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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με

την παρούσα εργασία θα δημιουργήσουμε μοντέλα

ταξινόμησης ενός

επιλεγμένου δείγματος μετοχών σε δύο ομάδες. Κριτήριο για την ταξινόμηση θα
αποτελέσει ένα σετ αριθμοδεικτών, το οποίο προσδιορίστηκε με βάση παρόμοιες
εφαρμογές της διεθνούς βιβλιογραφίας και σχηματίστηκε από τις δημοσιευμένες
λογιστικές καταστάσεις των εταιριών του δείγματος. Στη μία ομάδα θα ανήκουν οι
μετοχές που σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πέτυχαν υψηλότερη απόδοση
από αυτή του γενικού δείκτη τιμών του Χ.Α.Α. (θα εξεταστεί το πρώτο τρίμηνο και το
πρώτο εξάμηνο κάθε έτους), ενώ στην άλλη ομάδα θα ανήκουν οι μετοχές που στο
ίδιο χρονικό διάστημα πέτυχαν χαμηλότερη απόδοση από αυτή του γενικού δείκτη
τιμών του Χ.Α.Α.
Δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την εύρεση του μοντέλου ταξινόμησης των
δειγμάτων. Η μία μέθοδος είναι η γραμμική διακριτική ανάλυση, η οποία προσεγγίζει
το πρόβλημα με γραμμικό τρόπο, δηλαδή με μια ευθεία γραμμή που διαχωρίζει τους
δύο πληθυσμούς. Η δεύτερη μέθοδος είναι ένα νευρωνικό δίκτυο με κατάλληλη
αρχιτεκτονική δομή, το οποίο προσεγγίζει το πρόβλημα με μη γραμμικό τρόπο,
δηλαδή με μία άγνωστη συνάρτηση. Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων
αξιολογούνται ξεχωριστά και στο τέλος συγκρίνονται μεταξύ τους, προκειμένου να
καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το αν και με ποιο τρόπο μπορεί
να εξαχθεί κάποια σημαντική πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους
επενδυτές κατά τη διαδικασία επιλογής της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου τους. Το
αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ότι η μη γραμμική μη παραμετρική προσέγγιση που
χρησιμοποιεί το νευρωνικό δίκτυο καταλήγει σε καλύτερα αποτελέσματα, γεγονός
που υποδηλώνει ότι η σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι αρκετά πολύπλοκη για να
εξηγηθεί με μία γραμμική συνάρτηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προσπάθεια πρόβλεψης της πορείας των τιμών των εισηγμένων μετοχών
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χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πολλά μοντέλα έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς, τα
οποία προσπάθησαν, αφενός να εξηγήσουν τη συμπεριφορά των μετοχών και όλων
γενικά των χρηματοοικονομικών προϊόντων και αφετέρου να προτείνουν τρόπους για
την ορθότερη διάρθρωση ενός χαρτοφυλακίου με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της
χρησιμότητας του επενδυτή. Η θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz (1952),
αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός κανόνα που θα καθορίζει την
απόφαση ενός επενδυτή για τη σύνθεση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου, με δεδομένα
στοιχεία
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Ακολούθησαν και άλλες προσεγγίσεις όπως το Capital Asset Pricing Model (CAPM),
το Arbitrage Pricing Theory (APT), καθώς και διάφορες τεχνικές χρηματοοικονομικής
ανάλυσης, όπως η Τεχνική Ανάλυση, η Θεμελιώδης Ανάλυση και η Ανάλυση
Αριθμοδεικτών. Βέβαια, κάθε προσπάθεια χρήσης αυτών των μεθόδων με σκοπό
την
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Αποτελεσματικών Αγορών (ΕΜΗ), η οποία εμφανίζεται σε διάφορες μορφές (weak,
semi-strong, strong), κάθε μία εκ των οποίων θεωρεί ανέφικτη την πραγματοποίηση
τέτοιων κερδών με χρήση ενός συγκεκριμένου «σετ πληροφοριών».

Οι διάφοροι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, έχοντας γνώση όλων αυτών των
διαθέσιμων μοντέλων και έχοντας πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες,
προσπαθούν με χρήση κατάλληλων εργαλείων να βγάλουν διάφορα συμπεράσματα
σχετικά τα χαρακτηριστικά, τόσο των μεμονωμένων μετοχών, όσο και γενικότερα των
διεθνών χρηματαγορών. Η διεθνής βιβλιογραφία είναι πολύ πλούσια σε άρθρα και
μελέτες που συνδυάζουν τη χρηματοοικονομική γνώση με διάφορα στατιστικά και
μαθηματικά εργαλεία με τελικό σκοπό την εύρεση μεθόδων και κανόνων επιλογής
χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η πρόβλεψη του συντελεστή βήτα των μετοχών,
της πορείας ενός χρηματιστηριακού δείκτη, της μεταβολής των επιτοκίων, της
συναλλαγματικής ισοτιμίας νομισμάτων, αποτελούν μερικά από τα πιο δημοφιλή
πεδία έρευνας των χρηματοοικονομικών αναλυτών.

Η παρούσα εργασία ανήκει σε αυτή την κατηγορία έρευνας και κινείται σε δύο
βασικούς άξονες. Ο ένας είναι η εύρεση ενός μοντέλου, το οποίο θα ταξινομεί τις
μετοχές σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα
έχουν απόδοση καλύτερη από ένα χρηματιστηριακό δείκτη και σε αυτές που για το

ίδιο χρονικό διάστημα θα έχουν απόδοση χειρότερη από τον ίδιο χρηματιστηριακό
δείκτη. Η εφαρμογή αφορά στο Ελληνικό Χρηματιστήριο (Χ.Α.Α.) και η σύγκριση
γίνεται με το Γενικό Δείκτη Τιμών, ο οποίος αποτελεί το βασικό μέτρο προσδιορισμού
της απόδοσης της αγοράς. Το κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται ως είσοδος είναι
ένα σετ αριθμοδεικτών, το οποίο επιλέχθηκε με βάση τη διεθνή πρακτική σε σχετικές
εφαρμογές και την κάλυψη όλων των τομέων χρηματοοικονομικής αξιολόγησης των
επιχειρήσεων (δραστηριότητα,

αποδοτικότητα,

ρευστότητα, χρηματοοικονομική

μόχλευση, επενδύσεις κ.λ.π.). Ο δεύτερος άξονας είναι η χρήση και η σύγκριση των
δύο μεθόδων που χρησιμοποιούνται γι αυτό το σκοπό. Η μία μέθοδος είναι η
Γραμμική Διακριτική Ανάλυση (Linear Discriminant Analysis), η οποία αποτελεί μία
από τις πιο γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους ταξινόμησης
δεδομένων σε κάποια συγκεκριμένη και σαφώς ορισμένη ομάδα. Η έξοδός της είναι
μια ευθεία γραμμή η οποία ξεχωρίζει τις δύο ομάδες μεταξύ τους με το βέλτιστο
τρόπο, σύμφωνα βέβαια με τα κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί ως είσοδοι. Η
δεύτερη μέθοδος είναι ένα νευρωνικό δίκτυο (neural network), το οποίο προσπαθεί
να κάνει την ίδια εργασία με χρήση των ίδιων κριτηρίων. Η βασική διαφορά των δύο
μεθόδων είναι ότι το νευρωνικό δίκτυο προσεγγίζει τη βέλτιστη λύση με μη γραμμικό
και μη παραμετρικό τρόπο. Η παράθεση και η σύγκριση των αποτελεσμάτων των
δύο μεθόδων μας δίνει απαντήσεις σε δύο ερωτήματα. Κατά πόσο είναι εφικτή και
χρήσιμη η χρήση αυτών των μεθόδων για την ταξινόμηση των μετοχών στις δύο
ομάδες που προαναφέραμε και κατά πόσο μία εκ των δύο μεθόδων εμφανίζει
καλύτερα αποτελέσματα. Η διάρθρωση των κεφαλαίων της εργασίας είναι ως
ακολούθως :
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των παραδοσιακών μοντέλων
που αναφέραμε (CAPM, APT), των

χρηματοοικονομικών τεχνικών ανάλυσης

(τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση, ανάλυση αριθμοδεικτών), των στατιστικών
μεθόδων που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία εφαρμογής των μοντέλων και τέλος,
των νευρωνικών δικτύων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αλλά περιεκτική παράθεση των
υποθέσεων ισχύος και χρήσης της διακριτικής ανάλυσης. Παρουσιάζονται και
αναλύονται οι βασικές παράμετροι εφαρμογής της μεθόδου, όπως το μέγεθος του
δείγματος, ο τρόπος διαχωρισμού του δείγματος σε δείγμα ανάλυσης και δείγμα
ελέγχου, ο τρόπος αξιολόγησης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων της, οι τρεις
διαφορετικές μορφές που υπάρχουν και οι περιορισμοί της σε σχέση με τα στατιστικά

χαρακτηριστικά των δεδομένων. Τέλος, γίνεται αναφορά στις βασικότερες εφαρμογές
της μεθόδου σε προηγούμενες έρευνες σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική αλλά περιεκτική ανάλυση των υποθέσεων
χρήσης των νευρωνικών δικτύων. Παρουσιάζονται και αναλύονται ο τρόπος
λειτουργίας, οι βασικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική δομή τους
(αριθμός ενδιάμεσων στρωμάτων, αριθμός νευρώνων των ενδιάμεσων στρωμάτων,
τρόπος διασύνδεσης των νευρώνων, συνάρτηση ενεργοποίησης, αλγόριθμος
εκπαίδευσης, τρόπος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων) και η σχέση τους με τα
παραδοσιακά μοντέλα της αγοράς και τις διάφορες στατιστικές μεθόδους. Τέλος,
γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των σημαντικότερων εφαρμογών των νευρωνικών
δικτύων σε διάφορες χρηματοοικονομικές έρευνες.

Στο τέταρτο κεφάλαιο έχουμε την παρουσίαση όλων των δεδομένων. Ποιες μετοχές
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση, πόσα και ποια έτη αποτελούν το χρονικό
ορίζοντα, ποιοι αριθμοδείκτες αποτελούν τα κριτήρια εισόδου και με ποιο τρόπο
γίνεται η σύγκριση των αποδόσεων.

Στο πέμπτο κεφάλαιο εφαρμόζεται η διακριτική ανάλυση, τόσο στο δείγμα ανάλυσης,
όσο και στο δείγμα ελέγχου. Γίνεται έρευνα σχετικά με την ισχύ των υποθέσεων και
σχολιάζονται τα αποτελέσματα ως προς το ποσοστό της επιτυχούς κατάταξης και ως
προς τη στατιστική σημαντικότητα.

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η εφαρμογή του νευρωνικού δικτύου. Περιγράφεται ο
τρόπος εύρεσης του

κατάλληλου νευρωνικού δικτύου

και

σχολιάζονται τα

αποτελέσματα ως προς το ποσοστό σωστής κατάταξης.
Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων και
σχολιάζονται οι διαφορές τους, εφόσον βέβαια υπάρχουν. Τέλος, παρατίθενται τα
τελικά συμπεράσματα σχετικά

με τη χρησιμότητα των δύο μεθόδων στο

συγκεκριμένο πεδίο έρευνας και τις παραμέτρους που πιθανώς να περιορίζουν την
αποτελεσματικότητά τους.
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Εισανωνή
Η προσπάθεια εντοπισμού τρόπων που θα μπορούσαν να προβλέψουν τις
μεταβολές των τιμών στα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα αποτελούσε πάντα
ένα πεδίο έρευνας που γοήτευε τους διάφορους αναλυτές. Πολλά άρθρα γράφτηκαν,
πολλά βιβλία κυκλοφόρησαν, πολλές μελέτες εκπονήθηκαν και πολλά μοντέλα
προτάθηκαν με σκοπό την εξήγηση των διακυμάνσεων των τιμών και την εν γένει
συμπεριφορά των διεθνών αγορών. Μέσα από αυτές τις προσπάθειες επιτεύχθηκε
μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση των διαφόρων μηχανισμών των αγορών. Κανένα
όμως μοντέλο και καμία μέθοδος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι κατάφερε να
προσφέρει μια βάση που να μπορεί να καλύπτει όλο το φάσμα της (δυναμικής)
χρηματοοικονομικής πραγματικότητας. Ίσως η Υπόθεση των Αποτελεσματικών
Αγορών, που θα περιγράφει αμέσως παρακάτω, να αποτελεί τελικά μια μεγάλη
αλήθεια. Δηλαδή, ότι κανένας δεν μπορεί να νικήσει την αγορά εφόσον διαθέτει την
ίδια πληροφόρηση με όλους τους άλλους. Σε αυτό όμως το εφόσον κρύβεται και
η ελπίδα που διακατέχει όλους τους υποψήφιους ερευνητές. Μήπως δηλαδή βρεθεί
κάποιο μοντέλο ή κάποια μέθοδος που θα μπορεί να οδηγήσει σε υπερκέρδη και το
οποίο δεν είναι γνωστό στους υπόλοιπους επενδυτές.
Αμέσως παρακάτω θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση της Υπόθεσης των
Αποτελεσματικών Αγορών καθώς και των διαφόρων μοντέλων - μεθόδων που
χρησιμοποιούνται σήμερα από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές.
1.1 Υπόθεση των Αποτελεσματικών Αγορών (ΕΜΗ)

Αποτελεσματική Αγορά (Efficient Market) είναι η αγορά στην οποία οι τιμές των
μετοχών κάθε χρονική στιγμή αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες. Ανάλογα με το ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν τρεις τύποι
αποτελεσματικότητας. Στον αδύνατο τύπο (weak form), οι διαθέσιμες πληροφορίες
είναι οι παρελθοντικές τιμές των μετοχών, οι οποίες θεωρείται ότι είναι διαθέσιμες σε
όλους τους επενδυτές. Συνεπώς,

η επεξεργασία των παρελθοντικών τιμών των

μετοχών (τεχνική ανάλυση) δεν μπορεί να βοηθήσει τον επενδυτή να επιτύχει
υψηλότερα του κανονικού κέρδη (παρά μόνο από τύχη). Στον ενδιάμεσο τύπο (semi
strong form), οι πληροφορίες είναι οι παρελθοντικές τιμές των μετοχών και όλες οι
δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες (λογιστικές καταστάσεις)

στις οποίες έχουν

πρόσβαση όλοι οι επενδυτές. Συνεπώς, η περαιτέρω επεξεργασία των λογιστικών
καταστάσεων (θεμελιώδης ανάλυση) δεν μπορεί να βοηθήσει τον επενδυτή να
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επιτύχει υψηλότερα του κανονικού κέρδη. Τέλος, στο δυνατό τύπο (strong form), οι
συνολικές πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν και την εσωτερική πληροφόρηση.
Συνεπώς ούτε η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης δεν μπορεί να οδηγήσει σε
πραγματοποίηση κερδών άνω του κανονικού.
Σε γενικές γραμμές, ο τύπος που θεωρείται ότι ισχύει στις παγκόσμιες αγορές είναι ο
ενδιάμεσος (semi-strong). Ο δυνατός τύπος είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αν και στις
Η.Π.Α. μερικοί υποστηρίζουν ότι η πολύ αυστηρή νομοθεσία που ισχύει

για την

χρήση εσωτερικής πληροφόρησης αποτελεί ισχυρό παράγοντα κατάταξης της
συγκεκριμένης αγοράς στην κατηγορία του δυνατού τύπου.
Συμπεράσματα

που

προκύπτουν

από

την

αποδοχή

της

Υπόθεσης

των

Αποτελεσματικών Αγορών (ΕΜΗ):

□

Οι τιμές των μετοχών ακολουθούν τυχαία πορεία (random walk). Αυτό βέβαια
δε σημαίνει ότι κινούνται με τρόπο παράλογο, αλλά ότι, αφού η πορεία τους
εξαρτάται από τη ροή των σχετικών ειδήσεων και οι σχετικές ειδήσεις μπορεί
να είναι με ίση πιθανότητα καλές ή κακές, άρα και η διακύμανση θα είναι με
ίση πιθανότητα θετική ή αρνητική.

□

Κανένας επενδυτής δεν μπορεί να πραγματοποιήσει κέρδη υψηλότερα από
τα

αναμενόμενα,

παρά

μόνο από

σύμπτωση.

Συνεπώς,

οι

συχνά

παρατηρούμενες υπεραποδόσεις κάποιων χαρτοφυλακίων δεν οφείλονται σε
χρήση κάποιας μεθόδου, αλλά σε παροδική εύνοια της τύχης που δεν θα
συνεχιστεί μακροπρόθεσμα.
□

Οι παρελθοντικές αποδόσεις των χαρτοφυλακίων δεν εξασφαλίζουν τις
μελλοντικές. Αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου συμπεράσματος. Η
απόδοση ενός έτους δεν προσφέρει καμία ένδειξη για την απόδοση του
επόμενου έτους.

□

Οι επαγγελματίες επενδυτές δεν επιτυγχάνουν καλύτερες επιλογές μετοχών
από τους συνηθισμένους επενδυτές. Η τυχαία διακύμανση και η υπόθεση ότι
κάθε στιγμή η τιμή κάθε μετοχής αντικατοπτρίζει την πραγματική της αξία δεν
ευνοεί τον επαγγελματία επενδυτή στην επιλογή της κατάλληλης μετοχής /
μετοχών περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλο επενδυτή.

Η Υπόθεση των Αποτελεσματικών Αγορών απασχολεί ακόμη και σήμερα σε μεγάλο
βαθμό τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και γενικά τους παράγοντες της αγοράς,
αφού οι μισοί υποστηρίζουν ότι ισχύει πραγματικά, ενώ οι άλλοι μισοί προσπαθούν
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να βρουν στοιχεία που να την απορρίπτουν. Φαινόμενα όπως το φαινόμενο του
Ιανουάριου, αποτέλεσαν και αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των διαφόρων
ερευνητών. Το φαινομενικά παράδοξο είναι ότι, όσο περισσότεροι επενδυτές
πιστεύουν ότι οι αγορές δεν είναι αποτελεσματικές, τόσο εντονότερα ερευνούν για να
εντοπίσουν ευκαιρίες, οπότε σαν επακόλουθο, η αγορά αντιδρά γρηγορότερα σε
πιθανές προσωρινές ανωμαλίες, με τελικό αποτέλεσμα η αποτελεσματικότητα της
αγοράς να επαληθεύεται συνεχώς.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι η Υπόθεση των Αποτελεσματικών Αγορών δε θεωρεί
καταδικασμένη υπόθεση την αναζήτηση μεθόδων πραγματοποίησης κερδών. Αν
κάποιος βρει ένα επιτυχημένο μοντέλο πρόβλεψης τιμών και το χρησιμοποιήσει για
τον εαυτό του χωρίς να το δημοσιοποιήσει σε κανέναν άλλο, τότε μπορεί να επιτύχει
υπερκέρδη χωρίς να παραβιάζει την υπόθεση που βασίζεται στην πρόσβαση όλων
των επενδυτών σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Τη στιγμή όμως που θα
δημοσιοποιηθεί το μοντέλο του και η αγορά θα πληροφορηθεί την ύπαρξή του, η
δυνατότητα πραγματοποίησης υπερκερδών εξαφανίζεται αμέσως.

1.2 Παραδοσιακά μοντέλα - υέθοδοι

1.2.1 Θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz

Η προσέγγιση του Markowitz αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές
επιλέγουν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους σε σχέση με την επιθυμητή απόδοση
και τον αντίστοιχο κίνδυνο. Σύμφωνα με τη θεωρία, τα επιθυμητά χαρτοφυλάκια για
κάθε επενδυτή βρίσκονται πάνω σε διάφορες καμπύλες (καμπύλες αδιαφορίας),
κάθε μία εκ των οποίων αντικατοπτρίζει ένα συνδυασμό κινδύνου και απόδοσης.
Πάνω όμως σε αυτές τις καμπύλες βρίσκονται άπειρα χαρτοφυλάκια, από τα οποία ο
επενδυτής καλείται να επιλέξει το βέλτιστο. Για να μπορέσει να εντοπιστεί αυτό το
χαρτοφυλάκιο εισάγεται κατ' αρχήν η έννοια του αποτελεσματικού συνόλου (efficient
set).

Το αποτελεσματικό σύνολο περιλαμβάνει όλα τα χαρτοφυλάκια που

προσφέρουν τη μέγιστη απόδοση για ίδια επίπεδα κινδύνου και το χαμηλότερο
κίνδυνο για ίδια επίπεδα απόδοσης. Το χαρτοφυλάκιο που αντιστοιχεί στο σημείο
όπου μία καμπύλη αδιαφορίας εφάπτεται στο αποτελεσματικό σύνολο αποτελεί το
βέλτιστο χαρτοφυλάκιο για τον επενδυτή.
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1.2.2

CAPM

Η θεωρία του Markowitz όπως περιγράφηκε παραπάνω, αποτελεί μία περιγραφή του
τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι επενδυτές στην επιλογή του χαρτοφυλακίου
τους. Η πρακτικότητα όμως επιβάλλει τη δημιουργία ενός ποσοτικού μοντέλου, με το
οποίο οι επενδυτές θα μπορούν να αποφασίζουν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου
τους. Το πιο διαδεδομένο μοντέλο είναι το λεγόμενο Capital Asset Pricing Model, ή
CAPM για συντομία. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του είναι
πολλές και γι αυτό το λόγο, διαχρονικά,

έχει δεχτεί τη σκληρή κριτική πολλών

ερευνητών και παραγόντων της αγοράς. Όπως όμως έγραψε και ο Milton Friedman,
δεν έχει σημασία αν είναι ρεαλιστικές οι προϋποθέσεις μιας θεωρίας, αλλά αν
δουλεύει ικανοποιητικά για το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Οι πιο βασικές
απαιτήσεις του μοντέλου αναφέρονται αμέσως παρακάτω.

> Οι αγορές είναι αποτελεσματικές
> Οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε ένα κοινό επιτόκιο μηδενικού κινδύνου
> Οι επενδυτές έχουν τις ίδιες προσδοκίες σε σχέση με τις αναμενόμενες
αποδόσεις, τον κίνδυνο και τη συνδιακύμανση των αποδόσεων των μετοχών

Άμεση συνέπεια των παραπάνω προϋποθέσεων είναι ότι το μοντέλο εστιάζει, όχι
στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει το χαρτοφυλάκιό του ο κάθε μεμονωμένος
επενδυτής, αλλά στη συμπεριφορά των μετοχών αν όλοι οι επενδυτές ενεργήσουν με
τον ίδιο τρόπο.
Δεύτερη συνέπεια που προκύπτει είναι ότι, όλοι οι επενδυτές επιλέγουν τις ίδιες
μετοχές για τα σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους και μάλιστα στην ίδια αναλογία.
Αυτό συμβαίνει διότι οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, σε συνδυασμό με τη θεωρία
χαρτοφυλακίου του Markowitz, καταλήγουν για όλους τους επενδυτές στο ίδιο
αποτελεσματικό σύνολο (efficient set). Το χαρτοφυλάκιο αυτό ονομάζεται και
χαρτοφυλάκιο της αγοράς (market portfolio) και περιλαμβάνει όλες τις μετοχές της
αγοράς. Στο μόνο που θα διαφέρουν τα χαρτοφυλάκια θα είναι στην αναλογία μεταξύ
μετοχών που εμπεριέχουν το στοιχείο του κινδύνου και επενδύσεων στο επιτόκιο
μηδενικού κινδύνου. Δηλαδή, ο κάθε επενδυτής, ανάλογα με την καμπύλη
αδιαφορίας που τον χαρακτηρίζει, θα επιλέξει διαφορετική αναλογία ανάμεσα στις
δύο αυτές διαφορετικές μορφές επένδυσης. Πάντως, το γεγονός είναι ότι η επιλογή
των μετοχών και ο συνδυασμός τους μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την προτίμηση
του επενδυτή για το συνδυασμό απόδοσης και κινδύνου.
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To CAPM στην ποσοτική του μορφή εκφράζεται από την παρακάτω σχέση :
Π = rf + β*(τΜ - η) + ε
όπου :
η : η αναμενόμενη απόδοση μιας μετοχής
η : το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου
β : ο συντελεστής βήτα που εκφράζει τον κίνδυνο της μετοχής
τΜ : η απόδοση της αγοράς (συνήθως η απόδοση ενός αντιπροσωπευτικού δείκτη)
ε : το σφάλμα
Στην παραπάνω σχέση πρέπει να προσέξουμε τα εξής :
■

Η απόδοση της αγοράς είναι παραδοσιακά υψηλότερη από το επιτόκιο
μηδενικού κινδύνου. Συνεπώς, η απόδοση μιας μετοχής είναι θετικά γραμμικά
συνδεδεμένη με το συντελεστή βήτα (β) που τη χαρακτηρίζει.

■

Η ποσότητα rM που αναφέρεται στην απόδοση της αγοράς συνολικά αποτελεί
το λεγόμενο συστηματικό κίνδυνο.

■

Η ποσότητα β που αναφέρεται στη μεταβλητότητα της κάθε μετοχής
ξεχωριστά αποτελεί το λεγόμενο μη συστηματικό κίνδυνο.

