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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι αυξανόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μία διεθνή αγορά, που 

γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις τιμές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι οποίες παίζουν πρωταρχικό ρόλο στον καθορισμό ημών 

και στη λήμη αποφάσεων στον επιχειρηματικό κόσμο. Το γεγονός αυτό καθιστά 

επιτακτική την ανάγκη γιαπρόβλεμη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η πρόβλεμη των τιμών των ισοτιμιών, εξαρτάται από το βαθμό 

αποτελεσματικότητας της αγοράς. Όσο πιο αποτελεσματική είναι η αγορά, τόσο 

πιο πιθανό είναι οι μεταβολές των τιμών των συναλλαγματικών ισοτιμιών να είναι 

τυχαίες. Αν οι τιμές αυτές μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια, τότε η ξένη αγορά 

θεωρείται μη αποτελεσματική, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η απόκτηση υπερβολικών 

κερδών, με τη χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των προβλέμεων.

Η συγκεκριμένη μελέτη προσπαθεί να εξετάσει αν είναι δυνατή η πρόβλεμη των 

τιμών των ισοτιμιών της ελληνικής δραχμής με έξι ξένα νομίσματα, βάσει των 

προηγούμενων τιμών τους.

Στην προσπάθεια προσαρμογής κάποιου κατάλληλου μοντέλου εφαρμόζεται η 

μέθοδος των Box & Jenkins. Τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, 

πράγματι, οι τιμές των ισοτιμιών δραχμής με τα ξένα νομίσματα μπορούν να 

προβλεφθούν, βάσει παλαιότερων τιμών τους. Υπάρχουν, λοιπόν ενδείξεις μη 

αποτελεσματικότητας της ελληνικής αγοράς χρήματος.
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Κεφάλαιο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αποτελεσματικότατα αγοράς

Αποτελεσματική είναι μία αγορά, στην οποία οι τιμές όλων των

αξιόγραφων καθώς και των καθημερινών τιμών των ισοτιμιών, προσαρμόζονται με

γρήγορο ρυθμό σε όλες τις νέες πληροφορίες και αντανακλούν όλες τις διαθέσιμες

πληροφορίες, καθώς και τον κίνδυνο που ενσωματτώνουν.

Οι συνθήκες που καθιστούν μία αγορά αποτελεσματική είναι:

* υπάρχει μεγάλος αριθμός ανεξάρτητων μεταξύ τους επενδυτών, που 

ενδιαφέρονται για τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους

* οι πληροφορίες σχετικά με τα αξιόγραφα, έρχονται στην αγορά με τυχαίο τρόπο

* όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους επενδυτές, χωρίς 

σύνορα

* επικρατεί η αντίλημη ότι οι τρέχουσες πληροφορίες, έχουν άμεση επίδραση και 

αντανακλώνται καθημερινά στις τιμές των ισοτιμιών

Διακρίνονται τρεις βαθμοί αποτελεσματικότητας της αγοράς:

* Υμηλού βαθμού αποτελεσματικότητα: Όταν οι καθημερινές τιμές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών αντανακλούν κατά τρόπο αβίαστο όλες τις



δημοσιευμένες και μη, σχετικές πληροφορίες. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι 

δυνατή η πρόβλεμη των τιμών ισοτιμίας, αφού οι μεταβολές τους είναι τυχαίες και 

συνεπώς δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των πληροφοριών μόνο από 

μερικούς επιτηδευματίες για την απόκτηση υμηλών κερδών.

♦ Μεσαίου βαθμού αποτελεσματικότατα: Όταν οι καθημερινές τιμές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών αντανακλούν μόνο όλες τις δημοσιευμένες 

πληροφορίες.

♦ Χαμηλού βαθμού αποτελεσματικότητα: Όταν οι καθημερινές τιμές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών αντανακλούν μόνο τις πληροφορίες που προκύπτουν 

από προηγούμενη συμπεριφορά τους. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούν να 

επιτευχθούν υπερβολικά κέρδη από πρόβλεμη των τιμών ισοτιμιών, αφού οι 

προβλέμεις θα στηρίζονται σε παρελθοντικές τιμές τους, ενώ κάθε τιμή, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, εξαρτάται μόνο από την προηγούμενη της.

Στην περίπτωση της μη αποτελεσματικής αγοράς, οι τιμές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών δε θεωρούνται τυχαίες, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 

η πρόβλεμή τους, με ακρίβεια.

Η πρόβλεμη των τιμών των ισοτιμιών έχει μεγάλη αξία για τις πολυεθνικές 

εταιρείες, όχι μόνο για κερδοσκοπικούς λόγους, αλλά κυρίως στην εφαρμογή των 

πολιτικών τους. Ακόμα και στην περίπτωση μιας αποτελεσματικής αγοράς, όπου δεν 

είναι δυνατή η πρόβλεμη των τιμών της ισοτιμίας, οι εταιρείες δημιουργούν δικά
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τους σενάρια για την μεταβολή των ημών αυτών και για την επίδρασή τους στις 

υιοθετούμενες στρατηγικές και πολιτικές της εταιρείας.

Μέθοδοι τεχνικών προβλέυεων τιμών ισοτιμιών

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες μοντέλων προβλέμεων: τα “βασικά” και 

η “τεχνική ανάλυση”. Γενικά, καμμία μέθοδος προβλέμεων δεν δίνει άριστα 

αποτελέσματα.

Βασικά μοντέλα

Η προσέγγιση με τα “βασικά” μοντέλα, χρησιμοποιεί ένα μεγάλο εύρος 

δεδομένων, με βασικές οικονομικές μεταβλητές, για τον καθορισμό των 

μελλοντικών τιμών των ισοτιμιών. Τέτοιες μεταβλητές είναι η κατανάλωση, οι 

επενδύσεις, οι αποταμιεύσεις, ο ρυθμός αύξησης πληθωρισμού, ο ρυθμός αύξησης 

των επιτοκίων, οι δείκτες παραγωγικότητας, οι τιμές των μετοχών. Η μεθοδολογία 

που ακολουθείται μπορεί να είναι οικονομετρική - χρησιμοποίηση μαθηματικών 

μοντέλων - ή κριτική -η γνώμη κάποιου αρμόδιου ατόμου που επεξεργάζεται τα 

οικονομικά δεδομένα.

Τεχνική ανάλυση

Η “τεχνική ανάλυση” επικεντρώνεται στη μελέτη ενός υποσυνόλου των 

δεδομένων και προσπαθεί να οδηγηθεί σε συμπεράσματα για τις μελλοντικές 

τάσεις των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εξετάζοντας τάσεις των 

τιμών τους κατά το παρελθόν. Προβλέπει τις μελλοντικές τιμές των ισοτιμιών 

χρησιμοποιώντας ιστορικές τιμές τους. Στην περίπτωση όμως, που δεν
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παρατηρούνται κάποιες συγκεκριμένες τάσεις στις τιμές του παρελθόντος, και 

φαίνονται πως είναι τυχαίες, τότε η τεχνική ανάλυση δεν κρίνεται κατάλληλη.

Παράδειγμα μοντέλων που χρησιμοποιούνται είναι τα πολυμεταβλητά, 

αυτοπαλινδρομούμενα - autoregressive, κινούμενου μέσου - moving average, και 

μεικτά μοντέλα, που προϋποθέτουν ταυτόχρονη παλινδρόμηση σε πολλές 

μεταβλητές χρονοσειρών συναλλαγματικής ισοτιμίας προηγούμενων ετών.

Αξιολόγηση των τεχνικών

Η τεχνική ανάλυση δέχτηκε επικρίσεις παλιότερα, γιατί θεωρήθηκε πως με τη 

μελέτη ενός υποσυνόλου δεδομένων, μειώνεται η ακρίβεια των προβλέμεων.

Από την άλλη, η προσέγγιση με “βασικά” μοντέλα, δεν είναι σίγουρο ότι 

λαμβάνει υπόμη όλες τις πληροφορίες, γιατί αυτές ενδέχεται να μην είναι 

διαθέσιμες τον καιρό της πρόβλεμης. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που είναι 

διαθέσιμες, το κόστος συλλογής τους είναι μεγάλο και τα λάθη μέτρησης 

σημαντικά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγαλύτερος “θόρυβος” στο μοντέλο.

Με την τεχνική ανάλυση, οι μεταβλητές είναι πάντα διαθέσιμες χωρίς 

καθυστέρηση και μεγάλα σφάλματα, με αποτέλεσμα μικρότερο “θόρυβο” στο 

μοντέλο. Αυτό που είναι γενικά αποδεκτό, είναι ότι για προβλέμεις βραχυχρόνιων 

περιόδων, η τεχνική ανάλυση δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τα “βασικά” 

μοντέλα.
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Παρούσα μελέτη

Σκοπός
Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να εξεταστεί αν είναι δυνατή η 

πρόβλεμη των συναλλαγματικών ισοτιμιών της δραχμής; με τα νομίσματα έξι ξένων 

χωρών - Ηνωμένων Πολιτειών, Γερμανίας, Ιαπωνίας, Αγγλίας, Γαλλίας και Ελβετίας 

- με τη βοήθεια προηγουμένων τιμών τους. Στην αντίθετη περίπτωση, που δεν είναι 

δυνατή η πρόβλεμή τους, θεωρείται ότι οι τιμές των ισοτιμιών είναι τυχαίες και 

εξαρτώνται μόνο από την προηγούμενη τιμή τους, δηλαδή ακολουθούν διαδικασία 

“τυχαίου περίπατου”.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αν μία αγορά μπορεί να χαρακτηριστεί αποτελεσματική, τότε οι τιμές της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν, γιατί σε αυτή την 

περίπτωση θα δινόταν η ευκαιρία σε μερικούς για κερδοσκοπία, ακολουθώντας μια 

συγκεκριμένη τακτική. Αυτό όμως, θα ήταν αντίθετο με την υπόθεση της 

αποτελεσματικής αγοράς, η οποία διακρίνεται από ανταγωνισμό, δίνοντας έτσι σε 

όλους ίσες ευκαιρίες κέρδους. ί^>α, οι τιμές ακολουθούν τον “τυχαίο περίπατο”.

Στην περίπτωση που μία αγορά κυριαρχείται από ένα μέλος μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συμπεριφέρεται με σταθερό τρόπο, τότε είναι 

δυνατές οι προβλέμεις και η αγορά χαρακτηρίζεται ως μη αποτελεσματική.

Στην ελληνική πραγματικότητα, κύριο ρόλο στην αγορά χρήματος κατέχει η 

Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία ρυθμίζει τις καθημερινές ισοτιμίες της δραχμής, 

σύμφωνα με την ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης. Αν λάβει κανείς υπόμη 

ότι τα κίνητρα της Τράπεζας είναι μη κερδοσκοπικά, προκύπτει ότι η συμπεριφορά
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της, όσον αφορά τον καθορισμό των ισοημών, δεν είναι τυχαία, με αποτέλεσμα να 

είναι εφικτή η πρόβλεμή τους, βάση ηαλαιότερων τιμών τους.

Δομή της εργασίας

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μία εκτεταμένη αναφορά σε προηγούμενες εργασίες 

που έχουν διεξαχθεί σχετικά με την πρόβλεμή των συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται 

τα κυριότερα αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα χρονικών σειρών, και η αξιολόγησή 

τους, ενώ στο κεφάλαιο 4 παρατίθεται η μέθοδος των Box & Jenkins, για την 

προσαρμογή κάποιου μοντέλου σε ένα σύνολο δεδομένων,η οποία χρησιμοποιείται 

στην παρούσα μελέτη. Παρακάτω, στο κεφάλαιο 5 γίνεται πλήρη αναφορά στα 

δεδομένα της μελέτης, ανάλυση αυτών με την προσαρμογή αυτοπαλινδρομούμενων 

μοντέλων και παράθεση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Το κεφάλαιο 6 

αποτελεί τον επίλογο της εργασίας και αναφέρεται στα συμπεράσμα αυτής της 

μελέτης.
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Κεφάλαιο 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα αποτελέσματα διάφορων 

ερευνών, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ξένων αγορών. Αρκετές 

εμπειρικές μελέτες έχουν διεξαχθεί για την πρόβλεμη συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

για διάφορα νομίσματα με τη χρησιμοποίηση διαφορετικών τεχνικών.

Εργασία των Meese & Rogoff

Μία σημαντική μελέτη είναι αυτή των Meese & Rogoff, για την περίοδο 

Μαρτίου 1973 - Ιουνίου 1981. Χαρακτηριστικό των μοντέλων που χρησιμοποίησαν οι 

Meese & Rogoff είναι ότι υπολογίζουν το λογάριθμο των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και οι προβλέμεις γίνονται με βάση τους λογαρίθμους αυτών.

Συγκρίνοντας την ακρίβεια των προβλέμεων των μοντέλων χρονοσειρών 

από τη μια, και των "δομικών” μοντέλων συναλλαγματικών ισοτιμιών από την 

άλλη, για τις ισοτιμίες δολλαρίου / μάρκου, δολλαρίου / λίρας, δολλαρίου / γιεν, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι το καλύτερο μοντέλο πρόβλεμης συναλλαγματικών 

ισοτιμιών είναι το μοντέλο του «τυχαίου περίπατου», για διάστημα μικρότερο από 

δώδεκα μήνες και ότι κανένα άλλο από τα πιο δημοφιλή νομισματικά μοντέλα δεν 

οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι στήριξαν τις 

προβλέμεις τους σε πραγματικές τιμές των μεταβλητών αυτών των μοντέλων.



Σύμφωνα με το μοντέλο του «τυχαίου περίπατου», ot διαδοχικές 

μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, 

επομένως π γνώση των προηγούμενων τιμών τους, δε βοηθάει στην πρόβλεμη 

μελλονπκών τιμών. Επίσης, τα “υπόλοιπα” στο μοντέλο έχουν μηδενικό μέσο και 

δεν σχετίζονται με προηγούμενους όρους υπολοίπων.

