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Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο ζηφρν λα ζπγθξίλεη ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα έμη, 

ζπκκεηξηθψλ θαη αζχκκεηξσλ, κνληέισλ GARCH φζνλ αθνξά ηνλ ειιεληθφ 

ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε FTSE/Υ.Α. 20. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 5/1/1995 έσο 17/9/2010 γηα έλα ζχλνιν 804 

εβδνκαδηαίσλ παξαηεξήζεσλ. Γηα ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ αθήζακε ηηο ηειεπηαίεο 

δέθα παξαηεξήζεηο. Υξεζηκνπνηψληαο πέληε δείθηεο ζθάικαηνο (MSE, ME, MAE, 

RMSE, TIC) απνδεηθλχεηαη φηη ην IGARCH (1,1) ππεξέρεη έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

ππνςήθησλ ππνδεηγκάησλ θαζψο παξνπζηάδεη ηελ θαιχηεξε επίδνζε θαη ζηoπο πέληε 

πξναλαθεξζέληεο δείθηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Ζ κνληεινπνίεζε θαη ε πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

δεηθηψλ απνηειεί ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηνκείο 

έξεπλαο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ν νπνίνο θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο. Ωο 

κεηαβιεηφηεηα νξίδεηαη ε κεηαβιεηηθφηεηα ηεο δηαζπνξάο γχξσ απφ κία θεληξηθή 

ηάζε. Με άιια ιφγηα είλαη έλα κέηξν ηνπ εχξνπο κέζα ζην νπνίν θπκαίλεηαη ε ηηκή 

ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ γχξσ απφ ην κέζν επίπεδν ηνπ. πλεπψο φηαλ 

κηιάκε γηα κεηαβιεηφηεηα ζπλήζσο αλαθεξφκαζηε ζηελ ηππηθή απφθιηζε ζ ή ζηε 

δηαθχκαλζε . Δπίζεο, ε κεηαβιεηφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ θίλδπλν θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέηξν θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα φζν πςειφηεξε είλαη ε  

κεηαβιεηφηεηα πνπ εκθαλίδεη κία κεηνρή ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ξίζθν πνπ ελέρεη 

θαη επνκέλσο ηφζν πην δχζθνιε ζα είλαη ε πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο ηεο ηηκήο.  

Αξρηθά ν Engle (1982) εηζάγνληαο ηα ARCH κνληέια θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

Bollerslev (1986), επεθηείλνληαο ηελ δνπιεηά ηνπ Engle, δεκνζίεπζαλ πνιιέο κειέηεο 

κε ζέκα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ δηέπεη ηηο αλεπηπγκέλεο αγνξέο. 

Αξγφηεξα, ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ζηξάθεθε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππνδείγκαηα δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο ARCH/GARCH 

θαη ηηο πξνεθηάζεηο απηψλ, πξνζπάζεζαλ θαη πέηπραλ λα κνληεινπνηήζνπλ θάπνηα 

απφ ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ φπσο: 

1. πζζψξεπζε κεηαβιεηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Mandelbrot (1963) „„κεγάιεο 

κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηείλνπλ λα αθνινπζνχληαη απφ άιιεο 

κεγάιεο κεηαβνιέο, ελψ κηθξέο κεηαβνιέο ηείλνπλ λα αθνινπζνχληαη απφ 

άιιεο κηθξέο κεηαβνιέο‟‟. Δπνκέλσο, ε κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ δελ 

παξακέλεη ζηαζεξή κέζα ζην ρξφλν θαη νη αιιαγέο ηεο δελ είλαη ηπραίεο. 

2. Λεπηνθχξησζε ή αιιηψο παρηέο νπξέο. Οη Mandelbrot (1963) θαη Fama 

(1965) παξαηήξεζαλ φηη νη νξηαθέο θαηαλνκέο ησλ απνδφζεσλ ησλ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εκθαλίδνπλ νπξέο παρχηεξεο απφ απηέο ηεο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο. 

3. Απνηέιεζκα κφριεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Black (1976) ζηηο αγνξέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ε κεηαβιεηφηεηα 

φηαλ ε αγνξά παξνπζηάδεη κείσζε λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

κεηαβιεηφηεηα φηαλ ε αγνξά παξνπζηάδεη αχμεζε. 

4. Πξνβιεςηκφηεηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο. „„Ζ κεηαβιεηφηεηα είλαη ηππηθά 

κεγαιχηεξε ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

ππφινηπε πεξίνδν‟‟ (Harris 1986, Baillie θαη Bollerslev 1991). 

Σν κνληέιν απηνπαιίλδξνκεο δεζκεπκέλεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο (ARCH) πνπ 

πξφηεηλε ν Engle (1982) θαη νη δηάθνξεο πξνεθηάζεηρ ηνπ φπσο ην GARCH (Bollerlev 

1986), A-GARCH (Engle θαη Ng 1993), EGARCH (Nelson 1991), ARCH-M (Engle 

et al. 1987), Components ARCH (Engle θαη Lee 1993) θηι. αλαπηχρζεθαλ γηα λα 

κνληεινπνηήζνπλ κεξηθά απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. 

Ωζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ηα ARCH/GARCH ππνδείγκαηα απνδίδνπλ θάπνηα 

απφ ηα ηππνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαλνκήο ησλ απνδφζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηνπο Poon θαη Granger (2003) εκθαλίδνπλ θαη αδπλακίεο φπσο: 

1. Σα ηππνπνηεκέλα θαηάινηπα ησλ ARCH/GARCH κνληέισλ ηείλνπλ λα είλαη 

ιεπηφθπξηα, ζπλεπψο ε δεζκεπκέλε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα αδπλαηεί απφ κφλε 

ηεο λα εμεγήζεη ηηο παρηέο νπξέο ηεο θαηαλνκήο ησλ απνδφζεσλ. 

2. Ζ ππφζεζε ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζηελ εμίζσζε ηεο δηαθχκαλζεο δελ έρεη 

απνξξηθζεί ζε κεξηθέο κειέηεο (French et al. 1987, Chou 1988, Pagan θαη 

Schwert 1990). 

3. Σν απνηέιεζκα GARCH εμαθαλίδεηαη φηαλ αξρίδνπλ λα ειέγρνληαη ηα 

κεγάια ζνθ (Aggarwal et al. 1999). 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα ζπγθξίλεη ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα έμη 

κνληέισλ, ζπκκεηξηθψλ θαη αζχκκεηξσλ, ηεο νηθνγέλεηαο GARCH φζνλ αθνξά ηηο 

εβδνκαδηαίεο απνδφζεηο ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε FTSE/Υ.Α. 20. Σα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 5/1/1995 έσο 

17/9/2010 γηα έλα ζχλνιν 804 εβδνκαδηαίσλ παξαηεξήζεσλ. Γηα ηε δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηειεπηαίεο δέθα παξαηεξήζεηο. Αλαιπηηθή 

επεμήγεζε ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ηελ εθηίκεζε θαη ηε 

ζχγθξηζε ησλ ππνδεηγκάησλ αθνινπζεί ζην θπξίσο θείκελν ην νπνίν δνκείηαη σο 

εμήο. ην θεθάιαην 2 παξαηίζεληαη κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εκπεηξηθέο 
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κειέηεο πάλσ ζηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Αθνινπζεί ην θεθάιαην 3 φπνπ 

παξνπζηάδεηαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνξείαο ηνπ Διιεληθνχ 

Υξεκαηηζηεξίνπ. Σα θεθάιαηα 4 θαη 5 πεξηγξάθνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ θαζψο θαη ηα 

κνληέια πξφβιεςεο απηήο πνπ πξνηείλεη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία. Σα θεθάιαηα 6, 7, 8 

θαη 9 αθνξνχλ ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο κειέηεο θαη παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν ζπιινγήο 

θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ αθξηβή κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ επηινγή, εθηίκεζε θαη ζχγθξηζε ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ ππνδεηγκάησλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΟΒΛΔΦΗ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΣΗΣΑ 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ, έλαο κεγάινο αξηζκφο εκπεηξηθψλ 

κειεηψλ φζνλ αθνξά ηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο κεηνρψλ, δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο, ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ, ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη άιισλ 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη νη Ser-

Huang Poon θαη Clive W.J.Granger (2003) ζην άξζξν ηνπο „„Forecasting Volatility in 

Financial Markets: A Review‟‟ παξαζέηνπλ ζαξάληα ηέζζεξηο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο 

κε ζέκα ηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια ρξνλνινγηθψλ 

ζεηξψλ. Κνηλφο ζηφρνο φισλ απηψλ ησλ εξεπλψλ ήηαλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

αλαδείμνπλ εθείλν ην κνληέιν κε ηελ θαιχηεξε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη ηελ απνπζία 

κηαο θνηλήο κεζνδνινγίαο, νη κειέηεο απηέο παξνπζηάδνπλ αξθεηά θνηλά ζηνηρεία. 

Έλα απφ απηά είλαη φηη εθαξκφδνπλ θαη ζπγθξίλνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ κνληέισλ κε 

ζηφρν λα πεξηγξάςνπλ έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, 

ηελ επηκνλή ηεο κεηαβιεηφηεηαο (Volatility Persistence). ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη εκεξήζηεο, εβδνκαδηαίεο θαη κεληαίεο απνδφζεηο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηφηεηαο ζηελ αληίζηνηρε ρξνληθή βάζε. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε κνληέινπ γίλεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ ζηαηηζηηθψλ ιάζνπο (Error Statistics). 

Θα ιέγακε φηη ε εκπεηξηθή κειέηε πνπ έρεη γίλεη πάλσ ζηελ πξφβιεςε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ρξνλνζεηξψλ ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα  

κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξείο πεξηφδνπο. Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

κφλν κνληέια ηζηνξηθήο κεηαβιεηφηεηαο (Historic Volatility Models). Ο Taylor 

(1987), ρξεζηκνπνηψληαο κέγηζηεο-ειάρηζηεο θαη ηηκέο θιεηζίκαηνο, παξαηήξεζε φηη 

ην κνληέιν θηλεηνχ κέζνπ (Moving Average Model) ιεηηνπξγεί θαιχηεξα γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ηζνηηκίαο DM/$ απφ ηελ πξψηε έσο ηελ εηθνζηή 
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εκέξα. Οη Andrew Alford θαη James Boatman (1995), κέζα απφ έλα δείγκα 6879 

κεηνρψλ, παξαηήξεζαλ φηη ε πξνζαξκνγή ηεο ηζηνξηθήο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο 

εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ κεηνρψλ ζπγθξίζηκσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν δίλεη κία θαιχηεξε πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζε 

νξίδνληα πεληαεηίαο. 

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ζα ιέγακε φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ 

θαη ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ κνληέισλ ARCH (Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity). Ο Vedat Akigray (1989) ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο ν 

νπνίνο αζρνιήζεθε κε ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο κνληέινπ GARCH. 

πγθεθξηκέλα, παξαηήξεζε φηη ηo ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ππεξέρεη ζεκαληηθά ηφζν 

έλαληη ηνπ EWMA (Equally Weighted Moving Average) φζν θαη ησλ HVM (Historic 

Volatility Models) γηα φιεο ηηο ππνπεξηφδνπο. ηε ζπλέρεηα, ην 1990 νη Pagan θαη 

Schwert θαη ην 1993 νη Cumby Figlewski θαη Hasbrouck ππνζηήξημαλ φηη ην κνληέιν 

EGARCH απνδίδεη θαιχηεξα ηφζν απφ ηα κε παξακεηξηθά κνληέια (Non-parametric 

Models) φζν θαη απφ ηα ζηαζεξά κνληέια (Naïve Historical Models). Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Figlewski (1997) ηα κνληέια GARCH ιεηηνπξγνχλ πνιχ θαιά αλ 

ζέιεη θαλείο λα πξνβιέςεη ηε κεηαβιεηφηεηα ελφο ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε ζε 

βξαρππξφζεζκν νξίδνληα. Ωζηφζν, ζε απηή ηελ πεξίνδν ππάξρνπλ θαη εκπεηξηθέο 

κειέηεο ζηηο νπνίεο είηε δελ αλαδεηθλχεηαη έλα κνληέιν σο ην θαιχηεξν είηε ηα 

απνηειέζκαηα είλαη αληηθαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, νη Timothy Brailsford θαη Robert 

Faff  (1996) δηαηείλνληαη φηη ην κνληέιν GJR-GARCH ιεηηνπξγεί ιίγν θαιχηεξα ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα ελψ νη Frances θαη Van Dijk (1996) ππνζηεξίδνπλ  φηη ε 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ GJR-GARCH κνληέινπ δελ είλαη θαη ηφζν θαιή. Γηα ηα 

αληηθαηηθά απηά απνηειέζκαηα ππάξρεη κηα ινγηθή εμήγεζε. Πξψηνλ, ε 

ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ιάζνπο, δεχηεξνλ, ε ρξεζηκνπνίεζε 

δηαθνξεηηθψλ δεηγκάησλ θαη ηξίηνλ, ε ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ 

πεξηφδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ ρξενγξάθσλ. Δπηπιένλ, νη Brailsford θαη Faff  (1996) θαη 

ν Taylor (2001) ππνζηήξημαλ φηη φζνλ αθνξά ηελ κεηαβιεηφηεηα ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

δεηθηψλ ηα κνληέια GJR-GARCH ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα απφ ηα GARCH. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν έδεημαλ φηη ηα 

κνληέια ηα νπνία δελ θάλνπλ θακία ππφζεζε πεξί ζπκκεηξίαο ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

παξνπζηάδνπλ θαιή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα κε ηα πην δηαδεδνκέλα απηή ηε πεξίνδν 

λα είλαη ηα κνληέια GJR-GARCH θαη ηα EGARCH. 
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Όζνλ αθνξά ηελ ηξίηε πεξίνδν, ην ελδηαθέξνλ ησλ αθαδεκατθψλ ζηξάθεθε 

γχξσ απφ ηα κνληέια ζηνραζηηθήο κεηαβιεηφηεηαο (Stochastic Volatility Models), 

κνληέια καθξνρξφληαο κλήκεο (Long Memory Models) θαη κνληέια ελαιιαζζφκελεο 

ηάζεο (Regime Switching Models). ε αξθεηέο κειέηεο απηήο ηεο πεξηφδνπ 

παξαηεξήζεθε φηη ηα κνληέια ζηνραζηηθήο κεηαβιεηφηεηαο απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ 

ηα αληίζηνηρα ηεο νηθνγέλεηαο ARCH. Απηή ε ππεξνρή ησλ SV κνληέισλ νθείιεηαη 

ζην φηη ηα ηειεπηαία πεξηέρνπλ έλαλ επηπιένλ φξν φζνλ αθνξά ηελ δπλακηθφηεηα ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ν νπνίνο ηα θαζηζηά πην επέιηθηα απφ ηα κνληέια ARCH. Ζ κειέηε 

ησλ Heyman θαη Kat (1994) γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο επηά 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ θαη πέληε ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ απνθαιχπηεη φηη 

ηα κνληέια ζηνραζηηθήο κεηαβιεηφηεηαο παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε πξφβιεςε. 

