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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών πετρελαίου αποτελεί ένα διαχρονικό θέμα μελέτης 

εδώ και πολλές δεκαετίες. Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στη μεταβλητότητα 

των τιμών δύο δεικτών, του West Texas Intermediate (WTI) και του Brent. Τα μοντέλα 

που εφαρμόζονται είναι το GARCH (1,1) και το T-GARCH (1,1,1) προκειμένου να 

εξεταστεί κατά πόσο η επιρροή των σοκ και των θετικών αποδόσεων έχει αντίκτυπο στις 

παρατηρούμενες διακυμάνσεις των δύο μεταβλητών. 

Χρησιμοποιούνται ψευδομεταβλητές (dummies) στην εξίσωση της διακύμανσης 

και στην εξίσωση του μέσου, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα σοκ των χρονικών περιόδων 

1990, 1999 και 2007-2008 που παρατηρούνται στην αγορά πετρελαίου, τις ανοδικές (bull 

market) και τις καθοδικές τάσεις (bear market). Τα δεδομένα είναι ημερήσια για την 

περίοδο από 20 Μαΐου 1987 μέχρι 23 Μαρτίου 2010 για τη μεταβλητή του Brent και από 

20 Μαΐου 1987 μέχρι 2 Ιουνίου 2010 για το δείκτη του WTI.  

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την ερμηνεία της μεταβλητότητας ποσοτικά 

δηλώνοντας την επιρροή και την άμεση ενσωμάτωση των σοκ και των αρνητικών νέων 

στις αποδόσεις του Βrent. Ωστόσο, στην περίπτωση του WTI, αξιοσημείωτη είναι η 

χρονική υστέρηση, η οποία οφείλεται στη φύση της πληροφορίας και στην ετερογένεια 

των επενδυτών. Πιο αναλυτικά, τα σοκ των υπό εξέταση χρονικών περιόδων 

παρουσιάζουν υστέρηση 4 ημερών, ενώ η επίδραση των αρνητικών νέων ενσωματώνεται 

μετά από 2 ημέρες στις αποδόσεις του WTI.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το πετρέλαιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας καθώς η 

αναγκαιότητά του είναι καθοριστικής σημασίας από τη στιγμή που χρησιμοποιείται για 

την παραγωγή πρώτων υλών, τη μεταποίηση, τις κατασκευές και τις μεταφορές. Για το 

λόγο αυτό, η τιμή του παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς επηρεάζει την 

οικονομική δραστηριότητα ανά την υφήλιο. Η έκρυθμη πολιτική κατάσταση ορισμένων 

χωρών, σε συνδυασμό με το φαινόμενο της κερδοσκοπίας και την αυξανόμενη ζήτηση για 

πετρέλαιο από τις αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες, όπως επίσης και η μείωση της 

προσφοράς του προκαλούν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις. Εξίσου σημαντικές επιπτώσεις 

στις τιμές πετρελαίου έχουν και οι διάφορες φυσικές καταστροφές. Τυφώνες, σεισμοί, 

ανεμοστρόβιλοι και ασυγκράτητες καταιγίδες μπορούν να καταστρέψουν εγκαταστάσεις 

και να θέσουν διυλιστήρια εκτός λειτουργίας προκαλώντας αύξηση των τιμών και 

αναστάτωση στις αγορές. 

Πιο αναλυτικά, παρατηρείται ότι η τιμή του ήταν 25 δολάρια ανά βαρέλι τον Αύγουστο 

του 2003 και αυξήθηκε στα 130 δολάρια ανά βαρέλι τον Μάιο του 2008, ενώ σημειώθηκε 

δραματική πτώση κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.  

Οι παρατηρούμενες ανοδικές και καθοδικές τάσεις επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις 

κυβερνήσεων, παραγωγών, καταναλωτών και συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές 

αγορές. Επιπλέον, οι διακυμάνσεις αυτές έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στον κρατικό 

προϋπολογισμό κάθε χώρας που εξαρτάται από το πετρέλαιο αλλά και σε 

μακροοικονομικές μεταβλητές, όπως ο πληθωρισμός. Επίσης, οι επιπτώσεις στις 

χρηματοοικονομικές αγορές είναι άμεσες επηρεάζοντας αποδόσεις μετοχών, επιτόκια και 

συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα εγχείρημα διερεύνησης της μεταβλητότητας των τιμών 

των δεικτών, WTI και Brent. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι διακυμάνσεις των τιμών 

πετρελαίου και εξετάζεται η επιρροή της μεταβλητότητας από σοκ που σημειώνονται κατά 

τη διάρκεια των περιόδων 1990, 1999 και 2007-2008, όπως επίσης και από τις θετικές 

αποδόσεις των μεταβλητών. Επιπρόσθετα, γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτεί η 

μεταβλητότητα είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά και εξετάζεται η ενσωμάτωση των εκάστοτε 

πληροφοριών στις αποδόσεις των δύο δεικτών. 

Η διάρθρωση της εργασίας συνίσταται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

ιστορική αναδρομή στην αγορά πετρελαίου. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι καμπύλες του 
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Hubbert και οι κυριότερες πετρελαιοπαραγωγοί χώρες, διότι παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην 

αγορά πετρελαίου. Επιπλέον, εξετάζονται οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 

τη συμπεριφορά της τιμής και περιγράφεται η επίδραση της ζήτησης και της προσφοράς 

στον καθορισμό της. Τέλος, επιχειρείται η θεωρητική ανασκόπηση παλαιότερων και 

πρόσφατων ερευνών οι οποίες έχουν σχέση με την κερδοσκοπία και τη μεταβλητότητα 

που παρατηρείται στις τιμές του.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα δεδομένα των δύο δεικτών, WTI και Brent. Έπειτα, 

εφαρμόζεται το τεστ του Augmented-Dickey Fuller και αναλύονται εκτενέστερα οι 

περιγραφικές στατιστικές των δύο μεταβλητών. Περιγράφονται τα μοντέλα GARCH και 

T-GARCH και χρησιμοποιούνται ψευδομεταβλητές για τα σοκ που εμφανίζονται στην 

αγορά πετρελαίου και για τις θετικές αποδόσεις των WTI και Brent. Επιπλέον, εξετάζεται 

η επιρροή της μεταβλητότητας από τα σοκ, τις ανοδικές και τις καθοδικές τάσεις με το 

μοντέλο GARCH (1,1) και σχολιάζονται τα αποτελέσματα σε αντιδιαστολή με άλλες 

μελέτες. Στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθεται το παράρτημα της εφαρμογής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ενέργεια, και συγκεκριμένα το πετρέλαιο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την 

παγκόσμια οικονομία. Οι τεράστιες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου προκαλούν 

αβεβαιότητα και οικονομική αστάθεια και για το λόγο αυτό αποτελούν αντικείμενο 

μελέτης από πολλές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Η ανάλυση αυτής της μεταβλητότητας 

των τιμών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Το παρόν κεφάλαιο ξεκινά με την αναφορά στην αγορά του πετρελαίου. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή. Ακόμη, παρουσιάζονται οι καμπύλες 

του Hubbert και οι σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγοί χώρες. Έπειτα, αναλύονται οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των τιμών του πετρελαίου και οι επιδράσεις 

της ζήτησης και της προσφοράς στον καθορισμό της. Τέλος, περιγράφεται η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση τόσο για την κερδοσκοπία στις τιμές του πετρελαίου όσο και 

για τη μεταβλητότητα τους. 

 

2. ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

 

Το πετρέλαιο θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους στον κόσμο και 

αποτελεί ένα σημαντικό αγαθό για την οικονομική και πολιτική πρόοδο των χωρών λόγω 

της ευρείας χρήσης του ως καύσιμη ύλη. Από οικονομικής άποψης, οι χώρες που διέθεταν 

πετρέλαιο σημείωσαν ανάπτυξη. Από ιστορικής άποψης, το πετρέλαιο έδωσε στα κράτη 

που το διέθεταν στρατηγικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με εκείνα που δεν το είχαν κατά τη 

διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων. 

Το πετρέλαιο αποτελεί την κυριότερη πρωτογενή πηγή ενέργειας στον πλανήτη και 

η εξόρυξή του χαρακτηριζόμενου ως “μαύρος χρυσός” έχει αναδειχθεί ως η πιο 

προσοδοφόρα και σημαντική αγορά παγκοσμίως. Αξίζει, λοιπόν, να διερευνηθεί πλήρως 

και διεξοδικά ο καθορισμός της τιμής του και να εξηγηθούν οι μεγάλες αποκλίσεις των 

τιμών που παρατηρούνται στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ο λόγος είναι ότι οι 

αλματώδεις αυξήσεις του συντάραξαν την υφήλιο και είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην 

καθημερινότητα των απλών ανθρώπων, όπως σε τρόφιμα, πρώτες ύλες και κατά συνέπεια 

σε μεταφορές, κατασκευές και μεταποίηση. 
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3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

 

Από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα ως το 1960 που ιδρύθηκε ο Οργανισμός 

Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ), οι τιμές του πετρελαίου καθορίζονταν και 

ανακοινώνονταν από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου (Exxon, Mobil, Shevron, 

Texaco, Gulf, BP, Shell) γνωστές ως “επτά αδελφές” οι οποίες δραστηριοποιούνταν στις 

περιοχές της Μέσης Ανατολής. Ο ΟΠΕΚ ιδρύθηκε το 1960 από πέντε χώρες, το Ιράκ, 

Ιράν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα, για να ασκήσει τον καθορισμό των 

τιμών και τον έλεγχο της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας πετρελαίου. Σήμερα, ο 

οργανισμός έχει ως μέλη του σχεδόν όλες τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες.  

To πετρέλαιο πωλείται με το βαρέλι και τιμολογείται σε αμερικανικά δολάρια. Στις 

δεκαετίες του 1970 και του 1980 έλαβαν χώρα τρεις πετρελαϊκές κρίσεις οι οποίες 

άλλαξαν δραματικά τις τιμές. Στις αρχές του 1973 συνέβη η πρώτη και σημειώθηκε 

ραγδαία αύξηση της τιμής και εμπάργκο του πετρελαίου. Ένας από τους παράγοντες που 

οδήγησαν σε αυτήν ήταν το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚ απαιτούσε μεγαλύτερη συμμετοχή στην 

αγορά πετρελαίου. Επίσης, παρατηρούνταν σημάδια έλλειψης του και οι σχέσεις Ισραήλ 

και Σαουδικής Αραβίας όδευαν σε πόλεμο. Το εμπάργκο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1973 

και έληξε τον Μάρτιο του 1974. Ο ΟΠΕΚ αποφάσισε να μην στέλνει πετρέλαιο στις ΗΠΑ, 

στην Ολλανδία και στην Πορτογαλία που βοηθούσαν το Ισραήλ είτε οικονομικά είτε 

στρατιωτικά. Η διακοπή της αποστολής του ώθησε προς τα πάνω την τιμή του η οποία 

μέσα σε διάστημα πέντε μηνών τετραπλασιάστηκε. 

