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Περίληψη 

Η εργασία που ακολουθεί έχει ως σκοπό να μελετήσει την αποτελεσματικότητα των 

οικονομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν και να 

περιγράψουν τη φύση των δυναμικών των χρονοσειρών των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου. Συνοψίζει τους λόγους για τους οποίους εμφανίζονται μη-γραμμικές 

δυναμικές σε αυτές τις αγορές, παραθέτοντας την αντίστοιχη βιβλιογραφία σχετικά με 

τις θεωρίες πολυπλοκότητας, το ρόλο των επενδυτών, της πληροφορίας και της δομής 

των αγορών. Περιγράφει μερικά από τα σημαντικότερα οικονομετρικά εργαλεία που 

έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο της ύπαρξης μη-γραμμικών δυναμικών και εξετάζει 

την αποτελεσματικότητα τους κάνοντας χρήση προσομοιωμένων δεδομένων, 

θεωρητικών οικονομετρικών μοντέλων και εξειδικευμένου λογισμικού. Τέλος 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικά με τη φύση τριών χρονοσειρών με πραγματικά 

δεδομένα, δύο από το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ευρωπαϊκών χωρών και του δείκτη 

Dow Jones εφαρμόζοντας τα προηγούμενα οικονομετρικά εργαλεία. 
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Εισαγωγή 

Οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην εποχή μας χαρακτηρίζονται από έντονη 

μεταβλητότητα, πολυπλοκότητα και εμφάνιση απότομων διακυμάνσεων που οδηγούν 

στη δημιουργία των λεγόμενων «φουσκών» και στην πρόκληση χρηματοπιστωτικών 

κρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η αγορά ακινήτων των Η.Π.Α. το 2008 και η 

σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση στις αγορές των κρατών της Ευρωζώνης. Η κλασική 

Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών, του Eugene Fama (1965), αδυνατεί πλέον να 

εξηγήσει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που εμφανίζονται όλο και συχνότερα στις 

αγορές. Γι’αυτό το λόγο είναι επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης οικονομετρικών 

εργαλείων και στατιστικών που θα επιτρέπουν την ανάλυση των δεδομένων με 

καινούριες μεθόδους οι οποίες ανταποκρίνονται στις νέες υποθέσεις που έχουν 

προκύψει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου σήμερα. Οι υποθέσεις του παρελθόντος σχετικά με τη γραμμική πορεία των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών είναι ουσιαστικά ουτοπική και συνήθως η εξαίρεση στον 

κανόνα. Η ανάπτυξη της θεωρίας πολυπλοκότητας των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου, η παρουσίαση νέων υποθέσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των 

επενδυτών μέσα σε αυτές, ο σημαντικός ρόλος της πληροφορίας και η ολοένα και 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα της λειτουργίας των αγορών, καταδεικνύει με σαφήνεια 

την ανάγκη που υπάρχει να καταφύγουμε σε νέα εργαλεία ελέγχου και ανάλυσης των 

αγορών. Οι ερευνητές με τη σειρά τους ανέπτυξαν μια ολόκληρη σειρά οικονομετρικών 

εργαλείων, τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα, γεγονός στο οποίο φυσικά συνέβαλλε σε 

μεγάλο βαθμό η τρομερή υπολογιστική ισχύς που είναι διαθέσιμη τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες, διότι δίχως αυτή πολλά από αυτά τα εργαλεία θα είχαν μείνει σε θεωρητικό 

επίπεδο μόνο. Όλα αυτά τα οικονομετρικά εργαλεία, κάνοντας χρήση άλλοτε απλών και 

άλλοτε περισσότερο περίπλοκων στατιστικών μεθόδων, κατάφεραν να αποδείξουν ότι 

οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου είναι πολύ περισσότερο πολύπλοκες από όσο 

γνωρίζαμε, δικαιώνοντας ουσιαστικά τη βιβλιογραφία. Έφεραν στο φως μη γραμμικές 

ακόμα και χαοτικές δυναμικές που χαρακτηρίζουν αυτές τις αγορές.  

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετήσει την αποτελεσματικότητα των 

οικονομετρικών εργαλείων (tests) που έχουν ως σκοπό να εντοπίσουν την ύπαρξη μη-

γραμμικών δυναμικών, στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Η εργασία αποτελείται 

από δύο βασικά κομμάτια: α) το θεωρητικό όπου παρουσιάζεται η θεωρία πίσω από την 

ύπαρξη μη γραμμικών δυναμικών καθώς και τα οικονομετρικά εργαλεία που έχουν 
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αναπτυχθεί για τον έλεγχο της ύπαρξης αυτών των δυναμικών και β) το πρακτικό όπου 

ελέγχεται η αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων χρησιμοποιώντας 

προσομοιωμένα δεδομένα και τέλος εφαρμόζονται για την ανάλυση χρονοσειρών 

δεδομένων που προέρχονται από μία πραγματική αγορά. 

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται συνοπτικά η Θεωρία 

Αποτελεσματικών Αγορών, εξετάζεται η εμπειρική επαλήθευση της, παρουσιάζεται η 

έννοια της πολυπλοκότητας και τέλος αναφέρονται οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν τις 

αγορές χρήματος και κεφαλαίου να παρουσιάζουν μη γραμμικές και χαοτικές 

δυναμικές, όπως είναι η ετερογένεια των επενδυτών, ο ρόλος της πληροφορίας και τα 

χαρακτηριστικά της μικροδομής των αγορών. 

Στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση κάποιων από 

τα βασικότερα οικονομετρικά εργαλεία (tests) που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό 

της ύπαρξης αυτών των δυναμικών. Αυτά τα εργαλεία είναι τα: BDS, Lyapunov 

exponent, McLeod-Li, Engle, Hinich Bispectrum, Hinich Bicovariance, Tsay’s Test και 

Theiler surrogate. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο χρησιμοποιούμε εξομοιωμένα δεδομένα από μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία, για να ελέγξουμε στη συνέχεια την 

αποτελεσματικότητα μερικών από τα σημαντικότερα οικονομετρικά εργαλεία που 

περιγράψαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Συγκεντρώνουμε τις χρονοσειρές που προκύπτουν 

από τα θεωρητικά μοντέλα και μελετάμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή σε αυτές των στατιστικών BDS, McLeod-Li, Engle, Hinich 

Bispectrum&Bicovariance και Tsay.  

Συνεχίζοντας στο ίδιο κεφάλαιο προχωράμε αυτή τη φορά στον έλεγχο των 

αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των παραπάνω οικονομετρικών τεχνικών σε 

πραγματικά δεδομένα που προέρχονται από το χώρο των αγορών. Έτσι ελέγχουμε τη 

φύση και τις δυναμικές που χαρακτηρίζουν το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της 

Γερμανίας και της Ολλανδίας καθώς και τη χρονοσειρά του δείκτη Dow Jones από το 

1928 έως το 2008. 

Τέλος κλείνουμε με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διπλωματική εργασία, 

τους περιορισμούς που υπάρχουν καθώς και με προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, ενώ 

ακολουθεί η βιβλιογραφία. 
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Κεφάλαιο 1 -  Θεωρία 

Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο αναπτύσσουμε τις βασικές αιτίες και τους λόγους, που 

εμφανίζονται στη βιβλιογραφία, σχετικά με την εμφάνιση μη-γραμμικών δομών στις 

χρονοσειρές των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Ως βάση εκκίνησης θέτουμε τις 

βασικές αρχές της Θεωρίας Αποτελεσματικών Αγορών του Eugene Fama (1970), για να 

προχωρήσουμε στη συνέχεια στις αποκλίσεις από τη θεωρία αυτή και στην παράθεση 

των βασικών αιτιών αυτών των αποκλίσεων. Παραθέτουμε τις έννοιες και τους 

ορισμούς της πολυπλοκότητας, παρουσιάζουμε τη θεωρία της ετερογένειας των 

επενδυτών, των μηχανισμών ανάδρασης και το ρόλο της πληροφορίας. Τέλος 

αναλύουμε τα άλλα χαρακτηριστικά των δομών της αγοράς τον ιδιαίτερο ρόλο που 

παίζουν σε αυτά οι προαναφερόμενες θεωρίες. 

1.1 Βασικές αρχές της θεωρίας αποτελεσματικών αγορών 

Σε αυτό το εισαγωγικό κομμάτι θα αναπτύξουμε τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά της 

λεγόμενης «Θεωρίας αποτελεσματικών αγορών», η οποία αναπτύχθηκε από τον Eugene 

Fama το 1970. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τις βασικές 

υποθέσεις κάτω από τις οποίες λειτουργούν οι αγορές και ιδιαίτερα οι αγορές χρήματος 

και κεφαλαίου. Έχοντας υπόψη μας αυτές τις βασικές υποθέσεις, στη συνέχεια θα 

εξετάσουμε όλα εκείνες τις αποκλίσεις από αυτές τις υποθέσεις και τις αιτίες τους, όπως 

παρουσιάζονται στην πραγματικότητα αν αναλύσουμε τις πορείες των τιμών των 

χρεογράφων στις αγορές. 

Η θεωρία αποτελεσματικών αγορών αναπτύχθηκε πάνω σε μια βασική υπόθεση που 

παρουσίασε ο Bachieler (1900) και διεύρυνε ο Samuelson (1965), σύμφωνα με την 

οποία οι τιμές των μετοχών ακολουθούν τον τυχαίο περίπατο. Τυχαίος περίπατος 

σημαίνει ότι η τιμή που θα λάβει μια μετοχή στο μέλλον είναι τυχαία και είναι μια 

μεταβολή της τιμή που είχε το χρόνο t-1, με μέσο μηδέν και μια διακύμανση «σ». Έτσι 

κάθε τιμή είναι τυχαία και ανεξάρτητη, δεν έχει καμία δηλαδή συσχέτιση με τις 

πραγματοποιήσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Ένα άμεσο και βασικό 

συμπέρασμα που προκύπτει από την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου είναι ότι είναι 

αδύνατον να προβλεφθούν οι μελλοντικές τιμές ενός χρηματοοικονομικού τίτλου 

καθώς δεν υπάρχει μνήμη σε αυτές. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν ο Bachieler 

(1990)  και  ο Samuelson (1965) αφού διαπίστωσαν ότι ακόμα και οι καλύτεροι 

επενδυτές αδυνατούσαν να προβλέψουν σωστά την πορεία μιας μετοχής μακροχρόνια.  

Ο Fama (1965) έκανε έρευνα στην οποία εξέτασε τη συσχέτιση μεταξύ των 
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καθημερινών τιμών τριάντα μετοχών του χρηματιστηρίου Dow Jones. Στη μελέτη του 

αυτή παρατήρησε ότι υπάρχει μια μικρή θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών των τιμών, 

ωστόσο πλησίαζε πρακτικά το μηδέν. Επομένως η αγορά λειτουργεί κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να αντανακλά όλες τις πληροφορίες στη σημερινή τιμή της μετοχής. 

Βασιζόμενος πάνω στις παρατηρήσεις του, ο Fama, ανέπτυξε τις βασικές υποθέσεις 

μιας αποτελεσματικής, αγοράς: 

 Μια αποτελεσματική αγορά αντανακλάει πλήρως και άμεσα τις πληροφορίες 

στις τιμές των μετοχών 

 Αποτελείται από ορθολογικούς επενδυτές που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν 

τα κέρδη τους 

 Η πληροφορία είναι ελεύθερη και πλήρως διαθέσιμη σε όλους τους 

συμμετέχοντες 

Παρατηρώντας όμως τα χρηματιστήρια ανά τα χρόνια και τις κρίσεις που έχουν 

παρουσιαστεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εύλογα ανακύπτει το ερώτημα κατά 

πόσο οι αγορές είναι πραγματικά «αποτελεσματικές» και αν δεν είναι, ποιες είναι 

εκείνες οι υποθέσεις της αποτελεσματικότητας που παραβιάζονται. 

1.2 Εξέταση της αποτελεσματικότητας των αγορών 
Για να δούμε κατά πόσο η θεωρία αποτελεσματικών αγορών λειτουργεί στην πράξη, 

μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιες μελέτες που έχουν γίνει από ερευνητές. Οι 

Bonnano et al., (2001) παραθέτουν στο άρθρο τους τα παρακάτω δύο διαγράμματα, τα 

οποία δείχνουν τις αποδόσεις των μετοχών σε δύο διαφορετικές μέρες, από το ίδιο 

χρηματιστήριο: 

 

Γράφημα 1: Αποδόσεις μετοχών
1
 

                                                           
1
 Πηγή: Bonnano et al.,(2001) 
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Παρατηρούμε ότι οι αποδόσεις στο δεύτερο διάγραμμα είναι κανονικά κατανεμημένες 

με μέσο το μηδέν. Αντιθέτως στο πρώτο διάγραμμα βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη 

αρνητική ασυμμετρία. Οι αποδόσεις του πρώτου διαγράμματος είναι από τη «Μαύρη 

Δευτέρα» του Αμερικάνικου Χρηματιστηρίου. Με βάση τα παραπάνω ανακύπτει το 

ερώτημα, ποιες είναι εκείνες οι δυναμικές στο χρηματιστήριο που οδήγησαν τις 

αποδόσεις των μετοχών να απομακρύνονται από τις υποθέσεις της αποτελεσματικής 

αγοράς και ακόμα πιο συγκεκριμένα για την παρούσα εργασία, ποιοι είναι οι λόγοι που 

εμφανίζονται και μη γραμμικές δομές; 

Και άλλα στοιχεία ασυμβατότητας των χρηματιστηριακών αγορών με τη Θεωρία 

Αποτελεσματικών Αγορών παρουσιάστηκαν σε μεταγενέστερες έρευνες. Οι 

ημερολογιακές ανωμαλίες είναι ένα από αυτά. Οι Rozeff et al. (1976) παρατήρησαν ότι 

οι αποδόσεις των μετοχών τον Ιανουάριο ήταν υψηλότερες από αυτές άλλων μηνών, 

ενώ οι Gibbons et al. (1981) εντόπισαν το φαινόμενο της «Δευτέρας» σύμφωνα με το 

οποίο οι αποδόσεις των μετοχών είναι χαμηλότερες τη Δευτέρα απ’ότι τις υπόλοιπες 

μέρες της εβδομάδας. 

Στη συνέχεια της εργασίας θα συγκεντρωθούμε στους λόγους εκείνους οι οποίοι 

οδηγούν τις αγορές να παρουσιάζουν μη γραμμικές δομές και θα αναπτύξουμε τη 

βιβλιογραφία που αναφέρεται στους τρόπους ελέγχου ύπαρξης μη γραμμικών δομών. 

1.3 Πολυπλοκότητα 

Είναι πρωτεύουσας σημασίας, προτού συνεχίσουμε στις αιτίες της ύπαρξης μη-

γραμμικών δομών, να δώσουμε έναν ορισμό για την πολυπλοκότητα. Σύμφωνα με τους 

Gerheson et al., (2007) , ο όρος πολυπλοκότητα στην αγγλική του μορφή «complexity» 

και κατ’επέκταση στη λατινική του προέλευση «complexus», που σημαίνει 

«εναγκαλισμό», κάνει φανερή τη διττή του φύση. Η ερμηνεία της πολυπλοκότητας 

πρέπει να περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα διακριτά μέρη τα οποία είναι συνδεδεμένα 

με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να είναι αδύνατο να τα ξεχωρίσουμε. Ο Durlauf (1997) 

αναφέρεται στο αποτέλεσμα της διαδραστικότητας μεταξύ ετερογενών αντικειμένων, 

από τα οποία προκύπτει μία τάξη. Άλλοι ερευνητές δίνουν το δικό τους ορισμό, όπως ο 

Johnson (2007) που αναφέρεται στην επιστήμη της πολυπλοκότητας, ως την επιστήμη 

που μελετάει τα φαινόμενα της αλληλεπίδρασης αντικειμένων. Παρατηρούμε ότι αν και 

είναι δύσκολο να περιγράψουμε ακριβώς την έννοια της «πολυπλοκότητας» ή ενός 

«πολύπλοκου συστήματος», υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά σε όλες τις 
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προσπάθειες ορισμού της. Πρώτο χαρακτηριστικό είναι  η ύπαρξη ετερογενών, 

ξεχωριστών συνιστωσών και δεύτερο η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των 

αντικειμένων και το αποτέλεσμα αυτής. 

Για ποιο λόγο όμως αναφερόμαστε στην πολυπλοκότητα και στα πολύπλοκα 

συστήματα και τί σχέση έχουν αυτά με τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου; Σύμφωνα 

με τους ερευνητές οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου αποτελούν πολύπλοκα 

συστήματα. Ο Durlauf (1997) και οι Anderson et al., (1988) συμφωνούν με αυτή τη 

διαπίστωση.  

Μία συνέπεια που προκύπτει από τα παραπάνω είναι η εμφάνιση της μη-

γραμμικότητας. Οι Gershenson et al., (2007) αναφέρουν ξεκάθαρα ότι τα πολύπλοκα 

συστήματα τα χαρακτηρίζει η εμφάνιση μη γραμμικότητας, από την οποία εν συνεχεία 

εμφανίζονται δυναμικές χάους. Οι Bonnano et al., (2001), παρουσιάζουν τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές ως πολύπλοκα συστήματα στα οποία οι επενδυτές 

αλληλεπιδρούν με μη-γραμμικό τρόπο. Άρα η έννοια της μη-γραμμικότητας 

εμφανίζεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ως αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας τους. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα παρουσιάσουμε τους λόγους για τους οποίους οι 

αγορές χρήματος και κεφαλαίου μας δίνουν χρονοσειρές δεδομένων που εμφανίζουν μη 

γραμμικές δομές και επομένως χρειάζονται διαφορετικά εργαλεία μελέτης, πέρα από τα 

συμβατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να εξετάζεται μόνο η γραμμικότητα. 