1.2.3

APT

To CAPM είναι ένα μοντέλο που ουσιαστικά εξηγεί ότι ο λόγος για τον οποίο οι
μετοχές έχουν διαφορετικές αναμενόμενες αποδόσεις είναι το γεγονός ότι
ενσωματώνουν διαφορετικό επίπεδο κινδύνου που περιγράφεται ποσοτικά από τον
αντίστοιχο συντελεστή βήτα.
Ένα άλλο διαφορετικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον Stephen Ross και το
οποίο σε γενικές γραμμές είναι λιγότερο πολύπλοκο από το CAPM είναι το γνωστό
APT (Arbitrage Pricing Theory). Σε αντίθεση με τις προϋποθέσεις ισχύος του CAPM
που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, το APT βασίζεται σε μια γενική αρχή
που λέει ότι, αν ένας επενδυτής είναι σε θέση να αυξήσει την αναμενόμενη απόδοση
του χαρτοφυλακίου του χωρίς να αυξήσει το επίπεδο του αντίστοιχου κινδύνου, τότε
θα ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Ο μηχανισμός που υλοποιεί αυτή τη
συμπεριφορά περιλαμβάνει τη χρήση κερδοσκοπικών χαρτοφυλακίων (arbitrage
portfolios).
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Η αρχική προϋπόθεση του APT είναι ότι κάθε μετοχή είναι συσχετισμένη με έναν
άγνωστο αριθμό παραγόντων. Για παράδειγμα, η απόδοση μιας μετοχής που
ακολουθεί ένα μονοπαραγοντικό μοντέλο θα είναι:

η = a, + b* F| + ε

όπου b, είναι η ευαισθησία της μετοχής στο συγκεκριμένο παράγοντα F,.

Παρόμοια, στο γενικό μοντέλο όπου κάθε μετοχή συσχετίζεται με μεγάλο αριθμό
παραγόντων (multiple factor model), η αναμενόμενη απόδοση ισούται με :

Π = a·, + bn*

+ bi2* F2 +....+ bik* Fk + ε

Όπως λοιπόν αναφέραμε παραπάνω, κάθε επενδυτής που κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο
μετοχών επιθυμεί να δημιουργήσει και ένα επιπλέον κερδοσκοπικό χαρτοφυλάκιο,
δηλαδή ένα χαρτοφυλάκιο που θα του επιτρέψει να αυξήσει την απόδοσή του χωρίς
να κάνει χρήση νέων κεφαλαίων και χωρίς να εκτεθεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο, αφού η
σύνθεσή του εξασφαλίζει την αναισθησία του σε όλους τους παράγοντες. Το
κερδοσκοπικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο είναι ένας συνδυασμός των μετοχών του
κατεχόμενου χαρτοφυλακίου μετοχών, έχει θετική αναμενόμενη απόδοση και σχεδόν
μηδενικό επίπεδο κινδύνου, αφού ο μόνος παράγοντας κινδύνου είναι ο μη
παραγοντικός (εξ ορισμού ελάχιστος). Άρα, ο συνδυασμός των δύο χαρτοφυλακίων
δημιουργεί ένα καινούριο όπου, η απόδοση είναι αυξημένη κατά τη θετική απόδοση
του κερδοσκοπικού χαρτοφυλακίου, ενώ παράλληλα ο κίνδυνος είναι ελάχιστα
διαφοροποιημένος κατά το ποσοστό του μη παραγοντικού κινδύνου.
Η κοινή στάση όλων των κερδοσκοπικών χαρτοφυλακίων (θέση πώλησης - θέση
αγοράς) απέναντι σε συγκεκριμένες μετοχές επαναφέρει πολύ γρήγορα την αγορά σε
ισορροπία και οι δυνατότητες κερδοσκοπίας εξαλείφονται. Σε αυτή την κατάσταση, η
αναμενόμενη απόδοση σε κάθε μετοχή θα είναι μια γραμμική συνάρτηση των
ευαισθησιών της απέναντι σε όλους τους παράγοντες με τους οποίους είναι
συσχετισμένη.

To CAPM και το APT δεν είναι απαραίτητα ασυμβίβαστα μεταξύ τους. Αν οι
αποδόσεις των μετοχών προσδιορίζονται από ένα παραγοντικό μοντέλο και οι
προϋποθέσεις του CAPM ισχύουν, τότε ο συντελεστής βήτα μιας μετοχής θα
εξαρτάται από το διάνυσμα των συντελεστών της μετοχής στους παράγοντες
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ευαισθησίας που τη χαρακτηρίζουν και από τους συντελεστές βήτα των παραγόντων
αυτών με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς (market portfolio).
Να σημειώσουμε τελειώνοντας ότι, το APT δεν προσδιορίζει ούτε τους παράγοντες
ευαισθησίας ούτε το μέγεθος και το πρόσημο των συντελεστών κινδύνου. Οι
περισσότερες

έρευνες

όμως,

εστιάζονται

στη

χρήση

συντελεστών

που

προσδιορίζουν μεγέθη όπως οικονομική δραστηριότητα, πληθωρισμό και ρυθμό
επιτοκίων.
1.2.4

Τεχνική Ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοοικονομικής ανάλυσης που
προσπαθεί να ανακαλύψει κάποια πρότυπα (patterns) που να συνδέουν τις
παρελθοντικές τιμές των μετοχών και τους αντίστοιχους όγκους συναλλαγών με τη
συμπεριφορά των μετοχών αυτών στο άμεσο μέλλον. Συνεπώς, η χρήση της αφορά
στην επίτευξη βραχυχρόνιων κερδών μέσω των προβλέψεων που προκύπτουν από
την εφαρμογή αυτών των προτύπων.

Η τεχνική ανάλυση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μόνο τη στατιστική πληροφορία που
παράγεται από την αγορά και δε δίνει καμία σημασία στα θεμελιώδη μεγέθη των
εταιριών. Η μεθοδολογία της έρχεται σε πλήρη αντίθεση ακόμη και με την αδύνατη
μορφή της Υπόθεσης των Αποτελεσματικών Αγορών (η οποία αρνείται ότι είναι
δυνατή η επίτευξη υπερκερδών με αποκλειστική χρήση των παρελθοντικών τιμών
των μετοχών). Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της τεχνικής ανάλυσης
ισχυρίζονται ότι η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται. Αν λοιπόν ένα συγκεκριμένο
πρότυπο διακύμανσης των τιμών των μετοχών έχει επαληθευτεί πολλές φορές στο
παρελθόν, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επαληθευτεί ξανά στο μέλλον. Όσο
όμως γοητευτικός και εύκολος φαίνεται αυτός ο ισχυρισμός, θα πρέπει να τονιστεί ότι
η μεθοδολογία της τεχνικής ανάλυσης, στο σύνολό της, στερείται λογικής εξήγησης.
Άλλωστε, οι τελευταίες έρευνες πάνω στη χρησιμότητα της τεχνικής ανάλυσης, δεν
έδειξαν κάποιο στοιχείο που να ενισχύει τον ισχυρισμό ότι η εφαρμογή της μπορεί να
οδηγήσει σε κέρδη μεγαλύτερα από αυτά της αγοράς.

Είναι δηλαδή άχρηστη η τεχνική ανάλυση; Κανένα μοντέλο δεν είναι άχρηστο. Αρκεί
να αξιολογείται και να χρησιμοποιείται με σύνεση, λογική και χωρίς υπερβολές. Η
πληροφόρηση που δίνει η τεχνική ανάλυση δεν είναι περιττή και αν συνδυαστεί με
άλλες πληροφορίες γύρω από την αγορά, μπορεί να βοηθήσει στο στάδιο της
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επιλογής μετοχών με βραχυχρόνιο ορίζοντα πώλησης (ή αντίθετα πώληση μετοχών
με βραχυχρόνιο ορίζοντα επαναγοράς).
1.2.5

Θεμελιώδης Ανάλυση

Η θεμελιώδης ανάλυση, σε αντίθεση με την τεχνική ανάλυση που κοιτάζει πάντα
πίσω, κοιτάζει μπροστά και προσπαθεί να ανακαλύψει μετοχές που με βάση τα
(προβλεπόμενα) χρηματοοικονομικά τους μεγέθη παρουσιάζονται είτε υποτιμημένες
είτε υπερτιμημένες. Βασικός λοιπόν σκοπός της θεμελιώδους ανάλυσης είναι η
σωστή πρόβλεψη της εξέλιξης των χρηματοοικονομικών μεγεθών, τόσο σε επίπεδο
εταιριών όσο και σε επίπεδο κλάδου ακόμη και ολόκληρης της οικονομίας.
Η θεμελιώδης ανάλυση, θεωρητικά, στηρίζεται καλύτερα από την τεχνική ανάλυση
και η χρήση της έχει νόημα αν οι αγορές είναι πράγματι αποτελεσματικές. Θα πρέπει
να υπενθυμίσουμε όμως ότι αν ισχύει η ενδιάμεση μορφή των Αποτελεσματικών
Αγορών (semi-strong), είναι αδύνατον να οδηγήσει σε υπερκέρδη, αφού όλοι οι
αναλυτές θα καταλήξουν στα ίδια συμπεράσματα σχετικά με τις υποτιμημένες και τις
υπερτιμημένες

μετοχές

και

θα

σπεύσουν

να

προβούν

στις

ανάλογες

χρηματιστηριακές πράξεις που θα επαναφέρουν την μετοχή ξανά στα κανονικά της
επίπεδα.
1.2.6

Ανάλυση Αριθμοδεικτών

Η ανάλυση

των αριθμοδεικτών αποτελεί συστηματική ενασχόληση πολλών

ερευνητών. Με τον τρόπο αυτό μπορούν και εμβαθύνουν περισσότερο στην εταιρία,
αντιλαμβάνονται και αξιολογούν καλύτερα τα μελλοντικά της πλάνα και τέλος
γνωρίζουν ποιοι παράγοντες και πως, επηρεάζουν την κερδοφορία της. Και σε αυτή
την περίπτωση βέβαια, η ενασχόληση πολλών ερευνητών οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι, οποιαδήποτε ενέργεια μιας εταιρίας που θα επηρεάσει την κερδοφορία της θα
γίνει αμέσως αντιληπτή και η απόκλιση από την πραγματική τιμή θα καλυφτεί άμεσα.
1.3 Στατιστικές μέθοδοι

Οι στατιστικές μέθοδοι αποτέλεσαν και αποτελούν σημαντικά εργαλεία χρήσης από
τους υποστηρικτές των διαφόρων μεθόδων πρόβλεψης. Η πλέον χρησιμοποιούμενη
μέθοδος, ειδικά σε μεθόδους που χρησιμοποιούν ανάλυση χρονοσειρών, είναι η
γραμμική παλινδρόμηση (ή και η λογιστική παλινδρόμηση). Διάφορες άλλες μέθοδοι
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έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς ανάλογα με τη φύση της έρευνας. Μία από τις
πλέον γνωστές και δημοφιλείς μεθόδους που χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε
προβλήματα ταξινόμησης εξαρτημένων μεταβλητών είναι η διακριτική ανάλυση.
Χαρακτηριστικό της είναι ότι ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ποσοτικές, η
εξαρτημένη μεταβλητή που καλούμαστε να ταξινομήσουμε είναι ποιοτική (εδώ
εντοπίζεται η διαφορά με τη γραμμική παλινδρόμηση).
1.4 Νευρωνικά Δίκτυα

Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν μια σχετικά σύγχρονη μέθοδο προβλέψεων.
Έχοντας τις ρίζες τους στις βιολογικές εφαρμογές, από το τέλος της δεκαετίας του
1980 έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται και σε διάφορες χρηματοοικονομικές
εφαρμογές. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τη λύση ενός προβλήματος
βασίζεται στην εμπειρία που αποκτούν από μια αρχική διαδικασία εκμάθησης και
αντιστοιχεί σε ένα μη γραμμικό και μη παραμετρικό μοντέλο ταξινόμησης πρόβλεψης. Παρά το ενοχλητικό μειονέκτημα ότι ουσιαστικά αποτελούν ένα «μαύρο
κουτί», όπου κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει τα αποτελέσματα και να βγάλει κάποια
χρήσιμα συμπεράσματα για τη υφή του προς επίλυση προβλήματος, η δυνατότητά
τους να προσεγγίζουν πολύ ικανοποιητικά τα ιδιαιτέρως πολύπλοκα προβλήματα
(λίγη γνώση και πολλά δεδομένα), τα έχουν καταστήσει αρκετά δημοφιλή σε πολλούς
ερευνητικούς τομείς. Στον τομέα των χρηματοοικονομικών, έχουν έρθει πολλές φορές
σε αντιπαράθεση με τη διακριτική ανάλυση και η πραγματικότητα λέει ότι σε
προβλήματα όπου τα δεδομένα δεν μπορούν να προσεγγιστούν γραμμικά, ένα
νευρωνικά δίκτυο με την κατάλληλη αρχιτεκτονική δομή υπερτερεί σημαντικά (αν τα
δεδομένα προς κατάταξη είναι γραμμικά κατανεμημένα, η γραμμική διακριτική
ανάλυση μπορεί φυσικά να τα προσεγγίσει με την ίδια επιτυχία).
1.5 Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας
Η διεθνής βιβλιογραφία έχει να παρουσιάσει πολλές μελέτες που έχουν γίνει πάνω
σε θέματα όπως :

■

Πρόβλεψη τιμών μετοχών με βάση μακροοικονομικά μεγέθη και χρήση
στατιστικών μεθόδων

■

Πρόβλεψη τιμών μετοχών με βάση τις παρελθοντικές τιμές τους

■

Πρόβλεψη τιμών μετοχών με βάση αριθμοδείκτες και χρήση στατιστικών
μεθόδων
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■

Χρήση αριθμοδεικτών για ταξινόμηση μετοχών σε προεπιλεγμένες κατηγορίες
(χωρίς σαφή χαρακτηριστικά)

■

Πρόβλεψη του συντελεστή βήτα με χρήση αριθμοδεικτών

■

Πρόβλεψη συντελεστή βήτα με χρήση με χρήση παρελθοντικών τιμών

■

Πρόβλεψη χρεοκοπίας με βάση αριθμοδείκτες και χρήση διακριτικής
ανάλυσης

■

Πρόβλεψη χρεοκοπίας με βάση αριθμοδείκτες και χρήση νευρωνικών δικτύων

■

Πρόβλεψη

απόδοσης

χρηματοοικονομικών

προϊόντων

με

βάση

μακροοικονομικά μεγέθη και χρήση νευρωνικών δικτύων

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί ένα συνδυασμό αυτών των ερευνών. Σκοπός της
είναι η εύρεση ενός μοντέλου ταξινόμησης των μετοχών σε δύο κατηγορίες με
κριτήρια συγκεκριμένους αριθμοδείκτες και χρήση δύο μεθόδων. Της διακριτικής
ανάλυσης και των νευρωνικών δικτύων. Η μία κατηγορία περιλαμβάνει τις μετοχές
που επιτυγχάνουν καλύτερη απόδοση από το Γ.Δ. σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα και η άλλη κατηγορία τις μετοχές που επιτυγχάνουν χαμηλότερη απόδοση
από αυτή του Γ.Δ. στο ίδιο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων θα
συγκριθούν για να καταλήξουμε σε αυτή που προσεγγίζει καλύτερα το συγκεκριμένο
πρόβλημα. Ουσιαστικά, το μοντέλο θα απαντήσει στο εξής ερώτημα : «Μπορεί
κάποιος

επενδυτής,

έχοντας

γνώση

των

τιμών

ενός

συγκεκριμένου

σετ

αριθμοδεικτών από τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις στο τέλος του έτους,
να εντοπίσει τις μετοχές που στο επόμενο τρίμηνο ή εξάμηνο θα επιτύχουν καλύτερη
απόδοση από το γενικό δείκτη τιμών του Χ.Α.Α.;»
Η φιλοδοξία της να βρει ένα τέτοιο μοντέλο που θα επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση
από την αγορά δεν έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση των αποτελεσματικών
αγορών, από τη στιγμή που το μοντέλο αυτό δεν είναι γνωστό και δημοσιευμένο. Το
χρησιμοποιούμενο μοντέλο έχει σχέση με την ανάλυση αριθμοδεικτών αφού
προσπαθεί να εντοπίσει σχέσεις που προέρχονται από τις τιμές ενός σετ
αριθμοδεικτών. Αν υπάρχει αυτή η σχέση και είναι γραμμική, η διακριτική ανάλυση θα
μπορέσει να βρει το βέλτιστο τρόπο ταξινόμησης. Αν όμως υπάρχει και δεν είναι
γραμμική, τότε το κατάλληλο νευρωνικό δίκτυο θα μπορέσει να κάνει καλύτερη
ταξινόμηση.
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1.6 Περίληψη
Σε αυτό το κεφάλαιο κάναμε μια σύντομη παρουσίαση των μοντέλων, των μεθόδων
και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές
στην προσπάθειά τους να προβλέψουν τη μελλοντική διακύμανση των τιμών των
μετοχών (και γενικότερα των χρηματοοικονομικών προϊόντων), με τελικό σκοπό την
επίτευξη υψηλότερων κερδών από αυτά που προσφέρει η αγορά.
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα κάνουμε παρουσίαση της διακριτικής ανάλυσης, που
είναι μία από τις δύο μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουμε για την ταξινόμηση των
μετοχών με βάση το σετ των επιλεγμένων αριθμοδεικτών.
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Εισαγωγή

Στο πρώτο κεφάλαιο κάναμε μια σύντομη παρουσίαση τόσο των παραδοσιακών
μοντέλων πρόβλεψης της απόδοσης των μετοχών (και της αγοράς γενικότερα), όσο
και των παραδοσιακών στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο
λόγο. Ταυτόχρονα αναφέραμε και τη χρήση των νευρωνικών δικτύων ως μια ακόμη
μέθοδο που άρχισε να χρησιμοποιείται από το τέλος της δεκαετίας του 1980 σε
παρόμοιες εφαρμογές.

Ξεκαθαρίσαμε επίσης ότι η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε στη δική μας
εφαρμογή αφορά στην ταξινόμηση μετοχών σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με τη
σχετική τους απόδοση ως προς την απόδοση του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χ.Α.Α.
(classification).

Τέλος, καταλήξαμε ότι οι δύο πιο κατάλληλοι μέθοδοι για να διερευνήσουμε τη
δυνατότητα εντοπισμού ενός μοντέλου που να μπορεί να ταξινομεί τις μετοχές κατά
αυτό τον τρόπο είναι η διακριτική ανάλυση και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.

Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή της
διακριτικής ανάλυσης, η οποία αποτελεί μία από τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για
την ταξινόμηση εξαρτημένων ποιοτικών μεταβλητών σε ομάδες, σύμφωνα με τις
τιμές συγκεκριμένων ποσοτικών ανεξάρτητων μεταβλητών. Παρόμοια δυνατότητα
έχει

και

η

λογιστική

παλινδρόμηση

(logistic regression).

Εμείς όμως,

θα

προτιμήσουμε τη διακριτική ανάλυση διότι έχει χρησιμοποιηθεί συχνότερα σε πολλές
έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (Wilson - Sharda).

2.1 Διακριτική Ανάλυση
Σκοπός της διακριτικής ανάλυσης είναι η ταξινόμηση δεδομένων σε δύο ή
περισσότερες ομάδες χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο αριθμό ανεξάρτητων
μεταβλητών. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ποσοτικές (metric), ενώ η εξαρτημένη
μεταβλητή είναι ποιοτική (nonmetric), γεγονός που τη διαφοροποιεί από τη γραμμική
παλινδρόμηση.
Η μαθηματική μορφή της γραμμικής διακριτικής ανάλυσης είναι:

ζ = b0 + biX! + b2x2 +.... + bmxm
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όπου
X,: η i-οστή ανεξάρτητη μεταβλητή
bi : ο συντελεστής της διακριτικής ανάλυσης στην αντίστοιχη ανεξάρτητη μεταβλητή
ζ : το σκορ της διακριτικής ανάλυσης

Στην περίπτωσή μας, η ταξινόμηση των δεδομένων θα γίνει σε δύο ομάδες.
Ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι αριθμοδείκτες που έχουμε επιλέξει και εξαρτημένη
μεταβλητή είναι η απόδοση κάθε μετοχής σε σχέση με το γενικό δείκτη τιμών του
Χ.Α.Α.. Η εξαρτημένη μεταβλητή έχει δυαδική τιμή. Συγκεκριμένα, παίρνει την τιμή 0
εάν η απόδοση της μετοχής είναι χαμηλότερη από αυτή του γενικού δείκτη και
παίρνει την τιμή 1 εάν η απόδοση της μετοχής είναι υψηλότερη από αυτή του γενικού
δείκτη. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι το στατιστικό πακέτο που θα
χρησιμοποιήσουμε θα είναι το SPSS.
Τα πιο βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουμε όταν εφαρμόζουμε τη μέθοδο της
διακριτικής ανάλυσης είναι τα παρακάτω :
2.1.1 Μέγεθος του δείγματος
Η επιλογή του συνολικού δείγματος είναι πολύ σημαντική διότι η διακριτική ανάλυση
είναι πολύ ευαίσθητη στην αναλογία του αριθμού των δεδομένων ως προς τον
αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών. Μία επαρκής προσέγγιση προβλέπει τη
χρήση είκοσι (20) δεδομένων για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. Επίσης, σημαντικό
ρόλο παίζει και το πλήθος των δεδομένων για κάθε ομάδα. Στη χειρότερη περίπτωση
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το πλήθος των δεδομένων της μικρότερης ομάδας είναι
μεγαλύτερο από τον αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών και ότι κάθε ομάδα
περιλαμβάνει τουλάχιστον είκοσι (20) δεδομένα.
2.1.2 Διαχωρισμός του δείγματος
Το συνολικό δείγμα που επιλέχτηκε για την εφαρμογή της διακριτικής ανάλυσης
πρέπει να διαιρεθεί σε δύο υποσύνολα. Το ένα θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό του
προσδιορισμού της συνάρτησης διαχωρισμού και ονομάζεται δείγμα ανάλυσης
(analysis sample). Το δεύτερο θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της εγκυρότητας της
συνάρτησης που προέκυψε από το δείγμα ανάλυσης και ονομάζεται δείγμα ελέγχου
(holdout sample). Υπάρχουν πολλοί τρόποι που έχουν προταθεί για το διαχωρισμό
του συνολικού δείγματος. Από τυχαίο διαχωρισμό σε δύο ίσα μέρη, μέχρι και
αναλογία 75 / 25 (δείγμα ανάλυσης / δείγμα ελέγχου).
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2.1.3 Σημαντικότητα της πρόβλεψης
Μπορεί η κατάταξη στις δύο ομάδες να προβλεφτεί αξιόπιστα από τις συγκεκριμένες
ανεξάρτητες μεταβλητές (αριθμοδείκτες);
Για την αξιολόγηση της συνολικής στατιστικής αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται διάφορα
κριτήρια. Ένα από τα πιο συνηθισμένα είναι το Wilk’s Lambda (ζητείται η
ελαχιστοποίηση της τιμής του). Αν ο τρόπος επεξεργασίας των ανεξάρτητων
μεταβλητών είναι σταδιακός (βλ. παρ. 2.3, stepwise method), τότε μπορούν να
χρησιμοποιηθούν άλλα δύο κριτήρια.
Το ένα είναι η απόσταση Mahalanobis D2 που βασίζεται στη μεγιστοποίηση της
απόστασης ανάμεσα στα κέντρα των δύο ομάδων. Το δεύτερο είναι η μεγιστοποίηση
του στατιστικού V του Rao. Σε κάθε βήμα, παίρνει τη μέγιστη τιμή του όταν υφίσταται
η μεγαλύτερη αύξηση στην απόσταση των δύο ομάδων.

Ειδικά στο SPSS, εφόσον δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι απόρριψης και ο τύπος που
χρησιμοποιείται είναι ο άμεσος (direct DFA), η χρήση της ελαχιστοποίησης του Wilk’s
Lambda θεωρείται η μέθοδος με το χαμηλότερο κόστος. Αν όμως χρησιμοποιούμε το
σταδιακό τύπο (stepwise DFA), έχουμε πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές και θέλουμε
να επιτύχουμε τη μέγιστη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, τότε η
απόσταση Mahalanobis είναι προτιμότερη διότι δεν καταλήγει σε μείωση της
διαστατικότητας.
Πριν βέβαια από την επιλογή του κατάλληλου κριτηρίου, θα πρέπει να ορίσουμε το
επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας. Συνήθως χρησιμοποιείται η τιμή 0,05, αλλά
στον τομέα της των χρηματοοικονομικών υπάρχουν απόψεις που ισχυρίζονται ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο επίπεδο της τάξης του
0,2 ή και 0,3 ακόμη. Η απόφαση για συνέχιση της εφαρμογής της μεθόδου σε τόσο
χαμηλά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας εξαρτάται από το κόστος σε σχέση με
την αξία της πληροφορίας και το επίπεδο κινδύνου.
2.1.4 Αξιολόγηση της διακριτικής συνάρτησης
Κάθε διακριτική συνάρτηση που προκύπτει από την εφαρμογή της διακριτικής
ανάλυσης χωρίζει το συνολικό πλήθος των δεδομένων σε δύο ομάδες ανάλογα με το
σκορ που προέκυψε για κάθε δεδομένο. Κάθε ομάδα έχει το κέντρο της, δηλαδή τη
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μέση τιμή όλων των σκορ που ανήκουν στην ομάδα. Αν η συνάρτηση διαχωρίζει τους
δύο πληθυσμούς επιτυχώς, τότε τα δύο κέντρα έχουν σημαντική απόσταση μεταξύ
τους (ο έλεγχος μπορεί να γίνει διαγραμματικά). Αν όμως η συνάρτηση δεν
διαχωρίζει τους πληθυσμούς επιτυχώς, τότε τα δύο κέντρα είναι κοντινά μεταξύ τους
και η επικάλυψη κατά το διαγραμματικά έλεγχο είναι εμφανής. Την αξιολόγηση της
διακριτικής συνάρτησης μπορούμε να την κάνουμε με την δημιουργία των πινάκων
ταξινόμησης (classification matrices), όπου φαίνονται τόσο οι σωστές όσο και οι
λάθος ταξινομήσεις (σφάλματα τύπου I και II).