Ωζηφζν, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηα ζθάικαηα πξφβιεςεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ κε βάζε ηα ζηνραζηηθά κνληέια είλαη δέθα θνξέο κεγαιχηεξα απφ ηα 

αληίζηνηρα ησλ κνληέισλ EGARCH θαη GARCH. Μία άιιε κειέηε απηή ηελ 

πεξίνδν, απηή ησλ Bluhm θαη Yu (2000), ηνπνζεηεί ζηελ ίδηα θιίκαθα ηα SV κνληέια 

κε απηά ηεο νηθνγέλεηαο GARCH. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ν Lopez 

(2001). 

Μέρξη ζηηγκήο δελ είλαη μεθάζαξν εάλ φλησο ηα κνληέια ζηνραζηηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο είλαη θαιχηεξα γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ. Απηφ δείρλεη ηνπιάρηζηνλ ε κειέηε ησλ Hagen 

H.W.Bluhm θαη Jun Yu (2001). Οη ζπγθεθξηκέλνη αθαδεκατθνί ζπλέθξηλαλ ηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα δηαθφξσλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ γεξκαληθφ 

ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε. Σα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ έλα κνληέιν 

ηζηνξηθήο κεηαβιεηφηεηαο, ηέζζεξα κνληέια ARCH, έλα κνληέιν ζηνραζηηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη έλα κνληέιν ηεθκαξηήο κεηαβιεηφηεηαο (Implied Volatility). Σν 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο δελ αλέδεημε ηελ απφιπηε ππεξνρή θάπνηνπ απφ ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα κνληέια. Ωζηφζν θάλεθε, αθελφο φηη ηα κνληέια ζηνραζηηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεθκαξηήο κεηαβιεηφηεηαο είλαη πην θαηάιιεια γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ δηθαησκάησλ (Options), αθεηέξνπ φηη ηα κνληέια ARCH είλαη 

θαιχηεξα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ζε θίλδπλν (Value at Risk). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε κειέηε ηνπ Jun Yu (2002) πάλσ ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Εειαλδίαο 

έδεημε, κέζα απφ ηε ζχγθξηζε δηαθφξσλ κνληέισλ, κηα νξηαθή ππεξνρή ησλ 

κνληέισλ ζηνραζηηθήο κεηαβιεηφηεηαο. 
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Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα εθηεηακέλε έξεπλα έρεη γίλεη γχξσ απφ ηα κνληέια  

ηζρπξήο κλήκεο (Long Memory Volatility Models) ζε κηα πξνζπάζεηα ησλ 

αθαδεκατθψλ λα εμεγήζνπλ έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρξνλνζεηξψλ, ηελ 

καθξνρξφληα κλήκε. Οη Baillie, Bollerslev θαη Mikkelsen ην 1996 εηζήγαγαλ ηα 

FIGARCH κνληέια. Ο Vilasuso (2002) ζε έξεπλα ηνπ ππνζηήξημε φηη ηα κνληέια 

FIGARCH ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα γηα ηελ πξφβιεςε πέληε κεγάισλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ γηα δηάζηεκα απφ κία έσο δέθα κέξεο ζε ζρέζε κε ηα 

κνληέια ηζηνξηθήο κεηαβιεηφηεηαο. Ο αληίινγνο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, έξρεηαη απφ 

ηνλ Zumbach (2002) o νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο επφκελεο 

εκέξαο δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ κνληέισλ. Γχν αθφκε 

έξεπλεο ην 2002 ζπγθξίλνπλ ηελ επίδνζε ελφο ARFIMA ππνδείγκαηνο κε απηή ελφο 

κνληέινπ ηεθκαξηήο κεηαβιεηφηεηαο. Απφ ηελ κηα πιεπξά νη Martiens θαη Zeein 

(2002) ζε κειέηε ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ην Log-ARFIMA κνληέιν είλαη θαιχηεξν 

απφ απηφ ηεο ηεθκαξηήο κεηαβιεηφηεηαο φζνλ αθνξά ηνλ δείθηε S&P500 αιιά φρη 

θαη ηφζν θαιφ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ ¥/$. Σέινο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Li (2002) ηα ARFIMA ππνδείγκαηα παξέρνπλ θαιχηεξεο 

πξνβιέςεηο γηα έλα ρξνληθφ νξίδνληα έμη κελψλ ελψ ηα κνληέια ηεθκαξηήο 

κεηαβιεηφηεηαο είλαη θαηαιιειφηεξα γηα βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο. 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε αλαθεξζεί ζε κειέηεο νη νπνίεο ήηαλ ζε ζέζε λα 

εμεγήζνπλ νξηζκέλα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ρξνλνζεηξψλ φπσο είλαη ε επηκνλή (Persistence) θαη ε καθξνρξφληα κλήκε (Long 

Memory) ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ρξνλνζεηξψλ έρεη λα θάλεη κε ηηο δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο ηεο αγνξάο ζε κεγάιεο ή 

κηθξέο κεηαβνιέο (large or small shocks). Δκπεηξηθέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

πξνζαξκνγή ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζε θαηαζηάζεηο (states) πςειήο ή ρακειήο 

κεηαβιεηφηεηαο αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία δχν ηαρπηήησλ (αξγή πξνζαξκνγή θαη πην 

επίκνλε κεηαβιεηφηεηα ζε θαηάζηαζε ρακειήο κεηαβιεηφηεηαο θαη γξήγνξε 

πξνζαξκνγή θαη ιηγφηεξν επίκνλε κεηαβιεηφηεηα ζε θαηάζηαζε πςειήο 

κεηαβιεηφηεηαο). Ο Hamilton (1989) πξφηεηλε έλα κνληέιν ελαιιαζζφκελεο ηάζεο 

(Regime Switching Model) κε ζηφρν λα εμεγήζεη ηελ αιιαγή ζηελ επηκνλή ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο νπνίαο ε δηαθχκαλζε είλαη ζηαηηθή. Σν 1992 νη Cao θαη Tsay 

πξφηεηλαλ έλα κνληέιν TAR (Threshold Autoregressive), δειαδή ζηνραζηηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη ελαιιαζζφκελεο ηάζεο, ην νπνίν απνδείρζεθε θαιχηεξν απφ ηα 

κνληέια EGARCH θαη GARCH. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη νη Hamilton 
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θαη Susmel (1994). Σν RS-ARCH κνληέιν ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ην 

„„απνηέιεζκα κφριεπζεο‟‟ (leverage effect) απνδείρζεθε θαιχηεξν απφ ηελ 

αζχκκεηξε εθδνρή ηνπ GARCH. Ωζηφζν, κέρξη ηφηε ε ππφζεζε ησλ RS κνληέισλ 

ήηαλ φηη ε δηαθχκαλζε εμαξηάηαη απφ ηελ ηάζε (state dependant) θαη φρη απφ ηνλ 

ρξφλν (time dependant). O Gray (1996) θαη αξγφηεξα ν Klaasen (2002) πξνρψξεζαλ 

ζε απηή ηε βειηίσζε θαη απέδεημαλ φηη ην RS-GARCH(1,1) ιεηηνπξγεί θαιχηεξα γηα 

ηελ αγνξά ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ 

 

 

Ζ ηζηνξία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ αξρίδεη ζηηο 30 επηεκβξίνπ 1876 

φηαλ επί θπβέξλεζεο ηνπ Αιέμαλδξνπ Κνπκνπλδνχξνπ, δφζεθε ε θπβεξλεηηθή 

έγθξηζε γηα ηε ζχζηαζε ηνπ. Σα εγθαίληα ηεο επίζεκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη νη 

αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηεο πξψηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο έγηλαλ ην Μάην ηνπ 

1980. Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 1987 ην ελδηαθέξνλ ησλ εγρψξησλ επελδπηψλ γηα ην 

Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην ήηαλ άηνλν. Ωζηφζν, κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 1806 

εγθαηληάδεηαη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ φπσο ε αλαζεψξεζε ηνπ κεραληζκνχ επνπηείαο ησλ ζπλαιιαγψλ, ε 

εηζαγσγή ησλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη ε εγθαζίδξπζε ηεο 

„‟Παξάιιειεο Αγνξάο‟‟. 

Σελ δηεηία 1985-1987 ην πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο πνπ εθάξκνδε ε ηφηε 

ειιεληθή θπβέξλεζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη ηελ κείσζε 

ηνπ πιεζσξηζκνχ δεκηνχξγεζε πξνζδνθίεο γηα κειινληηθή αλάπηπμε. Οη επηρεηξήζεηο 

είδαλ ηα θέξδε ηνπο λα απμάλνληαη θαη ην ξάιιπ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε 

θνξπθψζεθε ιίγνπο κήλεο πξηλ απφ ηελ δηεζλή ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε (Οθηψβξηνο  

1987) ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1068.27%. Σν 1989 ην ζεηηθφ νηθνλνκηθφ 

θιίκα ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα πνπ ελέπλεε κηα πηζαλή επαλεθινγή ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο 

πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ επελδπηψλ κε απνηέιεζκα λα μεθηλήζεη έλα 

θαηλνχξην ξάιιπ θαη ν δείθηεο λα απμεζεί θαηά 43% πεξίπνπ. 

Απφ ηνλ Απξίιην κέρξη θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1990 ν ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο 

απμήζεθε απφ ηηο 672 ζηηο 1684,31 ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 150%. ε 

απηφ ην δηάζηεκα νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαηέγξαςαλ 

ηζηνξηθά πςειά επίπεδα. Ωζηφζν δχν ζεκαληηθά γεγνλφηα αλέθνςαλ απηή ηελ 

αλνδηθή πνξεία. Ζ θξίζε ζηελ Μέζε Αλαηνιή αξρηθά θαη ελ ζπλερεία ε αξλεηηθή 

απάληεζε ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο ζηελ ειιεληθή ππνςεθηφηεηα γηα 

αλάιεςε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 1996 επεξέαζαλ άκεζα ηελ πησηηθή πνξεία 
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ηνπ  ειιεληθνχ δείθηε ν νπνίνο κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 1992 είρε θαηξαθπιήζεη ζηηο 

550 κνλάδεο. 

Ζ ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θεθαιαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο (Information Technology), θαη ζπλεπψο 

ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ κε ηα δηεζλή 

ρξεκαηηζηήξηα, είρε σο απνηέιεζκα ε πεξίνδνο 1993-1996 λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ηφζν ζε επίπεδν δεηθηψλ φζν θαη κεηνρψλ. Οη αληηδξάζεηο 

ησλ πεξηζζφηεξσλ επελδπηψλ ζηνλ εξρνκφ ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ πιένλ πην 

άκεζεο. 

 Έρνληαο ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο, 

κέζα απφ κηα ζεηξά ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ δηαθάλεηα θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ε έλαξμε ηνπ 1997 ζα ιέγακε φηη ζεκαηνδνηεί έλα θαηλνχξην θχθιν 

φρη κφλν γηα ην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην αιιά γηα νιφθιεξε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Σελ πεξίνδν 1997-2000 ην Α.Δ.Π απμήζεθε θαηά 3,5% θαη ν πιεζσξηζκφο 

ππνρψξεζε ζην 3,2% ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο πξνζαξκνγήο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ζηνπο φξνπο έληαμεο ζηελ Ο.Ν.Δ. Σελ ηξηεηία 1997-1999 ε ειιεληθή 

θεθαιαηαγνξά γλψξηζε ηελ κεγαιχηεξε θάζε αλάπηπμεο ηεο ηζηνξίαο ηεο. Ζ 

ππνηίκεζε θαη ε κεηέπεηηα έληαμε ηεο δξαρκήο ζην Μεραληζκφ πλαιιαγκαηηθψλ 

Ηζνηηκηψλ ην 1998, ε αλάιεςε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 θαη ε επίζεκε 

εηζρψξεζε ηεο Διιάδαο ζηελ Ο.Ν.Δ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001 απειεπζέξσζε ηελ 

ειιεληθή θεθαιαηαγνξά. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ζηα ηέιε ηνπ 1999 ν αξηζκφο ησλ 

ελεξγψλ επελδπηψλ έθζαλε ζην 1.500.000 θαη ε άληιεζε θεθαιαίσλ γηα ην ίδην έηνο 

αλήξρεην ζε 4,5 πεξίπνπ ηξηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο. Όινη έζπεπδαλ λα αγνξάζνπλ 

θαη ν δείθηεο έζπαδε ηα θξάγκαηα, ρσξίο θαλείο λα αληηιακβάλεηαη ηνλ θίλδπλν. 