1.4 Ετερογένεια Επενδυτών 

Ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους παρουσιάζονται μη γραμμικές 

δομές στην αγορά, είναι η ετερογένεια των επενδυτών που συμμετέχουν σε αυτές. Η 

Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών του Fama, όπως την παρουσιάσαμε νωρίτερα, 

υποθέτει ότι μία αποτελεσματική αγορά αποτελείται από ομοιογενείς ορθολογικούς 

επενδυτές που έχουν σαν σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Η έμφαση όμως στις 

έρευνες που έγιναν μετέπειτα και παρουσίασαν τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου ως 

πολύπλοκα συστήματα, δεν συμβάδιζε με την υπόθεση της ύπαρξης ομοιογενών 

επενδυτών. Θυμίζουμε ότι ο ορισμός της πολυπλοκότητας, σε όλες τις μορφές του, 

περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων ετερογενών συνιστωσών. 

Σε μια προσπάθεια λοιπόν μιας πιο ρεαλιστικής καταγραφής οι έρευνες στράφηκαν 

προς την ανάπτυξη μοντέλων της αγοράς που χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση 

των ετερογενών επενδυτών. Οι ετερογενείς επενδυτές, είναι επενδυτές με διαφορετικές 

προσδοκίες για τις μελλοντικές τιμές (Brock et al., 1998) και έχουν διαφορετικούς 
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ορίζοντες επένδυσης (Kyrtsou et al., 2002). Οι συμπεριφορά τους είναι αυτή που ορίζει 

την πορεία των τιμών. Έτσι όταν λάβουν μια πληροφορία, ο καθένας θα την 

αξιολογήσει με βάση τις δικές του προσδοκίες, οι οποίες εφόσον είναι εξατομικευμένες 

θα σημαίνουν και διαφορετική αντίδραση (Kurz et al., 2003). Εφόσον μία πώληση 

χρεογράφων ρίχνει τις τιμές τους, δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τη 

μελλοντική πορεία της τιμής του βασιζόμενοι, για παράδειγμα, στην υπόθεση της 

ορθολογικότητας των επενδυτών του Fama (1965), αλλά αυτή θα εξαρτηθεί από το 

είδος των ετερογενών επενδυτών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. 

Η ετερογένεια πέρα από θεωρητική ιδιότητα έχει και πρακτική υπόσταση στις αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου. Αν προστρέξουμε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών των Η.Π.Α. (Financial Services Agency), θα βρούμε 

μια λίστα όλων των επίσημων οργανισμών που δρουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

σε κατηγορίες. Έτσι μπορούμε να συναντήσουμε κεντρικές τράπεζες, εμπορικές 

τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια, συνεταιριστικές τράπεζες, οργανισμούς ασφαλίσεων 

ζωής ή ατυχημάτων, hedge funds, συνταξιοδοτικά funds, ασφαλιστικά ταμεία, 

οργανισμούς factoring, οργανισμούς παραγώγων, πιστωτικές ενώσεις κ.α. Στην 

παραπάνω λίστα θα πρέπει να προσθέσουμε τους κάθε λογής ιδιώτες επενδυτές χωρίς 

φυσικά να ξεχνάμε ότι πολλές φορές ακόμα και τα ίδια τα κράτη συμμετέχουν ενεργά. 

Σε επίπεδο μοντελοποίησης έχουν γίνει διάφορες έρευνες σχετικά με τα είδη των 

επενδυτών που υπάρχουν. Θα παραθέσουμε ένα από τα πρώτα μοντέλα ετερογενών 

επενδυτών, αυτό των Cutler et al. (1990). Πριν συνεχίσουμε όμως θα κάνουμε μια 

μικρή ανάλυση του μηχανισμού της ανάδρασης (feedback), αφού ουσιαστικά μέσω 

αυτού και της ετερογένειας τροφοδοτούνται οι μη-γραμμικές δυναμικές. 

1.5 Μηχανισμός Ανάδρασης (Feedback Mechanism) 

Ο μηχανισμός ανάδρασης (feedback) είναι ο μηχανισμός με τον οποίο αντιδρούν οι 

επενδυτές στις διάφορες πληροφορίες που έρχονται στην αγορά. Μία πολύ καλή 

ανάλυση των επενδυτών και των μηχανισμών feedback, έχουν κάνει οι De Long et al., 

(1990). 

Στο άρθρο τους αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες επενδυτών. Μία είναι 

η κατηγορία των επενδυτών με αρνητικό feedback. Tέτοιοι επενδυτές είναι οι 

«ορθολογικοί» οι οποίοι σταθεροποιούν τις τιμές των χρεογράφων, αγοράζοντας 

μετοχές όταν οι τιμές τους πέφτουν και πουλώντας όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Έχουν μια 

στάση αποστροφής προς τον κίνδυνο γι’αυτό σταθεροποιούν την αγορά. Οι επενδυτές 
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με θετικό feedback λειτουργούν αντίθετα από τους «ορθολογικούς», δηλαδή όταν η 

τιμή ενός χρεογράφου ανεβαίνει, αγοράζουν, ενώ πουλάνε όταν συμβαίνει το αντίθετο. 

Τέτοιες στρατηγικές παρουσιάζονται συχνά στην αγορά, όπως είναι οι στρατηγικές 

stop-loss, δυναμικές στρατηγικές ασφάλισης του χαρτοφυλακίου κ.α.  

1.5.1 Cutler et al (1960). 
Οι Cutler et al. (1960) θέλησαν να εξηγήσουν την ύπαρξη κερδοσκοπικών δυναμικών 

στις αγορές και ανέπτυξαν ένα μοντέλο που περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους 

επενδυτών, τον τρόπο αλληλεπίδρασης τους και έκαναν επιπλέον έλεγχο για το αν αυτή 

η αλληλεπίδραση τους μπορεί να οδηγήσει την αγορά εκτός ισορροπίας. 

Το μοντέλο περιλαμβάνει τρεις βασικούς τύπους επενδυτών:  

 Τον ορθολογικό επενδυτή, που παρουσιάζεται με ζήτηση που περιγράφεται από 

τον τύπο S1,t = γ (Εt Rt+1 –p), όπου το Εt Rt+1 είναι η απόδοση που αναμένει ότι 

θα έχει ένα χρεόγραφο στο χρόνο t+1, ενώ p είναι η απόδοση που ο ίδιος ζητάει. 

Είναι φανερό ότι αν η απόδοση που αναμένει από το χρεόγραφο είναι 

μεγαλύτερη από αυτήν που ζητάει, τότε θα προβεί σε αγορά και το αντίθετο αν 

η αναμενόμενη απόδοση είναι μικρότερη.  

 Ο δεύτερος τύπος επενδυτών είναι οι λεγόμενοι fundamentalists και ο τύπος που 

περιγράφει τη ζήτηση τους είναι ο S2,t = β (Pt – α (L) ft) όπου το β<0. Οι 

συγκεκριμένοι επενδυτές λειτουργούν με βάση την εσωτερική αξία 

(fundamental value) της μετοχής που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους. Έτσι αν για 

παράδειγμα η εσωτερική αξία της μετοχής είναι μικρότερη από τη 

χρηματιστηριακή της, τότε προβαίνουν σε πώληση της. Εδώ να σημειώσουμε 

ότι αυτοί οι επενδυτές δεν γνωρίζουν την πραγματική εσωτερική αξία της 

μετοχής αυτή τη στιγμή, αλλά την υπολογίζουν βασισμένοι στην εσωτερική 

τιμή με χρονική υστέρηση. 

 Οι λεγόμενοι feedback traders, που αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

περίπτωση των οποίων η ζήτηση περιγράφεται από τον τύπο S3,t = δ(L) (Rt – p) . 

Οι συγκεκριμένοι επενδυτές διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες, τους positive 

και negative feedback traders. Η ζήτηση τους εξαρτάται από την απόδοση των 

μετοχών στο προηγούμενο διάστημα. Οι positive feedback traders θα 

αγοράσουν μετοχές όταν η τιμή τους ανεβαίνει, λειτουργώντας έτσι με έναν 

«ανορθολογικό» τρόπο, ενώ οι negative feedback traders κάνουν το αντίθετο. 
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Από την παρουσίαση τριών και μόνο ειδών επενδυτών, διαπιστώνουμε εύκολα για ποιο 

λόγο η θεωρία αποτελεσματικών αγορών δεν αντικατοπτρίζει πάντα την 

πραγματικότητα. Η αλληλεπίδραση των ετερογενών επενδυτών δημιουργεί δυναμικές 

οι οποίες απέχουν από το να χαρακτηρίζονται αποτελεσματικές ή ακόμα και γραμμικές. 

Οι Cutler et al., (1960), έδειξαν ότι ανάλογα τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 

επενδυτών η αγορά μπορεί να οδηγηθεί σε ανισορροπία καθώς οι διαφορετικές 

στρατηγικές τους θα οδηγήσουν τις τιμές να απομακρύνονται συνεχώς από το σημείο 

ισορροπίας τους. 

1.6 Ο ρόλος της πληροφορίας 

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των λόγων στους οποίους οφείλεται η εμφάνιση μη 

γραμμικών δομών στις χρηματοοικονομικές χρονοσειρές, δεν θα πρέπει να 

παραλείψουμε ίσως έναν από τους σημαντικότερους. Είναι ο ρόλος της πληροφορίας 

που διαχέεται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και τα χαρακτηριστικά της, που 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα αυτών των αγορών. Η Θεωρία 

Αποτελεσματικών Αγορών έχει σαν βασική της υπόθεση ότι οι πληροφορίες είναι 

δημόσιες, πλήρως και άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους επενδυτές, οι οποίοι με τη σειρά 

τους τις αξιολογούν και τις χρησιμοποιούν έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται στις τιμές 

των χρεογράφων. Μάλιστα η πιο αυστηρή μορφή της Θεωρίας Αποτελεσματικών 

Αγορών υποθέτει ότι οι τιμές των χρεογράφων αντανακλούν άμεσα στις τιμές ακόμα 

και τις «εσωτερικές» πληροφορίες που διαθέτουν μερικοί από τους επενδυτές.  

Η πρώτη βασική υπόθεση που απορρίπτεται εμπειρικά, είναι η υπόθεση της πρόσβασης 

στις πληροφορίες, από τους επενδυτές. Η αποτελεσματική λειτουργία μιας αγοράς 

χρήματος προϋποθέτει την απρόσκοπτη και χωρίς κόστος πρόσβαση σε όλες τις 

πληροφορίες από όλο το σύνολο των επενδυτών. Η ασύμμετρη πληροφόρηση θα 

οδηγήσει σε  αστάθεια των τιμών κατά τη διάρκεια ενσωμάτωσης της πληροφορίας σε 

αυτές. Η πραγματικότητα είναι ότι στην αγορά παρατηρείται ασύμμετρη πληροφόρηση 

για διάφορους λόγους. Ο Merton (1987) αναφέρει ότι αν η πληροφορία διαχυθεί μέσω 

των παραδοσιακών μέσων, μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα από όλους. Αν όμως το μέσο 

αυτό δεν είναι παραδοσιακό, όπως για παράδειγμα ένα άρθρο σε επιστημονικό 

περιοδικό που εντοπίζει μια ανωμαλία της αγοράς, τότε από τη στιγμή που θα 

εμφανιστεί αυτή η πληροφορία μέχρι τη στιγμή που θα απορροφηθεί πλήρως από όλους 

τους επενδυτές και θα αντικατοπτριστεί στις τιμές, θα έχει μεσολαβήσει χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ανωμαλία λόγω της ασύμμετρης 
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πληροφόρησης. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ο ρόλος της τεχνολογίας στην πρόσβαση 

στις πληροφορίες. Η χρήση των μοντέλων με βάση τη Θεωρία Αποτελεσματικών 

Αγορών, προϋποθέτει την εύκολη και χωρίς κόστος πρόσβαση, για παράδειγμα, στις 

παλιότερες τιμές των χρεογράφων καθώς και τα κατάλληλα μέσα για την ανάλυση τους. 

Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι που ισχύει σε όλες τις αγορές, ούτε όλες τις χρονικές 

περιόδους. Σήμερα η τεχνολογία προσφέρει μεγαλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε 

τέτοιου είδους πληροφορία, η οποία όμως δεν είναι ανέξοδη ούτε μπορούν να τη 

χρησιμοποιήσουν όλοι οι επενδυτές αν δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις. Ένα ακόμα 

παράδειγμα ατελούς πληροφόρησης είναι τα κίνητρα που έχουν οι managers, να 

δημοσιεύουν εθελοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του οργανισμού, για τα οποία ο 

νόμος δεν απαιτεί να δημοσιεύονται στο κοινό (Helay et al., 2001). Αν η διοίκηση δεν 

έχει τα κίνητρα για να τα δημοσιεύσει, αυτομάτως δημιουργείται ένα χάσμα 

πληροφόρησης μεταξύ της διοίκησης που έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και των 

υπολοίπων μετόχων ή επενδυτών που αγνοούν την ύπαρξη τους. Ένα σημαντικό 

αποτέλεσμα που έχει προκύψει μέσα από έρευνες, είναι ότι η πρόσβαση σε εσωτερικές 

πληροφορίες (inside information), μπορεί να βοηθήσει αυτούς που την έχουν, να 

«νικήσουν» την αγορά (Finnerty, 1976). Επομένως οι αγορές δεν μπορούν να 

θεωρούνται αποτελεσματικές. 

Άλλος λόγος για τον οποίο η πληροφορία παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 

πολύπλοκων αγορών και εμφάνιση μη-γραμμικών δυναμικών, είναι ο τρόπος που 

αντιδρούν οι επενδυτές στις διάφορες πληροφορίες. Ο Vega (2005) μελετάει δύο 

διαφορετικές θεωρίες και την επίπτωση τους στις τιμές των χρεογράφων. Εξετάζει τη  

διαφορά στην επίπτωση που έχουν στις τιμές των χρεογράφων η δημόσια και η ιδιωτική 

πληροφορία και εν συνεχεία τη διαφορά που προκαλείται μεταξύ ενημερωμένων ή μη 

επενδυτών. Οι Lee et al. (2002) επίσης τονίζουν για τη μεταβλητότητα των αγορών δεν 

παίζει ρόλο το είδος της πληροφορίας, αλλά το πώς την ερμηνεύουν οι επενδυτές, οι 

μηχανισμοί επεξεργασίας της πληροφορίας από τους επενδυτές για τη λήψη αποφάσεων 

καθώς και η ποιότητα της. 

Τέλος μία ακόμα σημαντική επίδραση της πληροφορίας στη δημιουργία και ενίσχυση 

των απρόβλεπτων δυναμικών των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι η επίπτωση που 

έχει η είσοδος νέας πληροφορίας στην αγορά, ειδικά όταν αυτή είναι μη 

αποτελεσματική ή χαρακτηρίζεται από μη γραμμικές δυναμικές. Οι Kyrtsou & Terazza 

(2009), χρησιμοποιώντας προσομοιωμένα δεδομένα από γραμμικά, μη-γραμμικά και 

χαοτικά μοντέλα, δείχνουν ότι η είσοδος μιας πληροφορίας σε μια μη αποτελεσματική 
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αγορά, αλλοιώνει τη δυναμική της και καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη των 

μελλοντικών τιμών από τους επενδυτές. 

1.7 Χαρακτηριστικά της μικροδομής της αγοράς 

Πέρα από τους βασικούς λόγους εμφάνισης μη γραμμικών δυναμικών στις αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου υπάρχουν και άλλες αιτίες οι οποίες σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά της μικροδομής της αγοράς, όπως είναι η ταχύτητα με την οποία 

γίνονται οι συναλλαγές, η σχέση μεταξύ του όγκου των μετοχών και της τιμής, η 

χρονική υστέρηση της αντανάκλασης της τιμής μεταξύ της αγοράς προθεσμιακών 

συμβολαίων και της αγοράς spot, τα κόστη συναλλαγών κ.α. 

Έχουν γίνει πολλές έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του 

χρόνου που η χρηματιστηριακή αγορά αντικατοπτρίζει τις τιμές των δεικτών των 

μετοχών στις τιμές των δεικτών των προθεσμιακών αγορών. Πιο συγκεκριμένα οι 

Abhyankar (1998) και Anderson et al., (2001) ερεύνησαν και παρουσίασαν την ύπαρξη 

μη γραμμικών δυναμικών μεταξύ των δύο αυτών αγορών, αναφέροντας μάλιστα ότι οι 

τιμές της προθεσμιακής αγοράς προηγούνται αυτής της αγοράς spot. O Abhyankar 

(1998) τονίζει ότι η ύπαρξη τόσο έντονης μη γραμμικής εξάρτησης μεταξύ των δύο 

αυτών αγορών δικαιολογεί την ανάπτυξη μοντέλων που περιλαμβάνουν τους 

λεγόμενους index arbitrageurs και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση αυτών 

των δυναμικών. Επιπρόσθετα οι Anderson et al. (2001) μελετώντας δεδομένα δεικτών 

από την προθεσμιακή και spot αγορά της Αυστραλίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

όταν οι μετοχές διαπραγματεύονται προτού υπάρξει δυνατότητα διαδικτυακής πώλησης 

ή αγοράς, οι μη γραμμικές δυναμικές με την spot αγορά είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ότι 

αν οι μετοχές διαπραγματεύονται διαδικτυακά, γεγονός που σημαίνει ότι η τεχνολογία 

στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα 

τους. 

