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Περίιευε 

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο είλαη έλα νηθνλνκηθό κέγεζνο πνπ θαηά κεγάιν πνζνζηό 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην κέιινλ νπόηε θαη πεξηιακβάλεη ηηο πξνζδνθίεο γηα απηό 

θαη άξα έλαο ηπραίνο πεξίπαηνο είλαη έλαο θαιύηεξνο εθηηκεηήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ 

ηζνηηκηώλ παξά ηα νηθνλνκεηξηθά κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε ζεκειηώδε νηθνλνκηθά 

κεγέζε. Όκσο απηέο νη πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε 

πξόβιεςε άιισλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ην παξόλ, 

όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ εξγαζία απηή νη ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. ηόρνο 

απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην κέιινλ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηηο ειεύζεξα θπκαηλόκελεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηξηώλ ρσξώλ 

(Απζηξαιία, Καλαδά θαη Νέα Εειαλδία) κε ζθνπό λα πξνβιέςεη ηηο ηηκέο ησλ 

παγθόζκησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. ηελ αξρή πξνζθέξνπκε κηα ζεσξεηηθή εμήγεζε 

γηαηί κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηό θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ νηθνλνκεηξηθώλ ειέγρσλ 

απνδεηθλύνπκε ηελ ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ θαη ησλ 

ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ θαη θαηαιήγνπκε ζε έλα νηθνλνκεηξηθό κνληέιν 

πξόβιεςεο γηα ηηο ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ κέζσ ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ 

ηζνηηκηώλ ησλ ηξηώλ απηώλ ρσξώλ. 
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1. Δηζαγφγή 

 

Ζ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο είλαη ε κεγαιύηεξε θαη πην ξεπζηή ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά 

ζην πιαλήηε. Καηά κέζν όξν ν εκεξήζηνο ηδίξνο ηεο θπκαίλεηαη ζηα ηξία κε ηέζζεξα 

ηξηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. Ζ αληαιιαγή λνκηζκάησλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή ηόζν γηα ηα 

άηνκα θαη ηηο εηαηξίεο, όζν θαη γηα ηηο θπβεξλήζεηο ηηο ίδηεο θαη ην μέλν ζπλάιιαγκα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα αγνξά αγαζώλ από ην εμσηεξηθό, γηα επελδύζεηο εθηόο ηεο ρώξαο 

θαη θπζηθά από άηνκα πνπ αλαδεηνύλ κόλν ην θέξδνο (speculation) κέζσ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αγνξώλ. Ζ δήηεζε θαη ε πξνζθνξά ζπλαιιάγκαηνο είλαη νη 

δπλάκεηο πνπ απμάλνπλ ή κεηώλνπλ ηηο ηηκέο γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί ξίζθν ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά. Ζ πξόβιεςε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ βνεζά ηνπο 

ηδηώηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο θπβεξλήζεηο λα παίξλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο όηαλ 

πξαγκαηνπνηνύλ δηεζλείο ζπλαιιαγέο, όκσο δπζηπρώο απηό θαίλεηαη όηη είλαη έλα 

ηδηαίηεξα δύζθνιν θαζήθνλ κε απνηέιεζκα νη πξνβιέςεηο λα είλαη ζπρλά ιάζνο. 

 

Ζ απόηνκε θαη παξαηεηακέλε ππνηίκεζε ηνπ ακεξηθαληθνύ δνιαξίνπ ζε ζρέζε κε ην 

επξώ θαη άιια βαζηθά λνκίζκαηα ηα ηειεπηαία ρξόληα μαλαέθεξε ζην πξνζθήλην ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηε πξόβιεςε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ. Παξόινπ πνπ ήηαλ 

πάληα κηα πξόθιεζε λα ζπλδέζνπκε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κε ηα ζεκειηώδε 

νηθνλνκηθά κεγέζε (fundamentals) θαη δηάθνξεο ζεσξίεο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα απηό ην 

ζθνπό, δελ έρεη βξεζεί αθόκα θάπνηα ζεσξία πνπ λα είλαη θνηλά απνδερηή θαη λα κελ 

κπνξεί λα αληηθξνπζηεί κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα θάπνηεο ρξνληθέο πεξηόδνπο. 

Κάπνηεο πξόζθαηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηελ ηδέα όηη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ νη ηηκέο 

δηακνξθώλνληαη πεξηζζόηεξν βάζε ησλ πξνζδνθηώλ γηα ηα κειινληηθά ζεκειηώδε 

νηθνλνκηθά κεγέζε παξά βάζε ησλ ησξηλώλ ζεκειησδώλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ. 

 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο γεληθά θνηηάδνπλ ην κέιινλ θαη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ (commodities) νη νπνίεο δε 

κπνξνύλ εύθνια λα αληηθαηνπηξηζηνύλ ζε κνληέια ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ. Οη εμαγσγείο 

βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ ελδηαθέξνληαη πνιύ γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο γηαηί 

θαη απηέο επεξεάδνπλ ην θέξδνο ηνπο νπόηε όηαλ πξνβιέπνπλ ζην κέιινλ θάπνην ζνθ 

ζηηο ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ ηόηε απηή ε πξνζδνθία ηνπο ελζσκαηώλεηαη 
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ζηηο ζεκεξηλέο ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. Αληίζεηα νη ηηκέο ησλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ ηείλνπλ λα κελ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο αθνύ ηόζν ε δήηεζε όζν θαη ε πξνζθνξά είλαη αξθεηά αλειαζηηθέο. Οη ζύλεζεο 

ζεσξίεο γηα ηηο αγνξέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ εζηηάδνληαη ζε παξάγνληεο όπσο ην 

θόζηνο απνζήθεπζεο, ηα επίπεδα απνζεκάησλ, ε βξαρππξόζεζκε πξνζθνξά θαη νη 

ζπλζήθεο δήηεζεο (Deaton θαη Laroque 1996). Δπίζεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο 

γηα ηα βαζηθά εκπνξεύκαηα είλαη ιηγόηεξν αλαπηπγκέλεο θαη πνιύ πην ξπζκηζκέλεο από 

απηέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ. Οπόηε νη ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ δελ 

είλαη ηόζν θαιό βαξόκεηξν ησλ κειινληηθώλ ζπλζεθώλ όζν νη ζεκεξηλέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

 

 ίγνπξα κηα ζσζηή πξόβιεςε ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηε πξόβιεςε ηνπ πιεζσξηζκνύ όκσο έρεη απνδεηρηεί όηη απηέο νη ηηκέο είλαη 

εμαηξεηηθά επκεηάβιεηεο νπόηε θαη δύζθνιν λα πξνβιεθζνύλ. Δθηόο από ηνλ 

πιεζσξηζκό, πνπ θπξίσο αθνξά ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο, ε πξόβιεςε ησλ ηηκώλ ησλ 

βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη γηα ηηο αλαπηπζζόκελεο είηε γηα ην 

πξνγξακκαηηζκό ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εμαγσγώλ αιιά θπξίσο γηα ηε θαηαπνιέκεζε 

ηεο πείλαο. Ζ Ηλδία γηα παξάδεηγκα κνηξάδεη εθαηνκκύξηα ηόλνπο θαγεηό θάζε ρξόλν 

νπόηε είλαη βαζηθό λα πξνβιέπεη ζσζηά ηηο ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. Αιιά 

όπσο είπακε απηή ε πξόβιεςε έρεη απνδεηρηεί ηδηαίηεξα δύζθνιή. Ο πξόεδξνο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ (Federal Reserve) Ben Bernanke ζε νκηιία ηνπ ην 

2008 ηόληζε όηη πξέπεη λα βξεζνύλ άιιεο πξνζεγγίζεηο ζηε πξόβιεςε ησλ ηηκώλ ησλ 

βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ θαη λα απνκαθξπλζνύκε από πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο κειινληηθέο αγνξέο βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ (future 

markets). 

 

Ζ εξγαζία απηή έρεη ζαλ ζθνπό λα πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

πξόβιεςε ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην 

κέιινλ πνπ ελζσκαηώλνπλ νη ζεκεξηλέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη κε απηό ηνλ 

ηξόπν λα πξνβιέςεη ηηο κειινληηθέο ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. 
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2. Οη ζσλαιιαγκαηηθές ηζοηηκίες ζαλ περηοσζηαθό ζηοητείο 

 

Οη Richard Meese θαη Kenneth Rogoff ην 1983 κειέηεζαλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο δνιαξίνπ Ακεξηθήο/κάξθνπ Γεξκαλίαο, δνιαξίνπ Ακεξηθήο/ιίξαο Αγγιίαο θαη 

δνιαξίνπ Ακεξηθήο/γελ Ηαπσλίαο γηα ηε δεθαεηία ηνπ „70 θαη πξνζπάζεζαλ λα 

πξνβιέςνπλ απηέο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο βξαρπρξόληα ρξεζηκνπνηώληαο 

ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε όπσο ε πξνζθνξά εηζνδήκαηνο, ην εκπνξηθό ηζνδύγην 

θαη ην εζληθό εηζόδεκα θαη θαηέιεμαλ όηη ειάρηζηε βνήζεηα πξνζθέξνπλ απηά ηα 

κεγέζε ζηελ πξόβιεςε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ γηα ηε βξαρπρξόληα πεξίνδν. 

ηε ζπλέρεηα ζπλέθξηλαλ απηά ηα κνληέια κε ηελ ελαιιαθηηθή ζηελ νπνία νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο είλαη ηπραίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηπραίνο πεξίπαηνο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ αξθεηά θαιά. Φπζηθά όζν κεγάισλε ην δείγκα θαη 

κεηαθηλνύκαζηαλ ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν ηα απνηειέζκαηα άξρηζαλ λα 

απνηπγράλνπλ. 

 

Απηά ηα επξήκαηα είλαη πνιύ αηληγκαηηθά. Σα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε 

ζεσξνύληαλ πάληα πνιύ θξίζηκα ζην πξνζδηνξηζκό ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ. 

Απηά ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία γηα λα 

κνληεινπνηήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Σα απνηειέζκαηα 

όκσο ησλ Meese θαη Rogoff ακθηζβεηνύλ ζνβαξά απηά ηα κνληέια. ηε 

πξαγκαηηθόηεηα ηα απνηειέζκαηα ηνπο δείρλνπλ όηη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

κάιινλ πξνζδηνξίδνληαη από θάηη ηπραίν παξά από ηα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε. 