Πνιινί κάιηζηα, πνπ δελ είραλ νηθνλνκίεο, θαηέθεπγαλ ζε θάζε κνξθήο ηξαπεδηθνχ 

δαλείνπ (ενξηνδάλεηα, δάλεηα δηαθνπψλ, θαηαλαισηηθά θ.η.ι.) γηα λα γίλνπλ 

επελδπηέο. Όπσο απνδείρηεθε αξγφηεξα ιίγνη απφ απηνχο ηνπο λενεηζεξρφκελνπο 

επελδπηέο γλψξηδαλ ηνπο θαλφλεο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ παηρληδηνχ, αλ κπνξνχκε λα 

κηιάκε γηα θαλφλεο, αθνχ νη ηειεπηαίνη είλαη δπζδηάθξηηνη. Ζ ηφηε θπβέξλεζε θαη νη 

νηθνλνκηθνί παξάγνληεο αλεζπρνχζαλ κελ, αιιά δελ ηνικνχζαλ θακία παξέκβαζε, 

φηαλ άξρηζε ν θαιπαζκφο. Θα έπξεπε, ινηπφλ, λα γίλεη έλα πξνζεθηηθφ 

„‟μεθνχζθσκα‟‟ κε θάπνηα κέηξα, κε ηε κνξθή είηε πξνεηδνπνηήζεσλ είηε 

ζπζηάζεσλ. Ζ παξέκβαζε έγηλε πάξα πνιχ αξγά. ηηο 17 επηεκβξίνπ 1999 ν 

γεληθφο δείθηεο θαηέγξαςε ηελ αλψηαηε ηζηνξηθή ηνπ ηηκή ζηηο 6.355 κνλάδεο. 
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Σν ληφκηλν θξίζεσλ πνπ έπιεμε ηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα μεθηλψληαο απφ ηηο 

αζηαηηθέο ρξεκαηαγνξέο ην θζηλφπσξν ηνπ 1998 θαη θαηαιήγνληαο ζηα δπηηθά 

ρξεκαηηζηήξηα ην 2000, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπζζσξεπκέλε ππεξηίκεζε ησλ ηηκψλ 

ησλ ειιεληθψλ δεηθηψλ ην 1999 νδήγεζαλ ζε κηα βίαηε πησηηθή πξνζαξκνγή θαη 

δηφξζσζε ηνπ γεληθνχ δείθηε ηα επφκελα ρξφληα ε νπνία έιεμε ηνλ Απξίιην ηνπ 2003. 

Σν ζεηηθφ ζε απηή ηε ζπγθπξία είλαη φηη αλαδείρζεθαλ νη αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνχ 

ρξεκαηηζηεξίνπ αθνχ απνδείρζεθε φηη παηδφηαλ „‟αέξαο‟‟ θαη φρη „‟πγηέο ρξήκα‟‟, ζε 

πνζνζηφ πνπ θάιππηε ην 1/3 ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ. 

Απφ ηφηε κέρξη θαη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2007 ν γεληθφο δείθηεο 

αθνινχζεζε κηα ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία κε ηελ ηηκή ηνπ γηα απηφ ην δηάζηεκα λα 

απμάλεηαη απφ ηηο 1500 ζηηο 5200 κνλάδεο. 

Ωζηφζν, ε θξίζε πνπ μέζπαζε ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή 

ησλ ακεξηθάληθσλ ηξαπεδψλ θαη ηηο ζέζεηο ησλ ακεξηθαλψλ επελδπηψλ ζε πςειά 

κνριεπκέλα ζπκβφιαηα ππξνδφηεζαλ κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα ηα νπνία νδήγεζαλ 

ζηελ θαηάξξεπζε πνιιψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ.  

Απηή ε λέα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε αζθαιψο θαη δελ άθεζε αλέπαθν 

φρη κφλν ην Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην, ην νπνίν κέζα ζηνπο επφκελνπο 17 κήλεο 

βίσζε κηα απφηνκε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 70%, αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία νδεγψληαο ζα ιέγακε ζηε ζεκεξηλή θξίζε δαλεηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Οη ιφγνη απηήο ηεο γξήγνξεο πηψζεο ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ 

Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ ζα ιέγακε φηη ήηαλ αθελφο νη άκεζνη εκπνξηθνί δεζκνί 

ηεο Διιάδαο κε εθείλα ηα θξάηε ηεο Δπξσδψλεο ηα νπνία επιήγεζαλ πξψηα απφ ηελ 

θξίζε θαη αθεηέξνπ νη λσπέο κλήκεο ηεο εγρψξηαο χθεζεο ηνπ 1999 θαη ε 

ζπαζκσδηθή αληίδξαζε ησλ ειιήλσλ επελδπηψλ. Ο γεληθφο δείθηεο θηλείηαη ζήκεξα 

ζηηο 1500 κνλάδεο.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 ΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΣΗΣΑ 

 

 

4.1 Οξηζκόο ηεο Μεηαβιεηόηεηαο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε κεηαβιεηφηεηα - ηφζν νη ηδηφηεηεο ηεο φζν θαη ε 

κνληεινπνίεζε ηεο – απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δπλακηθνχο ηνκείο έξεπλαο ηεο 

Οηθνλνκεηξίαο. χκθσλα κε ηνπο Poon θαη Granger (2003) ε κεηαβιεηφηεηα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

 Λήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ – φηαλ εξκελεχεηαη σο αβεβαηφηεηα απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ. 

 Σηκνιφγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ – απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή ζηε ηηκνιφγεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 

 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ – σο ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ. 

Ζ κεηαβιεηφηεηα είλαη ην απινχζηεξν κέζν κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο 

αβεβαηφηεηαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Ο ηππηθφο νξηζκφο ηεο είλαη ε ηππηθή 

απφθιηζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ ινγαξίζκνπ κίαο ηηκήο ή ελφο δείθηε ζε θαζνξηζκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. Γεληθά ζπκβνιίδεηαη κε ζ θαη ε εμάξηεζε ηεο απφ ην ρξφλν t 

ζπκβνιίδεηαη σο .  

Έλαο άιινο νξηζκφο ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη φηη απνηειεί κηα παξάκεηξν 

ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεη ηελ ζπκπεξηθνξά κηαο ηηκήο ζην ρξφλν. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ηηκή  ζε κηα κειινληηθή ρξνληθή ζηηγκή εμαξηάηαη απφ ηελ 

παξνχζα ηηκή  θαη κηα ηπραία κεηαβνιή Φ, έηζη ψζηε: 

 

 

Τπφ κία άιιε έλλνηα ε κεηαβιεηφηεηα είλαη ε ίδηα ε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία. 

Γηα παξάδεηγκα γηα ζπλερή ρξφλν: 
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Έλαο ελαιιαθηηθφο νξηζκφο ηεο είλαη φηη απνηειεί ηελ ππφ ζπλζήθε 

(conditional) ηππηθή απφθιηζε. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην t κεηξά εκέξεο ζπλαιιαγψλ 

θαη ην  αλαπαξηζηά πιεξνθνξία γλσζηή θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t-1, ηφηε: 

 

 

Δπίζεο, σο κεηαβιεηφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ηηκή πνπ ππνλνείηαη απφ κία 

εμίζσζε απνηίκεζεο δηθαησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα ε εμίζσζε Black-Scholes δίλεη 

ηελ ηηκή ελφο δηθαηψκαηνο αγνξάο Δπξσπατθνχ ηχπνπ σο κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε 

ηνπ ζ, δειαδή: 

 

Έηζη ψζηε ε αγνξαία ηηκή  λα ππνλνεί ηελ εθηίκεζε ηεο αγνξάο  πνπ βξίζθεηαη 

ιχλνληαο σο πξνο  ηελ εμίζσζε: 

 

Ωζηφζν δελ επηιχεηαη απεπζείαο σο πξνο  θαη γη απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αξηζκεηηθέο κέζνδνη. 

Έλαο ηειεπηαίνο νξηζκφο ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη φηη ε ηειεπηαία απνηειεί 

κία ηζηνξηθή κέηξεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ηνπ παξειζφληνο θαη ππνινγίδεηαη 

σο εμήο: 

 

Ζ κεηαβιεηφηεηα δελ είλαη έλα κέγεζνο πνπ παξαηεξείηαη άκεζα ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ηηκέο ησλ ππνθείκελσλ ηίηισλ (ηηκέο 

κεηνρψλ ή δεηθηψλ), αιιά ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ησλ ρξνλνζεηξψλ ηνπο. Θα 

ιέγακε φηη ηξείο είλαη νη βαζηθέο ηεο θαηεγνξίεο, ε πξαγκαηνπνηεζείζα (realized) ε 

ηεθκαξηή (implied) θαη ε πξνζεζκηαθή (forward) κεηαβιεηόηεηα. 

Ζ πξαγκαηνπνηεζείζα (realized volatility) είλαη ε εηεζηνπνηεκέλε ηππηθή 

απφθιηζε ησλ εκεξήζησλ απνδφζεσλ ηνπ ππνθείκελνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ 

ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ε ηηκή ελφο δηθαηψκαηνο εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο 

κεηαβιεηέο φπσο ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ αγαζνχ, ηεο ηηκήο εμάζθεζεο, ηνπ 

επηηνθίνπ ρσξίο θίλδπλν, ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπ ππνθείκελνπ αγαζνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο. 
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Δπνκέλσο, γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ δηθαηψκαηνο (δίθαηε ηηκή) 

εηζάγνπκε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο ζε έλα κνληέιν απνηίκεζεο δηθαησκάησλ (π.ρ. 

Black θαη Scholes, Cox Ross Rubinstein, δησλπκηθφ κνληέιν απνηίκεζεο). Δάλ 

αληηζηξαθεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη εηζαρζεί ε πξαγκαηηθή ηηκή ελφο 

δηθαηψκαηνο ζε έλα κνληέιν απνηίκεζεο εμάγεηαη ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο, ε νπνία νλνκάδεηαη ηεθκαξηή κεηαβιεηφηεηα (implied volatility). Ζ 

ηεθκαξηή κεηαβιεηφηεηα δείρλεη κε πνην ηξφπν νη επελδπηέο εθηηκνχλ θαη αμηνινγνχλ 

ηελ αγνξά. 

Ζ πξνζεζκηαθή κεηαβιεηφηεηα (forward volatility) αλαθέξεηαη ζηε 

κειινληηθή κεηαβιεηφηεηα πνπ ην ππνθείκελν αγαζφ ζα πξέπεη λα έρεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή t θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ηηκψλ S, έηζη ψζηε 

νη παξνχζεο ηηκέο ησλ δηθαησκάησλ λα είλαη δίθαηεο. Οη πξνζεζκηαθέο 

κεηαβιεηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ απφ ην ζχλνιν ησλ ηεθκαξηψλ 

κεηαβιεηνηήησλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη κπνξνχλ λα θιεηδσζνχλ κε 

ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ζε ππάξρνληα δηθαηψκαηα. 

 

4.2 Ιδηόηεηεο Μεηαβιεηόηεηαο 

 

4.2.1 Λεπηνθύξησζε (Thick Tails) 

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηία ηνπ 1960 έρεη θαηαγξαθεί ζε αξθεηέο κειέηεο 

(Mandelbrot 1963, Fama 1965) φηη νη νξηαθέο θαηαλνκέο ησλ απνδφζεσλ ησλ 

δηαθφξσλ αμηψλ θαίλεηαη λα έρνπλ νπξέο παρχηεξεο απφ απηέο ηεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο. Σν θαηλφκελν απηφ ιέγεηαη ιεπηνθχξησζε θαη ππνδεηθλχεη φηη νη 

απνδφζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιεο πηζαλφηεηεο γηα αθξαία γεγνλφηα. Ζ 

ιεπηφθπξηε θαηαλνκή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηηκψλ ζην θέληξν 

ηεο θαηαλνκήο. 

 

4.2.2 πζζώξεπζε (Clustering) 

 

Δάλ εμεηάζεη θαλείο ηελ κεηαβιεηφηεηα κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ρξνλνζεηξάο 

ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ ζα παξαηεξήζεη φηη ε ηειεπηαία δελ παξακέλεη ζηαζεξή αιιά 

κεηαβάιιεηαη. Τπάξρνπλ πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο ε κεηαβιεηφηεηα είλαη 
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παξαηεηακέλα πςειή, ελψ άιιεο θαηά ηηο νπνίεο είλαη παξαηεηακέλα ρακειή. Γηαηί 

φκσο αιιάδεη ε κεηαβιεηφηεηα; Απφιπηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε δελ ππάξρεη ζην 

εξψηεκα απηφ. Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε κεξηθνχο ιφγνπο φπσο είλαη νη 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη κεηαβνιέο ζε: 

 καθξννηθνλνκηθά κεγέζε 

 ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο 

 φγθνπο ζπλαιιαγψλ 

 πξνηηκήζεηο επελδπηψλ 

Ζ ζπζζψξεπζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο παρηέο νπξέο ηεο 

θαηαλνκήο ησλ απνδφζεσλ πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. Πξψηνη νη Mandelbrot 

(1963) θαη Fama (1965) έδεημαλ φηη κεγάιεο κεηαβνιέο ζηελ ηηκή ελφο αγαζνχ 

αθνινπζνχληαη απφ άιιεο κεγάιεο κεηαβνιέο θαη ην αληίζεην, φηη κηθξέο κεηαβνιέο 

επίζεο αθνινπζνχληαη απφ κηθξέο κεηαβνιέο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη 

λεφηεξεο κειέηεο φπσο απηέο ησλ Baillie et al. (1996) θαη Schwert (1989). Πξαθηηθά 

απηφ ζεκαίλεη φηη αζπλήζηζηα πςειέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζήκεξα ζα 

επεξεάζνπλ ηελ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο κεηαβιεηφηεηαο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σν θαηλνηφκν ππφδεηγκα ARCH πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Engle (1982) 

αξρηθά, νη πξνεθηάζεηο ηνπ πνπ αθνινχζεζαλ (GARCH) θαζψο θαη ηα ππνδείγκαηα 

ζηνραζηηθήο κεηαβιεηφηεηαο επηρεηξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ απηφ ην θαηλφκελν. 