Οι Hiemstra et al., (1994) μελετώντας τις αποδόσεις των μετοχών του δείκτη Dow 

Jones από διάφορες χρονικές περιόδους, παρατήρησαν ότι εμφανίζεται μη γραμμική 

σχέση μεταξύ των συνολικών αποδόσεων των χρεογράφων και του όγκου των 

συναλλαγών. Δεν εντοπίζουν την αιτία της ύπαρξης αυτής της σχέσης, τονίζοντας ότι 

ίσως θα πρέπει να εντοπιστεί στα μοντέλα που περιγράφουν τις αγορές, ωστόσο είναι 

σαφείς ότι η μη γραμμική αιτιότητα που εντόπισαν είναι απόδειξη ότι οι ερευνητές θα 

πρέπει να στραφούν σε μη γραμμικά θεωρητικά μοντέλα όταν περιγράφουν τους 

μηχανισμούς λειτουργίας των αγορών. 
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1.8 Οικονομετρικά εργαλεία 

Στο κομμάτι αυτό συνεχίζουμε με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αυτή τη φορά όμως 

ρίχνοντας το βάρος μας στην παράθεση των περισσότερο διαδεδομένων 

οικονομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται, για την ανάδειξη και εύρεση της 

ύπαρξης των μη-γραμμικών δυναμικών στις χρονοσειρές. Παραθέτονται οικονομετρικά 

εργαλεία που έχουν ως κύριο στόχο τους την απόδειξη ύπαρξης χαοτικών δυναμικών, 

όπως το BDS, το test των Lyapunov exponents και το Generalized Mackey-Glass 

καθώς επίσης και οικονομετρικά εργαλεία που αφορούν την εύρεση μη γραμμικών 

δυναμικών, τα οποία είναι τα Hinich Bicovariance και Bispectral, McLeod & Li, Engle, 

Theiler surrogate και Tsay’s test. 

1.8.1 BDS 

Ξεκινώντας την ανάλυση για τα διάφορα οικονομετρικά εργαλεία (tests) θα 

αναφερθούμε σε ένα από τα πιο διαδεδομένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία, 

που δεν είναι άλλο από το λεγόμενο BDS. Το όνομα του προέρχεται από τα αρχικά των 

ονομάτων των ερευνητών που το ανέπτυξαν, δηλαδή των Brock, Dechert & 

Scheinkman (1987). Το BDS test, βασίζεται πάνω στην έννοια του correlation 

dimension και ποιο συγκεκριμένα στη συνάρτηση συσχέτισης (correlation function ή 

correlation integral), που παρουσίασαν οι Grassberger & Procaccia (1983). Ο τύπος του 

correlation integral, που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστεί η “φρακταλική διάσταση 

των ντετερμινιστικών δεδομένων” (Brock et al., 1996), όπως παρουσιάζεται στο άρθρο 

των Barnett et al. (2000) είναι ο παρακάτω: 

 

 

 

Στον παραπάνω τύπο, το m είναι η λεγόμενη διάσταση εμβύθηνσης (embedding 

dimension), έτσι ώστε μια μονοδιάστατη χρονοσειρά xt να μπορεί να παρουσιαστεί ως 

ένα διάνυσμα με m διαστάσεις,  και ε είναι η ακτίνα, με τις δύο αυτές μεταβλητές να 

επιλέγονται από τον ερευνητή. Ωστόσο όπως θα δούμε παρακάτω έχουν προταθεί 

συγκεκριμένες τιμές. Επίσης N είναι το μέγεθος του δείγματος μας και το H(.) είναι μία 

συνάρτηση, γνωστή ως Heavside function, η οποία παίρνει την τιμή 1, όταν το όρισμα 

στην παρένθεση είναι θετικό, και την τιμή 0, όταν το όρισμα είναι αρνητικό. Μέσα 

στην παρένθεση, πέρα από το ε, έχουμε και την απόσταση μεταξύ δύο υλοποιήσεων της 
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χρονοσειράς μας, σε δύο διαφορετικές στιγμές. Συνοψίζοντας, ο παραπάνω τύπος μας 

δίνει την πιθανότητα τα δύο διαφορετικά διανύσματα Xt και Xs, m διαστάσεων, να 

βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από το ε που έχουμε ορίσει, γεγονός που δείχνει ότι 

υπάρχει μεγάλη αυτοσυσχέτιση στα δεδομένα της χρονοσειράς (Barnett et al., 2000). 

Ωστόσο παρότι το correlation integral και το correlation dimension, θα μπορούσαν να 

είναι πολύ χρήσιμα, οι δειγματικές ιδιότητες του τελευταίου καθώς και το γεγονός ότι 

μπορεί να χρειάζεται μεγάλος όγκος δεδομένων, αν στις χρονοσειρές παρουσιάζεται 

χάος υψηλών διαστάσεων, κάνουν αποτρεπτική τη χρήση του ως εργαλείο εντοπισμού 

χαοτικών δυναμικών στις χρονοσειρές. Για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, 

αναπτύχθηκε το λεγόμενο BDS test που αναφέραμε νωρίτερα. Ο τύπος του BDS όπως 

τον παρουσίασαν οι Brock et al., (1996) είναι ο εξής: 

 

 

Στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται 

είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και στο άρθρο. Στον παρονομαστή της στατιστικής 

BDS, έχουμε την εκτίμηση της τυπικής απόκλισης της διαφοράς των correlation 

integrals του αριθμητή. Η μηδενική υπόθεση της στατιστικής BDS είναι ότι τα 

κατάλοιπα είναι ανεξάρτητα και ομοιόμορφα κατανεμημένα (independent and 

identically distributed- i.i.d). Όταν ισχύει το προηγούμενο (δηλαδή τα κατάλοιπα είναι 

i.i.d.), τότε η στατιστική BDS, ακολουθεί ασυμπτωτικά κανονική κατανομή (Brock et 

al., 1996). Πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί η σημαντική επισήμανση των Barnett et 

al. (1997) ότι αν η μηδενική υπόθεση είναι αυτή της μη-γραμμικότητας ή του χάους 

στις χρονοσειρές, τότε η κατανομή της στατιστικής δεν είναι γνωστή και επομένως δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει άμεσα αν υπάρχει μη-γραμμικότητα ή χάος. 

Η κατανομή της είναι γνωστή μόνο υπό τη μηδενική υπόθεση των καταλοίπων i.i.d., 

και άρα δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των δύο προηγούμενων εναλλακτικών 

άμεσα, ωστόσο είναι δυνατόν να ελεγχθεί μια στοχαστική διαδικασία για μη-

γραμμικότητα ή χάος, αφού έχουν αφαιρεθεί όλες οι πιθανότητες για γραμμικότητα ή 

μη-χαοτική εξάρτηση αντίστοιχα, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μοντέλα κάθε φορά για 

να φιλτράρουμε τα δεδομένα μας (Barnett et al., 1997). Όσον αφορά στις τιμές των ε 

και m,  οι Brock et al., (1991)  από προσομοιώσεις τους με Monte Carlo πειράματα, 

κατέληξαν ότι το “ε” πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 και 2 τυπικών αποκλίσεων των 

δεδομένων, η διάσταση m το πολύ μέχρι 5 καθώς και το κλάσμα N/m να είναι 
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μεγαλύτερο του 200. Αν είναι μικρότερο του 200 έχουν αναπτύξει δικούς τους πίνακες 

για τις κριτικές τιμές της στατιστικής. 

Η στατιστική BDS, όπως γράψαμε και στην αρχή του κεφαλαίου, έχει χρησιμοποιηθεί 

ευρέως από πολλούς ερευνητές. Η στατιστική αυτή χρησιμοποιήθηκε από τον Hsieh 

(1987) για να μελετήσει συναλλαγματικές ισοτιμίες και από τους Scheinkman & Le 

Baron (1989) σε αποδόσεις χαρτοφυλακίων. Στο ίδιο άρθρο χρησιμοποιούν την BDS, 

και καταλήγουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τον έλεγχο της ύπαρξης μη-

γραμμικών δυναμικών αλλά και για μοντελοποίηση. Για τη δυνατότητα του BDS ως 

εργαλείο ελέγχου μη-γραμμικότητας συμφωνούν και οι Barnett et al., (1997) ωστόσο 

όμως και αυτοί καθώς και οι Bollerslev et al., (1993) τονίζουν ότι δεν είναι ικανό να 

εντοπίσει όλες τις πιθανές αποκλίσεις από το i.i.d. 

1.8.2 Lyapunov exponents 

Στο κομμάτι που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με τον υπολογισμό των λεγόμενων 

εκθετών Lyapunov, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ύπαρξης χαοτικών 

διαδικασιών σε χρονοσειρές. Προτού προχωρήσουμε στην παράθεση της βιβλιογραφίας 

που αναφέρετε στους αλγορίθμους με τους οποίους υπολογίζονται αυτοί οι εκθέτες, 

θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να παραθέσουμε μερικά βασικά στοιχεία της θεωρίας 

χάους, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτός ο βαθμός της σημαντικότητας και της 

χρησιμότητας των εκθετών Lyapunov. 

Όταν έχουμε ένα δυναμικό σύστημα εξισώσεων, που περιγράφεται από ένα πλήθος Μ 

ανεξάρτητων μεταβλητών, τότε μπορούμε να ορίσουμε το χώρο των φάσεων, ο οποίος 

έχει τόσες συντεταγμένες, όσες και ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών του 

συστήματος (Συριόπουλος & Λεοντίτσης, 2000). Μέσα στο χώρο των φάσεων 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα σημεία τα οποία βρίσκονται εκεί, με το πέρασμα 

του χρόνου σχηματίζουν τροχιές οι οποίες αρχίζουν και παρουσιάζουν ένα 

αναγνωρίσιμο σχήμα (pattern), καθώς το σύστημα σταθεροποιείται. Αυτό το σχήμα 

ονομάζεται ελκυστής (attractor). Οπτικά ένας ελκυστής μοιάζει με το παρακάτω σχήμα: 
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Γράφημα 2:  Χαοτικός Ελκυστής
2
 

 

Υπάρχουν διαφόρων ειδών ελκυστές: 

 Ο ελκυστής σημείου που με το πέρασμα του χρόνου οι τροχιές βαίνουν σε ένα 

σταθερό σημείο  

 Ο ελκυστής οριακού κύκλου και  

 Ο παράξενος ή χαοτικός ελκυστής (strange/chaotic attractor).  

Το όνομα του τελευταίου δόθηκε για πρώτη φορά από τους Ruelle & Takens (1971).Ο 

χαοτικός ελκυστής εμφανίζεται σαν να δημιουργεί κάποιο μοτίβο στο χώρο, αλλά όχι 

σαν ένα από τα γνωστά γεωμετρικά σχήματα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του είναι ότι 

παρουσιάζει δομή fractals, δηλαδή αν επιλέξουμε και μεγεθύνουμε ένα σημείο της 

τροχιάς του, παρατηρούμε ότι  παρουσιάζει το ίδιο σχήμα που παρουσιάζει ολόκληρος 

ο ελκυστής (Eckmann & Ruelle, 1985). Ένα τελευταίο αλλά πολύ βασικό 

χαρακτηριστικό ενός χαοτικού ελκυστή είναι η εντροπία, η οποία αποτυπώνει την 

ευαισθησία του στις αρχικές συνθήκες. Ένας χαοτικός ελκυστής παρουσιάζει θετική 

εντροπία, που σημαίνει με απλά λόγια ότι μια απειροελάχιστη μεταβολή στις αρχικές 

του συνθήκες τον οδηγεί μετά από χρόνο t σε διαφορετική τροχιά απ’ότι αν διατηρούσε 

τις αρχικές του συνθήκες (Συριόπουλος & Λεοντίτσης, 2000). 

Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μετρήσουμε την ευαισθησία αυτή στις αρχικές 

συνθήκες, είναι οι λεγόμενοι εκθέτες Lyapunov (LEs). Ο εκθέτης Lyapunov μετράει 

την απόσταση που θα έχουν δύο τροχιές, από τις οποίες η δεύτερη προκύπτει από την 

πρώτη μεταβάλλοντας κατά ένα πολύ μικρό ποσό τις αρχικές συνθήκες της πρώτης. Αν 

έχουμε ένα διάνυσμα x(t) και το εκτρέψουμε κατά την απειροελάχιστη ποσότητα δx(t), 

τότε οι τύποι παρακάτω μας δίνουν τον εκθέτη Lyapunov: 

 

                                                           
2
 Πηγή: Hommes (2006) 
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Όπου x(t) είναι ένα διάνυσμα που ορίζουν οι χρονοσειρές, y(t) είναι το εφαπτομενικό 

διάνυσμα στην αρχική τροχιά x(t), δx(0) είναι η μεταβολή στις αρχικές συνθήκες και 

τέλος το λ είναι ο εκθέτης Lyapunov. Όταν ο εκθέτης αυτός είναι θετικός, σημαίνει ότι 

έχουμε εκθετική απομάκρυνση των τροχιών, γεγονός που χαρακτηρίζει ένα χαοτικό 

ελκυστή. Οι εκθέτες Lyapunov είναι τόσοι, όσες και οι συνιστώσες του διανύσματος 

y(t). Έτσι αν για παράδειγμα έχουμε ένα σύστημα τριών διαστάσεων και υπολογίσουμε 

και τους τρεις εκθέτες Lyapunov, μπορούμε να έχουμε έναν συνδυασμό θετικών, 

μηδενικών ή αρνητικών LEs, και τους αντίστοιχους ελκυστές. Εάν έχουμε δύο θετικούς 

LEs, τότε έχουμε υπερχάος, με έναν θετικό εκθέτη έχουμε χαοτικό ελκυστή, με έναν 

μηδενικό και δύο αρνητικούς έχουμε ελκυστή οριακού κύκλου και με τρεις αρνητικούς 

έχουμε ελκυστή σημείου (Wolf et al., 1985).  

Εμάς μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε τον μεγαλύτερο εκθέτη Lyapunov, καθώς όπως 

αναφέραμε νωρίτερα αν αυτός είναι θετικός τότε η χρονοσειρά μας έχει σίγουρα 

χαοτικές δυναμικές. Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις στον υπολογισμό των 

εκθετών Lyapunov: η άμεση μέθοδος όπως παρουσιάζεται από τους Wolf et al., (1985) 

και η Ιακωβιανή μέθοδος, με την πιο γνωστή εφαρμογή της αυτή που προτείνεται από 

τους Nychka et al., (1992) η οποία κάνει χρήση μοντέλων νευρωνικών δικτύων 

(Kyrtsou et al., 2005). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε συνοπτικά στις δύο αυτές 

μεθόδους. 

1.8.2.1 Μέθοδος των Wolf et al., (1985) 

Η μέθοδος των Wolf et al., (1985), για τον υπολογισμό του μεγαλύτερου εκθέτη 

Lyapunov γίνεται μέσω ενός αλγόριθμου που θα τον περιγράψουμε συνοπτικά στη 

συνέχεια και αφορά τη διαδικασία που ακολουθούμε. Καταρχάς ανακατασκευάζουμε 

το χώρο των φάσεων και τον ελκυστή, από τα δεδομένα της χρονοσειράς που έχουμε 

στη διάθεση μας. Η διαδικασία ανακατασκευής του χώρου των φάσεων και του 

ελκυστή είναι κάτι που ξεφεύγει από τα όρια και τους σκοπούς της παρούσης εργασίας. 

Σκοπός μας είναι να διαλέξουμε ένα σημείο στην τροχιά του ελκυστή και ένα δεύτερο 

σημείο το οποίο θα απέχει απειροελάχιστη απόσταση από το πρώτο και στη συνέχεια 
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να μελετήσουμε το πως μεταβάλλονται οι αποστάσεις τους στην πορεία του χρόνου. 

Πρακτικά όμως επειδή είναι αδύνατο με τα πεπερασμένα δεδομένα που έχουμε στη 

διάθεση μας να έχουμε δύο τόσο κοντινά σημεία, επιλέγουμε το δεύτερο σημείο με 

βάση τα δεδομένα μας έτσι ώστε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πρώτο. Η 

διαδικασία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

Γράφημα 3:Τροχιά ελκυστή
3
 

 

Η αρχική απόσταση, στο χρόνο t0 είναι L(t0). Στη συνέχεια, μετά από χρόνο t1 παρατηρούμε τη 

θέση των δύο σημείων και σημειώνουμε την απόσταση τους, L(t1) κ.ο.κ. μέχρι εκεί που μας 

επιτρέπουν τα δεδομένα μας. Αν ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ κάθε παρατήρησης είναι 

μεγάλος, υπάρχει περίπτωση οι αποστάσεις L να συρρικνώνονται ή να μεγεθύνονται 

απότομα. Oι Wolf et al., (1985) προτείνουν μια μεθοδολογία για να αντικατασταθεί το 

δεύτερο σημείο με κάποιο το οποίο θα ικανοποιεί κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έτσι 

ώστε να είναι ορθολογική η μεταβολή που παρατηρείται και να μην έχουμε λανθασμένη 

εκτίμηση του εκθέτη Lyapunov. Ωστόσο όπως αναφέρουν οι Kyrtsou & Terazza (2003) η 

συγκεκριμένη μέθοδος οδηγεί σε υπερεκτίμηση των εκθετών Lyapunov λόγω της ευαισθησίας 

τους στο θόρυβο και το μικρό αριθμό δεδομένων. 