Τα “δομικά” μοντέλα που επέλεξαν για τη μελέτη τους, αποτελούνται από τα 

νομισματικά μοντέλα των:

α. Frenkel - Bilson β. Dornbusch - Frankel γ. Hooper - Morton 

Η διατύπωση του γενικού τύπου των μοντέλων είναι: 

s = a+ b (m - m*) + c (y - y*) + d (r - r*) + e (π - n*) + f TB + g TB* + u 

όπου:

s : ο λογάριθμος της συναλλαγματικής ισοτιμίας

m - m* : η διαφορά των λογαρίθμων της εγχώριας νομισματικής κυκλοφορίας και 

της αντίστοιχης κυκλοφορίας της αλλοδαπής

y - y* : η διαφορά των λογαρίθμων του εγχώριου εισοδήματος και του αντίστοιχου 

αλλοδαπού

r - r* : η διαφορά των αντίστοιχων βραχυχρόνιων επιτοκίων 

π - π* : η διαφορά των αντίστοιχων αναμενόμενων ρυθμών πληθωρισμού

TB, ΤΒ*: το αθροιστικό εμπορικό ισοζύγιο της εγχώριας και αλλοδαπής, αντίστοιχα 

u : “θόρυβος” του μοντέλου

Αν ισχύει e = f = g = 0 τότε το μοντέλο ανήκει στην πρώτη κατηγορία 

(μοντέλο των Frenkel - Bilson). Αν f = g = 0 τότε ανήκει στη δεύτερη κατηγορία 

(μοντέλο των Dornbusch - Frankel). Αντίθετα, στην περίπτωση του μοντέλου 

Hooper - Morton, κανένας συντελεστής δεν πρέπει να μηδενίζεται. Για την 

αναγνώριση της κατηγορίας του μοντέλου, πρώτα γίνεται η εκτίμηση της γενικής του 

μορφής και μετά εξετάζονται οι συντελεστές.
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Στα μοντέλα χρονοσειρών που χρησιμοποιήθηκαν, εφαρμόστηκαν τεχνικές 

για υπολογισμό διαφορών, εποχικότητας και απομάκρυνσης κάθε τάσης.

Για την αξιολόγηση των μοντέλων όλων των κατηγοριών που 

χρησιμοποιήθηκαν και επειδή δεν υπάρχει μοναδικό αξιόπιστο μέτρο για την 

ακρίβεια μιας πρόβλεμης, κρίθηκε σκόπιμος ο υπολογισμός τριών στατιστικών, όπως 

του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE), του μέσου σφάλματος (ΜΕ) και του 

μέσου απόλυτου σφάλματος (MAE).

Αν και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα αποτελεί το κυριότερο κριτήριο 

αξιολόγησης της ακρίβειας των προβλέμεων και είναι ευαίσθητο ακόμα και σε 

ακραίες τιμές, δεν αποτελεί καλό κριτήριο στην περίπτωση που οι τιμές έχουν 

άπειρη διασπορά. Το μέσο σφάλμα εξετάζει το συστηματικό σφάλμα (bias) και ο 

συνδυασμός του με το μέσο απόλυτο σφάλμα, καθιστά φανερό, αν το μοντέλο 

προβλέπει μεγαλύτερες ή μικρότερες τιμές.

Στην πορεία έγιναν αρκετές εμπειρικές μελέτες, οι σημαντικότερες από τους 

Roll (1979), Frenkel (1981), Adler & Lehmann (1983), που υποστηρίζουν την 

υπόθεση των Meese & Rogoff, ότι οι τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

ακολουθούν τον τυχαίο περίπατο.

Την εργασία των Meese & Rogoff επανεξέτασαν οι Alexander & Thomas 

το 1987, οι οποίοι ενημερώνοντας τα δεδομένα με τις τιμές μετά το 1985, κατέληξαν 

επίσης στα ίδια συμπεράσματα ακόμα και για διαστήματα μεγαλύτερα από δώδεκα 

μήνες. Αυτές οι εκτιμήσεις έγιναν με βάση τα στατιστικά μεγέθη που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, όπως το μέσο τετραγωνικό σφάλμα και το μέσο απόλυτο σφάλμα.
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Εργασία του Hall Edison

To 1991 o Hali Edison σε εργασία του επαναξιολογεί τα μοντέλα 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, βασιζόμενος στην μελέτη των Meese & Rogoff. 

Επιβεβαιώνει συμπεράσματα προηγούμενων ερευνών, που έδειξαν ότι τα απλά 

νομισματικά μοντέλα δεν αποδίδουν ικανοποιητικά, όμως αποδεικνύει ότι αυτά 

δίνουν θετικά αποτελέσματα, όταν ενσωματτώνουν μακροοικονομικές μεταβλητές 

στον ορισμό τους.

Η πρωτοτυπία αυτής της μελέτης είναι ότι ενημερώνει τα αποτελέσματα της 

δειγματικής προσαρμογής του νομισματικού μοντέλου των Meese & Rogoff, με 

πρόσφατα δεδομένα και χρησιμοποιεί οικονομετρικές μεθόδους, για τη διόρθωση 

του σφάλματος. Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η μελέτη του Edison δεν είναι ίδια 

με αυτά των Meese & Rogoff, γιατί κάποιες πηγές δεδομένων δεν είναι πια 

διαθέσιμες. Τα δεδομένα καλύπτουν την περίοδο Μάρτιος 1973 - Οκτώβριος 1987.

Ο υπολογισμός του μέσου τετραγωνικού σφάλματος, οδηγεί στην 

επιβεβαίωση των συμπερασμάτων των Meese & Rogoff, ότι το μοντέλο του τυχαίου 

περίπατου δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα από τα άλλα δομικά μοντέλα, αφού το 

μέσο τετραγωνικό σφάλμα του είναι σχεδόν το μισό από το αντίστοιχο του μοντέλου 

των Hooper - Morton, που ξεχωρίζει από όλα τα οικονομετρικά μοντέλα. Αυτή η 

ξεχωριστή απόδοση του τυχαίου περίπατου, μειώνεται όσο αυξάνει ο χρονικός 

ορίζοντας της πρόβλεμης. Ετσι για μακροχρόνιες περιόδους, η μελέτη καταλήγει ότι 

το μοντέλο των Hooper - Morton δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.
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Εργασία του Charles Engel

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τριμηνιαίες τιμές ισοτιμιών 

δολλαρίου με δεκαοκτώ νομίσματα, για την περίοδο 1973 - 1986, κάνοντας στη 

συνέχεια προβλέμεις μέχρι το 1991. Το μοντέλο που χρησιμοποιεί είναι του Markov 

(switching model) και προπαθεί να διερευνήσει τη γενίκευση της εφαρμογής του.

Παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει τη 

δυνατότητα να προβλέπει την κατεύθυνση της μεταβολής της τιμής της ισοτιμίας, 

σύμφωνα με τις τιμές του μέσου τετραγωνικού σφάλματος, προκύπτει ότι οι 

προβλέμεις του είναι κατώτερες σε σχέση με τον τυχαίο περίπατο. Ετσι, τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ακόμα μία φορά, τα συμπεράσματα της εργασίας των 

Meese & Rogoff.

Εργασίες με αντίθετα αποτελέσματα από των Meese & Rogoff

Πολλές εργασίες προσπάθησαν να ανατρέμουν τα αποτελέσματα της 

εργασίας των Meese & Rogoff, θεωρώντας ότι είναι δυνατή η πρόβλεμη των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών βάσει παλαιότερων τιμών τους.

Συγκεκριμένα, οι Bough to η (1987), Woo (1985), Somanath (1989), 

Schinasi & Swamy (1989), προσδιόρισαν επιτυχώς μοντέλα, που η επίδοσή τους 

κάποιες φορές είναι καλύτερη από αυτή του «τυχαίου περίπατου». Κοινό 

χαρακτηριστικό αυτών των μοντέλων είναι π προσθήκη “υστερήσεων” στον 

ορισμό τους.
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Επίσης σε κάποια άλλη εργασία του Edison (1981), φάνηκε πως μία 

διόρθωση των σφαλμάτων στον ορισμό του μοντέλου, δίνει καλύτερα αποτελέσματα 

από αυτά του «τυχαίου περίπατου» για την ισοτιμία δολλαρίου / λίρας, κατά τη 

δεκαετία του 1970. Αυτό οφείλεται στο ότι αυτά τα μοντέλα, περιλαμβάνουν μία 

ακόμη εξαρτημένη μεταβλητή σαν όρο τους - τη διόρθωση σφάλματος.

Οι περισσότερες μεταβλητές στα νομισματικά μοντέλα είναι μη στατικές, 

κάτι που οδηγεί σε προβλήματα όσον αφορά τα συμπεράσματα που διεξάγονται από 

το μοντέλο. Όμως, η διατύπωση του μοντέλου με διόρθωση του σφάλματος, που 

απαιτεί υπολογισμό πρώτων διαφορών, βοηθά στον οικονομετρικό προσδιορισμό 

του μοντέλου και παραπέρα σε προβλέμεις.

Κατά την εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου στην εργασία του Edison, τα 

αποτελέσματα από όλα τα δείγματα είναι καλύτερα από τα αντίστοιχα του τυχαίου 

περίπατου στο 40% των περιπτώσεων. Αυτό το συμπέρασμα παρατηρείται 

περισσότερο στις ισοτιμίες γιεν / δολλαρίου και λίρας / δολλαρίου. Ακόμα και στις 

περιπτώσεις που τα αποτελέσματα του τυχαίου περίπατου είναι καλύτερα, αυτό 

συμβαίνει με μικρή διαφορά.

Κάποιες επιφυλάξεις για τη χρησιμοποίηση ενός μοντέλου με διόρθωση 

σφάλματος, είναι ότι οι παρατηρούμενες μακροοικονομικές μεταβλητές δε μπορούν 

πάντα να εξηγήσουν, πόσο μάλλον να προβλέμουν, τις βραχυχρόνιες κινήσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.
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Επίσης, έγιναν αρκετές προσπάθειες για τη βελτίωση της πpόβλεynς 

συναλλαγματικών ισοτιμιών με τη χρησιμοποίηση μη γραμμικών μεθόδων, αλλά 

δεν οδήγησαν σε Θετικά αποτελέσματα.

Ακόμα, μία μελέτη των Diebold & Nason που έγινε για δέκα κύριες 

ισοτιμίες δολλαρίου / ξένων νομισμάτων, με τιμές μετά το 1973, χρησιμοποιεί μη 

παραμετρικές τεχνικές προβλέμεων, αλλά απέτυχε να βελτιώσει το μοντέλο 

πρόβλεμης του τυχαίου περίπατου.

Εργασία των Pin NG & Asdollah Heldari

Οι Pin NG & Asdollah Heidari, βοηθοί καθηγητές οικονομικών στο 

Πανεπιστήμιο του Χιούστον,σε εργασία τους καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

πράγματι, τα “δομικά” δειγματικά μοντέλα πρόβλεμης των ισοτιμιών, δολλαρίου / 

λίρας, δολλαρίου / μάρκου, δολλαρίου / γιεν, είναι κατώτερα από τον απλό τυχαίο 

περίπατο.

Ωστόσο, με την εφαρμογή του φίλτρου Kalman σε αυτά τα μοντέλα, το 

οποίο λαμβάνοντας υπόμη τις μεταβολές των συντελεστών του μοντέλου, που 

δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου, διορθώνει τους συντελεστές, 

οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι βελτιώνεται η ακρίβεια του μοντέλου όσον αφορά 

την πρόβλεμη των ισοτιμιών, αφού προκαλείται μείωση του σφάλματος και της 

μερολημίας του.

Μελέτησαν το μοντέλο των Meese & Rogoff και στην εργασία τους 

ακολούθησαν κάποιο που λαμβάνει υπόμη τη χρονική διάσταση των συντελεστών.
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Εφάρμοσαν ακόμη, το φίλτρο Kalman στα δεδομένα, σύμφωνα με το οποίο οι 

συντελεστές ακολουθούν κι αυτοί διαδικασία τυχαίου περίπατου. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο είναι γενίκευση του μοντέλου των Meese & Rogoff, αφού στην περίπτωση 

που δεν υπάρχει απόκλιση των συντελεστών με το χρόνο, το μοντέλο ταυτίζεται με 

των Meese & Rogoff.

Ακολούθησαν ακόμη, το αυτοπαλινδρομούμενο VAR (vector autoregression) 

μοντέλο του Sims, κατά το οποίο κάθε μεταβλητή εξαρτάται από όλες τις άλλες 

μεταβλητές του συστήματος με το ίδιο μήκος “υστέρησης”.

Υπολογίστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τύποι του αυτοπαλινδρομούμενου 

μοντέλου του λογαρίθμου των συναλλαγματικών ισοτιμιών: ARIMA(1,0,0) χωρίς 

“τάση”, ARIMA (1,0,0) με “τάση”, ARIMA (1,1,0) χωρίς “τάση”, ARIMA(1,1,0) με 

“τάση”. Ο τυχαίος περίπατος είναι μία ειδική περίπτωση ARIMA (0,1,0) μοντέλου με 

ή χωρίς “τάση” ή αντίστοιχα ARIMA (1,0,0) με ή χωρίς "τάση”.

Για την αξιολόγηση των μοντέλων, κρίθηκε σκόπιμος ο υπολογισμός των 

τριών στατιστικών, του μέσου σφάλματος (ΜΕ), του μέσου τετραγωνικού σφάλματος 

(RMSE) και του μέσου απόλυτου σφάλματος (MAE).

Σύμφωνα με το μέσο τετραγωνικό σφάλμα το μοντέλο ARIMA (1,1,0) χωρίς 

“τάση”, έχει την καλύτερη επίδοση από όλα τα ARIMA μοντέλα και παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη ικανότητα πρόβλεμης, σε σχέση με τα άλλα μοντέλα, εκτός από την 

περίπτωση του δολλαρίου /γιεν, όπου ο τυχαίος περίπατος δίνει καλύτερα 

αποτελέσματα για χρονικές περιόδους 3,6,12 και 36 μηνών.

Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με των Meese & Rogoff. Βέβαια 

η διαδικασία του τυχαίου περίπατου δεν είναι σημαντικά κατώτερη από του
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ARIMA(1,1,0), αφού το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του είναι μόνο 0,553% υμηλότερο 

από το αντίστοιχο του ARIMA.