Αλ απηό είλαη αιήζεηα ε πξόβιεςε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ γίλεηαη αδύλαηε. 

Καη ππάξρνπλ θαη ρεηξόηεξα λέα γηα ηνπο νηθνλνκνιόγνπο.. Δάλ νη Meese θαη Rogoff 

έρνπλ δίθην όιεο νη νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο, θαη πξνέξρνληαη από ηα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε, είλαη πνιύ πηζαλό λα 

είλαη ηειείσο ιάζνο. 

 

Γηα λα ππεξαζπηζηνύλ ηα κνληέια πνπ είλαη βαζηζκέλα ζηα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά 

κεγέζε πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα αλαηξέςνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

Meese θαη Rogoff ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο κεηαβιεηώλ, όκσο ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ζηε θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ εύζξαπζηα. Σα ζεκειηώδε 

νηθνλνκηθά κεγέζε κπνξεί λα ρξεζίκεπαλ γηα ηε πξόβιεςε θάπνησλ λνκηζκάησλ γηα 
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θάπνηεο πεξηόδνπο αιιά γηα άιια λνκίζκαηα θαη γηα άιιεο πεξηόδνπο όρη. Οπόηε 

ζίγνπξα δε κπνξνύζαλε λα θαηαιήμνπλε ζε θάπνηα αδηακθηζβήηεηε ζεσξία πνπ λα 

ζπλδέεη ηα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

 

Αληί λα αζρνινύληαη κε ηε ζρέζε ζεκειησδώλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ θαη 

ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ θάπνηνη εξεπλεηέο πξόζθαηα ζθέθηεθαλ κηα άιιε 

πξνζέγγηζε. Γεδνκέλσλ ησλ εκπεηξηθώλ απνηειεζκάησλ κπνξνύκε λα πνύκε κε 

απόιπηε βεβαηόηεηα όηη δε ρξεζηκεύνπλ θαζόινπ ηα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε ζηε 

πξόβιεςε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ; Ζ απάληεζε είλαη όρη. Καη έηζη 

νδεγήζεθαλ ζε κηα πξνζέγγηζε ηηκνιόγεζεο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ (asset – 

pricing approach). 

 

Οη πξώηνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηή ηε πξνζέγγηζε ήηαλ νη Engel θαη West ην 2005 

θαη έδεημαλ όηη ηα κνληέια ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ κπνξνύλ λα γξαθνύλ ζε 

κνξθή παξνύζαο αμίαο ηεο ηηκνιόγεζεο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. ε απηά ηα 

κνληέια νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαζνξίδνληαη όρη κόλν από ηα ζεκειηώδε 

νηθνλνκηθά κεγέζε αιιά θαη από ηηο πξνζδνθίεο γηα ην πσο ζα είλαη απηά ηα κεγέζε ζην 

κέιινλ. Σα ζεκεξηλά ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε όκσο πξνζθέξνπλ κηθξή βνήζεηα 

ζηε πξόβιεςε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ. 

 

πγθεθξηκέλα νη Engel θαη West έδεημαλ όηη αλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

εθθξαζηνύλ ζαλ παξνύζα αμία ηεο ηηκνιόγεζεο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηόηε νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο αθνινπζνύλ αξθεηά θνληά έλα ηπραίν πεξίπαην αλ κηα 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη έρεη κνλαδηαία ξίδα (unit root), δειαδή είλαη ηνπιάρηζηνλ 

I(1), θαη αλ ν ζπληειεζηήο πξνεμόθιεζεο είλαη θνληά ζηε κνλάδα. Όζν ν ζπληειεζηήο 

πξνεμόθιεζεο πιεζηάδεη ηε κνλάδα ηόζν ιηγόηεξε βαξύηεηα δίλεη ην κνληέιν ζηα 

ζεκεξηλά ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε νπόηε ε πξόβιεςε γίλεηαη δπζθνιόηεξε. 

 

Άξα ζύκθσλα κε ηνπο Engel θαη West είλαη πνιύ ζθιεξό λα θξίλεηο έλα κνληέιν 

ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ αλάινγα κε ηε δπλαηόηεηα πξόβιεςε ηνπο. Αλ νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαζνξίδνληαη από ηα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε κε ηνλ 

ίδην ηξόπν όπσο νπνηνδήπνηε άιιν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν, ηόηε ηα ζεκεξηλά ζεκειηώδε 

νηθνλνκηθά κεγέζε δε κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

θαιύηεξα από έλα ηπραίν πεξίπαην παξόινπ πνπ αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε αλάκεζα 
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ζηα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. ε απηή ηε 

πεξίπησζε ηα κνληέια ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ κπνξνύλ αθόκα λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα νηθνλνκηθή αλάιπζε αιιά όρη γηα πξόβιεςε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ. 

 

Γεκηνπξγνύληαη όκσο θαη κεξηθά εξσηήκαηα. Πώο μέξνπκε όηη ην κνληέιν 

ηηκνιόγεζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί; Τπάξρνπλ άιινη ηξόπνη λα εμεηάζνπκε αλ ηα 

κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ 

θαιύηεξα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο από ην ηπραίν πεξίπαην; Άζρεηα όκσο κε ηα 

εξσηήκαηα ε θύζε ηνπ κνληέινπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη αθνύ νη ζεκεξηλέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πξνζδηνξίδνληαη από ηα αλακελόκελα κειινληηθά 

ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε ηόηε νη ζεκεξηλέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζα πξέπεη 

λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα απξηαλά ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε. 

 

Οη Engel θαη West βξήθαλ εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηε πξόβιεςε, 

παξόινπ πνπ δελ είλαη νκνηόκνξθα ηζρπξά. Παξόκνηεο έξεπλεο κπνξνύλ λα βξεζνύλ 

θαη αιινύ ζηε βηβιηνγξαθία όπσο ζηνπο Chen, Rogoff θαη Rossi ην 2008 όπνπ θαη 

απηνί ππνζηήξημαλ θαη επαιήζεπζαλ εκπεηξηθά όηη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηα απξηαλά ζεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε, θαη ζηε δηθηά ηνπο 

πεξίπησζε ηα βαζηθά εκπνξεύκαηα. 

 

Ζ πξνζέγγηζε απηή βξίζθεη κεγαιύηεξε ππνζηήξημε ζε έξεπλεο πνπ ζπγθξίλνπλ ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κε άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Οη Lustig, Roussanov 

θαη Verdelhan ην 2008 εμέηαζαλ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ην carry trade 

(δειαδή από ην δαλεηζκό ζε λόκηζκα κε ρακειό επηηόθην θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

επέλδπζε – δαλεηζκόο ζε λόκηζκα κε πςειό επηηόθην). Σν carry trade απνθέξεη θέξδνο 

έλα ε αλαηίκεζε ηνπ ρακειόηνθνπ λνκίζκαηνο δελ είλαη κεγαιύηεξε από ηε δηαθνξά 

ησλ επηηνθίσλ ησλ δύν λνκηζκάησλ. ηε έξεπλα απηή όκσο ε δηαθνξά ησλ επηηνθίσλ 

είλαη ε κόλε απνδεκίσζε γηα ην θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ νη επελδπηέο 

ππνζηεξίδνληαο όηη κε θάπνην ηξόπν νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζπκπεξηθέξνληαη 

ζαλ ζεκειηώδε νηθνλνκηθό κέγεζνο. 

 

πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ηνπο έδεημαλ όηη νη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο ησλ 

λνκηζκάησλ είλαη εμαηξεηηθά πξνβιέςηκεο. Καη επηπιένλ απηέο νη ππεξβάιινπζεο 
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απνδόζεηο είλαη θαη θπθιηθέο. Οη ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο ζην ρακειόηνθν λόκηζκα 

είλαη πεξίπνπ 5% κηθξόηεξεο από ην πςειόηνθν λόκηζκα, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα 

θόζηε ζπλαιιαγώλ. Σέινο, βξήθαλ όηη έλαο θνηλόο παγθόζκηνο παξάγνληαο κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηηο ππεξβάιινπζεο απνδόζεηο θαη άξα νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζαλ ζεκειηώδε νηθνλνκηθό κέγεζνο. 

 

Αλ θαη νη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο γηα ηελ πξόβιεςε ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ δε 

κπνξνύλ λα θεξδίζνπλ έλα ηπραίν πεξίπαην, ππάξρνπλ θάπνηεο έξεπλεο πνπ 

απνδεηθλύνπλ όηη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ αιιά κόλν 

ζε καθξνρξόλην νξίδνληα. Οη Engel, Mark θαη West ην 2007 ζε έξεπλα γηα ηα 

καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ καθξνρξόλην νξίδνληα, έδεημαλ όηη νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ ζε καθξνρξόλην νξίδνληα. Σα 

απνηειέζκαηα απηά εληζρύνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Mark to 1995 πνπ επηβεβαίσζαλ 

ηελ πξνβιεςηκόηεηα ζε καθξνρξόλην νξίδνληα. πγθεθξηκέλα νη Engel, Mark θαη West 

βξήθαλ ζηνηρεία όηη λνκηζκαηηθά κνληέια κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζε καθξνρξόλην νξίδνληα. Οπόηε δεκηνπξγείηαη ε απνξία αλ 

ην κνληέιν ηηκνιόγεζεο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείν κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο καθξνρξόληα. Σελ απάληεζε ζε απηή ηελ εξώηεζε 

πξνζπάζεζαλ λα δώζνπλ νη Engel, Wang θαη Wu ην 2009. 

