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Επιπτώσεις της Κοινής Πλατφόρµας ΧΑ-ΧΑΚ
Πάνος Πασιαρδής και Χρήστος Σ. Σάββα
Το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), µέσα στα πλαίσια των αναπτυξιακών του προγραµµάτων,
προχώρησε σε συνοµολόγηση συµφωνίας µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) για τη σύσταση Κοινής

Πλατφόρµας µεταξύ των δύο χρηµατιστηρίων. Από πλευράς Κύπρου, η εφαρµογή της εν λόγω
συµφωνίας αποτελεί σηµαντικό βήµα προς τη ριζική αναµόρφωση του ΧΑΚ και της κεφαλαιαγοράς

γενικότερα σε διάφορους τοµείς όπως το θεσµικό πλαίσιο, οι διαδικασίες και υποδοµές
εξυπηρέτησης των µετόχων κλπ. Απώτερος στόχος της Κοινής Πλατφόρµας είναι η αναβάθµιση του
ΧΑΚ προς όφελος των επενδυτών και, γενικότερα, της κυπριακής οικονοµίας.

Το Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστηµίου Κύπρου διεξάγει έρευνα για τη σχέση του

ΧΑΚ µε το ΧΑ και µε άλλα µεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια όπως είναι, για παράδειγµα, τα

χρηµατιστήρια της Αγγλίας, Γερµανίας και Γαλλίας. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής µελετάται το

επίπεδο αβεβαιότητας στα διάφορα χρηµατιστήρια, ο βαθµός σύγκλισής τους, καθώς και οι
διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των τιµών των µετοχών.
Στόχος της έρευνας είναι να εκτιµηθούν οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της Κοινής
Πλατφόρµας για τους επενδυτές και την κυπριακή οικονοµία από: (α) τις µεγαλύτερες δυνατότητες

διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των επενδυτών, (β) τη σύγκλιση του ΧΑΚ µε το ΧΑ και άλλα

µεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια και (γ) τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντλούν
κεφάλαια σε µια µεγαλύτερη και αποτελεσµατικότερη αγορά.

Το παρόν Σχόλιο παρουσιάζει µερικά πρώτα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Κοινή Πλατφόρµα θα οδηγήσει το ΧΑΚ σε µεγαλύτερη σύγκλιση µε τα µεγάλα διεθνή και
ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Αναµένεται ότι θα έχει οφέλη για τους Κύπριους επενδυτές
επειδή θα τους δώσει µεγαλύτερη δυνατότητα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους
και διασποράς του κινδύνου, παρά το ότι θα στερηθούν της δυνατότητας να αποφύγουν
κινδύνους µεταφέροντας επενδύσεις από το ένα χρηµατιστήριο στο άλλο. Επίσης,
αναµένεται ότι θα προκύψουν γενικότερα οφέλη για την οικονοµία επειδή οι επιχειρήσεις
θα έχουν τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων σε µια µεγαλύτερη και αποτελεσµατικότερη
αγορά, όπου οι τιµές των µετοχών αντανακλούν περισσότερο στα θεµελιώδη των
επιχειρήσεων και της οικονοµίας. Συνεπώς, η σύσταση της Κοινής Πλατφόρµας είναι µια
εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση, που θα δώσει στο ΧΑΚ τη δυνατότητα να
διαδραµατίσει το ρόλο που αρµόζει σε ένα σύγχρονο χρηµατιστήριο, δηλαδή να διευκολύνει
την αποτελεσµατικότερη κατανοµή των επενδύσεων στην οικονοµία.
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Η συσχέτιση µεταξύ των ΧΑΚ, ΧΑ και άλλων Ευρωπαϊκών χρηµατιστηρίων
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις

Πίνακας 1: Συσχέτιση Χρηµατιστηρίων

(correlations) µεταξύ των αποδόσεων στο ΧΑ και
ΧΑΚ και στα µεγάλα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια
(Αγγλίας, Γαλλίας και Γερµανίας) για την περίοδο