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ύπαρξη στατιστικής σημαντικότητας που αναφέραμε
στην προηγούμενη παράγραφο, δεν εξασφαλίζει την καλή διακριτική ικανότητα της
διακριτικής συνάρτησης. Σε πολύ μεγάλα δείγματα για παράδειγμα, μπορεί τα δύο
κέντρα να είναι πολύ κοντινά και ταυτόχρονα να παρουσιάζουν επαρκή στατιστική
σημαντικότητα.
2.1.5 Ερμηνεία των συντελεστών της συνάρτησης
Η τοποθεσία των δύο κέντρων μας δείχνει πόσο καλή είναι η διακριτική συνάρτηση.
Δεν μας λέει όμως τίποτα για τη σχέση ανάμεσα στη συνάρτηση και τις ανεξάρτητες
μεταβλητές. Αν δηλαδή, κάποιοι συντελεστές έχουν μεγαλύτερη συσχέτιση με το
αποτέλεσμα της συνάρτησης και κάποιοι άλλοι όχι, τότε ο ερευνητής θα πρέπει να
ερμηνεύσει την ιδιαιτερότητα των αντίστοιχων ανεξάρτητων μεταβλητών. Τρεις
τρόποι χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό :
Τα διακριτικά βάρη (discriminant weights). Αποτελούν τον πλέον παραδοσιακό
τρόπο και είναι οι συντελεστές της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής όπως προκύπτουν
από τον υπολογισμό της

διακριτικής συνάρτησης. Η αστάθεια όμως αυτών των

βαρών και η μη επαρκής εξήγηση των τιμών τους απαιτούν μεγάλη προσοχή στη
χρήση τους για την εξήγηση των αποτελεσμάτων της διακριτικής ανάλυσης.
Τα διακριτικά φορτία (discriminant loadings). Τα τελευταία χρόνια η χρήση τους
παρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζει η χρήση
των βαρών. Τα διακριτικά φορτία μετράνε την απλή γραμμική συσχέτιση ανάμεσα σε
κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή και τη διακριτική συνάρτηση. Συνεπώς αντικατοπτρίζουν
τη διασπορά που οι ανεξάρτητες μεταβλητές μοιράζονται με τη διακριτική συνάρτηση
και μπορούν να μεταφραστούν ως παραγοντικά φορτία στον προσδιορισμό της
σχετικής συνεισφοράς κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής στη διακριτική συνάρτηση.
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Και στα φορτία υφίστανται τα προβλήματα της αστάθειας και της ανάγκης για
προσεκτική εξήγηση της διακριτικής ικανότητας, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό σε
σχέση με τα βάρη.

Χρήση της τιμής F (Partial F values). Όταν χρησιμοποιείται ο σταδιακός τύπος της
διακριτικής ανάλυσης (stepwise), τότε μεγαλύτερες τιμές του F σημαίνουν υψηλότερη
διακριτική ικανότητα για τις αντίστοιχες ανεξάρτητες μεταβλητές. Παράλληλα, οι τιμές
του F συνοδεύονται από την στατιστική σημαντικότητα της κάθε ανεξάρτητης
μεταβλητής.
2.1.6 Επάρκεια της ταξινόμησης
Μετά την εύρεση της διακριτικής συνάρτησης, το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι
το πόσο καλή είναι αυτή συνάρτηση με χρήση ποσοτικών μεθόδων. Η πρώτη
σύγκριση που μπορεί να γίνει είναι με την πιθανότητα τυχαίας σωστής ταξινόμησης.
Μια απλή προσέγγιση είναι η παρακάτω :
Αν οι πληθυσμοί των δύο ομάδων είναι ίδιοι (πριν την εφαρμογή της μεθόδου), τότε η
πιθανότητα τυχαίας σωστής ταξινόμησης είναι 50%. Άρα, κάθε αποτέλεσμα καλύτερο
από το 50% θεωρείται ικανοποιητικό. Αν όμως οι δύο πληθυσμοί περιλαμβάνουν
διαφορετικό αριθμό δεδομένων, τότε, σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει η
μεγιστοποίηση του συνολικού ποσοστού πρόβλεψης, η εκ των προτέρων
πιθανότητα (a priori probability) συνολικής σωστής ταξινόμησης ισούται με το πηλίκο
του αριθμού των δεδομένων της μεγαλύτερης ομάδας προς το σύνολο των
δεδομένων. Αν όμως μας ενδιαφέρει η βέλτιστη ταξινόμηση και στις δύο ομάδες,
που είναι και το πιο συνηθισμένο, τότε η μέγιστη εκ των προτέρων πιθανότητα
σωστής ταξινόμησης ισούται με Cpro = ρ2 + (1-ρ)2
όπου ρ : η αναλογία των δεδομένων στην πρώτη ομάδα
1-ρ : η αναλογία των δεδομένων στη δεύτερη ομάδα
Και πάλι όμως υπάρχει ερώτημα. Πόσο υψηλότερα από την τυχαία ταξινόμηση
πρέπει να είναι τα αποτελέσματα ώστε να θεωρούνται αποδεκτά για να
δικαιολογήσουν το κόστος εφαρμογής της μεθόδου. Σε αυτό το ερώτημα δεν υπάρχει
ακριβής απάντηση αφού ο καθένας ανάλογα με τη φύση του προβλήματος μπορεί να
προτείνει τη δική του εκτίμηση. Οι Hair et al προτείνουν ότι η πρόβλεψη πρέπει να
είναι υψηλότερη από την τυχαία ταξινόμηση κατά 25%, χωρίς βέβαια αυτή η
προσέγγιση να αποτελεί κανόνα.
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2.1.7 Διασταύρωση εγκυρότητας
Η διακριτική συνάρτηση η οποία προέκυψε από την επεξεργασία ενός συγκεκριμένου
δείγματος συνηθίζεται να λειτουργεί πολύ καλά για το συγκεκριμένο δείγμα. Είναι
όμως πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε πόσο καλά λειτουργεί για την ταξινόμηση νέων
δεδομένων από διαφορετικό δείγμα. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των συντελεστών
που προέκυψαν από την επεξεργασία του δείγματος ανάλυσης (analysis sample) σε
ένα διαφορετικό δείγμα ελέγχου (holdout sample), ονομάζεται διασταύρωση
εγκυρότητας (cross - validation). Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει αυτός ο έλεγχος.
Η πρώτη προσέγγιση που την έχουμε ήδη αναφέρει είναι ο τυχαίος διαχωρισμός
ενός μεγάλου δείγματος σε δύο επιμέρους δείγματα. Το ένα θα αποτελέσει το δείγμα
ανάλυσης και το άλλο το δείγμα ελέγχου. Παραλλαγή αυτού του τρόπου είναι ο
έλεγχος της συνάρτησης που δημιουργήθηκε σε ένα δείγμα πάνω σε ένα τυχαία
επιλεγμένο ποσοστό αυτού του δείγματος. Αυτή η παραλλαγή παρέχει λιγότερη
πληροφόρηση αφού εφαρμόζεται σε ένα δείγμα που έχει συνεισφέρει κατά το στάδιο
δημιουργίας της διακριτικής συνάρτησης.
Η δεύτερη προσέγγιση χρησιμοποιεί ως δείγμα ανάλυσης δεδομένα από μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ως δείγμα ελέγχου δεδομένα από μια άλλη
διαφορετική χρονική περίοδο. Σύμφωνα με τους Joy and Tollefson, εάν ο σκοπός
μας είναι η εκ των προτέρων πρόβλεψη κατάταξης (ex ante prediction), η σωστή
προσέγγιση είναι η δεύτερη. Αν όμως ο σκοπός μας είναι η επαλήθευση της ισχύος
των συντελεστών της συνάρτησης για σωστή κατάταξη των δειγμάτων (ex post
discrimination), τότε η σωστή προσέγγιση είναι η πρώτη.
2.2 Περιορισμοί της Διακριτικής Ανάλυσης
2.2.1 Ανομοιομορφία στους δύο πληθυσμούς
Δύο είναι τα σημεία που πρέπει να απαντηθούν.
Το ένα αφορά τον ορισμό των εκ των προτέρων πιθανοτήτων. Ο πιο συνηθισμένος
τρόπος είναι να οριστούν σύμφωνα με την αναλογία του κάθε πληθυσμού στο
συνολικό πληθυσμό του δείγματος και όχι σύμφωνα με το τι συμβαίνει στον
πραγματικό κόσμο (αυτό το ζήτημα είναι εμφανές σε περιπτώσεις όπου η αναλογία
στον πραγματικό κόσμο είναι ιδιαίτερα ανομοιόμορφη όπως στη πρόβλεψη
χρεοκοπίας).
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Το δεύτερο αφορά στον χειρισμό ιδιαίτερα ανομοιόμορφων πληθυσμών. Σε τέτοια
περίπτωση, αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι ο πληθυσμός της μικρότερης
ομάδας να ξεπερνά τον αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών. Αυτό αντισταθμίζει την
περίπτωση όπου η διακριτική συνάρτηση προσαρμόζεται υπερβολικά στο δείγμα
ανάλυσης (overfitting), με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί ικανοποιητικά σε καινούρια
δείγματα.
2.2.2 Πολλαπλή κανονικότητα (multivariate normality)
Η χρήση της διακριτικής ανάλυσης προϋποθέτει ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές
ακολουθούν την κανονική κατανομή και μάλιστα σε πολλαπλό επίπεδο. Αυτό
συνεπάγεται ότι τα σκορ που προκύπτουν από την εφαρμογή της διακριτικής
συνάρτησης είναι ανεξάρτητα και τυχαία επιλεγμένα από το συνολικό πληθυσμό,
καθώς επίσης και ότι οι κατανομές κάθε γραμμικού συνδυασμού των ανεξάρτητων
μεταβλητών είναι κανονικές. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τεστ που να ελέγχουν την
κανονικότητα όλων των γραμμικών συνδυασμών και γι αυτό το λόγο ο πιο
συνηθισμένος έλεγχος είναι η χρήση διαγραμμάτων διασποράς (scatterplots). Θα
πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας τα εξής :
■

Είναι καλύτερα η απόκλιση από την κανονικότητα να οφείλεται σε ασυμμετρία
(skewness) και όχι σε ύπαρξη ασυνήθιστων τιμών (outliers).

■

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά στους πληθυσμούς των δύο γκρουπ τόσο
απαιτείται μεγαλύτερο συνολικό δείγμα

Αν οι δύο ομάδες παρουσιάζουν ανομοιομορφία στον πληθυσμό τους και το
συνολικό δείγμα είναι μικρό, τότε η αποδοχή της κανονικότητας είναι θέμα επιλογής
του ερευνητή. Στον τομέα όμως των χρηματοοικονομικών εφαρμογών, η απόκλιση
από την κανονική κατανομή φαίνεται ότι είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Πολλοί
ερευνητές όμως, δείχνουν να αγνοούν αυτή την παράμετρο ικανοποιημένοι με τη
λογικοφάνεια των αποτελεσμάτων τους.
2.2.3 Ασυνήθεις τιμές (outliers)
Η διακριτική ανάλυση είναι πολύ ευαίσθητη σε τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών
που ξεπερνούν τις δύο τυπικές αποκλίσεις. Γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να
γίνεται ο έλεγχος της ύπαρξης τέτοιων ασυνήθιστων τιμών από τα αντίστοιχα τεστ
του προγράμματος και στη συνέχεια, είτε να γίνεται μετατροπή τους με χρήση
κάποιου στατιστικού κανόνα, είτε να γίνεται απαλοιφή.
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2.2.4 Ελλιπή δεδομένων (missing data)
Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλιπή δεδομένα γίνεται επιλογή του τρόπου χειρισμού
ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και το μέγεθος των δεδομένων αυτών.
2.2.5 Ομοιογένεια των πινάκων διακύμανσης - συνδιακύμανσης (variance covariance matrices)
Όταν οι δύο ομάδες έχουν παρόμοιους πληθυσμούς ή το συνολικό δείγμα είναι πολύ
μεγάλο, τότε η συνθήκη που απαιτεί την ομοιογένεια των πινάκων διακύμανσης συνδιακύμανσης (διασποράς), μάλλον ικανοποιείται. Αν δεν ισχύουν αυτές οι
προϋποθέσεις, τότε η πολύ πιθανή ετερογένεια των πινάκων αυτών μπορεί να
οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα τα τεστ στατιστικής σημαντικότητας (F-test,
t-test).
Αν εντοπιστεί ετερογένεια στους πίνακες, μία λύση είναι η χρήση τετραγωνικής
διακριτικής ανάλυσης (quadratic discriminant function analysis) η οποία αποφεύγει
την ταξινόμηση περισσότερων δεδομένων στη μεγαλύτερη ομάδα, απαιτεί όμως
μεγάλα δείγματα.
2.2.6 Γραμμικότητα (linearity)
Η χρήση της διακριτικής ανάλυσης προϋποθέτει γραμμικές σχέσεις ανάμεσα σε όλα
τα ζεύγη ανεξάρτητων μεταβλητών σε κάθε ομάδα.
2.2.7

Πολυσυγγραμικότητα

(multicollinearity)

μεταξύ

των

ανεξάρτητων

μεταβλητών
Όταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι πολλές, είναι σύνηθες φαινόμενο ορισμένες
από αυτές να είναι περιττές. Αυτό το πρόβλημα λύνεται με τη χρήση της σταδιακής
εισαγωγής μεταβλητών (stepwise method). Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι στη
διακριτική ανάλυση η πολυσυγγραμικότητα δεν επηρεάζει τους συντελεστές της.
Αυτό συμβαίνει διότι το ζητούμενο είναι η αναλογία μεταξύ των συντελεστών και όχι
οι τιμές των συντελεστών καθ’ αυτές. Η πολυσυγγραμικότητα επηρεάζει την τυπική
απόκλιση των συντελεστών η οποία δεν απασχολεί, εκτός αν έχει ως αποτέλεσμα
την αδυναμία αντιστροφής των πινάκων διασποράς.
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2.3 Τύποι διακριτικής ανάλυσης
Υπάρχουν τρεις τύποι διακριτικής ανάλυσης, οι οποίοι παρουσιάζονται αμέσως
παρακάτω :
Άμεση διακριτική ανάλυση (Direct DFA) : Όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές
εισάγονται ταυτόχρονα.
Διαδοχική (Ιεραρχική) διακριτική ανάλυση (Sequential DFA): Οι ανεξάρτητες
μεταβλητές εισέρχονται διαδοχικά με βάση προτεραιότητα που καθορίζει ο
ερευνητής.
Σταδιακή διακριτική ανάλυση (Stepwise DFA) : Οι ανεξάρτητες μεταβλητές
εισέρχονται σταδιακά με τρόπο που καθορίζει το στατιστικό πακέτο με βάση
συγκεκριμένα στατιστικά κριτήρια.
2.4 Εφαρμογές της διακριτικής ανάλυσης
Η διακριτική ανάλυση έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές όπου το ζητούμενο
ήταν η ταξινόμηση ποιοτικών μεταβλητών, με ανεξάρτητες μεταβλητές ποσοτικά
μεγέθη. Αν και στην αρχή χρησιμοποιήθηκε σε βιολογικές έρευνες (1930), δεν
άργησε

να

υιοθετηθεί

και

να

γίνει

ιδιαίτερα

δημοφιλής

σε

διάφορες

χρηματοοικονομικές μελέτες. Οι σημαντικότερες από αυτές, με χρονολογική σειρά,
είναι οι παρακάτω:

Ο Altman το 1968 χρησιμοποίησε (ουσιαστικά πρώτος) τη διακριτική ανάλυση και με
τη βοήθεια αριθμοδεικτών προέβλεψε τη χρεοκοπία επιχειρήσεων. Οι Haslem και
Longbrake το 1971 χρησιμοποίησαν τη διακριτική ανάλυση για πρόβλεψη της
κερδοφορίας των εμπορικών τραπεζών. Οι Simkowitz και Monroe το 1971 για
πρόβλεψη εξαγορών. Οι Dince και Fortson το 1972 για να προβλέψουν την επάρκεια
κεφαλαίων εμπορικών τραπεζών. Ο Deakin το 1972 προέβλεψε πτώχευση
επιχειρήσεων με χρήση διάφορων διακριτικών μοντέλων. Οι Pinches και Mingo το
1973 χρησιμοποίησαν διακριτική ανάλυση (principal components analysis) για να
προβλέψουν αποδόσεις ομολογιών. Η κατάταξη έγινε σε περισσότερα από δύο
γκρουπ. Οι Klemkosky και Petty το 1973 για πρόβλεψη μεταβολής τιμών των
μετοχών. Ο Blum το 1974 προέβλεψε πτώχευση επιχειρήσεων. Οι Γραμματικός και
Δούμπος το 1984 χρησιμοποίησαν διακριτική ανάλυση και αριθμοδείκτες για
πρόβλεψη

πτωχεύσεων

στην

Ελλάδα.

Λίγα

χρόνια

αργότερα,

το

1988

χρησιμοποίησαν πάλι τη διακριτική ανάλυση, αλλά ταυτόχρονα και άλλες στατιστικές
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μεθόδους (logit, probit). Οι Παπούλιας και Θεοδοσίου το 1987 χρησιμοποίησαν
κοινωνικοοικονομικούς

και

χρηματοοικονομικούς

παράγοντες

και

διάφορες

στατιστικές μεθόδους (discriminant, logit, probit) για να προβλέψουν πτώχευση
επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Όπως παρατηρούμε, η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών που χρησιμοποίησαν
τη διακριτική ανάλυση αφορούσε στην πρόβλεψη χρεοκοπίας των επιχειρήσεων, ένα
θέμα ιδιαίτερα δημοφιλές στη διεθνή βιβλιογραφία.

2.5 Υλοποίηση της διακριτικής ανάλυσης
Συνοψίζοντας τα όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, για να εφαρμόσουμε τη διακριτική
ανάλυση στην έρευνά μας, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα :
□

Σαφής ορισμός του προβλήματος που έχουμε να επιλύσουμε

□

Επιλογή της εξαρτημένης μεταβλητής (ποιοτική) και ορισμός του αριθμού των
γκρουπ

□

Επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών (ποσοτικές)

□

Επιλογή του συνολικού δείγματος

□

Κατάλληλος διαχωρισμός του συνολικού δείγματος σε δείγμα ανάλυσης και
δείγμα ελέγχου

□

Έλεγχος της πολλαπλής κανονικότητας των ανεξάρτητων μεταβλητών

□ Έλεγχος της ισότητας των πινάκων διακύμανσης - συνδιακύμανσης μεταξύ
των δύο γκρουπ (πριν την εφαρμογή της διακριτικής συνάρτησης)
□ Έλεγχος της πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών
(multicollinearity)
□

Έλεγχος της γραμμικότητας των σχέσεων

□

Έλεγχος και χειρισμός μη αναμενόμενων τιμών (outliers)

□

Έλεγχος και χειρισμός των ελλιπών δεδομένων (missing data)

□

Επιλογή

του

τύπου

της διακριτικής ανάλυσης (Άμεσος,

Διαδοχικός,

Σταδιακός)
□

Καθορισμός των εκ των προτέρων πιθανοτήτων

□

Καθορισμός

του

επιπέδου

στατιστικής

σημαντικότητας

(συνήθως

χρησιμοποιείται η τιμή 0,05) και εύρεση της στατιστικής σημαντικότητας με
χρήση του κατάλληλου κριτηρίου (Wilk’s Lambda, Mahalanobis distance,
Rao’s V)
□

Δημιουργία των πινάκων ταξινόμησης (classification matrices)
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□

Εφαρμογή του t-test για καθορισμό του επιπέδου σημαντικότητας της
ακρίβειας ταξινόμησης

□

Σχολιασμός της ακρίβειας ταξινόμησης (πρόβλεψης)

□

Εξέταση της σχετικής σπουδαιότητας κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής

□

Έλεγχος της εγκυρότητας της διακριτικής συνάρτησης

2.6 Περίληψη

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράψαμε με σαφήνεια τις προϋποθέσεις ισχύος της
διακριτικής ανάλυσης και τις παραμέτρους που ορίζουν την εφαρμογή της. Ως
σύνοψη των όσων αναφέρθηκαν, παραθέσαμε τα βήματα που πρέπει να
ακολουθήσουμε, προκειμένου να εξάγουμε και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα
από την εφαρμογή της μεθόδου, στην ταξινόμηση του δείγματος των μετοχών που
διαθέτουμε, στις δύο ομάδες που έχουμε προαναφέρει. Στο επόμενο κεφάλαιο θα
προσεγγίσουμε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας των νευρωνικών δικτύων. Η
εφαρμογή της διακριτικής ανάλυσης στο διαθέσιμο δείγμα θα γίνει στο πέμπτο
κεφάλαιο.
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Εισανωνή
Στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρουσιάσαμε τη μέθοδο της γραμμικής διακριτικής
ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση των μετοχών σε δύο
κατηγορίες ανάλογα με την σχετική τους απόδοση ως προς το γενικό δείκτη τιμών
του Χ.Α.Α., ο οποίος εκφράζει την απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς.
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, τα οποία έχουν
γνωρίσει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και έχουν δείξει ιδιαίτερη
ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων διάκρισης. Στην αρχή θα κάνουμε μια
σύντομη παρουσίαση της εξέλιξης, των εφαρμογών και των πλεονεκτημάτων των
νευρωνικών δικτύων. Παράλληλα θα αναφερθούμε στις βιβλιογραφικές αναφορές
που παρουσιάζουν συγκριτικά στοιχεία απόδοσης των νευρωνικών δικτύων σε
σχέση με τη γραμμική διακριτική ανάλυση σε παρόμοιες εφαρμογές. Στο τέλος θα
παραθέσουμε τον τρόπο λειτουργίας και τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα
τεχνητό νευρωνικό δίκτυο.
3.1 Γενικά
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
η χρήση εξειδικευμένων υπολογιστικών συστημάτων έχει καταστεί απαραίτητη στην
προσπάθειά για άμεση και κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες του παγκόσμιου
οικονομικού

περιβάλλοντος.

Από

τις

πλέον

διαδεδομένες

τεχνικές

που

χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα έμπειρα συστήματα
(Expert Systems) τα οποία στο παρελθόν πέτυχαν αξιόλογες επιδόσεις σε πολλές
χρηματοοικονομικές εφαρμογές, δεν μπόρεσαν να δώσουν ικανοποιητικές λύσεις στη
χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση. Οι αιτίες γι αυτήν την αποτυχία
συνοψίζονται στο γεγονός ότι βασίζονται σε σταθερούς κανόνες, με αποτέλεσμα η
συνεχής αλλαγή των οικονομικών συνθηκών να απαιτεί συνεχείς ανασκοπήσεις που
κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα.
Σήμερα λοιπόν, οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, στην προσπάθειά τους να
προβλέψουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις μελλοντικές συνθήκες των αγορών σε
παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογικές εφαρμογές, μεταξύ
των οποίων συγκαταλέγονται τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural
Networks). Οι πρόσφατες έρευνες πάνω στη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων
έχουν δείξει ότι τα δίκτυα αυτά διαθέτουν πολύ μεγάλη διακριτική ικανότητα. Γι αυτό
το λόγο άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως ως ένα ακόμη στατιστικό εργαλείο.
Από στατιστικής πλευράς, είναι ανάλογα με τις πολυμεταβλητές μη παραμετρικές μη
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γραμμικές στατιστικές μεθόδους. Η ιδιαιτερότητα τους εντοπίζεται στην ικανότητα
που έχουν να μοντελοποιούν μη γραμμικές διεργασίες χωρίς εκ των προτέρων
υποθέσεις σχετικά με τη φύση των γεννησιουργών μηχανισμών.
3.2 Πλεονεκτήματα των νευρωνικών δικτύων
Τα πλεονεκτήματα των νευρωνικών δικτύων έναντι των παραδοσιακών μοντέλων
είναι εμφανή και συνοψίζονται παρακάτω:
Τα νευρωνικά δίκτυα δεν απαιτούν εκ των προτέρων υποθέσεις για τις
χρησιμοποιούμενες μεταβλητές εισόδου (δεδομένα). Μαθαίνουν από την εξέταση
των δεδομένων και εντοπίζουν σχέσεις ανάμεσά τους ακόμη και αν αυτές είναι
άγνωστες ή δύσκολο να περιγραφούν. Συνεπώς είναι κατάλληλα για επίλυση
προβλημάτων όπου