Τον Οκτώβριο του 1978 ξέσπασε απεργία σε πετρελαιοφόρα περιοχή του Ιράν και 

τα μέλη του ΟΠΕΚ επιδίωξαν αύξηση της τιμής. Η άνοδος της τιμής οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα κράτη μέλη του ΟΠΕΚ ήθελαν να αντισταθμίσουν τη διολίσθηση του 

δολαρίου έναντι των άλλων νομισμάτων και τον υψηλό πληθωρισμό που επικρατούσε 

εκείνη την περίοδο.  

Πιο αναλυτικά, η τιμή αυξήθηκε από 12,8$ το Σεπτέμβριο του 1978 στα 21,9$ το 

Φεβρουάριο του 1979. Το Νοέμβριο του 1979, η τιμή έφτασε τα 40$. Ο πόλεμος μεταξύ 

Ιράν-Ιράκ τον Οκτώβριο του 1980 διέκοψε τις εξαγωγές και έκανε την τιμή του 

πετρελαίου να ξεπεράσει τα 40$ τον επόμενο μήνα. Στα μέσα του 1981, οι τιμές έφτασαν 

τα 32$ λόγω της αύξησης της προσφοράς. 

Ο πόλεμος του Ιράκ με το Ιράν έληξε το 1988 με τη νίκη του Ιράκ. Το χρέος του 

Ιράκ έφτασε σχεδόν τα $100 δις κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και το 
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μεγαλύτερο μέρος το όφειλε στο Κουβέιτ, στα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική 

Αραβία. Η τιμή του πετρελαίου μειωνόταν όλο και περισσότερο με συνέπεια τη μείωση 

των εσόδων του Ιράκ.  

Ωστόσο, η τιμή του εκτοξεύτηκε από 17$ το βαρέλι που ήταν τον Ιούλιο του 1990 

στα 36$ το Σεπτέμβριο, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) επενέβησαν στο Κουβέιτ κατά των Ιρακινών στρατευμάτων. 

Επίσης, η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκε από 5.7 εκατομμύρια 

βαρέλια/ημέρα τον Ιούλιο του 1990, στα 8 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα το Σεπτέμβριο. Οι 

τιμές άρχισαν να μειώνονται το Νοέμβριο του 1990 και επανήλθαν στα επίπεδα πριν από 

την εισβολή, δηλαδή στα 18$ ανά βαρέλι τον Ιούνιο του 1991. 

Στις αρχές του 1998, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αυξήθηκε στα $5,26 δις 

και το Ιράκ αδυνατούσε να καλύψει αυτή την αύξηση εξαιτίας των ανακατασκευών που 

χρειαζόταν η χώρα. Ωστόσο, λίγο αργότερα, η τεράστια παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου σε 

συνδυασμό με τη μείωση της παραγωγής πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ οδήγησαν σε 

τριπλασιασμό των τιμών κατά την περίοδο από Ιανουάριο 1999 μέχρι Σεπτέμβριο 2000. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι τιμές έπεσαν απότομα στα $20/Β εξαιτίας του φόβου για 

παγκόσμια ύφεση και μειωμένη ζήτηση πετρελαίου την περίοδο μετά την τρομοκρατική 

επίθεση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ και μετά τον πόλεμο του Αφγανιστάν. Στις 

αρχές του 2002, οι τιμές σημείωσαν άνοδο λόγω αναταραχής στη Βενεζουέλα, έντασης 

στη Μέση Ανατολή και μειωμένης παραγωγής από χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ και μη. Κατά 

τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2003 - 2006, οι τιμές σημείωσαν ραγδαία αύξηση. Η 

άνοδος αυτή οφειλόταν σε παράγοντες κερδοσκοπίας. Παρατηρήθηκε ζήτηση πετρελαίου 

για αποθεματοποίηση και μελλοντική πώληση σε μεγαλύτερη τιμή και όχι για άμεση 

κατανάλωση. Το 2006, η τιμή έφτασε τα $70/Β.  

Στις αρχές του 2008, η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε ιστορική άνοδο και ο 

κυριότερος λόγος ήταν το γεγονός ότι η προσφορά του είχε ελαττωθεί σε σημαντικό 

βαθμό. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι στα μέσα του 2007, η προσφορά μειώθηκε κατά 

127 χιλ. βαρέλια/ημέρα, ενώ ταυτόχρονα την ίδια περίοδο σημειώθηκε αύξηση της 

ζήτησης από την Κίνα και την Ινδία κατά 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Η ένδειξη χαμηλότερης 

προσφοράς σχετίζεται με τεχνολογική οπισθοδρόμηση της Ρωσίας λόγω της έλλειψης 

νέων επενδύσεων στην εξόρυξη καινούριων πετρελαϊκών κοιτασμάτων και με διάφορα 

προβλήματα οικονομικής και πολιτικής φύσεως που αντιμετωπίζουν το Ιράν, η Αφρική 

και η Λατινική Αμερική (Falola και Genova, 2008). Στη συνέχεια, το Δεκέμβριο του 2008 
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σημειώθηκε κατακόρυφη πτώση του πετρελαίου στα $34 λόγω της εύρεσης νέων 

κοιτασμάτων (Hamilton 2009). Τέλος, παρατηρήθηκαν και άλλες αυξομειώσεις κατά την 

περίοδο 2009-2011 χωρίς να έχει συμβεί κάποιο αξιοσημείωτο ιστορικό γεγονός και το 

Νοέμβριο του 2012, η τιμή διαμορφώνεται στα $87. 

 

4. ΚΑΜΠΥΛΗ HUBBERT 

 

Οι αυξήσεις των τιμών που παρατηρούνται στην αγορά πετρελαίου διερευνώνται 

προκειμένου να εξεταστεί αν είναι απόρροια μόνο των διακυμάνσεων της αγοράς ή είναι 

ένδειξη μείωσης των αποθεμάτων.  

O King Hubbert, γεωφυσικός της Shell, προέβλεψε το 1956 ότι η παραγωγή του 

πετρελαίου των ΗΠΑ θα φτάσει στο ανώτερό της σημείο την περίοδο 1965-1970, και η 

κορύφωση αυτή πραγματοποιήθηκε το 1970. Στη συνέχεια, παρατήρησε ότι ο ρυθμός 

παραγωγής ακολουθεί συνεχή πτώση. Η μέθοδος του Hubbert γνωστή ως θεωρία 

κορύφωσης (peak theory) αναφέρει ότι για οποιαδήποτε περιοχή, ο ρυθμός παραγωγής του 

πετρελαίου ακολουθεί μία καμπύλη που έχει τη μορφή καμπάνας χωρίς, όμως, να δώσει 

κάποιο μαθηματικό τύπο. Στην αρχή της καμπύλης, πριν από τη μέγιστη τιμή, ο ρυθμός 

παραγωγής αυξάνεται λόγω νέων ανακαλύψεων και αύξησης των υποδομών. Μετά το 

μέγιστο σημείο της παραγωγής (peak oil production) παρατηρείται ελάττωσή της εξαιτίας 

μείωσης των αποθεμάτων. Είναι εμφανές ότι η καμπύλη του Hubbert είναι συμμετρική και 

παρουσιάζει μία μόνο κορυφή, καθώς μπορούμε να παράγουμε μόνο ό,τι έχουμε εξορύξει. 

Γι’αυτό το λόγο, η καμπύλη εξορύξεων που έχει τη μορφή καμπάνας έχει το ίδιο εμβαδό 

με την καμπύλη παραγωγής.  

Το πετρέλαιο αποτελεί μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς του Hubbert, όπως φαίνεται στο γράφημα 1, η απόσταση μεταξύ των δύο 

μέγιστων σημείων των εξορύξεων (discoveries) και της παραγωγής (production) απέχουν 

περίπου 30 χρόνια μεταξύ τους (time lag). Η απόσταση αυτή μετατίθεται στα 40-45 χρόνια 

με τη βελτίωση της τεχνολογίας. Αν κάποιος γνωρίζει την περίοδο με τις περισσότερες 

εξορύξεις κοιτασμάτων πετρελαίου, μπορεί να προβλέψει και την περίοδο στην οποία η 

παραγωγή πετρελαίου θα φτάσει στο μέγιστό της. Το ανώτερο σημείο των εξορύξεων 

κοιτασμάτων πετρελαίου παγκοσμίως σημειώθηκε τη δεκαετία του 1960. 
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Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζονται οι καμπύλες του Hubbert στην τυπική τους 

μορφή. 

 

Γράφημα 1: Τυπική μορφή καμπυλών του Hubbert (Ivonhoe,1996) 

 

Στο γράφημα 2 αναφέρονται οι καμπύλες του Hubbert οι οποίες παρατηρούνται στην 

πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, οι εξορύξεις (discoveries) ακολουθούν τη μορφή 

καμπάνας, ενώ η παραγωγή (production) εμφανίζει απότομη πτώση στη δεκαετία του 1970 

καθώς και στον πρώτο πόλεμο του Κόλπου. Αν η παραγωγή ακολουθούσε τη μορφή 

καμπάνας, θα είχε φτάσει νωρίτερα στο μέγιστο σημείο της. Αντίθετα, με τη διορθωμένη 

εκτίμηση, το ανώτερο σημείο της παραγωγής μετατίθεται λίγο μετά το 2010. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι η καμπύλη της παραγωγής (production curve) δεν υπερβαίνει 

σε καμία περίπτωση την καμπύλη των εξορύξεων (discoveries curve). 

 

Γράφημα 2: Πραγματική μορφή καμπυλών του Hubbert (Ivonhoe,1996) 
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5. ΧΩΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται αναφορά στις κυριότερες χώρες πετρελαιοπαραγωγούς 

προκειμένου να διερευνηθούν τα αποθέματα αργού πετρελαίου που διαθέτει  η κάθε χώρα 

και κυρίως η ποσότητα του αργού πετρελαίου που παράγει ημερησίως. Οι χώρες 

πετρελαιοπαραγωγοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την προσφορά και τη ζήτηση πετρελαίου. 

Πριν προχωρήσουμε στην αναφορά των κυριότερων χωρών, είναι σημαντικό να 

διαχωρίσουμε τα αποθέματα σε κατηγορίες, διότι δεν έχουν εξορυχτεί όλα τα κοιτάσματα 

πετρελαίου. Οι κατηγορίες είναι τα αποδεδειγμένα αποθέματα, τα γνωστά και τα μη 

ανακαλυφθέντα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της BP για το 2011, τα αποδεδειγμένα 

αποθέματα ανέρχονται σε 1652,6 δις βαρέλια και αποτελούν ποσότητες πετρελαίου οι 

οποίες μπορούν να ανακτηθούν στο μέλλον. Τα γνωστά αποθέματα αποτελούν 

ανακαλυφθείσες ποσότητες αργού πετρελαίου οι οποίες είναι οικονομικά εφικτό να 

παραχθούν. Ακόμη, τα μη ανακαλυφθέντα αποθέματα αφορούν ποσότητες αργού 

πετρελαίου οι οποίες υφίστανται σύμφωνα με γεωλογικά δεδομένα. 