 

4.2.3 Ιζρπξή Μλήκε (Long Memory Property) 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη φηη επηδεηθλχεη 

επηκνλή (persistence) ή ελαιιαθηηθά ηζρπξή κλήκε. Γειαδή, ηζρπξά ζνθ ηείλνπλ λα 

επεξεάδνπλ ηελ κειινληηθή κεηαβιεηφηεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ν βαζκφο απηνζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ θαη ησλ 

ηεηξαγσληθψλ απνδφζεσλ ζα είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. Οη Ding θαη Granger (1996) 

επηβεβαίσζαλ απηφ ην θαηλφκελν ζε κειέηε ηνπο πνπ αθνξνχζε κεηνρηθνχο δείθηεο, 

αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

 

4.2.4 Αληηζηξνθή πξνο ηε κέζε κεηαβιεηόηεηα (Mean Reversion) 

 

Οη πεξίνδνη πςειήο ή ρακειήο κεηαβιεηφηεηαο ηείλνπλ λα αθνινπζνχληαη απφ 

πεξηφδνπο αληηζηξνθήο πξνο ηε κέζε κεηαβιεηφηεηα. Έρεη παξαηεξεζεί ζε αξθεηέο 
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ρξεκαηννηθνλνκηθέο ρξνλνζεηξέο φηη κηα πεξίνδνο πςειήο κεηαβιεηφηεηαο 

αθνινπζείηαη απφ κία άιιε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θαλνληθέο δηαθπκάλζεηο ησλ 

ηηκψλ, θαη αληίζηνηρα, κία πεξίνδνο ρακειήο κεηαβιεηφηεηαο δίλεη ηελ ζέζε ηεο ζε 

άλνδν ηεο κεηαβιεηφηεηαο. πλεπψο ππάξρεη έλα θαλνληθφ επίπεδν ηηκψλ γχξσ απφ 

ην νπνίν νη καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο γηα ηε κεηαβιεηφηεηα ζα πξέπεη λα 

ζπγθιίλνπλ. 

 

4.2.5 Αζπκκεηξία (Asymmetry) 

 

Ζ εκπεηξηθή έξεπλα έρεη δείμεη φηη φρη κφλν ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο κε ηηο απνδφζεηο ησλ ρξενγξάθσλ (Nelson, 1991; Glosen et al, 1993; 

Engle,1993) αιιά θαη φηη κηα αξλεηηθή κεηαβνιή ησλ απνδφζεσλ πξνθαιεί 

κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα απφ φηη κηα ηζφπνζε ζεηηθή κεηαβνιή. Απηή ε 

αζπκκεηξία ζα ιέγακε φηη  απνδίδεηαη ζε δχν θαηλφκελα (απνηέιεζκα κφριεπζεο, 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο). 

χκθσλα κε ην Capital Asset Pricing Model (Sharpe 1964) ππάξρεη αξλεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο ελφο ρξενγξάθνπ θαη ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε δειαδή κηαο πηψζεο ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο 

κηαο κεηνρήο ε ζπλαθφινπζε πηψζε ηεο ηηκήο ηεο, απμάλνληαο ηε ζρέζε  

, νδεγεί ζε απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ ηεο. Σν θαηλφκελν 

απηφ παξαηεξήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Black (1976) θαη νλνκάδεηαη 

θαηλόκελν κόριεπζεο.  

χκθσλα κε ην θαηλόκελν ηεο αλαηξνθνδόηεζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο, ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ κία κεηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα ζήκεξα, νη 

επελδπηέο απαηηνχλ πςειφηεξεο κειινληηθέο απνδφζεηο νη νπνίεο φκσο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ πξνυπνζέηνπλ ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ζήκεξα. Έηζη 

ινηπφλ ε απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα νδεγεί ζε ηαπηφρξνλε πηψζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΜΟΝΣΔΛΑ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΣΗΣΑ 

 

 

Σα ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαηά 

ηελ αλάιπζε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ  ζα ιέγακε φηη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ 

πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα Μνληέια Ιζηνξηθήο Μεηαβιεηόηεηαο ζηα νπνία 

ε πξφβιεςε βαζίδεηαη ζε παιηέο ηηκέο ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ. ε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα ππνδείγκαηα Μέζεο Σηκήο, Κηλεηνχ Μέζνπ Όξνπ, 

Δθζεηηθήο Δμνκάιπλζεο, Απιήο Παιηλδξφκεζεο, ARMA, ARIMA, ARFIMA θ.α. Ζ 

δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα Μνληέια ARCH ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ηππηθή απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο αιιά ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο 

πηζαλνθάλεηαο ζρεκαηίδνπλ ηε ζπλάξηεζε ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο ησλ 

απνδφζεσλ. Σέηνηα ππνδείγκαηα είλαη ηα GARCH, GJRGARCH, EGARCH, 

FIGARCH θ.α. Πεξά απφ απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο ππάξρνπλ θαη ηα ππνδείγκαηα 

ηνραζηηθήο Μεηαβιεηόηεηαο ηα νπνία, φπσο θαη ηα ARCH, κνληεινπνηνχληαη 

απφ δχν δηαθνξεηηθέο εμηζψζεηο, κία γηα ηνλ κέζν θαη κία γηα ηελ δηαθχκαλζε. 

Ωζηφζν, ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε ηελ κέζνδν ηεο 

κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Παξαθάησ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ηφζν ηα θιαζζηθά φζν θαη 

ηα νηθνλνκεηξηθά κνληέια πξφβιεςεο. 

  

5.1 Μνληέιν Μέζεο Σηκήο (Historical Mean Model) 

 

Σν κνληέιν κέζεο ηηκήο απνηειεί κηα απιή κέζνδνο πξφβιεςεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο. 

Ζ ππφζεζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη φηη ε κέζε ηηκή  

ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ππφ εμέηαζε αγνξάο ή ηίηινπ παξακέλεη ζηαζεξή ζην ρξφλν. 

Δπνκέλσο, σο πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ δείθηε γηα ηνλ επφκελν κήλα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε κέζε ηηκή ηεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηφηεηαο φισλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ κελψλ. Σν κνληέιν κπνξεί λα εθθξαζηεί σο εμήο: 
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Όηαλ κηα λέα παξαηήξεζε  γίλεηαη δηαζέζηκε, ε πξφβιεςε γηα ηνλ ρξφλν t+2 

είλαη ν θαηλνχξηνο κέζνο φξνο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φια ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα 

ζπλ ηε λέα παξαηήξεζε. 

 

5.2 Μνληέιν Κηλεηνύ Μέζνπ Όξνπ (Moving Average Model) 

 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ θαζψο κία λέα παξαηήξεζε 

κεηαβιεηφηεηαο γίλεηαη δηαζέζηκε, έλαο λένο κέζνο φξνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί. ηε 

δηαδηθαζία απηή παξαιείπεηαη ε πην παιηά παξαηήξεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ε πην πξφζθαηε. Ο αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ παξακέλεη 

ζηαζεξφο θαη πεξηέρεη πάληα ηηο πην πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο. Σν κνληέιν θηλεηνχ 

κέζνπ φξνπ απνηειεί έλα απφ ηα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα θιαζζηθά κνληέια 

ζηελ αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ. Ζ επηινγή ησλ δεδνκέλσλ (L) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ είλαη ππνθεηκεληθή θαη ζηεξίδεηαη ζηελ 

θξίζε θαη εκπεηξία ηνπ αλαιπηή. Σν κνληέιν θηλεηνχ κέζνπ φξνπ δίλεηαη απφ ηε 

ζρέζε: 

 

Όπνπ L είλαη ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ Υ ηεο ρξνλνζεηξάο θαη ε πξφβιεςε. 

 

5.3 Μνληέιν Δθζεηηθήο Δμνκάιπλζεο (Exponential Smoothing Model) 

 

H ηερληθή ηεο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο ρξεζηκνπνηεί έλα ζηαζκηζκέλν κέζν φξν 

παξειζφλησλ ρξνλνζεηξψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πξφβιεςε ηεο ηηκήο ηεο επφκελεο 

πεξηφδνπ. Με άιια ιφγηα, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ιακβάλεη ππφςε ηελ πξφβιεςε 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ηελ νπνία πξνζαξκφδεη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζθάικαηα 

πξφβιεςεο. Δπνκέλσο ε πξφβιεςε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ είλαη: 

 

Όπνπ α είλαη ε εμνκαιπληηθή ζηαζεξά θαη ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. χκθσλα κε 

ηελ παξαπάλσ ζρέζε, ε πξφβιεςε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ είλαη πνιχ απιά ε 

πξφβιεςε ηεο πξνεγνχκελεο ζπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζθάικαηνο ην νπνίν 

πξνέθπςε ζηελ ηειεπηαία. Όηαλ ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο α είλαη πνιχ θνληά ζην 1, ε λέα 
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πξφβιεςε ζα πεξηιακβάλεη κηα ζεκαληηθή πξνζαξκνγή ηνπ ζθάικαηνο πξφβιεςεο 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Αληίζεηα, γηα ηηκέο ηνπ α θνληά ζην 0, ε πξφβιεςε ηεο 

επφκελεο πεξηφδνπ ζα πεξηέρεη κηθξή πξνζαξκνγή ηνπ ζθάικαηνο ηεο πξνεγνχκελεο. 

Ζ ηηκή ηνπ α κπνξεί λα εθηηκεζεί κεγηζηνπνηψληαο ηελ ζπλάξηεζε κέγηζηεο 

πηζαλνθάλεηαο ηνπ κνληέινπ εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο. Ζ γεληθή κνξθή ηεο ηερληθήο 

ηεο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο είλαη: 

 

πλεπψο, ε πξφβιεςε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ,  , δεκηνπξγείηαη ζηαζκίδνληαο 

ηφζν ηελ πην πξφζθαηε παξαηήξεζε    φζν θαη ηελ πην πξφζθαηε πξφβιεςε  . 

Σα αληίζηνηρα βάξε είλαη α θαη 1-α. 

 

5.4 Μνληέια Πξόβιεςεο ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 

 

Πξφθεηηαη γηα ην θαηλνηφκν νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν απηνπαιίλδξνκεο δεζκεπκέλεο 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο πνπ εηζήγαγε ν Engle θαη βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε 

δηαθχκαλζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ δελ είλαη ζπλάξηεζε κίαο απφ ηηο εξκελεπηηθέο 

κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο αιιά κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά θαη ε κεηαβνιή απηή 

ζρεηίδεηαη απφ ην πφζν επκεηάβιεηνο ήηαλ ν δηαηαξαθηηθφο φξνο ζην πξφζθαην 

παξειζφλ. Ζ πην απιή πεξίπησζε είλαη λα ππνζέζνπκε φηη ε δηαθχκαλζε ηνπ 

δηαηαξαθηηθνχ φξνπ εμαξηάηαη κφλν απφ ην πφζν επκεηάβιεηνο ήηαλ ν ηειεπηαίνο 

ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Ζ ππφζεζε απηή κπνξεί λα εθθξαζηεί σο εμήο: 

 

χκθσλα κε ηελ ζρέζε (5.5) ε δηαθχκαλζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ,  , απνηειείηαη 

απφ ηε ζηαζεξά  θαη απφ ην ηεηξάγσλν ηεο ηηκήο ηνπ ηελ πξνεγνχκελε πεξηφδνπ, 

,. Άξα, δεδνκέλεο ηεο ηηκήο ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, 

ν δηαηαξαθηηθφο φξνο είλαη εηεξνζθεδαζηηθφο. Με άιια ιφγηα ε ζρέζε (5.5) είλαη ε 

ππφ ζπλζήθε δηαθχκαλζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ. Απηή ε ζπλζήθε πξνθχπηεη απφ 

έλα δηαηαξαθηηθφ φξν ν νπνίνο αθνινπζεί ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

 

Ζ ζρέζε (5.6) είλαη γλσζηή σο ARCH(1) ππφ ηελ ππφζεζε φηη . Γεληθά: 
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είλαη κία δηαδηθαζία απηνπαιίλδξνκεο ππφ ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο p ηάμεσο 

ή ARCH(p). Ζ ππφ ζπλζήθε δηαθχκαλζε κηαο  ARCH(p) δηαδηθαζίαο γίλεηαη: 

 

ην κνληέιν ARCH(p), κία κεγάιε δηαηαξαρή απνηππψλεηαη απφ κία κεγάιε 

απφθιηζε ηεο  θαη παξάιιεια κία κεγάιε ηηκή (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ηνπ ζθάικαηνο 

. H δηαθχκαλζε ηνπ ζθάικαηνο είλαη κία αχμνπζα ζπλάξηεζε κε ρξνληθή 

πζηέξεζε (p) ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ην πξφζεκν ησλ ζθαικάησλ, εθφζνλ είλαη 

πςσκέλα ζην ηεηξάγσλν. Ζ ηάμε ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο (p) είλαη απηή πνπ 

θαζνξίδεη ην κήθνο ηνπ ρξφλνπ ζην νπνίν κία δηαηαξαρή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

δεζκεπκέλε δηαθχκαλζε. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην κήθνο ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο (p) 

ηφζν καθξχηεξν ζα είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ζα εθηείλνληαη νη 

επηδξάζεηο ησλ δηαηαξαρψλ. πλνπηηθά ζα ιέγακε φηη ηα κνληέια ARCH ζηεξίδνληαη 

ζηελ αθφινπζε ππφζεζε: «κεγάιεο κεηαβνιέο ηείλνπλ λα αθνινπζνχληαη απφ 

κεγάιεο κεηαβνιέο, είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο», ελψ «κηθξέο κεηαβνιέο ηείλνπλ λα 

αθνινπζνχληαη απφ κηθξέο κεηαβνιέο, είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο». 