1.8.2.2 Nychka et al., (1992) 

Οι Nychka et al., (1992) αναπτύσσουν ένα διαφορετικό αλγόριθμο για την εύρεση των 

εκθετών Lyapunov, που συνδυάζει την Ιακωβιανή μέθοδο που προτάθηκε από τους 

Eckmann & Ruelle (1985), με μοντέλα νευρωνικών δικτύων. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων ερευνητών και στα άρθρα των Barnett et al., (1997) και 

Kyrtsou et al., (2005) για την εύρεση των LEs σε πραγματικά δεδομένα 

                                                           
3
 Πηγή: Wolf et al., (1985) 
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χρηματοοικονομικών χρονοσειρών. Το μοντέλο του νευρωνικού δικτύου που 

χρησιμοποιούν είναι feed-forward, δηλαδή το σήμα κυλάει από τους νευρώνες εισόδου, 

διαμέσου ενός μόνο επιπέδου κρυμμένων νευρώνων-κόμβων και καταλήγει σε ένα 

μόνο νευρώνα εξόδου. Οι Barnett et al., (1997) αναφέρουν ότι για να βρεθεί το 

κατάλληλο μοντέλο νευρωνικού δικτύου θα πρέπει να εκτιμηθούν τρεις βασικές 

παράμετροι που είναι ο αριθμός των κόμβων στο κρυμμένο επίπεδο, η διάσταση 

εμβύθυνσης και ο όγκος των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν. Η επιλογή του 

κατάλληλου συνδυασμού αυτών των παραμέτρων γίνεται με κριτήριο την 

ελαχιστοποίηση του Schwarz κριτηρίου.  

Οι Barnett et al., (1997), αναφέρουν ότι ένα πρόβλημα αυτής της μεθόδου είναι ότι τα 

τυπικά σφάλματα των εκθετών Lyapunov που προκύπτουν, δεν είναι γνωστά και 

επομένως δεν μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια τους. Ωστόσο πρόσφατες έρευνες των 

Whang & Linton (1999) και Linton & Shintani (2003) προτείνουν διαδικασίες για τον 

υπολογισμό των τυπικών σφαλμάτων με τη χρήση αυτού του αλγόριθμου, διαδικασίες 

που χρησιμοποιούνται στην έρευνα για την εύρεση χαοτικών δυναμικών στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες του Καναδά, στο άρθρο των Kyrtsou & Serletis (2006). 

1.8.3 Hinich Bicovariance (1996) 

Η στατιστική αναλύει τις τρίτες στιγμές των καταλοίπων της χρονοσειράς έτσι ώστε να 

ελέγξει αν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα ξεκινάει με 

την υπόθεση ότι τα δεδομένα της χρονοσειράς, xt προέρχονται από ένα AR(p) μοντέλο, 

με βάση τα οποία και ορίζει τη μηδενική υπόθεση. Από τη χρονοσειρά αυτή 

χρησιμοποιεί τα κατάλοιπα, ut, και ορίζει τη δειγματική συνάρτηση 

αυτοσυνδιακύμανσης των καταλοίπων  με βάση τον παρακάτω τύπο: 

 

 

όπου 0≤r≤s 

Ν είναι το μέγεθος του δείγματος μας και r,s είναι το χρονικό παράθυρο που επιλέξαμε 

για τα δεδομένα μας έτσι ώστε να κάνουμε χρήση της στατιστικής για έλεγχο μη-

γραμμικότητας (Romero-Mezza et al., 2007). Οι παραπάνω δειγματικές 

αυτοσυνδιακυμάνσεις αποτελούν ένα μέτρο της ασυμμετρίας του δείγματος (Kyrtsou et 

al., 2006). O Hinich στο άρθρο του αποδεικνύει ότι υπό τη μηδενική υπόθεση της 

ανεξαρτησίας των καταλοίπων, η C(r,s) θα είναι ίση με το μηδέν. Συνεχίζοντας 
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τυποποιεί τη συνάρτηση δειγματικής αυτοσυνδιακύμανσης, πολλαπλασιάζοντας το 

C(r,s) με  

 

και τέλος παραθέτει τη στατιστική Η: 

 

O Hinich αποδεικνύει ότι υπό τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας των καταλοίπων, 

η στατιστική H ακολουθεί την κατανομή Χ
2
[L(L-1)/2]. To L είναι αριθμός των 

υστερήσεων και ισούται με N
c
 όπου 0<c<0.5 . Από Monte-Carlo προσομοιώσεις 

δεδομένων που έκαναν οι Hinich & Patterson (1995) προτείνουν ως καλύτερη επιλογή 

το c=0,4 . Αν απορριφθεί η μηδενική υπόθεση, αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μας 

έχουν έστω και μία μη-μηδενική αυτοσυνδιακύμανση, συσχετίζονται με κάποιο 

γινόμενο υστερήσεων τους, δηλαδή υπάρχει εξάρτηση τρίτης τάξης στη διαδικασία 

(Hinich, 1996). Ένα σημαντικό επίσης θέμα είναι το χρονικό παράθυρο που θα 

χρησιμοποιηθεί στη στατιστική. Οι Brooks & Hinich (1998) συγκεκριμένα αναφέρουν 

ότι «το μέγεθος του παραθύρου πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να 

χρησιμοποιηθούν οι στατιστικές με εγκυρότητα αλλά και αρκετά μικρό ώστε η 

διαδικασία που παράγει τα δεδομένα να παραμένει σχετικά σταθερή». Στο 

συγκεκριμένο άρθρο χρησιμοποιούν χρονικό παράθυρο 35 παρατηρήσεων. 

1.8.4 Hinich Bispectrum (1982) 

Πάνω σε αυτή τη στατιστική έχει βασιστεί αργότερα και η στατιστική bicovariance του 

ίδιου ερευνητή. Η κύρια διαφορά της όμως έγκειται στο γεγονός ότι αυτή η στατιστική 

κάνει χρήση των μετασχηματισμών Fourier και εξετάζει τα δεδομένα μιας χρονοσειράς 

όχι στο πεδίο του χρόνου (time domain) αλλά στο πεδίο των συχνοτήτων (frequency 

domain).  

Υποθέτουμε ότι έχουμε μια γραμμική στάσιμη χρονοσειρά της οποίας οι διαταρακτικοί 

όροι, εt κατανέμονται κανονικά με αναμενόμενη τιμή μηδέν. Το άθροισμα τρίτης τάξης 

δίνεται ως εξής: 

 

O Hinich αναφέρει ότι αν το Cxxx είναι διάφορο του μηδενός, τότε η σειρά έχει μη 

γραμμικές δυναμικές. Για να αναπτύξει τη στατιστική του για τον έλεγχο μη 

γραμμικότητας μέσα στο πεδίο των συχνοτήτων, κάνει χρήση του bispectrum το οποίο 
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είναι ένα μέτρο της μη-γραμμικής αλληλεπίδρασης των συντελεστών συχνότητας 

(Hasselman et al., 1963). Η στατιστική που χρησιμοποιεί ο Hinich είναι η παρακάτω: 

 

 

Όπου το  είναι το φάσμα του xt στη συχνότητα ω και το  ισούται 

με: 

 

 

Η στατιστική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί η ύπαρξη μη γραμμικών 

δυναμικών στις τρίτες στιγμές, δηλαδή με απλά λόγια ελέγχει την ασυμμετρία της 

χρονοσειράς μας. 

Αν τα δεδομένα μας προέρχονται από γραμμική διαδικασία, τότε οι δειγματικοί 

εκτιμητές 2Γ
2
(χ1,χ2), θα ακολουθούν την κατανομή χ

2
(2,λ). Ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα της συγκεκριμένης στατιστικής είναι ότι δεν επηρεάζεται από την 

εφαρμογή γραμμικού φίλτρου στα δεδομένα της χρονοσειράς μας (Patterson et al., 

2000). 

1.8.5 McLeod & Li test (1993) 

Οι McLeod & Li (1993), παρουσίασαν έναν εναλλακτικό τρόπο για τον έλεγχο μη-

γραμμικότητας στα δεδομένα μιας σειράς. Ανέπτυξαν μια portmanteu στατιστική η 

οποία βασίζεται στο Q των Box & Pierce (1971) καθώς και στην τροποποιημένη 

εκδοχή της των Ljung & Box (1978). 

 

Προτού παρουσιάσουμε τη στατιστική των McLeod & Li, θα μας βοηθήσει μια μικρή 

αναφορά στη στατιστική Q* των Ljung & Box: 

 

Όπου, n είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων,  η δειγματική συνάρτηση 

αυτοσυσχετίσεων των καταλοίπων των παρατηρήσεων, αφού φιλτράρουμε πρώτα με 

κάποιο ARMA μοντέλο και τέλος k και M είναι οι υστερήσεις στην αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων. Υπό τη μηδενική υπόθεση ότι τα κατάλοιπα των παρατηρήσεων είναι i.i.d. 
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η στατιστική ακολουθεί την κατανομή , για α επίπεδο σημαντικότητας και Μ 

βαθμούς ελευθερίας. 

Οι McLeod & Li (1993) βασίστηκαν σε αυτή τη στατιστική και προχώρησαν σε μία 

μετατροπή της συνάρτησης αυτοσυσχετίσεων αντικαθιστώντας τα απλά κατάλοιπα των 

παρατηρήσεων, με το τετράγωνο τους. Η ιδέα τους αυτή προέκυψε από μελέτες που 

έκαναν άλλοι ερευνητές, όπως οι Granger & Andersen (1978) και Miller (1979) , οι 

οποίοι και παρατήρησαν ότι πολλές φορές τα κατάλοιπα από μοντέλα ARMA μπορεί να 

μην παρουσίαζαν αυτοσυσχέτιση μεταξύ τους, όμως τα τετράγωνα των καταλοίπων 

αυτοσυσχετίζονταν σε μεγάλο βαθμό (Granger & Andersen (1978), Miller (1979). Το 

ίδιο παρατήρησαν και οι ίδιοι μελετώντας οικονομικές χρονοσειρές. Έτσι προχώρησαν 

σε μια μετατροπή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων η οποία δίνεται 

από τον εξής τύπο: 

 

 

 

Όπου          

Στη συνέχεια του άρθρου τους αποδεικνύουν ότι για ένα δεδομένο Μ τότε το 

 

ακολουθεί κανονική κατανομή ασυμπτωτικά, με μέσο μηδέν και μοναδιαία μήτρα 

αυτοσυσχετίσεων. Επομένως αν στον παραπάνω τύπο Q*, αντικαταστήσουμε το  με 

τη συνάρτηση  που προτείνουν οι McLeod & Li, προκύπτει ότι η τροποποιημένη 

στατιστική Q*, αν τα κατάλοιπα είναι i.i.d. , θα ακολουθεί ασυμπτωτικά την κατανομή 

 με Μ βαθμούς ελευθερίας (McLeod & Li, 1993).  

Γίνεται επομένως φανερή η χρησιμότητα της στατιστικής McLeod & Li, καθώς με 

αυτήν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο για την ύπαρξη μη-γραμμικής αυτοσυσχέτισης στα 

δεδομένα μας. Ωστόσο βέβαια καθώς πρόκειται για μια portmanteau στατιστική, σε 

περίπτωση που απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, η εναλλακτική δεν είναι σαφώς 

καθορισμένη. Αξίζει να τονίσουμε ότι αν αντί για τα κατάλοιπα, χρησιμοποιήσουμε 

απευθείας τα δεδομένα της χρονοσειράς μας τότε δεν θα υπάρχει καμία διαφορά στην 

αποτελεσματικότητα της στατιστικής. 
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1.8.6 Engle’s LM-Test (1982) 

Ο Engle (1982), παρουσιάζει έναν τρόπο για τον έλεγχο της ύπαρξης ARCH 

διαταραχών στα δεδομένα μιας χρονοσειράς. Για να το κάνει αυτό χρησιμοποιεί μια 

LM στατιστική (Lagrange Multiplier). Πιο συγκεκριμένα τρέχει την παρακάτω 

παλινδρόμηση: 

 

όπου   είναι τα κατάλοιπα, τα οποία προκύπτουν με τη μέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων των δεδομένων της χρονοσειράς μας και  είναι οι συντελεστές των 

καταλοίπων με υστέρηση. Από την παραπάνω διαδικασία περιμένουμε ότι στη 

μηδενική υπόθεση, δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχει απουσία ARCH διαταραχών, 

τότε όλοι οι συντελεστές  θα πρέπει να είναι μηδενικοί. Ο Engle προτείνει τον έλεγχο 

του R
2 

 ο οποίος αν ισχύει η μηδενική υπόθεση, τότε θα είναι πολύ μικρός. Πιο 

συγκεκριμένα, αν έχουμε ένα δείγμα μεγέθους Ν, τότε το Ν*R
2 

θα ακολουθεί την 

κατανομή  με p βαθμούς ελευθερίας. Αν απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας συντελεστής διάφορος του μηδενός και άρα 

υπάρχει ARCH διαταραχή στη χρονοσειρά μας. Ο Bollerslev (1986) συμπληρώνει ότι ο 

έλεγχος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εύρεση GARCH διαταραχών. 

1.8.7 Theiler surrogate data 

Ένα ιδιαίτερο και πρωτοποριακό τρόπο για τον έλεγχο της ύπαρξης μη γραμμικών 

εξαρτήσεων στα δεδομένα μιας χρονοσειράς ανέπτυξαν οι Theiler et al., με άρθρο τους, 

το 1992.  Η καινοτομία παρουσιάζεται στο γεγονός ότι η ιδέα τους βασίζεται στη 

μελετη των στατιστικών που χαρακτηρίζουν την παρατηρούμενη χρονοσειρά και τη 

συγκρίνουν με στατιστικές που προκύπτουν από χρονοσειρές δεδομένων που έχουν 

εξομοιωθεί (surrogate data) και έχουν κοινές επιθυμητές ιδιότητες με την 

παρατηρούμενη χρονοσειρά. 

Ξεκινώντας οι Theiler et al., (1992) προτείνουν την προσομοίωση δεδομένων που έχουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά με την αυθεντική χρονοσειρά μας. Οι ιδιότητες που 

θεωρούν ότι πρέπει να είναι κοινές, είναι ο μέσος, η διακύμανση και το φάσμα του 

Fourier. Στη συνέχεια υπολογίζεται η στατιστική ελέγχου που μας ενδιαφέρει, τόσο για 

την αυθεντική χρονοσειρά μας, Qo, όσο και για τις προσομοιωμένες χρονοσειρές, Qs. Οι 

προσομοιωμένες χρονοσειρές είναι σημαντικό να διέπονται από το χαρακτηριστικό που 
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μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε στην αυθεντική χρονοσειρά. Έτσι αν για παράδειγμα η 

στατιστική μας έχει ως μηδενική υπόθεση την ανεξαρτησία των δεδομένων (i.i.d.), τότε 

τα surrogate δεδομένα θα πρέπει να παρουσιάζουν ανεξαρτησία. Έτσι συνεχίζοντας οι 

Theiler et al., (1992) προτείνουν να γίνει σύγκριση των δύο υπολογισμένων 

στατιστικών ελέγχου, με τη χρήση της παρακάτω στατιστικής: 

 

Όπου μs είναι ο μέσος και σs η τυπική απόκλιση των στατιστικών Qs που προέκυψαν 

από τα εξομοιωμένα δεδομένα. Είναι φανερό ότι η μηδενική υπόθεση της 

γραμμικότητας απορρίπτεται αν η απόλυτη τιμή της στατιστικής S είναι μεγαλύτερη 

του 1,96. Οι Theiler et al., (1992) προτείνουν εκτός άλλων και τρεις εναλλακτικούς 

τρόπους εξομοίωσης των surrogate δεδομένων, που περιλαμβάνουν διάφορους 

μετασχηματισμούς Fourier. Όπως αναφέρουν οι Kyrtsou et al., (2005), η συγκεκριμένη 

μέθοδος ελέγχου σε υψηλοδιάστατες χρονοσειρές δεν βγάζουν σωστά αποτελέσματα. 

1.8.8 Tsay’s test 

Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας θα αναφερθούμε  στη στατιστική του Tsay, την οποία 

παρουσίασε σε άρθρο του το 1986. Η συγκεκριμένη στατιστική αποτελεί μια 

γενικότερη μορφή της στατιστικής του Keenan (1985). Η αιτία για την ανάπτυξη της 

είναι το γεγονός ότι η στατιστική του Keenan χρησιμοποιούσε μόνο τα τετράγωνα των 

τιμών της χρονοσειράς, , για τον έλεγχο μη γραμμικότητας, κάτι το οποίο ήταν 

αρκετό για χρονοσειρές με μικρά δείγματα, ωστόσο σε χρονοσειρές με μεγαλύτερα σε 

όγκο δείγματα χανόταν πολύτιμη πληροφορία (Tsay, 1986). 