Η Μέση Ανατολή υπολογίζεται ότι διαθέτει το 48% των αποθεμάτων αργού 

πετρελαίου παγκοσμίως (795 δις βαρέλια) και το 23% της συνολικής παγκόσμιας 

παραγωγής (24,57 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα). Οι κυριότερες χώρες παραγωγής πετρελαίου 

είναι η Βενεζουέλα, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, η Ρωσία, η Νιγηρία, το Μεξικό και  η 

Νορβηγία. Προχωρούμε στην ανάλυση της κάθε χώρας ξεχωριστά. 

Η Βενεζουέλα διαθέτει 296,5 δις βαρέλια και παράγει 2,8 εκατ. βαρέλια 

ημερησίως. Αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΟΠΕΚ το 1960. Είναι η 10
η
 χώρα 

παγκοσμίως με βάση την παραγωγή και η 5
η
 με βάση τις εξαγωγές. Περίπου το 35% 

πετρελαίου της Βενεζουέλας καταναλώνεται στο εσωτερικό της χώρας και το υπόλοιπο 

εξάγεται. Το πετρέλαιο της παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση στις ΗΠΑ λόγω της 

μεγάλης παραγωγής και της μικρής απόστασής της από τη Βόρεια Αμερική.  

Η συνολική ποσότητα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί το ένα δέκατο 

των παγκόσμιων αναγκών. Η χώρα αυτή εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον κλάδο 

πετρελαίου και το σύνολο της παραγωγής του ελέγχεται από το Ανώτατο πετρελαϊκό 

συμβούλιο υπό την εποπτεία του βασιλιά. Διαθέτει 265,4 δις βαρέλια και παράγει 10,6 

εκατ. βαρέλια ημερησίως. Είναι η 1
η
 χώρα στον κόσμο με βάση την παραγωγή πετρελαίου 

και τις εξαγωγές. Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του ΟΠΕΚ από το 1960 και 
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κατέχει κυρίαρχη θέση στον οργανισμό αυξάνοντας ή μειώνοντας την παραγόμενη 

ποσότητα ανάλογα με τις ανάγκες για την προστασία της τιμής του στις παγκόσμιες 

αγορές. 

Ο κλάδος πετρελαίου στο Ιράκ βρίσκεται σήμερα σε μία εύθραυστη ισορροπία 

εξαιτίας έλλειψης κεφαλαίων, ασφάλειας και υποδομής για να πραγματοποιηθούν οι 

καθημερινές λειτουργίες που απαιτούνται. Το Ιράκ διαθέτει 80 εντοπισμένα κοιτάσματα 

πετρελαίου, από τα οποία μόνο 15 έχουν αξιοποιηθεί και ανέρχονται σε 143,1 δις βαρέλια. 

Παράγει 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως και αποτελεί την 15
η
 χώρα παγκοσμίως. Είναι μέλος 

του ΟΠΕΚ από το 1960. Η κατανάλωση του Ιράκ είναι μικρή και σχεδόν όλη η παραγωγή 

διατίθεται για εξαγωγή. Μέχρι το 2004, οι εμπορικές εξαγωγές του Ιράκ απαγορεύονταν 

λόγω κυρώσεων από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).  

Η Ρωσία διαθέτει 88,2 δις βαρέλια και παράγει 9,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Είναι 

η 3
η
 χώρα στον κόσμο με βάση την παραγωγή πετρελαίου και η 2

η
 με βάση τις εξαγωγές. 

Η Ρωσία δεν είναι μέλος του ΟΠΕΚ. Ο κλάδος πετρελαίου της ελέγχεται από 4 μεγάλες 

εταιρείες, τη Lukoil, τη Yukos, την TNK-BP και τη Rosneft. Ειδικότερα, η Lukoil 

εκμεταλλεύεται το 19% της συνολικής της παραγωγής.  

Η Νιγηρία είναι μέλος του ΟΠΕΚ από το 1971. Σήμερα, μόνο το 20% της 

παραγωγής πετρελαίου καταναλώνεται στο εσωτερικό της, ενώ οι ΗΠΑ εισάγουν περίπου 

το 40%. Στη Νιγηρία βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα της Shell 

αφού κατέχει τη μισή περίπου ημερήσια παραγωγή της. Διαθέτει 37,2 δις βαρέλια και 

παράγει 2,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Είναι η 13
η
 χώρα με βάση την παραγωγή 

πετρελαίου και η 8
η
 σε εξαγωγές. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, το Μεξικό μπορούσε να καλύψει την εγχώρια 

κατανάλωση μέσω ενός σημαντικού ποσοστού της ημερήσιας παραγωγής και δεν υπήρχε 

η ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου. Το Μεξικό δεν είναι μέλος του ΟΠΕΚ και ο κλάδος 

πετρελαίου της χώρας αυτής επεκτείνεται συνεχώς. Διαθέτει 11,4 δις βαρέλια και παράγει 

3,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Είναι η 5
η
 χώρα σε παραγωγή και η 9

η
 με βάση τις 

εξαγωγές. Η κρατική εταιρεία PEMEX είναι η όγδοη μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίων 

στον κόσμο η οποία κατέχει μονοπωλιακή θέση και διαχειρίζει τα αποθέματά ολόκληρου 

του κλάδου του.  

Η Νορβηγία είναι η 7
η
 χώρα σε παραγωγή και η 3

η
 με βάση τις εξαγωγές. Δεν είναι 

μέλος του ΟΠΕΚ και διαθέτει 6,9 δις βαρέλια παράγοντας 2,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Η 
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Statoil, με την εκτενή ανάμειξη της στη βιομηχανία της Νορβηγίας, αποτελεί τη δέκατη 

μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίων στον κόσμο.  

Στη συνέχεια, φαίνονται διαγραμματικά η παραγωγή του πετρελαίου για τις 

κυριότερες χώρες πετρελαιοπαραγωγούς και ο λόγος των αποθεμάτων προς την παραγωγή 

του. 

Αρχικά, παρουσιάζονται τα ποσοστά των αποδεδειγμένων αποθεμάτων για την 

κάθε ήπειρο κατά τις χρονικές περιόδους 1991, 2001 και 2011. Σύμφωνα με το γράφημα 3 

παρατηρείται μία διαρκής αύξηση των συνολικών αποθεμάτων παγκοσμίως. Ειδικότερα, 

τα αποθέματα της Μέσης Ανατολής μειώνονται σημαντικά, όπως επίσης και της Ασίας. 

Αντίθετα, αυξάνονται της Ευρώπης, της Αφρικής, της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. 

Στην περίπτωση της Βόρειας Αμερικής, σημειώνεται άνοδος το 2001 ενώ το 2011 

ελαττώνονται σε μεγάλο ποσοστό. 

 

 

Γράφημα 3: Παγκόσμια παραγωγή αργού πετρελαίου (BP statistical review of world 

energy, June 2012) 

 

Στο ακόλουθο γράφημα παρατηρείται η παραγωγή πετρελαίου για τις κυριότερες χώρες 

για το χρονικό διάστημα από το 2001 μέχρι το 2011. Συγκεκριμένα, διακρίνονται 3 χώρες 

με τη μεγαλύτερη παραγωγή, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Ειδικότερα, η 

Ρωσία αύξησε την παραγωγή της κατά 47%, ενώ για τη Νορβηγία παρατηρείται 40% 

μείωση. Επίσης, οι ΗΠΑ αύξησαν την παραγωγή τους κατά 2,2%. 
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Γράφημα 4: Παραγωγή πετρελαίου διαφόρων χωρών για την περίοδο από 2001 μέχρι 2011 

(δεδομένα από BP statistical review of world energy, June 2012) 

 

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ο λόγος των αποθεμάτων προς την παραγωγή του πετρελαίου 

ο οποίος μετράει τα αποθέματα που είναι διαθέσιμα παγκοσμίως αλλά και στην κάθε 

ήπειρο ξεχωριστά. Σημειώνεται ότι η συνεχής αύξηση των αποθεμάτων της Βενεζουέλας 

ωθεί το λόγο της Νότιας και της Κεντρικής Αμερικής πάνω από 100 το 2011.  

Γράφημα 5: Λόγος αποθεμάτων προς παραγωγή πετρελαίου για κάθε ήπειρο για το 2011 

και ιστορική πορεία του λόγου για την περίοδο από 1981 μέχρι 2011 (BP statistical review 

of world energy, June 2012) 
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Γράφημα 6: Λόγος αποθεμάτων προς παραγωγή για κάθε χώρα για το 2011 (δεδομένα από 

BP statistical review of world energy, June 2012) 

 

Στο γράφημα 6 απεικονίζεται ο λόγος αποθεμάτων προς την παραγωγή πετρελαίου για τις 

πετρελαιοπαραγωγούς χώρες που αναλύθηκαν για το 2011. Με τα σημερινά δεδομένα για 

την παραγωγή πετρελαίου των χωρών, τα αποδεδειγμένα αποθέματα διαρκούν από 9 μέχρι 

105 χρόνια, με τη Βενεζουέλα να παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο. Αντίθετα, το Μεξικό 

διαθέτει αποθέματα για ακόμη 11 χρόνια. Ωστόσο, αυτοί οι υπολογισμοί δεν 

περιλαμβάνουν τα μη ανακαλυφθέντα αποθέματα τα οποία είναι μεν αβέβαια, αλλά 

αυξάνουν τα αποθέματα πετρελαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν η ζήτηση για πετρέλαιο 

αυξηθεί, προκαλείται μείωση των αποθεμάτων.  

 

6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

 

Όλες οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο αντιμετωπίζουν σημαντική αβεβαιότητα η οποία 

σχετίζεται με τη γεωπολιτική κατάστασή τους, τις διάφορες μακροοικονομικές 

διακυμάνσεις, τα αποθέματα τα οποία διαθέτουν και την παραγωγή του πετρελαίου. 

Αρχικά, οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορους γεωστρατηγικούς και γεωπολιτικούς 

κινδύνους, οι οποίοι επηρεάζουν τις τιμές, την προσφορά και κατ’επέκταση την παγκόσμια 

αγορά πετρελαίου. Η σταθερότητα των χωρών που παράγουν πετρέλαιο επηρεάζεται από 

γεγονότα όπως πολέμους και απεργίες. Ειδικότερα, ο πόλεμος στο Ιράκ και οι απεργίες 
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στη Βενεζουέλα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου λόγω της 

αστάθειας που προκλήθηκε στις χώρες αυτές. Ακόμη, πολλές επιθέσεις έχουν παρατηρηθεί 

σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, όπως στην περιοχή Ghawar της Σαουδικής Αραβίας ή στα 

δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ διότι ο περσικός Κόλπος κατέχει το 65% των 

αποδεδειγμένων αποθεμάτων παγκοσμίως. Η έλλειψη ενός συστήματος ασφαλείας στις 

διάφορες εγκαταστάσεις ενισχύει αυτές τις επιθέσεις οι οποίες έχουν καταστροφικές 

συνέπειες και σε αυτές και στην αγορά πετρελαίου.  