 

5.5 Μνληέια GARCH (Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity) 

 

Γηα νξηζκέλεο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο πνπ εμεηάζηεθαλ κε ην νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν 

ηνπ Engle,  πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, παξαηεξήζεθε φηη γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ρξεηαδφηαλ κεγάιε ηάμε κεγέζνπο (p). Απηφ απηφκαηα ζπλεπάγεηαη 

ηελ εθηίκεζε κεγάινπ αξηζκνχ παξακέηξσλ. Σν γεληθεπκέλν κνληέιν πνπ εηζήγαγε ν 

Bollerslev (1986,1987) ιχλεη ζηελ νπζία ην παξαπάλσ πξφβιεκα. πγθεθξηκέλα ν 

Bollerslev πξνζέζεζε ζην ARCH κνληέιν (q) απηνπαιίλδξνκνπο φξνπο θηλεηνχ 

κέζνπ ησλ ηεηξαγσληθψλ δεζκεπκέλσλ δηαθπκάλζεσλ.  Ζ ζρέζε (5.8) κπνξεί λα 

γεληθεπηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ππφ ζπλζήθε δηαθχκαλζε  λα είλαη επηπιένλ θαη 

ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ ηεο κε ρξνληθή πζηέξεζε. πγθεθξηκέλα: 

  

 

Ζ ζρέζε (5.9) είλαη γλσζηή σο γεληθεπκέλε απηνπαιίλδξνκε ππφ ζπλζήθε 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ή ππφδεηγκα GARCH. Σν πην δηαδεδνκέλν ππφδεηγκα GARCH 
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είλαη απηφ κε κία ρξνληθή πζηέξεζε, δειαδή ην ππφδεηγκα GARCH (1,1), ην νπνίν 

έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζηελ πξάμε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ε πεξίπησζε p=q=1 

είλαη γηαηί γηα κεγάιεο ηηκέο ηνπ p θαη q ε εθηίκεζε γίλεηαη δχζθνιε. Ζ εθηίκεζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο GARCH (1,1) κπνξεί λα γίλεη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ 

ARCH, κε ηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο θαη νη εθηηκεηέο πνπ πξνθχπηνπλ 

είλαη αζπκπησηηθά απνηειεζκαηηθνί
1
. 

χκθσλα κε κειέηε ησλ Kutana θαη Zhoud (2006) πάλσ ζηηο δηεζλείο 

ρξεκαηαγνξέο, νη ζπληειεζηέο ηνπ κνληέινπ GARCH (1,1) εκθαλίδνπλ ηηκέο γχξσ 

ζην 0,25 θαη 0,75 γηα ηα α θαη γ αληίζηνηρα. Σν άζξνηζκα ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξν ή ίζν ηεο κνλάδαο (α + γ ≤ 1). Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ καο δίλνπλ κηα 

θαιή εηθφλα πεξί ηνπ ζρήκαηνο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ππφ κειέηεο ρξνλνζεηξάο. 

πγθεθξηκέλα, κεγάιεο ηηκέο γηα ην ζπληειεζηή α ζεκαίλνπλ φηη ε κεηαβιεηφηεηα 

αληηδξά έληνλα ζηηο θηλήζεηο ηεο αγνξάο, ελψ κεγάινη ζπληειεζηέο γ δείρλνπλ φηη 

κεγάιεο δηαηαξαρέο ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν γηα λα 

εμαζζελήζνπλ. Πξαθηηθά, αθελφο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε κεηαβιεηφηεηα 

παξνπζηάδεη έληνλεο θνξπθέο, αθεηέξνπ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ε κεηαβιεηφηεηα 

έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Όζνλ αθνξά ηελ ζηαζεξά  απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ 

κέζν φξν ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ρξνλνζεηξάο. 

 

5.6 Οινθιεξσκέλν Μνληέιν Πξόβιεςεο GARCH (Integrated GARCH) 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη έλα ARMA ππφδεηγκα έρεη κνλαδηαία ξίδα (unit root) φηαλ  

 

ή ελαιιαθηηθά φηαλ  

                                                  

 

Δάλ έλα κνληέιν GARCH ηθαλνπνηεί είηε ηελ ππφζεζε (5.11) είηε ηελ ππφζεζε (5.12) 

ηφηε απηφ ην κνληέιν θαιείηαη νινθιεξσκέλν κνληέιν πξφβιεςεο GARCH (Engle 

                                                             
1 Davidson–MacKinnon (1997), σ. 556-550, Greene (1997), σ. 568-577, Enders (1995), σ.162. 
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θαη Bollerslev, 1986). ηελ πεξίπησζε απηή παξνπζηάδεηαη έλα κε ζηάζηκν κνληέιν 

ην νπνίν ζηελ απιή ηνπ κνξθή, IGARCH (1,1), κπνξεί λα γξαθεί σο εμήο: 

                                                               (5.13) 

                                                                                                            (5.14) 

φπνπ  θαη ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ 1 >  >0. Όηαλ  ε πξφβιεςε 

γηα λ πεξηφδνπο κπξνζηά δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

                                                        (5.15) 

ηε πεξίπησζε πνπ ε επίδξαζε ηεο  ζηε κειινληηθή κεηαβιεηφηεηα είλαη 

ηζρπξή ηφηε ε πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο απνηειεί κία επζεία γξακκή κε θιίζε 

. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε φπνπ  νη πξνβιέςεηο ηεο κειινληηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο γηα φινπο ηνπο ρξνληθνχο νξίδνληεο αληηζηνηρνχλ ζε . 

 

5.7 Δθζεηηθό Μνληέιν Πξόβιεςεο GARCH (Exponential Garch) 

 

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ κνληέισλ πξφβιεςεο πνπ αλαιχζεθαλ κέρξη 

ζηηγκήο είλαη φηη λαη κελ ιακβάλνπλ (capture) ππφςε ηνπο δχν ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεηξψλ φπσο είλαη ε ζπζζψξεπζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο (volatility clustering) θαη ε ιεπηνθχξησζε (leptokurtosis) ελ ηνχηνηο 

δελ  ελζσκαηψλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο κφριεπζεο (leverage effect). Σν θαηλφκελν 

δειαδή φπνπ ηα „„ θαθά λέα‟‟ επηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

ππφ εμέηαζε ρξνλνζεηξάο ζε ζρέζε κε ηα „„θαιά λέα‟‟. χκθσλα κε ηνλ Hamilton 

(1994) ηα αξλεηηθά ζνθ έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ κεηαβιεηφηεηα ζε ζρέζε 

κε ηα αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ζεηηθά. Σε ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα ηεο αζχκκεηξεο 

επίδξαζεο ησλ ζνθ έδσζε ν Nelson (1991) εηζάγνληαο ην εθζεηηθφ κνληέιν 

πξφβιεςεο GARCH (EGARCH) φπνπ ε δεζκεπκέλε δηαθχκαλζε κεηαηξέπεηαη ζε 

ινγαξηζκηθνχο φξνπο. Με άιια ιφγηα, ζηα EGARCH κνληέια ε δεζκεπκέλε 

δηαθχκαλζε δελ απνηειεί κφλν ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πζηεξήζεσλ ησλ 

θαηαινίπσλ φπσο ζηα GARCH κνληέια αιιά εμαξηάηαη θαη απφ ην πξφζεκν ησλ 

ηειεπηαίσλ. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε ηα κνληέια GARCH, ην ζεηηθφ πξφζεκν ηεο 

δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο εμαζθαιίδεηαη εθθξάδνληαο ηελ σο  θαη φρη 

ζέηνληαο πεξηνξηζκνχο ζηηο παξακέηξνπο. Σν EGARCH (p,q) κνληέιν κπνξεί λα 

γξαθηεί σο εμήο: 
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φπνπ  απνηειεί ηελ ζπλάξηεζε ηφζν ηνπ κεγέζνπο φζν θαη ηνπ πξφζεκνπ ηνπ  

θαη παίξλεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

φπνπ  γ θαη θ είλαη ζηαζεξέο. Ζ ζπκκεηξία ηεο   εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκή ηνπ γ. 

Δάλ ην γ = 0 ηφηε έλα ζεηηθφ shock έρεη ηελ ίδηα επίδξαζε ζηε κεηαβιεηφηεηα κε έλα 

αξλεηηθφ shock ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο. Γηα αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ γ (γ < 0) έλα ζεηηθφ 

shock κεηψλεη ηελ κεηαβιεηφηεηα ελψ γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ γ > 0 έλα ζεηηθφ 

shock απμάλεη ηε κεηαβιεηφηεηα. 

ηελ απιή ηνπ εθδνρή έλα κνληέιν πξφβιεςεο EGARCH (1,1) κπνξεί λα γξαθηεί σο 

εμήο: 

 

 

Ζ πξφβιεςε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

  

φπνπ φιεο νη κεηαβιεηέο ζην δεμηφ κέινο ηεο εμίζσζεο είλαη γλσζηέο. Άξα ε 

πξφβιεςε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ (1-step ahead forecast) ηζνχηαη κε . 

Με ηνλ ίδην ηξφπν νη λ επφκελεο πξνβιέςεηο (λ-steps ahead forecasts)  ζα παξάγνληαη 

σο εμήο: 

5.21) 

 

                                                      

φπνπ 
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5.8 Μνληέιν Πξόβιεςεο GJR-GARCH 

 

Πξφθεηηαη γηα ην κνληέιν ην νπνίν πξφηεηλαλ νη Glosten, Jagannathan θαη Runkle 

(1993) θαη πνπ απνηειεί κηα απινπζηεπκέλε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηεο 

αζπκκεηξίαο ηεο ρξνλνζεηξάο ηεο κεηαβιεηφηεηαο. To GJR-GARCH (1,1) δίλεηαη 

απφ ηελ ζρέζε: 

 

φπνπ  είλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηκή ίζε κε ηε 1 φηαλ   θαη 0 

φηαλ . ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ε επίδξαζε ηνπ  ζηε δεζκεπκέλε 

δηαθχκαλζε εμαξηάηαη απφ ην πξφζεκν ηνπ  ηελ πεξίπησζε απνηειέζκαηνο 

κφριεπζεο ην  Αληίζεηα, γηα λα δερηνχκε ηελ : φηη δελ ππάξρεη απνηέιεζκα 

κφριεπζεο ζα πξέπεη ην , ππνλνψληαο φηη παιηά ζεηηθά ζνθ έρνπλ ηελ ίδηα 

επίδξαζε ζηε ζεκεξηλή κεηαβιεηφηεηα ηεο ρξνλνζεηξάο κε παιηά αξλεηηθά ζνθ. ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ε πξφβιεςε γηα λ-πεξηφδνπο κπξνζηά εμάγεηαη σο εμήο: 

 

 

5.9 Μνληέιν Πξόβιεςεο APARCH 

 

Σν APARCH(p,q) κνληέιν ην νπνίν πξνηάζεθε απφ ηνπο Ding, Granger θαη Engle 

(1993) έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

φπνπ δ  > 0 θαη -1 <  < 1  . Σν APARCH κνληέιν πεξηιακβάλεη άιιεο  

επηά ARCH πξνεθηάζεηο σο εηδηθέο πεξηπηψζεηο. πγθεθξηκέλα: 

 Σν ARCH ηνπ Engle (1982) φηαλ δ = 2,  θαη  

 To GARCH ηνπ Bollerslev (1986) φηαλ δ = 2 θαη  

 Σν GARCH ησλ Taylor (1986) θαη Schwert (1990) φηαλ δ = 1 θαη  

 Σν GJR-GARCH ησλ Glosten, Jagannathan θαη Runkle (1993) φηαλ δ = 2 . 

 Σν TARCH ηνπ Zakoian (1994) φηαλ δ = 1 . 
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 Σν NARCH ησλ Higgins θαη Bera (1992) φηαλ  θαη  

 Σν Log-ARCH ησλ Geweke (1986) θαη Pentula (1986) φηαλ  

χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ην απνηέιεζκα κφριεπζεο πξνθχπηεη εάλ γ ≠ 0 

θαη δ ≠ 2. Ζ πξφβιεςε γηα λ πεξηφδνπο κπξνζηά δίλεηαη απφ: 

 

φπνπ 

     

 

5.10 Μνληέιν Πξόβιεςεο FIGARCH(p,d,q) 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ρξνλνζεηξψλ είλαη ε  ηζρπξή ηεο κλήκε, 

ην θαηλφκελν δειαδή φπνπ έλα ηζρπξφ shock επεξεάδεη ζε έληνλν βαζκφ θαη γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε κειινληηθή κεηαβιεηφηεηα. Απηή ηελ ηδηφηεηα ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο πξνζπαζεί λα ζπκπεξηιάβεη ην ππφδεηγκα FIGARCH(1,d,1) ην νπνίν 

εηζήγαγαλ νη Ding, Granger θαη Engle (1993) θαη κπνξεί λα γξαθηεί σο εμήο: 

 

ηελ πεξίπησζε φπνπ d = 0 ην ππφδεηγκα κεηαηξέπεηαη νπζηαζηηθά ζην ηππηθφ 

GARCH(1,1). Γηα 0 < d < 1 ε επίδξαζε ζηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

κεηψλεηαη κε έλαλ ππεξβνιηθά αξγφ ξπζκφ. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νπζηαζηηθά 

αλαηξέπεη ηελ ππφζεζε ηνπ IGARCH κνληέινπ, φηη έλα αξλεηηθφ shock επεξεάδεη 

γηα πάληα ηε κεηαβιεηφηεηα, θαη βαζίδεηαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ARFIMA 

(Autoregressive Fractional Integrated Moving Average). 

 

5.11 ηνραζηηθά Μνληέια Μεηαβιεηόηεηαο (Stochastic Volatility Models) 

 

Σα ζηνραζηηθά ππνδείγκαηα κεηαβιεηφηεηαο απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή ελαιιαθηηθή 

πξνβιεπηηθή πξνζέγγηζε, έλαληη ησλ ARCH/GARCH ππνδεηγκάησλ, ηα νπνία έρνπλ 

πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αθαδεκατθψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ βαζηθή ηνπο 

δηαθνξά έγθεηηαη φηη ελψ ζηα ARCH/GARCH κνληέια ε κεηαβιεηφηεηα ζεσξείηαη 

σο κία πξνζδηνξηζηηθή κεηαβιεηή (deterministic) ζηα SV ππνδείγκαηα εμεηάδεηαη σο 
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ζηνραζηηθή (παρηέο νπξέο θαηαλνκήο ησλ απνδφζεσλ). Καηά ζπλέπεηα, ζε αληίζεζε 

κε ηα κνληέια GARCH, ηα SV κνληέια ιακβάλνπλ ππφςε ηα ζνθ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ κεηαβιεηφηεηα. Ωζηφζν, ε πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή απνηειεί κηα δχζθνιε 

δηαδηθαζία ιφγσ φηη δελ δηαζέηνπλ θιεηζηή κνξθή θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ άκεζα απφ δηαδηθαζίεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Οη ζεκαληηθφηεξεο 

κέζνδνη εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ ελφο ζηνραζηηθνχ κνληέινπ είλαη: 

 Γεληθεπκέλε κέζνδνο ξνπψλ κε πξνζνκνηψζεηο (Generalized Method of 

Moments through Simulations) (Duffie θαη Singleton, 1993). 

