυτικά αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων όλων των χαρτοφυλακίων βρίσκονται
στο παράρτηµα.

Η ισχύς του µοντέλου επιβεβαιώνεται αντικατροπτίζοντας σε σηµαντικό βαθµό,
προσαρµοσµένο R2 κυµαίνεται από 55,63% – 65,36%, την υπέρ - απόδοση των
χαρτοφυλακίων και φανερώνοντας θετική σχέση ανάµεσα στην απόδοση της αγοράς
και την απόδοση των επιµέρους χαρτοφυλακίων, τόσο στο σύνολο της εξεταζόµενης
περιόδου όσο και στα δύο υπό – σύνολα.

Καθώς η Ελληνική οικονοµία εισήλθε σε φάση ύφεσης παρατηρείται µείωση του
συντελεστή b, που αποτυπώνει την ευαισθησία των χαρτοφυλακίων στον
συστηµατικό κίνδυνο. Αυτό δείχνει ότι οι µετοχές και των τριών χαρτοφυλακίων
έχουν αντιδράσει µε ιδιαίτερα θετικό τρόπο στην εναλλαγή του οικονοµικού κύκλου,
έχοντας συντελεστή b, για το L2 και το L3, πάνω από τη µονάδα στη φάση της
ανάπτυξης, ο ποιος στη φάση της ύφεσης µειώνεται κάτω από τη µονάδα. Με άλλα
λόγια από περισσότερο επιθετική συµπεριφορά απέναντι στο συστηµατικό κίνδυνο
κατά την ανάπτυξη, οι µετοχές εµφανίζουν µεταστροφή σε αµυντική συµπεριφορά
κατά την ύφεση. Μιαν άλλη πιθανή εξήγηση του γεγονότος µπορεί να είναι το ότι ο
Γενικός ∆είκτης του Χ.Α. έχει στη στάθµιση του µεγάλο βάρος από τις τραπεζικές
µετοχές οι οποίες στην παρούσα µελέτη έχουν αποκλειστεί. Ακόµα, να σηµειωθεί ότι
οι συντελεστές b είναι στατιστικά σηµαντικοί σε όλες τις παλινδροµήσεις.

Παρατηρείται µια αύξηση του συντελεστή b όσο αυξάνεται ο βαθµός µόχλευσης των
χαρτοφυλακίων από χαµηλή µόχλευση σε µέση, ενώ στη συνέχεια όταν από µέσο
βαθµό µόχλευσης µετακινούµαστε σε υψηλό βαθµό µόχλευσης η τάση αυτή
αντιστρέφεται και ο συντελεστής b µειώνεται. Η παρατήρηση αυτή ισχύει για το
σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου και στην περίοδο ύφεσης της οικονοµίας. Στην
περίοδο της οικονοµικής άνθισης ο συντελεστής b αυξάνεται όταν µετακινούµαστε
από την χαµηλού βαθµού µόχλευση σε µόχλευση µέσου βαθµού, αλλά στη συνέχεια
η αύξηση αυτή ανακόπτεται και παραµένει σχεδόν αµετάβλητος όταν εξετάζουµε το
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χαρτοφυλάκιο υψηλού βαθµού µόχλευσης. Η παρατήρηση αυτή υποδεικνύει ότι οι
επενδυτές αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις προκειµένου να επενδύσουν σε µετοχές
µε υψηλότερη δανειακή επιβάρυνση στη κεφαλαιακή τους σύνθεση, αλλά ως ένα
σηµείο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των Garlappi – Yan (2011), αυτό πιθανόν να
οφείλεται στην ασυµµετρία ανάµεσα στο ρίσκο και την πιθανότητα πτώχευσης.