Επιπλέον, οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τον ΟΠΕΚ και τα εμπάργκο 

επηρεάζουν την οικονομία της κάθε πετρελαιοπαραγωγού χώρας, όπως επίσης, και οι 

διάφορες εθνικές και θρησκευτικές συγκρούσεις οι οποίες προκαλούν αστάθεια στα κράτη 

που παρατηρούνται. Επιπρόσθετα, τα διάφορα ατυχήματα και οι φυσικές καταστροφές, 

όπως οι τυφώνες στον Κόλπο του Μεξικού και οι σεισμοί έχουν σημαντική επίδραση στην 

παραγωγή, στις τιμές και στις εισαγωγές. 

Όσον αφορά στις διάφορες μακροοικονομικές διακυμάνσεις, οι προβλέψεις όλων 

των οικονομικών μεταβλητών όπως της προσφοράς, της ζήτησης και των τιμών περιέχουν 

μεγάλη αβεβαιότητα. Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι λόγω της 

αβεβαιότητας επηρεάζουν την αγορά πετρελαίου (Cordesman και Al-Rodhan, 2006). Η 

μακροχρόνια ελαστικότητα προσφοράς επηρεάζεται από το μέγεθος των αποθεμάτων, από 

το κόστος παραγωγής και από την επίδραση της τεχνολογίας στην εξεύρεση και ανάκτηση 

του πετρελαίου. Επιπλέον, η αύξηση των τιμών πετρελαίου παρουσιάζει αρνητική 

επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών, προκαλεί γεωπολιτική αστάθεια στις 

περιοχές παραγωγής πετρελαίου και αποτρέπει την επένδυση σε καινούριες υποδομές και 

νέες τεχνολογίες εξαιτίας της διστακτικότητας στην ανάληψη αυτού του ρίσκου. 

Ακόμη, παρατηρείται σημαντική αβεβαιότητα με τους υπολογισμούς των 

αποθεμάτων, διότι δεν γνωρίζουμε το ακριβές μέγεθος των εξορύξεων πετρελαίου. Έχει 

αποδειχθεί ότι η φυσική μέτρηση των αποθεμάτων δεν μπορεί να αντικατασταθεί με καμία 

άλλη μοντελοποίηση. Ωστόσο, η τεχνολογία επηρεάζει σημαντικά και θετικά την 

εξεύρεση, την ανάπτυξη και τις εξαγωγές πετρελαίου. Τα διαφορετικά συστήματα που 

έχουν υιοθετήσει οι χώρες για τις δεξαμενές πετρελαίου, παρουσιάζουν θετική επίδραση 

στη φύση των αποθεμάτων. 

Ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο επικρατεί αβεβαιότητα είναι η 

παραγωγή πετρελαίου. Η παραγωγική ικανότητα των χωρών είναι περιορισμένη και δεν 

γνωρίζουμε αν μπορούν να καλύψουν τη ξαφνική ζήτηση η οποία προκαλείται από τη 
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συνεχή οικονομική ανάπτυξη. Οι διάφοροι οργανισμοί όπως o οργανισμός διαχείρισης 

πληροφοριών ενέργειας (Εnergy Ιnformation Αdministration), ο ΟΠΕΚ και o διεθνής 

οργανισμός ενέργειας (International Energy Agency) δεν λαμβάνουν υπόψη τις 

ελαστικότητες προσφοράς και ζήτησης. Οι μακροπρόθεσμες τιμές τους, όμως, επηρεάζουν 

σημαντικά την προσφορά, τη ζήτηση και την τιμή πετρελαίου και κατ’επέκταση την 

επένδυση και την παραγωγική ικανότητα των χωρών. Επιπλέον, η τιμή πετρελαίου πρέπει 

να είναι τέτοια προκειμένου να μπορεί να καλύψει τα μεταβλητά, τα σταθερά, τα μη 

ανακτήσιμα έξοδα και την επένδυση, αλλά όχι πολύ υψηλή, διότι επηρεάζει τη ζήτηση. 

Επίσης, παρατηρείται αβεβαιότητα σχετικά με τη θετική επίδραση της τεχνολογίας στα 

επίπεδα ανάκτησης και παραγωγής πετρελαίου. Τέλος, όσον αφορά στην επένδυση, οι 

αναπτυσσόμενες χώρες δεν ενδείκνυνται για κάτι τέτοιο εξαιτίας της έλλειψης ασφάλειας, 

σταθερότητας, φορολογικών νόμων και της περιορισμένης διαφάνειας.  

 

7. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο καθορισμός της τιμής επηρεάζεται από τη ζήτηση και την 

προσφορά. Ο οργανισμός διαχείρισης πληροφοριών ενέργειας (Εnergy Ιnformation 

Αdministration) ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τη ζήτηση προκειμένου να εξάγει 

συμπεράσματα και θεωρεί ότι η προσφορά είναι εξωγενής μεταβλητή. Αυτό σημαίνει ότι η 

προσφορά πετρελαίου από τις χώρες πετρελαιοπαραγωγούς εξαρτάται από το επίπεδο της 

ζήτησης στην παγκόσμια αγορά. Επομένως, αρχικά προβλέπεται η ζήτηση και στη 

συνέχεια η παραγωγή πετρελαίου. Το επίπεδο της ζήτησης εξαρτάται από την τιμή του 

πετρελαίου, το επίπεδο της ανάπτυξης της οικονομίας, τις προτιμήσεις των καταναλωτών 

και τα στενά υποκατάστατα. Επιπλέον, ο οργανισμός αυτός βασίζεται στην υπόθεση ότι το 

πετρέλαιο παράγεται για να καταναλωθεί σε όρους αγαθών και υπηρεσιών και δεν 

λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα και τα σχέδια της κάθε χώρας. 

Μερικά από τα προβλήματα που δημιουργεί το αποκλειστικό ενδιαφέρον για τη 

ζήτηση είναι ότι παρατηρείται περιορισμένη ικανότητα να προβλεφθεί σωστά αν το εύρος 

των τιμών δεν είναι ακριβές διότι η παραγωγή πετρελαίου βασίζεται σε υποθέσεις οι 

οποίες έχουν σχέση με την ανάπτυξη της οικονομίας και το εύρος των τιμών που η αγορά 

έχει τη δυνατότητα να πληρώσει. Ακόμη, δεν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία 

στην ανάλυση ευαισθησίας, ειδικότερα σε αλλαγές των τιμών, της τεχνολογίας και της 

ενεργειακής πολιτικής, όπως επίσης και υπερεκτιμάται η επιρροή των αλλαγών των τιμών 
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παρουσιάζοντας μικρές προσαρμογές σε διαφοροποιήσεις στην ελαστικότητα της 

προσφοράς και της ζήτησης. 

 

8. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 

Ωστόσο, το αποκλειστικό ενδιαφέρον για την προσφορά πετρελαίου παρέχει τη 

δυνατότητα της χρήσης της παραμετρικής μεθόδου, της ανάλυσης ευαισθησίας για τη 

ζήτηση, την παραγωγή και τα συστατικά στοιχεία του κόστους παραγωγής τα οποία 

βασίζονται σε υπολογισμούς των αποθεμάτων και σε αυξήσεις της παραγωγής εξαιτίας 

βελτίωσης της τεχνολογίας. Ακόμη, λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι που σχετίζονται με 

γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς παράγοντες. 

Διάφοροι οργανισμοί όπως o οργανισμός διαχείρισης πληροφοριών ενέργειας 

(Εnergy Ιnformation Αdministration), ο ΟΠΕΚ και o διεθνής οργανισμός ενέργειας 

(International Energy Agency) μελετούν την προσφορά πετρελαίου για τις αναλύσεις τους 

και συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με αυτά των διαφόρων επιχειρήσεων προκειμένου 

να δημοσιεύουν αξιόπιστα συμπεράσματα. 

Ορισμένοι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας, αρχικά, προβλέπουν την προσφορά 

και στη συνέχεια καθορίζουν τη ζήτηση. Αυτή η προσέγγιση είναι περισσότερο ακριβής, 

αλλά απαιτούνται δεδομένα τα οποία βασίζονται σε υπολογισμούς πολλών εισροών, όπως 

για παράδειγμα η παραγωγή, το κόστος μεταφοράς, οι ελαστικότητες προσφοράς και 

ζήτησης και η επίδραση της βελτίωσης της τεχνολογίας στην εξερεύνηση και ανάκτηση 

του πετρελαίου.  

Ωστόσο, είναι δύσκολο να υπολογιστούν τα αποθέματα της κάθε χώρας και οι 

διάφοροι οργανισμοί βασίζονται στην προθυμία των χωρών που παράγουν πετρέλαιο, οι 

οποίες παρέχουν δεδομένα χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου αυτών. Τα 

προβλήματα που παρουσιάζει η αποκλειστική εξέταση της προσφοράς επικεντρώνονται 

στην ανάλυση ευαισθησίας των τιμών και στην επίδραση της βελτίωσης της τεχνολογίας.  
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9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

9.1. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

 

Είναι σημαντικό να διερευνηθεί αν η μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών πετρελαίου 

οφείλεται σε αλλαγές προσφοράς και ζήτησης ή αν είναι απόρροια κερδοσκοπίας. Στη 

συγκεκριμένη ενότητα εξετάζονται και διερευνώνται έρευνες οι οποίες έχουν ασχοληθεί 

με την κερδοσκοπία που παρατηρείται στις τιμές πετρελαίου λόγω ύπαρξης τεράστιων 

διακυμάνσεων.  

Οι Sornette et al. (2009) αναλύουν και συγκρίνουν τις τιμές πετρελαίου σε δολάριο 

και σε ευρώ και παρατηρούν κερδοσκοπική συμπεριφορά λόγω της αρκετά γρήγορης 

αύξησης της τιμής τους. Χρησιμοποιούν δεδομένα για την παγκόσμια ζήτηση και 

προσφορά από τους δύο οργανισμούς, τoν οργανισμό διαχείρισης πληροφοριών ενέργειας 

(Εnergy Ιnformation Αdministration) και τo διεθνή οργανισμό ενέργειας (International 

Energy Agency) στο μοντέλο Log-periodic-Power Law (LPPL), όπως επίσης και μεθόδους 

bootstrap. Αποδεικνύουν ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών πετρελαίου τον Ιούλιο του 2008 

είναι απόρροια κερδοσκοπικής συμπεριφοράς. Θεωρούν ότι τα γεωπολιτικά γεγονότα 

αυξάνουν τα επίπεδα της αβεβαιότητας ενισχύοντας την κερδοσκοπία και προκαλώντας 

άνοδο στις τιμές πετρελαίου οι οποίες απέχουν από τις θεμελιώδεις τιμές τους.  