 Γεληθεπκέλε κέζνδνο ξνπψλ κε αλαιπηηθέο ιχζεηο (Generalized Method of 

Moments through Analytical Solutions) (Singleton, 2001). 

 Μέζνδνο πηζαλνθάλεηαο κέζσ αξηζκεηηθήο νινθιήξσζεο (Fridman θαη 

Harris, 1988). 

 Οινθιήξσζε Monte Carlo κέζσ δεηγκαηνιεςίαο (Danielson, 1994; Pitt θαη 

Shepard, 1997; Durbin θαη Koopman, 2000). 

 Οινθιήξσζε Monte Carlo κε ηε ρξεζηκνπνίεζε αιπζίδσλ Markov (Jacquier 

et al, 1994; Kim et al, 1998). 

 Σερληθή πξνζνκνίσζεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (Simulated Maximum 

Likelihood Technique) (Danielsson, 1994). 

 Απνηειεζκαηηθή Μέζνδνο Ρνπψλ (Efficient Method of Moments) (Gallant et 

al, 1993). 

 Μέζνδνο Monte Carlo κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (Monte Carlo Maximum 

Likelihood Technique) (Sandman θαη Coopman, 1998). 

Ζ πην απιή πεξίπησζε ζηνραζηηθνχ κνληέινπ είλαη απηφ ησλ Kim, Shepard θαη 

Chib (1998) σο εμήο: 

 

 

φπνπ  =  κε ηε δηαδηθαζία απηή λα θαζίζηαηαη ζηάζηκε εάλ   θαη 

 κε ζπζρεηηδφκελα ζνθ ηα νπνία αθνινπζνχλ δηαδηθαζία ιεπθνχ ζνξχβνπ θαη  ε 

κεηαβιεηφηεηα ηνπ . Ζ παξάκεηξνο  απνηειεί έλα ζηαζεξφ ζπληειεζηή 

πξνζαχμεζεο ν νπνίνο είλαη ίζνο κε 1 ζηε πεξίπησζε ππνζέζεσο  = 0. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ παξαπάλσ ζηνραζηηθνχ ππνδείγκαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο νινθιήξσζεο Monte Carlo κέζσ αιπζίδσλ Markov 

(MCMC approach) ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο Andersen, Chung θαη Sorensen (1999), 
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ππνδεηθλχεηαη σο ε πην απνηειεζκαηηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηεξίδεηαη ζηελ 

Μπαεζηαλή (Bayes) ζεσξία πεξί πηζαλνηήησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο ν ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε 

κειέηε ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη ν FTSE/Υ.Α. 20. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πςειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο δείθηε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 20 κεγαιχηεξεο (blue chips) 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υ.Α. Ζ ρξνλνζεηξά πνπ εμεηάδεηαη απνηειείηαη απφ ηηο 

ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο ηειεπηαίαο εξγάζηκεο εκέξαο ηεο εβδνκάδαο. Σα δεδνκέλα 

ιήθζεθαλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο  http://www.naftemporiki.gr/ θαη  

http://www.capital.gr/ θαη θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 5/1/1995 έσο 17/9/2010. 

Αξρηθά ιήθζεθαλ 3965 εκεξήζηεο παξαηεξήζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ 804 

εβδνκαδηαίεο απνδφζεηο , βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εθηίκεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

κνληέισλ πξφβιεςεο,. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθαλ εβδνκαδηαία δεδνκέλα 

είλαη γηα λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα ζνξχβνπ θαη έληνλεο δηαθχκαλζεο. ην ζεκείν 

απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηελ πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζε 

εβδνκαδηαία θιίκαθα δελ πξνέθπςε ζέκα δηαρείξηζεο είηε θελψλ είηε κεδεληθψλ 

ηηκψλ (Missing-Zero Values). 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα βήκαηα: 

 Αλάιπζε ζπζηάδσλ κεηαβιεηφηεηαο ηνπ FTSE/Υ.Α. 20 (Volatility 

Clustering). 

 πλάξηεζε Απηνζπζρέηηζεο θαη Μεξηθήο Απηνζπζρέηηζεο ηεο ππφ εμέηαζε 

ρξνλνινγηθήο ζεηξάο. 

 Έιεγρνο Μνλαδηαίαο Ρίδαο –Δπαπμεκέλνο Έιεγρνο Dickey Fuller (ADF). 

 Έιεγρνο γηα ARCH απνηειέζκαηα. 

 Δπηινγή ησλ ππνςήθησλ κνληέισλ πξφβιεςεο GARCH. 

 Δθηίκεζε ησλ ππνδεηγκάησλ κεηαβιεηφηεηαο. 

 Αμηνιφγεζε ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνδεηγκάησλ. 

 

 

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.capital.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

 

 

7.1 Δβδνκαδηαίεο Απνδόζεηο 

 

Παξαηεξψληαο ηε δηαρξνληθή πνξεία ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνδφζεσλ ηνπ 

FTSE/Υ.Α. 20, φπσο απηή απεηθνλίδεηαη απφ ην Γηάγξακκα 1, είλαη θαλεξφ φηη ε 

ηειεπηαία δελ παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εμέηαζεο θαη επίζεο 

ηείλεη λα εκθαλίδεηαη ζε ζπζηάδεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε ζπζζψξεπζε 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο (volatility clustering) απνηειεί έλα ζπρλά παξαηεξνχκελν 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ απνδφζεσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεηξψλ γεγνλφο ην νπνίν 

επαιεζεχεηαη θαη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο. Πεξίνδνη δειαδή πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιεο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ελαιιάζζνληαη κε πεξηφδνπο 

φπνπ νη ηηκέο κεηαβάιινληαη ειάρηζηα θαη επνκέλσο κπνξνχκε λα ηηο δηαρσξίζνπκε 

ζε πεξηφδνπο πςειήο θαη ρακειήο κεηαβιεηφηεηαο αληίζηνηρα. χκθσλα κε ην 

Γηάγξακκα 1 ν δείθηεο FTSE/Υ.Α. 20 παξνπζηάδεη κηα έληνλε αζηάζεηα θαζ‟ φιε ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δείγκαηνο. Ζ πξψηε ζπζηάδα κεηαβιεηφηεηαο εκθαλίδεηαη ην 

1995 θαη δείρλεη κηα πξνβιεπφκελε αλαθνίλσζε ε νπνία έθεξε «θαιά λέα»: ε αγνξά 

απμήζεθε πξηλ ηελ αλαθνίλσζε θαη ε κεηαβιεηφηεηα κεηά ηελ κεγάιε ζεηηθή 

απφδνζε ακέζσο έπεζε. Ζ δεχηεξε θαη ηξίηε ζπζηάδα εκθαλίδνληαη ηελ πεξίνδν 

1998-1999 θαη ην 2001-2002 αληίζηνηρα θαη δείρλνπλ κηα αλαηαξαρή ζηελ αγνξά πνπ 

αθνινχζεζε απξφβιεπηα «άζρεκα λέα». Ζ ηέηαξηε ζπζηάδα παξαηεξείηαη ην 2009 

θαη απνηειεί ηελ πςειφηεξε πεξίνδν κεηαβιεηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο. Ζ ζπζζψξεπζε 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή απηνζπζρέηηζε ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

απνδφζεσλ. Οη ινγαξηζκηθέο απνδφζεηο δίλνληαη απφ ηε ζρέζε  φπνπ  

είλαη ε εβδνκαδηαία απφδνζε ηνπ δείθηε. 
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        Γηάγξακκα 1: Μεηαβιεηφηεηα ηνπ FTSE/Υ.Α. 20 

 

 

7.2 πλάξηεζε Απηνζπζρέηηζεο θαη Μεξηθήο Απηνζπζρέηηζεο 

 

ην Γηάγξακκα 2 δίλνληαη νη δεηγκαηηθέο ζπλαξηήζεηο απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο 

απηνζπζρέηηζεο γηα . Σν δηάγξακκα απηφ είλαη ε ηππηθή κνξθή 

παξνπζηάζεσο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο EVIEWS. Σν πάλσ κέξνο 

είλαη ην δηάγξακκα απηνζπζρέηηζεο (autocorrelation) θαη ην θάησ είλαη ην δηάγξακκα 

κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο (partial correlation) ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο. Οη 

δηαθεθνκκέλεο ζεηξέο θαη ζηα δχν δηαγξάκκαηα θαζνξίδνπλ ην 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο, απιήο θαη κεξηθήο. 

Γειαδή, θαζνξίδνπλ ην δηάζηεκα, αληίζηνηρα.  

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο ζην Γηάγξακκα 2 νη 

ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο  γηα φιεο ηηο πζηεξήζεηο δελ δηαθέξνπλ απφ ην κεδέλ. 

ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε θαη γηα ηνπο ζπληειεζηέο κεξηθήο 

απηνζπζρέηηζεο . 
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        Γηάγξακκα 2: Ζ πλάξηεζε Απηνζπζρέηηζεο θαη Μεξηθήο Απηνζπζρέηηζεο 

 

7.3 Έιεγρνο Μνλαδηαίαο Ρίδαο 

 

Έλαο πνιχ δεκνθηιήο έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο, είλαη ν έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο (Unit 

Root Test) ή αιιηψο έιεγρνο Dickey – Fuller. Γειαδή, γηα κηα ρξνλνζεηξά 

απνδφζεσλ ν έιεγρνο DF ζπλίζηαηαη ζηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο 

 φηη νη απνδφζεηο είλαη κε ζηάζηκεο έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο φηη είλαη ζηάζηκεο. 

πγθεθξηκέλα ζην κνληέιν: 

 

δηελεξγνχκε ζηαηηζηηθφ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη   Δάλ απηφ ηζρχεη 

ηφηε ιέκε φηη ε απφδνζε έρεη κία κνλαδηαία ξίδα. 

Γηα ηνλ έιεγρν ζηαζηκφηεηαο ηεο ζεηξάο ησλ απνδφζεσλ ηνπ FTSE/Υ.Α. 20   

ρξεζηκνπνηήζεθε ν επαπμεκέλνο έιεγρνο Dickey – Fuller (Augmented Dickey – 

Fuller Test ή ADF test) o νπνίνο δίλεηαη παξαθάησ απφ ηνλ Πίλαθα 1. 

 

Τπνζέζεηο 
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Δπεηδή γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α = 5%,  απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε φηη ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζεηξά R είλαη 

ζηάζηκε. 

 

Πίλαθαο 1: Augmented Dickey – Fuller Unit Root Test on Log(R) 

 

Null Hypothesis: R has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=20) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -27.02710  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.438268  

 5% level  -2.864925  

 10% level  -2.568627  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values 

  

                                                                                                      

7.4  Έιεγρνο  ARCH 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 5, ζηε γεληθή πεξίπησζε κίαο ARCH(p) 

δηαδηθαζίαο ε ππφ ζπλζήθε δηαθχκαλζε γίλεηαη: 

 

ε έλα ππφδεηγκα πνπ ν δηαηαξαθηηθφο φξνο ζπκπεξηθέξεηαη σο κηα ARCH 

δηαδηθαζία, ηα θαηάινηπα ζα εκθαλίδνπλ απηνζπζρέηηζε ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απηφ πνπ ππάξρεη είλαη ην γλσζηφ σο απνηέιεζκα ARCH (ARCH effect) ην νπνίν 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηαθχκαλζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ είλαη ζπλάξηεζε 

ησλ ηηκψλ ηνπ κε ρξνληθή πζηέξεζε. Σν απνηέιεζκα ARCH απνηειεί ζχλεζεο 

θαηλφκελν θαηά ηελ αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. 
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Ο έιεγρνο ARCH ηζνδπλακεί κε έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη νη 

ζπληειεζηέο  ζηε ζρέζε  είλαη ίζε κε ην κεδέλ. 

Τπνζέζεηο 

   (Οκνζθεδαζηηθφηεηα) 

 (Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα) 

 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ έγηλε ζε ηξία ζηάδηα: 

1. Αξρηθά ππνινγίζακε ηα θαηάινηπα ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ απφ ην αξρηθφ 

ππφδεηγκα. 

2. ηε ζπλέρεηα εθηηκήζακε ηνπο ζπληειεζηέο  εθαξκφδνληαο ηελ 

κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ζην ππφδεηγκα: 

 

3. Ο έιεγρνο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο έγηλε κε ην θξηηήξην F. Ο ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ  είλαη απηφο πνπ πξνέθπςε απφ ηε βνεζεηηθή 

παιηλδξφκεζε ηνπ δεχηεξνπ βήκαηνο.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δίλνληαη απφ ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2. 