Πίνακας 2
CAPM Model
ERim = ai + biMRP + ei
Period: 2002 – 2011
Portfolio

R2 adjusted F statistic

ai

t

bi

t

L1

0,0033

0,66

0,7325

12,26

0,5563

150,23

L2

0,0016

0,33

0,8916

15,02

0,6536

225,53

L3

-0,0007

-0,13

0,8114

12,31

0,5587

151,63

ai

t

bi

t

L1

0,0024

0,39

0,9626

11,08

0,5996

122,81

L2

-0,0002

0,03

1,0665

12,91

0,6661

166,60

L3

-0,0014

-0,23

1,0653

12,45

0,6499

155,06

ai

t

bi

t

L1

0,0033

0,66

0,7325

12,26

0,5563

150,23

L2

0,0016

0,33

0,8916

15,02

0,6536

225,53

L3

-0,0007

-0,13

0,8114

12,31

0,5587

151,63

Period: 2002 – 2008
Portfolio

R2 adjusted F statistic

Period: 2009 – 2011
Portfolio

R2 adjusted F statistic
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CAPM Model plus Leverage

Στη συνέχεια επαναλαµβάνουµε τις παλινδροµήσεις για τα χαρτοφυλάκια που έχουµε
ορίσει εµπλουτίζοντας το µοντέλο CAPM µε το βαθµό µόχλευσης ως επεξηγηµατικό
παράγοντα κινδύνου. Ο συνολικό κίνδυνος που αποτυπώνεται στις υπέρ- αποδόσεις
των χαρτοφυλακίων είναι άθροισµα του µη συστηµατικού κίνδυνου, του
συστηµατικού

και

της

µόχλευσης.

Τα

συγκεντρωτικά

αποτελέσµατα

των

παλινδροµήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Όπως και για το προηγούµενο
µοντέλο τα αναλυτικά αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων βρίσκονται στο
παράρτηµα.

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η µόχλευση συνήθως έχει θετική σχέση µε τις υπέραποδώσεις των µετοχών, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις ο συντελεστής
συσχέτισης της µόχλευσης είναι στατιστικά σηµαντικός. Ο συντελεστής συσχέτισης
ανάµεσα στις υπέρ – αποδόσεις και την υπέρ – απόδοση της αγοράς παραµένει
θετικός και στατιστικά σηµαντικός σε όλες τις περιπτώσεις. Πιο συγκεκριµένα, στο
σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου η µόχλευση έχει θετική και στατιστικά σηµαντική
συσχέτιση µε τις υπέρ – αποδόσεις των εταιρειών που έχουν µέσο και υψηλό βαθµό
χρήσης δανειακών κεφαλαίων στη κεφαλαιακή τους δοµή. Αντίθετα, δεν φαίνεται να
είναι στατιστικά σηµαντική για το χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από εταιρείες
χαµηλού βαθµού µόχλευσης. Στις δύο περιπτώσεις που ο συντελεστής συσχέτισης της
µόχλευσης είναι σηµαντικός, παρατηρείται µια πολύ µικρή µείωση του συντελεστή b,
που απεικονίζει τη συσχέτιση µε την απόδοση της αγοράς. Αυτό ίσως φανερώνει ότι
η χρήση της µόχλευσης ως επεξηγηµατικού παράγοντα για τον συνολικό κίνδυνο των
µετοχών είναι στοιχείο του µη συστηµατικού κινδύνου. Ακόµα, να σηµειωθεί ότι
όταν αυξάνεται η χρήση δανειακών κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δοµή των
εταιρειών, από το χαρτοφυλάκιο L2 στο L3, η βαρύτητα της µόχλευσης στο συνολικό
κίνδυνο των µετοχών αυξάνεται. Οι επενδυτές φαίνεται ότι απαιτούν υψηλότερο risk
premium όσο αυξάνεται η δανειακή επιβάρυνση των εταιρειών. Τα ευρήµατα από τη
χρήση του συγκεκριµένου µοντέλου για το σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου
βρίσκονται σε συµφωνία µε όσα έχουν υποστηρίξει οι Bhandari (1988), Masulis
(1983), Sivaprasad & Muradoglu (2009, 2010), που διαπιστώνουν θετική συσχέτιση
ανάµεσα στη µόχλευση και τις αποδόσεις των µετοχών.
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Εάν παρατηρήσουµε όµως τις δύο υπό – περιόδους που έχουµε ορίσει δεν
οδηγούµαστε στο ίδιο συµπέρασµα. Πιο αναλυτικά, στην περίοδο της οικονοµικής
ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας η µόχλευση δεν εµφανίζει στατιστική
σηµαντικότητα ως επιµέρους παράγοντας του κινδύνου που ενσωµατώνουν οι υπέρ –
αποδόσεις των µετοχών. Επίσης, και συντελεστής a, παράγοντας του µη
συστηµατικού κινδύνου δεν εµφανίζει στατιστική σηµαντικότητα. Από την άλλη, και
τα τρία χαρτοφυλάκια εµφανίζουν συντελεστή συσχέτισης των αποδόσεων σε σχέση
µε την απόδοση της αγοράς πολύ κοντά στη µονάδα και χωρίς σηµαντικές αποκλίσεις
µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό ίσως καταδεικνύει µια τάση ταύτισης της
συµπεριφοράς των µετοχών, στη φάση της οικονοµικής ανάπτυξης, µε τη γενικότερη
τάση της αγοράς. Ακόµα, ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α.Α. είναι ένας δείκτης στον
οποίο σηµαντικό ειδικό βάρος έχουν οι µετοχές του τραπεζικού κλάδου, µετοχές που
έχουν εξαιρεθεί από το δείγµα της παρούσας εργασίας. Συνδυάζοντας τις δύο
παραπάνω προτάσεις καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι κατά την οικονοµική
ανάπτυξη οι αποδόσεις των µη τραπεζικών µετοχών ίσως έχουν µια τάση να
ακολουθούν την πορεία των τραπεζικών µετοχών.