Οι Cifarelli και Paladino (2010) εξετάζουν αν οι τιμές πετρελαίου επηρεάζονται 

από κερδοσκοπία. Η αυξανόμενη παρουσία χρηματοοικονομικών φορέων στις αγορές 

πετρελαίου οδήγησε στην προώθηση τεχνικών διαπραγμάτευσης οι οποίες βασίζονται σε 

υπερβολικές προσδοκίες. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τις συναλλαγές ανατροφοδότησης 

(feedback trading) και για αυτό το λόγο οι τιμές παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

θεμελιώδεις τιμές τους. Τα παραπάνω εξετάζονται χρησιμοποιώντας το μοντέλο του 

τροποποιημένου CAPM ακολουθώντας τους Shiller (1984) και Sentana και Wadhwani 

(1992). Χρησιμοποίουν το μονομεταβλητό μοντέλο GARCH(1,1)-Μ υποθέτοντας ότι το 

ασφάλιστρο κινδύνου είναι μία συνάρτηση της υπό συνθήκης διακύμανσης της τιμής 

πετρελαίου. Αποδεικνύουν ότι το μονοπαραγοντικό μοντέλο είναι ανώτερο του 

πολυμεταβλητού ΙCAPM (Merton, 1973), το οποίο λαμβάνει υπόψη ένα μεγαλύτερο 

αριθμό μεταβλητών. Χρησιμοποιούν, επίσης, ένα τριμεταβλητό μοντέλο CCC GARCH-M 

με περίπλοκες μη γραμμικές εξισώσεις στον υπό συνθήκη μέσο το οποίο συνδέει τις τιμές 

πετρελαίου με το χρηματιστήριο και με τη συμπεριφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
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Επιβεβαιώνουν την αρνητική συσχέτιση των μετατοπίσεων των τιμών πετρελαίου με τις 

αλλαγές της συναλλαγματικής ισοτιμίας και παρατηρούν τεράστιες ημερήσιες ανοδικές 

και καθοδικές μετατοπίσεις στις τιμές πετρελαίου. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι αυτές 

οι αλλαγές είναι απόρροια κερδοσκοπίας.  

Οι Fan και Xu (2011) χρησιμοποιούν εβδομαδιαίες τιμές πετρελαίου μέχρι το 2000 

προσπαθώντας να εξετάσουν τις διακυμάνσεις των τιμών στο επίπεδο και στην τάση. 

Διαχωρίζουν τις διακυμάνσεις των τιμών στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά το 2000 σε 

τρία στάδια: την περίοδο της σχετικά ήρεμης αγοράς (“relatively calm market”, από 7 

Ιανουαρίου 2000 μέχρι 12 Μαρτίου 2004), την περίοδο της συσσωρευμένης φούσκας 

(“Bubble accumulation”, από 19 Μαρτίου 2004 μέχρι 6 Ιουνίου 2008), και την περίοδο της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (“global economic crisis”, από 13 Ιουνίου 2008 μέχρι 11 

Σεπτεμβρίου 2009). Αποδεικνύουν την ύπαρξη διαρθρωτικών αλλαγών (structural breaks) 

και καθορίζουν, επίσης, το μηχανισμό λειτουργίας της αγοράς μέχρι το 2000 

χρησιμοποιώντας μοντέλα με τα οποία εξετάζουν την επίδραση της κερδοσκοπίας και των 

διαφόρων σοκ στις διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου.  

Οι Buyuksahin και Ηarris (2011) ερευνούν την άνοδο των τιμών πετρελαίου και 

τον αυξανόμενο αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά από το 2000 μέχρι το 2008. 

Εξετάζουν αν οι κερδοσκόποι κατευθύνουν τις τιμές πετρελαίου. Το γεγονός ότι η τιμή 

του έφτασε τα $147/βαρέλι τον Ιούλιο του 2008 είναι ένδειξη κερδοσκοπίας. 

Χρησιμοποιούν δεδομένα για το δείκτη του WTI για την περίοδο από 5 Ιουλίου 2000 

μέχρι 8 Μαρτίου 2009 προκειμένου να εξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στις τιμές του και 

στις θέσεις διαπραγμάτευσης των διαφόρων επενδυτών στην αγορά πετρελαίου. 

Χρησιμοποιούν, επίσης, τεστ αιτιότητας κατά Granger για να αναλύσουν τις σχέσεις 

ανάμεσα στις τιμές και στις θέσεις των επενδυτών. Τα αποτελέσματά τους αποδεικνύουν 

ότι οι αλλαγές των τιμών προηγούνται των αλλαγών των θέσεων των επενδυτών. Αυτό 

σημαίνει ότι οι μεταβολές των τιμών δεν είναι κερδοσκοπικής φύσης. 

Ο Κaufmann (2011) πιστεύει ότι οι διακυμάνσεις της τιμής πετρελαίου την περίοδο 

2007-2008 καθοδηγούνται από αλλαγές στις θεμελιώδεις τιμές και από κερδοσκοπικές 

πιέσεις. Υποθέτει ότι  η απότομη αύξηση των τιμών την περίοδο του 2007-2008 οφείλεται 

στην αύξηση της ζήτησης από την Κίνα. Πιστεύει ότι ο ρόλος της κερδοσκοπίας βασίζεται 

στην αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ μέχρι το 2004. Ακόμη, θεωρεί ότι οι 

επαναλαμβανόμενες αλλαγές στη σχέση συνολοκλήρωσης ανάμεσα στις τωρινές και στις 

μελλοντικές τιμές οι οποίες δεν συμφωνούν με το νόμο της μίας τιμής και τη μέθοδο του 



26 

 

arbitrage οφείλονται σε κερδοσκοπία, όπως επίσης και οι αποτυχίες στις στατιστικές 

αναλύσεις από τη χρήση ενός οικονομετρικού μοντέλου το οποίο βασίζεται στις 

θεμελιώδεις τιμές. Συμπεραίνει ότι οι κερδοσκοπικές προσδοκίες των επενδυτών 

επηρεάζουν τις τιμές αργού πετρελαίου. 

Τέλος, οι Ellen και Zwinkels (2010) ελέγχουν την αγορά πετρελαίου με ένα 

μοντέλο που προσδιορίζει τον παράγοντα ετερογένειας των επενδυτών ενσωματώνοντας 

τις απόψεις και την αλληλεπίδραση δύο τύπων επενδυτών, τους fundamentalists και τους 

chartists και τη σχέση ανάμεσα στους καταναλωτές και στους παραγωγούς πετρελαίου. 

Πρόκειται για το ακόλουθο μοντέλο:  
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όπου  R Sa a   ,  R Sb b b  , 1 1

F Fa b  αντιπροσωπεύει την επίδραση της 

θεμελιώδους τιμής του πετρελαίου όταν είναι υπερεκτιμημένο, 2 2

F Fa b  την επιρροή 

της τιμής όταν είναι υποεκτιμημένο, 1 1

C Cb  η επίδραση της τιμής από τους chartists 

όταν παρατηρείται θετική τάση, 2 2

C Cb   όταν παρατηρείται αρνητική τάση. 

H ζήτηση για πετρέλαιο χωρίζεται σε δύο συνιστώσες: την κερδοσκοπική και την 

πραγματική. Οι κερδοσκόποι διαμορφώνουν τις τιμές με έναν ορθολογικό τρόπο σκέψης. 

Υπάρχουν δύο τύποι επενδυτών: οι fundamentalists και οι chartists. Οι fundamentalists 

συναλλάσσονται με βάση την επαναφορά στο μέσο, ενώ οι chartists ακολουθούν την τάση 

στις τιμές. Χρησιμοποιούν τις τιμές του Brent και του WTI και τα αποτελέσματα τους 

δείχνουν ότι υπάρχουν και οι δύο τύποι επενδυτών στην αγορά πετρελαίου. Το μοντέλο 

που χρησιμοποιούν είναι ανώτερο και από τον τυχαίο περίπατο και από τα μοντέλα VAR 

όσον αφορά στις προβλέψεις. 
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9.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

 

Προχωρούμε στη διερεύνηση και μελέτη της μεταβλητότητας των τιμών πετρελαίου η 

οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι τεράστιες διακυμάνσεις των τιμών 

αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών και ενδεικτικά αναφέρονται και 

αναλύονται παρακάτω μερικές από αυτές.  

Οι Kyrtsou et al. (2009) χρησιμοποιούν αρκετά μονομεταβλητά τεστ σε δεδομένα 

του τομέα της ενέργειας προκειμένου να ερμηνεύσουν με μη γραμμικά μοντέλα τη χαοτική 

δομή που επικρατεί και να εξετάσουν αν οι θεμελιώδεις τιμές ή εξωγενή σοκ ευθύνονται 

για τις αλλαγές που σημειώνονται. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν ημερήσιες τιμές του 

αργού πετρελαίου, της βενζίνης, του πετρελαίου θέρμανσης, του προπανίου και του 

φυσικού αερίου για την περίοδο από 3 Ιανουαρίου 1994 μέχρι 25 Ιανουαρίου 2008 (3509 

παρατηρήσεις). Αποδεικνύουν ότι τα μη γραμμικά μοντέλα μπορούν να εξηγήσουν 

καλύτερα τη συμπεριφορά των τιμών της ενέργειας απ’ότι τα γραμμικά, ειδικότερα όταν 

παρατηρούνται διαρθρωτικές αλλαγές (structural breaks) ή διάφορα άλλα σοκ. 

Οι Panas και Ninni (2000) ερευνούν την ύπαρξη του χάους και μη γραμμικών 

δυναμικών σε ημερήσια προϊόντα πετρελαίου για τις αγορές του Ρότερνταμ και της 

Μεσογείου. Εξετάζεται η περίοδος από 4 Ιανουαρίου 1994 μέχρι 7 Αυγούστου 1998. 

Χρησιμοποιούν το τεστ του Brock για τα κατάλοιπα, τη συνθήκη του Eckman-Ruelle και 

τη στατιστική BDS για να αποκτηθεί καλύτερη πληροφόρηση για τη δομή των 

χρονολογικών σειρών. Παρατηρούν ένδειξη χάους σε μεγάλο αριθμό προϊόντων 

πετρελαίου.  

Προκειμένου να εξεταστούν οι τεράστιες διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου και η 

ύπαρξη χάους, οι Wei et al. (2002) χρησιμοποιούν γραμμικά και μη γραμμικά GARCH 

μοντέλα για να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά μεταβλητότητας των τιμών των δεικτών, 

WTI και Brent για την περίοδο από 6 Ιανουαρίου 1992 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009. 