 

Τπνζηήξημαλ όηη νη θηλήζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ δηακνξθώλνληαη θαη από 

κηα καθξνρξόληα κόληκε ηάζε θαη από θάπνην παξνδηθό ζόξπβν. Απηόο ν ζόξπβνο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο καθξηά από ηα καθξνρξόληα επίπεδα 

πνπ ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη ζε άιια βξαρπρξόληα επίπεδα. Όζν πεξλάεη ν θαηξόο νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο επηζηξέθνπλ ζηα καθξνρξόληα επίπεδα ηνπο επηηξέπνληαο 

ηε πξόβιεςε. ην βξαρπρξόλην επίπεδν ν ζόξπβνο κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε θάπνην 

ζεκειηώδε νηθνλνκηθό κέγεζνο ρσξίο όκσο λα είλαη πάληα εύθνιν λα παξαηεξεζεί κε 

πνην. Οπόηε βξαρπρξόληα, πνπ ππάξρεη ζόξπβνο, ην R
2
 πιεζηάδεη ζην κεδέλ, όζν όκσο 

κεγαιώλεη ε πεξίνδνο θαη ράλεηαη ν ζόξπβνο ην R
2
 απμάλεηαη ζεκαληηθά κε 

απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε πξόβιεςε. 
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2.1 Commodities Currencies 

 

Με ηνλ όξν Commodities Currencies αλαθεξόκαζηε ζε ιίγα θπκαηλόκελα λνκίζκαηα ηα 

νπνία κεηαθηλνύληαη ηαπηόρξνλα κε ηηο παγθόζκηεο ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη νη ρώξεο απηώλ ησλ λνκηζκάησλ εμαξηώληαη πνιύ από ηηο 

εμαγσγέο βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ην ιόγν πνπ νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ζεσξίεο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηηο ηηκέο ησλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα βξεζεί κε βάζε ηα Commodities Currencies. Οη παγθόζκηεο 

ηηκέο βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο όξνπο εκπνξίνπ απηώλ ησλ 

ρσξώλ θαη άξα κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ έλα ζεκειηώδεο παξάγνληαο γηα ηηο νλνκαζηηθέο 

ηνπο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα θαλάιηα πνπ εμεγνύλ γηαηί, γηα έλα κεγάιν εμαγσγέα βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ, νη πξαγκαηηθέο, αιιά θαη νη νλνκαζηηθέο, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

ζα πξέπεη λα αληηδξνύλ ζηηο αιιαγέο ησλ αλακελόκελσλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ. Ίζσο ν πην απιόο κεραληζκόο αθνινπζεί ην κνληέιν εκπνξεύζηκα/κε 

εκπνξεύζηκα αγαζά ηνπ Rogoff ην 1992, ην νπνίν βαζίζηεθε ζηα εμαξηώκελα 

νηθνλνκηθά κνληέια ηνπ Salter (1959) θαη ηνπ Swan (1960). Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ άξζξνπ 

είλαη όηη ζηηο αλνηρηέο θεθαιαηαγνξέο νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα εμνκαιύλνπλ ηελ 

θαηαλάισζε ηνπο ζηα εκπνξεύζηκα αγαζά ελ όςεη ησλ παξνδηθώλ ζνθ ζηελ παξαγσγή 

ησλ εκπνξεύζηκσλ αγαζώλ. Αληίζεηα δε κπνξνύλ λα εμνκαιύλνπλ ηα ζνθ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ παξαγσγή ησλ κε εκπνξεύζηκσλ αγαζώλ αιιά όκσο ζηε 

πεξίπησζε πνπ απηά είλαη ζρεηηθά κηθξά ηόηε ε εμνκάιπλζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ 

εκπνξεύζηκσλ αγαζώλ ζα νδεγήζεη ζηελ εμνκάιπλζε ζην ζύλνιν ησλ αγαζώλ. Οπόηε 

ν Rogoff θαηαιήγεη όηη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία εμαξηάηαη ζπλέρεηα 

από ην ιόγν θαηαλάισζεο εκπνξεύζηκσλ κε κε εκπνξεύζηκα αγαζά. Όκσο ε 

θαηαλάισζε εκπνξεύζηκσλ αγαζώλ βαζίδεηαη ζηε παξνύζα αμία ησλ αλακελόκελσλ 

κειινληηθώλ εηζνδεκάησλ ηεο ρώξαο. Άξα ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

πεξηέρεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ κειινληηθώλ αλακελόκελσλ θεξδώλ ησλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ. Γεληθά όκσο θαη ε νλνκαζηηθή ηζνηηκία ζα ελζσκαηώλεη απηέο ηηο 

πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθέο ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. Απηό βέβαηα ζα 

ζπκβεί κόλν ζηε πεξίπησζε πνπ νη ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κεηαβάιιεηαη ειεύζεξα. 

Αλ ε ρώξα έρεη ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηόηε κηα αύμεζε ηεο πξαγκαηηθήο 
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ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζα πεξάζεη ζηηο εγρώξηεο ηηκέο θαη όρη ζηελ νλνκαζηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Γηα απηό ην ιόγν θαη ζηελ έξεπλα καο ζα έρνπκε κόλν ρώξεο 

κε ειεύζεξα θπκαηλόκελεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

 

Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα εμεγήζνπκε ην γεγνλόο όηη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

θνηηνύλ ην κέιινλ είλαη κε ην λα εηζάγνπκε ζηαζεξέο ηηκέο (sticky prices). 

Αθνινπζώληαο ην κνληέιν ηνπ Dornbusch ην 1976 θαη ζπλδπάδνληαο ην ηζνδύγην ηεο 

αγνξάο ρξήκαηνο, ηελ αθάιππηε ηζνδπλακία επηηνθίσλ θαη ηελ ζπλζήθε αγνξαζηηθή 

δύλακεο νδεγνύκαζηε ζηε παξαθάησ εμίζσζε: 

 

st = 1 / (1 + α) * [mt – mt
*
 – γ * (yt – yt

*
) + qt] + α / (1 + α) * Etst+1 

 

όπνπ s είλαη ε νλνκαζηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, m θαη m
*
 ε εγρώξηα θαη ε μέλε 

πξνζθνξά ρξήκαηνο, y θαη y
*
 ην εγρώξην θαη μέλν εζληθό εηζόδεκα, α είλαη ε 

ειαζηηθόηεηα ησλ επηηνθίσλ ζηε δήηεζε ρξήκαηνο θαη q ε πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Δάλ ην κνληέιν ιπζεί ζε όξνπο ησξηλώλ θαη κειινληηθώλ 

αλακελόκελσλ ζεκειησδώλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ, ηόηε ε νλνκαζηηθή ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία εμαξηάηαη από ηηο αλακελόκελεο ηηκέο ησλ κειινληηθώλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο ελζσκαηώλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. 

 

Όιεο νη παξαπάλσ εμεγήζεηο καο νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη νη ζεκεξηλέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θνηηνύλ ην κέιινλ θαη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηό. 

Σέινο λα ζεκεηώζνπκε όηη όπσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ησλ εμαγσγηθώλ ρσξώλ 

επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ, έηζη ζα πξέπεη νη ηηκέο ησλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ λα επεξεάδνπλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ησλ εηζαγσγηθώλ ρσξώλ 

αιιά απηό αθήλεηαη λα εξεπλεζεί από άιινπο εξεπλεηέο ζην κέιινλ. 
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3. Μεζοδοιογία 

 

Γηα ηηο αλαιύζεηο νιόθιεξεο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηνύκε ην νηθνλνκεηξηθό 

πξόγξακκα Gretl θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έθδνζε 1.9.5. Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα 

παξέρεηαη δσξεάλ (http://gretl.sourceforge.net) θαη απηόο ήηαλ ν βαζηθόο ιόγνο πνπ 

επηιέρζεθε. Σν ινγηζκηθό απηό παξέρεη ηε επθνιία λα ειέγρεη από κόλν ηνπ ηελ 

κεδεληθή ππόζεζε, γηα θάζε έιεγρν, θαη λα ην ππνδεηθλύεη, όηαλ απηή απνξξίπηεηαη, 

δίπια ζε θάζε p value. Απόξξηςε κε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 1% ππνδεηθλύεηαη κε 

ηξία αζηεξάθηα (***), κε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% κε δύν αζηεξάθηα (**) θαη κε 

επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 10% κε έλα αζηεξάθη (*). 

 

Όια ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξνέξρνληαη από ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό 

Σακείν (International Monetary Fund) θαη ζπγθεθξηκέλα από ηα Γηεζλή 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία (International Financial Statistics) πνπ αλαθνηλώλεη. 

 

Πξνθαλώο θαη ηα βαζηθά εκπνξεύκαηα πξνέξρνληαη από έλα κεγάιν αξηζκό ρσξώλ 

όκσο ζηελ έξεπλα καο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κόλν ηξεηο, ηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά 

θαη ηε Νέα Εειαλδία. Απηέο νη ρώξεο είλαη κηθξέο (σο πξνο ην νηθνλνκηθό ηνπο 

κέγεζνο, δειαδή δε κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο) άξα θαη δέθηεο ηηκώλ. Δπίζεο 

θαη νη ηξεηο απηέο ρώξεο παξάγνπλ πνιιά από ηα βαζηθά εκπνξεύκαηα (από αγξνηηθά 

πξντόληα θαη κέηαιια κέρξη θαη ελεξγεηαθά εκπνξεύκαηα) θαη νη ηηκέο απηώλ ησλ 

βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ δηαπξαγκαηεύνληαη ειεύζεξα ζην ρξεκαηηζηήξην εδώ θαη 

πνιιά ρξόληα. Σέινο, λα ζεκεηώζνπκε όηη ε πιεηνςεθία ησλ εμαγσγηθώλ ρσξώλ έρεη 

είηε ζηαζεξέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο είηε δελ ηηο έρεη ηειείσο θπκαηλόκελεο ζε 

αληίζεζε κε ηηο ρώξεο πνπ επηιέμακε πνπ έρνπλ αθήζεη ειεύζεξα ηα λνκίζκαηα ηνπο. 

ίγνπξα θαη νη ρώξεο κε ζηαζεξά λνκίζκαηα επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ αιιά ηηο αθήζακε έμσ από ηελ έξεπλα γηαηί καο ελδηαθέξεη πσο νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. 

 

Γηα όιε ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνύκε ηξηκεληαία δεδνκέλα. Σα κεληαία δεδνκέλα 

έρνπλ ην κεηνλέθηεκα όηη θάπνην ζνθ ζηελ νηθνλνκία δε πξνιαβαίλεη λα απνξξνθεζεί 

θαη άξα επεξεάδεη ππεξβνιηθά ην κήλα πνπ ζπλέβε θαη αληίζεηα ηα εηήζηα δεδνκέλα 

ράλνπλ κεγάιν κέξνο ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ησλ γεγνλόησλ πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζην 
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έηνο. Δπηπιένλ ηα εηήζηα δεδνκέλα αξρίδνπλ λα ράλνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ 

βξαρππξόζεζκνπ πνπ εμεηάδεη απηή ε εξγαζία. Οπόηε θαηαιήμακε ζηα ηξηκεληαία ζαλ 

κέζε ιύζε ε νπνία είλαη θαη πην θνηλά απνδεθηή από ηελ πιεηνςεθία ησλ αλαιπηώλ. 