Κατά την περίοδο όµως της ύφεσης, η παραπάνω εικόνα αλλάζει άρδην και τα
αποτελέσµατα του µοντέλου ενισχύουν τη θετική συσχέτιση της µόχλευσης των
εταιρειών µε τις αποδόσεις των µετοχών τους. Ακόµα, στην περίοδο αυτή ο
συντελεστής συσχέτισης είναι στατιστικά σηµαντικός και για τα τρία χαρτοφυλάκια,
ενώ αυξάνεται σε µεγάλο βαθµό όσο αυξάνεται η χρήση δανειακών κεφαλαίων για τη
χρηµατοδότηση των εταιρειών. Στην περίπτωση αυτή, φαίνεται µια αλλαγή στη
στάση των επενδυτών, όσο τα σηµάδια της οικονοµικής κρίσης έκαναν εντονότερη
την παρουσία τους, οι οποίοι πλέον διαφοροποιούν σηµαντικά τη στάση τους
απέναντι στη κεφαλαιακή δοµή των εταιρειών απαιτώντας υψηλότερο risk premium
για όσες εταιρείες βασίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό στη χρήση δανειακών κεφαλαίων
για τη χρηµατοδότηση των εταιρειών σε σχέση µε όσες βασίζονται περισσότερο στα
ίδια κεφάλαια. Καθώς η αύξηση χρήσης ιδίων κεφαλαίων σε περιπτώσεις
οικονοµικής ύφεσης είναι δυνατόν να έχει θετικό αντίκτυπο στη αποδοτικότητα των
ιδίων κεφαλαίων, µειώνοντας τις ανελαστικές δαπάνες για τόκους, οι επενδυτές
φαίνεται να «τιµωρούν» όσες εταιρείες εµφανίζουν επιθετική συµπεριφορά ως προς
την δανειακή επιβάρυνση.
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Πίνακας 3
CAPM Model plus Leverage
ERim = ai + biMRP + ciHLMLL + ei
Period: 2002 – 2011
ai