Επομένως ο Tsay πρότεινε έναν τρόπο για τον έλεγχο της μη γραμμικότητας, ο οποίος 

χρησιμοποιεί τα κατάλοιπα των παλινδρομήσεων, όχι μόνο των τετραγώνων της 

χρονοσειράς με τις υστερήσεις τους, αλλά και όλων των γινομένων των υστερήσεων 

της μεταβλητής μας. Η λογική πίσω από την στατιστική είναι ότι μια χρονοσειρά έχει 

τη γενική μορφή: 

 

 

 

Αν όλοι οι συντελεστές, εκτός του αi , είναι μηδενικοί τότε η χρονοσειρά μας είναι 

γραμμική. Επειδή όμως στην πράξη δεν γνωρίζουμε μέχρι ποιο βαθμό υπάρχουν 
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υψηλού βαθμού αλληλεξαρτήσεις της χρονοσειράς μας με οποιοδήποτε συνδυασμό 

γινομένου των υστερήσεων της, γεγονός που θα σήμαινε ότι υπάρχει μη γραμμικότητα, 

πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος που να εξετάζει αυτήν την περίπτωση. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό θα αναφερθούμε συνοπτικά στη διαδικασία που 

ακολουθείται για τη στατιστική του Tsay, όπως παρουσιάζεται στο άρθρο του. 

Καταρχάς ξεκινάμε κάνοντας παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων της χρονοσειράς 

Yt με τις Κ υστερήσεις της (δηλαδή Yt-1…Yt-K) και κρατάμε τα κατάλοιπα  . 

Συνεχίζοντας δημιουργούμε έναν πίνακα , Vt, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα γινόμενα 

των Κ υστερήσεων της χρονοσειράς μας.  

 

 Από αυτόν όμως τον πίνακα κρατάμε μόνο τα στοιχεία που βρίσκονται πάνω ή κάτω 

της διαγωνίου του. Στη συνέχεια, όπως και πριν, κάνουμε την παλινδρόμηση του 

πίνακα Vt στο {1, Υt-1,…,Yt-K}  και λαμβάνουμε έναν πίνακα, Hit, με τα κατάλοιπα των 

παλινδρομήσεων. 

Το τελευταίο βήμα είναι να παλινδρομήσουμε την παρακάτω εξίσωση: 

 

 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη μη γραμμικότητας γίνεται με τη γνωστή στατιστική F για τους 

συντελεστές βi, με τη μηδενική υπόθεση β1=β2=…=βK=0. Ο Tsay αποδεικνύει ότι αν τα 

κατάλοιπα et είναι i.i.d., με μέσο μηδέν, σταθερή διακύμανση και για μεγάλο δείγμα Ν, τότε 

θα ακολουθούν την κατανομή F με [Κ(Κ+1)/2], Ν-[Μ(Μ+3)/2]-1 βαθμούς ελευθερίας (Tsay, 

1986). 

 

Κεφάλαιο 2ο – Εμπειρική έρευνα 

2.1 Διαδικασία ανάλυσης των χρονοσειρών 

Στο κομμάτι αυτό θα αναφέρουμε αναλυτικά τα βήματα που θα ακολουθήσουμε στη 

συνέχεια του κεφαλαίου. Πρώτο βήμα είναι η επιλογή των θεωρητικών μοντέλων που 

θα χρησιμοποιήσουμε για να προσομοιώσουμε τα δεδομένα μας. Η επιλογή αυτών των 
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μοντέλων γίνεται με βάση τη βιβλιογραφία που υπάρχει πάνω στη θεωρία που 

εξετάζεται στη συγκεκριμένη εργασία. Τα μοντέλα, τα οποία παρουσιάζονται στη 

συνέχεια αναλυτικά, έχουν επιλεχθεί για να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων 

που μπορεί να εμφανιστούν στις διάφορες αγορές. Δηλαδή προσομοιώνουν 

αποτελεσματικές αγορές, με γραμμική εξάρτηση, καθώς και αγορές με μη γραμμικές 

αλλά και χαοτικές δυναμικές. Ένα ακόμα κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων 

μοντέλων είναι η διαθεσιμότητα των προσομοιωμένων δεδομένων, που 

χρησιμοποιήθηκαν από τους ερευνητές των αντίστοιχων εργασιών. Ο λόγος που γίνεται 

χρήση ήδη προσομοιωμένων δεδομένων, είναι το γεγονός ότι μια αξιόπιστη 

προσομοίωση απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες και τεχνολογίες (λογισμικά) τα οποία 

ξεφεύγουν από τα όρια της παρούσης εργασίας. Στο επόμενο βήμα γίνεται η επιλογή 

των οικονομετρικών εκείνων εργαλείων, τα οποία επικεντρώνονται στην εύρεση 

αυτοσυσχέτισης και μη γραμμικότητας στις χρονοσειρές Στη συνέχεια γίνεται μια 

στατιστική περιγραφή, με παράλληλη γραφική παράθεση των εξομοιωμένων 

χρονοσειρών, προκειμένου να υπάρξει μια αρχική ανάλυση και σχολιασμός προτού 

γίνει χρήση των οικονομετρικών εργαλείων. Έπειτα ακολουθεί το βασικό κομμάτι 

αυτού του κεφαλαίου, που είναι ο υπολογισμός των τιμών των τεστ. Σε κάθε τμήμα 

παρουσιάζουμε τις τιμές ενός οικονομετρικού εργαλείου, για κάθε θεωρητικό μοντέλο 

ξεχωριστά. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί, ότι γίνεται υπολογισμός σε δύο διαφορετικά 

δείγματα κάθε χρονοσειράς δεδομένων, ενός μεγάλου δείγματος και ενός μικρού, έτσι 

ώστε να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των εργαλείων σε κάθε περίσταση. 

Παράλληλα γίνεται και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και η σύγκριση τους με τη 

βιβλιογραφία.  

2.2 Θεωρητικά μοντέλα 

Τα προσομοιωμένα δεδομένα έχουν ληφθεί από θεωρητικά μοντέλα. Τα πρώτα  

θεωρητικά μοντέλα προέρχονται από το paper των Barnet et al. (1997) και αναλυτικά 

είναι τα εξής: 

 

Μοντέλο Feigenbaum : 

 

y0=0 

 

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι χαοτικό, ντετερμινιστικό.  
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Μοντέλο ARCH(1) : 

yt=ht
1/2ut 

Αυτό είναι ένα μοντέλο ARCH(1)  όπου ht=1+0.5
2
yt-1 και αρχική τιμή y0=0 

Τα επόμενα τρία μοντέλα προέρχονται από την εργασία των Kyrtsou & Terraza (2003). 

Ουσιαστικά είναι 3 διαφορετικές παραλλαγές της εξίσωσης Mackey-Glass την οποία 

παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η πρώτη παραλλαγή (μοντέλο MAC ) είναι 

η ντετερμινιστική μορφή της εξίσωσης MG και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

 

Οι Kyrtsou & Terraza, αναφέρουν τη σημαντικότητα της επιλογής των κατάλληλων 

παραμέτρων τ και c, αφού από αυτά προκύπτουν οι διαστάσεις του συστήματος. Στα 

δεδομένα που διαθέτουμε από τη συγκεκριμένη έρευνα, έχουν επιλεγεί ως τ=1, c=2, 

α=2.1, δ=0.05 και X0=1.2 . 

Η δεύτερη παραλλαγή (μοντέλο MACN ) είναι η στοχαστική εξίσωση Mackey-Glass. Ο 

τύπος είναι ο ίδιος με παραπάνω, μόνο που στο τέλος προσθέτουμε και τον όρο του 

σφάλματος, et, όπου et ~ N (0,1) . Οι τιμές των τ, c, δ και X0 είναι οι ίδιες με την 

περίπτωση της ντετερμινιστικής εξίσωσης. 

H τρίτη και τελευταία παραλλαγή (MACA) είναι πάλι η στοχαστική εξίσωση Mackey-

Glass, με τον όρο όμως του σφάλματος να ακολουθεί κανονική κατανομή et ~ N(0,ht) , 

όπου ht=α0+α1e
2

t-1  (α0 = 0.2 και α1 = 0.5), δηλαδή υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα . Οι 

αρχικές τιμές των τ,c,δ και Xo είναι οι ίδιες όπως και με τις προηγούμενες παραλλαγές. 

2.3 Οικονομετρικά εργαλεία και χρονοσειρές 

Τα οικονομετρικά εργαλεία που έχουν επιλεχθεί είναι τα εξής: Hinich Bispectral, 

Hinich Bicovariance, McLeod & Li, BDS test, Engle test και Tsay test. To λογισμικό 

που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστούν οι p-values των παραπάνω εργαλείων, είναι 

το “Non Linearity Toolkit”, η περιγραφή του οποίου βρίσκεται στην εργασία των 

Patterson και Ashley (2000). Είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε συνοπτικά τον τρόπο 

λειτουργίας του συγκεκριμένου λογισμικού και τα αποτελέσματα που δίνει έτσι ώστε 

να διευκολυνθεί ο σχολιασμός των δεδομένων μας στη συνέχεια. Το λογισμικό διαβάζει 

τα δεδομένα της χρονοσειράς από κάποιο αρχείο προορισμού. Το πρώτο βήμα που 

κάνει είναι να εφαρμόζει διάφορα AR φίλτρα, από AR (0) έως AR(20).  Για κάθε 

φίλτρο που εφαρμόζει στα δεδομένα, υπολογίζει και χρησιμοποιεί το κριτήριο του 
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μικρότερου Schwartz (SC). Ο λόγος για τον οποίο επιλέγουν το συγκεκριμένο κριτήριο 

και όχι κάποιο άλλο, όπως του Akaike, είναι ότι το SC είναι συνεπές για το AR(p) υπό 

τη μηδενική υπόθεση γραμμικού μηχανισμού στα δεδομένα μας (Judge et al., 1985). 

Αφού τα δεδομένα μας φιλτραριστούν με το ανάλογο AR(p) μοντέλο, τότε το 

λογισμικό συνεχίζει τόσο με τη μέθοδο bootstrap ώστε να υπολογίσει τις τιμές των 

στατιστικών, όσο και με τον υπολογισμό των p-values με βάση την ασυμπτωτική 

θεωρία. Χρησιμοποιύμε 1000 bootstrap επαναλήψεων, καθώς οι συγγραφείς θεωρούν 

ότι μεγαλύτερος αριθμός δεν αναδεικνύει σημαντικές διαφορές στις υπολογισμένες 

τιμές των στατιστικών. 

Όσον αφορά σε κάποιες παραμέτρους των οικονομετρικών εργαλείων υπάρχει ποικιλία 

επιλογών. Έτσι για το McLeod-Li test το λογισμικό δίνει αποτελέσματα για διάφορες 

τιμές του M, από 1 εώς 24. Στο Engle’s test, οι βαθμοί ελευθερίας p, καθορίζονται 

αυτόματα και δίνονται τα αποτελέσματα για όλες τις τιμές του p από 1 έως 5. Στο BDS 

test, δύο είναι οι μεταβλητές που μας ενδιαφέρουν: η διάσταση εμβύθυνσης m και η 

ακτίνα ε. Όσον αφορά στην πρώτη, παίρνουμε αποτελέσματα για m=2,3,4, καθώς για 

μεγαλύτερες διαστάσεις δεν έχει νόημα. Οι τιμές του ε που δίνονται είναι ε=0,5, 1, 2 

τυπικές αποκλίσεις. Στο Tsay’s test, μπορούμε να επιλέξουμε εμείς την υστέρηση Κ 

των δεδομένων, την οποία αφήνουμε στην αρχική τιμή 5 όπως ορίζεται στους Patterson 

& Ashley (2000). Τέλος για το  Hinich Bicovariance test το L με N
0,4

 , όπου Ν ο 

αριθμός των παρατηρήσεων.  

Για τον καλύτερο έλεγχο της αποτελεσματικότητας των οικονομετρικών εργαλείων που 

θα εφαρμοστούν, δημιουργήσαμε δύο δείγματα από κάθε χρονοσειρά δεδομένων. Για 

τα πρώτα πέντε θεωρητικά μοντέλα το πρώτο δείγμα είναι 2000 παρατηρήσεις για το 

καθένα, ενώ το δεύτερο δείγμα είναι οι 400 πρώτες παρατηρήσεις. Για τα δεδομένα που 

προέρχονται από τις 3 διαφορετικές μορφές του MG μοντέλου, έχουμε το πρώτο δείγμα 

ίσο με 4096 παρατηρήσεις, ενώ το δεύτερο δείγμα είναι οι 400 πρώτες παρατηρήσεις. 

2.4 Περιγραφικά στατιστικά και γραφική παρουσίαση 

Το πρώτο βήμα στην ανάλυση μας είναι η περιγραφή των βασικών στατιστικών 

δεικτών των δειγμάτων μας καθώς και η γραφική τους παρουσίαση, έτσι ώστε να 

μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα για τη δυναμική και τη φύση 

αυτών των χρονοσειρών, καθώς και να σχολιάσουμε πάνω στις ομοιότητες και 

διαφορές με πραγματικά δεδομένα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.  
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Γράφημα 4: Feigenbaum  

 

Σε αυτό το πρώτο γράφημα έχουμε το scatter plot της χρονοσειράς Feigenbaum με 

υστέρηση t-1. Φαίνεται πολύ ξεκάθαρα ο ελκυστής που σχηματίζεται, καθώς έχουμε 

ένα πλήρως ντετερμινιστικό χαοτικό μοντέλο. Ένα χαρακτηριστικό επίσης που μας 

ενδιαφέρει είναι ότι το συγκεκριμένο μοντέλο παρουσιάζει μακροπρόθεσμη μνήμη, 

όπως φαίνεται από τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (γράφημα 5). Όσον αφορά τα 

περιγραφικά στατιστικά (γράφημα 6), είναι φανερό από τη στατιστική Jarque-Bera που 

είναι πολύ μεγαλύτερη του 5,99, καθώς και από τις τιμές του skewness (διάφορη του 

μηδενός) και της κύρτωσης (μικρότερης του 3) ότι η κατανομή δεν είναι κανονική. 

 

 

 

Γράφημα 5: Feigenbaum  
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Γράφημα 6: Feigenbaum 

Για το μοντέλο ARCH(1) είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ένα βασικό χαρακτηριστικό. 

Η τιμή της στατιστικής Jarque-Bera είναι υψηλή και η τιμή της κύρτωσης μεγαλύτερη 

του 3 (γράφημα 7). Στο γράφημα 8 παρουσιάζεται το scatter plot των τιμών με χρονική 

υστέρηση 1. Σε αυτή την περίπτωση οι αυτοσυσχετίσεις δείχνουν έλλειψη μνήμης στα 

δεδομένα (Γράφημα 9). 
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Γράφημα 7: ARCH(1) 
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Γράφημα 8:ARCH(1) 
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Γράφημα 9: ARCH(1) 

 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις τρεις διαφορετικές εκδοχές της εξίσωσης MG: 

ντετερμινιστικής, στοχαστικής με ομοσκεδαστικότητα, και στοχαστικής με 

ετεροσκεδαστικότητα.  

 

-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

MAC

 

Γράφημα 10: Ντετερμινιστικό MG (MAC) 
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Γράφημα 11: Στοχαστικό MG (MACN) 
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Γράφημα 12: Ετεροσκεδαστικό MG(MACA) 

Η διαφορά μεταξύ των τριών γραφημάτων είναι εμφανής. Ιδιαίτερα στο πρώτο 

γράφημα που αφορά στο ντετερμινιστικό MG μοντέλο, τα δεδομένα φαίνεται να 

ακολουθούν ένα συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενο μοτίβο . Το χαρακτηριστικό αυτό θα 

φανεί καλύτερα στη συνέχεια που θα παραθέσουμε τα γραφήματα των ελκυστών. Στα 

δύο άλλα μοντέλα, με την ύπαρξη του θορύβου, βλέπουμε ότι τα δεδομένα ακολουθούν 

μια τυχαία πορεία. Παρακάτω παραθέτουμε τα γραφήματα των ελκυστών (Γράφημα 

13,14,15) των μοντέλων MG: 
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Γράφημα 13: MAC 
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Γράφημα 14: MACN 
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Γράφημα 15: MACA 

Στα παραπάνω γραφήματα φαίνονται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά των χαοτικών 

μοντέλων καθώς και ο ρόλος του θορύβου στις χρονοσειρές. Στο Γράφημα 13, το οποίο 

αφορά το ντετερμινιστικό μοντέλο MG, σχηματίζεται ένας ελκυστής με πολύ 

συγκεκριμένο σχήμα. Με την προσθήκη όμως του θορύβου, είτε λευκού είτε με ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας, αρχίζει και χάνει το σχήμα του. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε 

να κατανοήσουμε το ρόλο που παίζουν, για παράδειγμα, οι noise traders που 

αναφέραμε στο 1
ο
 κεφάλαιο, και την επίδραση τους πάνω στις τιμές και τις αποδόσεις 

των χρεογράφων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.  

Στη συνέχεια παραθέτουμε και τα γραφήματα με τις αυτοσυσχετίσεις (Γραφήματα 

16,17,18) και τα περιγραφικά στατιστικά (Γραφήματα 19,20,21) των τριών μοντέλων 

MG, αντίστοιχα. 
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Γράφημα 16: MAC  

 

 

Γράφημα 17: MACN  
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Γράφημα 18: MACA 
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Γράφημα 19: MAC  
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Γράφημα 20: MACN  



36 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-6 -4 -2 0 2 4 6

Series: MACA
Sample 1 4096
Observations 4096

Mean      -0.013371
Median  -0.014083
Maximum  6.079362
Minimum -5.672335
Std. Dev.   1.085895
Skewness   0.032008
Kurtosis   3.770291

Jarque-Bera  101.9642
Probability  0.000000

 

Γράφημα 21: MACA  

 

Οι πίνακες αυτοσυσχετίσεων μας δείχνουν ότι υπάρχει μακροπρόθεσμη μνήμη, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την ιδιότητα της εξάρτησης των παρελθουσών τιμών στα χαοτικά μοντέλα. 