 

Γηα λα αληηιεθζνύκε ηηο αιιαγέο ησλ ηηκώλ ζην ζύλνιν ησλ παγθόζκησλ αγνξώλ 

βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ ρξεζηκνπνηνύκε ην δείθηε πνπ αλαθνηλώλεη ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθό Σακείν θαη ν νπνίνο είλαη έλαο ζηαζκηζκέλνο δείθηεο παγθόζκησλ 

εμαγσγώλ – θεξδώλ γηα πάλσ από ζαξάληα εκπνξεύκαηα πνπ εκπνξεύνληαη ζε δηάθνξα 

λνκίζκαηα. Βαζηθά ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν αλαθνηλώλεη δύν δείθηεο βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ, έλαλ κε όια ηα βαζηθά εκπνξεύκαηα θαη έλαλ ρσξίο ηα βαζηθά 

εκπνξεύκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα. Γηα ηελ έξεπλα καο ρξεζηκνπνηνύκε ην 

πξώηνλ γηαηί ζεσξνύκε όηη αθνύ ηα βαζηθά εκπνξεύκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ελέξγεηα είλαη έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ παγθόζκησλ εμαγσγώλ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη θαη απηά ζην δείθηε. Ο δείθηεο μεθίλεζε ην 1992 νπόηε θαη από ηόηε 

ζα μεθηλήζεη ε έξεπλα καο θαη όιεο νη ηηκέο ηνπ δείθηε είλαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο κε έηνο 

βάζεο ην 2005. Σέινο λα επηζεκάλνπκε όηη ππάξρνπλ θαη άιινη δείθηεο γηα ην ζύλνιν 

ησλ παγθόζκησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηεο Goldman Sachs, 

αιιά ν δείθηεο ηνπ Γηεζλή Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ είλαη ν πην πεξηεθηηθόο θαη πην 

αληηθεηκεληθόο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζαθώο κηθξόηεξν αξηζκό 

βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ, ζπλήζσο δέθα κε είθνζη. 

 

Γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ρξεζηκνπνηήζακε ζαλ λόκηζκα αλαθνξάο ην 

ακεξηθάληθν δνιάξην. πγθεθξηκέλα πήξακε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο θάζε 

ρώξαο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ζε ζρέζε κε ην ακεξηθάληθν δνιάξην. Σα δεδνκέλα 

μεθηλάλε από ην 1992, ρξόληα πνπ μεθηλάεη θαη ν δείθηεο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Ο Καλαδάο άθεζε ειεύζεξν ην λόκηζκα ηνπ ην 1970, ε 

Απζηξαιία ην 1983 θαη ε Νέα Εειαλδία ην 1985 νπόηε ζηε πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 

όιεο είραλ ειεύζεξα θπκαηλόκελεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 
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4. Αλάισζε ηφλ Γεδοκέλφλ θαη Δρκελεία ηφλ Δσρεκάηφλ 

 

Μεηαβιεηέο 

1. Ci : Γείθηεο παγθόζκησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ 

2. Aus_Dol : πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Απζηξαιέδηθνπ δνιαξίνπ 

3. Can_Dol : πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Καλαδέδηθνπ δνιαξίνπ 

4. NZ_Dol : πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Νενδειαλδέδηθνπ δνιαξίνπ 

 

 

1. Γηάγξακκα ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ ησλ ηεζζάξσλ κεηαβιεηώλ. 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ ηεζζάξσλ κεηαβιεηώλ ζε ζρέζε κε 

ην ρξόλν. ηνλ αξηζηεξό θάζεην άμνλα είλαη νη ηηκέο γηα ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ θαη ζην δεμηό θάζεην άμνλα νη ηηκέο γηα ην δείθηε βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ. Μπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ε θόθθηλε γξακκή (δειαδή ε γξακκή 

ηνπ δείθηε βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ) αθνινπζεί αξθεηά ηηο άιιεο κεηαβιεηέο κε θάπνηα 

ρξνληθή πζηέξεζε όκσο (ζύκθσλα κε ηε ζεσξία κία πζηέξεζε). Δπίζεο θαη νη ηέζζεξηο 

κεηαβιεηέο δείρλνπλ λα έρνπλ θάπνηα ηάζε. 
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4.1 Έιεγτος κολαδηαίας ρίδας 

 

Γηα λα ειέγμνπκε ηελ ύπαξμε ηάζεο γηα θάζε κεηαβιεηή ζα πξνβνύκε ζε έλαλ έιεγρν 

κνλαδηαίαο ξίδαο. Οη Elliot, Rothenberg θαη Stock (1996) ζε έξεπλα ηνπο έδεημαλ, κέζσ 

Monte Carlo πξνζνκνηώζεσλ, όηη ν έιεγρνο Augmented Dickey – Fuller (ADF) 

πξνζθέξεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα, εηδηθά ζε ζρεηηθά κηθξά δείγκαηα όπσο ην δηθό 

καο, νπόηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηόο ν έιεγρνο. Ο έιεγρνο Augmented Dickey – Fuller 

ειέγρεη ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο γηα ηξεηο πεξηπηώζεηο, κε ηάζε θαη ζηαζεξά, κόλν 

κε ζηαζεξά θαη ρσξίο ζηαζεξά. Σέινο, αθήλνπκε ην ινγηζκηθό (κε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο 10%) λα επηιέμεη πόζεο πζηεξήζεηο λα πξνζζέζεηο ζηελ παιηλδξόκεζε 

κε κέγηζην ην ηέζζεξα, δειαδή έλα ρξόλν. 

 

Augmented Dickey – Fuller έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Ci: 

 

with constant and trend  

model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,020 

lagged differences: F(2, 68) = 11,215 [0,0001] 

estimated value of (a - 1): -0,120301 

test statistic: tau_ct(1) = -2,05222 

asymptotic p-value 0,5719 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1992:4-2010:4 (T = 73) 

Dependent variable: d_Ci 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 1,80329 2,92738 0,6160 0,5399 

Ci_1 -0,120301 0,0586197 -2,052 0,5719 

d_Ci_1 0,464156 0,108976 4,259 6,45e-05 *** 

d_Ci_2 -0,349497 0,115986 -3,013 0,0036 *** 

time 0,236213 0,100694 2,346 0,0219 ** 

1. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Ci κε ηάζε θαη ζηαζεξά. 

 



18 

 

test with constant  

model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,016 

lagged differences: F(4, 65) = 6,471 [0,0002] 

estimated value of (a - 1): 0,00399785 

test statistic: tau_c(1) = 0,110511 

asymptotic p-value 0,9666 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1993:2-2010:4 (T = 71) 

Dependent variable: d_Ci 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 1,50833 3,14520 0,4796 0,6331 

Ci_1 0,00399785 0,0361758 0,1105 0,9666 

d_Ci_1 0,443387 0,126874 3,495 0,0009 *** 

d_Ci_2 -0,534213 0,139750 -3,823 0,0003 *** 

d_Ci_3 0,111221 0,137047 0,8116 0,4200 

d_Ci_4 -0,228294 0,127002 -1,798 0,0769 * 

2. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Ci κε ζηαζεξά. 

 

test without constant  

model: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,018 

lagged differences: F(4, 66) = 6,796 [0,0001] 

estimated value of (a - 1): 0,0198336 

test statistic: tau_nc(1) = 1,35026 

asymptotic p-value 0,956 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1993:2-2010:4 (T = 71) 

Dependent variable: d_Ci 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

Ci_1 0,0198336 0,0146887 1,350 0,9560 
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d_Ci_1 0,435010 0,124930 3,482 0,0009 *** 

d_Ci_2 -0,546449 0,136597 -4,000 0,0002 *** 

d_Ci_3 0,106208 0,135848 0,7818 0,4371 

d_Ci_4 -0,236871 0,125001 -1,895 0,0625 * 

3. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Ci ρσξίο ζηαζεξά. 

 

Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο είλαη εκθαλέο όηη ε κεηαβιεηή Ci έρεη κνλαδηαία ξίδα. Γηα 

ηε πεξίπησζε κε ζηαζεξά θαη ηάζε ε πηζαλόηεηα λα έρεη κνλαδηαία ξίδα είλαη 57,19%, 

ζίγνπξα πάλσ από ην 10% πνπ έρνπκε νξίζεη γηα επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο. ηηο άιιεο 

δύν πεξηπηώζεηο κάιηζηα μεπεξλά ην 90% νπόηε δελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ ύπαξμε 

κνλαδηαίαο ξίδαο. 

  

Augmented Dickey – Fuller έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Aus_Dol: 

 

with constant and trend  

model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,135 

estimated value of (a - 1): -0,0638989 

test statistic: tau_ct(1) = -1,47958 

p-value 0,828 

 

Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1992:2-2010:4 (T = 75) 

Dependent variable: d_Aus_Dol 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 0,118906 0,0699015 1,701 0,0932 * 

Aus_Dol_1 -0,0638989 0,0431872 -1,480 0,8280 

time -0,000808150 0,000467326 -1,729 0,0880 * 

4. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Aus_Dol κε ηάζε θαη ζηαζεξά. 

 

test with constant  

model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,150 
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estimated value of (a - 1): -0,0432164 

test statistic: tau_c(1) = -1,02749 

p-value 0,7396 

 

Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1992:2-2010:4 (T = 75) 

Dependent variable: d_Aus_Dol 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 0,0577328 0,0611065 0,9448 0,3479 

Aus_Dol_1 -0,0432164 0,0420601 -1,027 0,7396 

5. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Aus_Dol κε ζηαζεξά. 

 

test without constant  

model: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,127 

estimated value of (a - 1): -0,00399839 

test statistic: tau_nc(1) = -0,589999 

p-value 0,4585 

 

Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1992:2-2010:4 (T = 75) 

Dependent variable: d_Aus_Dol 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

Aus_Dol_1 -0,00399839 0,00677695 -0,5900 0,4585 

6. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Aus_Dol ρσξίο ζηαζεξά. 