t

bi

t

ci

t

R2 adjusted

F statistic

L1

0,0028

0,56

0,7411

12,05

-0,1100

-0,63

0,5541

74,92

L2

0,0033

0,68

0,8580

14,39

0,4261

2,50

0,6684

120,94

L3

0,0028

0,56

0,7411

12,05

0,8900

5,07

0,6351

104,56

ai

t

bi

t

ci

t

R2 adjusted

F statistic

L1

0,0003

0,04

1,0207

11,69

-0,5659

-2,51

0,6194

68,55

L2

-0,0002

-0,03

1,0665

12,37

0,0001

0,00

0,6620

82,28

L3

0,0003

0,04

1,0207

11,69

0,4341

1,93

0,6611

81,96

ai

t

bi

t

ci

t

R2 adjusted

F statistic

L1

0,0063

1,03

0,4823

8,54

0,4573

2,51

0,7147

44,84

L2

0,0096

1,45

0,6694

10,86

0,9846

4,95

0,8246

83,30

L3

0,0063

1,03

0,4823

8,54

1,4573

8,01

0,8245

83,23

Portfolio

Period: 2002 – 2008
Portfolio

Period: 2009 – 2011
Portfolio

Fama – French 3 Factor Model

Το επόµενο µοντέλο που εφαρµόζουµε στην ελληνική πραγµατικότητα είναι το
µοντέλων τριών παραγόντων των Fama & French. Το συγκεκριµένο µοντέλο
αποτίµησης διακρίνει τρία επιµέρους συστατικά για τον κίνδυνο των µετοχών, την
κίνδυνο της αγοράς, τον κίνδυνο που πηγάζει από το µέγεθος της εταιρείας και τον
κίνδυνο που είναι συνέπεια της σχέσης Market to Book Value. Τα συγκεντρωτικά
αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Όπως και για τα
προηγούµενα µοντέλα τα αναλυτικά αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων βρίσκονται
στο παράρτηµα.

Η ελληνική αγορά επιβεβαιώνει την ισχύ του συγκεκριµένου µοντέλου, αφού οι
παράµετροι έχουν σε όλες τις περιπτώσεις, µε την εξαίρεση ενός συντελεστή σε µία
υπό – περίοδο, ισχυρή στατιστική σηµαντικότητα. Για το σύνολο της εξεταζόµενης
περιόδου και τα τρία χαρτοφυλάκια έχουν ισχυρούς συντελεστές συσχέτισης και για
τους τρεις επεξηγηµατικούς παράγοντες του κινδύνου. Ο συντελεστής συσχέτισης
που περιγράφει τον κίνδυνο της αγοράς αυξάνεται όταν αντίστοιχα αυξάνεται ο
βαθµός µόχλευσης των εταιρειών. Ο συντελεστής συσχέτισης που συνδέει το µέγεθος
των εταιρειών δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες µεταβολές όταν έχουµε αύξηση του βαθµού
χρήσης δανειακών κεφαλαίων από τις εταιρείες. Αντίθετα, η συµπεριφορά που
εµφανίζει ο συντελεστής συσχέτισης του κινδύνου µε το αν η εταιρείες είναι εταιρείες
υψηλής ή χαµηλής αγοραίας αξίας έχει µεταβολή όταν αυξάνεται η µόχλευση του
χαρτοφυλακίου και µάλιστα θετική. Όσο µεγαλύτερη χρήση δανειακών κεφαλαίων
έχουν οι εταιρείες τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για τις εταιρείες υψηλής αξίας.

Στην φάση της ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας το µοντέλο των Fama & French
δείχνει µια πολύ µικρή αύξηση για το συντελεστή συσχέτισης του κινδύνου της
αγοράς όταν η µόχλευση του χαρτοφυλακίου µεταβάλλεται από χαµηλή σε µέση,
πορεία όµως που δεν συνεχίζεται όταν µετακινούµαστε από µέσο βαθµό µόχλευσης
σε υψηλό, όπου ο συντελεστής συσχέτισης παραµένει σχεδόν σταθερός. Παρόµοια
συµπεριφορά έχει ο συντελεστής συσχέτισης που επηρεάζεται από την αγοραία αξία
των εταιρειών. Ο συντελεστής συσχέτισης που συνδέεται µε το µέγεθος των
εταιρειών εµφανίζει επίσης αύξηση όταν από χαµηλό βαθµό µόχλευσης

µετακινούµαστε σε µέσο, στη συνέχεια όµως µειώνεται όταν από µέσο βαθµό
µόχλευσης µετακινούµαστε σε υψηλό.

Όταν η ύφεση έκανε αισθητή την παρουσία της στην Ελληνική οικονοµία,
παρατηρούµε µια σηµαντική µείωση όλων των στατιστικά σηµαντικών συντελεστών
συσχέτισης. Οι µετοχές και των τριών χαρτοφυλακίων εµφανίζουν µια περισσότερο
αµυντική συµπεριφορά απέναντι τόσο στον κίνδυνο της αγοράς, όσο και τους
κινδύνους που σχετίζονται µε το µέγεθος και την σχέση αγοραίας προς λογιστική αξία
των εταιρειών. Όσον αφορά τη συµπεριφορά τους σε σχέση µε το βαθµό µόχλευσης
των χαρτοφυλακίων, αξίζει να σηµειώσουµε την µείωση που εµφανίζει ο συντελεστής
συσχέτισης του κινδύνου αγοράς όταν µετακινούµαστε από το χαρτοφυλάκιο µέσου
βαθµού µόχλευσης στο χαρτοφυλάκιο υψηλού βαθµού µόχλευσης. Η συµπεριφορά
αυτή πιθανόν να σχετίζεται µε τα όσα έχουν διατυπώσει οι Garlappi – Yan (2011για
την ασυµµετρία ανάµεσα στο ρίσκο και την πιθανότητα πτώχευσης.