Εφαρμόζουν το τεστ superior predictive ability (SPA) για τις προβλέψεις μίας, πέντε και 

είκοσι ημερών με τα μοντέλα GARCH. Αποδεικνύουν ότι τα μη γραμμικά GARCH 

μοντέλα είναι πιο ακριβή από τα γραμμικά, και έχουν την ικανότητα να εξηγούν την 

ασυμμετρία λόγω μεταβλητότητας, ειδικότερα σε προβλέψεις με μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα, πέντε και είκοσι ημερών. 

Οι Yang et al. (2002) εξετάζουν τις διακυμάνσεις της τιμής πετρελαίου, τη δομή 

αγοράς του ΟΠΕΚ, τη σταθερή και ασταθή ζήτηση και την ελαστικότητα ζήτησης. 
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Ερευνούν τις επιδράσεις του πλούτου και της ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας και τις 

συνέπειες της ζήτησης στο αργό πετρέλαιο. Χρησιμοποιούν το μοντέλο διόρθωσης 

σφάλματος (error correction model) προκειμένου να εκτιμηθεί η ζήτηση και η 

ελαστικότητα. Δυνητικές τιμές πετρελαίου εκτιμώνται με προσομοιώσεις κάτω από 

διαφορετικά σενάρια με μείωση ενός εκατομμυρίου βαρελιών ανά ημέρα από τον ΟΠΕΚ. 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα από την προσομοίωση, με ελάττωση 4% από την 

παραγωγή του ΟΠΕΚ, αποδεικνύουν ότι η τιμή πρόκειται να αυξηθεί, αν δεν σημειωθεί 

σοβαρή ύφεση.  

Οι Narayana και Narayan (2007) μελετούν τη μεταβλητότητα της τιμής του αργού 

πετρελαίου χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα για την περίοδο από 1991 μέχρι 2006. 

Προσπαθούν να εξετάσουν τις διακυμάνσεις σε επιμέρους δείγματα προκειμένου να 

αποδείξουν ότι τα αποτελέσματά τους είναι αξιόπιστα. Συγκεκριμένα, δείχνουν ότι στα 

διάφορα επιμέρους δείγματα υπάρχει ασυνεπής ένδειξη για ασυμμετρία και επιμονή στα 

σοκ, ενώ στο πλήρες δείγμα παρατηρούνται αντίστοιχα φαινόμενα στη μεταβλητότητα. 

Είναι σαφές ότι τα συμπεράσματα αυτά αλλάζουν σε σύντομες χρονικές περιόδους.  

Οι Hou και Suardi (2012) εξετάζουν, επίσης, τη μεταβλητότητα της τιμής 

πετρελαίου. Χρησιμοποιούν ημερήσια δεδομένα για τις τιμές δύο μεταβλητών, WTI και 

Brent για την περίοδο από 6 Ιανουαρίου 1992 μέχρι 30 Ιουλίου 2010. Αποδεικνύουν ότι τα 

μη παραμετρικά μοντέλα GARCH παρουσιάζονται καλύτερα και πιο ακριβή στις 

προβλέψεις της μεταβλητότητας των τιμών πετρελαίου από τα παραμετρικά μοντέλα 

GARCH. 

Οι Askari και Krichene (2008) ερευνούν τις τιμές πετρελαίου κατά την περίοδο 

από 2 Ιανουαρίου 2002 μέχρι 7 Ιουλίου 2006, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

μεταβλητότητα και ανοδική τάση. Η πίεση στις τιμές πετρελαίου προέρχεται από την 

μείωση της προσφοράς και την αύξηση της ζήτησης του. Για τις τιμές πετρελαίου, 

χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία του Levy (LP) με την κατανομή variance-gamma (VG). Τα 

αποτελέσματά τους είναι όμοια με αυτά του μοντέλου jump-diffusion (J-D). 

Βραχυπρόθεσμα, οι προσδοκίες των αγορών δεν ενσωματώνουν καμία αλλαγή στις 

θεμελιώδεις τιμές. Ωστόσο, οι αγορές αναμένουν ότι οι τιμές πετρελαίου θα 

εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις και αύξηση πάνω από τον 

προσδοκώμενο μέσο.  

Οι Larsson και Nossman (2011) χρησιμοποιούν τέσσερα διαφορετικά μοντέλα με 

τη μέθοδο Monte Carlo με ημερήσια δεδομένα για τις τιμές του δείκτη WTI για την 
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περίοδο από 25 Μαΐου 1989 μέχρι 25 Μαΐου 2009. Η μέθοδος αυτή φαίνεται ότι είναι 

κατάλληλη για τα δεδομένα διότι λαμβάνει υπόψη τη στοχαστική μεταβλητότητα και τις 

ανοδικές τάσεις που παρατηρούνται στις τιμές. Εξετάζουν, επίσης, τις τιμές πετρελαίου 

κατά τη διάρκεια δύο περιόδων με μεγάλη μεταβλητότητα, στον πόλεμο του Κόλπου και 

στη χρηματοπιστωτική κρίση.  

Οι Choi και Hammoudeh (2010) μελετούν τις τιμές για το Brent, το WTI, το 

χαλκό, το χρυσό, το ασήμι και τον δείκτη S&P500 χρησιμοποιώντας εβδομαδιαία 

δεδομένα για την περίοδο από 2 Ιανουαρίου 1990 μέχρι 1 Μαΐου 2006. Οι υπό συνθήκη 

δυναμικές συσχετίσεις (dynamic conditional correlations, DCCs) είναι αυξανόμενες 

ανάμεσα σε όλα τα προϊόντα μέχρι τον πόλεμο του Ιράκ το 2003 και μειωμένες συγκριτικά 

με το δείκτη S&P500. Οι υπό εξέταση τιμές δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα στη 

μεταβλητότητα στις περιόδους των χρηματοπιστωτικών και γεωπολιτικών κρίσεων, ενώ ο 

δείκτης S&P500 επηρεάζεται σημαντικά από αυτές τις κρίσεις.  

Οι Schmidbauer και Rösch (2012) ερευνούν την επίδραση των ανακοινώσεων του 

ΟΠΕΚ στις αποδόσεις και στη διακύμανση ημερήσιων τιμών πετρελαίου για την περίοδο 

από τον Ιανουάριο 1986 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2009. Στα συνέδρια του ΟΠΕΚ, 

παρατηρείται κερδοσκοπία σχετικά με την απόφαση η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί για 

τα επίπεδα της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Συγκεκριμένα, για τις αποφάσεις 

σταθερής, αύξησης ή μείωσής της. Χρησιμοποιούν ψευδομεταβλητές για την κάθε 

ανακοίνωση του ΟΠΕΚ προκειμένου να ερμηνεύσουν τις επιδράσεις πριν και μετά τις 

αποφάσεις του με μοντέλα GARCH. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι στην περίπτωση 

μετά από την ανακοίνωση για μείωση της παραγωγής παρατηρείται αρνητική επίδραση 

στις αποδόσεις. Ωστόσο, θετική είναι η επιρροή στις περιπτώσεις των αποφάσεων για 

αύξηση και σταθερή παραγωγή. Από την άλλη, παρατηρείται θετική επίδραση στη 

διακύμανση πριν από την ανακοίνωση για μείωση της παραγωγής.  

Οι Arouri et al. (2012) εξετάζουν τη συνέπεια και την επίδραση των διαρθρωτικών 

αλλαγών και της μακροχρόνιας μνήμης στη μοντελοποίηση και στις προβλέψεις της υπό 

συνθήκης διακύμανσης των τιμών πετρελαίου. Χρησιμοποιούν μοντέλα GARCH σε 

ημερήσια δεδομένα για τη μεταβλητή του WTI, τη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης 

για την περίοδο από 2 Ιανουαρίου 1986 μέχρι 15 Μαρτίου 2011. Αποδεικνύουν ότι το 

μοντέλο FIGARCH είναι καλύτερο. Ωστόσο, η μεταβλητότητα μειώνεται σημαντικά όταν 

λαμβάνονται υπόψη οι διαρθρωτικές αλλαγές (structural breaks). Παρατηρούν, επίσης, 

αστάθεια των παραμέτρων σε 5 από τα 9 μοντέλα GARCH για τις τιμές ενέργειας.  
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Ο Agnolucci (2009) χρησιμοποιεί δύο προσεγγίσεις για τις προβλέψεις της 

μεταβλητότητας. Η πρώτη προσέγγιση αφορά στα μοντέλα GARCH με τα οποία 

πραγματοποιούνται προβλέψεις μετά από την εκτίμηση των χρονολογικών σειρών και η 

δεύτερη αφορά στο implied volatility. Τα δεδομένα βασίζονται σε συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης του WTI που εμπορεύονται στο δείκτη NYMEX για την περίοδο από 31 

Δεκεμβρίου 1991 μέχρι 2 Μαΐου 2005. Η έρευνά του εκτιμά με στατιστικά κριτήρια ποιο 

μοντέλο προβλέπει καλύτερα τη μεταβλητότητα για το WTI. Εξετάζει ακόμη, αν η 

κατανομή των σφαλμάτων έχει αντίκτυπο στις εκτιμήσεις των παραμέτρων του μοντέλου 

GARCH και αν ο χρονικά μεταβαλλόμενος μακροπρόθεσμος μέσος βελτιώνει τις 

προβλέψεις.  

Οι Chang et al. (2010) αναλύουν τη μεταβλητότητα των τιμών πετρελαίου για spot 

και future markets με ημερήσια δεδομένα για την περίοδο από 30 Απριλίου 1997 μέχρι 10 

Νοεμβρίου 2008 και προβλέπουν τη μεταβλητότητα με μοντέλο VAR. Ερευνούν τέσσερις 

σημαντικούς δείκτες αργού πετρελαίου οι οποίοι συσχετίζονται μεταξύ τους, WTI(USA), 

Brent (North Sea), Dubai/Oman (Middle East), Tapis (Asia-Pacific). Επίσης, εξετάζουν τη 

μεταβλητότητα και την ασυμμετρία ανάμεσα στις τέσσερις αγορές χρησιμοποιώντας τρία 

πολυμεταβλητά μοντέλα GARCH, όπως constant conditional correlation, (CCC), vector 

ARMA-GARCH (VARMA-GARCH) και vector ARMA-ασύμμετρο GARCH (VARMA-

AGARCH). Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι οι περισσότερες χρονολογικές σειρές 

παρουσιάζουν αξιοσημείωτη μεταβλητότητα στις υπό συνθήκες διακυμάνσεις. Επιπλέον, 

στις προβλέψεις των υπό συνθήκη συσχετίσεων ανάμεσα στις αποδόσεις των δεικτών 

παρατηρούνται θετικές και αρνητικές τάσεις.  