To VAR μοντέλο δε δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με τον 

τυχαίο περίπατο, για όλες τις ισοτιμίες και όλους τους χρονικούς ορίζοντες. Μόνο με 

την εφαρμογή του φίλτρου Kalman, που λαμβάνει υπόμη του τις αποκλίσεις των 

συντελεστών με το χρόνο, μειώνεται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα.

Σύμφωνα με το μέσο απόλυτο σφάλμα, φαίνεται ότι την καλύτερη επίδοση 

έχουν τα ARIMA μοντέλα και τη χειρότερη τα VAR χωρίς φίλτρο Kalman. Ο 

τυχαίος περίπατος είναι συγκρίσιμος με τα ARIMA μοντέλα. Συγκρίνοντας το MAE 

με το ΜΕ διαπιστώνεται αν το μοντέλο προβλέπει υμπλότερες ή χαμηλότερες τιμές. 

Αν το ΜΕ είναι του ίδιου εύρους με το MAE τότε φανερώνει ότι το μοντέλο 

προβλέπει χαμηλότερες (ΜΕ θετικό), ή υμπλότερες (ΜΕ αρνητικό) τιμές.

Ο τυχαίος περίπατος, ενώ δεν κάνει προβλέμεις με μεγάλες αποκλίσεις για 

βραχυχρόνιες περιόδους (1, 3, και 6 μήνες), για μακροχρόνιες (12 και 36 μήνες) 

προβλέπει μεγαλύτερες τιμές των ισοτιμιών. Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν για τα 

ARIMA και για τα VAR μοντέλα.. Η εφαρμογή του φίλτρου Kalman μειώνει 

σημαντικά τις αποκλίσεις των VAR μοντέλων βραχυχρόνια, για όλες τις ισοτιμίες.

Εργασία των Kenneth D. West - Dongchul Cho

Οι Kenneth D. West - Dongchul Cho ασχολήθηκαν με εβδομαδιαίες 

τιμές ισοτιμιών δολλαρίου με τα νομίσματα πέντε χωρών (Καναδά, Γαλλίας, 

Γερμανίας, Ιαπωνίας και Αγγλίας), για την περίοδο 1973 - 1989. Στη μελέτη τους
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χρησιμοποίησαν μοντέλα ομοσκεδαστικότητας, GARCH , αυτοπαλινδρομούμενα 

και ένα μη παραμετρικό.

Με βάση το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της πρόβλεμης, τα συμπεράσματα στα 

οποία κατέληξαν είναι ότι για χρονικό ορίζοντα μιας εβδομάδας, τα μοντέλα 

GARCH δίνουν ακριβέστερες προβλέμεις, ενώ για μεγαλύτερους χρονικούς 

ορίζοντες είναι δύσκολος ο διαχωρισμός μεταξύ των μοντέλων.

Εργασία των K.S. Lai & Ρ. Pauly

Οι K.S. Lai & Ρ. Pauly εξέτασαν κι αυτοί τις κινήσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών με τη χρήση του μοντέλου προσδοκίας bandwagon. 

Σύμφωνα με αυτό, μία αύξηση - μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, συνεπάγεται 

σε νέα αύξηση - μείωση αντίστοιχα, αυτής.

Αυτό είναι αντίθετο με τη θεωρία του τυχαίου περίπατου, που υποθέτει ότι οι 

μεταβολές των ισοτιμιών είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η υπόθεση του νέου 

μοντέλου, προϋποθέτει σημαντική θετική συσχέτισα μεταξύ διαδοχικών μεταβολών 

συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Στην εργασία τους εξετάστηκε η ικανότητα πρόβλεμης του μοντέλου για 

εβδομαδιαίες ισοτιμίες, για πέντε κυρίων χωρών νομίσματα - Βρεττανικής λίρας, 

Γερμανικού μάρκου, Γαλλικού & Ελβετικού φράνκου, Ιαπωνικού γιεν, για τη χρονική 

περίοδο 1980 -1986.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τιμές των ισοτιμιών αυτών δεν ακολουθούν 

τυχαίο περίπατο, αλλά δέχονται επιδράσεις που λαμβάνει υπόμη του το bandwagon
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μοντέλο. Αυτό είναι το μόνο μοντέλο, που επιτυγχάνει ακρίβεια στις προβλέμεις 

μειώνοντας τα σφάλματα, σε σχέση με αυτά του τυχαίου περίπατου και των VAR 

μοντέλων.

Εργασία των Gandolfo, Padoan & Paladlno

Οι Gandolfo, Padoan & Paladino (GPP) σε μελέτη τους το 1990 

αναφέρουν ότι η χρησιμοποίηση μοντέλου συνεχούς χρονοσειράς, δίνει για την 

Ιταλική οικονομία και για την ισοτιμία λίρας / δολλαρίου καλύτερα αποτελέσματα 

από το μοντέλο του τυχαίου περίπατου.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν αυτά τα δετικά αποτελέσματα οφείλονται στο 

μοντέλο αυτό καδ’ αυτό, ή αν έχει σχέση η εξεταζόμενη Ιταλική οικονομία, ή το ευρύ 

οικονομικό μοντέλο με τις συγκεκριμένες εξωγενείς μεταβλητές που χρησιμοποιεί 

και τη συγκεκριμένη περίοδο που εξετάζει το δείγμα.

Εργασία του Ε. Philip Howrey

Η μελέτη του Ε. Philip Howrey το 1992, προσπαδεί να διευρύνει την 

προηγούμενη, χρησιμοποιώντας το οικονομετρικό τριμηνιαίο μοντέλο του 

Μίτσιγκαν (MQEM) για την Αμερικανική οικονομία, για την πρόβλεμη της 

ισοτιμίας του δολλαρίου με ξένα νομίσματα. Η πρώτη έκδοση του μοντέλου είναι η 

κλασσική Klein - Goldberger, ένα ετήσιο μοντέλο που περιλαμβάνει 20 ισότητες. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη, το μοντέλο περιέχει 206 ισότητες, από τις οποίες οι 99 είναι 

στοχαστικές.
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Σε σύγκριση με το μοντέλο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν οι προβλέμεις ισοτιμιών 

“δομικών” μοντέλων μίας ισότητας, με γενική μορφή σαν των Meese & Rogoff. Αυτά 

είναι τα μοντέλα των Hooper & Morton, των Dornbusch & Frankel, και των Frenkel 

& Bilson. Η περίοδος πρόβλεμης εκτείνεται από τον Ιανουάριο 1985 έως το Μάρτιο 

1990.

Τα αποτελέσματα συμφωνούν στο ότι όσον αφορά τα “δομικά” μοντέλα, 

προκύπτει ότι είναι δυνατή η κατασκευή μοντέλου μιας ισότητας, που να δίνει πιο 

ακριβή αποτελέσματα από αυτά του τυχαίου περίπατου για δειγματικές προβλέμεις 

(in- sample), όμως αυτή η υπεροχή εξαλείφεται, όταν πρόκειται για μη δειγματικές 

προβλέμεις (out - of - sample).

Παρόλα αυτά, τα μοντέλα MQEM (μίας ή πλήρους ισοτήτων) δίνουν 

σημαντικά μικρότερη τιμή του μέσου τετραγωνικού σφάλματος από ότι ο τυχαίος 

περίπατος, για προβλέμεις ενός ως τεσσάρων τριμήνων, ακόμα και για μη 

δειγματικές προβλέμεις.

Ακόμα και στην περίπτωση που η ισότητα πρόβλεμης της ισοτιμίας περιέχεται 

σε ένα πλήρες μοντέλο - που προβλέπει ταυτόχρονα, τις ισοτιμίες, την αξία 

εξαγωγών και εισαγωγών, τον αποπληθωριστή εξαγωγών, και όλες τις άλλες 

ενδογενείς μεταβλητές του μοντέλου - οι προβλέμεις είναι πάλι πιο ακριβείς από 

αυτές του τυχαίου περίπατου.

Η χρησιμοποίηση ενός πλήρους μοντέλου και η καλύτερη επίδοσή του από το 

μοντέλο του τυχαίου περίπατου, για την αμερικανική οικονομία, επιβεβαιώνει και 

ενισχύει τα αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης των Gandolfo, Padoan, 

Paladino, για την ιταλική οικονομία, ότι έχουν ευρύτερη απήχηση.
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Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι υπερβολικά ευαίσθητα σε συγκεκριμένες 

μεταβλητές -εξωγενείς- οι οποίες λαμβάνονται υπόμη όπως δίνονται, για τις μη 

δειγματικές προβλέμεις. Μια τέτοια μεταβλητή είναι η τιμή των αμερικανικών 

εισαγωγών εκφρασμένη σε ξένο νόμισμα, η οποία θεωρείραι εξωγενής και οδηγεί 

σε πιο ακριβείς προβλέμεις, όταν περιλαμβάνεται στο MQEM μοντέλο. Στην 

περίπτωση που η ίδια μεταβλητή πρέπει να προβλεφθεί εκ των προτέρων, για να 

χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεμη, τότε η ακρίβεια του μοντέλου εξαφανίζεται.

Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη του Howrey, είναι ότι 

ένα μοντέλο μπορεί να κάνει καλύτερες προβλέμεις από κάποιο άλλο, όχι γιατί είναι 

καλύτερο σαν μοντέλο, αλλά επειδή στηρίζεται και χρησιμοποιεί περισσότερες 

πληροφορίες.

Εργασία του Joseph Whitt

Άλλη μία έρευνα που εξετάζει την υπόθεση του τυχαίου περίπατου για την 

πρόβλεμη των συναλλαγματικών ισοτιμιών, είναι αυτή του Joseph Whitt το 1992. 

Χρησιμοποιεί το μοντέλο του Sims σε πραγματικές μηνιαίες τιμές ισοτιμιών. Τα 

αποτελέσματα ευνοούν την παρουσία ενός μεγάλου συντελεστή αυτοσυσχέτισης, 

αλλά κάνουν φανερό ότι οι τιμές των ισοτιμιών δεν ακολουθούν τον τυχαίο 

περίπατο, ιδιαίτερα για μακροχρόνιες περιόδους.
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Εργασία του Nelson C. Mark

Σε μία μελέτη, ο Nelson C. Mark προσπαθεί υα διερευυήσει, σε ποιο βαθμό 

οι αποκλίσεις των τιμών των ισοτιμιών από μία βασική τιμή, που υπολογίζει η 

οικονομική θεωρία, είναι χρήσιμες στην πρόβλεμή τους για μακροχρόνιες 

περιόδους. Η εμπειρική μελέτη σκόπιμα περιορίστηκε στην ανάλυση 

παλινδρόμησης μιας μεταβλητής, για την εύκολη διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Τα δεδομένα της μελέτης αποτελούνται από 76 τριμηνιαίες παρατηρήσεις, 

που εκτείνονται από 1973 - 1991 για τις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Γερμανία, 

Ιαπωνία και Ελβετία. Η πρόβλεμπ γίνεται για το λογάριθμο των τιμών των ισοτιμιών 

και οδηγείται στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας οικονομικά σημαντικός 

συντελεστής, που μπορεί να προβλεφτεί για τις μακροχρόνιες μεταβολές του 

λογαρίθμου των τιμών των ισοτιμιών. Στις βραχυχρόνιες μεταβολές διακρίνεται 

“θόρυβος”, ο οποίος μετριάζεται και εξαλείφεται, όταν πρόκειται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης κρίνονται αξιόλογα, γιατί μέχρι τότε 

θεωρούνταν ότι οι λογάριθμοι των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι μη 

προβλέμιμοι. Για τις τρεις από τις τέσσερις ισοτιμίες που εξετάστηκαν, αποδείχτηκε 

ότι π παλινδρόμηση δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τον τυχαίο περίπατο για 

μακροχρόνιες περιόδους.
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Αμεροληυία μοντέλων πρόβλεμης

Μία μελέτη των Menzie Chinn & Jeffrey Frankel, προσπαθεί να 

ερευνήσει, κατά πόσο οι προβλέμεις των ημών των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

είναι αμερόληπτες.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούν πάρθηκαν από το Currency Forecasters’ 

Digest (CFD), το οποίο συλλέγει και δημοσιεύει μηνιαία, προβλέμεις περισσότερων 

από 24 συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιλαμβάνοντας και αναπτυσσόμενες χώρες 

της Ασίας, Λατινικής Αμερικής, Ευρώπης. Ο σκοπός του είναι να αποδείξει, πως σε 

ένα ευρύτερο και ετερογενές σύνολο από συνάλλαγμα, μπορούν να προσδιοριστούν 

νέοι τύποι μοντέλων.

Κατά την έρευνα αυτών των δεδομένων κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

• υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για χώρες με υμηλό πληθωρισμό

• οι προβλέμεις του συναλλάγματος των μικρότερων χωρών, παρουσιάζουν 

μικρότερη αμερολημία από αυτές των κύριων χωρών, που αποτέλεσαν τη βάση 

των προηγούμενων ερευνών •

• οι προβλέμεις των ισοτιμιών των Ευρωπαϊκών νομισμάτων, παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη αμερολημία από αυτές των άλλων νομισμάτων, ειδικά για χρονική 

περίοδο 12 μηνών
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Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες εμφανίζονται λιγότερο αμερόληπτες όταν 

πρόκειται για νομίσματα χωρών με υμηλό πληθωρισμό, όπως Αργεντινή, Βραζιλία, 

Μεξικό. Αυτό είναι ευνόητο, αφού είναι πιο εύκολο να προβλεφθεί η κατεύθυνση 

της μεταβολής της ισοτιμίας, όταν ο πληθωρισμός είναι υμηλός.

Πέρα από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι προβλέμεις των ισοτιμιών των 

εξεταζόμενων χωρών διακρίνονται από μερολημία. Η ύπαρξη αμερολημίας 

προϋποθέτει να είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες και το πραγματικό μοντέλο σε 

όλους, διαφορετικά, τα σφάλματα του μοντέλου ενδέχεται να μην έχουν μηδενικό 

μέσο.