Συνοψίζοντας, τα εµπειρικά αποτελέσµατα του µοντέλου τριών παραγόντων των
Fama & French, διακρίνουµε ότι το µέγεθος των εταιρειών έχει θετική συσχέτιση µε
τις αποδόσεις των εταιρειών και η συσχέτιση αυτή µεγαλώνει όσο µεγαλώνει ο
βαθµός µόχλευσης των εταιρειών, µε τους επενδυτές να αναζητούν ένα premium
µεγέθους. Ακόµα, οι επενδυτές φαίνεται να αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις από τις
εταιρείες που εµφανίζουν υψηλή αγοραία αξία. Επίσης, ο βαθµός ερµηνείας του
µοντέλου είναι µεγαλύτερος από αυτόν του CAPM, όπως φαίνεται από τα R2.
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Πίνακας 4
Fama & French – 3 Factor Model
ERim = ai + biMRP + diSMB + giHML + ei
Period: 2002 – 2011
ai

t

bi

t

di

t

gi

t

R2 adjusted

F statistic

L1

-0,0067

-1,65

0,6953

12,16

0,7512

6,34

0,4507

2,92

0,7557

123,67

L2

-0,0086

-2,07

0,8343

14,21

0,6582

5,41

0,5188

3,27

0,7961

155,92

L3

-0,0124

-2,77

0,7454

11,71

0,7522

5,70

0,5948

3,46

0,7522

121,39

ai

t

bi

t

di

t

gi

t

R2 adjusted

F statistic

L1

-0,0089

-1,99

0,8211

12,53

0,7191

4,88

0,8230

4,30

0,8206

127,57

L2

-0,0093

-2,03

0,9575

14,33

0,7252

4,83

0,6260

3,21

0,8304

136,47

L3

-0,0108

-2,21

0,9512

13,31

0,7031

4,37

0,6581

3,16

0,8101

119,05

ai

t

bi

t

di

t

gi

t

R2 adjusted

F statistic

L1

-0,0052

-0,90

0,4944

6,43

0,4022

2,63

0,2930

1,53

0,7988

42,36

L2

-0,0076

-0,96

0,6068

5,74

0,2594

1,23

0,6465

2,46

0,7861

43,88

L3

-0,0197

-2,48

0,3976

3,78

0,4267

2,04

0,9486

3,63

0,7469

35,42

Portfolio

Period: 2002 – 2008
Portfolio

Period: 2009 – 2011
Portfolio

Fama – French 3 Factor Model plus Leverage

Το τέταρτο µοντέλο είναι το µοντέλο τριών παραγόντων των Fama & French
εµπλουτισµένο µε τη µόχλευση των εταιρειών ως επιπλέον επεξηγηµατικού
παράγοντα για τον κίνδυνο που ενσωµατώνουν οι αποδόσεις των µετοχών. Τα
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 5.
Όπως και για τα προηγούµενα µοντέλα τα αναλυτικά αποτελέσµατα των
παλινδροµήσεων βρίσκονται στο παράρτηµα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συντελεστές συσχέτισης εµφανίζονται στατιστικά
σηµαντικοί. Στο συγκεκριµένο µοντέλο η συµπεριφορά των συντελεστών όταν
µετακινούµαστε από χαµηλό σε µέσο και σε υψηλό βαθµό µόχλευσης αλλάζει
ανάλογα µε τον προσδιοριστικό παράγοντα κινδύνου. Έτσι, φαίνεται να υπάρχει
θετική σχέση ανάµεσα στο market risk premium και το επίπεδο µόχλευσης, όταν από
χαµηλό βαθµό µόχλευσης µετακινούµαστε σε µέσο. Στη συνέχεια όµως η σχέση αυτή