 

Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο είλαη εκθαλέο όηη ε κεηαβιεηή Aus_Dol έρεη κνλαδηαία 

ξίδα. Γηα ηε πεξίπησζε κε ζηαζεξά θαη ηάζε ε πηζαλόηεηα λα έρεη κνλαδηαία ξίδα είλαη 

82,8%, ζίγνπξα πάλσ από ην 10% πνπ έρνπκε νξίζεη γηα επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο. Καη 

ζηηο άιιεο δύν πεξηπηώζεηο μεπεξλά ην 10% νπόηε δελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ 

ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο. 
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Augmented Dickey – Fuller έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Can_Dol: 

 

with constant and trend  

model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,136 

estimated value of (a - 1): -0,0724474 

test statistic: tau_ct(1) = -1,93791 

p-value 0,6248 

 

Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1992:2-2010:4 (T = 75) 

Dependent variable: d_Can_Dol 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 0,122424 0,0562409 2,177 0,0328 ** 

Can_Dol_1 -0,0724474 0,0373843 -1,938 0,6248 

time -0,000762995 0,000291856 -2,614 0,0109 ** 

7. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Can_Dol κε ηάζε θαη ζηαζεξά. 

 

test with constant  

model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,170 

estimated value of (a - 1): -0,0206902 

test statistic: tau_c(1) = -0,62784 

p-value 0,8573 

 

Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1992:2-2010:4 (T = 75) 

Dependent variable: d_Can_Dol 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 0,0246643 0,0436549 0,5650 0,5738 

Can_Dol_1 -0,0206902 0,0329546 -0,6278 0,8573 

8. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Can_Dol κε ζηαζεξά. 
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test without constant  

model: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,159 

estimated value of (a - 1): -0,00222356 

test statistic: tau_nc(1) = -0,531306 

p-value 0,4835 

 

Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1992:2-2010:4 (T = 75) 

Dependent variable: d_Can_Dol 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

Can_Dol_1 -0,00222356 0,00418508 -0,5313 0,4835 

9. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή Can_Dol ρσξίο ζηαζεξά. 

 

Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο είλαη εκθαλέο όηη ε κεηαβιεηή Can_Dol έρεη κνλαδηαία 

ξίδα. Γηα ηε πεξίπησζε κε ζηαζεξά θαη ηάζε ε πηζαλόηεηα λα έρεη κνλαδηαία ξίδα είλαη 

62,48%, ζίγνπξα πάλσ από ην 10% πνπ έρνπκε νξίζεη γηα επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο. Καη 

ζηηο άιιεο δύν πεξηπηώζεηο μεπεξλά ην 10% νπόηε δελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ 

ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο. 

 

Augmented Dickey – Fuller έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή NZ_Dol: 

 

with constant and trend  

model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,040 

estimated value of (a - 1): -0,0701021 

test statistic: tau_ct(1) = -1,7379 

asymptotic p-value 0,7345 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1992:3-2010:4 (T = 74) 

Dependent variable: d_NZ_Dol 

 coefficient std. error t-ratio p-value 
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const 0,136647 0,0802842 1,702 0,0932 * 

NZ_Dol_1 -0,0701021 0,0403373 -1,738 0,7345 

d_NZ_Dol_1 0,226716 0,116920 1,939 0,0565 * 

time -0,000578662 0,000584551 -0,9899 0,3256 

10. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή NZ_Dol κε ηάζε θαη ζηαζεξά. 

 

test with constant  

model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,039 

estimated value of (a - 1): -0,0572875 

test statistic: tau_c(1) = -1,49974 

asymptotic p-value 0,534 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1992:3-2010:4 (T = 74) 

Dependent variable: d_NZ_Dol 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 0,0919250 0,0663577 1,385 0,1703 

NZ_Dol_1 -0,0572875 0,0381983 -1,500 0,5340 

d_NZ_Dol_1 0,225790 0,116899 1,931 0,0574 * 

11. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή NZ_Dol κε ζηαζεξά. 

 

test without constant  

model: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,026 

estimated value of (a - 1): -0,00521914 

test statistic: tau_nc(1) = -0,761599 

asymptotic p-value 0,3866 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1992:3-2010:4 (T = 74) 

Dependent variable: d_NZ_Dol 

 coefficient std. error t-ratio p-value 
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NZ_Dol_1 -0,00521914 0,00685287 -0,7616 0,3866 

d_NZ_Dol_1 0,194407 0,115413 1,684 0,0964 * 

12. ADF έιεγρνο γηα ηε κεηαβιεηή NZ_Dol ρσξίο ζηαζεξά. 

 

Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο είλαη εκθαλέο όηη ε κεηαβιεηή NZ_Dol έρεη κνλαδηαία ξίδα. 

Γηα ηε πεξίπησζε κε ζηαζεξά θαη ηάζε ε πηζαλόηεηα λα έρεη κνλαδηαία ξίδα είλαη 

73,45%, ζίγνπξα πάλσ από ην 10% πνπ έρνπκε νξίζεη γηα επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο. Καη 

ζηηο άιιεο δύν πεξηπηώζεηο μεπεξλά ην 10% νπόηε δελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ 

ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο. 

 

Άξα, αθνύ θαη νη ηέζζεξηο κεηαβιεηέο καο έρνπλ κνλαδηαία ξίδα ζα ζπλερίζνπκε ηελ 

όιε αλάιπζε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πξώηεο δηαθνξέο ησλ κεηαβιεηώλ (νη πξώηεο 

δηαθνξέο θαίλνληαη κε d_ ζηελ αξρή ηνπ νλόκαηνο ηεο θάζε κεηαβιεηήο) ώζηε λα 

αθαηξεζεί ε κνλαδηαία ξίδα. Οπόηε νη κεηαβιεηέο είλαη I(1).  

 

 

2. Γηάγξακκα ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ πξώησλ δηαθνξώλ ησλ ηεζζάξσλ κεηαβιεηώλ. 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ην παξαπάλσ δηάγξακκα ε ηάζε έρεη εμαθαληζηεί από όιεο ηηο 

κεηαβιεηέο καο θαη απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηνλ έιεγρν Augmented Dickey – 

Fuller όπνπ κε πηζαλόηεηα ηνπιάρηζηνλ κεγαιύηεξε από 99,99% απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππόζεζε γηα ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο. 
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4.2 Έιεγτος ζσλοιοθιήρφζες 

 

Πξηλ όκσο πξνρσξήζνπκε ηελ αλάιπζε ζε επίπεδν πξώησλ δηαθνξώλ ζα ειέγμνπκε αλ 

νη κεηαβιεηέο καο είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο. Ο έιεγρνο γηα ζπλνινθιήξσζε 

(cointegration) ειέγρεη εάλ ηα θαηάινηπα ηεο παιηλδξόκεζεο δύν κεηαβιεηώλ πνπ 

έρνπλ ηάζε είλαη ζηάζηκα. Οη δηθέο καο κεηαβιεηέο έρνπλ όιεο ηάζε νπόηε ζα 

ειέγμνπκε έλα ζπλνινθιεξώλεηαη ε κεηαβιεηή ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ κε θάζε 

κία από ηηο κεηαβιεηέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ. 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ επξέσο 

ρξεζηκνπνηνύκελν έιεγρν ησλ Engle θαη Granger. Ο έιεγρνο απηόο πξνηάζεθε από 

ηνπο ίδηνπο ην 1987. 

 

Step 1: cointegrating regression 

 

Cointegrating regression -  

OLS, using observations 1992:1-2010:4 (T = 76) 

Dependent variable: Ci 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 134,163 13,8620 9,679 1,01e-014 *** 

Aus_Dol -68,7913 8,54348 -8,052 1,12e-011 *** 

time 1,2088 0,0928020 13,03 1,00e-020 *** 

Mean dependent var 82,47632 S.D. dependent var 39,15990 

Sum squared resid 20818,85 S.E. of regression 16,88756 

R-squared 0,818986 Adjusted R-squared 0,814027 

Log-likelihood -321,1288 Akaike criterion 648,2576 

Schwarz criterion 655,2498 Hannan-Quinn 651,0520 

rho 0,776933 Durbin-Watson 0,445627 

 

Step 2: testing for a unit root in uhat 

 

Augmented Dickey-Fuller test for uhat 

including one lag of (1-L)uhat 
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sample size 74 

unit-root null hypothesis: a = 1 

 

model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,023 

estimated value of (a - 1): -0,29172 

test statistic: tau_ct(2) = -3,89185 

asymptotic p-value 0,0371 

 

There is evidence for a cointegrating relationship if: 

(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables. 

(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the  

      cointegrating regression. 

13. Engle – Granger έιεγρνο γηα ηηο κεηαβιεηέο Ci θαη Aus_Dol. 

 

Σα θαηάινηπα είλαη ζηάζηκα ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 10% (p-value = 0,0371). 

 

Step 1: cointegrating regression 

 

Cointegrating regression -  

OLS, using observations 1992:1-2010:4 (T = 76) 

Dependent variable: Ci 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 215,604 16,4971 13,07 8,47e-021 *** 

Can_Dol -127,801 10,9741 -11,65 2,59e-018 *** 

time 0,889886 0,0858621 10,36 5,43e-016 *** 

Mean dependent var 82,47632 S.D. dependent var 39,15990 

Sum squared resid 13754,58 S.E. of regression 13,72658 

R-squared 0,880408 Adjusted R-squared 0,877131 

Log-likelihood -305,3783 Akaike criterion 616,7566 

Schwarz criterion 623,7488 Hannan-Quinn 619,5510 

rho 0,724311 Durbin-Watson 0,545147 
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Step 2: testing for a unit root in uhat 

 

Augmented Dickey-Fuller test for uhat 

including one lag of (1-L)uhat 

sample size 74 

unit-root null hypothesis: a = 1 

 

model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,010 

estimated value of (a - 1): -0,384871 

test statistic: tau_ct(2) = -4,81465 

asymptotic p-value 0,001762 

 

There is evidence for a cointegrating relationship if: 

(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables. 

(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the  

      cointegrating regression. 

14. Engle – Granger έιεγρνο γηα ηηο κεηαβιεηέο Ci θαη Can_Dol. 

 

Σα θαηάινηπα είλαη ζηάζηκα ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 10% (p-value = 0,001762). 