 

 

Πίλαθαο 2: ΄Διεγρνο ARCH 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     F-statistic 70.56171     Prob. F(1,801) 0.0000 

Obs*R-squared 65.01095     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

     
     

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ: ΥΠΑΡΞΗ VOLATILITY CLUSTERING 

 

Παξαηεξνχκε φηη γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α = 5% ε F >  θαη  TR² > 

Chi-square table value. Δπνκέλσο, απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε θαη γίλεηαη 

δεθηφ φηη ππάξρεη απνηέιεζκα ARCH (εηεξνζθεδαζηηθφηεηα), δειαδή ε δηαθχκαλζε 

ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ ηνπ κε πζηέξεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΔΚΣΙΜΗΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΧΝ 

 

 

8.1 Δπηινγή ησλ ππνςήθησλ κνληέισλ GARCH 

 

Γηαπηζηψζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην φηη ηα θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο κε ηε 

κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα ARCH θάηη ην νπνίν 

παξαβηάδεη ηελ ππφζεζε πεξί ζηαζεξφηεηαο ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ δηαηαξαθηηθνχ 

φξνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα ζεσξήζνπκε φηη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο δελ έρεη ζηαζεξή 

δηαθχκαλζε αιιά ε ηειεπηαία αθνινπζεί κία δηαδηθαζία GARCH. Γειαδή, ε βαζηθή 

ηδέα ζηα κνληέια GARCH είλαη φηη πξνζηίζεηαη κηα δεχηεξε εμίζσζε ζην γξακκηθφ 

ππφδεηγκα ε νπνία απνηειεί ηελ εμίζσζε ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ησλ κε αλακελφκελσλ απνδφζεσλ. Ζ εμίζσζε ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο έρεη 

πνιιέο κνξθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηθηιία ησλ κνληέισλ GARCH. Ωζηφζν, 

ππάξρεη κία ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκκεηξηθψλ θαη κε ζπκκεηξηθψλ 

κνληέισλ GARCH. ηα ζπκκεηξηθά κνληέια ε εθηίκεζε ησλ εμηζψζεσλ ηνπ 

δεζκεπκέλνπ κέζνπ θαη ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο κπνξεί λα γίλεη ρσξηζηά, 

πξάγκα ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη ζηα αζπκκεηξηθά GARCH κνληέια. Σα θπξηφηεξα 

GARCH ππνδείγκαηα ηα νπνία πξνθξίλεη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαη ηα νπνία 

επηιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο είλαη: 

 

GARCH (1,1) 

 

Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ  θαη  πξνζδηνξίδνπλ ηελ βξαρπρξφληα δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην GARCH κνληέιν. Γηα 

κεγάιεο ηηκέο ηνπ  ππνλνείηαη κεγάιε δηάξθεηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο, γηαηί αθξαία 

γεγνλφηα επεξεάδνληαο ηε δεζκεπκέλε δηαθχκαλζε ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρξφλν γηα λα 
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εμαιεηθηεί ε επίδξαζε ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κεγάιεο ηηκέο ηνπ  δειψλνπλ 

κεγάιεο αληίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζε θηλήζεηο ηεο αγνξάο. ηελ πεξίπησζε 

φπνπ ην  παξνπζηάδεη πςειή ηηκή θαη ην  ρακειή ηφηε ε κεηαβιεηφηεηα είλαη 

„„αθηδσηή‟‟.  

 

EGARCH (1.1) 

 

 

Όηαλ  θαη  ηφηε αξλεηηθέο αθξαίεο επηδξάζεηο ζηηο απνδφζεηο παξάγνπλ 

κεγαιχηεξεο δεζκεπκέλεο δηαθπκάλζεηο απφ φηη νη ζεηηθέο. Σα ν EGARCH κνληέιν 

δελ ρξεηάδεηαη λα ζέζεη πεξηνξηζκνχο ζηηο παξακέηξνπο θαζψο ε εμίζσζε ηεο 

δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο νξίδεηαη κε ινγάξηζκνπο. Ωζηφζν, ην EGARCH κνληέιν 

είλαη δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο επεηδή δελ 

ππάξρεη αλαιπηηθφο ηχπνο γηα ηε δνκή ηεο κεηαβιεηφηεηαο. 

 

GJR (1, 1) 

 

 ε αληίζεζε κε ην EGARCH ην GJR GARCH κνληέιν είλαη εχθνιν ζηελ εθηίκεζε 

ηνπ θαζψο νη πξνβιέςεηο ηεο δνκήο ηεο κεηαβιεηφηεηαο δίλνληαη κε έλαλ πην απιφ 

θαη ζπλάκα αλαιπηηθφ ηξφπν. 

 

APARCH (1, 1) 

 

φπνπ δ > 0 θαη -1 <  < 1 (  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην APARCH κνληέιν πεξηιακβάλεη  άιιεο επηά ARCH 

πξνεθηάζεηο ζαλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπ  θαη ηνπ δ. 

πγθεθξηκέλα: 

 Σν ARCH ηνπ Engle (1982) φηαλ δ = 2,  θαη  
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 To GARCH ηνπ Bollerslev (1986) φηαλ δ = 2 θαη  

 Σν GARCH ησλ Taylor (1986) θαη Schwert (1990) φηαλ δ = 1 θαη  

 Σν GJR-GARCH ησλ Glosten, Jagannathan θαη Runkle (1993) φηαλ δ = 2 . 

 Σν TARCH ηνπ Zakoian (1994) φηαλ δ = 1 . 

 Σν NARCH ησλ Higgins θαη Bera (1992) φηαλ  θαη  

 Σν Log-ARCH ησλ Geweke (1986) θαη Pentula (1986) φηαλ  

 

IGARCH (1, 1) 

 

Όηαλ ην IGARCH γίλεηαη EWMA κνληέιν. Οη πεξηζζφηεξεο ρξεκαηαγνξέο 

έρνπλ GARCH πξνβιέςεηο κεηαβιεηφηεηαο νη νπνίεο επηζηξέθνπλ ζην κέζν (mean – 

revert). Γειαδή ππάξρεη ζχγθιηζε ζην καθξνρξφλην κέζν επίπεδν κεηαβιεηφηεηαο 

θαη επνκέλσο νη ρξνλνζεηξέο πξνβιέςεσλ κεηαβιεηφηεηαο GARCH είλαη ζηαηηθέο. 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ απηήλ 

ηελ επαλαθνξά ζηνλ κέζν φζνλ αθνξά ηελ κεηαβιεηφηεηα ηνπο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην ζπλεζηζκέλν ζηαηηθφ GARCH κνληέιν δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί.  

 

FIGARCH (1, d, 1) 

 

Πεξηπηώζεηο 

1.  Γηα d = 0  ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα κεηαηξέπεηαη ζην ηππηθφ GARCH (1,1). 

2. Γηα 0 < d < 1 ε επίδξαζε ζηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο κεηψλεηαη κε αξγφ 

ππεξβνιηθφ ξπζκφ. 

3. Γηα d = 1 ην ππφδεηγκα FIGARCH πεξηιακβάλεη θαη ην IGARCH ησλ Engle θαη 

Bollerslev. 

 

8.2 Δθηίκεζε ησλ ππνδεηγκάησλ κεηαβιεηόηεηαο   

 

Σν πξψην βήκα ηεο πξνβιεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηελ επηινγή θαη ηηο 

ππνζέζεηο ησλ ππνςήθησλ ππνδεηγκάησλ παξνπζηάζηεθε ζηελ ελφηεηα 8.1. Σν 

επφκελν βήκα απνηειεί ε εθηίκεζε θαη ν έιεγρνο γηα ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ θάζε ππνδείγκαηνο. Όια ηα ππνδείγκαηα εθηηκήζεθαλ κε ηε κέζνδν 
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ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο θαη γηα φιε ηε πεξίνδν ηνπ δείγκαηνο ησλ εβδνκαδηαίσλ 

απνδφζεσλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη εθηηκήζεηο 

ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ έμη ππνςήθησλ ππνδεηγκάησλ. Οη αξηζκνί ζηηο παξελζέζεηο 

απνηεινχλ ηα αληίζηνηρα t statistics γηα α=5%. 

 

Πίλαθαο 3: Δθηίκεζε Τπνδεηγκάησλ κέζσ Δβδνκαδηαίσλ Απνδφζεσλ 

 

 GARCH  EGARCH    GJR APARCH        IGARCH    FIGARCH 

 
Cst(M) 
 
 
 
Cst(V) 
 
 
 
ARCH( ) 

 
 
 
GARCH( ) 

 
 
 
EGARCH( ) 

 
 

             
0.002945 
  (2.502) 
 
 
0.170679 
  (1.779)  
 
  
0.08618 
 (4.623) 
 
 
0.913159 
 (46.15)     
 
 
      - 
 
   
 
 

 
0.002237  
  (1.904) 
 
 
-64292.5  
 (-50.30) 
 
 
0.46686 
 (1.165) 
 
 
0.913159 
 (42.48)  
 
 
-0.03779 
 (-1.815)      

 
0.002325  
 (1.941)   
 
 
0.196632  
 (2.103)  
 
 
0.05849 
 (3.451) 
 
 
0.905441 
 (47.20)   
 
 
      -    

 
0.002464   
 (2.078)   
 
 
2.304819  
 (0.6785) 
 
 
0.10082 
 (4.798) 
 
 
0.904267 
  (45.89) 
 
 
      -       

 
0.002988  
 (2.550)  
 
  
0.12841 
  (2.085) 
 
 
0.089166 
  (4.808) 
 
 
0.911034  
  (42.05) 
 
 
       -  

 
0.002826  
 (2.381)   
 
 
14.108528  
  (2.821)  
 
  
      - 
 
 
 
0.604814 
  (3.294)  
 
 
       -     

EGARCH( ) 

 
 
 
GJR( ) 

 
 
 
 
APARCH( ) 

 
 
 
APARCH(δ) 
 
 
 
d-Figarch 
 
 
 

      - 
 
 
 
0.057729  
 (2.350)  
 
 
 
      -   
 
 
 
      - 
 
 
 
     - 
 
 
 

0.254769  
 (3.376)  
 
 
      -   
 
 
 
 
      - 
 
 
 
   - 
 
 
 
   - 
 
 
 

      - 
 
 
 
      - 
 
 
 
 
      - 
 
 
 
   - 
 
 
 
   - 
 
 
 

      - 
 
 
 
      - 
 
 
 
 
0.181937 
 (2.313)  
 
 
1.307714 
 (3.351)  
 
 
     -   
 
 
 

       - 
 
 
 
       - 
 
 
 
 
       - 
 
 
 
      - 
 
 
 
      - 
 
 
 

       - 
 
 
 
       - 
 
 
 
 
      - 
 
 
 
      - 
 
 
 
0.435705 
 (4.640) 
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ARCH( )      -    -    -      -            -   0.330899 
   (2.012)       

       
       
       
       

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 3 δείρλνπλ ηα εμήο: 

 Οη εθηηκήζεηο ηεο ζηαζεξάο ηεο εμίζσζεο ηνπ κέζνπ (CstM) είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζε ηέζζεξα απφ ηα έμη ππνδείγκαηα (GARCH, APARCH, IGARCH, 

FIGARCH). 

 Όζνλ αθνξά ηελ ζηαζεξά ζηελ εμίζσζε ηεο δηαθχκαλζεο (CstV)  νη εθηηκήζεηο 

ησλ ππνδεηγκάησλ GARCH θαη APARCH δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 Ο ζπληειεζηήο ARCH(  βξέζεθε ζεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο κφλν γηα 

ηα ππνδείγκαηα GARCH, GJR, APARCH θαη IGARCH.  

 Οη εθηηκήζεηο θαη ησλ έμη ππνςήθησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηνλ ζπληειεζηή 

GARCH(  είλαη ζεηηθέο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 Ο ζπληειεζηήο ηνπ EGARCH κνληέινπ βξέζεθε αξλεηηθφο αιιά ζηαηηζηηθά 

κε ζεκαληηθφο θαη ν ζεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 Ο GJR(  βξέζεθε ζεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 Οη ζπληειεζηέο  θαη  ηνπ APARCH ππνδείγκαηνο είλαη ακθφηεξνη  ζεηηθνί θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί κε ηελ ηηκή ηνπ  λα ηζνχηαη κε 1.3. 

 Ζ ηηκή ηνπ d-Figarch ηζνχηαη κε 0.436 θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ν 

ARCH(  βξέζεθε επίζεο ζεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

Έρνληαο νξηνζεηήζεη ζσζηά ηελ εμίζσζε ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο ησλ κε 

αλακελφκελσλ απνδφζεσλ θαη αλαιχνληαο ηηο ζηαηηζηηθέο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

εθηηκήζεσλ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θάζε ππνδείγκαηνο κπνξνχκε λα πνχκε κε 

ζηγνπξηά φηη ηα επηιεγκέλα κνληέια είλαη ζε ζέζε λα καο δψζνπλ αθξηβείο 

πξνβιέςεηο. Όζνλ αθνξά ην εξψηεκα γηα ηελ απφιπηε ή ζρεηηθή ππεξνρή θάπνηνπ 

απφ ηα έμη ππνδείγκαηα, απηφ ζα απαληεζεί ζην επφκελν θεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΒΛΔΠΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΧΝ 

 

 

9.1 Γείθηεο θάικαηνο 

 

Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ παξάγεη έλα κνληέιν, ν πην 

δηαδεδνκέλνο ηξφπνο είλαη λα ζπγθξηζνχλ νη πξνβιέςεηο κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. 

Γηα ηελ ζχγθξηζε απηή, δειαδή ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

ππνδείγκαηνο, έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα θξηηήξηα, απφ ηα νπνία ηα θπξηφηεξα 

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη ηα εμήο: 

 

υάλμα 

 

Όπνπ  είλαη ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο ρξνλνζεηξάο θαη  ε πξφβιεςε. 

 

Μέσο υάλμα 

 

Όπνπ  είλαη ην ζθάικα ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο t θαη n είλαη ν αξηζκφο ησλ 

ζθαικάησλ, γηα ηα νπνία ζα ππνινγηζηεί ε κέζε ηηκή. 

 

Μέσο Απόλστο υάλμα 

 

Όπνπ   είλαη ην απφιπην ζθάικα ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο t θαη n είλαη ν αξηζκφο ησλ 

ζθαικάησλ, γηα ηα νπνία ζα ππνινγηζηεί ε κέζε ηηκή. 
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Μέσο Σετραγωνικό υάλμα 

 

Όπνπ  είλαη ην ηεηξαγσληθφ ζθάικα ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο t θαη n είλαη ν αξηζκφο 

ησλ ζθαικάησλ, γηα ηα νπνία ζα ππνινγηζηεί ε κέζε ηηκή. 

 

Μέσο Ποσοστιαίο υάλμα 

 

Όπνπ act είλαη ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο ρξνλνζεηξάο θαη F ε πξφβιεςε. 

 

Μέσο Απόλστο Ποσοστιαίο υάλμα 

 

Όπνπ act είλαη ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο ρξνλνζεηξάο θαη F ε πξφβιεςε. 

 

σμμετρικό Μέσο Απόλστο Ποσοστιαίο υάλμα 

 

Όπνπ Υ είλαη ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη F είλαη ε ηηκή ηεο 

πξφβιεςεο. 