υπάρχει περιορισμένη γνώση, αλλά σημαντικός όγκος

δεδομένων. Βέβαια, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι κανόνες κατάταξης των
δεδομένων που χρησιμοποιούν τα νευρωνικά δίκτυα δεν είναι εμφανείς και
συνοδεύονται από θόρυβο. Δεν παύουν όμως να αποτελούν μια πρακτική λύση
(πολλές φορές τη μόνη λύση), για προβλήματα όπου δεν υφίστανται καλές και
αξιόπιστες θεωρητικές ερμηνείες σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τα διάφορα
συστήματα που παράγουν τα προς ανάλυση δεδομένα.
Τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν και γενικεύουν τη γνώση που απέκτησαν από την
επεξεργασία των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευσή τους.
Δηλαδή, μπορούν και κατατάσσουν σωστά καινούρια ανεπεξέργαστα στοιχεία ακόμη
και αν τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν κατά την εκπαίδευσή τους συνοδευόταν
από θόρυβο. Συνεπώς, ο τομέας των προβλέψεων, που ουσιαστικά ασχολείται με
την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς ενός συστήματος με βάση την
παρελθοντική του συμπεριφορά, αποτελεί ένα πεδίο όπου τα νευρωνικά δίκτυα
μπορούν να πετύχουν υψηλές επιδόσεις.
Τα νευρωνικά δίκτυα καταλήγουν σε πιο γενικές και ευέλικτες συναρτήσεις από τις
παραδοσιακές στατιστικές μεθόδους. Κάθε μοντέλο πρόβλεψης θεωρεί ότι υπάρχει
μία σχέση που συνδέει τις εισόδους (τις παρελθοντικές τιμές των μεταβλητών που
καθορίζουν τη συμπεριφορά του συστήματος) και τις εξόδους (τις μελλοντικές τιμές
των μεταβλητών που θέλουμε να προβλέψουμε). Συχνά λοιπόν, οι παραδοσιακές
στατιστικές τεχνικές έχουν περιορισμούς στον υπολογισμό αυτής της σχέσης οι
οποίες οφείλονται στην πολυπλοκότητα του πραγματικού συστήματος. Σε αυτό το
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πρόβλημα, τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν μια πολύ καλή εναλλακτική λύση αφού,
χωρίς εκ των προτέρων γνώση και αξιοποιώντας την εμπειρία τους από την
επεξεργασία των εκπαιδευτικών δεδομένων, καταλήγουν σε παρόμοια και τις
περισσότερες φορές σε καλύτερα αποτελέσματα.
Τα νευρωνικά δίκτυα είναι μη γραμμικά. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις θεωρούν ότι
οι προς ανάλυση χρονοσειρές προέρχονται από γραμμικές διεργασίες. Βέβαια, τα
γραμμικά μοντέλα έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι κατανοητά, αναλύονται σε πολύ
μεγάλη λεπτομέρεια και είναι εύκολα στην εξήγηση και στην εφαρμογή τους. Από την
άλλη πλευρά όμως είναι εντελώς ακατάλληλα στις περιπτώσεις όπου ο μηχανισμός
γέννησης της χρονοσειράς είναι μη γραμμικός. Και η πραγματικότητα λέει ότι τα
συστήματα που αναφέρονται στον πραγματικό κόσμο είναι μη γραμμικά. Γι αυτό το
λόγο, κατά την τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί διάφορα μη γραμμικά στατιστικά
μοντέλα τα οποία όμως δε διαθέτουν την απαραίτητη δυνατότητα γενίκευσης ώστε να
μπορούν να εντοπίζουν όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το μη
γραμμικό μοτίβο των προς επεξεργασία δεδομένων. Τα νευρωνικά δίκτυα,
αποτελούν ένα πιο γενικό και ευέλικτο στατιστικό εργαλείο, καθώς δε χρησιμοποιούν
εκ των προτέρων υποθέσεις σχετικά με τις σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές εισόδου
και στις μεταβλητές εξόδου.
3.3 Εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων

Αφορμή για την ανάπτυξη των νευρωνικών δικτύων ήταν η ανάγκη εξερεύνησης του
ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι ερευνητές της εποχής προσπάθησαν να μιμηθούν τον
τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου ο οποίος αποτελείται από έναν αριθμό
διασυνδεδεμένων νευρώνων. Κάθε νευρώνας λαμβάνει ένα σήμα εισόδου το οποίο
αποτελεί το συνολικό άθροισμα των σημάτων από όλους τους υπόλοιπους νευρώνες
και από διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα. Το άθροισμα αυτό ουσιαστικά είναι η
πληροφορία που δέχεται ο κάθε νευρώνας. Την πληροφορία αυτή ο νευρώνας την
επεξεργάζεται

με

τη

χρήση

μιας

συγκεκριμένης

συνάρτησης

(συνάρτηση

ενεργοποίησης) και παράγει ένα μετασχηματισμένο σήμα εξόδου το οποίο στέλνεται
σε άλλους νευρώνες ή στην τελική έξοδο. Κάθε νευρώνας μόνος του εκτελεί αυτή τη
διαδικασία αργά και με ατελή τρόπο. Το σύνολο όμως του δικτύου των νευρώνων
επιτελεί έναν εκπληκτικό αριθμό λειτουργιών γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτός ο
τρόπος επεξεργασίας της πληροφορίας καθιστά τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ένα
πανίσχυρο υπολογιστικό μηχανισμό, ικανό να μαθαίνει από παραδείγματα και να
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εφαρμόζει την εμπειρία του, με μεγάλη ικανότητα γενίκευσης, σε νέα ανεπεξέργαστα
δεδομένα.
Μετά τις πρώτες επιτυχίες στην επεξεργασία του εγκεφάλου, τα νευρωνικά δίκτυα
χρησιμοποιήθηκαν και σε διάφορες άλλες βιολογικές εφαρμογές και η συνεχιζόμενη
επιτυχία τους οδήγησε σε μια έκρηξη νέων εφαρμογών σε διάφορους τομείς της
ανθρώπινης δραστηριότητας.
Ως εργαλείο πρόβλεψης χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά το 1964 για εφαρμογή
πρόγνωσης του καιρού. Η ελλιπής, βέβαια, γνώση σχετικά με τους αλγόριθμους
εκπαίδευσης

περιόρισαν

σημαντικά

τα

αποτελέσματα

της

συγκεκριμένης

προσπάθειας. Η μεγάλη έκρηξη των νευρωνικών στον τομέα της πρόβλεψης άρχισε
ουσιαστικά μετά το 1986 όταν και εισήχθηκε η έννοια του αλγόριθμου εκπαίδευσης
από τους Rumelhart et al, οι οποίοι πρωτοπαρουσίασαν τον ακόμη και σήμερα
δημοφιλέστερο αλγόριθμο, γνωστό ως “backpropagation". Ο Werbos το 1988 τον
χρησιμοποίησε πρώτος, για να διαπιστώσει ότι τα νευρωνικά δίκτυα που
εκπαιδεύονται από το συγκεκριμένο αλγόριθμο ξεπερνούν σε επιδόσεις τις
παραδοσιακές στατιστικές μεθόδους όπως η παλινδρόμηση και η προσέγγιση Box Jenkins. Κατά την ίδια χρονική περίοδο οι Lapedes και Farber στη δική τους εργασία
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για μοντελοποίηση και πρόβλεψη μη γραμμικών χρονοσειρών.
Από την περίοδο αυτή και μετά, οι εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων στο πεδίο
των προβλέψεων είναι πάρα πολλές. Βιολογικές και χημικές εφαρμογές, αναγνώριση
φωνής, ρομποτική, πρόβλεψη συγκοινωνιακής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
πρόβλεψη

χρεοκοπίας

επιχειρήσεων,

διάγνωση

πιστοληπτικής

ικανότητας

επιχειρήσεων, κατάταξη εταιρικών ομολόγων, πρόβλεψη απόδοσης μετοχικών
δεικτών, επιλογή μετοχών κ.λ.π. είναι μερικές μόνο από τις ιδιαίτερα δημοφιλείς
εφαρμογές

των

νευρωνικών

δικτύων.

Ειδικότερα

στον

τομέα

των

χρηματοοικονομικών, οι πρώτες εφαρμογές έγιναν στην αρχή της δεκαετίας του
1990, αλλά από το σημείο αυτό και μετά η βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα πλούσια.
Μεταξύ των πεδίων που απασχόλησαν τους χρηματοοικονομικούς ερευνητές ήταν
και η πρόβλεψη της απόδοσης των μετοχών που διαπραγματεύονται στις
παγκόσμιες χρηματαγορές. Δύο ήταν οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν για τέτοιου
είδους προβλέψεις : Η πρόβλεψη με τη μέθοδο των χρονοσειρών (time series
analysis), όπου η έξοδος είναι συνεχής και η πρόβλεψη με βάση τη διακριτική
ανάλυση (causal problems), όπου η έξοδος είναι διακριτή και τις περισσότερες φορές
δυαδική. Αμέσως παρακάτω ακολουθεί μια παράθεση των σημαντικότερων ερευνών
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που έχουν γίνει πάνω στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με χρήση
νευρωνικών δικτύων.
Οι Dutta και Shekhar το 1988 προέβλεψαν την κίνηση ομολογιών με χρήση
νευρωνικού δικτύου και γραμμικής παλινδρόμησης, καταλήγοντας ταυτόχρονα εκ των
αποτελεσμάτων στο συμπέρασμα ότι το νευρωνικό δίκτυο παρουσίασε καλύτερα
αποτελέσματα. Ο White το 1988 χρησιμοποίησε νευρωνικό δίκτυο για να προβλέψει
τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά της IBM με απογοητευτικά όμως αποτελέσματα. Οι
Kamijo και Tanigawa το 1990 για την πρόβλεψη αποδόσεων στο Χρηματιστήριο του
Τόκιο και βρήκαν ότι λειτουργεί καλύτερα από τη γνωστή τακτική «buy and hold». Οι
Bell, Ribar και Verchio το 1990 για να προβλέψουν χρεοκοπία τραπεζών ενώ
ταυτόχρονα έκαναν σύγκριση με τη μέθοδο της λογαριθμικής παλινδρόμησης. Οι
Kimoto et al το 1990 προσπάθησαν να προβλέψουν την απόδοση χρηματιστηριακού
δείκτη. Οι Surkan και Singleton το 1990 συνέκριναν το νευρωνικό δίκτυο με
στατιστικές μεθόδους διάκρισης για την κατάταξη ομολογιών και βρήκαν ότι το
νευρωνικό δίκτυο λειτουργεί καλύτερα με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται η
βέλτιστη αρχιτεκτονική δομή. Συνέστησαν όμως τη χρησιμοποίηση και των δύο
μεθόδων

για

μεγαλύτερη

εγκυρότητα

των

αποτελεσμάτων,

για

πρόβλεψη

χρεοκοπίας. Οι Raghupathi, Schkade και Raju το 1991 προέβλεψαν επιτυχώς
χρεοκοπία επιχειρήσεων. Ο Refenes το 1991 χρησιμοποίησε νευρωνικό δίκτυα για
να προβλέψει τη συναλλαγματική ισοτιμία νομισμάτων. Οι Swales και Yoon το 1991
είχαν προτείνει τη συνδυασμένη χρήση νευρωνικού δικτύου και της διακριτικής
ανάλυσης για

βελτίωση

της

κερδοφορίας από

τις

μετοχές

και

το

1992

χρησιμοποίησαν νευρωνικό δίκτυα στην ανάλυση επενδύσεων. Οι Chakraborty et al
το 1992 προέβλεψαν τη συμπεριφορά πολυμεταβλητών χρονοσειρών. Οι Tam και
Kiang το 1992 εφάρμοσαν νευρωνικό δίκτυα για να κατατάξουν τραπεζικούς
οργανισμούς ανάλογα με τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Οι Refenes et al το 1992
χρησιμοποίησε νευρωνικό δίκτυο MLP για την πρόβλεψη συναλλαγματικών
ισοτιμιών. Ο Freisleben το 1992 ερεύνησε την απόδοση χρηματιστηριακού δείκτη με
χρήση του αλγόριθμου εκπαίδευσης back propagation. Οι Coleman, Graettinger και
Lawrence ερεύνησαν το 1992 την πρόβλεψη χρεοκοπίας. Οι Coats και Fant το 1993
βρήκαν πρότυπα αναγνώρισης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας (financial
didtress). Ο Tan το 1993 με χρήση νευρωνικού δικτύου δημιούργησε και εφάρμοσε
σύστημα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Οι Grudnitski και
Osburn το 1993 χρησιμοποίησαν νευρωνικό δίκτυα για την πρόβλεψη του δείκτη
τιμών S&P 500 καθώς και της τιμής του χρυσού. Οι Refenes και Azema-Barac το
1993 μελέτησαν την πρόβλεψη της απόδοσης ομολογιών σε μηνιαία βάση. Οι Berry
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και Trigueiros το 1993 για να κατατάξουν επιχειρήσεις με βάση τα λογιστικά τους
δεδομένα. Τα αποτελέσματα ήταν επιτυχημένα (παρά τα συνηθισμένα προβλήματα
που αφορούν στην αρχιτεκτονική του δικτύου και στο μεγάλο χρόνο εκπαίδευσης) και
έδειξαν ταυτόχρονα υπεροχή του νευρωνικού δικτύου έναντι της διακριτικής
ανάλυσης. Οι Rahimian et al το 1993 προέβλεψαν χρεοκοπία επιχειρήσεων. Οι
Ballarin et al το 1993 προέβλεψαν χρεοκοπία επιχειρήσεων με χρήση αριθμοδεικτών.
Οι Fletcher και Goss το 1993 έκαναν σύγκριση μεταξύ νευρωνικού δικτύου και της
λογαριθμικής παλινδρόμησης (logit) σε πρόβλημα πρόβλεψης χρεοκοπίας με χρήση
τριών αριθμοδεικτών και κατέληξαν επίσης σε υπεροχή του νευρωνικού δικτύου. Οι
Refenes et al το 1994 χρησιμοποίησαν νευρωνικό δίκτυο για χρηματοοικονομικές
προβλέψεις με βάση χρονοσειρές. Οι Wilson και Sharda το 1994 χρησιμοποίησαν
αριθμοδείκτες για να προβλέψουν χρεοκοπία επιχειρήσεων.

Εφάρμοσαν τη

διακριτική ανάλυση από τις παραδοσιακές στατιστικές μεθόδους και παράλληλα
νευρωνικό δίκτυο για να καταλήξουν ότι σε όλες τις περιπτώσεις το νευρωνικό δίκτυο
παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα. Οι Siriopoulos et al το 1994 για λήψη
χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Οι Lacher et al το 1995 έκαναν κατάταξη
επιχειρήσεων με βάση τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Οι Kaastra και Boyd
το 1995 προέβλεψαν όγκους συναλλαγών (χρονοσειρές). Οι Kim S. Η. και Kim Κ.Μ.
το 1996 χρησιμοποίησαν τόσο στατιστικές μεθόδους όσο και νευρωνικό δίκτυα για
την πρόβλεψη της κίνησης των επιτοκίων. Οι Kohara et al το 1996 με τη βοήθεια
νευρωνικών δικτύων προσπάθησε να προβλέψει απόδοση χρηματιστηριακού δείκτη.
Τα δεδομένα του ήταν διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη και μεταβλητές εκτίμησης
γεγονότων. Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις μεγάλες
μεταβολές σε σχέση με τις μικρές, καθώς και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας
εκπαίδευσης από τον αλγόριθμο όχι με κριτήριο την ελαχιστοποίηση των
προβλεπόμενων λαθών, αλλά τη μεγιστοποίηση των κερδών. Οι Chiang et al το
1996 προέβλεψαν την καθαρή αξία αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι Lee et al το 1996
προέβλεψαν χρεοκοπία επιχειρήσεων με χρήση υβριδικού νευρωνικού δικτύου. Ο
Seranno-Cinca το 1996 χρησιμοποίησε αυτοοργανωμένα νευρωνικό δίκτυα για
χρηματοοικονομικές διαγνώσεις. Οι Haefke και Helmenstein το 1996 προέβλεψαν
την τιμή εισαγωγής δημόσιων εγγραφών στην Αυστρία. Οι Desai και Bharati το 1998
χρησιμοποίησαν
χρονοσειράς)

έντεκα
για

να

(11)

χρηματοοικονομικές

προβλέψει

την

μεταβλητές

απόδοση

(σε

τεσσάρων

μορφή
κλάσεων

χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το νευρωνικό δίκτυο απέδωσε καλύτερα από τη
γραμμική παλινδρόμηση. Ο Zapranis το 1999 χρησιμοποίησε νευρωνικό δίκτυο και
τεχνικούς δείκτες για να προβλέψει τις ημερήσιες αποδόσεις του S&P500.
Συμπέρανε ότι στρατηγικές που βασίζονται σε μοντέλα πρόβλεψης που προέρχονται
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από νευρωνικά δίκτυα ξεπερνούν την απόδοση της στρατηγικής “buy and hold” κατά
21.6% σε ετήσια βάση. Οι Leung et al το 2000 χρησιμοποίησαν νευρωνικό σε μια
σύγκριση μεταξύ στατιστικών μεθόδων για την πρόβλεψη απόδοσης μετοχών με
δεδομένα μακροοικονομικά μεγέθη (χρονοσειρές).
3.4 Νευρωνικά δίκτυα και παραδοσιακές τεχνικές μοντελοποίησης της
αγοράς
Κάθε προσπάθεια πρόβλεψης κερδών που υπερβαίνουν την απόδοση της αγοράς
με χρήση παρελθοντικών τιμών των τιμών (τεχνική ανάλυση) ή θεμελιωδών μεγεθών
(θεμελιώδης ανάλυση) έρχεται σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη Υπόθεση των
Αποτελεσματικών Αγορών. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, οι τιμές των μετοχών
αντικατοπτρίζουν πλήρως την οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτές και
οποιαδήποτε αποκόμιση υπερβολικών κερδών οφείλεται σε σύμπτωση και όχι σε
χρήση κάποιων μεθόδων πρόβλεψης. Για την υπόθεση αυτή έχουν γραφτεί πάρα
πολλά στη διεθνή βιβλιογραφία. Ακόμη και σήμερα όμως δεν έχουν βρεθεί ισχυρές
ενδείξεις που να την καταρρίπτουν. Τότε, μήπως κάθε προσπάθεια εντοπισμού
σχέσεων μεταξύ κάποιων μεταβλητών με σκοπό την πραγματοποίηση επιτυχημένων
προβλέψεων είναι εκ των προτέρων αποτυχημένη; Αν ισχύει η θεωρία στην ισχυρή
της μορφή (strong efficient markets), τότε μάλλον μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν
καταδικασμένη. Αν όμως η θεωρία ισχύει στην αμέσως πιο αδύνατη μορφή (semi
strong efficient markets), όπου υπάρχει η προϋπόθεση της ίσης πρόσβασης όλων
στις πληροφορίες τις σχετικές με την αγορά, τότε οποιοσδήποτε θα μπορούσε να
κατασκευάσει ένα μοντέλο πρόβλεψης της δομής της μεταβολής των τιμών και να
προβεί σε έγκυρες προβλέψεις με χρήση αυτού του συγκεκριμένου μοντέλου, θα είχε
πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες σε όλους. Συνεπώς, θεωρητικά,
η προσπάθεια πρόβλεψης μελλοντικών αποδόσεων μετοχών που είναι μεγαλύτερες
από την απόδοση της αγοράς, με χρήση κάποιου εξειδικευμένου νευρωνικού
δικτύου, δεν αποτελεί παραβίαση της Υπόθεσης των Αποτελεσματικών Αγορών στην
ενδιάμεση μορφή της (semi-strong).
Σε σχέση τώρα με τις γνωστές και διαδεδομένες τεχνικές μοντελοποίησης της αγοράς
(CAPM, APT, Financial Ratios, Statistical Analysis), το μόνο που έχουμε να πούμε
είναι ότι η χρήση των νευρωνικών δικτύων έρχεται να προστεθεί ως μία ακόμη
εναλλακτική μέθοδος πρόβλεψης αποδόσεων στις, ούτως ή άλλως, συνεχώς
βαλλόμενες υφιστάμενες μεθόδους που προαναφέρθηκαν.
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3.5 Νευρωνικά δίκτυα και παραδοσιακές στατιστικές μέθοδοι
Η σύγκριση των επιδόσεων των νευρωνικών δικτύων σε σχέση με τις παραδοσιακές
στατιστικές μεθόδους αποτέλεσε πεδίο ενασχόλησης πολλών ερευνητών. Τα
αποτελέσματα από τις μελέτες αυτές είναι αντικρουόμενα καθώς άλλες καταλήγουν
υπέρ των νευρωνικών δικτύων και άλλες υπέρ των στατιστικών μεθόδων. Ο
κυριότερος λόγος για τον οποίο παρατηρείται αυτή η απόκλιση είναι το γεγονός ότι
δεν μπορεί να γίνει απόλυτη σύγκριση μεταξύ των δύο μεθόδων, διότι οι απαιτήσεις
είναι διαφορετικές, η φύση των δεδομένων παίζει σημαντικό ρόλο και σε τελική
ανάλυση, διότι λειτουργούν με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Για παράδειγμα, η
γραμμική διακριτική ανάλυση μπορεί να καταλήξει σε καλύτερα αποτελέσματα αν τα
δεδομένα έχουν γραμμική μορφή χωρίς ιδιαίτερο θόρυβο ή αν η αρχιτεκτονική του
νευρωνικού που επεξεργάστηκε τα ίδια δεδομένα δεν ήταν η κατάλληλη. Σύμφωνα με
τον Altman και οι δύο μέθοδοι έχουν να προσφέρουν πολλά στο πεδίο των
προβλέψεων, η κάθε μία με το δικό της τρόπο και τα δικά της χαρακτηριστικά. Θα
τονίσουμε όμως ξανά ότι, τα νευρωνικά δίκτυα έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να
χειριστούν δεδομένα χωρίς εκ των προτέρων απαιτήσεις και μπορούν να δώσουν
επιτυχημένες προβλέψεις σε προβλήματα για τα οποία δεν υπάρχει επαρκής
θεωρητική γνώση.

3.6 Τρόπος λειτουργίας των νευρωνικών δικτύων
Στη συγκεκριμένη εργασία θα χρησιμοποιήσουμε το πιο διαδεδομένο μοντέλο
νευρωνικών δικτύων που είναι γνωστό ως MLP “Multi Layer Perceptron". Θα πρέπει
βέβαια να τονιστεί ότι υπάρχουν και άλλα χρήσιμα μοντέλα για διάφορες εφαρμογές,
αλλά για στο πεδίο των προβλέψεων το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένο και δημοφιλές.
Ένα νευρωνικά δίκτυο MLP (Multi Layer Perceptron) αποτελείται από ένα
συγκεκριμένο αριθμό στρωμάτων (layers). Το πρώτο στρώμα είναι το στρώμα
εισόδου όπου διοχετεύονται τα προς επεξεργασία δεδομένα με τη μορφή
διανυσμάτων. Το τελευταίο στρώμα είναι το στρώμα εξόδου που αποτελεί την έξοδο
του δικτύου. Ανάμεσα στο στρώμα εισόδου και στο στρώμα εξόδου μεσολαβούν ένα
ή παραπάνω στρώματα που λέγονται ενδιάμεσα στρώματα. Κάθε στρώμα από τα
ενδιάμεσα στρώματα αποτελείται από έναν αριθμό νευρώνων (όχι απαραίτητα ίδιο).
Στην πιο συνηθισμένη περίπτωση όλοι οι νευρώνες ενός στρώματος συνδέονται με
όλους τους νευρώνες του επόμενου στρώματος (πλήρης σύνδεση).
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3.7 Αρχιτεκτονική δομή των νευρωνικών δικτύων
Ένα νευρωνικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των νευρώνων εισόδου, τον
αριθμό των ενδιάμεσων στρωμάτων, τον αριθμό των νευρώνων για κάθε ενδιάμεσο
στρώμα, τον αριθμό των νευρώνων εξόδου και τον τρόπο διασύνδεσης των
νευρώνων. Παρακάτω θα περιγράφουμε με συντομία τις παραμέτρους που
καθορίζουν τις συγκεκριμένες επιλογές.
3.7.1 Αριθμός των νευρώνων εισόδου
Οι νευρώνες εισόδου αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές του συστήματος. Κάθε
νευρώνας αντιστοιχεί σε ένα δεδομένο το οποίο εισάγεται σε μορφή διανύσματος ρ
ανεξάρτητων μεταβλητών. Μερικές φορές, στις ανεξάρτητες μεταβλητές συνηθίζεται
να προστίθεται και μία ακόμη μεταβλητή η οποία ονομάζεται μεταβλητή πόλωσης
(bias). Η τιμή της είναι πάντα ίση με τη μονάδα και ο λόγος χρησιμοποίησης είναι για
γρηγορότερη σύγκλιση του αλγόριθμου εκπαίδευσης (Desai 1998).
3.7.2 Αριθμός ενδιάμεσων στρωμάτων
Σύμφωνα με τον Lipmann, ένα ενδιάμεσο στρώμα επαρκεί εφόσον η συνάρτηση
διαχωρισμού είναι γραμμική, δύο στρώματα απαιτούνται εφόσον η συνάρτηση είναι
δευτέρου βαθμού, ενώ τρία ενδιάμεσα στρώματα επιλύουν οποιαδήποτε μορφή
καμπύλης. Πάντως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι περισσότερα στρώματα δεν
οδηγούν απαραίτητα σε καλύτερη απόδοση του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, ο
αριθμός των ενδιάμεσων στρωμάτων εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος που
έχουμε να επιλύσουμε. Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση για
τον αριθμό των ενδιάμεσων στρωμάτων είναι ο αντικειμενικός σκοπός της χρήσης
του νευρωνικού δικτύου. Αν ο σκοπός αυτός είναι να κατατάξουμε όσο καλύτερα
γίνεται ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων τότε απαιτείται μεγαλύτερο δίκτυο. Αν
όμως ο αντικειμενικός σκοπός είναι να προβλέψουμε τη μελλοντική συμπεριφορά
ενός άγνωστου συνόλου δεδομένων τότε ένα μικρότερο δίκτυο είναι επαρκές
(Patuwo 1992). Η διάκριση αυτή οφείλεται στο φαινόμενο της υπερπροσαρμογής
(overfitting) που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη λειτουργία των νευρωνικών δικτύων.
Σύμφωνα με αυτό το φαινόμενο,

μεγαλύτερα δίκτυα με πολύπλοκη δομή

προσαρμόζονται υπερβολικά στα χαρακτηριστικά των δεδομένων εκπαίδευσης με
αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα γενίκευσης σε νέα άγνωστα δεδομένα.
Αντίθετα, τα απλά δίκτυα, δεν κατατάσσουν το ίδιο επιτυχημένα τα δεδομένα του
δείγματος εκπαίδευσης, αλλά κατατάσσουν καλύτερα τα άγνωστα δεδομένα λόγω
μεγαλύτερης δυνατότητας γενίκευσης (Altman 1993). Τέλος, να σημειωθεί ότι η
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χρήση πολύπλοκων δικτύων επιταχύνει το ρυθμό εκπαίδευσης του δικτύου
(Bhattacharyya 1998).
3.7.3 Αριθμός νευρώνων των ενδιάμεσων στρωμάτων
Μια ακόμη πολύ σημαντική απόφαση κατά το σχεδίασμά ενός νευρωνικού δικτύου
είναι η επιλογή του αριθμού των νευρώνων των ενδιάμεσων στρωμάτων. Στην
περίπτωση που το ενδιάμεσο στρώμα είναι ένα, η βιβλιογραφία αναφέρει διάφορες
προτάσεις. Μία άποψη είναι η χρήση 2η+1 νευρώνων όπου η ο αριθμός των
νευρώνων εισόδου (Patuwo). Σύμφωνα με άλλη εκδοχή ο αριθμός των νευρώνων
μπορεί να κυμαίνεται από 2n1/2+m μέχρι 2η+1 όπου m είναι ο αριθμός των
νευρώνων εξόδου (Fletcher 1993). Άλλη πρόταση είναι η χρήση ίδιου αριθμού
νευρώνων με τις ανεξάρτητες μεταβλητές, δηλαδή η (Zhang 1997). Τέλος, μία ακόμη
πρόταση ισχυρίζεται ότι ο αριθμός των συνολικών συνδέσεων (πλήρης σύνδεση) δεν
πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό τις Ν0,5 όπου Ν είναι ο αριθμός των δεδομένων. Με
βάση αυτή τη σχέση μπορεί εύκολα να υπολογιστεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος
αριθμός των νευρώνων του ενδιάμεσου στρώματος. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει
ότι τελικά ο απαιτούμενος αριθμός των νευρώνων είναι αρκετά μικρότερος. Η
πρακτική εμπειρία πάντως, έχει δείξει ότι η συγκεκριμένη επιλογή προκύπτει μετά
από συνεχείς πειραματισμούς με τις εναλλακτικές λύσεις, γεγονός που αποτελεί ένα
από

τα

μειονεκτήματα των νευρωνικών

δικτύων

(Altman).