Οι επενδυτές θα καταφέρουν να μειώσουν τα σφάλματα, αν θεωρήσουν ότι οι 

τιμές των ισοτιμιών ακολουθούν τυχαίο περίπατο και να μη λάβουν υπόμη τους 

άλλες πληροφορίες, ειδικά στην περίπτωση που πρόκειται για νομίσματα κύριων, ή 

ευρωπαϊκών χωρών.
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Ot μελέτες που έχουν διεξαχδεί ως τώρα από ένα μεγάλο αριδμό ερευνητών, 

για την πρόβλεμη των μελλοντικών τιμών των ισοτιμιών, έχοντας χρησιμοποιήσει 

διαφορετικά μοντέλα μεταξύ τους και για διαφορετικά νομίσματα, οδήγησαν σε 

αντικρουόμενα αποτελέσματα.

Ένας μεγάλος αριδμός ερευνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές 

των τιμών των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ακολουδούν διαδικασία “τυχαίου 

περίπατου”, δηλαδή οι μελλοντικές τιμές είναι ανεξάρτητες από αυτές του 

παρελδόντος, με αποτέλεσμα, η γνώση της συμπεριφοράς τους σε προηγούμενα έτη, 

να μη βοηδάει στην πρόβλεμη των τιμών τους στο μέλλον.

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγες οι μελέτες που οδηγήδηκαν σε 

αντίδετα αποτελέσματα, ανατρέποντας την παραπάνω αντίλημη, ότι οι τιμές των 

ισοτιμιών ακολουδούν τυχαίο περίπατο και δεωρούν ότι είναι δυνατή η πρόβλεμη 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών βάση παλαιότερων τιμών τους. Έτσι έχουν 

προσδιοριστεί μοντέλα που έχουν καλύτερη επίδοση από τον τυχαίο περίπατο, τα 

οποία περιλαμβάνουν στον ορισμό τους, την προσδήκη “υστερήσεων”, ή την 

εξαρτημένη μεταβλητή διόρδωσης του σφάλματος.

Όσον αφορά την αμερολημία των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την 

πρόβλεμη των συναλλαγματικών ισοτιμιών, προκύπτει ότι κανένα από αυτά δεν 

διακρίνεται από μεγάλου βαδμού αμερολημία, γεγονός που οφείλεται στο ότι όλες οι 

πληροφορίες δεν είναι διαδέσιμες σε όλους.
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Κεφάλαιο 3

ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

Χρονοσειρές

Χρονική σειρά είναι ένα σύνολο τυχαίων μεταβλητών Zt , t eT όπου Τ 

είναι η χρονική περίοδος. Μία χρονική σειρά καλείται στατική, όταν έχει σταθερή 

συμπεριφορά στο χρόνο και οι τιμές της κυμαίνονται γύρω από μια μέση τιμή με 

σταθερή διακύμανση. - διασπορά. Όταν δε συμβαίνει αυτό, η σειρά χαρακτηρίζεται 

ως μη στατική.

Κάδε χρονική σειρά μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα γενικό γραμμικό μοντέλο 

της μορφής :

οο

Zt=at +y: at.! +y2 at.2 + - = Ii|at,
i=0

Η σειρά at που εμφανίζεται στο μοντέλο, λέγεται “λευκός θόρυβος” (White

noise) και έχει μέση τιμή μηδέν. Επομένως, το γενικό γραμμικό αυτό μοντέλο 

θεωρείται σαν ένα φίλτρο, που εφαρμόζεται στο λευκό θόρυβο και δημιουργείται η 

χρονική σειρά {Zt}.



Γραμμικά Στατικά Μοντέλα

Όταν η χρονική σειρά που εξετάζεται είναι στατική, δηλαδή η μέση τιμή των 

δεδομένων δεν αλλάζει με το χρόνο, τότε αυτή μπορεί να εκφραστεί σαν ένα από τα 

παρακάτω μοντέλα:

Αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα AR (ρ)

Αυτοπαλινδρομούμενο μοντέλο τάξης ρ, λέγεται το μοντέλο:

Zt = φι Ζ μ + ψ2 Ζ t-2 + ... + φρ Ζ t-p + at

όπου: Zt : η τιμή της χρονικής σειράς την περίοδο t

φι, φ2,..., φΡ : οι άγνωστες παράμετροι του μοντέλου

at : όρος υπολοίπου

Η παραπάνω σχέση με τη βοήθεια ενός τελεστού αυτοπαλινδρόμησης τάξης 

ρ, μπορεί να γραφτεί:

Φ(Β) Zt = Ot όπου : BZt = Zt-i , Bp=Zt-p

Φ(Β) = 1- φι Β - φ2 Β2 -... - φΡ ΒΡ

Ένα AR(p) μοντέλο προβλέπει την εξαρτημένη μεταβλητή Zt σαν γραμμική 

συνάρτηση προηγούμενων τιμών της και ο όρος ρ φανερώνει τον αριθμό των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και παραμέτρων αυτοπαλινδρόμησης, δηλαδή 

προηγούμενων τιμών της Zt.
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Κινούμενου μέσου μοντέλα MA(q)

Κινούμενου μέσου μοντέλο τάξης q, λέγεται το μοντέλο:

Zt = CLt - 8l Qt -1 -82 Qt-2 - ... - 8q Q t-q

όπου: at : το σφάλμα τη χρονική στιγμή t

8ι ,82,8 q, : 01 άγνωστες παράμετροι του μοντέλου

Η παραπάνω σχέση με τη βοήθεια ενός τελεστού κινούμενου μέσου τάξης q, 

μπορεί να γραφτεί:

Zt = Θ(Β) at όπου Θ(Β) = 1- 8ι Β - 82 Β2 -... - 8Ρ Βρ

Ένα ΜΑ (q) μοντέλο προβλέπει την τιμή Zt σαν γραμμική συνάρτηση εκθετικά 

εξομαλυμένων προηγούμενων σφαλμάτων της σειράς, και ο q φανερώνει τον αριθμό 

των προηγούμενων σφαλμάτων και των αντίστοιχων παραμέτρων τους.

Μεικτά μοντέλα ARM A (ρ, q)

Το μεικτό μοντέλο τάξης ρ, q, ορίζεται ως εξής:

Zt = φΐ Ζ t-l + φ2 Ζ t-2 + ... + φΡ Ζ t-p + Ot - 8l Ot -l -82 Ot-2 - ... - 8q Ο t-q

ή O(B)Zt=0(B)Ot

To συγκεκριμένο μοντέλο δηλώνει ότι, η τιμή της μεταβλητής Zt εξαρτάται 

από ρ προηγούμενες τιμές της, καθώς και από q όρους προηγούμενων σφαλμάτων.
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Μη γραμμικά στατικά μοντέλα

Μετατροπή χρονικής σειράς σε στατική

Οταν μία χρονική σειρά είναι μη στατική, τότε ένας τρόπος για να γίνει είναι η 

διαφοροποίηση της σειράς, δηλαδή ο υπολογισμός των πρώτων διαφορών (διαφορές 

διαδοχικών τιμών της σειράς). Σε περίπτωση που η σειρά δεν αποκτήσει 

στατικότητα, υπολογίζονται οι διαφορές δεύτερης τάξης (διαφορές των τιμών ανά 

δύο), κ.ο.κ. μέχρι να εξασφαλιστεί η στατικότητα.

Ο τελεστής των προς τα πίσω διαφορών, ορίζεται ως εξής:

V Zt = Zt - Zt-i

Με την εφαρμογή του τελεστή των προς τα πίσω διαφορών, για η διαφορές, 

παράγεται μία νέα χρονοσειρά:

Yt = Vd Zt

Ολοκληρωμένα μεικτά μοντέλα ARIMA (p,d,q )

Ολοκληρωμένα μεικτά μοντέλα ( autoregressive integrated moving average ), 

λέγονται τα μοντέλα για τα οποία οι διαφορές d - τάξης, δίνουν μεικτές στατικές 

χρονικές σειρές ARMA (ρ, q). Ο γενικός τύπος των μοντέλων είναι:

Φ(Β) Yt = Θ(Β) α

όπου : Yt = Vd Zt.

Συνεπώς, το μοντέλο αντιπροσωπεύει την d - τάξης διαφόριση της αρχικής 

χρονοσειράς, που περιλαμβάνει ρ παραμέτρους αυτοπαλινδρόμησης και q 

παραμέτρους κινούμενου μέσου.
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Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι τα προηγούμενα μοντέλα, AR(p), MA(q), 

ARMA(p, q), μπορούν να θεωρηθούν ολοκληρωμένα ARIMA μοντέλα, μηδενικής 

τάξης, δηλαδή δεν έχει γίνει διαφοροποίηση στη σειρά.

Ακόμη, ειδική περίπτωση είναι το μοντέλο ARIMA (0,1,0), που περιέχει 

στοιχεία, των οποίων έχουν υπολογιστεί οι πρώτες διαφορές, αλλά δεν περιλαμβάνει 

κανένα όρο παλινδρόμησης ή κινητών μέσων. Το μοντέλο αυτό αντιστοιχεί στον 

“τυχαίο περίπατο”.

Αξιολόγηση των μοντέλων ARIMA

Τα μοντέλα ARIMA στηρίζονται στην υπόθεση ότι η τιμή μιας μεταβλητής 

χρονοσειράς εξαρτάται από προηγούμενες τιμές της, λαμβάνοντας υπόμη και τα 

σφάλματα. Σύμφωνα με αυτήν την παραδοχή, εκτιμά την τιμή της μεταβλητής σε 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σαν γραμμικό συνδυασμό προηγούμενων τιμών και 

σφαλμάτων.

Τα άλλα μοντέλα που είναι δυνατό να εκφράσουν μία χρονοσειρά, όπως 

μοντέλα εκθετικής εξομάλυνσης, έχουν το μειονέκτημα ότι αγνοούν το σφάλμα σε 

μια πρόβλεμη χρονικής σειράς, ακόμα και σαν τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 

μηδέν. Θεωρούν αυτά σαν ανεξάρτητες μεταβλητές. Σε πολλές όμως περιπτώσεις 

χρονικών σειρών, παρατηρείται μεγάλη εξάρτηση και αυτοσυσχέτιση μεταξύ των 

διαδοχικών τιμών τους, με αποτέλεσμα το αρχικό σφάλμα να παίρνει μεγάλη 

διάσταση σε ένα προχωρημένο στάδιο πρόβλεμης της χρονοσειράς και συνεπώς να 

προκύπτουν τιμές με μεγάλες αποκλίσεις.
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Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης

Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης μιας χρονικής σειράς {Zt }, φανερώνει τη 

σχέση μεταξύ των τιμών δύο παρατηρήσεων, που απέχουν μεταξύ τους k χρονικές 

περιόδους, και ορίζεται ως εξής:

_ Ε(Ζ,-μ)(Ζ, + 1(-μ)

όπου

ρν : η αυτοσυσχέτιση

Zt , Zt + k : οι τιμές των δεδομένων την περίοδο t και k περιόδους μετά, αντίστοιχα 

μ : ο μέσος όρος των τιμών της σειράς

σ : η διασπορά των τιμών γύρω από το μέσο όρο

Συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης

Η συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης χρησιμοποιείται για να δείξει κατά 

πόσο μία τιμή των δεδομένων Zt - k συμβάλλει στην εξήγηση της μεταβλητής Zt. 

Ορίζεται ως εξής:

Ρ* = cpipki+ <P2 Pk-2+ - + <pppk p k = 2,... p

όπου:

pk : η μερική αυτοσυσχέτιση την περίοδο k

φι, q>2, φΡ : οι συντελεστές βαρύτητας των αντίστοιχων μερικών αυτοσυσχετίσεων
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Κεφάλαιο 4

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ BOX - JENKINS

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρατίθεται αναλυτικά η μέθοδος των Box - 

Jenkins, για τον προσδιορισμό του κατάλληλου μοντέλου πρόβλεμης των ημών μιας 

χρονικής σειράς.

Μεθοδολογία

Η μέθοδος προσδιορισμού του μοντέλου πρόβλεμης των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών δραχμής με ξένα νομίσματα, που θα εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη μελέτη 

είναι των Box - Jenkins. Η μεθοδολογία τους είναι μια αποτελεσματική και πρακτική 

διαδικασία για τη χρησιμοποίηση αυτοπαλινδρομούμενων και κινούμενου μέσου, 

μοντέλων.

Η κυριότερη συμβολή των Box - Jenkins, ήταν η ανάπτυξη διαδικασιών για 

τον προσδιορισμό του μεικτού μοντέλου ARMA, που προσαρμόζεται καλύτερα σε 

ένα σύνολο δεδομένων και ο τρόπος ελέγχου αυτού του μοντέλου, το οποίο στη 

συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέμεις.

Η προσέγγιση του θέματος με τη μέθοδο των Box - Jenkins, προϋποθέτει τα 

ακόλουθα βήματα:

• Εξασφάλιση της στατικότητας της χρονικής σειράς



• Εξέταση των συντελεστών αυτοσυσχέτισης & μερικής αυτοσυσχέτισης και 

σύγκρισή τους με θεωρητικά πρότυπα (patterns) - Προσδιορισμός μοντέλου 

ARIMA

• Εκτίμηση των παραμέτρων του ARIMA μοντέλου που προσαρμόστηκε

• Έλεγχος του μοντέλου

• Εφαρμογή του μοντέλου για προβλέμεις

Στατικότητα της χρονικής σειράς

Για την εφαρμογή της μεθόδου των Box - Jenkins, απαιτείται η στατικότητα 

της χρονικής σειράς.

Από το γράφημα των τιμών των παρατηρήσεων σε συνάρτηση με το χρόνο 

ελέγχεται “οπτικά” η στατικότητα της σειράς. Αλγεβρικός έλεγχος γίνεται από τις 

τιμές των συντελεστών αυτοσυσχέτισης. Αν οι τιμές των αυτοσυσχετίσεων 

ελαττώνονται αργά (δηλ. 5 - 6 ή περισσότερες αυτοσυσχετίσεις παραμένουν 

σημαντικές), τότε η σειρά δεν είναι στατική.