γίνεται αρνητική όταν επιλέγουµε να κινηθούµε από µέσο σε υψηλό βαθµό
µόχλευσης. Ο συντελεστής του παράγοντα κινδύνου που συνδέεται µε το µέγεθος των
εταιρειών µειώνεται όταν από χαρτοφυλάκιο χαµηλού βαθµού µόχλευσης
µετακινούµαστε σε χαρτοφυλάκιο µέσου βαθµού µόχλευσης, ενώ στη συνέχεια
αυξάνεται όταν επιλέγουµε το χαρτοφυλάκιο υψηλού βαθµού µόχλευσης. Ο
συντελεστής του παράγοντα που συνδέεται µε τη σχέση αγοραίας προς λογιστικής
αξίας των εταιρειών δεν παρουσιάζει αξιοσηµείωτες µεταβολές όταν µετακινούµαστε
από χαρτοφυλάκιο σε χαρτοφυλάκιο. Ο συντελεστής που σχετίζεται µε ένα
χαρτοφυλάκιο που µιµείται τη µόχλευση εµφανίζει έχει καταρχήν αρνητική σχέση για
το χαρτοφυλάκιο χαµηλής µόχλευσης, ενώ στη συνέχεια το πρόσηµο γίνεται θετικό
και εµφανίζει αυξητική τάση όταν από χαρτοφυλάκιο µέσης µόχλευσης επιλέγουµε το
χαρτοφυλάκιο υψηλής µόχλευσης.

Όταν εφαρµόζουµε το µοντέλο στις δύο υπό – περιόδους παρατηρούµε την ίδια
συµπεριφορά για τον συντελεστή του κινδύνου της αγοράς, ενώ µικρότερες
διακυµάνσεις εµφανίζει ο παράγοντας του µεγέθους. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο
συντελεστής του παράγοντα που προέρχεται από τη σχέση αγοραίας προς λογιστική
αξία δεν εµφανίζεται στατιστικά σηµαντικός στην περίοδο της ύφεσης. Ο
συντελεστής που µιµείται τη µόχλευση είναι στατιστικά σηµαντικός για το

χαρτοφυλάκιο µέσης και υψηλής µόχλευσης, ενώ η σχέση του µε το βαθµό
µόχλευσης του χαρτοφυλακίου είναι θετική, µαρτυρώντας ότι οι επενδυτές επιθυµούν
µεγαλύτερη απόδοση για µεγαλύτερη δανειακή επιβάρυνση των εταιρειών.

Τα συγκεκριµένο µοντέλο δείχνει ότι στην Ελληνική πραγµατικότητα η µεταβολή του
βαθµού µόχλευσης έχει σηµαντική επίδραση σε ορισµένους επιµέρους παράγοντες,
όπως ο κίνδυνος της αγοράς, εν τούτοις εµφανίζει µια µη µονοτονική συµπεριφορά µε
εναλλαγές πρόσηµου στην επίδραση που έχει στους συντελεστές συσχέτισης. Αυτό
πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι επενδυτές θεωρούν ως προς το ύψος της δανειακής
επιβάρυνσης των εταιρειών διαφορετικά επίπεδα ανάλογα ίσως µε τον κλάδο ή την
οικονοµική συγκυρία και συνεπώς συµπεριφέρονται µε διαφορετικό βαθµό κινδύνου.
Η αρνητική συσχέτιση στην περίπτωση της χαµηλής µόχλευσης και η εναλλαγή της
συσχέτισης αυτής σε θετική όταν αυξάνεται η µόχλευση µαρτυρά ότι οι εταιρείες
χαµηλής µόχλευσης έχουν ένα πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων, ίσως λόγω του
µεγαλύτερου περιθωρίου ανάπτυξης του δανεισµού τους όταν αυτό χρειαστεί (Artikis
– Nifora, 2011).