Ειδικά για

τις

χρηματοοικονομικές εφαρμογές, έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι απαραίτητη η χρήση
τόσο μεγάλου αριθμού νευρώνων στο ενδιάμεσο στρώμα και ότι ένας σχετικά
περιορισμένος αριθμός που θα προκύψει μετά από δοκιμές αρκεί για να εξαχθεί το
βέλτιστο αποτέλεσμα. Να προσθέσουμε τέλος ότι, αν στην είσοδο χρησιμοποιήθηκε
μεταβλητή πόλωσης, τότε θα χρησιμοποιηθεί και στα ενδιάμεσα στρώματα έχοντας
πάλι τιμή ίση με τη μονάδα.
3.7.4 Αριθμός νευρώνων εξόδου
Ο αριθμός των νευρώνων εξόδου είναι η έξοδος του συστήματος. Στην περίπτωση
δυαδικών μεταβλητών, όπως είναι η δική μας, ο νευρώνας εξόδου είναι ένας και
παίρνει είτε την τιμή 0 είτε την τιμή 1.
3.7.5 Διασύνδεση νευρώνων
Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η πλήρης σύνδεση, δηλαδή όλοι οι νευρώνες
συνδέονται με όλους τους νευρώνες του επόμενου στρώματος. Πάντως, έχει
προταθεί η χρήση σε αρχικό στάδιο ενός μεγάλου δικτύου και η μετέπειτα αφαίρεση
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συνδέσεων με βάση συγκεκριμένους τρόπους όπως pruning και weight elimination
(Desai)
3.8 Συνάρτηση ενεργοποίησης
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες συναρτήσεις που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως συναρτήσεις ενεργοποίησης. Οι πιο δημοφιλείς είναι οι
παρακάτω :
ί) Η σιγμοειδής ή λογαριθμική συνάρτηση
f(x) = (1 + exp(-x))-1
ϋ) Η συνάρτηση της υπερβολικής εφαπτομένης
f(x) = (exp(x) - exp(-x)) / (exp(x) + exp(-x))
iii) Η ημιτονοειδής ή η συνημιτονοειδής συνάρτηση
f(x) = sinx ή f(x) = cosx

iv) Η γραμμική συνάρτηση
f(x) =x
Πιο διαδεδομένη είναι η χρήση της λογαριθμικής συνάρτησης η οποία δίνει τιμές
μεταξύ 0

και

1,

οπότε σε προβλήματα με δυαδική έξοδο δε χρειάζεται

κανονικοποίηση στο αποτέλεσμα του νευρώνα εξόδου. Αν πάντως χρησιμοποιηθεί
συνάρτηση ενεργοποίησης που δε δίνει στο νευρώνα εξόδου αποτέλεσμα μεταξύ 0
και 1, τότε το αποτέλεσμα αυτό πρέπει οπωσδήποτε να κανονικοποιηθεί (Zhang). Να
σημειωθεί ότι είναι δυνατόν, ένα νευρωνικό δίκτυο να χρησιμοποιεί διαφορετικές
συναρτήσεις

ενεργοποίησης

σε

διαφορετικά

ενδιάμεσα

στρώματα

και

σε

διαφορετικούς νευρώνες (Zhang).
3.9 Αλγόριθμος εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα βάρη
όλων των συνδέσεων μεταξύ των νευρώνων μεταβάλλονται διαρκώς μέχρι να
επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος μεταξύ της
επιθυμητής και της πραγματικής τιμής. Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφοροι
αλγόριθμοι εκπαίδευσης, κανένας όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι προσφέρει τη
βέλτιστη λύση σε όλες τις εφαρμογές. Σε γενικές γραμμές, η πιο δημοφιλής και πιο
συχνά χρησιμοποιούμενη φαίνεται ότι είναι η μέθοδος back propagation, η οποία
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όμως έχει το μειονέκτημα ότι απαιτεί πολύ μεγάλο αριθμό δοκιμών μέχρι να
παρουσιάσει ικανοποιητική απόδοση. Εναλλακτικοί αλγόριθμοι είναι οι γενετικοί
αλγόριθμοι, τα ΡΝΝ (Probabilistis Neural Networks που χρησιμοποιούν την τεχνική
της άμεσης αντίδρασης), τα επαναλαμβανόμενα νευρωνικά δίκτυα (Recurrent Neural
Networks), η μηχανή Boltzmann κ.α.
3.10 Κανονικοττοίηση δεδομένων
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, σε περίπτωση δυαδικής εξόδου, εφόσον η συνάρτηση
ενεργοποίησης δεν καταλήγει στην τελική έξοδο σε εύρος αποτελεσμάτων μεταξύ 0
και 1, πρέπει πριν από την τελική έξοδο να προηγηθεί κανονικοποίηση των
αποτελεσμάτων. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που χρησιμοποιείται κατάλληλη
συνάρτηση ενεργοποίησης, μερικοί ερευνητές προτείνουν την εκ των προτέρων
κανονικοποίηση, τόσο των αποτελεσμάτων στην έξοδο, όσο και των δεδομένων
στην είσοδο, με σκοπό την αποφυγή υπολογιστικών προβλημάτων (Lapedes and
Farber). Σε περίπτωση λοιπόν που επιθυμούμε την κανονικοποίηση των δεδομένων
στην είσοδο και τα δεδομένα αυτά αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές του
συστήματος

(causal

problem),

χρησιμοποιούμε

τη

μέθοδο

της

οριζόντιας

κανονικοποίησης καναλιού (along channel normalization). Η πιο συνηθισμένη
συνάρτηση για κανονικοποίηση στο εύρος 0 έως 1 είναι: Xn = (Χ0 - Xmin) / (Xmax Xmin) (Lapedes and Farber 1988).

3.11 Τιμή κατάταξης στην έξοδο (cutoff value)
Όπως έχουμε αναφέρει, στις περιπτώσεις που η μεταβλητή εξόδου είναι δυαδική,
παίρνει είτε την τιμή 0 είτε την τιμή 1. Πως όμως αποφασίζει το νευρωνικό τον τρόπο
κατάταξης; Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η τιμή κατάταξης να βρίσκεται
ακριβώς στη μέση, δηλαδή να έχει τιμή 0,5. Δηλαδή, αν η τιμή εξόδου είναι
μεγαλύτερη από 0,5 το διάνυσμα της εισόδου κατατάσσεται στη μια ομάδα, ενώ αν η
τιμή εξόδου είναι μικρότερη από 0,5 το διάνυσμα εισόδου κατατάσσεται στην άλλη
ομάδα. Αυτή η συνθήκη όμως δεν είναι απαραίτητο να ισχύει και σε κάθε περίπτωση
εξαρτάται από την ανομοιομορφία των πληθυσμών των δύο ομάδων και από τις τιμές
των δύο σφαλμάτων κατάταξης. Αν οι τιμές είναι διαφορετικές διότι θεωρείται ότι ένα
από τα δύο σφάλματα (τύπου α και τύπου β) κοστίζει περισσότερο, τότε ανάλογα
μεταβάλλεται και η τιμή κατάταξης (Fletcher).
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3.12 Συνολικό μέγεθος δείγματος
Το συνολικό μέγεθος των απαιτούμενων δεδομένων για την εκπαίδευση του
νευρωνικού

δικτύου

εξαρτάται από

την αρχιτεκτονική

του,

τον αλγόριθμο

εκπαίδευσης, την πολυπλοκότητα του προς επίλυση προβλήματος και το θόρυβο
που ενσωματώνουν τα δεδομένα. Πάντως, όπως ισχύει σε κάθε στατιστική μέθοδο,
έτσι και στα νευρωνικά δίκτυα, όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος των δεδομένων τόσο
καλύτερη είναι και η ακρίβεια πρόβλεψης που επιτυγχάνεται.
3.13 Διαχωρισμός του συνολικού δείγματος
Για την κατασκευή ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου απαιτούνται δύο δείγματα
δεδομένων. Το δείγμα εκπαίδευσης και το δείγμα ελέγχου. Το δείγμα εκπαίδευσης
χρησιμοποιείται κατά την ανάπτυξη του δικτύου. Το νευρωνικό δίκτυο κάνοντας
χρήση του αλγόριθμου εκπαίδευσης, επεξεργάζεται τα δεδομένα του δείγματος
εκπαίδευσης και μετά από διαδοχικές αλλαγές στα βάρη των νευρώνων καταλήγει
στις τιμές που ελαχιστοποιούν το μέσο τετραγωνικό σφάλμα. Στη συνέχεια, για να
ελέγξουμε την ικανότητα πρόβλεψης, τροφοδοτούμε το νευρωνικό δίκτυο με τα
δεδομένα του δείγματος ελέγχου, τα οποία δεν «γνωρίζει» και τα οποία κατατάσσει
σύμφωνα με την εμπειρία που απέκτησε από το δείγμα εκπαίδευσης. Μερικές φορές
χρησιμοποιείται και τρίτο δείγμα που ονομάζεται δείγμα εγκυρότητας, αλλά τις
περισσότερες φορές και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που τα δεδομένα δεν είναι αρκετά,
το δείγμα αυτό ταυτίζεται με το δείγμα ελέγχου.
Το πρόβλημα που ανακύπτει σε αυτό το σημείο είναι ο τρόπος διαχωρισμού του
συνόλου των δεδομένων στα δύο αυτά δείγματα. Γενικός κανόνας δεν υπάρχει, αλλά
σημαντικό ρόλο στον τρόπο διαχωρισμού παίζουν τα χαρακτηριστικά του
προβλήματος, ο τύπος των δεδομένων καθώς επίσης και το μέγεθος του διαθέσιμου
συνολικού δείγματος. Η βιβλιογραφία αναφέρει διάφορες αναλογίες στον τρόπο
διαχωρισμού όπως 90% - 10%, 80% - 20&, 70% - 30%, αλλά η τελική απόφαση
όπως είπαμε εξαρτάται από τους προαναφερθέντες παράγοντες.

3.14 Αξιολόγηση της απόδοσης των νευρωνικών δικτύων
Υπάρχουν διάφορα μέτρα αξιολόγησης των επιδόσεων των νευρωνικών δικτύων, τα
κυριότερα εκ των οποίων είναι:
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>

Σύμφωνα με το ποσοστό επιτυχίας στην κατάταξη του δείγματος εκπαίδευσης

>

Σύμφωνα με το ποσοστό επιτυχίας στην πρόβλεψη του δείγματος ελέγχου
(κατά γενική ομολογία είναι το σημαντικότερο μέτρο σύγκρισης)

>

Σύμφωνα με το χρόνο εκπαίδευσης

>

Σύμφωνα με τα συγκριτικά αποτελέσματα σε σχέση με άλλες στατιστικές
μεθόδους

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση των
νευρωνικών δικτύων πρέπει να είναι καλύτερα από την εκ των προτέρων πιθανότητα
τυχαίας σωστής κατάταξης (a priori probability).
3.15 Υλοποίηση του νευρωνικού δικτύου
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουμε αναφέρει στις παραπάνω παραγράφους, το
νευρωνικό δίκτυο που θα χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή μας θα χαρακτηρίζεται
από τις παρακάτω παραμέτρους :
■

Αριθμός νευρώνων εισόδου

■

Αριθμός νευρώνων εξόδου

■

Αριθμός ενδιάμεσων στρωμάτων

■

Αριθμός νευρώνων στο ενδιάμεσο στρώμα

■

Τρόπος διασύνδεσης των νευρώνων

■

Ύπαρξη μεταβλητής πόλωσης (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

■

Συνάρτηση ενεργοποίησης στην τελική έξοδο

■

Αλγόριθμος εκπαίδευσης

■

Τιμή κατάταξης

■

Κανονικοποίηση στην είσοδο (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

■

Συνολικό μέγεθος δείγματος

■

Δείγμα εκπαίδευσης

■

Δείγμα ελέγχου

3.16 Περίληψη
Σε αυτό το κεφάλαιο κάναμε παρουσίαση της αρχιτεκτονικής ενός νευρωνικού
δικτύου, καθώς και του τρόπου λειτουργίας του. Παράλληλα, αναφέραμε τις
σημαντικότερες εφαρμογές τους στο χρηματοοικονομικό τομέα και καταλήξαμε με την
παράθεση όλων των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τη δομή και τη λειτουργία
τους. Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε το διαθέσιμο σετ των δεδομένων και
θα εξηγήσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή τους.
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Εισαγωγή
Μέχρι τώρα έχουμε κάνει μια σύντομη αλλά περιεκτική παρουσίαση των δύο
μεθόδων που θα αποτελέσουν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για την
ταξινόμηση των μετοχών σε δύο ομάδες, ανάλογα με τη σχετική τους απόδοση ως
προς το Γενικό Δείκτη Τιμών του Χ.Α.Α.
Στο σημείο αυτό θα κάνουμε παράθεση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα και θα
χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο σκοπό. Το σετ των δεδομένων περιλαμβάνει
τις μετοχές που θα αποτελέσουν το δείγμα προς κατάταξη, τις τιμές τους κατά τη
διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και τους επιλεγμένους αριθμοδείκτες
κάθε έτους, όπως προέκυψαν από τις αντίστοιχες δημοσιευμένες λογιστικές
καταστάσεις.
4.1 Μετοχές και χρονική περίοδος εξεταζόμενων τιμών

Καταρχήν θα πρέπει να αναφερθεί ότι αποφασίστηκε η μη συμμετοχή στο δείγμα
τριών

κλάδων του Χ.Α.Α.

και συγκεκριμένα του Τραπεζικού κλάδου,

του

Ασφαλιστικού κλάδου και του κλάδου των Επενδύσεων. Ο λόγος είναι ότι οι τρεις
αυτοί κλάδοι έχουν ιδιάζοντες ισολογισμούς, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η
απευθείας σύγκριση των λογιστικών τους μεγεθών με τους αντίστοιχους των εταιριών
των υπολοίπων κλάδων. Ειδικά η μη συμμετοχή των μετοχών των τραπεζών
αποτελεί σημαντική απώλεια λόγω του πολύ μεγάλου ειδικού βάρους που έχει ο
συγκεκριμένος κλάδος στη διαμόρφωση της τιμής του γενικού δείκτη τιμών του
Χ.Α.Α.. Επίσης, κατόπιν στατιστικής ανάλυσης που προηγήθηκε των εφαρμογών των
δύο μεθόδων, δεν συμπεριλήφθηκε στην έρευνα ένας περιορισμένος αριθμός
μετοχών, οι αριθμοδείκτες των οποίων κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος (1991-2000) είχαν τιμές που παρουσίαζαν σημαντική απόκλιση από το
μέσο όρο των υπολοίπων (outliers).
Ο χρονικός ορίζοντας της έρευνας έχει φτάσει μέχρι το έτος 1991. Συγκεκριμένα, οι
μετοχές που θα χρησιμοποιηθούν ως δείγμα έχουν το χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν
στον πίνακα των προς διαπραγμάτευση μετοχών του Χ.Α.Α. στις 31/12/1991. Ο
λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο έτος είναι ότι, αφενός το 1990 και
προγενέστερα υπήρχε περιορισμένος αριθμός μετοχών ο οποίος δεν θεωρήθηκε
επαρκής για το σχηματισμό ενός αξιόλογου δείγματος και αφετέρου ότι στα επόμενα
δύο έτη οι καινούριες εισαγωγές μετοχές ήταν μόλις τέσσερις (4). Ο τελικός αριθμός
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των μετοχών που αποτελούν το συνολικό δείγμα είναι εξήντα έξι (66) και
παρατίθενται στο Παράρτημα Α στο τέλος της εργασίας.
4.2 Επιλογή και ανάλυση αριθμοδεικτών

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που θα αποτελέσουν την είσοδο, είναι ένα επιλεγμένο σετ
αριθμοδεικτών που σχηματίστηκε με χρήση των ετήσιων δημοσιευμένων λογιστικών
καταστάσεων των εταιριών (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης
Αποτελεσμάτων). Ο αριθμός των διαθέσιμων αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται
στον τομέα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι πολύ μεγάλος. Από αυτούς,
έχοντας ως γνώμονα τη διεθνή πρακτική και την κάλυψη όλων των τομέων δράσης
της εταιρίας, καταλήξαμε στους αριθμοδείκτες που παρατίθενται αμέσως παρακάτω.
Θα πρέπει όμως προηγουμένως να τονίσουμε ότι για τους περισσότερους
αριθμοδείκτες χρησιμοποιούμε την ετήσια μεταβολή τους και όχι την τιμή τους, διότι
η αγορά αυτό που ουσιαστικά αξιολογεί και μεταβάλλει την τιμή της μετοχής, είναι η
αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η προσέγγιση δεν μπορεί να γίνει
για όλους τους αριθμοδείκτες. Σε περιπτώσεις που ο αριθμοδείκτης έχει τη
δυνατότητα να πάρει αρνητικές τιμές, η χειροτέρευση του δείκτη από ένα αρνητικό
μέγεθος σε ένα ακόμη πιο αρνητικό αντιστοιχεί μαθηματικά σε θετική μεταβολή. Για
να αποφύγουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, στους συγκεκριμένους αριθμοδείκτες
χρησιμοποιούμε τα πραγματικά τους μεγέθη. Επίσης, παρόμοια προσέγγιση
χρησιμοποιούμε για τους αριθμοδείκτες που μπορούν να πάρουν μηδενική τιμή, διότι
η μεταβολή τους σε κάποιο έτος, όταν συνοδεύεται από μηδενική τιμή στο αμέσως
προηγούμενο έτος, παράγει διαίρεση με το μηδέν, δηλαδή ένα μη αποδεκτό,
μαθηματικά, αποτέλεσμα.
Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού (μεταβολή): Ονομάζεται ταχύτητα κυκλοφορίας
ενεργητικού και είναι αριθμοδείκτης δραστηριότητας.
Πωλήσεις / Απαιτήσεις (μεταβολή) : Ονομάζεται ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων
και είναι αριθμοδείκτης δραστηριότητας.
Κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια : Ονομάζεται αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων
και είναι αριθμοδείκτης αποδοτικότητας.
Κέρδη προ φόρων / Σύνολο Ενεργητικού : Ονομάζεται αποδοτικότητα ενεργητικού
και είναι αριθμοδείκτης αποδοτικότητας.
(Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις : Είναι το περιθώριο μικτού
κέρδους και ανήκει στους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας.
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Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις : Είναι το περιθώριο καθαρού κέρδους και ανήκει
και αυτός στους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας.
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (μεταβολή) : Είναι ο
δείκτης γενικής ρευστότητας και ανήκει στους αριθμοδείκτες ρευστότητας.
(Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(μεταβολή) : Είναι ο δείκτης ειδικής ρευστότητας και ανήκει στους αριθμοδείκτες
ρευστότητας.
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια (μεταβολή) : Είναι ο δείκτης κάλυψης
υποχρεώσεων και ανήκει στους αριθμοδείκτες ρευστότητας.
Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού (μεταβολή) : Είναι και αυτός ένας
δείκτης

κάλυψης υποχρεώσεων και ανήκει και αυτός στους αριθμοδείκτες

ρευστότητας.
Ίδια κεφάλαια / Σύνολο κεφαλαίων : Είναι ο συντελεστής διάρθρωσης κεφαλαίων
και ανήκει στους αριθμοδείκτες μόχλευσης.
Σύνολο μερισμάτων / Σύνολο κερδών προς διάθεση : Αποτελεί το ποσοστό
διανεμομένων κερδών και ανήκει στους αριθμοδείκτες επενδύσεων.
Σύνολο μερισμάτων / Ίδια κεφάλαια : Αποτελεί τη μερισματική απόδοση και ανήκει
στους αριθμοδείκτες επενδύσεων
Ίδια κεφάλαια / Αριθμός μετοχών (μεταβολή): Είναι η εσωτερική αξία της μετοχής
και ανήκει επίσης στους αριθμοδείκτες επενδύσεων.
Μεταβολή των πωλήσεων : Δεν είναι κλασσικός αριθμοδείκτης, αλλά αποτελεί
σημαντικό παράγοντα αξιολόγησης της πορείας της τιμής μιας μετοχής

Όπως παρατηρούμε, οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες καλύπτουν όλο το φάσμα των
τομέων αξιολόγησης μιας εταιρίας (δραστηριότητα, αποδοτικότητα, ρευστότητα,
μόχλευση και επενδύσεις).
Στο Παράρτημα Β, στο τέλος της εργασίας, γίνεται μία παράθεση των αριθμοδεικτών
που χρησιμοποιήθηκαν σε άλλες έρευνες. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν και
άλλες εφαρμογές, χωρίς όμως να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί αριθμοδείκτες από
αυτούς του Παραρτήματος Β.
4.3 Τρόπος υπολογισμού των αποδόσεων των μετοχών σε σχέση με το Γ.Δ. Ορισμός των δύο ομάδων

Μετά τον προσδιορισμό των αριθμοδεικτών που θα αποτελέσουν τις ανεξάρτητες
μεταβλητές εισόδου, θα πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα οριστεί η
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έξοδος για κάθε μετοχή. Η σύγκριση θα γίνει σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές,
με σκοπό να κάνουμε και μια αξιολόγηση του τρόπου και του χρόνου με τον οποίο
αξιολογεί η αγορά τις μεταβολές στα χρηματοοικονομικά μεγέθη των εισηγμένων
εταιριών, όπως αυτά αναφέρονται στις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις. Η
πρώτη χρονική στιγμή θα είναι το τέλος του πρώτου τριμήνου. Συγκεκριμένα, για
κάθε μετοχή αλλά και για το Γ.Δ. θα γίνεται σύγκριση των τιμών στις 31/12/Χ και στις
31/3/Χ+1. Οι μεταβολές των τιμών σύμφωνα με τον τύπο RTp. =

(Ρ31/3 - Ρ31/12) / Ρ31/12

θα αποτελούν τις αποδόσεις του τριμήνου. Αν η απόδοση μιας μετοχής είναι
μεγαλύτερη από αυτή του Γ.Δ., τότε η έξοδος για τη μετοχή θα είναι 1, ενώ αν η
απόδοση της μετοχής είναι μικρότερη από αυτή του Γ.Δ., τότε η έξοδος για τη μετοχή
θα είναι 0. Άρα στη μία ομάδα θα ανήκουν οι μετοχές με έξοδο 0 και στη δεύτερη
ομάδα οι μετοχές με έξοδο 1. Παρόμοια θα γίνει και ο διαχωρισμός για τη δεύτερη
χρονική στιγμή που είναι το τέλος του πρώτου εξαμήνου. Το μόνο που αλλάζει
φυσικά είναι ότι οι συγκρίσεις θα γίνουν μεταξύ των τιμών στις 30/6/Χ+1 και των
τιμών στις 31/12/Χ.