 

Step 1: cointegrating regression 

 

Cointegrating regression -  

OLS, using observations 1992:1-2010:4 (T = 76) 

Dependent variable: Ci 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 107,640 14,9430 7,203 4,36e-010 *** 

NZ_Dol -42,5574 7,53074 -5,651 2,90e-07 *** 

time 1,22775 0,107866 11,38 7,68e-018 *** 

Mean dependent var 82,47632 S.D. dependent var 39,15990 

Sum squared resid 27345,61 S.E. of regression 19,35452 

R-squared 0,762238 Adjusted R-squared 0,755724 
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Log-likelihood -331,4913 Akaike criterion 668,9826 

Schwarz criterion 675,9748 Hannan-Quinn 671,7770 

rho 0,824411 Durbin-Watson 0,344425 

 

Step 2: testing for a unit root in uhat 

 

Augmented Dickey-Fuller test for uhat 

including one lag of (1-L)uhat 

sample size 74 

unit-root null hypothesis: a = 1 

 

model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,038 

estimated value of (a - 1): -0,238284 

test statistic: tau_ct(2) = -3,64227 

asymptotic p-value 0,07097 

 

There is evidence for a cointegrating relationship if: 

(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables. 

(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the  

      cointegrating regression. 

15. Engle – Granger έιεγρνο γηα ηηο κεηαβιεηέο Ci θαη NZ_Dol. 

 

Σα θαηάινηπα είλαη ζηάζηκα ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 10% (p-value = 0,07097). 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ 

ζπλνινθιεξώλνπλ ηε κεηαβιεηή ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο 10% νπόηε νη κεηαβιεηέο κπνξεί λα έρνπλ ηάζε αιιά έρνπλ ηελ ίδηα 

κνξθή ηάζεο γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη θηλνύληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θαη ινγηθά ζα 

κπνξεί ε κηα λα πξνβιέςεη ηελ άιιε. 

 

 



29 

 

4.3 Δληός δείγκαηος Granger – Causality έιεγτος 

 

ύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο παξνύζαο αμίαο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ζα πξέπεη νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο λα πξνθαινύλ κηα Granger επίδξαζε ζηηο ηηκέο ησλ 

βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. Οπόηε ζα ειέγμνπκε ηελ ζεσξία απηή ηξέρνληαο έλαο Granger 

– Causality (GC) έιεγρν. Ο έιεγρνο απηόο πξνηάζεθε από ηνλ Granger ην 1969 θαη 

ειέγρεη αλ κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ρξήζηκε γηα ηε πξόβιεςε κηαο άιιεο 

ρξνλνινγηθήο ζεηξάο. πγθεθξηκέλα ζα ηξέμνπκε ηε παιηλδξόκεζε: 

 

d_Cit = β0 + β1 * d_st-1 + β2 * d_Cit-1 + ut 

 

όπνπ s ζα είλαη ε θάζε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία μερσξηζηά. Ζ κεδεληθή ππόζεζε ηνπ 

ειέγρνπ είλαη β0 = β1 = 0. 

 

Model: OLS, using observations 1992:3-2010:4 (T = 74) 

Dependent variable: d_Ci 

 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 1,08353 1,23593 0,8767 0,3836 

d_Aus_Dol_1 -53,4637 15,3177 -3,490 0,0008 *** 

d_Ci_1 0,174386 0,112688 1,548 0,1262 

Mean dependent var 1,500000 S.D. dependent var 11,83457 

Sum squared resid 7928,150 S.E. of regression 10,56712 

R-squared 0,224567 Adjusted R-squared 0,202724 

F(2, 71) 10,28088 P-value(F) 0,000120 

Log-likelihood -277,9435 Akaike criterion 561,8870 

Schwarz criterion 568,7992 Hannan-Quinn 564,6444 

rho 0,098544 Durbin's h 3,116101 

 

Restriction set 

1: b[const] = 0 

2: b[d_Aus_Dol_1] = 0 
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Test statistic: F(2, 71) = 6,49172, with p-value = 0,00257512 

 

Restricted estimates: 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 0,000000 0,000000 NA NA 

d_Aus_Dol_1 0,000000 0,000000 NA NA 

d_Ci_1 0,317528 0,113091 2,808 0,0064 *** 

Standard error of the regression = 11,3342 

16. GC έιεγρνο γηα ηελ κεηαβιεηή d_Aus_Dol ζηελ κεηαβιεηή d_Ci. 

 

Ζ πηζαλόηεηα λα δερηνύκε ηελ κεδεληθή ππόζεζε είλαη 0,257512 %, νπόηε 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε θαη ε κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο 

Απζηξαιίαο κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη ζηε πξόβιεςε ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ησλ 

βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. 

 

Model: OLS, using observations 1992:3-2010:4 (T = 74) 

Dependent variable: d_Ci 

 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 1,12426 1,32879 0,8461 0,4004 

d_Can_Dol_1 -31,7161 32,1331 -0,9870 0,3270 

d_Ci_1 0,239486 0,133023 1,800 0,0761 * 

Mean dependent var 1,500000 S.D. dependent var 11,83457 

Sum squared resid 9162,755 S.E. of regression 11,36014 

R-squared 0,103813 Adjusted R-squared 0,078569 

F(2, 71) 4,112287 P-value(F) 0,020424 

Log-likelihood -283,2984 Akaike criterion 572,5968 

Schwarz criterion 579,5090 Hannan-Quinn 575,3542 

rho 0,106913 Durbin's h 1,760994 

 

Restriction set 

1: b[const] = 0 
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2: b[d_Can_Dol_1] = 0 

 

Test statistic: F(2, 71) = 0,833685, with p-value = 0,438653 

 

Restricted estimates: 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 0,000000 0,000000 NA NA 

d_Can_Dol_1 0,000000 0,000000 NA NA 

d_Ci_1 0,317528 0,113091 2,808 0,0064 *** 

Standard error of the regression = 11,3342 

17. GC έιεγρνο γηα ηελ κεηαβιεηή d_Can_Dol ζηελ κεηαβιεηή d_Ci. 

 

Ζ πηζαλόηεηα λα δερηνύκε ηελ κεδεληθή ππόζεζε είλαη 43,8653 %, νπόηε ηελ 

δερόκαζηε θαη ε κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ Καλαδά δε κπνξεί λα 

ρξεζηκεύζεη ζηε πξόβιεςε ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. 

 

Model: OLS, using observations 1992:3-2010:4 (T = 74) 

Dependent variable: d_Ci 

 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 1,02200 1,29816 0,7873 0,4337 

d_NZ _Dol_1 -27,6756 13,0941 -2,114 0,0381 ** 

d_Ci_1 0,236710 0,116241 2,036 0,0454 ** 

Mean dependent var 1,500000 S.D. dependent var 11,83457 

Sum squared resid 8738,644 S.E. of regression 11,09412 

R-squared 0,145295 Adjusted R-squared 0,121218 

F(2, 71) 6,034782 P-value(F) 0,003797 

Log-likelihood -281,5449 Akaike criterion 569,0899 

Schwarz criterion 576,0020 Hannan-Quinn 571,8472 

rho 0,088583 Durbin's h 6,485406 

 

Restriction set 

1: b[const] = 0 
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2: b[d_NZ_Dol_1] = 0 

 

Test statistic: F(2, 71) = 2,59706, with p-value = 0,0815566 

 

Restricted estimates: 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

const 0,000000 0,000000 NA NA 

d_NZ_Dol_1 0,000000 0,000000 NA NA 

d_Ci_1 0,317528 0,113091 2,808 0,0064 *** 

Standard error of the regression = 11,3342 

18. GC έιεγρνο γηα ηελ κεηαβιεηή d_NZ_Dol ζηελ κεηαβιεηή d_Ci. 

 

Ζ πηζαλόηεηα λα δερηνύκε ηελ κεδεληθή ππόζεζε είλαη 8,15566 %, νπόηε ην αλ ζα 

δερηνύκε ηε κεδεληθή ππόζεζε εμαξηάηαη από πνην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ζα 

δηαιέμνπκε. Με επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 10% ηελ δερόκαζηε θαη ε κεηαβνιή ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο Νέαο Εειαλδίαο κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη ζηε πξόβιεςε 

ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. 

 

Όπσο εύθνια κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο έρνπλ 

εηεξνζθεδαζηηθόηεηα νπόηε μαλαηξέμακε όιεο ηηο παιηλδξνκήζεηο αθήλνληαο ην 

ινγηζκηθό λα δηνξζώζεη ηα απνηειέζκαηα ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

εηεξνζθεδαζηηθόηεηα (κέζσ ηεο επηινγήο robust) θαη πήξακε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 Απζηξαιία Καλαδάο Νέα Εειαλδία 

p-value γηα H0 0,00870627 0,0954844 0,0330104 

19. p-value γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ ζε GC έιεγρν σο πξνο ηε 

κεηαβιεηή Ci, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εηεξνζθεδαζηηθόηεηα. 

 

ην παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε όηη ε πηζαλόηεηα λα δερηνύκε ηελ H0 κεηώζεθε γηα 

όιεο ηηο κεηαβιεηέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ θαη ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 

10% όιεο νη κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε πξόβιεςε ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ. Σν αλ ζα δερηνύκε ηα απνηειέζκαηα κεηά ηε δηόξζσζε ηεο 

εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο ή πξηλ είλαη ζέκα ηνπ θάζε εξεπλεηή αιιά εκείο ζεσξνύκε 
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ζσζηόηεξα ηα απνηειέζκαηα πνπ βγαίλνπλ όηαλ ιακβάλνπκε ππόςε ηελ 

εηεξνζθεδαζηηθόηεηα. 

 

Έλα ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα ηνπ ειέγρνπ Granger Causality είλαη όηη ζηηο 

παιηλδξνκήζεηο πνπ θάλεη δε παίξλεη ππόςε ηνπ ελδερόκελεο αζηάζεηεο ησλ 

παξακέηξσλ. Δίλαη γλσζηό όηη δηαξζξσηηθέο δηαζπάζεηο (structural break) είλαη θνηλή 

αλεζπρία όρη κόλν ζεσξεηηθά αιιά θαη εκπεηξηθά. Γηα απηό ην ιόγν ρξεζηκνπνηνύκε 

ηνλ έιεγρν QLR (Quandt Likelihood Ratio) ώζηε λα ειέγμνπκε ηηο παιηλδξνκήζεηο ηνπ 

Granger Causality ειέγρνπ. Γηα ηηο ηηκέο ηνπ έιεγρνπ ρξεζηκνπνηνύκε ην βηβιίν ησλ 

Stock θαη Watson 2011 (πξώηε έθδνζε ην 2003). 