Η στατικότητα πετυχαίνεται, όταν τα σημεία του γραφήματος της σειράς είναι 

τυχαία τοποθετημένα γύρω από μια μέση τιμή, ενώ οι αυτοσυσχετίσεις ελαττώνονται 

πολύ γρήγορα. Η διαδικασία επίτευξης της στατικότητας περιγράφηκε παραπάνω.
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Προσδιορισμός μοντέλου

Υπολογίζονται οι συντελεστές αυτοσυσχετίσεων και μερικών 

αυτοσυσχετΐσεων με τα αντίστοιχα γραφήματα τους και συγκρίνονται με αντίστοιχα 

θεωρητικά, διάφορων τύπων μοντέλων AR, ΜΑ, ARIMA. Βέβαια απόλυτη ταύτιση 

στην πράξη δεν υπάρχει. Μία αντιστοιχία φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 4.1: Προσδιορισμός μοντέλου ARIMA

Μοντέλο ARIMA (l,d,0) (O.d.l) (l,d,l)

Συμπεριφορά των

αυτοσυσχετίσεων

Μείωση εκθετική 

ή κυματοειδής
Μόνο ρι Ψ 0 Μείωση εκθετική 

ή κυματοειδής

Συμπεριφορά των

μερικών αυτοσυσχε

τίσεων

Μόνο φι Φ 0 Μείωση εκθετική 

ή κυματοειδής

Μείωση εκθετική 

ή κυματοειδής

Εκτίμηση των παραμέτρων ενός ARIMA (p,d,q) μοντέλου

Θεωρείται ρ ο αριθμός των σημαντικών μερικών αυτοσυσχετίσεων και q ο 

αριθμός των σημαντικών αυτοσυσχετίσεων. Ακριβέστερος τρόπος είναι να 

χρησιμοποιηθεί κάποιο αυστηρότερο κριτήριο, όπως το κριτήριο Akaike. Με τη 

βοήθεια αυτού του κριτηρίου, θεωρείται ως τάξη του μοντέλου, εκείνα τα ρ και q που 

δίνουν την μικρότερη τιμή στην ποσότητα Akaike.
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Ελεγχος του μοντέλου

Ο έλεγχος του μοντέλου που προσαρμόστηκε στα δεδομένα και π 

αξιολόγηση του κατά πόσο αποτελεσματικό είναι, μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο 

ένας είναι με την ανάλυση των υπολοίπων που προκύπτουν μετά την προσαρμογή 

του μοντέλου και ο άλλος, με τη σύγκριση του μοντέλου με άλλα παραπλήσια και με 

τη βοήθεια των διάφορων στατιστικών.
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Κεφάλαιο 5

ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται τα δεδομένα και γίνεται η ανάλυση αυτών, 

σύμφωνα με τη μέθοδο που παρατέθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Δεδομένα1

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στη μελέτη είναι οι ημερήσιες τιμές 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, της δραχμής με έξι νομίσματα - αμερικανικό δολλάριο, 

γερμανικό μάρκο, ιαπωνικό γιεν, γαλλικό φράνκο, ελβετικό φράνκο, και αγγλική 

λίρα.

Οι τιμές ισοτιμίας της δραχμής με το δολλάριο, εκτείνονται κατά τη χρονική 

περίοδο από 17 Μαρτίου 1995 εως 20 Ιανουάριου 1997, δηλαδή πρόκειται για 480 

παρατηρήσεις.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα νομίσματα, οι παρατηρήσεις είναι οι 

διασταυρωμένες ισοτιμίες (cross rates), της δραχμής με τα αντίστοιχα νομίσματα και 

αναφέρονται στο χρονικό διάστημα 28 Απριλίου 1995 - 20 Ιανουάριου 1997, 

συνολικά 450 τιμές για κάθε ισοτιμία. Οι τιμές κάθε ισοτιμίας μπορούν να 

θεωρηθούν σαν μία χρονική σειρά.

c Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από το γραφείο Reuters.



Ανάλυση δεδομένων

Σύμφωνα με τα βήματα της προσέγγισης που παρατέθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, θα εξεταστεί αν είναι δυνατή π προσαρμογή κάποιου μοντέλου 

πρόβλεμης, για κάθε χρονική σειρά, που αντιπροσωπεύουν οι τιμές των ισοτιμιών 

της δραχμής με τα έξι νομίσματα.

Για την ανάλυση των χρονικών σειρών των τιμών των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS+ Version 4.0.

Προσδιορισμός μοντέλου πρόβλεμης ισοτιμίας δολλαρίου - δραχμής

♦ Γίνεται π γραφική παράσταση των σημείων (t , Xt ), όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 1, όπου:

t : ημερομηνία

Xt : η συναλλαγματική ισοτιμία δολλαρίου - δραχμής κατά την ημέρα t 

Από το διάγραμμα παρατηρείται ότι, η διασπορά της σειράς αυξάνεται 

συναρτήσει του χρόνου, πράγμα που αποτελεί μία πρώτη ένδειξη έλλειμης 

στατικότητας της σειράς.

♦ Υπολογίζουμε τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης των παρατηρήσεων, και 

επειδή δεν είναι γνωστοί οι πραγματικοί, υπολογίζονται οι δειγματικοί. Οι 16 

πρώτοι φαίνονται παρακάτω στο διάγραμμα 2, στη στήλη Auto-Corr. Στη στήλη 

Stand-Error δίνονται τα τυπικά σφάλματα των αυτοσυσχετίσεων. Στο γράφημα 

σημειώνεται με τελείες το 95% δ.ε. για κάθε συντελεστή αυτοσυσχέτισης, που
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ

Lag

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16

Auto- Stand. 
Corr. Err.

.973

.951

.936

.920

.900

.883

.869

.852

.835

.822

.809
,794
,783
773
759

,743

.046

.045

.045

.045

.045

.045

.045

.045

.045

.045

.045

.045

.045

.045

.045

.045

Box-Ljung

456
894

1319
1730
2125
2505
2875
3230
3573
3906
4229
4541
4845
5141
5428
5703

.987 

.960 

.819 

.795 

.119 

.618 

. 126 

.577 

.436 

.425 

.611 

.445 

.384 

.775 

.278 

.298

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ - ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ

Pr-Aut- Stand.
Lag Corr. Err. -1 - .75 - .5 - .25 (

1 1 1 I
) .25 .5 .75 1

1 1 1 1
1 .973 .046

1 1 1 1 1 1 1 1★ ' + ★* + + *******★*★ + *
2 .095 .046 * *
3 .115 .046 * *
4 - .001 .046 i

5 - .060 .046 ★
6 .030 .046 * m

7 .047 .046 ★
8 - .056 .046 e *
9 .020 .046 ★

10 .039 .046 • *■
11 .007 .046 ★
12 - .024 .046 *
13 .062 .046 • *■
14 .002 .046 *
15 - . 040 . 046 ^ ★
16 - .057 .046 *

Plot Symbols Autocorrelations * Two Standard Error Limits

Prob.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000
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σημαίνει ότι όσες αυτοσυσχετίσεις είναι έξω από το διάστημα εμπιστοσύνης είναι 

σημαντικές. Παρατηρείται μία αργή μείωση των αυτοσυσχετίσεων και πολλές 

παραμένουν έξω από το δ.ε., πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η σειρά δεν 

είναι στατική. Επιβεβαιώνεται δηλαδή η μη στατικότητα της σειράς, που 

παρατηρήθηκε και από τη γραφική παράσταση.

♦ Υπολογίζονται οι πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων και οι αντίστοιχες 

αυτοσυσχετίσεις τους - Διάγραμμα 3. Παρατηρείται ότι η πτώση της τιμής τους στο 

μηδέν είναι γρήγορη και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κυματοειδής. 

Εξασφαλίστηκε, λοιπόν, η στατικότητα της σειράς, οπότε θεωρείται d=l.

♦ Υπολογίζονται οι μερικές αυτοσυσχετίσεις των πρώτων διαφορών, διάγραμμα 

3. Παρατηρείται ότι όλες βρίσκονται μέσα στο δ.ε., επομένως κρίνονται 

ασήμαντες.

♦ Γίνεται σύγκριση των δειγματικών αυτοσυσχετίσεων και μερικών 

αυτοσυσχετίσεων με θεωρητικά πρότυπα και εκλέγεται ως κατάλληλο το μοντέλο 

ARIMA (1,1,1).

♦ Εκτιμώνται οι παράμετροι και τα στατιστικά του μοντέλου ARIMA (1,1,1) στο 

πρόγραμμα SPSS με τη βοήθεια ενός επαναληπτικού αλγόριθμου.

Τα αποτελέσματα της εκτύπωσης, φαίνονται παρακάτω στον πίνακα 5.1:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΧ - ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ

Lag
AutO- 
Corr.

Stand.
Err. -1 -.75

I I
- .5 - .25

I I
3 .25

I
.5

I
.75

I
1
I

Box-Ljung Prob.

1 - .099
1 1

. 046
1 1 ★ * 1 1 1 1

4.716 .030
2 - .089 .046 * * 8.529 .014
3 .023 .045 * 8.792 .032
4 .086 .045 ★ * 12.415 .015
5 - .069 .045 * 14.696 .012
6 - .077 .045 * * 17.570 .007
7 .071 .045 * 20.008 .006
8 - .047 .045 ★ 21.096 .007
9 - . 014 .045 * 21.195 .012

10 - .067 .045 ★ 23.373 .009
11 .036 .045 + 23.998 .013
12 - .055 .045 e + . 25.513 .013
13 - .037 .045 e + 26.201 .016
14 .037 .045 ★ 26.880 .020
15 .071 .045 ★ 29.392 .014
16 .009 .045 it 29.433 .021

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΧ. - ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ

Pr-Aut- Stand.
Lag Corr. Err. -1 -.75

I I
-.5 -.25

I I
D

1 - .099
1 1

.046
1 1 * *

2 - .100 .046 + ★
3 .004 .046 1k
4 .082 .046 * *
5 - .049 .046 ★
6 - .077 .046 ★ ★
7 .043 .046 * e
8 - .055 .046 B ★
9 - .004 .046 it

10 - .073 .046 ·* •
11 .004 .046 *
12 - .056 .046 e ★
13 - .042 .046 ★
14 .019 .046 i

15 .068 .046 * _
16 .029 .046 *

Plot Symbols: Autocorrelations * Two Standard Error Limits .

Total cases: 479 Computable first lags: 478
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Πίνακας 5.1 : Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (1,1,1) για την ισοτιμία δρχ. - δολλαρίου

ARIMA (1,1,1).

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

Analysis of Variance:

Residuals
DF

476
Adj. Sum of Squares 

771.40441
Residual Variance 

1.6162344

Variables in the Model:

AR1
ΜΑ1
CONSTANT

B
.95471385
.99639038
.04119955

SEB
.01907919
.01216644
.00947201

T-RATIO
50.039549
81.896595
4.349608

APPROX. PROB. 
.00000000 
.00000000 
.00001684

479
1.2713121
-793.79774
1593.5955
1606.1106

* Στη γραμμή “Number of residuals” γράφεται ο αριθμός των εκτιμηδέντων 

υπολοίπων, που είναι 479, αφού έχουν παρδεί οι πρώτες διαφορές. *

* Στπ γραμμή “Standard Error” γράφεται το τυπικό σφάλμα των υπολοίπων, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι 1,27.
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* Στη γραμμή AIC γράφεται η τιμή που δίνει το κριτήριο Akaike, για το 

δοσμένο μοντέλο. Με τη βοήθεια αυτού του κριτηρίου, υπολογίζεται η τάξη του 

γραμμικού στατικού μοντέλου και θεωρείται ως τάξη του μοντέλου, εκείνα τα ρ 

και q που δίνουν την μικρότερη τιμή στην ποσότητα Akaike.

* Στη γραμμή SBS είναι η τιμή του στατιστικού του κριτηρίου του Schwartz 

bayesian criterion. Οσο μικρότερη είναι η τιμή αυτού του κριτηρίου, τόσο 

καλύτερα προσαρμόζεται το μοντέλο.

Ολες οι παραπάνω τιμές βοηθούν στο να αποφασιστεί πόσο καλό είναι το 

μοντέλο και να γίνει σύγκριση περισσότερων από ένα μοντέλων μεταξύ τους.

* Ακολουθεί ένας πίνακας ανάλυσης της διασποράς, όπου εμφανίζεται μόνο η 

ανάλυση των υπολοίπων.

* Τέλος, δίνονται οι τιμές των παραμέτρων του μοντέλου. Επειδή πρόκειται για 

μοντέλο ARIMA (1,1,1), δίνεται μόνο μία παράμετρος αυτοπαλινδρόμησης, που 

αναφέρεται ως AR1, με τιμή 0.95, και τυπικό σφάλμα 0.019 και μία κινούμενου 

μέσου, που αναφέρεται ως ΜΑ1, με τιμή 0.99, και τυπικό σφάλμα 0.012. Η 

σταθερά του μοντέλου θεωρείται ασήμαντη. Η στήλη Τ - ratio δείχνει πόσο 

σημαντική είναι η κάθε παράμετρος.