 

υάλμα Αλλαγής Κατεύθσνσης (Directional Accuracy) 

θάικα αιιαγήο θαηεχζπλζεο ζπκβαίλεη φηαλ ε πξφβιεςε απνηπγράλεη λα εθηηκήζεη 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεηαβνιήο. Τπνινγίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ κεηαβνιψλ ησλ 

νπνίσλ ε θαηεχζπλζε πξνβιέθηεθε ζσζηά πξνο ην ζχλνιν ησλ πξνβιέςεσλ. 

 

Όπνπ k  ν αξηζκφο ησλ κεηαβνιψλ ησλ νπνίσλ ε θαηεχζπλζε πξνβιέθηεθε ζσζηά 

θαη n ην ζχλνιν ησλ πξνβιέςεσλ. 
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Δείκτης υάλματος U τοσ Theil 

 

 

 

Ρίζα τοσ Μέσοσ τοσ Σετραγώνοσ τοσ υάλματος 

 

Όπνπ F ε πξφβιεςε θαη act ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο ρξνλνζεηξάο. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα 

έρεη ηα δηθά ηνπ μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα ν δείθηεο ME είλαη 

πηζαλφλ λα ιακβάλεη κηθξή ηηκή απφ ηε ζηηγκή πνπ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ιάζε ηείλνπλ 

λα αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη. Ο δείθηεο MAE έρεη ην πιενλέθηεκα φηη είλαη απιφο 

ηφζν ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φζν θαη ζηελ εξκελεία ηνπ. Ο MAPE έρεη πεξηζζφηεξν 

λφεκα αθνχ δείρλεη ην ζθάικα πξφβιεςεο σο πνζνζηφ θαη φρη ζαλ έλα απιφ 

λνχκεξν. 

Ο ζπληειεζηήο αληζφηεηαο U είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηηο κνλάδεο κεηξήζεσο 

θαη γηα απηφ ην ιφγν πεξηζζφηεξν θαηάιιεινο γηα ηε ζχγθξηζε ηεο πξνβιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο δηαθφξσλ ππνδεηγκάησλ, ζε αληίζεζε απφ ηα ππφινηπα θξηηήξηα πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο. Αλ νη πξνβιεπφκελεο ηηκέο ζπκπίπηνπλ 

απφιπηα κε ηηο πξαγκαηηθέο, ε ηηκή ηνπ U είλαη 0. Όηαλ U > 1, νη πξνβιέςεηο είλαη 

πνιχ θαθέο. Αλ U = 1 ηφηε φιεο νη πξνβιέςεηο είλαη κεδέλ. Ζ πεξίπησζε απηή έρεη 

πεξηζζφηεξν λφεκα φηαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ U ρξεζηκνπνηνχληαη φρη νη αξρηθέο 

ηηκέο αιιά νη κεηαβνιέο απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. ‟απηήλ ηελ πεξίπησζε, U = 

1, νη πξνβιεπφκελεο κεηαβνιέο είλαη κεδέλ, δειαδή ζπλέρηζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο. 

Ο ζπληειεζηήο αληζφηεηαο κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε ηξεηο ζπληζηψζεο θάζε 

κηα απφ ηηο νπνίεο εθθξάδεη κία πεγή ή αηηία ηεο αλαθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ. Ο 
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πξψηνο φξνο, δειαδή ην ηεηξάγσλν ηεο δηαθνξά ησλ κέζσλ, είλαη έλα κέηξν 

κεξνιεςίαο. Ο δεχηεξνο φξνο, ην ηεηξάγσλν ηεο δηαθνξάο ησλ δηαθπκάλζεσλ, είλαη 

έλα κέηξν ηεο άληζεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ . Ο ηξίηνο φξνο πεξηέρεη ην 

ζπληειεζηή απηνζπζρέηηζεο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα κέηξν ηεο αηεινχο 

ζπκκεηαβιεηφηεηαο ησλ . 

Ωζηφζν, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη παξαπάλσ δείθηεο ζθάικαηνο πνηέ δελ 

ζπκθσλνχλ ηαπηφρξνλα ππέξ ελφο θαη κφλν κνληέινπ. Σν κνληέιν ην νπνίν ζα 

παξνπζηάζεη ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο ζα απνηειέζεη θαη 

ην „ληθεηή‟. ηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο ε αμηνιφγεζε ηεο πξνβιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ ππφ εμέηαζε ππνδεηγκάησλ έγηλε κε βάζε ηνπο δείθηεο ζθάικαηνο 

MSE, ME, MAE, RMSE θαη Theil‟s U. 

 

9.2 Απνηειέζκαηα Πξόβιεςεο 

 

Οη ζηαηηζηηθέο ζθάικαηνο πξφβιεςεο ησλ εβδνκαδηαίσλ απνδφζεσλ ηνπ FTSE/Υ.Α. 

20 πνπ πξνέθπςαλ γηα θάζε κνληέιν παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 4. 

 

Πίλαθαο 4: θάικαηα Πξφβιεςεο 

 

    MSE      ME   MAE  RMSE   TIC 

GARCH 0.003575   0.003535    0.05264     0.05979     0.9493       

EGARCH 0.00358 0.004243     0.05278      0.05983      0.9609        

GJR 0.003579   0.004156    0.05276     0.05983     0.9594        

APARCH 0.003578   0.004016    0.05274     0.05982     0.9571        

IGARCH 0.003574   0.003492    0.05263     0.05979     0.9486        

FIGARCH 0.003575   0.003654     0.05266     0.0598     0.9512       

 

Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ην παξαπάλσ πίλαθα 4, ε επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ 

κνληέινπ γηα ηελ πξφβιεςε ησλ εβδνκαδηαίσλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε FTSE/Υ.Α. 20 

κνηάδεη εχθνιε. Σν ππφδεηγκα IGARCH(1,1) ππεξέρεη έλαληη φισλ ησλ ππνινίπσλ 

θαη απηφ γηαηί παξνπζηάδεη ηελ θαιχηεξε επίδνζε γηα φινπο ηνπο επηιεγκέλνπο 

δείθηεο ζθάικαηνο. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ δείθηε MSE παξαηεξνχκε φηη ηελ 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα έζησ θαη νξηαθά παξνπζηάδεη ην IGARCH(1,1) θαη αθνινπζνχλ 
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ην GARCH(1,1) κε ην FIGARCH(1,1) ηα νπνία έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή. Όζνλ αθνξά ηνλ 

δείθηε ME ην IGARCH(1,1) παξνπζηάδεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή κε ην GARCH(1,1) 

θαη ην FIGARCH(1,1) λα έξρνληαη δεχηεξν θαη ηξίην αληίζηνηρα. Με βάζε ηνλ MAE 

θαη πάιη ην IGARCH(1,1) είλαη νξηαθά θαιχηεξν. Σελ ίδηα ηηκή παξνπζηάδνπλ ην 

IGARCH(1,1) θαη ην GARCH(1,1) γηα ηνλ δείθηε RMSE κε ην FIGARCH(1,1) λα 

έξρεηαη ηξίην. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ αλεμάξηεην απφ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο  TIC, ην 

EGARCH(1,1) παξνπζηάδεη ηελ θαιχηεξε ηηκή κε ηα GARCH(1,1) θαη 

FIGARCH(1,1) λα έξρνληαη θαη πάιη δεχηεξν θαη ηξίην. 

ην παξάξηεκα ηνπ θεθαιαίνπ 12 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα 

πξφβιεςεο ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζέλα απφ ηα 

ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί γηα ηελ δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ αθήζακε ηηο ηειεπηαίεο δέθα παξαηεξήζεηο (794-804). 

Παξαηεξνχκε φηη ηα κνληέια GARCH (1,1), GJR (1,1), APARCH (1,1), 

IGARCH(1,1) θαη FIGARCH (1,1) πεξηγξάθνπλ κε  ζρεδφλ παλνκνηφηππν ηξφπν ηελ 

πνξεία κε ηελ νπνία εμειίζζεηαη ε δεζκεπκέλε δηαθχκαλζε κέζα ζην δείγκα ζε 

αληίζεζε κε ην EGARCH (1,1) ην νπνίν δελ πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα έμη 

κνληέισλ ηεο νηθνγέλεηαο GARCH φζνλ αθνξά ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ 

εβδνκαδηαίσλ απνδφζεσλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε FTSE/Υ.Α. 20. Απνδείρηεθε 

φηη ν FTSE/Υ.Α. 20 παξνπζηάδεη κεξηθά απφ ηα ηππνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

εκθαλίδνπλ θαη άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο φπσο είλαη ε 

ζπζζψξεπζε θαη ηζρπξή κλήκε ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Σα ππνδείγκαηα ηα νπνία 

επηιέρζεθαλ ήηαλ ζπκκεηξηθά θαη αζχκκεηξα GARCH θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

GARCH(1,1), EGARCH(1,1), GJR(1,1), APARCH(1,1), IGARCH(1,1) θαη 

FIGARCH(1,1). Ζ επηινγή ησλ παξαπάλσ κνληέισλ δελ έγηλε ηπραία αιιά αθνχ 

πξψηα απνδείμακε (Έιεγρνο ARCH) φηη ε δηαθχκαλζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ δελ 

είλαη ζηαζεξή αιιά αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία GARCH. 

Αξρηθά εθηηκήζεθαλ ηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ηε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθηηκεκέλνη ζπληειεζηέο  

ARCH(  θαη GARCH(  ηεο εμίζσζεο ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί γηα φια ηα επηιεγκέλα ππνδείγκαηα εθηφο απφ ηνλ ARCH(  

ηνπ EGARCH(1,1). Όζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ αζπκκεηξίαο ησλ 

ππνδεηγκάησλ EGARCH(1,1), APARCH(1,1) θαη GJR(1,1) απνδείρηεθε φηη ν ππφ 

εμέηαζε ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ απνηέιεζκα κφριεπζεο. 

Δπίζεο, ν εθηηκψκελνο ζπληειεζηήο d ηνπ FIGARCH(1,1) έδεημε ηελ χπαξμε κε 

ζηάζηκεο καθξνρξφληαο κλήκεο  ζηε ρξνλνζεηξά ησλ εβδνκαδηαίσλ απνδφζεσλ. 

Έρνληαο εμεηδηθεχζεη ζσζηά ηελ εμίζσζε ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο θαη 

έρνληαο εθηηκήζεη ηα έμη ππνδείγκαηα πξνρσξήζακε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνβιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηειεπηαίεο δέθα παξαηεξήζεηο 

ηνπ δείγκαηνο. Ζ απνηίκεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ παξάγεη ην θάζε 

κνληέιν έγηλε κε βάζε ηνπο δείθηεο ζθάικαηνο MSE, ME, MAE, RMSE θαη TIC. Ζ 

ζχγθξηζε αλέδεημε ην ππφδεηγκα IGARCH(1,1) σο ην πην θαηάιιειν αθνχ 

παξνπζίαζε ηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε φινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο δείθηεο κε ην 
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GARCH(1,1) θαη FIGARCH(1,1) λα αθνινπζνχλ ζηελ δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε 

αληίζηνηρα.  
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      Δβδνκαδηαίεο Απνδόζεηο 

 

 

        Γηάγξακκα 1: Μεηαβιεηφηεηα ηνπ FTSE/Υ.Α. 20 
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      Γηάγξακκα 2: Ζ πλάξηεζε Απηνζπζρέηηζεο θαη Μεξηθήο Απηνζπζρέηηζεο 
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Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο 

 

Πίλαθαο 1: Augmented Dickey – Fuller Unit Root Test on Log(R) 

 

Null Hypothesis: R has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=20) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -27.02710  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.438268  

 5% level  -2.864925  

 10% level  -2.568627  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values 

 

  

Έιεγρνο ARCH 

 

Πίλαθαο 2: ΄Διεγρνο ARCH 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     F-statistic 70.56171     Prob. F(1,801) 0.0000 

Obs*R-squared 65.01095     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

     
     

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ: ΥΠΑΡΞΗ VOLATILITY CLUSTERING 
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Δθηίκεζε Μέζσ Δβδνκαδηαίσλ Απνδόζεσλ 

 

Πίλαθαο 3: Δθηίκεζε Τπνδεηγκάησλ κέζσ Δβδνκαδηαίσλ Απνδφζεσλ 

 

 GARCH  EGARCH    GJR APARCH        IGARCH    FIGARCH 

 
Cst(M) 
 
 
 
Cst(V) 
 
 
 
ARCH( ) 

 
 
 
GARCH( ) 

 
 
 
EGARCH( ) 

 
 

             
0.002945 
  (2.502) 
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  (1.779)  
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 (4.623) 
 
 
0.913159 
 (46.15)     
 
 
      - 
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 (2.103)  
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      -    
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 (0.6785) 
 
 
0.10082 
 (4.798) 
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  (45.89) 
 
 
      -       
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 (2.550)  
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0.089166 
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       -  
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EGARCH( ) 

 
 
 
GJR( ) 
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APARCH(δ) 
 
 
 
d-Figarch 
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 (2.350)  
 
 
 
      -   
 
 
 
      - 
 
 
 
     - 
 
 
 
     - 

0.254769  
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θάικαηα Πξόβιεςεο 

 

Πίλαθαο 4: θάικαηα Πξφβιεςεο 

 

    MSE      ME   MAE  RMSE   TIC 

GARCH 0.003575   0.003535    0.05264     0.05979     0.9493       

EGARCH 0.00358 0.004243     0.05278      0.05983      0.9609        

GJR 0.003579   0.004156    0.05276     0.05983     0.9594        

APARCH 0.003578   0.004016    0.05274     0.05982     0.9571        

IGARCH 0.003574   0.003492    0.05263     0.05979     0.9486        

FIGARCH 0.003575   0.003654     0.05266     0.0598     0.9512       
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Γηαγξάκκαηα Γεζκεπκέλεο Γηαθύκαλζεο 
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EGARCH (1,1) 
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GJR(1,1) 
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APARCH (1,1) 
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 IGARCH (1,1) 
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FIGARCH (1,1) 
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