Συμπερασματικά λοιπόν, αυτό που θέλουμε να ελέγξουμε είναι το αν υπάρχει κάποια
σχέση μεταξύ της μεταβολής των χρηματοοικονομικών μεγεθών των εισηγμένων
εταιριών στο τέλος του έτους X, όπως αυτές ορίζονται από τις αντίστοιχες
δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις και των μεταβολών των τιμών των μετοχών
είτε στο πρώτο τρίμηνο του έτους Χ+1, είτε στο πρώτο εξάμηνο του έτους Χ+1. Αν
βρεθεί κάποια σχέση στο πρώτο τρίμηνο, αυτό σημαίνει ότι η αγορά με κάποιο τρόπο
αντιλαμβάνεται γρήγορα αυτές τις χρηματοοικονομικές μεταβολές, ενώ αν βρεθεί
κάποια σχέση στο εξάμηνο, τότε το συμπέρασμα θα είναι ότι η αγορά ανταποκρίνεται
μετά τη δημοσίευση των καταστάσεων (χωρίς βέβαια να μπορούμε να καταλήξουμε
σε συμπεράσματα σχετικά με το ρυθμό αυτής της αντίδρασης). Αν δε βρεθεί καμία
σχέση, τότε θα διαφαίνεται μία σχετική αναισθησία της αγοράς σε αυτές τις
μεταβολές. Περισσότερα όμως σχετικά με τέτοιου είδους συμπεράσματα θα
αναφερθούν στα κεφάλαια όπου θα εφαρμοσθούν οι δύο μέθοδοι.
4.4 Περίληψη

Στο κεφάλαιο αυτό κάναμε την παρουσίαση των δεδομένων. Συγκεκριμένα, στην
ενότητα 4.1 καταγράψαμε τις μετοχές που αποτελούν το συνολικό δείγμα και
εξηγήσαμε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. Στην επόμενη ενότητα
παραθέσαμε τους αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητες
μεταβλητές και εξηγήσαμε τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκαν. Τέλος, στην ενότητα
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4.3 εξηγήσαμε πως και πότε θα γίνουν οι συγκρίσεις των αποδόσεων μεταξύ των
μετοχών και του Γ.Δ. και πως θα προκόψουν οι έξοδοι που αντιστοιχούν στις τιμές
αυτών των συγκρίσεων. Στο επόμενο κεφάλαιο θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή
της διακριτικής ανάλυσης πάνω στο συγκεκριμένο σετ δεδομένων που περιγράψαμε.
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Εισαγωγή
Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε το ολοκληρωμένο σετ δεδομένων που
διαθέτουμε για επεξεργασία και εξαγωγή αποτελεσμάτων. Το σετ αυτό θα
τροφοδοτήσει τις δύο μεθόδους που επιλέξαμε και είναι η γραμμική διακριτική
ανάλυση και το νευρωνικό δίκτυο. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στη
γραμμική διακριτική ανάλυση. Θα τροφοδοτήσουμε το στατιστικό πακέτο SPSS με τα
δεδομένα και αφού κάνουμε τους αναγκαίους ελέγχους των προϋποθέσεων ισχύος,
θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα και να καταλήξουμε σε
κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.
5.1 Υλοποίηση της διακριτικής ανάλυσης
Προτού ξεκινήσουμε την εφαρμογή της γραμμικής διακριτικής ανάλυσης, θα
υπενθυμίσουμε ότι σκοπός της ανάλυσης είναι η ταξινόμηση ενός σετ μετοχών που
διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν η απόδοσή τους
σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτή του
γενικού δείκτη τιμών του Χ.Α.Α.. Κριτήριο για την ταξινόμηση αποτελεί ένα σετ
επιλεγμένων αριθμοδεικτών και τα χρονικά διαστήματα που θα εξεταστούν θα είναι
δύο. Το πρώτο τρίμηνο του έτους (με βάση τους αριθμοδείκτες που προκύπτουν από
τις λογιστικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους) και, παρόμοια, το πρώτο
εξάμηνο του έτους. Το συνολικό δείγμα μας είναι ένα σύνολο 66 μετοχών που
διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. (βλ. Παράρτημα Α). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι
συνολικά δεκαπέντε (15), είναι ποσοτικές μεταβλητές και αντιστοιχούν σε γνωστούς
και ιδιαίτερα δημοφιλείς αριθμοδείκτες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Όπως
έχουμε ήδη αναφέρει, κάποιες από αυτές αντιστοιχούν σε πραγματικές τιμές, ενώ
κάποιες άλλες σε μεταβολές των τιμών από έτος σε έτος (βλ. παρ. 4.2). Η
εξαρτημένη μεταβλητή είναι ποιοτική μεταβλητή και παίρνει είτε την τιμή 0 είτε την
τιμή 1.
5.1.1 Εφαρμογή της μεθόδου στο πρώτο τρίμηνο
Κατά την πρώτη εφαρμογή, θα προσπαθήσουμε να ταξινομήσουμε τις μετοχές
σύμφωνα με τη σχετική τους απόδοση ως προς το γενικό δείκτη κατά το πρώτο
τρίμηνο.
Μέγεθος του δείγματος : Από τις 66 μετοχές, προέκυψαν, μετά την αφαίρεση των
ασυνήθιστων τιμών, 562 συνολικά παρατηρήσεις. Το δείγμα θεωρείται ικανοποιητικό
σε σχέση με τον αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών (15), αφού καταλήγει σε μία
σχέση 37 παρατηρήσεων για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή (σαφώς μεγαλύτερη
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αναλογία από τη ζητούμενη 20/1). Σύμφωνα με την εκ των προτέρων ταξινόμηση,
358 από αυτές τις παρατηρήσεις (ποσοστό 63.7%) πέτυχαν απόδοση χαμηλότερη
από αυτή του γενικού δείκτη, ενώ 204 παρατηρήσεις (ποσοστό 36.3%) πέτυχαν
υψηλότερη απόδοση. Αυτή η ασυμμετρία αποτελεί το πρώτο σημαντικό πρόβλημα
στην εφαρμογή της μεθόδου. Όπως είναι εμφανές, οι δύο πληθυσμοί είναι ιδιαίτερα
ανομοιόμορφοι αφού, σε κάθε μία παρατήρηση που ανήκει στο ένα γκρουπ,
αντιστοιχούν δύο παρατηρήσεις στο άλλο γκρουπ. Πάντως και τα δύο γκρουπ έχουν
πλήθος μεγαλύτερο από 20 παρατηρήσεις που είναι μια απαίτηση της μεθόδου.
Διαχωρισμός του δείγματος : Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, χωρίσαμε το
συνολικό δείγμα σε δύο υποσύνολα με τυχαίο τρόπο και με αναλογία 75-25*. Έτσι
προέκυψαν το δείγμα ανάλυσης που περιέχει 420 παρατηρήσεις (75%) και το δείγμα
ελέγχου που περιέχει 142 παρατηρήσεις (25%).
Έλεγχος των προϋποθέσεων ισχύος της μεθόδου :

Σε ότι αφορά την

κανονικότητα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή σε
επίπεδο μίας μεταβλητής. Σε πολλαπλό επίπεδο ο έλεγχος είναι δύσκολος, αλλά η
επάρκεια του δείγματος, μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι η απαιτούμενη
κανονικότητα ισχύει. Ο έλεγχος της πολυσυγγραμικότητας γίνεται με χρήση των
αντίστοιχων πινάκων όπου διαφαίνεται ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των ανεξάρτητων
μεταβλητών Χ3 και Χ4 (0.825), Χ7 και Χ8 (0.975), Χ9 και Χ10 (0.919). Το πρόβλημα
που μπορεί να δημιουργείται θα λυθεί με τη διαδικασία εφαρμογής της σταδιακής
διακριτικής ανάλυσης (stepwise method) όπου, με βάση κάποιο κριτήριο, οι περιττές
μεταβλητές θα απορριφθούν. Σε ότι αφορά τη γραμμικότητα μεταξύ των ανεξάρτητων
μεταβλητών, η φύση και η μορφή των δεδομένων μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι
ισχύει. Τέλος, δεν υπάρχουν ελλιπή δεδομένα (missing data), ενώ οι ασυνήθεις τιμές
(outliers) έχουν απομακρυνθεί στο αρχικό στάδιο σχηματισμού του δείγματος
(δηλαδή οι 562 παρατηρήσεις είναι απαλλαγμένες από ασυνήθεις τιμές).
Τύπος διακριτικής συνάρτησης : Ο σχετικά μεγάλος αριθμός των ανεξάρτητων
μεταβλητών μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε τη σταδιακή διακριτική ανάλυση,
ώστε πέρα από την ορθότητα της ταξινόμησης να μπορέσουμε να βγάλουμε
συμπεράσματα σχετικά με τις πληροφορίες που παίρνουμε από τις συγκεκριμένες
μεταβλητές. Βέβαια, για να γίνει η σύγκριση θα χρησιμοποιήσουμε και την άμεση
διακριτική ανάλυση, όπου χρησιμοποιούνται όλες μαζί οι μεταβλητές. Το τελικό
συμπέρασμα θα απαντά στην ερώτηση αν μπορούμε να πάρουμε παρόμοια ή και
καλύτερη πληροφόρηση χρησιμοποιώντας λιγότερες μεταβλητές.
Υπολογισμός της διακριτικής συνάρτησης : Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης,
μπορούμε να δούμε στον Πίνακα 5.1 που ακολουθεί, για όλες τις ανεξάρτητες
μεταβλητές, τη μέση τιμή και την αντίστοιχη τυπική απόκλιση, για κάθε ομάδα
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ξεχωριστά, αλλά και για το σύνολο των παρατηρήσεων. Ο πίνακας βέβαια αφορά
στο δείγμα ανάλυσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1
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Στον Πίνακα 5.2 που έπεται, μπορούμε να δούμε την ανάλυση διασποράς που
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της σημαντικότητας ανάμεσα στις μέσες τιμές των
ανεξάρτητων μεταβλητών στις δύο ομάδες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2
XI
Χ2
Χ3
Χ4
Χ5
Χ6
Χ7
Χ8
Χ9
ΧΙΟ
XII
Χ12
Χ13
Χ14
Χ15

Wilks' Lambda
0.987
0.999
0.996
0.999
1.000
0.989
0.996
0.996
0.998
0.999
0.996
0.994
0.999
0.996
1.000

|
F
5.466
0.268
1.520
0.415
0.002
4.565
1.652
1.774
0.700
0.387
1.664
2.550
0.554
1.682
0.001

dfl
1
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.00011
1.000
1.000
1.000
1.000

df2
1
418.000
418.000
418.000
418.000
418.000
418.000
418.000
418.000
418.000
418.000
418.000
418.000
418.000
418.000
418.000

Sig.
0.020
0.605
0.218
0.520
0.965
0.033
0.199
0.184
0.403
0.534
0.198
0.111
0.457
0.195
0.971

Στη συνέχεια, για τη σταδιακή διακριτική ανάλυση, θα χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο
την απόσταση Mahalanobis και θα θέσουμε ελάχιστη τιμή εισόδου για την F την τιμή
1.5. Ο Πίνακας 5.3 μας δείχνει τα τελικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της
μεθόδου, δηλαδή ποιες μεταβλητές έχουν τη μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα. Στο
Παράρτημα Γ υπάρχουν τα αποτελέσματα του SPSS σε ολοκληρωμένη μορφή, όπου
παρουσιάζονται και τα ενδιάμεσα βήματα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3
Entered
Step
1
2
3
4

XI
X2
X15
XI2

Min. D Squared
Statistic Between Group Exact F
Statistic
dfl
0.055 .00 and 1.00
5.466
1.000
0.100 .00 and 1.00
4.910
2.000
4.587
0.140 .00 and 1.00
3.000
0.167 .00 and 1.00
4.095
4.000

df2
Sig.
418.000
0.020
417.000
0.008
416.000
0.004
415.000
0.003

Όπως βλέπουμε στον πίνακα, οι συντελεστές που απομένουν είναι μόλις τέσσερις
και οι συγκεκριμένα οι (XI, Χ2, XI2, XI5). Στη σύγκριση με την άμεση μέθοδο που
θα γίνει αργότερα με τους πίνακες ταξινόμησης, θα διαπιστώσουμε κατά πόσο τα
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αποτελέσματα

της ταξινόμησης δικαιολογούν την απομάκρυνση

όλων των

υπολοίπων μεταβλητών.

Στους Πίνακες 5.4.1 και 5.4.2 βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του μοντέλου για την
άμεση και τη σταδιακή διακριτική ανάλυση αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.1_________________________________________________________________________________

Eigenvalues
Function

||
||
||~
||
||Eigenvalue
||% of Variance ||Cumulative % ||Canonical Comelation
Til
0.055H
IQOll
100H
0.229

Wilks' Lambda
df
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square
22.044
1
0.948

Sig.
15

0.107

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4.2
Eigenvalues
Function
1

Eigenvalue
% of Variance
Cumulative %
Canonical Correlation
0.039
100.000
100.000
0.195

Wilks' Lambda
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square
df
1
0.962
16.103

Sig.
4.000

0.003

Παρατηρούμε ότι στην άμεση διακριτική ανάλυση έχουμε στατιστική σημαντικότητα
ίση με 0.107 και μια κανονική συσχέτιση της τάξης του 0.229 που σημαίνει ότι 0.2292,
δηλαδή 5.24% της διασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από το μοντέλο
που περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές. Αντίστοιχα στη σταδιακή ανάλυση, η
στατιστική σημαντικότητα είναι εμφανώς μεγαλύτερη (0.003) αλλά η κανονική
συσχέτιση είναι στα επίπεδα του 0.195 που σημαίνει ότι 3.8% της διασποράς της
εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από το μοντέλο, που όμως περιλαμβάνει μόνο
τέσσερις μεταβλητές.
Στους Πίνακες 5.5.1 και 5.5.2 βλέπουμε αντίστοιχα για την άμεση και τη σταδιακή
μέθοδο τους κανονικοποιημένους συντελεστές οι οποίοι θα εφαρμοστούν στο δείγμα
ελέγχου. Αμέσως παρακάτω, στους Πίνακες 5.6.1 και 5.6.2, βλέπουμε τα φορτία
(discriminant loadings) κατανεμημένα από την υψηλότερη στη χαμηλότερη τιμή (δε
λαμβάνεται υπόψη το πρόσημο), τα οποία θα συζητηθούν αργότερα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5.1
Standardized Canonical Discriminant Function
Coefficients
Function
1.000
-0.986
0.504
0.498
-1.055
0.018
0.415
-0.110
0.253
-0.161
0.098
0.315
0.314
0.367
-0.042
0.505

XI
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
XII
X12
X13
X14
X15

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5.2
Standardized Canonical
Discriminant Function Coefficients
Function
1.000
XI
-1.306
X2
0.650
X12
0.408
X15
0.572

5 - 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6.1
Structure Matrix]
Function
1.000
-0.487
0.445
0.333
0.277
0.270
0.269
0.268
0.257
-0.174
0.155
0.134
-0.129
0.108
0.009
0.008

XI
Χ6
Χ12
Χ8
Χ14
XII
Χ7
Χ3
Χ9
Χ13
Χ4
ΧΙΟ
Χ2
Χ5
Χ15

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6.2
Structure Matrix
Function
XI
XI2
X6
X14
X4
X3
X13
X2
X8
X7
XII
X9
XI5
X10
X5

||
1
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1.000
-0.576
0.393
0.369
0.282
0.246
0.218
0.204
0.128
0.095
0.079
0.032
0.028
0.009
0.000
0.000
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Στους Πίνακες 5.7.1 και 5.7.2 βλέπουμε αντίστοιχα τη μέση τιμή των σκορ της
διακριτικής συνάρτησης για κάθε ομάδα. Όπως αναμένεται, η συνολική μέση τιμή
είναι μηδέν [0.155 X 261 + (-0.254) X 159 = 40.45 - 40.38 - περίπου ίσο με μηδέν για
τη σταδιακή ανάλυση]. Παρόμοια ισχύει για την άμεση ανάλυση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7.1
Functions at Group Centroids
Function
Y
0
1

1
0.183
-0.3

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7.2
Functions at Group Centroids
Function
1
0 0.15469
1 -0.2539

Y

Οι Πίνακες 5.8.1 και 5.8.2 που ακολουθούν, αποτελούν τους πίνακες ταξινόμησης
(classification matrices) του δείγματος ανάλυσης για κάθε μέθοδο αντίστοιχα και
ουσιαστικά αποτελούν την έξοδο του προγράμματος. Κάτω από κάθε πίνακα
παρατίθενται και τα αντίστοιχα γραφήματα για κάθε ομάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8.1
(Classification Results

|Original

1___________________

Predicted Group Membership
Y
0
0
Count
245
1
143
%
0
93.90%
1
89.90%
62.1% of original grouped cases correctly classified
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Total
1
16
16
6.10%
10.10%

261
159
100
100
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Canonical Discriminant Function 1
Υ= 0
50-

Canonical Discriminant Function 1
Y= 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8.2
Classification Results

Original

Predicted Group Membership
Total
Y
1
0
0
Count
249
12 261
1
145
14 159
%
0
95.40% 4.60% 100
1
91.20%
8.8 100
62.6% of original grouped cases correctly classified.
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Canonical Discriminant Function 1
Υ= 0
40

Canonical Discriminant Function 1
Y= 1

Όπως παρατηρούμε, στην άμεση μέθοδο το συνολικό ποσοστό σωστής ταξινόμησης
είναι 62.1%. Η πιθανότητα αυτή ταυτίζεται με την εκ των προτέρων πιθανότητα
συνολικής σωστής ταξινόμησης και δεν προσθέτει καμία επιπλέον πληροφορία. Αν
όμως κάνουμε σύγκριση

με την εκ των προτέρων πιθανότητα βέλτιστης

ταξινόμησης και στις δύο ομάδες, η οποία είναι 52.93% (=0.6212 + 0.3792), τότε η
γραμμική διακριτική ανάλυση προσθέτει κάτι παραπάνω. Παρόμοια, στη σταδιακή
μέθοδο, η πιθανότητα σωστής ταξινόμησης είναι λίγο μεγαλύτερη και συγκεκριμένα
ισούται με 62.6%. Αυτή η έστω και μικρή αύξηση στο ποσοστό κατάταξης, μας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι μπορούμε με λιγότερες μεταβλητές να πάρουμε παρόμοια και
λίγο καλύτερη πληροφόρηση. Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που είναι
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εμφανές είναι ότι, η διακριτική συνάρτηση που παράγεται από τη γραμμική διακριτική
ανάλυση ταξινομεί τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στην ομάδα με
τιμή 0 (δηλαδή θεωρεί ότι σχεδόν όλες οι μετοχές θα έχουν απόδοση χαμηλότερη
από αυτή του γενικού δείκτη). Αυτή η συμπεριφορά έχει σχέση με την ανομοιομορφία
στους πληθυσμούς των δύο ομάδων, η οποία, όπως φαίνεται, σε συνδυασμό με την
πολύ κοντινή απόσταση των κέντρων τους, οδηγεί σε μία μετακίνηση της ευθείας
διαχωρισμού προς την κατεύθυνση με τον μεγαλύτερο πληθυσμό.
Ένα ακόμη μέγεθος μέτρησης της διακριτικής ικανότητας του πίνακα ταξινόμησης
είναι το Press’s Q. Η τιμή του υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο :
Press’s Q = [Ν - (η*Κ)]2 / Ν*(Κ-1) = [420 - (261*2)] / 420*1 = 24.77 (άμεση μέθοδος)
Press’s Q = [Ν - (π*Κ)]2 / Ν*(Κ-1) = [420 - (263*2)] / 420*1 = 26.75 (σταδιακή μέθοδος)
Τέλος, η τιμή ί (t value), που συνδέεται με το επίπεδο σημαντικότητας της ακρίβειας
της ταξινόμησης, είναι ίση με 4.96 για την άμεση διακριτική ανάλυση και 5.16 για τη
σταδιακή [ t = (ρ — 0.5.) / (0.5*(1-0.5))/Ν)1/2, όπου ρ: ποσοστό σωστής ταξινόμησης
και Ν: το συνολικό μέγεθος του δείγματος ]

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων : Μετά τον υπολογισμό της διακριτικής συνάρτησης,
θα αναλύσουμε τη βαρύτητα κάθε μεταβλητής στο μοντέλο. Η σταδιακή μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε έχει ήδη εντοπίσει τις ανεξάρτητες μεταβλητές που ενσωματώνουν
τη σημαντικότερη πληροφόρηση. Στον Πίνακα 5.6.2 που προηγήθηκε, βλέπουμε το
φορτίο για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. Με έντονα γράμματα είναι οι τέσσερις
μεταβλητές που έχουν προκύψει από τη σταδιακή μέθοδο. Τα φορτία αυτά θα τα
χρησιμοποιήσουμε για την τελική κατάταξη, διότι θεωρούνται πιο έγκυρα από τα
βάρη. Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα των διακριτικών φορτίων, η μεταβλητή που
έχει τη μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα είναι η XI (Πωλήσεις / Σύνολο ενεργητικού),
ενώ τη μικρότερη η Χ5 (Μικτό περιθώριο κέρδους) και η Χ10 (Σύνολο υποχρεώσεων
/ Σύνολο ενεργητικού). Να σημειωθεί ότι η μηδενική συνεισφορά της Χ10 μπορεί να
οφείλεται στη σημαντική πολυσυγγραμικότητα σε σχέση με τη μεταβλητή Χ9, ενώ η
Χ9 και στις δύο μεθόδους φαίνεται ότι δεν προσφέρει σημαντική πληροφόρηση.

Έλεγχος εγκυρότητας : Ο έλεγχος της εγκυρότητας στο SPSS γίνεται με δημιουργία
δείγματος ελέγχου μέσα από το αρχικό δείγμα. Γι αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε
από το ολόκληρο δείγμα ένα υποσύνολο ίσο με 25% των παρατηρήσεων. Τα
ποσοστά επιτυχούς ταξινόμησης που φαίνονται στους αντίστοιχους πίνακες
ταξινόμησης (Πίνακες 5.9.1 και 5.9.2 για την άμεση μέθοδο και πίνακες 5.10.1 και
5.10.2 για τη σταδιακή). Όπως παρατηρούμε, τα δείγματα ελέγχου έχουν χειρότερη
αλλά πολύ κοντινή απόδοση, γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία των συντελεστών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9.1
Classification Results

Original

Predicted Group Membership
Y
1
0
347
11
Count
0
1
188
16
0
96.90%
3.10%
%
1
92.20%
7.80%
64.6% of original grouped cases correctly classified.

Total

Predicted Group Membership
Y
0
1
70
15
Count
0
1
38
24
82.35% 17.65%
%
0
1
61.30% 38.70%
63.9% of original grouped cases correctly classified.

Total

358
204
100%
100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9.2
Classification Results ||

Cases selected

85
62
100%
100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10.1
Classification Results

Original

Predicted Group Membership
Y
0
1
Count
0
351
7
1
199
5
%
0
98.00%
2.00%
1
97.50%
2.50%
63.3% of original grouped cases correctly classified.

Total
358
204
100%
100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10.2
Classification Results

Cases selected

Predicted Group Membership
Y
0
1
0
Count
73
12
1
43
19
%
0
85.90% 14.10%
1
69.40% 30.60%
62.6% of original grouped cases correctly classified.
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85
62
100%
100%
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5.1.2 Εφαρμογή της μεθόδου στο πρώτο εξάμηνο

Κατά τη δεύτερη εφαρμογή, θα προσπαθήσουμε να ταξινομήσουμε τις μετοχές
σύμφωνα με τη σχετική τους απόδοση ως προς το γενικό δείκτη κατά το πρώτο
εξάμηνο.

Μέγεθος του δείγματος : Το συνολικό μέγεθος του δείγματος είναι το ίδιο με πριν.
Αποτελείται δηλαδή από 562 παρατηρήσεις. Σύμφωνα με την εκ των προτέρων
ταξινόμηση, 340 από αυτές τις παρατηρήσεις (ποσοστό 60.5%) πέτυχαν απόδοση
χαμηλότερη από αυτή του γενικού δείκτη, ενώ 222 παρατηρήσεις (ποσοστό 39.5%)
πέτυχαν υψηλότερη απόδοση. Όπως παρατηρούμε, σε σχέση με την απόδοση του
τριμήνου, οι μετοχές που πέτυχαν υψηλότερη απόδοση από το γενικό δείκτη
αυξήθηκαν, αλλά και πάλι υπάρχει μια σχετική ασυμμετρία μεταξύ των πληθυσμών.

Διαχωρισμός του δείγματος : Ακολουθώντας την ίδια τακτική με πριν, χωρίσαμε το
δείγμα με τυχαίο τρόπο σε δύο υποσύνολα με αναλογία 75-25. Έτσι προέκυψαν το
δείγμα ανάλυσης (analysis sample) που περιέχει 420 παρατηρήσεις (75%) και το
δείγμα ελέγχου (holdout sample) που περιέχει 142 παρατηρήσεις (25%).

Έλεγχος των προϋποθέσεων ισχύος της μεθόδου : Και σε αυτή την περίπτωση
ισχύουν τα ίδια με την εφαρμογή του τριμήνου.

Τύπος διακριτικής συνάρτησης : Θα χρησιμοποιήσουμε την σταδιακή διακριτική
ανάλυση, την οποία θα συγκρίνουμε με την άμεση.