Ο γενικός τύπος του μοντέλου, τελικά είναι:

(1 - φι) V Zt = (1 - θι) at

ή Zt (1 + φι) Zt-ι - φι Zt-2 + at - θι Ot-i

Αντικαθιστώντας τις τιμές των παραμέτρων, προκύπτει το μοντέλο :

Zt = 1.95 Zt-i - 0.95 Zt-2 + at - 0.99 an
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♦ Για τον έλεγχο του μοντέλου υπολογίζονται τα στατιστικά για τα μοντέλα ARIMA 

(0,1,0), ARIMA (1,1,0), ARIMA (0,1,1). Τα αποτελέσματα δίνονται στους παρακάτω 

πίνακες:

Πίνακας 5.2 : Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (0,1,0) για την ισοτιμία δρχ.-δολλαρίου

ARIMA (0,1,0)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 479
Standard error 1.2811644
Log likelihood -797.85307
AIC 1597.7061
SBC 1601.8778

Analysis of Variance:

DF Adj . Sum of Squares Residual Variance
Residuals 478 784 . 58072 1.6413823

Variables in the Model :

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
CONSTANT .05325678 .05853790 .90978304 .36339569
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Πίνακας 5.3 : Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (1,1,0) για την ισοτιμία δρχ. - δολλαρίου

ARIMA (1 ,1,0)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 479
Standard error 1.2761285
Log likelihood -795.47155
AIC 1594.9431
SBC 1603.2865

Analysis of Variance:

DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 477 776.81270 1.6285039

Variables in the Model:

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
AR1 -.10007571 .04557560 2.1958176 .02858595
CONSTANT .05249425 .05301351 .9902052 .37.257599

Πίνακας 5.4 : Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (0,1,1) για την ισοτιμία δρχ. - δολλαρίου

ARIMA (0, 1,1)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 479
Standard error 1. 2746631
Log likelihood -794.92366
AIC 1593.8473
SBC 1602.1907

Analysis of Variance:

DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 477 775.03772 1.6247660

Variables in the Model:

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
MAI .12224360 .04552562 2.6851604 .00750180
CONSTANT .05210959 .05113614 1.0190363 .30870238
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♦ Το μοντέλο ARIMA (0,1,0), το οποίο δεν περιλαμβάνει όρους παλινδρόμησης 

και σφαλμάτων, είναι η περίπτωση του τυχαίου περίπατου και δηλώνει ότι η τιμή 

της ισοτιμίας δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί από προηγούμενες τιμές της. Από 

την εξέταση των στατιστικών προκύπτει ότι οι χαμηλότερες τιμές αυτών, 

πετυχαίνονται για το μοντέλο ARIMA (1,1,1).

♦ %>α το μοντέλο ARIMA(1,1,1) κρίνεται το πιο κατάλληλο για την πρόβλεμη των 

μελλοντικών τιμών της ισοτιμίας δραχμής - δολλαρίου.

Προσδιορισμός μοντέλων πρόβλεμης ισοτιμιών για τις υπόλοιπες 

ισοτιμίες

Οι γραφικές παραστάσεις των τιμών ισοτιμίας δραχμής - μάρκου, δραχμής - 

γιεν, δραχμής -στερλίνας, δραχμής -γαλλικού φράνκου και δραχμής - ελβετικού 

φράνκου, παρατίθενται στα διαγράμματα 4-8 αντίστοιχα. Οι αντίστοιχοι 

συντελεστές αυτοσυσχέτισης φαίνονται στα διαγράμματα 9,11,13,15,17αντίστοιχα.

Επειδή οι εξεταζόμενες σειρές, διακρίνονται από μη στατικότητα, 

υπολογίζονται οι πρώτες διαφορές των τιμών και στη συνέχεια οι συντελεστές 

αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης, όπως φαίνονται στα διαγράμματα 10, 

12,14,16 και 18 για κάθε ισοτιμία αντίστοιχα. Στη συνέχεια, σε κάθε χρονική σειρά 

προσαρμόζονται τα κατάλληλα μοντέλα. Επίσης, για σύγκριση παρατίθενται τα 

στατιστικά και οι παράμετροι παραπλήσιων μοντέλων ARIMA.

44



ΔΙ
ΑΓ

ΡΑ
Μ

Μ
Α 

4



ΔΙ
ΑΓ

ΡΑ
Μ

Μ
Α 

5
£____________£____________<ν____________α____________α____________̂ ____________γ*____________£ί____________£1____________Ο------------------—------------------£1------------------£ί-

JP
VG

PO
«n

 fe
d



ΔΙ
ΑΓ

ΡΑ
Μ

Μ
Α 

6
2 ο 8 S §
_3_____________^  ____________3______________2______________2-

G
BP

G
ftD

-R
 ft

d



2·Λ
-Ο
•ο ■ο

J2.
■Ο

■ο
«Ο

W
FG

ftO
·»

 B
id



ΔΙ
ΑΓ

ΡΑ
Μ

Μ
Α 

8
C

HF
G

ftD
-R

. B
kf

 D
dy

■oo
Ρ» 02 ^ ^ (N

- C
H

FG
R

O
'R

 B
id



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Lag

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16

Auto- Stand. 
Corr. Err.

,987
.975
.963
.952
.939
,927
,913
,901
,891
,882
872
862
854
847
839
831

. 047 

. 047 

. 047 

. 047 

. 047 

.047 

.047 

.047 

.047 

. 047 

. 046 

.046 

.046 

.046 

. 046 

. 046

Box-Ljung

441
872

1294
1708
2111
2504
2887
3261
3627
3987
4339
4684
5024
5358
5688
6011

.485

.797

.972

.259

.157

.782

.790

.740

.873

.288

.354

.495

.200

.921

.130

.865

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ - ΜΑΡΚΟΥ

Pr-Aut- Stand.
Lag Corr. Err. -1 -.75 -.5 -.25

till
)

1 .987 .047
1 1 1 1 ★

2 .004 .047 ★
3 .036 .047 . *
4 .003 .047 i

5 - .076 .047 * *
6 .039 .047 *
7 - .079 .047 * *
8 .064 .047 *
9 .050 .047 ★

10 .044 .047 ★
11 - .020 .047 *
12 .001 .047 *
13 .069 . 047 • *
14 .007 .047 *
15 - .021 .047 *
16 - .006 .047 ★

Plot Symbols Autocorrelations *

.25 .5 .75 1

★*★***★*★***★****+

Two Standard Error Limits .

Prob.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΧ. - ΜΑΡΚΟΥ

Auto- Stand.
Lag Corr. Err. -1 - .75 -.5 -.25

1 1 1 1
.25

I
.5

I
75 1
I 1

Box-Ljung Prob.

1 .036 .047
1 1 1 1 * 1 1 1 1

.601 .438
2 - .010 .047 1k .649 .723
3 - . 010 . 047 1k .691 .875
4 . 119 .047 ★ ★ 7.130 .129
5 - .068 . 047 β * 9.225 .100
6 .003 .047 ik 9.230 . 161
7 - . 014 .047 ★ 9.317 .231
8 - . 017 .047 * 9.456 .305
9 - .061 .047 φ ★ 11.166 .264

10 .046 .047 * 12.159 .275
11 .030 .047 * 12.562 .323
12 .004 .046 it ■ 12.569 .401
13 - .003 .046 * 12.572 .481
14 .011 .046 * 12.626 .556

15 .011 .046 ★ 12.686 .627
16 - .035 .046 ·* 13.256 .654

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΧ. ΜΑΡΚΟΥ

Lag
Pr-Aut- 
Corr.

Stand.
Err. -1 -.75

I I
-.5 -.25 0

I 1
1 .036

1 1
.047

1 1

2 - .012 .047 *
3 - .009 .047 ★
4 .120 .047
5 - .078 .047 ★ ★
6 .012 .047 ★
7 - .014 . 047 ★
8 - .033 .047
9 - .042 .047 φ *

10 . 044 .047
11 .028 .047
12 .005 .047 ★
13 .008 .047 *
14 - .007 .047 *
15 . 011 . 047 ★
16 - .036 .047 -* 1

Plot Symbols: Autocorrelations * Two Standard Error Limits .
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ - ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΓΙΕΝ

Lag

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16

Auto- Stand. 
Corr. Err.

.990

.980

.970

.960

.951

.942

.932

.922

.912

.901

.890
,879
,869
,859
849
839

. 047 

.047 

.047 

. 047 

. 047 

.047 

. 047 

. 047 

.047 

.047 

.046 

.046 

.046 

.046 

.046 

.046

Box-Ljung

444
880

1308
1728
2142
2548
2947
3339
3722
4098
4464
4824
5175
5520
5856
6186

. 017 

.025 

.268 

.903 

.445 

.873 

.968 

.269 

.768 

.069 

.924 

.101 

.973 

.037 

.820 

.404

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ - ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΓΙΕΝ

Lag
Pr-Aut- 
Corr.

Stand.
Err. -1 . -.75 - .5 - .25

1 1 1 1
) .25 .5 .75 1

1 1 1 1
1 .990 .047

1 1 1 1 1 1 1 1
★ '* + ******★**★★ + + ***

2 - .010 . 047 1*

3 .006 .047 ★
4 .001 . 047 ★
5 .022 . 047 ★

6 - .009 .047 *

7 - .020 .047 ★
8 - .035 .047 .* .

9 - .009 . 047 ★

10 - .034 .047 e *
11 - .026 .047 e *
12 .035 .047 ★ e
13 .013 .047 it

14 - . 041 . 047
15 . 025 .047 *

16 - .002 .047 ir

Plot Symbols : Autocorrelations * Two Standard Error Limits

Prob.

.000 

. 000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12

Lag

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

Auto- Stand.
Corr. Err. -1

ι__

ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

- .75 - .5 - .25
1 1 1

ΤΙΜΩΝ 

D -25
I

ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ 

.5 .75
1 I

ΔΡΧ .

1
1

- ΓΙΕΝ 

Box-Ljung Prob.

1 - . 076 .047
1 1 1

★ *
1 1 1 1

2.586 .108
2 - .003 .047 1* 2.590 .274
3 - .011 . 047 ★ 2.649 .449
4 - .078 .047 ★ * 5.413 .247
5 .126 .047 ★ . * 12.605 .027
6 - .078 .047 ★ ★ 15.385 .017
7 - .030 .047 * 15.787 .027
8 .060 .047 * 17.432 .026
9 .019 .047 ★ 17.599 .040

10 .156 .047 ★ β * 28.785 .001
11 - .096 .047 ★ ★ 33.064 .001
12 - .024 .046 i ■ 33.331 .001
13 .018 .046 * 33.478 .001
14 - .035 .046 ·* 34.048 .002
15 - .003 .046 * 34.052 .003
16 - .075 .046 ·* 36.675 .002

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΧ. ΓΙΕΝ

Lag
Pr-Aut- 
Corr.

Stand.
Err. -1 -.75 -.5 -.25

1 1 1 1
) .25 .5 .75 1

1 1 1 1
1 - .076

till
.047 ★ * 1 1 1 1

2 - .009 .047 1k
3 - .012 .047 ★
4 - .080 .047 ★ ★
5 .115 . 047 ★ ★
6 - .063 .047
7 - .041 .047 ^ ★
8 .054 .047 ★
9 .042 .047 ★

10 .139 .047 * . *
11 - .066 .047 e *
12 - .021 .047 ii

13 .007 .047 *
14 - .018 .047 *
15 - . 044 .047 # ★
16 - .049 .047 ^ ★

■

Plot Symbols Autocorrelations * Two Standard Error
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ - ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ

Lag
Auto- 
Corr.

Stand. 
Err.

1 .981 . 047
2 .963 .047
3 .945 .047
4 .929 .047
5 .913 .047
6 .898 .047
7 .882 .047
8 .865 . 047
9 .849 . 047

10 .834 .047
11 .819 . 046
12 .804 .046
13 .790 .046
14 .773 .046
15 .757 .046
16 .740 .046

Box-Ljung Prob.

435.570 .000
856.732 .000

1263.403 .000
1657.124 .000
2038.482 .000
2407.837 .000
2764.638 .000
3108.655 .000
3441.249 .000
3762.523 .000
4073.130 .000
4373.578 .000
4664.332 .000
4943.291 .000
5211.327 .000
5467.868 .000

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ - ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ

Lag
Pr-Aut- 
Corr.

Stand
Err. -1 -.75 - .5 - .25

1 1 1 1
) .25 .5 .75 1

1 1 1 1
1 .981 .047

1 1 1 1 1 1 1 1★ ft*****************
2 .042 .047 ★
3 - .015 .047 iIt
4 .031 .047 . *·
5 .008 .047 ★
6 - .001 .047 ★
7 - .029 .047 ·* •

8 - .024 .047 *
9 .029 .047 • *■

10 - .008 . 047 *

11 .006 .047 *

12 .008 .047 ★
13 .006 .047 *
14 - . 085 .047 **
15 .007 .047 ir

16 - .035 .047

Plot Symbols Autocorrelations * Two Standard Error Limits
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΧ. - ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ

Auto- Stand.
Lag Corr. Err. -1 -.75 -.5 - .25

1 I
D .25 .5 .75 1

1 1 1 1
Box-Ljung Prob.

1 - .136
1 1

. 047
1 1 * * 1 1 1 1

8.411 .004
2 .070 .047 ★ 10.638 .005
3 - .105 . 047 * ★ 15.665 .001
4 .029 .047 ★ 16.061 .003
5 - .084 .047 * * 19.274 .002
6 .093 . 047 * * 23.190 .001
7 - . Ill .047 * ★ 28.806 .000
8 - .053 .047 ★ 30.108 .000
9 .046 . 047 . ★ ^ 31.068 .000

10 - .008 .047 1k 31.095 .001
11 - .045 .047 β * 32.050 .001
12 .050 .046 4e β .33.211 .001
13 .008 .04€ k 33.241 .002
14 .017 .046 1k 33.370 .003
15 .046 .046 . *· 34.363 .003
16 .018 .046 1k 34.515 .005

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΧ. - ΣΤΕΡΛΙΝί

Pr-Aut- Stand.
Lag Corr. Err. -1 -.75

I I
- .5 - .25 C

I 1
) .25 .5 .75 1

1 1 1 1
1 - .136

1 1
.047

1 1 ★ β ★ 1 1 1 1

2 .052 .047 ★ β
3 - .091 .047 * *
4 .001 .047 4t

5 - .072 . 047 ★
6 .065 .047 ★
7 - .085 .047 * *
8 - .102 .047 ★ ★
9 .054 .047 it

10 - . 014 .047 4r

11 - .059 . 047 β *
12 .031 .047 *
13 .025 .047 ★
14 .016 .047 4r
15 .033 .047 * e
16 .031 .047 *

Plot Symbols: Autocorrelations * Two Standard Error Limits .
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΝΚΟΥ

Prob.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ - ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΝΚΟΥ

Pr-Aut 
Lag Corr.

1 .978
2 .094
3 .013
4 .062
5 -.126
6 .060
7 .009
8 .063
9 .036 

10 .006 
11 .012
12 .029
13 -.064
14 .002
15 -.061
16 .068

Plot Symbol

- Stand.
Err. -1 -.75 -.5 -.25

I----- 1—I—H
.047 
.047 
.047 
.047 
.047 
. 047 
.047 
.047 
.047 
.047 
.047 
.047 
.047 
. 047 
.047 
.047

.25 .5 .75

* ****************** 
* *

S : Autocorrelations * Two Standard Error Limits .