Εξετάζοντας τις περιγραφικές στατιστικές μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα που 

αφορούν την κανονικότητα της κατανομής των μοντέλων MG. Για το μοντέλο MG με λευκό 

θόρυβο (MACN) η στατιστική Jarque-Bera είναι μικρότερη του 5,99, με skewness κοντά στο 

μηδέν και κύρτωση κοντά στο 3. Επομένως η συγκεκριμένη χρονοσειρά ακολουθεί κανονική 

κατανομή. Αντιθέτως στο ντετερμινιστικό μοντέλο MG (MAC) και στο MG με 

ετεροσκεδαστικότητα (MACA) η στατιστική Jarque-Bera είναι 8.55 και 101,96 αντίστοιχα, 

δηλαδή μεγαλύτερη του Jarque-Bera. Σε συνδυασμό με τις τιμές του skewness και της 

κύρτωσης, που αποκλίνουν από το 0 και το 3 αντίστοιχα, συμπεραίνουμε ότι αυτές οι δύο 

χρονοσειρές δεν κατανέμονται κανονικά. 

2.5 Έλεγχος αποτελεσματικότητας των οικονομετρικών 

εργαλείων 

Σε αυτό το κομμάτι του κεφαλαίου μας θα αρχίσουμε να παραθέτουμε τους πίνακες με 

τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μερικών από τα οικονομετρικά εργαλεία που 

περιγράψαμε στο 2
ο
 κεφάλαιο, πάνω στα προσομοιωμένα δεδομένα.  

2.5.1 Φιλτράρισμα (Prewhitening) 

Στο χαοτικό Feigenbaum μοντέλο, εφαρμόστηκε φιλτράρισμα AR(20) και για τα δύο 

δείγματα. Στo μοντέλο ARCH(1) η μικρότερη υστερηση είναι 0 και για τα δύο 

δείγματα. Οπότε δεν εφαρμόστηκε φιλτραρισμα Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει τη 

μηδενικη αυτοσυσχετιση που βρήκαμε στη προηγούμενη ενότητα. Για το μοντέλο 
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ντετερμινιστικό MG, έγινε φιλτράρισμα με AR(9) για το μεγάλο δείγμα και AR(2) για 

το μικρό. Στο ομοσκεδαστικό MG, εφαρμόστηκε AR(1) και για τα δύο δείγματα. Τέλος 

στο ετεροσκεδαστικό MG εφαρμόστηκε AR(2) στο μεγάλο δείγμα και AR(1) στο μικρό 

δείγμα. 

2.5.2 BDS στατιστική 

Η πρώτη στατιστική που θα εφαρμόσουμε είναι η στατιστική BDS. Ο πίνακας 1 δίνει 

τις p-values για όλα τα μοντέλα με μεγάλο δείγμα ενώ ο πίνακας 2 δίνει τις τιμές για 

όλα τα μοντέλα με μικρό δείγμα: 

 

Πίνακας 1: BDS p-values- Μεγάλο δείγμα 

BDS 

Μοντέλο Διάσταση σ=0,5e σ=1e σ=2e 

Feigenbaum 

2 0,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 

4 0,000 0,000 0,000 

       

ARCH (1) 

2 0,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 

4 0,000 0,000 0,000 

       

MAC  

2 0,000 0,000 0,586 

3 0,000 0,000 1,000 

4 0,000 0,000 1,000 

       

MACN  

2 0,000 0,029 1,000 

3 0,000 0,002 1,000 

4 0,000 0,002 1,000 

       

MACA  

2 0,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 

4 0,000 0,000 0,000 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του BDS είναι ότι η μηδενική υπόθεση είναι αυτή της i.i.d. 

των δεδομένων μας, όταν δεν υπάρχει φιλτράρισμα ενώ η εναλλακτική είναι ότι τα 

δεδομένα παρουσιάζουν χαοτικές ή μη γραμμικές δυναμικές, χωρίς όμως, και πρέπει να 

τονιστεί,  να ξεχωρίζει ανάμεσα στις δύο αυτές καταστάσεις. Σε περίπτωση που 

εφαρμόζεται φιλτράρισμα η μηδενική υπόθεση είναι ότι υπάρχει γραμμικότητα ενώ η 

αντίθετη ότι δεν υπάρχει. 
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Πίνακας 2: BDS p-values- Μικρό δείγμα 

BDS 

Μοντέλο Διάσταση σ=0,5e σ=1e σ=2e 

Feigenbaum 

2 0,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 

4 0,000 0,000 0,000 

       

ARCH(1) 

2 0,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 

4 0,000 0,000 0,000 

       

MAC 

2 0,000 0,000  0,010 

3 0,000 0,000  0,273 

4 0,000 0,000  0,843 

       

MACN 

2 0,000 0,345 0,947 

3 0,000  0,496 0,966 

4 0,000 0,643 0,969 

       

MACA 

2 0,000 0,020 0,047 

3 0,000 0,000 0,026 

4 0,000 0,000 0,016 

 

Στο χαοτικό μοντέλο Feigebnaum και σε όλα τα ΜG εφαρμόστηκε γραμμικό φίλτρο. 

Στα άλλα 2 μοντέλα όχι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 1 για το μεγάλο 

δείγμα,  παρατηρούμε ότι για το χαοτικό μοντέλο Feigenbaum καθώς και για τα MG, η 

μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και επομένως είναι μη γραμμικά. Για τα δύο μοντέλα 

χωρίς φιλτράρισμα βλέπουμε ότι για το μεγάλο δείγμα απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση της ανεξαρτησίας των δεδομένων χωρίς όμως να γνωρίζουμε ποια ακριβώς 

είναι η εναλλακτική. Οπότε σε μια πρώτη εκτίμηση, το BDS test, καταφέρνει να 

εντοπίσει την ύπαρξη μη γραμμικότητας ή χάους σε χρονοσειρές με μεγάλα δείγματα. 

Ωστόσο αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα όταν έχουμε μικρά 

δείγματα. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις p-values του BDS test, για μικρά δείγματα (400 

παρατηρήσεων) των χρονοσειρών των μοντέλων μας. Το BDS καταφέρνει οριακά να 

απορρίψει τη μηδενική υπόθεση για το μοντέλο MG με λευκό θόρυβο σε όλες τις 

περιπτώσεις,  κάτι που κατάφερε στα μεγάλα δείγματα. Αυτό είναι σύμφωνο με τις 
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απόψεις των Barnett et al. (1997) και Bollerslev et al. (1993) ότι δεν καταφέρνει να 

εντοπίσει όλες τις πιθανές αποκλίσεις από τη γραμμικότητα. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση μια υπόθεση που μπορεί να γίνει είναι ότι οφείλεται στο γεγονός ότι το 

δείγμα είναι μικρό και μάλιστα το Ν/m<200. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως 

αναφέρθηκε και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι Brock et al. έχουν υπολογίσει και 

χρησιμοποιούν άλλες κριτικές τιμές για τη στατιστική, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν 

είναι διαθέσιμες από το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε εδώ, έτσι ώστε να εξεταστεί 

αν αυτός είναι ο λόγος της αποτυχίας του BDS. 

2.5.3 Hinich Bispectral 

Το επόμενο οικονομετρικό εργαλείο που θα ελέγξουμε είναι το Hinich Bispectral test. 

Παρακάτω είναι οι δύο πίνακες με τα αποτελέσματα για τα μοντέλα μας, για μεγάλα 

(Πίνακας 3) και μικρά (Πίνακας 4) δείγματα: 

Πίνακας 3: Hinich Bispectral p-values- Μεγάλο δείγμα 

Hinich Bispectral 

Μοντέλο P-Value 

    

Feigenbaum 0,999 

ARCH(1) 0,0042 

MAC 0,858 

MACN 0,691 

MACA 0,771 

 

Πίνακας 4: Hinich Bispectral p-values- Μικρό δείγμα 

Hinich Bispectral 

Μοντέλο P-Value 

    

Feigenbaum 0,694 

ARCH(1) 0,013 

MAC 0,701 

MACN 0,333 

MACA 0,057 

 

Το Hinich Bispectral test, δεν εξετάζει άμεσα την ύπαρξη μη γραμμικότητας, αλλά 

ελέγχει την ύπαρξη μη γραμμικών δυναμικών στις τρίτες στιγμές, δηλαδή την 

ασυμμετρία, στο πεδίο των συχνοτήτων. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του 

συγκεκριμένου εργαλείου είναι ότι δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή γραμμικών 

φίλτρων και γι’αυτόν τον λόγο δεν αφαιρέθηκαν τα γραμμικά φίλτρα που 

εφαρμόστηκαν από το λογισμικό καθώς δεν θα αλλοιώσουν τα αποτελέσματα μας. 
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Κοιτώντας τον πίνακα με τα μεγάλα δείγμα παρατηρούμε ότι απορρίπτουμε την 

γραμμικότητα των δεδομένων μας για το μοντέλο ARCH(1) ενώ για τα υπόλοιπα 

τέσσερα μοντέλα δεν την απορρίπτουμε . Όπως όμως αναφέρουν οι Barnett et al. 

(1997), το γεγονός ότι δεν απορρίπτουμε τη γραμμικότητα με το test του Hinich, αυτό 

δεν σημαίνει ότι την αποδεχόμαστε αφού αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη 

για τον έλεγχο της. Σχεδόν ίδια αποτελέσματα παρατηρούμε και στον πίνακα που 

αφορά το μικρό δείγμα όπου αναμενόμενη είναι η απόρριψη της γραμμικότητας στο 

ARCH(1) μοντέλο που είναι μη γραμμικό, γεγονός που είχαμε επιβεβαιώσει και στην 

ανάλυση των περιγραφικών στατιστικών τους. Ενδιαφέρουσα ωστόσο είναι η αποδοχή 

της γραμμικότητας και στα τέσσερα χαοτικά μοντέλα που έχουμε, είτε με την ύπαρξη 

θορύβου, είτε στα ντετερμινιστικά μοντέλα, γεγονός ειδικά που έρχεται σε αντίθεση με 

μερικά από τα περιγραφικά στατιστικά, όπως για το ντετερμινιστικό MG και το 

ετεροσκεσδαστικό MG. Μια εξήγηση για το φαινόμενο αυτό δίνεται από τους Ashley 

και Patterson (1989) οι οποίοι τονίζουν ότι το συγκεκριμένο εργαλείο δεν μπορεί να 

εντοπίσει τις μη γραμμικές δυναμικές σε κάποια χαοτικά μοντέλα που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πεδίο των συχνοτήτων. Επομένως συμπερασματικά με το 

Hinich Bispectral test μπορούμε να απορρίψουμε τη γραμμικότητα των δεδομένων. Σε 

περίπτωση όμως που η γραμμικότητα δεν απορριφθεί αυτό δεν αποτελεί από μόνο του 

ένδειξη ότι τα δεδομένα μας είναι γραμμικά και χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε και 

άλλα test για να προβούμε σε ασφαλές συμπέρασμα. 

2.5.4 Hinich Bicovariance 

Συνεχίζοντας τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των οικονομετρικών εργαλείων, 

παραθέτουμε τα αποτελέσματα του Hinich bicovariance test, για μεγάλα (Πίνακας 5) 

και μικρά (Πίνακας 6) δείγματα: 

 

Πίνακας 5: Hinich Bicovariance p-values- Μεγάλο δείγμα 

 

Hinich Bicovariance 

Μοντέλο P-Value 

    

Feigenbaum 0,000 

ARCH(1) 0,000 

MAC 0,343 

MACN 0,544 

MACA 0,001 
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Πίνακας 6: Hinich Bicovariance p-values- Μικρό δείγμα 

Hinich Bicovariance 

Μοντέλο P-Value 

    

Feigenbaum 0,000 

ARCH(1) 0,002 

MAC 0,819 

MACN 0,859 

MACA 0,013 

 

Το Hinich Bicovariance test αποτελεί το αντίστοιχο του Bispectral, αλλά μελετάει τα 

δεδομένα στο πεδίο του χρόνου. Επομένως μπορούμε να συγκρίνουμε άμεσα τα 

αποτελέσματα των δύο αυτών εργαλείων. Το bicovariance test, απορρίπτει την 

κανονικότητα στα πρώτα δύο μοντέλα και στο μοντέλο MG με ετεροσκεδαστικότητα, 

ενώ δεν την απορρίπτει στις δύο πρώτες εκδοχές του MG μοντέλου. Η απόρριψη της 

κανονικότητας των μη γραμμικών μοντέλων, Feigenbaum και ARCH, είναι 

αναμενόμενη όπως έγινε και με το αντίστοιχο προηγούμενο εργαλείο, όπως 

αναμενόμενη είναι και η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης για το μοντέλο MACA. 

Εδώ όμως έχουμε την πρώτη διαφορά με το Bispectral. Το παρόν εργαλείο καταφέρνει 

να απορρίψει τη συμμετρία  στο ντετερμινιστικό χαοτικό μοντέλο Feigenbaum, σε 

αντίθεση με το bispectral και τα προβλήματα που αναφέραμε, στο προηγούμενο 

κομμάτι, που έχει απέναντι στα χαοτικά μοντέλα. Επίσης το bicovariance απορρίπτει 

και το χαοτικό MG μοντέλο με ετεροσκεδαστικότητα. Παρόλαυτα όπως φαίνεται από 

τους δύο πίνακες αδυνατεί να απορρίψει το ντετερμινιστικό MG όπως και το MG με 

λευκό θόρυβο. Από την έρευνα στη βιβλιογραφία δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο για το 

λόγο της συγκεκριμένης αδυναμίας. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το 

συγκεκριμένο εργαλείο, είναι παρόμοια με αυτά του αντίστοιχου εργαλείου στο πεδίο 

των συχνοτήτων. Ωστόσο το bicovariance πλεονεκτεί σε σχέση με το τελευταίο, διότι 

καταφέρνει σε ορισμένες περιπτώσεις να εντοπίσει ασυμμετρία σε χαοτικά μοντέλα που 

το bispectral δεν μπορεί, όπως στο MACA, όπου η ετεροσκεδαστικότητα του 

σφάλματος εντοπίζεται από το τεστ. Εντούτοις και το Hinich bicovariance δεν μπορεί 

από μόνο του να αποτελέσει ένα εργαλείο για τον έλεγχο της ύπαρξης μη γραμμικών ή 

υψηλοδιάστατων δυναμικών. Κλείνοντας , ένα κοινό στοιχείο που προκύπτει από τους 

πίνακες των αποτελεσμάτων των δύο εργαλείων του Hinich, είναι ότι οι τιμές τους δεν 

επηρεάζονται σχεδόν καθόλου από τη διαφορά στο μέγεθος του δείγματος. 
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2.5.5 McLeod &Li test 

Η επόμενη στατιστική την οποία θα εξετάσουμε είναι η McLeod & Li. Όπως 

αναφέραμε και στη θεωρία η συγκεκριμένη στατιστική εξετάζει τη συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης των τετραγώνων των καταλοίπων για ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ δύο 

διαφορετικών χρονικών στιγμών τους. Οι McLeod & Li αναφέρουν ότι το Μ πρέπει να 

είναι σχετικά μεγάλο για τη στατιστική. Στο άρθρο τους επιλέγουν Μ=20. Οι Ashley 

και Patterson επιλέγουν Μ=24. Το λογισμικό δίνει αποτελέσματα για διάφορες τιμές 

του Μ, στους παρακάτω πίνακες όμως παραθέτουμε για Μ=20 και Μ=24. Ο Πίνακας 7 

δίνει τις p-values του test για το μεγάλο δείγμα και ο Πίνακας 8 για το μικρό: 

 

Πίνακας 7: McLeod-Li p-values- Μεγάλο δείγμα 

McLeod-Li test 

Μοντέλο P-Value 

  M=20 M=24 

Feigenbaum 0,011 0,021 

ARCH(1) 0,000 0,000 

MAC 0,000 0,000 

MACN 0,361 0,225 

MACA 0,000 0,000 

 

Πίνακας 8: McLeod-Li p-values- Μικρό δείγμα 

McLeod-Li test 

Μοντέλο P-Value 

  M=20 M=24 

Feigenbaum 0,283 0,350 

ARCH(1) 0,009 0,007 

MAC 0,000 0,000 

MACN 0,523 0,513 

MACA 0,001 0,001 

 

Η συγκεκριμένη στατιστική ουσιαστικά ελέγχει για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας 

στα δεδομένα και τις μη γραμμικές δυναμικές που προκύπτουν από αυτήν. H μηδενική 

υπόθεση είναι ότι τα δεδομένα προέρχονται από ένα γραμμικό μηχανισμό. 