 

Quandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point, 

with 15 percent trimming: 

 

The maximum F(3, 68) = 12,6893 occurs at observation 2007:2 

Significant at the 1 percent level (1% critical value = 6,02) 

20. QLR έιεγρν γηα ηε παιηλδξόκεζε ηνπ ειέγρνπ GC γηα ηε κεηαβιεηή d_Aus_Dol ζηε κεηαβιεηή d_Ci 

 

Quandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point, 

with 15 percent trimming: 

 

The maximum F(3, 68) = 0,887421 occurs at observation 2007:2 

Not significant at the 10 percent level (10% value = 4,09) 

21. QLR έιεγρν γηα ηε παιηλδξόκεζε ηνπ ειέγρνπ GC γηα ηε κεηαβιεηή d_Can_Dol ζηε κεηαβιεηή d_Ci 

 

Quandt likelihood ratio test for structural break at an unknown point, 

with 15 percent trimming: 

 

The maximum F(3, 68) = 9,46317 occurs at observation 2008:1 

Significant at the 1 percent level (1% critical value = 6,02) 

22. QLR έιεγρν γηα ηε παιηλδξόκεζε ηνπ ειέγρνπ GC γηα ηε κεηαβιεηή d_NZ_Dol ζηε κεηαβιεηή d_Ci 

 

Όπσο βιέπνπκε κε εμαίξεζε ηε πεξίπησζε ηνπ Καλαδά παξαηεξνύληαη δηαξζξσηηθέο 

δηαζπάζεηο νπόηε ζπλερίδνπκε βαζηδόκελνη ζην άξζξν ηεο Rossi ην 2005 ώζηε λα 
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βξνύκε ην p-value ζηνπο Granger Causality ειέγρνπο ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο 

αζηάζεηεο ησλ παξακέηξσλ θαη παίξλνπκε ην παξαθάησ πίλαθα πνπ εληζρύεη ηα αξρηθά 

απνηειέζκαηα. Ο έιεγρνο πνπ πξνηείλεη ν Rossi είλαη αληίζηνηρνο κε ηνλ Granger 

Causality έιεγρν κε κεδεληθή ππόζεζε β0t = β0 = 0 θαη β1t = β1 = 0 ζηελ παξαθάησ 

παιηλδξόκεζε. 

 

d_Cit = β0t + β1t * d_st-1 + β2 * d_Cit-1 + ut 

 

 Απζηξαιία Καλαδάο Νέα Εειαλδία 

p-value γηα H0 0,0072261 0,0954844 0,0273986 

23. p-value γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ ζε GC έιεγρν σο πξνο ηε 

κεηαβιεηή Ci, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αζηάζεηα ησλ παξακέηξσλ. 

 

4.4 Γεκηοσργία οηθολοκεηρηθού κοληέιοσ 

 

Μέζσ ησλ δύν ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε θάλεθε όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ θαη ηεο κεηαβιεηήο ηνπ δείθηε ησλ ηηκώλ 

ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ, νπόηε ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαθαιύςνπκε ηε ζρέζε 

απηή κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο νηθνλνκεηξηθνύ κνληέινπ. 

 

ην κνληέιν ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα είλαη ν δείθηεο ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ θαη αλεμάξηεηεο ζα είλαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ 

ηζνηηκηώλ κε πζηεξήζεηο από κία έσο ηέζζεξηο (δειαδή κέρξη θαη έλα ρξόλν πίζσ) θαη 

επίζεο ζα πξνζζέζνπκε θαη ηέζζεξηο πζηεξήζεηο ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Φπζηθά 

όιε ε αλάιπζε ζα γίλεη ζε επίπεδν πξώησλ δηαθνξώλ πνπ δελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα. 

Σέινο, αθήλνπκε ην ινγηζκηθό λα ελζσκαηώζεη ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ 

εηεξνζθεδαζηηθόηεηα. Άξα ην κνληέιν πνπ ηξέμνπκε είλαη ην παξαθάησ: 

 

d_Cit = β1 * d_Aus_Dolt-1 + β2 * d_Aus_Dolt-2 + β3 * d_Aus_Dolt-3 + β4 * 

d_Aus_Dolt-4 + β5 * d_Can_Dolt-1 + β6 * d_Can_Dolt-2 + β7 * d_Can_Dolt-3 

+ β8 * d_Can_Dolt-4 + β9 * d_NZ_Dolt-1 + β10 * d_NZ_Dolt-2 + β11 * 

d_NZ_Dolt-3 + β12 * d_NZ_Dolt-4 + β13 * d_Cit-1 + β14 * d_Cit-2 + β15 * 

d_Cit-3 + β16 * d_Cit-4 + ut 
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Model 1: OLS, using observations 1993:2-2010:4 (T = 71) 

Dependent variable: d_Ci 

HAC standard errors, bandwidth 3 (Bartlett kernel) 

 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

d_Aus_Dol_1 -51,7519 26,3300 -1,966 0,0544 * 

d_Aus_Dol_2 66,0449 42,2764 1,562 0,1240 

d_Aus_Dol_3 15,7185 19,4691 0,8074 0,4229 

d_Aus_Dol_4 -9,80673 18,3046 -0,5358 0,5943 

d_Can_Dol_1 40,4200 37,0777 1,090 0,2804 

d_Can_Dol_2 -71,7892 44,8509 -1,601 0,1152 

d_Can_Dol_3 -114,920 47,5831 -2,415 0,0191 ** 

d_Can_Dol_4 -15,1168 41,2858 -0,3661 0,7157 

d_NZ_Dol_1 -1,39673 11,6233 -0,1202 0,9048 

d_NZ_Dol_2 -35,1255 19,5206 -1,799 0,0774 * 

d_NZ_Dol_3 7,02084 15,0517 0,4664 0,6427 

d_NZ_Dol_4 -0,242154 14,0642 -0,01722 0,9863 

d_Ci_1 0,357627 0,154121 2,320 0,0241 ** 

d_Ci_2 -0,497707 0,150440 -3,308 0,0017 *** 

d_Ci_3 -0,120536 0,0815164 -1,479 0,1449 

d_Ci_4 -0,196665 0,173868 -1,131 0,2629 

Mean dependent var 1,590141 S.D. dependent var 12,07168 

Sum squared resid 4614,720 S.E. of regression 9,159913 

R-squared 0,555435 Adjusted R-squared 0,434190 

F(2, 71) 4,453259 P-value(F) 0,003797 

Log-likelihood -248,9332 Akaike criterion 0,000016 

Schwarz criterion 566,0693 Hannan-Quinn 544,2632 

rho 0,000218 Durbin's h 1,955634 

 

P-value was highest for variable 20 (d_NZ_Dol_4) 

24. Αξρηθό κνληέιν παιηλδξόκεζεο γηα ηε κεηαβιεηή d_Ci. 
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Όπσο βιέπνπκε έληεθα από ηηο δεθαέμη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (δειαδή ζηαηηζηηθά δηάθνξεο από ην κεδέλ) ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 

10% θαη άξα μαλαηξέρνπκε ηελ παιηλδξόκεζε αθαηξώληαο απηέο ηηο κεηαβιεηέο. 

 

Model 2: OLS, using observations 1993:2-2010:4 (T = 71) 

Dependent variable: d_Ci 

HAC standard errors, bandwidth 3 (Bartlett kernel) 

 

 coefficient std. error t-ratio p-value 

d_Aus_Dol_1 -44,0113 23,0561 -1,909 0,0606 * 

d_Can_Dol_3 -83,3965 35,5096 -2,349 0,0219 ** 

d_NZ_Dol_2 -16,5171 9,21983 -1,791 0,0778 * 

d_Ci_1 0,293483 0,133604 2,197 0,0316 ** 

d_Ci_2 -0,473340 0,160710 -2,945 0,0045 *** 

Mean dependent var 1,590141 S.D. dependent var 12,07168 

Sum squared resid 5657,349 S.E. of regression 9,258370 

R-squared 0,454992 Adjusted R-squared 0,421962 

F(2, 71) 5,967508 P-value(F) 0,000130 

Log-likelihood -256,1647 Akaike criterion 522,3295 

Schwarz criterion 533,6429 Hannan-Quinn 526,8284 

rho 0,032847 Durbin's h 1,904470 

 

Comparison of Model 1 and Model 2: 

 

Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables 

d_Aus_Dol_2, d_Aus_Dol_3, d_Aus_Dol_4, d_Can_Dol_1, d_Can_Dol_2, 

d_Can_Dol_4, d_NZ_Dol_1, d_NZ_Dol_3, d_NZ_Dol_4, d_Ci_3, d_Ci_4 

 

Test statistic: Robust F(11, 55) = 0,603952, with p-value = 0,81733 

Of the 3 model selection statistics, 3 have improved. 

25. Σειηθό κνληέιν παιηλδξόκεζεο γηα ηε κεηαβιεηή d_Ci. 
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Όπσο βιέπνπκε ζην πίλαθα 25 ην κνληέιν βειηηώζεθε ζε ζρέζε κε πξηλ θαη επίζεο 

όιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 10%). Σν 

adjusted R
2
 ηνπ κνληέινπ είλαη 42,1962%, δειαδή πεξίπνπ ην 42% ησλ κεηαβνιώλ ζην 

δείθηε ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ εμεγνύληαη από ην κνληέιν καο. 

 

Γηα λα θαηαιήμνπκε ζην κνληέιν καο εκείο απιά εμαιείςακε ηηο κεηαβιεηέο πνπ δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Κάπνηνο άιινο εξεπλεηήο ζα κπνξνύζε λα αθνινπζήζεη 

θάπνηα άιιε δηαδηθαζία όκσο κε θξηηήξην επηινγήο ην adjusted R
2
 απηό είλαη ην 

θαιύηεξν κνληέιν πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη θάπνηνο κέζσ κηα απιήο γξακκηθήο 

παιηλδξόκεζεο. 

 

Ζ κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο Απζηξαιίαο επεξεάδεη αξλεηηθά ην 

δείθηε ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ κε κηα πζηέξεζε. Γειαδή αλ απμεζεί ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο Απζηξαιίαο ην 1
ν
 ηξίκελν, ηόηε ζα κεησζεί ν δείθηεο ησλ 

ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ ην 2
ν
 ηξίκελν. Απηό αθξηβώο καο έιεγε θαη ε 

ζεσξία ηεο ηηκνιόγεζεο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. ηνλ Καλαδά θαη ηε Νέα 

Εειαλδία ε ζεσξία επαιεζεύεηαη κεξηθώο. Από ηε κία απνηππώλεηαη ε αξλεηηθή ζρέζε 

κεηαμύ απηώλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ θαη ηνπ δείθηε ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ, από ηελ άιιε όκσο ε πζηέξεζε δελ είλαη κία αιιά ηξεηο γηα ην Καλαδά 

θαη δύν γηα ηε Νέα Εειαλδία. Οπόηε απηέο νη κεηαβιεηέο αξγνύλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

ηηκέο ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ αιιά ζην ηέινο ηηο επεξεάδνπλ. Σέινο ζην κνληέιν 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη δύν πζηεξήζεηο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Ζ πξώηε 

πζηέξεζε έρεη ζεηηθό πξόζεκν θαη ε δεύηεξε αξλεηηθό θαη κε κεγαιύηεξν ζπληειεζηή. 