Auto- Stand. 
Lag Corr. Err.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16

.978

.961

.944

.930

.910

.894

.878

.866

.854

.843

.832

.822

.810

.798

.784

.774

. 047 

.047 

. 047 

.047 

.047 

.047 

.047 

.047 

. 047 

.047 

.046 

.046 

. 046 

.046 

.046 

.046

Box-Ljung

433.265
852.146

1257.279
1651.319
2029.622
2395.728
2749.917
3095.077
3431.402
3759.740
4080.209
4394.363
4699.851
4997.273
5284.774
5565.410
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΧ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΝΚΟΥ

Lag
AutO- 
Corr.

Stand.
Err. -1 -.75

I I
-.5 - .25

1 1
:

1 - . 170
I 1

.047
1 1

★ *

2 .016 .047 1k

3 - . 074 .047 +
4 .161 .047 ★

5 - .096 .047 ★ *

6 .022 . 047 ★

7 - .036 .047
8 - .004 .047 ★

9 - .031 .047 .*
10 - .025 .047 *

11 - .051 .047 *

12 .058 .046 ★

13 .025 .046 i

14 .053 .046 ★

15 - .089 .046 * *

16 - .003 .046 it

Box-Ljung Prob.

13.128 .000
13.246 .001
15.744 .001
27.544 .000
31.727 .000
31.957 .000
32.555 .000
32.564 .000
33.004 .000
33.288 .000
34.487 .000
36.024 .000
36.314 .001
37.636 .001
41.368 .000
41.372 .000

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΧ. - ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΝΚΟΥ

Pr-Aut- Stand.
Lag Corr. Err. -1 - .75 -.5 -.25

1 1 1 1
)

1 - .170 .047
till ★ . *

2 - .013 . 047 1t
3 - .076 .047 ★ ★
4 .141 .047 ★
5 - .049 .047 e *
6 - .003 .047 i

7 - .017 .047 *
8 - .045 .047 ·*
9 - .019 .047 ★

10 - .045 .047 ★
11 - .060 .047 i *
12 .044 .047 ★
13 .041 .047 ★
14 . 071 .047 *
15 - .060 .047 e *
16 - .048 . 047 ^ *

Plot Symbols Autocorrelations *

.25 .5 .75 1

*

Two Standard Error Limits .
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

>ag

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ - ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΝΚΟΥ

Auto- Stand
Corr. Err.

.986 . 047

.971 . 047

.959 .047

.946 . 047

.933 .047

.920 .047

.906 . 047

.892 .047

.880 . 047

.869 .047

.858 .046

. 847 .046

.835 .046

.825 .046

.814 .046

.803 .046

Box-Ljung Prob.

439.999 .000
868.420 .000

1286.672 .000
1694.955 .000
2093.120 .000
2481.238 .000
2857.954 .000
3224.138 .000
3581.243 .000
3930.173 .000
4271.053 .000
4603.901 .000
4928.646 .000
5245.894 .000
5555.440 .000
5857.717 .000

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ - ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΝΚΟΥ

Pr-Aut- 
Corr.

Stand
Err. -1 - .75 - .5 - .25

1 1 1 1
D .25 .5 .75 1

1 1 1 1
.986 .047

1 1 1 1 1 1 1 1
* **++*+++*#**+#+*+*

.004 .047 1t

.044 .047 • *.
- .001 . 047 ★

- .014 .047 *
- .008 .047 *
- .069 .047 ■ * .

.022 .047 ★

.045 .047 *

.033 .047 ★ β

.004 .047 i*

- .005 .047 *

- . 010 . 047 *
.013 .047 ★

- .025 .047 ★

.011 .047 *

Symbols Autocorrelations * Two Standard Error Limits
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΧ. - ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΝΚΟΥ

Lag
AutO- 
Corr.

Stand.
Err. -1 -.75

I I
-.5 - .25

1 1
D .25

I
.5

1
.75

1
1 Box-Ljung Prob.

1 .120
1 1

.047
1 1 1* * 1 1 1

6.468 .011
2 - .066 .047 e * 8.440 .015
3 - .011 .047 ■J* 8.493 .037
4 .039 . 047 ★ 9.182 .057
5 - .033 .047 * 9.668 .085
6 .068 .047 * 11.807 .066
7 - .018 .047 ik 11.957 .102
8 - . 052 . 047 13.190 .105
9 - .031 .047 * 13.621 .136

10 - .018 .047 ik 13.773 .184
11 .003 . 047 * .13.777 .246
12 .009 .046 ★ 13.818 .312
13 .043 .046 * 14.692 .327
14 .062 .046 ★ 16.474 .285
15 - .032 .046 e ★ 16.962 .321
16 - . 017 .046 it 17.103 .379

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΡΧ. - ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΝΙ

Lag
Pr-Aut- 
Corr.

Stand.
Err. -1 -.75 -.5 -.25

1 1 1 1
) .25 .5 .75 1

1 1 1 1
1 .120

till
.047

1 1 1 1* ★
2 - .081 .047 ★ ★
3 .008 .047 ik

4 .035 .047 ★ #
5 - .043 .047 m *
6 .086 .047 ★ ★
7 - .045 .047 ★
8 - .036 .047 ★
9 - .019 .047 ik

10 - .028 .047 ■* •
11 .015 .047 *
12 - .001 .047 *
13 . 047 .047 ★
14 .059 .047 * e
15 - .046 .047 e *
16 .003 .047 ik

Plot Symbols Autocorrelations * Two Standard Error
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Ισοτιμία δραχμής - μάρκου

Από τη σύγκριση με θεωρητικά πρότυπα, για την ισοτιμία δραχμής - μάρκου, 

κατάλληλο κρίνεται το μοντέλο ARIMA (1,1,1), με στατιστικά και παραμέτρους που 

δίνονται παρακάτω στον πίνακα 5.5. Για τον έλεγχο της καταλληλότητας του, 

υπολογίζονται και τα στατιστικά παραπλήσιων μοντέλων και συγκρίνονται μεταξύ 

τους. Κατάλληλο κρίνεται αυτό που δίνει τις μικρότερες τιμές των στατιστικών.

Πίνακας 5.5 : Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (1,1,1) για την ισοτιμία δρχ. - μάρκου

ARIMA (1,1,1) 

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

449
.35916675
-176.09088
358.18175
370.50282

Analysis of Variance:

Residuals
DF Adj . Sum of Squares Residual Variance 

446 57.598670 .12900076

Variables in the Model:

AR1
MAI
CONSTANT

B
- .99814699
- .99190473
- .01691081

SEB
.00604556
.01527909
.01689724

T-RATIO
-165.10411
-64.91910
-1.00080

APPROX. PROB. 
.00000000 
.00000000 
.31746480
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Πίνακας 5.6 : Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (0,1,0) για την ισοτιμία δρχ. - μάρκου

ARIMA MODEL (0,1,0)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 449
Standard error .36121336
Log likelihood -179.39276
AIC 360.78552
SBC 364.89255

Analysis of Variance:

DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 448 58.452841 .13047509

Variables in the Model:

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
CONSTANT -.01699332 .01704671 -.99686779 .31936693

Πίνακας 5.7: Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (1,1,0) για την ισοτιμία δρχ. - μάρκου

ARIMA (1,1,0)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

449
.36161715
-179.3944
362.7888
371.00285

Residuals

Analysis

DF
447

of Variance:

Adj. Sum of Squares 
58.452831

Variables in the Model:

Residual Variance 
.13076696

AR1
CONSTANT

B
.00040785 

- .01699338

SEB
.04732231
.01707272

T-RATIO 
.00861865 

-.99535297

APPROX. PROB. 
.99312735 
.32010326
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Πίνακας 5.8 : Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (0,1,1) για την ισοτιμία δρχ. - μάρκου

ARIMA MODEL (0,1,1)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 449
Standard error .36161714
Log likelihood -179.3944
AIC 362 .7888
SBC 371 .00284

Analysis of Variance:

DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 447 58.452831 .13076696

Variables in the Model:

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
MAI - . 00042772 .04732225 .00903840 .99279261
CONSTANT - .01699338 .01707305 .99533358 .32011268
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Ισοτιμία δραχμής - γιεν

Για την ισοτιμία δραχμής - ιαπωνικού γιεν, κατάλληλο κρίνεται το μοντέλο 

ARIMA (1,1,0), με στατιστικά και παραμέτρους που δίνονται στον πίνακα 5.9.

Πίνακας 5.9 : Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (1,1,0) για την ισοτιμία δρχ. - γιεν

ARIMA MODEL (1,1,0)

FINAL PARAMETERS:

449
.01307686 
1311.1599 
-2618.3198 
-2610.1058

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

Residuals

Analysis of Variance:

DF Adj. Sum of Squares Residual Variance 
447 .07644225 .00017100

Variables in the Model:

ARl
CONSTANT

B
.13980690
.00121153

SEB 
.04683059 
. 00054159

T-RATIO
-2.9853760
-2.2370028

APPROX. PROB. 
.00298757 
.02577856

Στη συνέχεια και για λόγους σύγκρισης, παρατίθενται τα στατιστικά και οι 

παράμετροι παραπλήσιων μοντέλων ARIMA.
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Πίνακας 5.10 : Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (0,1,0) για την ισοτιμία δρχ. - γιεν

ARIMA MODEL (0,1,0)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 449
Standard error .01319078
Log likelihood 1306.775
AIC -2611.55
SBC -2607.4429

Analysis of Variance:

DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 448 .07795056 .00017400

Variables in the Model:

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
CONSTANT -.00120267 .00062251 -1.9319683 .05399390

Πίνακας 5.11: Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (0,1,1) για την ισοτιμία δρχ. - γιεν

ARIMA MODEL (0,1,1)

FINAL PARAMETERS:

449
.01308267 
1310.9614 
-2617.9228 
-2609.7088

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

Analysis of Variance:

Residuals
DF Adj . Sum of Squares Residual Variance 

447 .07650986 .00017116

Variables in the Model:

MAI
CONSTANT

B
.13365769 

- .00121203

SEB
.04689070
.00053507

T-RATIO
2.8504095

-2.2651739

APPROX. PROB. 
.00456802 
.02397995
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Πίνακας 5.12: Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (1,1,1) για την ισοτιμία δρχ. - γιεν

ARIMA MODEL (1,1,1) 
FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 449 
Standard error .01309033
Log likelihood 1311.1973
AIC -2616.3947
SBC -2604.0736

Analysis of Variance:

Residuals
DF Adj. 

446
Sum of Squares 

.07642856
Residual Variance

.00017136

Variables in the Model:

AR1
MAI
CONSTANT

B
- .22348625
- .08512669
- .00121101

SEB
.32714559
.33444249
.00054804

T-RATIO
- .6831400
- .2545331 
2.2097176

APPROX. PROB. 
.49487320 
.79920095 
.02763219

Ισοτιμία δραχμής - στερλίνας

Για την ισοτιμία δραχμής - στερλίνας, κατάλληλο κρίνεται το μοντέλο ARIMA 

(1,1,1), με στατιστικά και παραμέτρους που δίνονται στον πίνακα 5.13.

Πίνακας 5.13: Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (1,1,1) για την ισοτιμία δρχ. - στερλίνας

ARIMA MODEL (1,1,1)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 449
Standard error 1.5621879
Log likelihood -835.92633
AIC 1677.8527
SBC 1690.1737

Analysis of Variance:

DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 446 1088 . 5773 2.4404311

Variables in the Model:

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
AR1 -.80475847 .11832210 -6.8014217 .00000000
MAI -.69938620 .14239330 -4.9116510 .00000131
CONSTANT .12207823 .06942507 1.7584171 .07936248
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Πίνακας 5.14: Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (0,1,0) για την ισοτιμία δρχ. - στερλίνας

ARIMA MODEL (0,1,0)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

449
1.5831462 
-842.88034 
1687.7607 
1691.8677

Analysis of Variance:

Residuals
DF

448
Adj. Sum of 

1122
Squares Residual Variance
8457 2.5063520

Variables in the Model

CONSTANT
B

.12211581
SEB

.07471329
T-RATIO APPROX. PROB.

1.6344591 .10286489

Πίνακας 5.15: Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (1,1,0) για την ισοτιμία δρχ. - στερλίνας

ARIMA MODEL (1,1,0)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

449
1.570145
-838.68711
1681.3742
1689.5883

Analysis of Variance:

Residuals
DF

447
Adj. Sum of Squares Residual Variance

1102.0597 2.4653554

Variables in the Model:

AR1
CONSTANT

B SEB
-.13601018 .04685775

.12169541 .06524545

T-RATIO
-2.9026186
1.8651939

APPROX. PROB. 
.00388336 
.06280940
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Πίνακας 5.16: Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA (0,1,1) για τη ν ισοτιμία δρχ. - στερλίνας

ARIMA MODEL (0,1,1)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

449
1.5714758
-839.06608
1682.1322
1690.3462

Analysis of Variance:

Residuals
DF

447
Adj. Sum of 

1103
Squares Residual Variance
9216 2.4695362

Variables in the Model

MAI
CONSTANT

B SEB 
.12531997 .04693850 
.12174013 .06488919

T-RATIO
2.6698757
1.8761234

APPROX. PROB. 
.00786413 
.06128994

Ισοτιμία δραχμής - γαλλικού φράνκου

Για την ισοτιμία δραχμής - γαλλικού φράνκου, κατάλληλο κρίνεται το μοντέλο 

ARIMA (0,1,1), με στατιστικά και παραμέτρους που δίνονται στον πίνακα 5.17.