Παρατηρούμε ότι η στατιστική για τα μεγάλα δείγματα, απορρίπτει τη μηδενική 

υπόθεση, όπως αναμενόταν, για τα ντετερμινιστικά χαοτικά μοντέλα (1 και 3), για το 

χαοτικό με ετεροσκεδαστικότητα (μοντέλο 5) και τέλος για το ARCH(1). Αυτό που 

είναι ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αποδέχεται τη μηδενική υπόθεση για το χαοτικό 

MG μοντέλο με λευκό θόρυβο (μοντέλο 4) κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης. Πρώτα όμως μπορούμε να αναλύσουμε και τα αποτελέσματα της 
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στατιστικής στο μικρότερο δείγμα. Εδώ φαίνεται πάλι η αδυναμία των στατιστικών που 

μελετάμε, όταν έχουμε μικρά δείγματα δεδομένων. Στις 400 παρατηρήσεις η στατιστική 

αδυνατεί να απορρίψει τη μηδενική υπόθεση για το μοντέλο Feigenbaum και για το 

μοντέλο λευκού θορύβου, κάτι που κατάφερε στο μεγάλο δείγμα. Τα υπόλοιπα 

αποτελέσματα είναι τα ίδια με το μεγάλο δείγμα. Πάλι παρατηρούμε ότι η στατιστική 

αποδέχεται τη μηδενική υπόθεση για το MG με λευκό θόρυβο. Σε άρθρο της η Kyrtsou 

(2008) εφαρμόζει το McLeod-Li test, σε MG με λευκό θόρυβο και εντοπίζει ότι 

υπάρχουν σημάδια ετεροσκεδαστικότητας παρότι η κατασκευή του μοντέλου δεν 

προβλέπει τέτοια σημάδια. Συμπερασματικά η στατιστική McLeod-Li καταφέρνει με 

μεγάλη ακρίβεια να εντοπίσει την ύπαρξη δυναμικών ετεροσκεδαστικότητας στα 

δεδομένα, έχει όμως ιδιαίτερη αδυναμία όταν εξετάζει μικρά δείγματα.  

2.5.6. Engle test 
Η επόμενη στατιστική που εξετάζουμε στο κεφάλαιο μας, είναι η στατιστική LM του 

Engle. Εξετάζει για την ύπαρξη ARCH διαταραχών στα δεδομένα μας κάνοντας χρήση 

του έλεγχου με το R
2
. Η μηδενική υπόθεση είναι αυτή της απουσίας ARCH 

διαταραχών. Παραθέτουμε τους πίνακες με τις p-values του LM Engle test, για μεγάλα 

(Πίνακας 9) και μικρά (Πίνακας 10) δείγματα. Το λογισμικό εξετάζει τις p-values για 

διαφορετικές τιμές βαθμών ελευθερίας, εμείς όμως παραθέτουμε τις τιμές για 5 

βαθμούς ελευθερίας: 

 

Πίνακας 9: Engle test p-values- Μεγάλο δείγμα 

Engle's test 

Μοντέλο P-Value 

    

Feigenbaum 0,005 

ARCH(1) 0,000 

MAC 0,000 

MACN 0,228 

MACA 0,000 

 

Πίνακας 10: Engle test p-values- Μικρό δείγμα 

Engle's test 

Μοντέλο P-Value 

    

Feigenbaum 0,022 

ARCH(1) 0,003 

MAC 0,000 

MACN 0,794 

MACA 0,000 
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Τα αποτελέσματα του Engle test είναι σε γενικές γραμμές αναμενόμενα. Είναι σε 

μεγάλο βαθμό παρόμοια με αυτά του McLeod & Li test. Τόσο στο μεγάλο όσο και στο 

μικρό δείγμα, η στατιστική εντοπίζει ARCH διαταραχές σε όλα τα μοντέλα εκτός του 

ομοσκεδαστικού MG μοντέλου. Σε αντίθεση με τη στατιστική McLeod & Li, η 

στατιστική του Engle εντοπίζει ARCH διαταραχή και στο χαοτικό μοντέλο Feigenbaum 

με μικρότερο δείγμα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι σε αυτό το σημείο πλεονεκτεί 

απέναντι στην McLeod & Li. Σαν γενικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η 

στατιστική Engle δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα από την McLeod-Li στατιστική, παρότι έχει 

ένα μικρό πλεονέκτημα όταν έχουμε μικρά δείγματα. Τα αποτελέσματα παραπάνω 

επίσης επιβεβαιώνουν τον Bollerslev (1996) που λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να εντοπίσει  ARCH διαταραχές σε GARCH μοντέλα, ωστόσο όμως παρατηρούμε ότι 

όταν ελέγχουμε GARCH μοντέλα, κάνοντας χρήση είτε της Engle, είτε της στατιστικής 

McLeod-Li, χρειαζόμαστε ένα ικανο δείγμα παρατηρήσεων για να έχουμε σωστά 

αποτελέσματα. 

2.5.7 Tsay’s test 
Η στατιστική του Tsay κάνει έλεγχο για την ύπαρξη μη γραμμικότητας στο μέσο, 

ερευνώντας για γραμμική εξάρτηση δευτέρου βαθμού στα δεδομένα μας. Παραθέτουμε 

τις p-values του Tsay’s test, για μεγάλα (Πίνακας 11) και μικρά (Πίνακας 12) δείγματα: 

 

Πίνακας 11: Tsay’s test p-values- Μεγάλο δείγμα 

Tsay's test 

Μοντέλο P-Value 

    

Feigenbaum 0,000 

ARCH(1) 0,016 

MAC 0,774 

MACN 0,660 

MACA 0,706 

 

Πίνακας 12: Tsay’s test p-values- Μικρό δείγμα 

Tsay’s test 

Μοντέλο P-Value 

    

Feigenbaum 0,000 

ARCH(1) 0,050 

MAC 0,633 

MACN 0,540 

MACA 0,000 
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Το πρώτο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε για τα αποτελέσματα της στατιστικής Tsay 

είναι ότι αποτυγχάνει πλήρως να εντοπίσει μη γραμμικότητα στα μοντέλα MG, με 

εξαίρεση το ετεροσκεδαστικό μοντέλο στο μικρό δείγμα, κάτι το οποίο είναι 

αξιοπερίεργο. Όσον αφορά στα άλλα μοντέλα η στατιστική απορρίπτει τη μηδενική 

υπόθεση για ύπαρξη μη γραμμικότητας στο μέσο για το Feigenbaum μοντέλο και για το 

ARCH(1) μοντέλο. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της στατιστικής Tsay είναι ότι σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες στατιστικές, έχει ιδιαίτερη δύναμη ακόμα και όταν 

έχουμε μικρότερα δείγματα, αφού από τον πίνακα 12 παρατηρούμε ότι έχουμε τα ίδια 

αποτελέσματα. 

2.6 Εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας προσανατολιζόμαστε 

στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των οικονομετρικών εργαλείων που 

περιγράψαμε, πάνω σε πραγματικά δεδομένα της οικονομίας. Αρχικά μελετάμε έναν 

καθαρά οικονομικό δείκτη, τον πληθωρισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας, όπως 

αυτός προκύπτει από το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), σε 368 μηνιαίες 

παρατηρήσεις. Το δεύτερο δείγμα που χρησιμοποιούμε είναι ένας χρηματοοικονομικός 

δείκτης, οι τιμές κλεισίματος του δείκτη Dow Jones, σε ημερήσια συχνότητα, από το 

1928 έως και το 2008, με συνολικά 19930 παρατηρήσεις. Η διαδικασία που 

ακολουθούμε και για τα τρία δείγματα είναι η ίδια. Αρχικώς ελέγχουμε για την ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας στα δεδομένα, κάνοντας χρήση του επαυξημένου ελέγχου Dickey-

Fuller (ADF) και σε περίπτωση που εντοπιστεί μη στασιμότητα στη χρονοσειρά, 

προσαρμόζουμε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας λογαριθμικές διαφορές. Στη συνέχεια 

εφαρμόζουμε τα οικονομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

2.7 Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας είναι απαραίτητος, διότι πρέπει να 

αποκλείσουμε την περίπτωση η χρονοσειρά μας να είναι μη στάσιμη. Πρώτα 

παραθέτουμε τις γραφικές απεικονίσεις των χρονοσειρών των δεδομένων μας, που 

μπορούν να μας δώσουν μια πρώτη εικόνα για το αν η χρονοσειρά μας είναι στάσιμη ή 

όχι. 
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Γράφημα 22: CPI Γερμανίας 
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Γράφημα 23: CPI Ολλανδίας 
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Γράφημα 24: Dow Jones Index 
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Και για τα τρία δείγματα μας φαίνεται να υπάρχει μία σαφής ανοδική πορεία με το 

πέρασμα του χρόνου, δείγμα ότι οι συγκεκριμένες χρονοσειρές είναι μη στάσιμες 

διαδικασίες. Επομένως είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τις τροποποιημένες 

παρατηρήσεις μας, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά 1 λόγω των διαφορών που 

χρησιμοποιήσαμε, για να ελέγξουμε τα αποτελέσματα που θα μας δώσουν τα 

οικονομετρικά εργαλεία. 

2.8 Εφαρμογή των οικονομετρικών εργαλείων 

Πρώτα παραθέτουμε τα αποτελέσματα της BDS των δύο διαφορετικών δειγμάτων CPI 

για να τα συγκρίνουμε μεταξύ τους καθώς και του Dow Jones Index. Και στις τρεις 

χρονοσειρές έχει εφαρμοστεί φιλτράρισμα των δεδομένων. Η στατιστική BDS γι’αυτά 

τα τρία δείγματα έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

    Πίνακας 13: BDS test 

BDS 

Σειρές Διάσταση σ=0,5ε σ=1ε σ=2ε 

CPI 

Γερμανίας 

2 0,004 0,001 0,000 

3 0,006 0,000 0,001 

4 0,003 0,000 0,000 

       

CPI 

Ολλανδίας 

2 0,480 0,491 0,666 

3 0,773 0,849 0,887 

4 0,549 0,725 0,910 

       

Dow Jones 

Index 

2 0,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 

4 0,000 0,000 0,000 

 

Στις τιμές της παραπάνω στατιστικής παρατηρούμε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η BDS 

δείχνει ότι η χρονοσειρά του πληθωρισμού της Γερμανίας παρουσιάζει χαοτικές ή μη 

γραμμικές δυναμικές, σε αντίθεση με αυτή της Ολλανδίας που ξεκάθαρα δεχόμαστε τη 

μηδενική υπόθεση της γραμμικότητας. Τη διαφορά αυτή των αποτελεσμάτων μας δεν 

μπορούμε να την αποδώσουμε στο μικρό δείγμα, καθώς οι 368 μηνιαίες παρατηρήσεις 
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θεωρούνται αρκετές ώστε να δώσουν ένα σαφές αποτέλεσμα. Χρειάζονται λοιπόν 

περαιτέρω διερεύνηση οι δύο χρονοσειρές μας για να μπορέσουμε να δώσουμε μια 

σαφή απάντηση για τη φύση τους. 

Όσον αφορά στο δείκτη Dow Jones, η BDS δείχνει να απορρίπτει ξεκάθαρα την 

υπόθεση της γραμμικότητας. Για να μπορέσουμε όμως να προσδιορίσουμε με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τη φύση της χρονοσειράς συνεχίζουμε με τα άλλα οικονομετρικά 

εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις στατιστικές Hinich Bispectral και Hinich Bicovariance 

για τα τρία δείγματα: 

    Πίνακας 14: Hinich Bispectral 

Hinich Bispectral 

Σειρές P-Value 

    

CPI Γερμανίας 0,212 

CPI Ολλανδίας 0,373 

Dow Jones Index 1,000 

 

Πίνακας 15: Hinich Bicovariance 

Hinich Bicovariance 

Μοντέλο P-Value 

    

CPI Γερμανίας 0,003 

CPI Ολλανδίας 0,271 

Dow Jones Index 0,000 

 

H στατιστική Hinich Bispectral, που μελετά τις τρίτες στιγμές στο φάσμα των 

συχνοτήτων για να αποφανθεί για την κανονικότητα στη χρονοσειρά, βλέπουμε ότι 

δέχεται και για τα τρία μας μοντέλα ότι ακολουθούν κανονική κατανομή. Κάτι τέτοιο 

δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει, καθώς στη μελέτη της αποτελεσματικότητας της 

συγκεκριμένης στατιστικής στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι δεν μπορεί να 

εντοπίσει με σιγουριά την ύπαρξη κανονικότητας. Μάλιστα η στατιστική αυτή μπορεί 
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να μας χρησιμεύσει μόνο όταν απορρίπτει την κανονικότητα, καθώς στην αντίθετη 

περίπτωση , όπως έχουμε εδώ, δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για να μας κάνει να 

αποφανθούμε ότι τα δεδομένα μας ακολουθούν κανονική κατανομή. 

Αντιθέτως τα αποτελέσματα της στατιστικής Bicovariance, συμφωνούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό με τις προσδοκίες μας μετά από την εφαρμογή της στατιστικής BDS. Έτσι για 

τον CPI Γερμανίας όπως και για τον Dow Jones Index, η στατιστική απορρίπτει την 

μηδενική υπόθεση της κανονικότητας των δεδομένων μας, γεγονός που ενισχύει την 

υπόθεση ότι αυτές οι δύο χρονοσειρές χαρακτηρίζονται από μη γραμμικές δομές όπως 

έδειξε και η στατιστική BDS. Σύμφωνα με την BDS είναι και τα αποτελέσματα για τον 

CPI Ολλανδίας, που αποδέχεται τη μηδενική υπόθεση της γραμμικότητας, ενισχύοντας 

πλέον τα στοιχεία που συνηγορούν ότι ο CPI για την Ολλανδία μάλλον είναι γραμμικής 

φύσεως. 

Συνεχίζουμε παραθέτοντας τα αποτελέσματα της στατιστικής McLeod & Li: 

Πίνακας 16: McLeod & Li 

McLeod-Li test 

Σειρές P-Value 

  M=20 M=24 

CPI Γερμανίας 0,004 0,010 

CPI Ολλανδίας 0,271 0,276 

Dow Jones Index 0,000 0,000 

 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής McLeod & Li, δείχνουν να παγιώνουν τις υποθέσεις 

μας και τα ευρήματα των προηγούμενων στατιστικών. Ο CPI Γερμανίας καθώς και o 

δείκτης Dow Jones παρουσιάζουν ετεροσκεδαστικότητα σε αντίθεση με τον CPI 

Ολλανδίας όπου για τρίτη συνεχόμενη φορά δεχόμαστε την ανεξαρτησία των 

δεδομένων. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε την αποτυχία εύρεσης μη γραμμικών δομών 

στο μέγεθος του δείγματος καθώς 368 μηνιαία δεδομένα είναι αρκετά μεγάλο δείγμα 

για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Όλες οι στατιστικές που χρησιμοποιήσαμε 

έως τώρα για τον CPI Ολλανδίας, δείχνουν τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή τη 

γραμμικότητα και κανονικότητα της συγκεκριμένης χρονοσειράς, γεγονός που μας 

οδηγεί σχεδόν με σιγουριά να δεχτούμε την ερμηνεία τους, γεγονός που θα φανεί 

εξετάζοντας και τις υπόλοιπες στατιστικές που έχουμε στη διάθεση μας: 
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Πίνακας 17: Engle’s test 

Engle's test 

Σειρές P-Value 

    

CPI Γερμανίας 0,018 

CPI Ολλανδίας 0,371 

Dow Jones Index 0,000 

 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής Engle’s, δίνουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τις 

προηγούμενες στατιστικές. Μάλιστα όπως είχαμε αναφέρει, η στατιστική Engle έχει 

ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τη στατιστική McLeod & Li, στα μικρά δείγματα. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι για μια ακόμα φορά φαίνεται να υπάρχουν μη γραμμικές 

ARCH διαταραχές στον CPI Γερμανίας και Dow Jones Index, ενώ ο CPI Ολλανδίας 

φαίνεται να μη χαρακτηρίζεται ούτε από ARCH διαταραχές. 

Τέλος έχουμε και τα αποτελέσματα της στατιστικής Tsay’s: 

 

Πίνακας 18: Tsay’s test 

Tsay's test 

Σειρές P-Value 

    

CPI Γερμανίας 0,000 

CPI Ολλανδίας 0,414 

Dow Jones Index 0,000 

 

Ολοκληρώνοντας με τη τελευταία στατιστική, μπορούμε πλέον με σιγουριά να 

κατανοήσουμε τη φύση των χρονοσειρών μας. Και εδώ, όπως και σε όλες τις 

προηγούμενες περιπτώσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει γραμμικότητα στο μέσο για τον CPI 

Ολλανδίας, ενώ το αντίθετο συμβαίνει για τον CPI Γερμανίας και Dow Jones Index.  