από

τις

3

Σεπτεµβρίου

2004

Αγγλία

(ηµεροµηνία

Γερµανία

αλλαγής της µονάδας µέτρησης του γενικού

Αγγλία

Γερµανία

Γαλλία

Ελλάδα

Κύπρος

1

0.830

0.873

0.471

0.198

1

0.934

0.419

0.218

1

0.474

0.211

1

0.302

Γαλλία

δείκτη τιµών του ΧΑΚ) µέχρι τις 29 Σεπτεµβρίου

Ελλάδα

2006. Ο δείκτης συσχέτισης δείχνει κατά πόσο οι

Κύπρος

αποδόσεις σε ένα χρηµατιστήριο (υψηλές ή

1

χαµηλές) συνδέονται µε τις αποδόσεις σε ένα

άλλο χρηµατιστήριο. Όσο πιο κοντά στη µονάδα είναι ο δείκτης συσχέτισης, τόσο περισσότερο οι αποδόσεις τους
κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Αντίθετα, όσο ο δείκτης πλησιάζει το µηδέν τόσο λιγότερο οι αποδόσεις των

δύο χρηµατιστηρίων έχουν παρόµοιες διακυµάνσεις.1 Στον Πίνακα 1 παρατηρείται ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση

µεταξύ των αποδόσεων µεγάλων ευρωπαϊκών χρηµατιστηρίων, ενώ στην περίπτωση του ΧΑ η συσχέτιση µε τα
µεγάλα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια δεν είναι το ίδιο ισχυρή. Ακόµα λιγότερο ισχυρή είναι η συσχέτιση του ΧΑΚ µε το
ΧΑ και σχεδόν ανύπαρκτη η συσχέτιση του ΧΑΚ µε τα µεγάλα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια.
Για καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω παρουσιάζεται
στο Γράφηµα 1 η συσχέτιση των ηµερήσιων αποδόσεων
µεταξύ του ΧΑ µε το χρηµατιστήριο της Αγγλίας
(πράσινη

συνεχής

γραµµή).

Οι

χρηµατιστήριο

εκτιµήσεις

λαµβάνουν

της

γραµµή)

Αγγλίας

συσχετίσεις

οικονοµετρικών
υπόψη

και

του

(καφέ

αυτές

µε

προέκυψαν

µοντέλων

διάφορους

ΧΑΚ

το

διακεκοµµένη
τα

παράγοντες

από

οποία
που

επηρεάζουν τις τιµές των µετοχών στα χρηµατιστήρια

(όπως, για παράδειγµα, το ύψος και η διακύµανση των
τιµών

στις

αναµενόµενο,
αυξοµείωση

προηγούµενες
στο

στις

Γράφηµα

ηµέρες).2
1

συσχετίσεις

Όπως

παρατηρείται
των

είναι
µια

ηµερήσιων

αποδόσεων. Όµως, είναι φανερό ότι η συσχέτιση των

αποδόσεων στο Αγγλικό χρηµατιστήριο είναι συνεχώς
σε υψηλότερα επίπεδα µε τις αποδόσεις στο ΧΑ από

ότι είναι µε αυτές στο ΧΑΚ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το

ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και στις περιπτώσεις
των χρηµατιστηρίων της Γερµανίας και Γαλλίας: η
συσχέτιση των αποδόσεών τους µε το ΧΑ είναι πάντα
µεγαλύτερη από ό,τι µε το ΧΑΚ.

1

Στην περίπτωση που οι τιµές δύο χρηµατιστηρίων κινούνται προς αντίθετη κατεύθυνση ο δείκτης συσχέτισης είναι αρνητικός.

2

Οι συσχετίσεις εκτιµήθηκαν µε βάση το Dynamic Conditional Correlation model (Engle, 2002).

2

Τεύχος 8 – Οκτώβριος 2006

Επιπτώσεις της Κοινής Πλατφόρµας ΧΑ-ΧAΚ

Π. Πασιαρδής και Χ. Σάββα

Ακόµη ένα µέτρο σύγκρισης µεταξύ των διαφόρων χρηµατιστηρίων αποτελεί η διακύµανση των τιµών των µετοχών
τους. Το µέτρο αυτό αποτυπώνει τη διασπορά στις αποδόσεις των χρηµατιστηρίων και αποτελεί ένα µέτρο της
αβεβαιότητας που υπάρχει ανάµεσα στο επενδυτικό κοινό.
Από τον Πίνακα 2 γίνεται αµέσως αντιληπτό ότι η
διακύµανση των τιµών στο ΧΑ είναι µεγαλύτερη από