Υπολογισμός της διακριτικής συνάρτησης : Παρόμοια με την εφαρμογή του
τριμήνου, στον Πίνακα 5.11 που ακολουθεί βλέπουμε για όλες τις ανεξάρτητες
μεταβλητές τη μέση τιμή και την αντίστοιχη τυπική απόκλιση για κάθε ομάδα
ξεχωριστά, αλλά και για το σύνολο των παρατηρήσεων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11
Group Statistics
Mean

Std. Deviation

Υ

Total

0 XI
Χ2
Χ3
Χ4
Χ5
Χ6
Χ7
Χ8
Χ9
ΧΙΟ
XII
Χ12
Χ13
Χ14
XI5
1 XI
Χ2
Χ3
Χ4
Χ5
Χ6
Χ7
Χ8
Χ9
ΧΙΟ
XII
Χ12
Χ13
Χ14
XI5
XI
Χ2
Χ3
Χ4
Χ5
Χ6
Χ7
Χ8
Χ9
ΧΙΟ
XII
Χ12
XI3
Χ14
XI5

-0.054
0.013
0.126
0.070
0.262
0.106
0.087
0.124
0.070
0.018
0.568
0.395
0.055
0.059
0.117
0.001
-0.021
0.147
0.080
0.258
0.088
0.072
0.105
0.108
0.034
0.549
0.380
0.068
0Ό241Ι
0.151H
-0.03211
-0.00111
0.134H
0.074H
0.261H
0.099H
0.081
0.117
0.085
0.024
0.560||
0.389||
0.060||
0.045H
0.131H
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0.247
0.396
0.198
0.088
0.142
0.283
0.703
0.857
0.531
0.330
0.184
0.304
0.063
0.308
0.247
0.188
0.291
0.280
0.086
0.120
0.129
0.634
0.679
0.622
0.358
0.184
0.285
0.080
0246
0.253
0.227
0.358
0.234
0.087
0.133
0.234
0.676
0.790
0.569
0.341
0184
0.296
0.070
0.285
0.250
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Στον Πίνακα 5.12 που έπεται, μπορούμε να δούμε την ανάλυση διασποράς που
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της σημαντικότητας ανάμεσα στις μέσες τιμές των
ανεξάρτητων μεταβλητών στις δύο ομάδες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12
Tests of Equality of Group Means
Wilks' Lambda F
df 1
df2
Sig.
5.882
0.986
1.000 418.000
0.016
0.998
0.933
1.000 418.000
0.335
0.784
0.998
1.000 418.000
0.376
0.997
1.340
0.248
1.000 418.000
1.000
0.136
1.000 418.000
0.712
0.999
0.591
1.000 418.000
0.442
1.000
0.049
1.000 418.000
0.824
0.057
1.000
1.000 418.000
0.811
0.999
0.455
1.000 418.000
0.500
0.999
0.212
1.000 418.000
0.645
0.997
1.108
1.000 418.000
0.293
0.999
0.239
1.000 418.000
0.625
0.992
3.403
1.000 418.000
0.066
0.996
1.489
1.000 418.000
0.223
0.996
1.877
0.171
1.000 418.000

XI
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
XII
X12
X13
X14
X15

Στη συνέχεια, για τη σταδιακή διακριτική ανάλυση, θα χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο
την απόσταση Mahalanobis και θα θέσουμε ελάχιστη τιμή εισόδου για την F την τιμή
1.5. Ο Πίνακας 5.13 μας δείχνει τα τελικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της
μεθόδου (για ολοκληρωμένα αποτελέσματα βλέπε στο Παράρτημα Γ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.13
Entered
1 Statistic

Step
1
2
3
4

XI
X2
X13
X12

1

Min. D Squared
| Between Groups Exact F
II
1
Statistic dfl
df2
| Sig.
5.882
0.058 .00 and 1.00
1.000H 418.0001
0.016
0.115 .00 and 1.00
5.770
2.000 417.000
0.003
0.1371 .00 and 1.00
4.577
3.000 416.000
0.004
0.174 .00 and 1.00
4.342
4.000H415.000
0.002

Όπως βλέπουμε στον πίνακα, οι συντελεστές που απομένουν είναι και σε αυτή την
περίπτωση τέσσερις (4), αλλά έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση. Αντί για την
ανεξάρτητη μεταβλητή XI5 (μεταβολή των πωλήσεων), έχει επιλεγεί η XI3 (σύνολο
μερισμάτων / ίδια κεφάλαια).
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Στους Πίνακες 5.14.1 και 5.14.2 βλέπουμε αντίστοιχα τα χαρακτηριστικά του
μοντέλου για την άμεση και τη σταδιακή διακριτική ανάλυση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14.1
Eigenvalues
Function

% of Variance Cumulative % Canonical Correlation
Eigenvalue
100.000
0.217
1
0.049
100.000

Wilks' Lambda
II
df
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square
1
0.953
19.795

Sig.
15.000

0.180

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14.2
Eigenvalues
Function

Eigenvalue
% of Variance Cumulative % ||Canonical Correlation
1
0.042
100.000H
100.000
0.200

Wilks' Lambda
1
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square
df
17.057
1
0.960

II
Sig.
4.000

0.002

Παρατηρούμε ότι στην άμεση έχουμε στατιστική σημαντικότητα ίση με 0.18 και μια
κανονική συσχέτιση της τάξης του 0.217 που σημαίνει ότι 0.2172, δηλαδή 4.7% της
διασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από το μοντέλο που περιλαμβάνει
όλες τις μεταβλητές. Αντίστοιχα στη σταδιακή ανάλυση, η στατιστική σημαντικότητα
είναι εμφανώς μεγαλύτερη (0.002) αλλά η κανονική συσχέτιση είναι στα επίπεδα του
0.2 που σημαίνει ότι 4% της διασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής εξηγείται από
το μοντέλο, που όμως περιλαμβάνει μόνο τέσσερις μεταβλητές. Σε σχέση με την
εφαρμογή του τριμήνου, η σταδιακή ανάλυση επιτυγχάνει καλύτερη στατιστική
σημαντικότητα (0.002 vs 0.003) και καλύτερη κανονική συσχέτιση (4% vs 3.8%) από
την άμεση.

Στους Πίνακες 5.15.1 και 5.15.2 βλέπουμε για την άμεση και τη σταδιακή ανάλυση
αντίστοιχα τους κανονικοποιημένους συντελεστές, οι οποίοι θα εφαρμοστούν στο
δείγμα ελέγχου. Αμέσως παρακάτω, στους Πίνακες 5.16.1 και 5.16.2, βλέπουμε τα
φορτία (discriminant loadings) κατανεμημένα από την υψηλότερη στη χαμηλότερη
τιμή (δε λαμβάνεται υπόψη το πρόσημο), τα οποία θα συζητηθούν αργότερα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.15.1
Standardized Canonical Discriminant Function
Coefficients
Function
1.000
0.843
-0.636
0.286
0.246
-0.264
-0.182
0.321
-0.190
0.874
-0.688
-0.047
-0.468
0.376
-0.046
-0.120

XI
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
XII
X12
X13
X14
X15

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.15.2
Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients
Function
1.000
XI
0.851
X2
-0.686
X12
-0.542
X13
0.645
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.16.1

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.16.2

Structure Matrix
Function
XI
Χ13
Χ15
Χ14
Χ4
XII
Χ2
Χ3
Χ6
Χ9
Χ12
ΧΙΟ
Χ5
Χ8
Χ7

Structure Matrix
Function

1
0.533691
0.405967
0.301455
-0.26853
0.254694
-0.231639
-0.212548
0.194851
-0.169208
0.148508
-0.107605
0.101315
-0.081193
-0.052612
-0.048929

XI
XI3
Χ15
Χ4
Χ3
Χ2
XII
Χ14
Χ5
XI2
Χ7
Χ8
ΧΙΟ
Χ9
Χ6

1
0.579822
0.441057
0.394908
0.319943
0.277124
-0.23092
-0.163459
-0.155943
0.133594
-0.116906
-0.09093
-0.088609
0.034322
0.009809
-0.008699

Στους Πίνακες 5.17.1 και 5.17.2 βλέπουμε αντίστοιχα τη μέση τιμή των σκορ της
διακριτικής συνάρτησης για κάθε ομάδα (η συνολική μέση τιμή είναι και σε αυτή την
περίπτωση μηδέν).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.17.1
Functions at Group Centroids
Function
1.000
0|| -0.180
1
0.273

Y

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.17.2
Functions at Group Centroids
Function
1.000
0
-0.166
1
0.251

Y
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Οι Πίνακες 5.18.1 και 5.18.2 αποτελούν τους πίνακες ταξινόμησης (classification
matrices) του δείγματος ανάλυσης για κάθε μέθοδο αντίστοιχα και ουσιαστικά
αποτελούν την έξοδο του προγράμματος. Κάτω από κάθε πίνακα παρατίθενται και τα
αντίστοιχα γραφήματα για κάθε ομάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.18.1
Classification Results |

Original

II
Predicted Group Membership ||
Total
Y
0
1
!
Count
23
253
—2301Γ
o
1371
30
167
i|
%
90.90%||
9.10%
100
0
1
82% ||
18%
100
61.9% of original grouped cases comectly classified.

Canonical Discriminant Function 1
Y= 0

Std. Dev = 1.05
Mean = -.18
N = 253.00

Canonical Discriminant Function 1
Y= 1
40

30

20

10

illftrth^.

'% \ '% '<b % * %
% % % $
OO^OOO
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Stt. Dev = .92
Mean = .27
N = 167.00
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.18.2
Classification Results
Y
Original

Count
%

0
1
0
1

Predicted Group Membership
0
236
139
93.30%
83.20%

62,9% of original grouped cases correctly classified.

Canonical Discriminant Function 1
Y= 0

Canonical Discriminant Function 1
Y= 1

SU. Dev= .93
Mean = .25
N= 167.00
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Total
1
17
28
6.70%
16.80%

253
167
100
100
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Όπως παρατηρούμε, στην άμεση μέθοδο το συνολικό ποσοστό σωστής ταξινόμησης
είναι 61.9%. Η πιθανότητα αυτή είναι ελαφρά υψηλότερη από την εκ των προτέρων
πιθανότητα συνολικής σωστής ταξινόμησης (60.2%) και αρκετά υψηλότερη από την
εκ των προτέρων πιθανότητα βέλτιστης ταξινόμησης και στις δύο ομάδες, η οποία
είναι 52.08%. Παρόμοια, στη σταδιακή μέθοδο, η πιθανότητα σωστής ταξινόμησης
είναι λίγο μεγαλύτερη και συγκεκριμένα ισούται με 62.6%. Και στην εφαρμογή του
εξαμήνου, η διακριτική συνάρτηση που παράγεται από τη γραμμική διακριτική
ανάλυση ταξινομεί τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων στην ομάδα με
τιμή 0 (δηλαδή θεωρεί ότι σχεδόν όλες οι μετοχές θα έχουν απόδοση χαμηλότερη
από αυτή του γενικού δείκτη), γεγονός που όπως είπαμε έχει την πηγή του στην
ανομοιομορφία των πληθυσμών στις δύο ομάδες.
Ακόμη, η τιμή του Press’s Q για το εξάμηνο υπολογίζεται παρακάτω :
Press’s Q = [Ν - (η*Κ)]2 / Ν*(Κ-1) = [420 - (260*2)]2 / 420*1 = 23.8 (άμεση μέθοδος)
Press’s Q = [Ν - (π*Κ)]2 / Ν*(Κ-1) = [420 - (264*2)]2 / 420*1 = 27.77 (σταδιακή μέθοδος)
Τέλος, η τιμή ί (t value) είναι ίση με 4.88 για την άμεση διακριτική ανάλυση και 5.16
για τη σταδιακή.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων : Μετά τον υπολογισμό της διακριτικής συνάρτησης,
θα αναλύσουμε τη βαρύτητα κάθε μεταβλητής στο μοντέλο. Η σταδιακή μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε έχει ήδη εντοπίσει τις ανεξάρτητες μεταβλητές που ενσωματώνουν
τη σημαντικότερη πληροφόρηση. Στον Πίνακα 5.16.2, βλέπουμε για κάθε ανεξάρτητη
μεταβλητή το διακριτικό της φορτίο. Με έντονα γράμματα είναι οι τέσσερις μεταβλητές
που

έχουν

προκύψει

από

τη

σταδιακή

μέθοδο.

Τα

φορτία

αυτά

θα

τα

χρησιμοποιήσουμε για την τελική κατάταξη, διότι θεωρούνται πιο έγκυρα από τα
βάρη. Σύμφωνα λοιπόν με τα διακριτικά φορτία, η μεταβλητή που και σε αυτή την
περίπτωση έχει τη μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα είναι η XI (Πωλήσεις / Σύνολο
ενεργητικού), ενώ τη μικρότερη αυτή τη φορά την έχει η Χ6 (κέρδη προ φόρων /
πωλήσεις).

Έλεγχος εγκυρότητας : Και στο εξάμηνο, ο έλεγχος της εγκυρότητας γίνεται με τον
ίδιο τρόπο, δηλαδή με δημιουργία δείγματος ελέγχου από το ίδιο το συνολικό δείγμα.
Οι Πίνακες 5.19.1 και 5.19.2 μας δείχνουν τα αποτελέσματα για την άμεση μέθοδο
και οι Πίνακες 5.20.1 και 5.20.2 τα αποτελέσματα για τη σταδιακή μέθοδο.
Παρατηρούμε μια πολύ καλή επίδοση του δείγματος ελέγχου στην άμεση μέθοδο
που όμως είναι τυχαία, ενώ στη σταδιακή το αποτέλεσμα είναι φυσιολογικό με το
δείγμα ελέγχου να επιτυγχάνει ελαφρά χαμηλότερη επίδοση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.19.1
Classification Results

Original

Predicted Group Membership
1
Y
0
Count
0
305
35
1
180
42
%
0
89.70% 10.30%
1
81.10% 18.90%
61.7% of original grouped cases correctly classified.

Total

Predicted Group Membership
Y
0
1
Count
0
78
11
1
35
23
%
0
87.60% 12.40%
1
60.30% 39.70%
68.7% of original grouped cases correctly classified.

Total

340
222
100%
100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.19.2
Classification Results

Cases selected

89
58
100%
100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.20.1
Classification Results |

Original

Count
%

Y
0
1
0
1

Predicted Group Membership
0
311
184
91.50%
82.90%

Total
1
29
38
8.50%
17.10%

340
222
100%
100%

62.1% of original grouped cases correctly classified.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.20.2
Classification Results

Cases selected

Predicted Group Membership
Y
0
1
Count
0
||
79||
10
1
46
12
%
0
88.80% 11.20%
1
79.30% 20.70%
61.9% of original grouped cases correctly classified.
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58
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5.2 Συμπεράσματα από τη χρήση της γραμμικής διακριτικής ανάλυσης

Τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη χρήση της γραμμικής διακριτικής
ανάλυσης, πιθανώς να δείχνουν ότι δεν είναι σε θέση να προσφέρει σημαντικά
υψηλότερη πληροφόρηση, αφού τα αποτελέσματά της ή είναι ίσα με την εκ των
προτέρων συνολική πιθανότητα σωστής ταξινόμησης, ή είναι ελαφρά καλύτερα. Δεν
θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η σχετικά υψηλή ανομοιομορφία που παρατηρείται
μεταξύ των πληθυσμών των δύο ομάδων αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα που
στρεβλώνει σε κάποιο βαθμό τα αποτελέσματα. Επίσης, ο τυχαίος τρόπος που
επιλέξαμε για το διαχωρισμό του συνολικού δείγματος σε δείγμα ανάλυσης και δείγμα
ελέγχου δεν εξασφάλισε τη διατήρηση της αναλογίας μεταξύ των δύο ομάδων. Έτσι,
στην εφαρμογή του τριμήνου, ενώ η αναλογία στο δείγμα ανάλυσης είναι 62.1 / 37.9,
στο δείγμα ελέγχου είναι 68.3 / 31.7. Στη δε εφαρμογή του εξαμήνου, στο δείγμα
ανάλυσης η αναλογία είναι 60.2 / 39.8, ενώ στο δείγμα ελέγχου είναι 61.25 / 38.75.
Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που λίγο ή πολύ επηρεάζουν τα αποτελέσματα της
γραμμικής διακριτικής ανάλυσης.

Στην προσπάθειά μας να βγάλουμε καλύτερα συμπεράσματα, εκτελέσαμε μία ακόμη
εφαρμογή. Από το συνολικό δείγμα των 562 παρατηρήσεων για το τρίμηνο,
αφαιρέσαμε με τυχαίο τρόπο 154 παρατηρήσεις που είχαν έξοδο 0. Το υπόλοιπο
δείγμα που παρέμεινε αποτελούνταν από 408 παρατηρήσεις, οι οποίες ήταν
μοιρασμένες από 204 σε κάθε ομάδα. Εφαρμόσαμε πάλι τη γραμμική διακριτική
ανάλυση και τα αποτελέσματα που βρήκαμε συνοψίζονται παρακάτω :

Άυεση διακριτική ανάλυση (τρίυηνο)
Στατιστική σημαντικότητα : 0.04
Κανονική συσχέτιση : 0.25 δηλαδή εξηγείται το 6.25% της διασποράς
Τιμή t: 3.676
Press’s Q : 13.42
Ο Πίνακας 5.21.1 που ακολουθεί είναι ο Πίνακας ταξινόμησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.21.1

Classification Results

Original

Predicted Group Membership Total
1
Y
0
204
0
118
86
Count
204
1
81
123
42.2%
%
0
57.8%
100
39.7%
1
100
60.3%
59.1% of original grouped cases correctly classified.

Σταδιακή διακριτική ανάλυση (τρίυηνο)
Στατιστική σημαντικότητα : 0
Κανονική συσχέτιση : 0.231 δηλαδή εξηγείται το 5.34% της διασποράς
Μεταβλητές που επιλέχτηκαν : XI - Χ6 - X11 - XI2
Μεταβλητή με την υψηλότερη διακριτική ικανότητα : Χ6
Μεταβλητή με την χαμηλότερη διακριτική ικανότητα : Χ5
Τιμή t: 4.24
Press's Q : 18.13
Ο Πίνακας 5.22.1 που ακολουθεί είναι ο Πίνακας ταξινόμησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.22.1
Classification Results
Predicted Group Membership! Total
Y
0
1
Count
0
130
74
204
1
87
117
204
63.7%
36.3%
%
0
100
1
42.6%
57.4%
100
60.5% of original grouped cases correctly classified.

i--------------

1
Original

Στη συνέχεια κάναμε το ίδιο στα δεδομένα του εξαμήνου. Προέκυψε δείγμα 444
παρατηρήσεων, οπότε κάθε ομάδα περιείχε 222 παρατηρήσεις. Εφαρμόσαμε ξανά
τη γραμμική διακριτική ανάλυση και τα αποτελέσματα συνοψίζονται παρακάτω :
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Άιιεση διακριτική ανάλυση (εξάυηνο)
Στατιστική σημαντικότητα : 0.043
Κανονική συσχέτιση : 0.239 δηλαδή εξηγείται το 5.7% της διασποράς
Τιμή t: 3.7
Press's Q : 13.7
Ο Πίνακας 5.23.1 που ακολουθεί είναι ο Πίνακας ταξινόμησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.23.1
Classification Results
Predicted Group Membership Total
1
Y
0
87
222
135
Count
0
1
96
126
222
39.2%
%
0
60.8%
100
43.2%||
1
56.8%
100
58.8% of original grouped cases correctly classified.

Original

Σταδιακή διακριτική ανάλυση (εξάμηνο)
Στατιστική σημαντικότητα : 0
Κανονική συσχέτιση : 0.213 δηλαδή εξηγείται το 4.5% της διασποράς
Μεταβλητές που επιλέχτηκαν : XI - Χ2 - XI2 - XI3
Μεταβλητή με την υψηλότερη διακριτική ικανότητα : XI
Μεταβλητή με την χαμηλότερη διακριτική ικανότητα : Χ9
Τιμή t: 3.877
Press’s Q : 15.14
Ο Πίνακας 5.24.1 που ακολουθεί είναι ο Πίνακας ταξινόμησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.24.1
Classification Results
Predicted Group Membership Total
0
1
128
94
Count
222
87
135
222
%
57.7%
42.3%
100
39.2%
60.8%
100
59.2% of original grouped cases correctly classified.
1

Original

Y
0
1
0
1
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Όπως παρατηρούμε, τα αποτελέσματα είναι εμφανώς καλύτερα όταν οι δύο
πληθυσμοί είναι ίσοι μεταξύ τους. Αν και δεν θα αναφέρουμε αποτελέσματα,
παρόμοια συμπεριφορά επέδειξε και ένα δείγμα που αφορούσε μόνο στο δεύτερο
τρίμηνο του έτους, όπου η αναλογία των μετοχών ήταν 51% - 49% υπέρ των
μετοχών που πέτυχαν απόδοση καλύτερη από αυτή του γενικού δείκτη. Άρα, η
σταθερότητα των αποτελεσμάτων μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η ισότητα των
δύο πληθυσμών αποτελεί σημαντικό παράγοντα απόδοσης για τη γραμμική
διακριτική ανάλυση.

Συνοψίζοντας λοιπόν, τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθόδου είναι:

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή ταξινόμησης του δείγματος παίζει η όσο το δυνατόν
μικρότερη απόκλιση των δύο πληθυσμών. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη
ευαισθησία σε αυτό τον παράγοντα.
Το μέγεθος του δείγματος πρέπει να είναι σχετικά μεγάλο, αλλά δεν παρατηρήθηκαν
ουσιαστικές διαφορές μεταξύ δειγμάτων μεγάλων με, αλλά διαφορετικού μεγέθους.
Τα κέντρα των δύο πληθυσμών δεν είναι επαρκώς απομακρυσμένα ώστε να
αναμένεται στατιστικά αξιόπιστη επίλυση από τη γραμμική προσέγγιση που
προσφέρει η διακριτική ανάλυση.
Η σύγκριση ανάμεσα στο πρώτο τρίμηνο και στο πρώτο εξάμηνο δεν έδειξε κάποια
εμφανή υπεροχή. Το εξάμηνο παρουσιάζει ελαφρά καλύτερα αποτελέσματα.
Τόσο στην εφαρμογή του τριμήνου, όσο και στην εφαρμογή του εξαμήνου, η
σταδιακή διακριτική ανάλυση παρουσίασε λίγο καλύτερα αποτελέσματα ταξινόμησης,
χρησιμοποιώντας όμως αισθητά χαμηλότερο αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών
(τέσσερις από δεκαπέντε).

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά τη διάρκεια των διαφόρων δοκιμών
εμφανίστηκαν σημάδια αστάθειας στην εφαρμογή της μεθόδου. Μερικά τυχαία
επιλεγμένα δείγματα παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα ταξινόμησης, αν και
σημαντικά μικρότερα σε μέγεθος, ενώ διαφορές εμφανίστηκαν μεταξύ ίσων
δειγμάτων που επιλέχτηκαν με διαφορετικό (τυχαίο) τρόπο. Επίσης, δε θα πρέπει να
ξεχνάμε

ότι

την

προηγούμενη

δεκαετία

οι

τράπεζες,

οι

οποίες

δε

συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα για λόγους που αναφέρθηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο,
επηρέαζαν πάρα πολύ το γενικό δείκτη, ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη αξιόπιστων
εναλλακτικών επιλογών τις καθιστούσε ως τη βασική επενδυτική επιλογή. Η
συμπεριφορά αυτή έχει εξισορροπηθεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά την
εισαγωγή πολλών νέων εταιριών με ιδιαίτερα αξιόπιστα χαρακτηριστικά που έχουν
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αξιόλογη βαρύτητα στο γενικό δείκτη και έχουν εξομαλύνει τον μέχρι πρότινος
τραπεζοκεντρικό χαρακτήρα του γενικού δείκτη.

Όλα αυτά μας δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρχουν περιθώρια για πιο
αναλυτική έρευνα πάνω στις παραμέτρους που φαίνεται να επηρεάζουν την έξοδο
του μοντέλου. Παράγοντες όπως αυτοί που προαναφέρθηκαν, αλλά και ακόμη
περισσότεροι όπως το πλήθος των μετοχών, το σετ των αριθμοδεικτών μπορούν να
εξεταστούν σε μεγαλύτερο βάθος και να καταλήξουν σε ένα πιο αξιόπιστο και
εφαρμόσιμο μοντέλο.

5.3 Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο χρησιμοποιήσαμε τη γραμμική διακριτική ανάλυση για να
προσεγγίσουμε το πρόβλημα της ταξινόμησης των μετοχών σε δύο ομάδες. Στο
δείγμα με τους άνισους πληθυσμούς σε κάθε ομάδα, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν
κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο, αλλά ξεπερνούσαν ελαφρά την εκ των προτέρων συνολική
πιθανότητα σωστής ταξινόμησης. Βελτιωμένα σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα
πάνω

σε δείγμα με ίσους πληθυσμούς, γεγονός που δείχνει μια σημαντική

ευαισθησία της μεθόδου σε αυτόν τον παράγοντα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα
χρησιμοποιήσουμε για τον ίδιο σκοπό τα νευρωνικά δίκτυα και θα προσπαθήσουμε
να εντοπίσουμε την κατάλληλη αρχιτεκτονική δομή που δίνει τα καλύτερα
αποτελέσματα ταξινόμησης.
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Εισαγωγή

Στο

προηγούμενο

κεφάλαιο

εφαρμόσαμε

τη

γραμμική

διακριτική

ανάλυση

προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο που να ταξινομεί σωστά τις μετοχές
στις δύο ομάδες που έχουμε ορίσει. Παρατηρήσαμε ότι η ταξινόμηση δεν γίνεται με
ιδιαίτερη επιτυχία, παρά μόνο στην περίπτωση που οι πληθυσμοί των δύο ομάδων
είναι ίσοι. Στο κεφάλαιο αυτό θα εφαρμόσουμε ένα νευρωνικό δίκτυο με κατάλληλη
αρχιτεκτονική δομή, με σκοπό να ελέγξουμε αν ένα μη γραμμικό μη παραμετρικό
μοντέλο μας δίνει καλύτερη ταξινόμηση.

6.1 Εφαρμογή του νευρωνικού δικτύου στο τρίμηνο

Το νευρωνικό δίκτυο που θα χρησιμοποιήσουμε θα έχει 15 νευρώνες εισόδου, όσες
δηλαδή και οι ανεξάρτητες μεταβλητές και έναν νευρώνα εξόδου με τιμή 0 ή 1. Για
την επίλυση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ένα ενδιάμεσο στρώμα είναι αρκετό. Ο
κατάλληλος αριθμός των νευρώνων στο ενδιάμεσο στρώμα θα εντοπιστεί μετά από
δοκιμές. Θα δοκιμάσουμε νευρωνικό δίκτυα με δύο νευρώνες στο ενδιάμεσο στρώμα
μέχρι οκτώ το πολύ, ενώ η σύνδεση με το στρώμα εισόδου θα είναι πλήρης (κάθε
νευρώνας εισόδου θα συνδέεται με όλους τους νευρώνες του ενδιάμεσου
στρώματος).