Τα ευρήµατα είναι σε συµφωνία µε αυτά των Sivaprasad & Muradoglu (2010) που
υποστηρίζουν ότι η αρνητική σχέση ίσως πηγάζει από το γεγονός ότι οι εταιρείες
πιθανόν να προσπαθούν να κρατήσουν τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης σε
χαµηλό επίπεδο ώστε να αποφύγουν να χρησιµοποιήσουν τα λειτουργικά τους κέρδη
για την πληρωµή τόκων µε αποτέλεσµα να έχουµε µεγαλύτερες αποδόσεις για τις
εταιρείες µειωµένης µόχλευσης. Επίσης, τα αποτελέσµατα είναι σύµφωνα µε τα όσα
έχουν διατυπώσει οι Garlappi – Yan (2011) για την ασυµµετρία ανάµεσα στο ρίσκο
και την πιθανότητα πτώχευσης.

Μία επιπλέον παράµετρο που πρέπει να αναφέρουµε είναι τα χαρακτηριστικά των
περισσοτέρων ελληνικών εταιρειών. Καθώς η πλειονότητα τους είναι εταιρείες
µεσαίου και µικρού µεγέθους, ενώ παράλληλα η διοίκησης είναι συνήθως οι κύριοι
µέτοχοι και πολλές από αυτές είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, η συµπεριφορά τους
σε περίπτωση οικονοµικής κρίσης ίσως δεν είναι η αναµενόµενη. Παρατηρείται µια
σχετικά απροθυµία να προχωρήσουν σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, εδώ πιθανόν
να έχει σηµαντικό ρόλο και η σχετική ρηχότητα της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς
αναφορικά µε τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων. Ενδεχόµενη µεταβολή της
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κεφαλαιακής δοµής των εταιρειών µε µεγαλύτερη αναλογία ιδίων κεφαλαίων σε
αυτήν θα µπορούσε να έχει συνέπεια την µείωση του τραπεζικού δανεισµό και των
εξόδων για τόκους µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδίων
κεφαλαίων.

Τέλος, να σηµειώσουµε ότι η προσθήκη του παράγοντα HLMLL έχει επιφέρει
αύξηση στο R2 και συνεπώς η ερµηνευτική ικανότητα του µοντέλου είναι µεγαλύτερη
από αυτή του µοντέλου των Fama & French.
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Πίνακας 5
Fama & French – 3 Factor Model plus Leverage
ERim = ai + biMRP + diSMB + giHML + ciHLMLL +ei
Period: 2002 – 2011
ai

t

bi

t

di

t

gi

t

ci

t

R2 adjusted

F statistic

L1

-0,0082

-2,02

0,7083

12,47

0,7515

6,43

0,4882

3,18

-0,2605

-2,01

0,7619

96,19

L2

-0,0069

-1,67

0,8198

14,09

0,6579

5,49

0,4774

3,04

0,2871

2,16

0,8024

121,81

L3

-0,0082

-2,02

0,7083

12,47

0,7515

6,43

0,4882

3,18

0,7395

5,71

0,8052

123,95
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t

bi

t

di

t
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t

ci

t

R2 adjusted

F statistic

L1

-0,0095

-2,16

0,8619

12,80

0,7141

4,94

0,7712

4,07

-0,3139

-2,04

0,8274

100,48

L2

-0,0088

-1,94

0,9269

13,35

0,7289

4,89

0,6647

3,40

0,2352

1,48

0,8329

104,42

L3

-0,0095

-2,16

0,8619

12,80

0,7141

4,94

0,7712

4,07

0,6861

4,45

0,8463

115,27

ai

t

bi

t

di

t

gi

t

ci

t

R2 adjusted

F statistic

L1

-0,0032

-0,49

0,5078

6,31

0,3988

2,58

0,2021

0,84

0,1387

0,64

0,7759

31,29

L2

0,0037

0,46

0,6830

6,97

0,2401

1,27

0,1306

0,45

0,7869

2,99

0,8286

43,30

L3

-0,0032

-0,49

0,5078

6,31

0,3988

2,58

0,2021

0,84

1,1387

5,27

0,8621

55,72

Portfolio

Period: 2002 – 2008
Portfolio

Period: 2009 – 2011
Portfolio

Κεφάλαιο 6
Συµπεράσµατα

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος της χρηµατοοικονοµικής
µόχλευσης ως προσδιοριστικός παράγοντας κινδύνου των αποδόσεων των µετοχών.
Εφαρµόζοντας οικονοµετρική ανάλυση σε ένα δείγµα εταιρειών, αποτελούµενο από
Ελληνικές µη χρηµατοοικονοµικές εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες, έγινε έλεγχος
των µοντέλων CAPM, CAPM plus Leverage factor, Fama & French – Three Factor
Model, Fama & French – Three Factor Model plus Leverage.

Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την ισχύ του παραδοσιακού µοντέλου αποτίµησης
CAPM. Όταν στο συγκεκριµένο µοντέλο προστέθηκε ο παράγοντας της µόχλευσης
ως επιµέρους στοιχείο του συνολικού κινδύνου οι συντελεστές συσχέτισης
παρέµειναν στατιστικά σηµαντικοί και έδειξαν µια θετική σχέση ανάµεσα στη
µόχλευση και τις αποδόσεις των µετοχών. Ακόµα, η συµπεριφορά των επενδυτών
είναι η αναµενόµενη αφού για υψηλότερη µόχλευση των εταιρειών απαιτούν ένα
επιπλέον risk premium, αυξάνοντας τους συντελεστές συσχέτισης. Τα συγκεκριµένα
αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την ισχύ της 2ης πρότασης των Modigliani – Miller
στην Ελληνική κεφαλαιαγορά. Ακόµα είναι σε συµφωνία µε όσα υποστήριξαν οι
Bhandari (1988), Masulis (1983), Sivaprasad & Muradoglu (2009, 2010) και Artikis –
Nifora (2011), που διαπιστώνουν θετική συσχέτιση ανάµεσα στη µόχλευση και τις
αποδόσεις των µετοχών.

Το µοντέλο τριών παραγόντων των Fama & French επιβεβαιώνει ότι πέραν του
κινδύνου αγοράς, το µέγεθος των εταιρειών και η σχέση της αγοραίας τους προς τη
λογιστική τους αξία παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του συνολικού
κινδύνου των µετοχών. Επίσης, αποτυπώνει καλύτερη ερµηνεία σε σχέση µε το
CAPM. Όταν στο συγκεκριµένο µοντέλο προστεθεί ο παράγοντας της µόχλευσης τα
αποτελέσµατα εµφανίζονται διαφοροποιηµένα. Στην περίπτωση αυτή διακρίνουµε
αλλαγή στη συµπεριφορά των αποδόσεων καθώς η οικονοµία εισήλθε σε φάση
ύφεσης µε πτώση των συντελεστών συσχέτισης.

Μια επιπλέον σηµαντική παρατήρηση έχει να κάνει µε τη συµπεριφορά της
µόχλευσης όταν η Ελληνική οικονοµία µπήκε σε ύφεση. Ενώ θα περίµενε κανείς οι

επιχειρήσεις να υιοθετήσουν µια αµυντική στάση µειώνοντας την έκθεση τους στο
δανεισµό, τα στοιχεία της Ελληνικής πραγµατικότητας δείχνουν το αντίθετο. Ο
βαθµός µόχλευσης αυξήθηκε πιθανόν λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των
ελληνικών επιχειρήσεων. Ακόµα οι επενδυτές εµφανίζονται να αναζητούν
µεγαλύτερο risk premium για µεγαλύτερο επίπεδο µόχλευσης των εταιρειών.

Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα, καταλήγουµε ότι η χρηµατοοικονοµική µόχλευση
είναι σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας του συνολικού κινδύνου των µετοχών
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί παράλληλα µε τον κίνδυνο της αγοράς, τον κίνδυνο
που σχετίζεται µε το µέγεθος των εταιρειών και τον κίνδυνο που πηγάζει από τη
σχέση αγοραίας προς λογιστική αξία των εταιρειών. Αν και συχνά η σχέση της
µόχλευσης µε τις αποδώσεις των µετοχών είναι θετική εµφανίστηκαν υποσύνολα
όπου η σχέση αυτή ήταν αρνητική. Αυτό ίσως µαρτυρά µια µη µονοτονική καµπύλη
της σχέσης τους. Τέλος οι επενδυτές παρουσιάζουν µιαν αναµενόµενη συµπεριφορά
αποστροφής προς τον κίνδυνο, απαιτώντας υψηλότερο risk premium όσο αυξάνεται η
δανειακή επιβάρυνση των εταιρειών.
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