Ο Benhmad (2011) χρησιμοποιεί μία διαφορετική μέθοδο για τη μελέτη της 

μεταβλητότητας των τιμών πετρελαίου. Αρχικά, εξετάζει τη μεταβλητότητα των τιμών με 

wavelet analysis χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα για την περίοδο από 8 Σεπτεμβρίου 

1992 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008. Επίσης, αναλύει τις αιτιότητες ανάμεσα στις αποδόσεις 

των τιμών πετρελαίου. Το τεστ αιτιότητας κατά Granger χρησιμοποιείται για να δηλώσει 

τη γραμμική αιτιότητα και είναι αναποτελεσματικό στην εύρεση μη γραμμικών σχέσεων. 

Ακόμη, αποδεικνύει ότι τα σοκ που εμφανίζονται συχνά επηρεάζουν τις μακροχρόνιες 

επενδύσεις. 

Οι Plourde και Watkins (1998) εξετάζουν τη μεταβλητότητα των τιμών δύο 

δεικτών, WTI και Brent και ακόμη 9 πρώτων υλών (αλουμίνιο, βαμβάκι, μόλυβδος, 

χρυσός, ασήμι, κασσίτερος, νικέλιο, ψευδάργυρος, σιτάρι) χρησιμοποιώντας μηνιαία 
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δεδομένα. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι κατά την περίοδο 1985 μέχρι 1994, το αργό 

πετρέλαιο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα συγκριτικά με τις υπόλοιπες υπό 

εξέταση πρώτες ύλες. 

Οι Ji και Fan (2012) ερευνούν την επίδραση της αγοράς αργού πετρελαίου σε 

αγορές που δεν σχετίζονται με προϊόντα ενέργειας πριν και μετά τη χρηματοπιστωτική 

κρίση του 2008 χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα για την περίοδο από 7 Ιουλίου 2006 

μέχρι 30 Ιουνίου 2010. Λαμβάνουν υπόψη το δολάριο ως εξωγενές σοκ και αποδεικνύουν 

με ένα διμεταβλητό μοντέλο EGARCΗ ότι η αγορά πετρελαίου προκαλεί σημαντική 

μεταβλητότητα στις αγορές εμπορευμάτων που δε σχετίζονται με την ενέργεια. Το 

δολάριο ωστόσο, επηρεάζει ελάχιστα τις αγορές εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. 

Oι Du et al. (2011) μελετούν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη 

μεταβλητότητα των τιμών αργού πετρελαίου, όπως επίσης και την πιθανή σύνδεση 

ανάμεσα στις τιμές του πετρελαίου με τις αγορές αγροτικών προϊόντων. Χρησιμοποιούν 

εβδομαδιαία δεδομένα για τις τιμές αργού πετρελαίου, για το καλαμπόκι και το σιτάρι για 

την περίοδο από το Νοέμβριο του 1998 μέχρι τον Ιανουάριο 2009. Παράγοντες όπως η 

κερδοσκοπία και τα αποθέματα πετρελαίου εξηγούν τη μεταβλητότητα των τιμών του. 

Αποδεικνύουν ότι υπάρχει διάχυση της μεταβλητότητας ανάμεσα στις αγορές του αργού 

πετρελαίου, του καλαμποκιού και του σιταριού μετά την πτώση των τιμών του 2006.  

H Regnier (2007) εξετάζει τις τιμές παραγωγής για αρκετά προϊόντα με μηνιαία 

δεδομένα για την περίοδο από τον Ιανουάριο 1945 μέχρι τον Αύγουστο 2005. Τα 

αποτελέσματά της δείχνουν ότι οι τιμές για περίπου το 95% των προϊόντων τα οποία 

πωλούνται από εγχώριους παραγωγούς παρουσιάζουν μικρότερη μεταβλητότητα 

συγκριτικά με τις τιμές αργού πετρελαίου, της διύλισης πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου. Συγκεκριμένα, οι τιμές αργού πετρελαίου παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα σε σύγκριση με το 65% των διαφόρων προϊόντων και ειδικότερα, η 

μεταβλητότητα πετρελαίου ξεπερνάει για πρώτη φορά το μέσο μετά τη μείωση των τιμών 

το 1986.  

Αξίζει να διερευνηθεί η μεταβλητότητα της τιμής του πετρελαίου συγκριτικά με 

μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές μεταβλητές. Οι D’Ecclesia et al. (2011) 

εξετάζουν το ρόλο των μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών μεταβλητών και τη 

σχέση τους με τις τιμές πετρελαίου. Χρησιμοποιούν το μοντέλο διόρθωσης σφάλματος 

(vector error correction) σε μηνιαία δεδομένα για τις τιμές πετρελαίου, τη συναλλαγματική 
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ισοτιμία δολαρίου-ευρώ, το επιτόκιο, τις εισαγωγές των ΗΠΑ και την τιμή χρυσού για την 

περίοδο από 1993 μέχρι 2009. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι υπάρχει μία σχέση 

συνολοκλήρωσης, η οποία δηλώνει μία μακροπρόθεσμη ισορροπία ανάμεσα στις 

μεταβλητές. 

Ο Milani (2009) εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην τιμή πετρελαίου και σε διάφορες 

μακροοικονομικές μεταβλητές. Η συνολική ζήτηση και προσφορά επηρεάζεται από την 

τιμή πετρελαίου μέσω της παραγωγής και κατανάλωσης του. Οι τιμές του επηρεάζουν την 

οικονομία μέσω της επιρροής της συμπεριφοράς των επενδυτών. Παρατηρείται ότι οι 

αντιλήψεις τους σχετικά με τις επιδράσεις των τιμών πετρελαίου στην οικονομία 

διαφέρουν ανά χρονική περίοδο. Οι εκτιμήσεις του έδειξαν ότι τα σοκ πετρελαίου 

επηρεάζουν περισσότερο το προϊόν και τον πληθωρισμό τη δεκαετία του 1970 παρά το 

2008. Οι επιδράσεις αυτές των σοκ πετρελαίου στην οικονομική δραστηριότητα και στον 

πληθωρισμό μειώνονται όλο και περισσότερο εξαιτίας της επίδρασης των τιμών του από 

τη συμπεριφορά των επενδυτών.  

Οι Rafiq et al. (2009) ερευνούν την επιρροή της μεταβλητότητας των τιμών 

πετρελαίου στις μακροοικονομικές μεταβλητές της Ταϋλάνδης. Η επίδραση της 

μεταβλητότητας των τιμών πετρελαίου εξετάστηκε με τη χρήση του μοντέλου VAR. 

Αποδεικνύουν με τεστ αιτιότητας κατά Granger, impulse response functions και ανάλυση 

διακύμανσης (variance decomposition) ότι η μεταβλητότητα των τιμών πετρελαίου 

παρουσιάζει σημαντική επίδραση στις μακροοικονομικές μεταβλητές, όπως την επένδυση 

και την ανεργία για την περίοδο από το 1993 μέχρι το 2006. Παρατηρείται με το μοντέλο 

VAR ότι κατά την περίοδο μετά την κρίση, η επίδραση της μεταβλητότητας της τιμής 

μεταφέρεται στο έλλειμμα του προϋπολογισμού της Ταϋλάνδης.  

Οι Elder και Serletis (2010) ερευνούν τη σχέση ανάμεσα στις τιμές πετρελαίου και 

στην επένδυση, δίνοντας έμφαση στο ρόλο της αβεβαιότητας που παρατηρείται στις τιμές 

πετρελαίου. Εκτιμούν ένα διμεταβλητό μοντέλο GARCH-M με 4 υστερήσεις 

χρησιμοποιώντας τριμηνιαία δεδομένα από το 1974 μέχρι το 2008 για την πραγματική 

τιμή του πετρελαίου και το πραγματικό ΑΕΠ. Η μεταβλητότητα των τιμών πετρελαίου 

παρουσιάζει μία αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση σε αρκετές μεταβλητές, 

όπως στην επένδυση, στη διαρκή κατανάλωση και στο συνολικό προϊόν. Αποδεικνύουν ότι 

ένα αρνητικό σοκ στις τιμές πετρελαίου προκαλεί αρνητική αντίδραση στην οικονομική 

δραστηριότητα λόγω των επιδράσεων της μεταβλητότητας των τιμών.  
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Οι Chen και Hsu (2012) εξετάζουν αν η υψηλή μεταβλητότητα των τιμών 

επηρεάζει αρνητικά την παγκοσμιοποίηση. Χρησιμοποιούν ετήσια δεδομένα πάνελ για 84 

διεθνείς αγορές για την περίοδο από 1984 μέχρι το 2008 και ερευνούν τις επιδράσεις των 

διακυμάνσεων των τιμών στο διεθνές εμπόριο, ειδικότερα στις εισαγωγές και εξαγωγές. 

Αποδεικνύουν ότι η μεταβλητότητα των τιμών επηρεάζει αρνητικά την παγκοσμιοποίηση 

και παρατηρείται μικρότερη ροή στο διεθνές εμπόριο.  

Τέλος, αξίζει να μελετηθεί ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας ως η μεγαλύτερη χώρα 

σε παραγωγή πετρελαίου και σε εξαγωγές στην επίδραση της συμπεριφοράς των τιμών 

του. Οι Bukenya και Labys (2009) μελετούν την υπόθεση ότι η Σαουδική Αραβία 

κατευθύνει τις τιμές πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Διαφορετικά γεωγραφικά 

δεδομένα εξετάζονται για έξι χώρες του ΟΠΕΚ (Ιράν, Ινδονησία, Λιβύη, Νιγηρία, 

Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα) και για έξι μη κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ (Καναδάς, Κίνα, 

Μεξικό, Νορβηγία, Αγγλία και ΗΠΑ) με ετήσιες τιμές για την περίοδο από 1970 μέχρι 

2007. Χρησιμοποιούν τρεις ευρέως γνωστές οικονομετρικές τεχνικές (ανάλυση δυναμικών 

συσχετίσεων, ανάλυση συνολοκλήρωσης και ανάλυση VAR). Τα αποτελέσματά τους 

αποδεικνύουν μία μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στην τιμή πετρελαίου της Σαουδικής 

Αραβίας και στις τιμές των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ και μη.  

Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι οι παρατηρούμενες ανοδικές και 

καθοδικές τάσεις των τιμών πετρελαίου επηρεάζουν σημαντικά την παγκόσμια οικονομία 

και είναι αξιοσημείωτη η μελέτη και η εμπειρική διερεύνηση αυτής της μεταβλητότητας. 

Για το λόγο αυτό, προχωρούμε στην οικονομετρική ανάλυση της τυχόν επιρροής των σοκ 

διαφορετικών χρονικών περιόδων και των θετικών αποδόσεων στις διακυμάνσεις των 

τιμών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εμπειρική μελέτη των δύο ευρέως γνωστών 

χρονολογικών σειρών αργού πετρελαίου, Brent και WTI. H οικονομετρική ανάλυση της 

παρούσας εργασίας διεξάγεται μέσα από υποδείγματα GARCH και T-GARCH. Επίσης, οι 

περίοδοι που χαρακτηρίζονται από σημαντικά σοκ στην αγορά πετρελαίου και θετικών 

αποδόσεων, περιγράφονται με τη χρήση ψευδομεταβλητών (dummies) είτε στην εξίσωση 

διακύμανσης είτε στην εξίσωση του μέσου στο μοντέλο GARCH (1,1). 