Συμπερασματικά από την παραπάνω έρευνα καταλήγουμε στο ότι ξεκάθαρα ο CPI 

Γερμανίας όπως και ο δείκτης Dow Jones χαρακτηρίζονται από μη γραμμικές 

δυναμικές. Το ερώτημα είναι ποιο θα ήταν το κατάλληλο μοντέλο για να εφαρμόσουμε 

σε αυτά τα δεδομένα. Από την έρευνα του προηγούμενου κεφαλαίου προκύπτει ότι ένα 

πιθανό μοντέλο θα ήταν ένα μεικτό μοντέλο που θα εξηγούσε τη μη-γραμμικότητα 

τόσο στο μέσο όσο και στη διακύμανση. Από την άλλη με σιγουριά μπορούμε να 

δεχτούμε ότι ο CPI Ολλανδίας, δεν παρουσιάζει μη γραμμικές δυναμικές ή διαταραχές 
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και επομένως ένα γραμμικό μοντέλο θα ήταν κατάλληλο να εφαρμοστεί σε περίπτωση 

που θέλουμε να συνεχίσουμε με μοντελοποίηση και πρόγνωση των δεδομένων μας, 

κάτι που επί της παρούσης είναι εκτός του σκοπού της εργασίας.  
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 Συμπεράσματα και προτάσεις 

Ένα συμπέρασμα που προέκυψε από την εργασία είναι τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των οικονομετρικών εργαλείων. Αποδείχθηκε έως 

ένα βαθμό, και αυτό λόγω των περιορισμών που θα αναφερθούν στη συνέχεια, ότι τα 

εργαλεία αυτά καταφέρνουν να μας δώσουν τα αποτελέσματα εκείνα που αναμένονται 

με βάση την θεωρητική τους μορφή. Δεν μπορούν σίγουρα να σταθούν ως ανεξάρτητα 

εργαλεία καθώς καθένα από αυτά αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με τον εντοπισμό 

μη γραμμικών δυναμικών σε διάφορες περιπτώσεις. Έτσι κάποιοι οικονομετρικοί 

έλεγχοι αδυνατούν να μας δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε μικρά δείγματα 

ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν αναλύουν συγκεκριμένα μοντέλα, όπως 

χαοτικά ή ARCH, GARCH κ.τ.λ. Στην πλειοψηφία τους όμως είναι εξαιρετικά χρήσιμα 

και μας βοηθούν στην καλύτερη ανάλυση των δεδομένων μας και μας οδηγούν στην 

καλύτερη επιλογή μοντέλου που τα χαρακτηρίζει και επομένως σε καλύτερες 

προβλέψεις. Μάλιστα το δεύτερο μέρος του ερευνητικού κομματιού απέδειξε, ότι παρά 

τις αδυναμίες που έχουν τα εργαλεία αυτά μεμονωμένα, αν χρησιμοποιηθούν σε 

συνδυασμό ακόμα και σε πραγματικά δεδομένα τις αγοράς, τότε μπορούν να μας 

οδηγήσουν με σχεδόν σίγουρη ακρίβεια στη σωστή περιγραφή των χρονοσειρών μας. 

Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εργασία είχε και αρκετούς περιορισμούς, που 

αφορούσαν κυρίως το ερευνητικό κομμάτι της. Καταρχάς τα εξομοιωμένα δεδομένα 

που χρησιμοποιήθηκαν συλλέχθηκαν ως ήδη εξομοιωμένα από άλλες έρευνες. Ο λόγος 

πίσω από αυτό είναι ότι η σωστή εξομοίωση δεδομένων και μοντέλων αποτελεί η ίδια 

μια πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί συγκεκριμένα λογισμικά και τρόπους 

προσέγγισης κάτι που ήταν εκτός του σκοπού της εργασίας. Ένας δεύτερος περιορισμός 

είναι το γεγονός ότι το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογίσει τις 

στατιστικές παρότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο καθώς επιτρέπει πλήρη παραμετροποίηση 

και αρκετά οικονομετρικά εργαλεία, πάσχει από δύο αδυναμίες, όπως είναι ο 

περιορισμένος αριθμός οικονομετρικών εργαλείων που υποστηρίζει καθώς και το 

πεπερασμένο δείγμα παρατηρήσεων που είναι ικανό να εξετάσει.  

Τέλος πρέπει να αναφερθούμε και σε μια σειρά από προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

σχετικά με το θέμα της εργασίας. Πολύ ενδιαφέρουσα θα ήταν η χρησιμοποίηση ακόμα 

περισσότερων εξομοιωμένων δεδομένων, από μεγαλύτερη ποικιλία θεωρητικών 

μοντέλων που γνωρίζουμε, όπως για παράδειγμα μοντέλα ARFIMA, άλλα χαοτικά 

μοντέλα κ.λ.π. Αυτό θα μας έδινε μία ακόμα καλύτερη και σαφέστερη εικόνα της 
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αποτελεσματικότητας των οικονομετρικών εργαλείων που περιγράψαμε. Μία ακόμα 

πρόταση είναι ο έλεγχος ακόμα περισσότερων οικονομετρικών εργαλείων, ίσως όχι και 

τόσο γνωστών όσων περιγράψαμε, αλλά ιδιαίτερα στατιστικών που αφορούν τον 

έλεγχο ύπαρξης χάους που απαιτούν περισσότερο εξειδικευμένο λογισμικό και 

υπολογιστική ισχύ. Τέλος έρευνα θα μπορούσε να γίνει σε πραγματικά δεδομένα που 

αφορούν κοινά μεγέθη σε διαφορετικές αγορές (π.χ. δείκτες χρηματιστηρίων σε 

διαφορετικές χώρες) και σύνδεση των όποιων διαφορών ή κοινών στοιχείων 

προκύψουν με την ανάλογη βιβλιογραφία που περιγράψαμε στο πρώτο κεφάλαιο. 



 

Ξένη Βιβλιογραφία 
 

Abhyankar, A. (1998), Linear and nonlinear Granger causality: Evidence from the U.K. 

stock index futures market. Journal of Future Markets, 18: 519–540. 

Ashley, R.A., Patterson, D.M.(1989). Linear versus nonlinear macroeconomies: a 

statistical test. International Economic Review, 30, 685-704. 

Ashley, R.A., Patterson, D.M. (2000). Nonlinear model specification/diagnostics, 

insights from a battery of nonlinearity tests. Economics Department Working Paper 

E99-05, Virginia Tech. 

Bachelier, L. (1900a). Théorie de la spéculation. Annales Scientifiques de l’École 

Normale Supérieure , 3(17), 21–86. 

Baillie, R.T., Bollerslev, T. (1993). Cointegration, Fractional Cointegration, and 

Exchange Rate Dynamics. The Journal of Finance, 49(2), 737-745. 

Barnett, W.A., Ronald Gallant, A., Hinich, M.J., Jungeilges, J.A., Kaplan, D.T., Jensen, 

M.J. (1997). A singleblind controlled competition among tests for nonlinearity and 

chaos. Journal of Econometrics, 82, 157–192. 

Barnett, W.A., Serletis, A. (2000). Martingales, nonlinearity, and chaos. Journal of 

Economic Dynamics and Control, 24, 703–724. 

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. 

Journal of Econometrics, 31, 307-27. 

Bollerslev, T., R.F. Engle and D.B. Nelson (1993). ARCH Models,  in R.F. Engle and 

D. McFadden (eds.), Handbook of Econometrics, Volume IV, 2959-3038. Amsterdam: 

North-Holland. 

Bonnano, G., Lillo, F., Mantegna, R.N. (2001). Levels of complexity in financial 

markets. Physica A, 299, 16-27 

Brock,W.A., Hsieh, D.A., LeBaron,B. (1991). Nonlinear Dynamics, Chaos, and 

Instability: Statistical Theory and Economic Evidence, MIT Press, Reading, MA 

Brock, W.A., Davis Dechert, W., Lebaron, B., Scheinkman, J.A. (1996). A test for 

independence based on the correlation dimension. Econometric Reviews, 15, 197–235. 

http://archive.numdam.org/article/ASENS_1900_3_17__21_0.pdf


 

Brock, W.A., Hommes, C.H. (1998). Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a 

simple asset pricing model. Journal of Economic Dynamics and Control, 22, 1235-

1274. 

Brooks, C. and Hinich, M. J. (1998). Episodic nonstationarity in exchange rates. 

Applied Economics Letters, 5, 719–22. 

Cutler, D.M., Poterba, J.M., Summers, L. H. (1990). Speculative Dynamics and the 

Role of Feedback Traders. American Economic Review, American Economic 

Association, 80(2), 63-68. 

DeLong J.B., Andrei S. , Summers, L.H., Waldmann, R.W. (1990). Positive-Feedback 

Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation. Journal of Finance, 

45(2), 374-397. 

Durlauf, S., Arthur, W.B., Lane, D.A. (1997). The Economy as an Evolving Complex 

System II. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Eckmann, J.P., Ruelle, D.(1985). Ergodic theory of chaos and strange attractors, Review 

of Modern Physics, 57, 617-656. 

Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the 

variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50, 987–1007. 

Fama, E. (1965). The behavior of stock market prices. The journal of Business, 38(1), 

34-105. 

Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. 

 Journal of Finance, 25 (2), 383–417. 

Finnerty, J.E. (1976). Insiders' Activity and Inside Information: A Multivariate 

Analysis. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 11 , 205-215. 

Gerheson, C., Heylighen, F., Cilliers P. (2007). Complexity and Philosophy. Science 

and Society. Oxford: Radcliffe Publishing. 

Gibbons, M., Hess, P. (1981). Day of the Week Effects and Asset Returns. Journal of 

Business, 579-596. 

Granger, C.W.J. and A.P. Andersen, (1978). An introduction to bilinear time series 

models , Vandenhoeck and Ruprecht, GSttingen. 

http://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v80y1990i2p63-68.html
http://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v80y1990i2p63-68.html
http://ideas.repec.org/s/aea/aecrev.html


 

Grassberger, P., Procaccia, I. (1983). Measuring the strangeness of strange attractors. 

Physica D, 189–208. 

Guégan D. (2009) Chaos in Economics and Finance, Annuals Review in Control,  in 

press. 

Hasselman, K.,  Munk, W. And  MacDonald, G. (1963) . Bispectrum of ocean waves,in 

Proceedings of the Symposium on Time Series Analysis, edited by M. Rosenblatt, pp. 

125-139, John Wiley, New York, 1963. 

Healy, R.M., Palepu, K.G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and 

the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of 

Accounting and Economics, 31 (1-3), 405-440. 

Hiemstra C., Jones, J.D. (1994). Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in 

the Stock Price- Volume Relation. The Journal of Finance, 49 (5), 1639-1664. 

Hinich. M.J.(1982). Testing for Gaussianity and linearity of a stationary time series. 

Journal of Time Series Analysis, 3(3), 169-176. 

Hinich, M.J., Patterson, D.M. (1985). Evidence of nonlinearity in daily stock returns. 

Journal of Business and Economic Statistics, 3, 69–77. 

Hinich. M.J. (1996). Testing for dependence in the input to a linear time series model. 

Nonparametric Statistics, 6, 205-221. 

Hommes C., Manzan S.(2006). Comments on testing for nonlinear structure and chaos 

in economic time series. Journal of Macroeconics, 28(1), 169–174. 

Hsieh, D.A. (1987). Testing for Nonlinear Dependence in Daily Foreign Exchange 

Rates. The Journal of Business, 62(3), 339-368. 

Johnson, N. F. (2007). Two's Company, Three is Complexity: A simple guide to the 

science of all sciences. Oxford: Oneworld. 

Judge, G. G., Griffiths, W. E., Carter Hill, R., Lütkepohl, H. and Lee, T.-C. (1985), 

TheTheory and Practice of Econometrics, second edn, John Wiley & Sons, New York. 

Kurz, M., Jin, H., Motolese, M. (2003): "Endogenous Fluctuations and the Role of 

Monetary Policy." In Aghion, P., Frydman, R., Stiglitz, J., Woodford, M. (ed.) 



 

Knowledge, Information, and Expectations in Modern Macroeconomics, in Honor of 

Edmund S. Phelps, Chapter 10, 188 - 227. Princeton: Princeton University Press 

Kyrtsou, C., Terraza, M. (2003). Stochastic chaos or ARCH effects in stock series? A 

comparative study. International Review of Financial Analysis, 11, 407-431. 

Kyrtsou C., Terraza M. (2003). Is it possible to study chaotic and ARCH behaviour 

jointly? Application of a noisy Mackey–Glass equation with heteroskedastic errors to 

the Paris Stock Exchange returns series. Computational Econonometric, 21, 257–276. 

Kyrtsoy, C., Serletis, A. (2005). Univariate tests for nonlinear structure. Journal of 

Microeconomics, 28, 154-168. 

Kyrtsou C, LabysW (2006). Evidence for chaotic dependence between US inflation and 

commodity prices. Journal of Macroeconomics , 28(1), 256–266. 

Kyrtsou, C. (2008). Re-examining the sources of heteroskedasticity: the paradigm of 

noisy chaotic models. Physika A, 387, 6785–6789 

Kyrtsou, C., Terraza, M. (2009). Seasonal Mackey–Glass–GARCH process and short-

term dynamics. Empirical Econometrics, 38 , 325-245. 

Lee, W.Y., Jiang, C.X., Indro, D.C. (2002). Stock market volatility, excess returns, and 

the role of investor sentiment. Journal of Banking & Finance, 26 (12), 2277-2299. 

Linton, O., Shintani, M., (2003). Is there chaos in the world economy? A nonparametric 

test using consistent standard errors. International Economic Review, 44, 331–358. 

McLeod, A.I., Li, W.K.(1993). Diagnostic checking ARMA time series models using 

squared residuals autocorrelations. Journal of Time Series Analysis, 4, 269–273 

Merton, R.C. (1987). A simple model of capital market equilibrium with incomplete 

information. Journal of Finance,  42, 483–510. 

Nychka, D., Elmer. S., Gallant, R., McCatTrey, D. (1992). Finding chaos in noisy 

systems. Journal of the Royal Statistical Society B, 54, 399-426. 

Romero-Meza, R., C. Bonilla, and M.J. Hinich (2007). Nonlinear event detection in the 

Chilean stock market. Applied Economics Letters, 14, 987 – 991. 

Rozeff, M. and Kinney, W. (1976).Capital Market Seasonality: The Case of Stock 

Market Return. Journal of Financial Economics, 3, 379-402. 



 

Ruelle, D., Takens, F. (1971). On the nature of turbulence. Commun. math. Phys. 20, 

167-192  

Samuelson, P.A. (1965). Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. 

Industrial management review, 6(2), 41-49. 

Scheinkman, J.. LeBaron, B., (1989). Economic Complexity: Chaos, Sunspots, Bubbles. 

and Nonlinearity. Proceedings 4th International Symposium in Economic Theory and 

Econometrics. Cambridge: Cambridge University Press, 13-227. 

Sornette, D. (2003). Critical market crashes. Physics Reports, 378 , 1-98. 

Theiler, J., Eubank, S., Longtin, A., Galdrikian, B., Farmer, J.D.(1992). Testing for 

nonlinearity in time series: The method of surrogate data. Physica D, 58, 77–94. 

Tsay, R.S.(1986). Nonlinearity tests for time series. Biometrica, 73, 461–466. 

Vega, C. (2005). Stock price reaction to public and private information. Journal of 

Financial Economics, 82 (1), 103-133. 

Whang, Y.J., Linton, O. (1999). The asymptotic distribution of nonparametric estimates 

of the Lyapunovexponent for stochastic time series. Journal of Econometrics, 91, 1–42. 

Wolf, A., Swift, J.B., Swinney, H.L., Vastano, J.A. (1985). Determining Lyapunov 

exponents from a time series. Physica D, 16, 285–317. 

Ελληνική Βιβλιογραφία 
 

Συριόπουλος, Κ., Λεοντίτσης, Α. (2000). Χάος: Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών.  

Θεσσαλονίκη: Αννικούλα Αμαλία. 

Ηλεκτρονικές Πηγές 
 

Financial Agency Services, available at http://www.fsa.go.jp/en/index.html  , April 23 2012 

Non Linearity Toolkit, available at 

http://ashleymac.econ.vt.edu/working_papers/toolzipd.exe , May 20 2012 

Barnett’s paper (1997) simulated data, available at 

http://129.3.20.41/eprints/data/papers/9510/9510001.abs , May 18 2012 

http://www.fsa.go.jp/en/index.html
http://ashleymac.econ.vt.edu/working_papers/toolzipd.exe
http://129.3.20.41/eprints/data/papers/9510/9510001.abs

	Εισαγωγή
	Κεφάλαιο 1 -  Θεωρία
	1.1 Βασικές αρχές της θεωρίας αποτελεσματικών αγορών
	1.2 Εξέταση της αποτελεσματικότητας των αγορών
	1.3 Πολυπλοκότητα
	1.4 Ετερογένεια Επενδυτών
	1.5 Μηχανισμός Ανάδρασης (Feedback Mechanism)
	1.5.1 Cutler et al (1960).

	1.6 Ο ρόλος της πληροφορίας
	1.7 Χαρακτηριστικά της μικροδομής της αγοράς
	1.8 Οικονομετρικά εργαλεία
	1.8.1 BDS
	1.8.2 Lyapunov exponents
	1.8.2.1 Μέθοδος των Wolf et al., (1985)
	1.8.2.2 Nychka et al., (1992)

	1.8.3 Hinich Bicovariance (1996)
	1.8.4 Hinich Bispectrum (1982)
	1.8.5 McLeod & Li test (1993)
	1.8.6 Engle’s LM-Test (1982)
	1.8.7 Theiler surrogate data
	1.8.8 Tsay’s test
	Κεφάλαιο 2ο – Εμπειρική έρευνα
	2.1 Διαδικασία ανάλυσης των χρονοσειρών
	2.2 Θεωρητικά μοντέλα
	2.3 Οικονομετρικά εργαλεία και χρονοσειρές
	2.4 Περιγραφικά στατιστικά και γραφική παρουσίαση
	2.5 Έλεγχος αποτελεσματικότητας των οικονομετρικών εργαλείων
	2.5.1 Φιλτράρισμα (Prewhitening)
	2.5.2 BDS στατιστική
	2.5.3 Hinich Bispectral
	2.5.4 Hinich Bicovariance
	2.5.5 McLeod &Li test
	2.5.6. Engle test
	2.5.7 Tsay’s test

	2.6 Εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
	2.7 Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας
	2.8 Εφαρμογή των οικονομετρικών εργαλείων
	Συμπεράσματα και προτάσεις
	Ξένη Βιβλιογραφία
	Ελληνική Βιβλιογραφία
	Ηλεκτρονικές Πηγές