Πίνακας 2: ∆ιακύµανση αποδόσεων

ό,τι σε χρηµατιστήρια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Αγγλία

Γερµανία

Γαλλία

Ελλάδα

Κύπρος

Όµως, ακόµη µεγαλύτερη είναι η διακύµανση των

0.669

0.876

0.816

1.008

1.510

τιµών στο ΧΑΚ. Πιθανή αιτία αυτής της αυξηµένης

αβεβαιότητας ανάµεσα στους επενδυτές στο ΧΑΚ είναι το πολύ µικρό µέγεθος της κυπριακής αγοράς, όπου µικρές

αυξοµειώσεις στη ζήτηση και προσφορά µετοχών επηρεάζουν σηµαντικά τις τιµές τους και, πιθανόν, η µνήµη της
‘φούσκας’ της περιόδου 1999-2000.
Ένας από τους κυριότερους λόγους που επηρεάζουν την πορεία των χρηµατιστηρίων είναι η συµπεριφορά του
επενδυτικού κοινού. Στις χώρες µε ανεπτυγµένα χρηµατιστήρια και «ώριµο» επενδυτικά κοινό, στοιχεία όπως η

δηµοσιονοµική

και

νοµισµατική

πολιτική,

η

κατάσταση

της

οικονοµίας

(όπως

αποτυπώνεται

στους

µακροοικονοµικούς δείκτες) και τα παγκόσµια φαινόµενα (πόλεµοι, φυσικές καταστροφές, διαταραχή των

συναλλαγµατικών ισοτιµιών κλπ) έχουν επιρροή στις αποφάσεις του επενδυτή. Επιπλέον, ο επηρεασµός των
επενδυτών σε µεγάλες χώρες-µέλη της ΕΕ είναι κοινός, αφού οι οικονοµίες των χωρών αυτών έχουν παρόµοια δοµή

και λειτουργούν σε καθεστώς ενιαίας αγοράς και ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής. Κατά συνέπεια οι παράγοντες
που επηρεάζουν τα χρηµατιστήριά τους είναι κοινοί. Αυτοί είναι οι λόγοι πίσω από την υψηλή συσχέτιση των

αποδόσεων των χρηµατιστηρίων τους, ενώ η µείωση της αβεβαιότητας αντανακλά στη µεγάλη διασπορά του

κινδύνου, στην «ωριµότητα» του επενδυτικού τους κοινού και στην αποτελεσµατικότερη «απορρόφηση»
πληροφοριών.

Οφέλη και Επιπτώσεις της Κοινής Πλατφόρµας
Η εφαρµογή της συµφωνίας Κοινής Πλατφόρµας µεταξύ

του ΧΑΚ και του ΧΑ αναµφισβήτητα θα επιφέρει αλλαγές,
κυρίως σε θέµατα θεσµικού πλαισίου και διαδικασιών. Στο

Γράφηµα 2 ο κάθετος άξονας µετρά το ‘ρίσκο’ στο ΧΑΚ και
ΧΑ, όπως εκφράζεται από την τυπική διακύµανση των

αποδόσεων (Πίνακας 2). Ο οριζόντιος άξονας µετρά τον

αριθµό των µετοχών υπό διαπραγµάτευση. Είναι εµφανές

ότι µε τη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρµας θα αυξηθεί ο

αριθµός των µετοχών που µπορούν να διαπραγµατεύονται

ο Κύπριοι επενδυτές. Οι περισσότερες επιλογές θα δώσουν
τη δυνατότητα µεγαλύτερης διασποράς του κινδύνου στον

Κύπριο

επενδυτή.

Αυτό,

µαζί

µε

την

αύξηση

της

εµπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού προς τις διαδικασίες
του χρηµατιστηρίου και τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης

σε µια µεγαλύτερη και αποτελεσµατικότερη αγορά, αναµένεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερη σταθεροποίηση των
τιµών των µετοχών, δηλαδή µικρότερη αβεβαιότητα.

Σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις, η χαµηλή συσχέτιση µεταξύ του ΧΑΚ και των µεγάλων ευρωπαϊκών χρηµατιστηρίων

οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι οι επενδυτές στην Κύπρο δρουν αποµονωµένα µέσα στο περιορισµένο

µέγεθος της κυπριακής αγοράς. Σε µια τόσο µικρή αγορά είναι εύκολο οι τιµές των µετοχών να επηρεάζονται

περισσότερο από αστάθµητους ‘ψυχολογικούς’ παράγοντες και βραχυχρόνιες κερδοσκοπικές αγοραπωλησίες και
3
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λιγότερο από πληροφορίες και γεγονότα που αντανακλούν στη µακροχρόνια κερδοφορία και µερισµατική απόδοση

των επιχειρήσεων. Η Κοινή Πλατφόρµα αναµένεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερη συσχέτιση µεταξύ των αποδόσεων

του ΧΑΚ και ΧΑ και, κατ’ επέκταση, σε µεγαλύτερη συσχέτιση του ΧΑΚ µε τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Παρόλο ότι
το ΧΑ δεν αντανακλά πλήρως τα διάφορα παγκόσµια πολιτικοοικονοµικά γεγονότα, η µεγαλύτερη συσχέτισή του µε
τα µεγάλα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια θα έχει ως αποτέλεσµα η Κοινή Πλατφόρµα να φέρει και το ΧΑΚ πιο κοντά
στις διεθνείς πολιτικοοικονοµικές εξελίξεις.

Από την άλλη, κάποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι η Κοινή Πλατφόρµα δεν αποκλείεται να έχει και αρνητικές

συνέπειες για τους Κύπριους επενδυτές, επειδή η µεγαλύτερη συσχέτιση στις αποδόσεις των δύο χρηµατιστηρίων
περιορίζει τις δυνατότητες ‘αντιστάθµισης κινδύνων’ µε τη µεταφορά επενδύσεων από το ένα χρηµατιστήριο στο

άλλο. Όµως, τέτοιες αρνητικές συνέπειες είναι µάλλον θεωρητικού περιεχοµένου, αφού η διασπορά του κινδύνου µε
µεταφορά επενδύσεων από χρηµατιστήριο σε χρηµατιστήριο είναι µια πρακτική που δεν ακολουθούν οι πλείστοι

Κύπριοι επενδυτές.
Συµπέρασµα

Η σύσταση της Κοινής Πλατφόρµας ΧΑ-ΧΑΚ είναι µια εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση για τους Κύπριους
επενδυτές, που θα έχουν άµεσα οφέλη από τη µεγαλύτερη δυνατότητα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους
και µείωσης της αβεβαιότητας. Αντίθετα, το κόστος από τη στέρηση της δυνατότητας διασποράς του κινδύνου µε
διαφοροποίηση των επενδύσεων µεταξύ των δύο χρηµατιστηρίων θα είναι µάλλον αµελητέο. Ταυτόχρονα, η Κοινή
Πλατφόρµα θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη σύγκλιση του ΧΑΚ µε τα µεγάλα διεθνή και ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Αυτό

θα οδηγήσει σε µεγαλύτερο επηρεασµό από τις διεθνείς πολιτικοοικονοµικές εξελίξεις, αλλά και σε πιο ορθολογική

συµπεριφορά αφού οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων σε µια µεγαλύτερη και
αποτελεσµατικότερη αγορά, όπου οι τιµές των µετοχών αντανακλούν περισσότερο στα θεµελιώδη των
επιχειρήσεων και της οικονοµίας. Συνεπώς, η σύσταση της Κοινής Πλατφόρµας αναµένεται να ωφελήσει και την

Κυπριακή οικονοµία, επειδή θα δώσει τη δυνατότητα στο ΧΑΚ να διαδραµατίσει το ρόλο που αρµόζει σε ένα

σύγχρονο χρηµατιστήριο, δηλαδή να διευκολύνει την αποτελεσµατική (efficient) κατανοµή των επενδύσεων στην
οικονοµία.

Το Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι ένας ανεξάρτητος, µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε
στόχο την προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης στα οικονοµικά, κυρίως σε θέµατα που ενδιαφέρουν την Κύπρο.
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