Μεταβλητή πόλωσης δε θα

χρησιμοποιηθεί και

η

συνάρτηση

ενεργοποίησης στην έξοδο θα είναι η σιγμοειδής. Ο αλγόριθμος εκπαίδευσης που θα
χρησιμοποιηθεί θα είναι η πλέον δημοφιλής μέθοδος backpropagation. Πριν την
επεξεργασία, το σετ των παρατηρήσεων θα κανονικοποιηθεί μέσω της εφαρμογής
“linear scaling” που βρίσκεται στο βασικό μενού του νευρωνικού δικτύου. Το
συνολικό δείγμα των 562 παρατηρήσεων θα χωριστεί με τυχαίο τρόπο σε δύο
υποσύνολα με αναλογία 75 - 25. Έτσι, το δείγμα εκπαίδευσης αποτελείται από 420
παρατηρήσεις, ενώ το δείγμα ελέγχου από 142 παρατηρήσεις.

Η πρώτη εφαρμογή που κάναμε ήταν για το τρίμηνο. Ξεκινήσαμε τις δοκιμές με δύο
νευρώνες στο ενδιάμεσο στρώμα και αυξάνοντας διαδοχικά φτάσαμε μέχρι τους
οκτώ. Για κάθε δοκιμή προέκυψε ένας πίνακας κατάταξης, τόσο για το δείγμα
εκπαίδευσης, όσο και για το δείγμα ελέγχου. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
φαίνονται στον Πίνακα 6.1. Το δίκτυο που θα προτιμηθεί θα είναι αυτό που
δημιουργεί την καλύτερη συνολική ταξινόμηση (με έμφαση στο δείγμα ελέγχου). Τα
αποτελέσματα αυτά φαίνονται στον Πίνακα 6.1, όπου παράλληλα μπορούμε να
παρατηρήσουμε ότι το βέλτιστο δίκτυο αντιστοιχεί στον αριθμό των νευρώνων που

6 - 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

παράγουν την ελάχιστη τιμή για την E[L] (pA.Zapranis). Στο Παράρτημα Δ υπάρχουν
όλες οι ολοκληρωμένες εκτυπώσεις των εξόδων των νευρωνικών δικτύων για κάθε
περίπτωση. Μεταξύ των αποτελεσμάτων μπορούμε να δούμε την εξέλιξη των τιμών
της t value και του R-square και για τα δύο δείγματα. Να σημειώσουμε ότι σε κάθε
τρέξιμο του δικτύου, θέσαμε ως μέγιστο αριθμό επαναλήψεων τις 10.000 φορές
(epochs). Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι οι εκ των προτέρων πιθανότητες για το
τρίμηνο είναι 62.1% για τις μετοχές με χαμηλότερη απόδοση από το γενικό δείκτη (0),
και 37.9% για τις μετοχές με υψηλότερη απόδοση από το γενικό δείκτη (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Αριθμός νευρώνων

2
3
4
5

6
7

8

ΔΕΙΓΛ/ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ποσοστό
Ln
E[L]
0.0766
0.66
6.6631
0.67
0.0590
0.0723
0.65
0.0661
0.0819
0.05629
0.0654
0.68
0.75
0.0453
0.0628
0.044
0.0443
0.78
0.0411
0.0413
0.79

ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ln
Ποσοστό
E[L]
0.65
0.1433
6.116
0.64
0.0911
0.1591
0.65
0.1121
0.1652
0.63
0.1224
0.2212
0.68
0.0848
0.0666
0.4
0.2053
0.2058
0.5
0.1856
0.1859

Όπως παρατηρούμε, για το δείγμα εκπαίδευσης υπάρχει μια φυσιολογική τάση
καλυτέρευσης της ταξινόμησης με την αύξηση του αριθμού των νευρώνων. Την
καλύτερη απόδοση επιτυγχάνει το δίκτυο με τους οκτώ νευρώνες (79%), ενώ τη
χειρότερη το δίκτυο με τους τέσσερις νευρώνες (65%). Πάντως, τα δίκτυα με δύο έως
τέσσερις νευρώνες παρουσίασαν παρόμοια απόδοση και η διαφορά άρχισε να είναι
αισθητή μετά την προσθήκη και του πέμπτου νευρώνα. Σε κάθε περίπτωση, η
ταξινόμηση είναι καλύτερη και από τη βέλτιστη κατάταξη και στις δύο ομάδες
(52.93%) και από τη μέγιστη συνολική πιθανότητα (62.1%).

Αντίθετα, το δείγμα ελέγχου, με την αύξηση του αριθμού των νευρώνων, όχι μόνο δεν
παρουσιάζει βελτίωση των αποτελεσμάτων του, αλλά στα πολύπλοκα δίκτυα των
επτά ή οκτώ νευρώνων παρουσίασε κάθετη μείωση του συντελεστή επιτυχούς
ταξινόμησης. Τη χειρότερη απόδοση την παρουσίασε το δίκτυο με τους επτά
νευρώνες (40%) και την καλύτερη το δίκτυο με τους έξι νευρώνες (68%). Στα δίκτυα
με λιγότερους νευρώνες, η ταξινόμηση είναι καλύτερη από την μέγιστη συνολική
πιθανότητα (62.1%), αλλά στα μεγάλα δίκτυα τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά.

Αυτή η διαφοροποίηση είναι απολύτως φυσιολογική αφού, όπως αναφέραμε και στο
τρίτο κεφάλαιο, όσο πιο πολύπλοκο γίνεται το δίκτυο για να προσεγγίσει τα δεδομένα
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του δείγματος εκπαίδευσης, τόσο προσαρμόζεται καλύτερα στα συγκεκριμένα
δεδομένα, με αποτέλεσμα να μην παράγει εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα στο
δείγμα ελέγχου.

Συνολικά, το δίκτυο που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα και για τα δύο δείγματα
είναι αυτό με τους έξι νευρώνες (15-6-1).

6.2 Εφαρμογή του νευρωνικού δικτύου στο εξάμηνο

Στη συνέχεια κάναμε την ίδια προσέγγιση για τα δεδομένα του εξαμήνου. Σε αυτή την
περίπτωση, σταματήσαμε τις δοκιμές στο δίκτυο με τους έξι νευρώνες, τόσο γιατί στο
σημείο εκείνο άρχισε να μην βελτιώνει τα αποτελέσματά του, όσο και γιατί τα δίκτυα
με

πολλούς

νευρώνες

αρχίζουν

και

απαιτούν

υψηλούς

χρόνους

για

να

ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα είναι μάλλον σίγουρο ότι δεν θα
παρουσιάσουν καλά αποτελέσματα στο δείγμα ελέγχου. Στον Πίνακα 6.2 που
ακολουθεί βλέπουμε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή στο εξάμηνο. Να
υπενθυμίσουμε ότι οι εκ των προτέρων πιθανότητες για το εξάμηνο είναι 60.2% για
τις μετοχές με χαμηλότερη απόδοση από το γενικό δείκτη (0), και 39.8% για τις
μετοχές με υψηλότερη απόδοση από το γενικό δείκτη (1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Αριθμός νευρώνων

2
3
4
5

6

ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ποσοστό
Ln
E[L]
0 0656
0.67
ό.όόό2
0.67
0.0654
0.0649
0.74
0.0555
0.0558
0.7
0.0545
0.0549
0.0586
0.68
0.0583

ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ποσοστό
Ln
E[L]
0.0868
0.0887
0.62
0.62
0.0808
0.084
0.57
0.0976
0.0996
0.61
0.1077
0.1091
0.58
0.1213
0.1233

Όπως βλέπουμε, στο δείγμα εκπαίδευσης έχουμε μια γενικά σταθερή απόδοση
κοντά στο 70% με καλύτερο το δίκτυο των τεσσάρων νευρώνων (74%) και χειρότερο
το δίκτυο των δύο και τριών νευρώνων (67%). Και σε αυτή την περίπτωση το
ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης είναι υψηλότερο από την εκ των προτέρων
πιθανότητα συνολικής σωστής κατάταξης (60,2%).

Το δείγμα ελέγχου παρουσιάζει και σε αυτή την περίπτωση αντίστοιχη συμπεριφορά,
με χειροτέρευση των αποτελεσμάτων κατά την αύξηση του μεγέθους. Καλύτερη
απόδοση είχαν τα δίκτυα με τους δύο και τους τρεις νευρώνες (62%), ενώ χειρότερη
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το δίκτυο με τους τέσσερις νευρώνες (57%). Οι δύο αυτές ακραίες πιθανότητες είναι
στα όρια της εκ των προτέρων πιθανότητας.

Καλύτερη συνολική εικόνα και για τις δύο ομάδες έδειξαν τα μικρά δίκτυα των δύο και
τριών νευρώνων, με προτιμότερο αυτό των τριών νευρώνων λόγω μικρότερων
συντελεστών Ln kai E[L] και στα δύο δείγματα.

6.3 Εφαρμογή σε δείγμα με ίσους πληθυσμούς στις δύο ομάδες
(τρίμηνο)

Η πρώτη εκτίμηση από τα αποτελέσματα της χρήσης του νευρωνικού δικτύου είναι
ότι δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την εκ των προτέρων πιθανότητα και στα δύο
δείγματα, αλλά όχι σε εντυπωσιακά καλό βαθμό για το δείγμα ελέγχου, γεγονός που
θέτει υπό αμφισβήτηση τη γενίκευση της χρήσης σε άγνωστα δείγματα. Επειδή
όμως, όπως αναφέραμε και στο πέμπτο κεφάλαιο, οι πληθυσμοί των δύο ομάδων
είναι άνισοι σε αρκετά σημαντικό βαθμό, εφαρμόσαμε τα νευρωνικά δίκτυα (όπως και
τη γραμμική διακριτική ανάλυση), σε ένα ακόμη δείγμα, υποσύνολο του αρχικού. Το
χαρακτηριστικό αυτού του δείγματος είναι η ισότητα των πληθυσμών των δύο
γκρουπ, που προέκυψε μετά από τυχαία απομάκρυνση ενός κατάλληλου αριθμού
παρατηρήσεων με έξοδο μηδέν (0). Αυτή η αφαίρεση έγινε τόσο στο συνολικό δείγμα
του τριμήνου, όσο και στο συνολικό δείγμα του εξαμήνου. Στον Πίνακα 6.3 που
ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη χρήση των δικτύων στο τρίμηνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (ΙΣΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ)
Αριθμός νευρώνων

2
3
4
5

6

ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ποσοστό
Ln
E[L]
0.65
0.0722
0.0716
0.71
0.0628
0.0632
0.65
0.0584
0.0565
0.72
0.0529
0.0533
0.82
0.0428
0.043

ΔΕ ΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ln
Ποσοστό
E[L]
0.44
0.0503
0.0534
0.52
0.1134
0.1151
0.1552
0.42
0.1528
0.46
0.1623
0.1639
0.43
0.1747
0.1739

Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά στο δείγμα εκπαίδευσης είναι καλύτερα από τα
αντίστοιχα αποτελέσματα του Πίνακα 6.1

και βελτιώνονται ανάλογα με την

πολυπλοκότητα του δικτύου. Ειδικά το ποσοστό του 82% στο δίκτυο με τους έξι
νευρώνες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και δείχνει πόσο καλά προσαρμόζεται το
δίκτυο στο συγκεκριμένο δείγμα. Όπως είναι αναμενόμενο, η βελτίωση των

6 - 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

αποτελεσμάτων στο δείγμα εκπαίδευσης προκαλεί αντίστοιχα χειροτέρευση των
αποτελεσμάτων στο δείγμα ελέγχου. Υποφερτό ποσοστό, λίγο πάνω από την εκ των
προτέρων πιθανότητα (50% περίπου) παρουσιάζει το δίκτυο με τους τρεις νευρώνες,
ενώ τα υπόλοιπα καταλήγουν σε άσχημα ποσοστά της τάξης του 45%.

Το δίκτυο με τους τρεις νευρώνες είναι αυτό που πετυχαίνει τα καλύτερα
αποτελέσματα και για τις δύο ομάδες.

6.4 Εφαρμογή σε δείγμα με ίσους πληθυσμούς στις δύο ομάδες
(εξάμηνο)

Στον Πίνακα 6.4 που ακολουθεί αμέσως μετά, βλέπουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα
για το εξάμηνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΙΣΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ)
Αριθμός νευρώνων
2

3
4
5

6

ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ln
Ποσοστό
E[L]
0.72
0.0661
0.0666
0.62
0.0652
0.0656
0.74
0.0562
0.0567
0.75
0.0513
0.0518
0.81
0.0431
0.0434

ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ποσοστό
Ln
E[L]
0.46
0.1249
0.1277
0.59
0.0955
0.0962
0.51
0.1866
0.1385
0.55
0.1584
0.1592
0.47
0.1804
0.1823

Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με του τριμήνου με μέγιστο ποσοστό για το δείγμα
εκπαίδευσης το 81% στο δίκτυο με τους έξι νευρώνες.

Σχετικά καλύτερη

συμπεριφορά σε σχέση με το τρίμηνο για το δείγμα ελέγχου, με μέγιστο ποσοστό το
59% στους τρεις νευρώνες.

Την καλύτερη απόδοση συνολικά διεκδικούν το δίκτυο με τους τρεις νευρώνες (62% 59%), που παρουσιάζει πολύ αξιόλογο ποσοστό στο δείγμα ελέγχου και το δίκτυο με
τους πέντε νευρώνες (75% - 55%) με λίγο χειρότερο ποσοστό στο δείγμα ελέγχου,
αλλά αισθητά καλύτερο στο δείγμα εκπαίδευσης. Επειδή όμως μας ενδιαφέρει
ιδιαίτερα η δυνατότητα γενίκευσης, το δίκτυο με τους τρεις νευρώνες θα θεωρηθεί ως
το καλύτερο.
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6.5 Συμπεράσματα από τη χρήση των νευρωνικών δικτύων

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των νευρωνικών δικτύων
στα παραπάνω δείγματα συνοψίζονται παρακάτω :

□

Τα νευρωνικά δίκτυα καταφέρνουν και προσεγγίζουν το πρόβλημα με κάποιο
άγνωστο σε εμάς τρόπο και επιτυγχάνουν ποσοστά ταξινόμησης υψηλότερα
από την εκ των προτέρων πιθανότητα.

□

Όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του δικτύου τόσο αυξάνεται το ποσοστό
επιτυχίας στο δείγμα εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει διότι το δίκτυο καταφέρνει
και βρίσκει μία συνάρτηση μη γραμμική που προσεγγίζει όλο και περισσότερο
τη μορφή των δεδομένων του δείγματος.

□

Όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα (πάνω από κάποιο όριο), τόσο μειώνεται το
ποσοστό επιτυχίας στο δείγμα ελέγχου. Φυσιολογικό, αφού η προσαρμογή
του δικτύου στο δείγμα εκπαίδευσης επιτυγχάνεται εις βάρος της γενίκευσης
σε άγνωστα και ανεπεξέργαστα δεδομένα.

□

Όσο πιο άνισοι είναι οι πληθυσμοί στα δύο γκρουπ, τόσο μειώνεται το
ποσοστό σωστής ταξινόμησης και στα δύο δείγματα.

□

Τα δίκτυα με τρεις νευρώνες εμφανίζουν την καλύτερη γενική απόδοση.

Συνεπώς, τα νευρωνικά δίκτυα υπόσχονται πολλά στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας.
Η παρούσα εργασία, που αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση του θέματος, δείχνει ότι
κάτι υπάρχει, που με περισσότερη και λεπτομερέστερη προσπάθεια μπορεί να
καταλήξει σε κάτι χρήσιμο και εφαρμόσιμο.

6.6 Περίληψη

Στο κεφάλαιο αυτό εφαρμόσαμε τα νευρωνικά δίκτυα για να επιτύχουμε τη βέλτιστη
ταξινόμηση των μετοχών σε δύο ομάδες. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά και
έδειξαν ότι ένας βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η ισότητα των πληθυσμών
ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τα μικρά δίκτυα έδειξαν καλύτερη δυνατότητα γενίκευσης,
ενώ τα μεγάλα και πολύπλοκα πέτυχαν πολύ υψηλά ποσοστά στο δείγμα
εκπαίδευσης, όχι όμως στο δείγμα ελέγχου. Στο επόμενο κεφάλαιο θα κάνουμε τη
σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα της γραμμικής διακριτικής ανάλυσης όπως
αυτά παρουσιάστηκαν στο πέμπτο κεφάλαιο και στα αποτελέσματα των νευρωνικών
δικτύων όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο έκτο κεφάλαιο.
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Εισαγωγή

Στα δύο προηγούμενα κεφάλαια κάναμε χρήση της γραμμικής διακριτικής ανάλυσης
και των νευρωνικών δικτύων για να καταλήξουμε σε κάποιο μοντέλο που να ταξινομεί
με το βέλτιστο τρόπο το διαθέσιμο σετ δεδομένων, στις ομάδες που έχουμε ορίσει.
Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο θα κάνουμε σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο
μεθόδων και θα εντοπίσουμε τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα για κάθε μία
από αυτές.

7.1 Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων

Στον Πίνακα 7.1 που ακολουθεί βλέπουμε τα συγκριτικά αποτελέσματα των δύο
μεθόδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1
Συγκριτικός
πίνακας

Δείγμα ανάλυσης (εκπαίδευσης)

Δείγμα ελέγχου

Εκ των
Εκ των
Άμεση Σταδιακή Νευρωνικά
Άμεση Σταδιακή Νευρωνικά
διακριτική διακριτική
προτέρων διακριτική διακριτική
προτέρων
δίκτυο
δίκτυο

ανάλυση

ανάλιιαη

Εφαρμογή τριμήνου

62.10%

62.60%

Εφαρμογή εξαμήνου

61.90%

Εφαρμογή τριμήνου
(ίσοι πληθυσμοί)
Εφαρμογή εξαμήνου
(ίσοι πληθυσμοί)

πιθανότητα

ανάλιιαη

ανάλιιαη

πιθανότητα

75.00%

62.10%

63.90%

62.60%

68.00%

62.10%

62.90%

67.00%

60.20%

68.70%

61.90%

62.00%

60.20%

59.10%

60.50%

71.00%

50.00%

59.00%

60.40%

52.00%

50.00%

58.80%

59.20%

75.00%

50.00%

58.60%

59.10%

55.00%

50.00%

Τα νευρωνικά δίκτυα δείχνουν μία σαφή υπεροχή στην περίπτωση των άνισων
πληθυσμών, ενώ όταν οι πληθυσμοί είναι ίσοι δείχνουν να προσαρμόζονται
περισσότερο στο δείγμα εκπαίδευσης εις βάρος του δείγματος ελέγχου. Από την
άλλη πλευρά, η διακριτική ανάλυση παρουσιάζει μια αξιόλογη συμπεριφορά για το
δείγμα ελέγχου και στις δύο περιπτώσεις (ίσοι και άνισοι πληθυσμοί), αλλά τα
αποτελέσματα αυτά οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί το δείγμα
ελέγχου και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με αυτά των νευρωνικών δικτύων. Να
υπενθυμίσουμε ότι το στατιστικό πακέτο SPSS που χρησιμοποιήθηκε για την
εφαρμογή της διακριτικής ανάλυσης, δημιουργεί δείγμα ελέγχου επιλέγοντας ένα
ποσοστό παρατηρήσεων (που το ορίζει ο χρήστης) μέσα από το δείγμα ανάλυσης.
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Αυτή η προσέγγιση σαφώς μειώνει το βαθμό εγκυρότητας, αφού δεν εφαρμόζονται οι
συντελεστές που προέκυψαν από το δείγμα ανάλυσης σε ένα καινούριο και άγνωστο
δείγμα (δείγμα ελέγχου), αλλά σε ένα δείγμα που έχει συνεισφέρει σημαντικά στη
δημιουργία των συντελεστών της διακριτικής συνάρτησης. Το νευρωνικό δίκτυο από
την άλλη πλευρά, παίρνει τους συντελεστές που προέκυψαν από το δείγμα ανάλυσης
και τους εφαρμόζει σε έναν άγνωστο πληθυσμό που αποτελεί το δείγμα ελέγχου.
Συνεπώς τα αποτελέσματα στο δείγμα ελέγχου των δύο μεθόδων δεν είναι
συγκρίσιμα. Τα ποσοστά που προέκυψαν από το νευρωνικό δίκτυο θεωρούνται πιο
αξιόπιστα και είναι ικανοποιητικά σε μεγάλο βαθμό.

Το γεγονός της υπεροχής των νευρωνικών δικτύων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
φύση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι πιο εύκολο να προσεγγιστεί με ένα μη
γραμμικό μη παραμετρικό μοντέλο, κάτι που υπονοεί ότι η συμπεριφορά των
αγορών, γενικότερα, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη.

7.2 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα των δύο μεθόδων

Το πλεονέκτημα της γραμμικής διακριτικής ανάλυσης είναι ότι μπορεί και επιλέγει
από το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών εκείνες που μπορούν να δώσουν
σχεδόν την ίδια ή και καλύτερη ακόμη πληροφορία από ολόκληρο το σετ. Τα
αποτελέσματά της είναι ερμηνεύσιμα και παράγουν γνώση σχετικά με τη συνεισφορά
της κάθε μεταβλητής στην επίλυση του προβλήματος. Το μειονέκτημά της είναι ότι η
ισχύς της περιορίζεται σημαντικά όταν οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών είναι μη
γραμμικές, κάτι όμως που στον πραγματικό κόσμο είναι ο κανόνας και όχι η
εξαίρεση. Επίσης ένα άλλο μειονέκτημα είναι οι πολλές υποθέσεις που απαιτούνται
προκειμένου να ισχύουν και να είναι έγκυρα τα αποτελέσματά της. Πολλές από αυτές
είναι δύσκολο να επαληθευτούν. Η χρήση όμως ενός μεγάλου δείγματος, εφόσον
είναι εφικτό, αποτελεί μια καλή λύση για αυτό το πρόβλημα. Επίσης η μέθοδος της
ανάλυσης

των

κύριων

συνιστωσών

(principal

components

analysis),

όπου

δημιουργούνται καινούριες μεταβλητές (που προκύπτουν από τις αρχικές) οι οποίες
εξηγούν μεγάλο ποσοστό της μεταβλητότητας, είναι ένα ακόμη βοηθητικό εργαλείο
στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.

Από την άλλη πλευρά, τα νευρωνικά δίκτυα έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν έχουν
απαιτήσεις για τις ανεξάρτητες μεταβλητές και μπορούν να καταλήξουν σε
αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την εμπειρία που αποκτούν από το δείγμα
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εκπαίδευσης. Αυτή η δυνατότητα είναι εφικτή διότι προσεγγίζουν τα δεδομένα με μη
γραμμικό και μη παραμετρικό τρόπο, οπότε δεν έχουν περιορισμούς από τη μορφή
των δεδομένων. Έτσι μπορούν και δίνουν απαντήσεις σε ιδιαίτερα δύσκολα και
περίπλοκα προβλήματα. Επίσης, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, έχουν ρίξει φως
στον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους σε πολύ υψηλό βαθμό και έχουν
ανατρέψει την εντύπωση ότι αποτελούν «μαύρα κουτιά» που δεν προσφέρουν μόνο
αποτελέσματα και καμία πληροφόρηση. Το μειονέκτημά τους είναι ότι οι χρόνοι που
απαιτούνται αυξάνονται αναλογικά με την πολυπλοκότητα του δικτύου. Βέβαια, η
συνεχώς

αυξανόμενη

αύξηση

της

υπολογιστικής

ισχύος

των

ηλεκτρονικών

υπολογιστών έχει βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της επίπτωσης των υψηλών
χρόνων επεξεργασίας, αλλά στις ιδιαίτερα πολύπλοκες εφαρμογές το πρόβλημα
εξακολουθεί να υφίσταται. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, το νευρωνικό δίκτυο με τους
δύο ενδιάμεσους νευρώνες χρειάστηκε χρόνο 10 λεπτών για να επιλύσει το
πρόβλημα. Το δίκτυο με τους έξι νευρώνες χρειάστηκε περίπου 25 λεπτά , ενώ το
δίκτυο με τους οκτώ νευρώνες χρειάστηκε 50 λεπτά (οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί). Ίσως
ένα δεύτερο μειονέκτημα να μπορεί να θεωρηθεί η πολυπλοκότητά τους, με την
έννοια ότι δεν είναι διαδεδομένα και προσβάσιμα όπως οι διάφορες στατιστικές
μέθοδοι.

7.3 Συμπεράσματα

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή αξίζει τον
κόπο να ερευνηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις
δύο μεθόδους και ιδιαίτερα από τα νευρωνικά δίκτυα, είναι ενθαρρυντικά, ενώ
διαφαίνεται

ότι

υπάρχουν περιθώρια

βελτίωσης,

εφόσον τηρηθούν

κάποιες

προϋποθέσεις στις παραμέτρους του προβλήματος. Τα σημεία τα οποία πρέπει να
προσεχτούν και να ερευνηθούν περαιτέρω είναι τα παρακάτω :

■

Ύπαρξη μεγάλου δείγματος

■

Ίσοι πληθυσμοί στα δύο γκρουπ

■

Εντοπισμός σημαντικών αριθμοδεικτών

■

Χρήση πιο πρόσφατων δεδομένων

■

Φιλτράρισμα των μετοχών του δείγματος

■

Εισαγωγή

στο

σετ

των

δεδομένων

αριθμοδεικτών
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7.4 Περίληψη

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας κάναμε τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των
δύο μεθόδων. Το συμπέρασμα είναι ότι τα νευρωνικά δίκτυα προσεγγίζουν καλύτερα
το πρόβλημα και καταλήγουν σε ικανοποιητικότερα αποτελέσματα. Δυστυχώς ο
τρόπος δημιουργίας δείγματος ελέγχου από το SPSS που χρησιμοποιήθηκε για την
εφαρμογή της διακριτικής ανάλυσης δεν επιτρέπει την άμεση σύγκριση των
αποτελεσμάτων. Στην τελευταία ενότητα αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και τέλος παρουσιάστηκαν συνοπτικά

οι

παράμετροι που αν ερευνηθούν σε βάθος μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα
της ταξινόμησης.
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