Οπόηε κηα αύμεζε ζην δείθηε ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ ζα πξνθαιέζεη 

κηα επηπιένλ αύμεζε ζην επόκελν ηξίκελν, όκσο ζην δεύηεξν ηξίκελν ζα έξζεη κηα 

κεγαιύηεξε κείσζε γηα λα επαλαθέξεη ην δείθηε. 

 



38 

 

 

3. Γηάγξακκα πξαγκαηηθώλ ηηκώλ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ κνληέινπ. 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο d_Ci 

(θόθθηλε γξακκή) θαη νη ηηκέο γηα ηε κεηαβιεηή όπσο πξνθύπηνπλ από ην κνληέιν καο 

(κπιε γξακκή). Βιέπνπκε όηη ην κνληέιν αληηιακβάλεηαη γεληθά ηελ θαηεύζπλζε πνπ 

θηλείηαη ζε θάζε ζηηγκή ε κεηαβιεηή d_Ci αιιά δε κπνξεί λα αληηιεθζεί πιήξσο ην 

κέγεζνο ηεο αιιαγήο. 

 

4.5 Έιεγτος θαλοληθόηεηας ηφλ θαηαιοίπφλ 

 

Από ηε πξνεγνύκελε παιηλδξόκεζε θαη από ην ηειηθό καο κνληέιν ζώδνπκε ηα 

θαηάινηπα (uhat2). Υξεζηκνπνηνύκε ηνλ έιεγρν Augmented Dickey – Fuller θαη 

βιέπνπκε όηη ηα θαηάινηπα είλαη ζηάζηκα κε πηζαλόηεηα κεγαιύηεξε από 99,99%, όπσο 

θαη ζα ζέιακε. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηα θαηάινηπα γηα θαλνληθόηεηα. 
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4. Q – Q δηάγξακκα γηα ηα θαηάινηπα ηνπ ηειηθνύ κνληέινπ. 

 

Test for normality of uhat2: 

 

 Doornik-Hansen test = 40,6528, with p-value 1,48719e-009 

 

 Shapiro-Wilk W = 0,78508, with p-value 6,95102e-009 

 

 Lilliefors test = 0,181189, with p-value ~= 0 

 

 Jarque-Bera test = 677,697, with p-value 6,91945e-148 

26.Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο γηα ηα θαηάινηπα ηνπ ηειηθνύ κνληέινπ. 

 

Καη από ην δηάγξακκα δηαζπνξάο ησλ θαηαινίπσλ (Q – Q) αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν από 

ηνπο ειέγρνπο (θαη ηνπο ηέζζεξηο) ε κεδεληθή ππόζεζε γηα θαλνληθόηεηα ησλ 

θαηαινίπσλ απνξξίπηεηαη. Απηό ζεκαίλεη όηη αξρηθά δε κπνξνύκε λα 
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ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πζηεξήζεηο ησλ θαηαινίπσλ γηα λα βειηηώζνπκε ην κνληέιν θαη 

επίζεο ην κνληέιν επηδέρεηαη βειηίσζεο. Πηζαλόλ κηα αθόκα κεηαβιεηή ή κηα εθζεηηθή 

κνξθή απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ (ν έιεγρνο RAMSEY‟S RESET βγαίλεη ζεηηθόο γηα 

ύπαξμε ηεηξαγώλσλ θαη θύβσλ ησλ κεηαβιεηώλ) λα ιύζεη απηό ην πξόβιεκα. 
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5. σκπεράζκαηα θαη Προηάζεης 

 

ηόρνο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα ειέγμνπκε αλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κπνξνύλ 

λα ρξεζηκεύζνπλ γηα ηε πξόβιεςε ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ θαη ν ζηόρνο 

επηηεύρζεθε. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο από ηε θύζε ηνπο είλαη έλα κέγεζνο πνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζην κέιινλ νπόηε δξνπλ ζαλ πξνεμνθιεηηθόο κεραληζκόο γηα ηηο 

αιιαγέο ζην κέιινλ, ελζσκαηώλνληαο ζηηο ζεκεξηλέο ηνπο ηηκέο ηηο πξνζδνθίεο γηα 

απηό. Ζ ελζσκάησζε απηώλ ησλ πξνζδνθηώλ είλαη πνπ θαζηζηνύλ εθηθηή ηε ρξήζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ γηα ηε πξόβιεςε ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. 

 

Γηα ηελ έξεπλα καο ρξεζηκνπνηήζακε ηξεηο ρώξεο πνπ έλα κεγάιν κέξνο ησλ εμαγσγώλ 

ηνπο είλαη ζε βαζηθά εκπνξεύκαηα αιιά θακία από απηέο δελ έρεη αξθεηή νηθνλνκηθή 

δύλακε λα επεξεάζεη ηηο παγθόζκηεο ηηκέο θαη όπσο απνδείρηεθε θαη νη ηξεηο απηέο 

ρώξεο βνεζνύλ ζηε πξόβιεςε ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ. ίγνπξα 

κπνξνύλ λα βξεζνύλ θαη άιιεο ρώξεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα απηό ην 

ζθνπό όπσο ε Υηιή θαη ε Νόηηνο Αθξηθή. 

 

ηελ αξρή ηεο έξεπλαο καο ειέγμακε γηα ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζε όιεο ηηο 

κεηαβιεηέο θαη όηαλ απηή επηβεβαηώζεθε κεηαθέξακε ηελ έξεπλα ζε επίπεδν πξώησλ 

δηαθνξώλ (δειαδή αληί λα καο ελδηαθέξνπλ νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ καο ελδηαθέξνπλ 

νη κεηαβνιέο ηνπο) ώζηε λα εμαιείςνπκε ηε κνλαδηαία ξίδα. Πξηλ όκσο λα ην θάλνπκε 

απηό, επηβεβαηώζακε ηελ ύπαξμε ζπλνινθιήξσζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ θαη ηνπ δείθηε ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ, 

γεγνλόο πνπ δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο ρξήζεο ηεο κηα κεηαβιεηήο γηα ηελ πξόβιεςε 

ηεο άιιεο. 

 

Σέινο, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ δεκηνπξγία ελόο νηθνλνκεηξηθνύ κνληέινπ πξνβήθακε 

ζε έλα έιεγρν Granger Causality ώζηε λα επαιεζεύζνπκε κε έλαλ αθόκα εκπεηξηθό 

ηξόπν όηη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηηο ηηκέο ησλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ. 

 

Σν κνληέιν πνπ θαηαιήμακε έρεη adjusted R
2
 πεξίπνπ 42% θαη ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε 

ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ επεξεάδεηαη ηόζν από ηηο κεηαβνιέο ησλ 
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ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ ησλ ηξηώλ ρσξώλ όζν θαη από δύν πζηεξήζεηο ηνπ δείθηε 

ηνπ ίδηνπ. Σειεπηαίν ζεκείν αλαθνξάο είλαη ην γεγνλόο όηη ε θάζε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία δξα ζην δείθηε ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ κε δηαθνξεηηθή πζηέξεζε (ε 

Απζηξαιία κε κία, ε Νέα Εειαλδία κε δύν θαη ν Καλαδάο κε ηξεηο), ζηνηρείν πνπ 

δείρλεη όηη ε θάζε ρξεκαηαγνξά ιεηηνπξγεί ζην δηθό ηεο ξπζκό θαη δηαθνξνπνηείηαη 

ζηνλ ρξόλν απνξξόθεζεο πιεξνθνξηώλ θαη ελζσκάησζεο απηώλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο.  

 

5.1 Μειιοληηθές Προοπηηθές γηα τεηηθή Έρεσλα 

 

ίγνπξα θάπνηνη κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ όηη ππάξρνπλ ηζρπξνί δεζκνί κεηαμύ ησλ 

παγθόζκησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ θαη ηνπ ακεξηθάληθνπ δνιαξίνπ. Αθνύ ηα 

πεξηζζόηεξα βαζηθά εκπνξεύκαηα είλαη ζε ακεξηθάληθα δνιάξηα ζα κπνξνύζε θάπνηνο 

λα ππνζηεξίμεη όηη όηαλ γηα παξάδεηγκα ην δνιάξην είλαη ηζρπξό ηόηε ε δήηεζε γηα ηα 

βαζηθά εκπνξεύκαηα ζα πξέπεη λα είλαη κεησκέλε. Οπόηε θάπνηνο ζα κπνξνύζε λα 

δνθηκάζεη ηελ ίδηα έξεπλα κε θάπνην άιιν λόκηζκα ζαλ λόκηζκα αλαθνξάο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ βξεηαληθή ιίξα. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα απνκαθξύλεη νπνηνδήπνηε 

επίδξαζε ηνπ δνιαξίνπ. 

 

Δπηπιένλ ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα δνθηκάζεη ηελ πξόβιεςε ησλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ 

εκπνξεπκάησλ ζε καθξνρξόληα πεξίνδν. ίγνπξα θάπνηα πιεξνθόξεζε ππάξρεη ζηε 

πξνζεζκηαθέο αγνξέο βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο είλαη γηα ιίγα όκσο 

εκπνξεύκαηα, αιιά αμίδεη λα κειεηεζεί αλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πξνζθέξνπλ 

θάπνηα επηπιένλ πιεξνθόξεζε. 

 

Σέινο, ε όιε αλάιπζε πνπ αθνινπζήζεθε βαζίδεηαη ζε γξακκηθέο κνξθέο ζρέζεσλ 

κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ νπόηε πξνηείλεηαη λα γίλεη παξόκνηα έξεπλα κε κε γξακκηθέο 

κνξθέο ώζηε λα κπνξνύλ ηα κνληέια λα ελζσκαηώλνπλ θαιύηεξα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 
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