Πίνακας 5.17 .Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου AR/MAfO, 1,1) για την ισοτιμία δρχ. -γαλ,φράνκου

ARIMA (0,1,1)

FINAL PARAMETERS:

449
.12252756 
306.52007 
-609.04015 
-600.8261

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

Analysis of Variance:

Residuals
DF

447
Adj. Sum of Squares Residual Variance

6.7112868 .01501300

Variables in the Model:

MAI
CONSTANT

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
17676473 .04662171 3.7914683 .00017057
00038307 .00476258 .0804325 .93592954
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Πίνακας 5.18: Σ τατισπκά και παράμετροι μοντέλου ARIMA(0,lj0> για την ισοτιμία δρχ. -γαλ,ψράνκου

ARIMA (0,1,0)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 449
Standard error .12427089
Log likelihood 299.6925
AIC -597.385
SBC -593.27798

Analysis of Variance:

DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 448 6.9185777 .01544325

Variables in the Model:

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
CONSTANT .00022272 .00586471 .03797584 .96972406

Πίνακας 5.19: Στατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA(lr1,0) για την ισοτιμία δρχ. -γαλφράνκου

ARIMA (1,1,0)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 449
Standard error .12256242
Log likelihood 306.39309
AIC -608.78618
SBC -600.57213

Analysis of Variance:

DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 447 6.7150839 .01502155

Variables in the Model:

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
AR1 -.17270007 .04659925 -3.7060700 .00023716
CONSTANT .00035415 .00493389 .0717780 .94281095
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Πίνακας 5.20: Σ τατιστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA(1,1,1) για την ισοτιμία δρχ. -γαλ,φράνκου

ARIMA / VARIABLES=Χ1 / MODEL (1,1,1) . 

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

449
.12266476
306.51763
-607.03526
-594.71419

Analysis of Variance:

Residuals
DF Adj. Sum of Squares Residual Variance 

446 6.7112772 .01504664

Variables in the Model

AR1
MAI
CONSTANT

B
-.00779932 

.16919042 

.00038196

SEB
.26850189
.26475025
.00477451

T-RATIO 
- .02904756 

.63905671 

.07999994

APPROX. PROB. 
.97683984 
.52311420 
.93627346

Ισοτιμία δραχμής - ελβετικού φράνκου

Για την ισοτιμία δραχμής - γαλλικού φράνκου, κατάλληλο κρίνεται το μοντέλο 

ARIMA (0,1,1), με στατιστικά και παραμέτρους που δίνονται στον πίνακα 5.21.

Πίνακας 5.21 Σ ταπσπκά και παράμετροι μοντέλου ARIMA(0,1,1) για την ισοπμία δρχ. -ελβ. φράνκου

ARIMA MODEL (0,1,1)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 449
Standard error .6423316
Log likelihood -437.36321
AIC 878.72641
SBC 886.94046

Analysis of Variance:

DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 447 184.43588 .41258989

Variables in the Model:

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
MAI -.14059761 .04705457 -2.9879694 .00296283
CONSTANT -.04380654 .03456602 -1.2673296 .20569709
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Πίνακας 5.22:Σ ταπστικά και παράμετροι μοντέλου ARIMA(0,1,0) για την ισοτιμία δρχ. -ελβ. φράνκου

ARIMA MODEL (0,1,0)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 449
Standard error .64712065
Log likelihood -441.18847
AIC 884.37695
BC 888.48397

Analysis of Variance:

DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 448 187.60678 .41876514

Variables in the Model:

B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
CONSTANT -.04320713 .03053951 -1.4147943 .15782322

Πίνακας 5.23 Στατισηκά και παράμετροι μοντέλου ARIMA(1,2,0) για την ισοτιμία δρχ. -ελβ. φράνκου

ARIMA MODEL (1,1,0) 

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

449
.64314298
-437.92739
879.85479
888.06883

Analysis of Variance:

DF
Residuals 447

Adj. Sum of Squares 
184.89995

Residual Variance 
.41363289

Variables in the Model:

B
AR1 .12080089
CONSTANT -.04379235

SEB
.04725701
.03451153

T-RATIO
2.5562531

-1.2689192

APPROX. PROB. 
.01091002 
.20513003
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Πίνακας 5.24 .Στατιστικά και παράμετροι μον τέλ ον A RIMA (1,1,1) για την ισοτιμία δρχ. -ελβ. φράνκου

ARIMA MODEL (1,1,1)

FINAL PARAMETERS:

Number of residuals 
Standard error 
Log likelihood 
AIC 
SBC

449
.64236543 
-436.88789 
879.77578 
892.09685

Analysis of Variance:

DF
Residuals 446

Adj. Sum of Squares Residual Variance
184.04353 .41263335

Variables in the Model:

B
ARl -.21554259 
MAI -.35214127 
CONSTANT -.04369405

SEB
.31494536
.30168973
.03371557

T-RATIO 
-.6843809 

-1.1672299 
-1.2959607

APPROX. PROB. 
.49409029 
.24374108 
.19565903
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Περίληυη

Κατά την εξέταση των τιμών ισοτιμίας της δραχμής με έξι νομίσματα ξένων 

χωρών - Ηνωμένων Πολιτειών, Γερμανίας, Ιαπωνίας, Γαλλίας και Ελβετίας, για 

χρονικό διάστημα περίπου δύο ετών, προκύπτει πως είναι δυνατή η πρόβλεμη των 

μελλοντικών τιμών τους, βάσει προηγούμενων τιμών τους, με τη βοήθεια κάποιου 

τύπου μοντέλου ARIMA.

Από τη μελέτη των γραφικών παραστάσεων των καθημερινών τιμών κάθε 

ισοτιμίας και τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης, παρατηρήθηκε ότι οι χρονικές 

σειρές των τιμών κάθε ισοτιμίας δεν είναι στατικές. Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε 

απαραίτητη η διαφοροποίηση της κάθε σειράς και στη συνέχεια έγινε η προσαρμογή 

κάποιου ARIMA μοντέλου.

Για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες δραχμής - δολλαρίου, δραχμής - μάρκου 

και δραχμής - στερλίνας, κατάλληλο κρίθηκε το μοντέλο ARIMA (1,1,1). Δηλαδή, 

κάθε μελλοντική τιμή κάθε μιας ισοτιμίας, είναι γραμμική συνάρτηση μιας 

προηγούμενης τιμής της και ενός προηγούμενου σφάλματος.

Για τη συναλλαγματική ισοτιμία δραχμής - γιεν, το μοντέλο ARIMA (1,1,0), 

ενώ για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες δραχμής - γαλλικού & ελβετικού φράνκου το 

μοντέλο ARIMA (0,1,1).
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Κεφάλαιο 6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπεράσματα

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

παίζουν σημαντικό ρόλο στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εξαιτίας της 

εκτεταμένης διάστασης που οι τελευταίες λαμβάνουν στις μέρες μας, κρίνεται 

σκόπιμη η πρόβλεμη της ισοτιμίας του εκάστοτε νομίσματος. Το κατά πόσο είναι 

εφικτή η πρόβλεμη, εξαρτάται από το βαθμό αποτελεσματικότητας ή μη, της αγοράς.

Στην περίπτωση της αποτελεσματικής αγοράς, οι μεταβολές των 

καθημερινών τιμών ισοτιμίας, θεωρούνται τυχαίες και συνεπώς δεν είναι δυνατή η 

πρόβλεμη των μελλοντικών τιμών τους. Αντίθετα, όταν η αγορά διακρίνεται από μη 

αποτελεσματικότητα, είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεμη αυτών.

Η πρόβλεμη των συναλλαγματικών ισοτιμιών έχει καθοριστική σημασία, 

ειδικά για τις πολυεθνικές εταιρείες, τόσο στην επιλογή των στρατηγικών τους, όσο 

και στην εφαρμογή των πολιτικών τους, αφού οι ισοτιμίες των νομισμάτων 

επηρεάζουν άμεσα την εξέλιξη και την πορεία της ζωής της εταιρείας. Ακόμα και 

στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεμη των τιμών ισοτιμίας, οι 

πολυεθνικές εταιρείες προβαίνουν σε δικά τους πιθανά σενάρια μεταβολής της
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ισοτιμίας και εξετάζουν στη συνέχεια, την επίδρασή τους σε εναλλακτικές 

στρατηγικές που μπορεί να ακολουθηθούν.

Στον τομέα των προβλέμεων των τιμών ισοτιμίας, έχουν διεξαχθεί πολλές 

μελέτες, με θέμα την πρόβλεμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας διάφορων 

νομισμάτων, ακολουθώντας διαφορετικές τεχνικές η καθεμιά. Τα αποτελέσματα στα 

οποία κατέληξαν είναι αντικρουόμενα μεταξύ τους. Αλλοι υποστηρίζουν ότι οι τιμές 

των ισοτιμιών ακολουθούν την υπόθεση του “τυχαίου περίπατου”, σύμφωνα με την 

οποία, η κάθε τιμή εξαρτάται μόνο από την προηγούμενό της και επομένως δεν είναι 

δυνατή η πρόβλεμή της με τη γνώση παλαιότερων τιμών της. Αλλοι καταλήγουν σε 

αντίθετα συμπεράσματα και αποδεικνύουν συγκεκριμένα μοντέλα, τα οποία 

εφαρμόζονται για προβλέμεις.

Επίσης έχει εξεταστεί και η αμερολημία των μοντέλων που χρησιμοποιούνται 

για πρόβλεμή των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καταλήγωντας στη διαπίστωση ότι 

κανένα μοντέλο από τα συγκεκριμένα δε διακρίνεται από υμηλού βαθμού 

αμερολημία, γεγονός που οφείλεται στη μη διαθεσιμότητα όλων των πληροφοριών 

σε όλους.

Η συγκεκριμένη εμπειρική μελέτη έχει διεξαχθεί για να εξεταστεί αν είναι 

δυνατή η πρόβλεμή των τιμών ισοτιμίας της δραχμής με έξι νομίσματα - αμερικανικό 

δολλάριο, γερμανικό μάρκο, ιαπωνικό γιεν, αγγλική λίρα, γαλλικό και ελβετικό 

φράνκο, βάσει των τιμών αυτών κατά το παρελθόν. Η εξεταζόμενη περίοδος 

εκτείνεται από 17 Μαρτίου 1995 ως 20 Ιανουάριου 1997, για τη συναλλαγματική
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ισοτιμία δραχμής - δολλαρίου, ενώ από 5 Απριλίου 1995 ως την ίδια ημερομηνία, για 

τις διασταυρωμένες ισοτιμίες δραχμής με τα υπόλοιπα νομίσματα.

Οι διαδοχικές τιμές κάδε ισοτιμίας θεωρούνται ότι αποτελούν χρονική σειρά. 

Έγινε εφαρμογή της μεθόδου των Box & Jenkins, για την προσαρμογή ενός 

κατάλληλου μοντέλου πρόβλεμης στην κάθε χρονοσειρά. Τα μοντέλα που 

εξετάστηκαν είναι τα ολοκληρωμένα μεικτά μοντέλα, γνωστά με την ονομασία 

ARIMA. Αυτά εκτιμούν τις μελλοντικές τιμές της μεταβλητής της χρονικής σειράς, 

δηλαδή της μελλοντικής ισοτιμίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, σαν γραμμικό 

συνδυασμό προηγούμενων τιμών και σφαλμάτων. Ακόμα, μία συγκεκριμένη 

κατηγορία μοντέλων ARIMA περιλαμβάνει και την περίπτωση του “τυχαίου 

περίπατου”, σύμφωνα με την οποία, οι διαδοχικές τιμές των ισοτιμιών είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους και η μελλοντική τιμή εξαρτάται μόνο από την παρούσα 

τιμή της.

Η κύρια διαφορά των μοντέλων ARIMA από άλλα μοντέλα πρόβλεμης, όπως 

π.χ. μοντέλα εκθετικής εξομάλυνσης, είναι ότι τα πρώτα λαμβάνουν υπόμη τους την 

πιθανή συσχέτιση των διαδοχικών παρατηρήσεων, καθώς και τα προηγούμενα 

σφάλματα. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη 

χρησιμοποίηση των μοντέλων αυτών, είναι περισσότερο αξιόπιστα και ακριβή.

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτπς κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι οι 

τιμές της ισοτιμίας της δραχμής με τα έξι ξένα νομίσματα, είναι δυνατό να 

προβλεφθούν, με τη βοήθεια κάποιου μοντέλου ARIMA.
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Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις μη αποτελεσματικότατος της χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτό είναι πιθανό 

να συμβαίνει, αφού η ελληνική αγορά χρήματος ελέγχεται από την Τράπεζα της 

Ελλάδας, η οποία έχοντας μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ρυθμίζει κάθε φορά την 

τιμή της δραχμής σε σχέση με το ξένο νόμισμα, με βάση άλλους παράγοντες και την 

κυβερνητική πολιτική, κάθε φορά, οπότε η συμπεριφορά του ελληνικού νομίσματος 

δεν είναι τυχαία.

Έναν προσδιοριστικό παράγοντα των τιμών ισοτιμίας, αποτελεί η θεωρία της 

ισοτιμίας της αγοραστικής δύναμης (purchasing power parity theory), σύμφωνα με 

την οποία η τιμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των νομισμάτων δύο χωρών 

καθορίζεται από το επίπεδο των τιμών των αγαθών των δύο αυτών χωρών και 

συγκεκριμένα, ισούται με το λόγο του επιπέδου των τιμών των αντίστοιχων χωρών.

Το σύστημα των ελεγχόμενων ισοτιμιών, έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες 

και σύμφωνα με αυτό, οι νομισματικές αρχές παρεμβαίνουν συχνά στην αγορά 

συναλλάγματος για τον επηρεασμό των ισοτιμιών των νομισμάτων προς την 

επιθυμητή κατεύθυνση και την εξομάλυνση της υπερβολικής συναλλαγματικής 

αστάθειας.

Στα πλαίσια μιας αγοράς που διακρίνεται από μη αποτελεσματικότητα και 

είναι δυνατή η πρόβλεμη των συναλλαγματικών ισοτιμιών, υπάρχει η δυνατότητα 

επίτευξης κερδών, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
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Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν κίνητρο για μεγαλύτερη εμβάθυνση 

στις προβλέμεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας και τη χρησιμοποίηση των 

πολυμεταβλητών μοντέλων ARIMA, καθώς και στην επίδραση των προβλέμεων 

στην αποτελεσματικότητα της αγοράς χρήματος.
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