 

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Τα δεδομένα αποτελούν ημερήσιες παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού δείκτη Brent για την 

περίοδο από 20 Μαΐου 1987 μέχρι 23 Μαρτίου 2010 (5806 παρατηρήσεις) και του 

Αμερικάνικου δείκτη WTI (Cushing Oklahoma West Texas Intermediate) για την περίοδο 

από 20 Μαΐου 1987 μέχρι 2 Ιουνίου 2010 (5814 παρατηρήσεις). Όλες οι τιμές μετρώνται 

σε δολάρια ανά βαρέλι. Το πρόγραμμα E-views (έκδοση 7.2) χρησιμοποιήθηκε για την 

επεξεργασία και ανάλυση των χρονοσειρών. 

Το Brent έχει ως πηγή εφοδιασμού τη Βόρεια Θάλασσα και αποτελεί τον 

αντιπροσωπευτικό δείκτη για να διατιμηθούν τα δύο τρίτα των διεθνώς εμπορεύσιμων 

αργών πετρελαίων στον κόσμο. 

Στο γράφημα 7 παρουσιάζονται οι τιμές της μεταβλητής Brent, όπου 

παρατηρούνται αρκετές αυξομειώσεις σε διάφορες χρονικές περιόδους, η σημαντικότερη 

από τις οποίες σημειώνεται την περίοδο 2007-2008 λόγω της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τη συγκεκριμένη περίοδο, είναι εμφανής η αύξηση των τιμών, 

οι οποίες φτάνουν στο ανώτερο σημείο τον Ιούλιο του 2008. 
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Γράφημα 7: Ημερήσιες παρατηρήσεις του δείκτη Brent 

 

Στο γράφημα 8 παρατίθενται οι τιμές του δείκτη WTI, ο οποίος κατέχει εξέχουσα θέση 

στη Βόρεια Αμερική. Διαφαίνονται ξεκάθαρα τεράστιες μεταβολές στις τιμές, αντίστοιχες 

με την περίπτωση του δείκτη Brent. 

 

Γράφημα 8: Ημερήσιες παρατηρήσεις του δείκτη WTI 

 

Στο γράφημα 9 απεικονίζονται οι τιμές και των δύο δεικτών. Αρχικά, οι μεταβλητές 

εμφανίζουν κοινή πορεία, εφόσον ξεκινάνε από την ίδια ημερομηνία 20 Μαΐου 1987, αλλά 

μετά από το Νοέμβριο του 2002 φαίνεται ότι ο δείκτης Brent προηγείται των μεταβολών 

του WTI (φαινόμενο lead-lag).  
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Γράφημα 9: Ημερήσιες παρατηρήσεις των δεικτών, WTI και Brent 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Αρχικά, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των δύο χρονολογικών σειρών ξεκινώντας με τη 

χρήση του ελέγχου augmented Dickey-Fuller προκειμένου να εξεταστεί αν οι 

λογαριθμημένες τιμές των δεικτών WTI και Brent είναι στάσιμες. Επίσης, περιγράφεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο του παραπάνω ελέγχου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη 

χρήση αυτού στους δύο δείκτες. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι περιγραφικές στατιστικές των δύο χρονολογικών 

σειρών με τα αντίστοιχα ιστογράμματα των τιμών και των αποδόσεων τους. Πιο 

συγκεκριμένα, αναλύονται τα μέτρα της ασυμμετρίας και της κύρτωσης και 

παρουσιάζονται τα κορελλογράμματα των αποδόσεων του WTI και του Brent, όπως 

επίσης και τα κορελλογράμματα των αποδόσεων των δεικτών στο τετράγωνο προκειμένου 

να διερευνηθεί η ύπαρξη μη-γραμμικών αυτοσυσχετίσεων. Επιπλέον, περιγράφεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο των μοντέλων GARCH και T-GARCH και αναλύονται τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση τους στις αποδόσεις των δύο χρονολογικών 

σειρών. 

Δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις εφαρμόζονται στα πλαίσια της οικονομετρικής 

ανάλυσης. Η πρώτη αφορά στο Τ-GARCH μοντέλο και η δεύτερη στην περίπτωση όπου ο 

συντελεστής του ασύμμετρου όρου στο Τ-GARCH(1,1,1) και των δύο σειρών αποδειχθεί 
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ότι είναι στατιστικά ασήμαντος. Τότε κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται 

ψευδομεταβλητές (dummies) για την περίοδο που παρατηρούνται διάφορα σοκ στις τιμές 

των δύο δεικτών, αλλά και για τις ανοδικές τάσεις που παρουσιάζουν. Για την εξαγωγή 

όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των Bollershev-

Wooldridge για πιο συνεπείς και αξιόπιστες εκτιμήσεις. 

 

3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑUGMENTED DICKEY FULLER (ADF) 

 

3.2.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Είναι σημαντικό να εξεταστεί αν οι σειρές είναι στάσιμες ή όχι, καθώς η στασιμότητα 

επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά της χρονολογικής σειράς και τις ιδιότητες της. 

Στάσιμη χρονολογική σειρά ονομάζεται η χρονολογική σειρά η οποία έχει σταθερό μέσο, 

σταθερή διακύμανση και σταθερή συνδιακύμανση για κάθε υστέρηση. Αν η σειρά είναι 

στάσιμη τότε δεν επηρεάζεται από σοκ, δεν οδηγεί σε μη αξιόπιστες παλινδρομήσεις και 

ισχύουν οι βασικές υποθέσεις για ασυμπτωτική ανάλυση.  

Είναι, επίσης, σημαντικό να γνωρίζουμε αν οι μεταβλητές είναι μη στάσιμες ως 

προς την τάση (trend stationary process-TSP) ή μη στάσιμες ως προς τις διαφορές 

(difference stationary process-DSP) προκειμένου να επιλύσουμε το πρόβλημα της μη 

στασιμότητας των χρονολογικών σειρών. Στην περίπτωση της προσδιοριστικής τάσης 

(TSP) χρησιμοποιείται ο χρόνος ως ερμηνευτική μεταβλητή του υποδείγματος, ενώ στην 

περίπτωση της στοχαστικής τάσης (DSP) χρησιμοποιούνται οι πρώτες διαφορές των 

μεταβλητών. 

Οι Dickey και Fuller πρότειναν τις ακόλουθες τρεις παλινδρομήσεις για τον έλεγχο 

της στασιμότητας: 
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O αριθμός των ρ υστερήσεων υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν έλεγχο αυτοσυσχέτισης 

των καταλοίπων, όπως αυτός των Breusch-Godfrey (1978). Η μηδενική υπόθεση για τον 
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έλεγχο ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας είναι η Ho: γ=0 και η εναλλακτική είναι η H1: γ<0 η 

οποία αποτελεί ένδειξη στασιμότητας.  

Η διαδικασία ελέγχου ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας περιγράφεται από τα ακόλουθα 

βήματα: 

Βήμα 1: Εκτίμηση της εξίσωσης (1) 
1 2 1
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        η οποία 

αναφέρεται σε μια διαδικασία προσδιοριστικής τάσης (TSP). 

Γίνεται έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης Ho: γ=0 συγκρίνοντας την απόλυτη τιμή της ADF 

στατιστικής ή την απόλυτη τιμή της t-στατιστικής του γ με την απόλυτη τιμή του τc. 

Αν ADF  ή 3 > c  τότε η Ηο απορρίπτεται. 

Αν ADF  ή 3 < c  τότε η Ηο είναι αποδεκτή και διερευνάται το είδος της τάσης, αν 

α2=0 ενώ γ=0. 

Αν 
3 > c  τότε απορρίπτεται η Ηο και ελέγχεται αν γ=0 με τις κριτικές τιμές της 

κανονικής κατανομής. Αν απορριφθεί η Ηο τότε η σειρά είναι στάσιμη. 

Αν 
3 < c  τότε η Ηο είναι αποδεκτή και προχωράμε στο δεύτερο βήμα. 

Βήμα 2: Εκτίμηση εξίσωσης (2) 
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      . Γίνεται έλεγχος της 

μηδενικής υπόθεσης Ηο: γ=0.  

Αν ADF  ή 2 > c , τότε η Ηο απορρίπτεται το οποίο σημαίνει ότι η σειρά είναι 

στάσιμη. 

Αν ADF  ή 2 < c , τότε η Ηο είναι αποδεκτή, οπότε ελέγχουμε αν αo=0 δεδομένου ότι 

γ=0. 

Αν 2 > c , τότε η Ηο απορρίπτεται. 

Αν 2 < c , τότε η Ηο είναι αποδεκτή, οπότε συνεχίζουμε στο τελευταίο βήμα. 

Βήμα 3: Εκτίμηση της εξίσωσης 3 1 1

2

*
P

t t i t i t

I

y y y    



     . Αυτό το μοντέλο 

διαφέρει από το μοντέλο 2 στο σταθερό όρο αο. Γίνεται έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης 

Ηο: γ=0.  

Αν ADF  ή 1 > c , τότε η Ηο απορρίπτεται, οπότε η σειρά είναι στάσιμη. 
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Αν ADF  ή 1 < c , τότε η Ηο είναι αποδεκτή, οπότε υπάρχει μοναδιαία ρίζα και 

υπολογίζουμε τις πρώτες διαφορές για την ύπαρξη στασιμότητας. 

Τέλος, ελέγχουμε ξανά τα νέα δεδομένα για στασιμότητα με τον έλεγχο των Dickey-Fuller 

στις αποδόσεις των χρονολογικών σειρών. 

 

3.2.2 Αποτελέσματα του ελέγχου Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας στις λογαριθμημένες τιμές των δύο δεικτών, WTI και Brent. Οι έλεγχοι 

των τριών εξισώσεων διεξάγονται και για τις δύο χρονολογικές σειρές ξεχωριστά.  

 

Πίνακας 1: Έλεγχος ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας στους λογαρίθμους των χρονολογικών 

σειρών 

 LWTI LBRENT 

 t-στατιστική Πιθανότητα t-στατιστική Πιθανότητα 

Μοντέλο 1 

ADF(γ) 

Τάση (α2) 

Σταθερά (αο) 

 

-3.063294 

2.776837 

2.938602 

 

0.1153 

0.0055 

0.0033 

 

-2.697409 

2.571502 

2.539472 

 

0.2376 

0.0102 

0.0111 

Μοντέλο 2 

ADF (γ) 

Σταθερά (αο) 

 

-1.388689 

-1.480607 

 

0.5895 

0.1388 

 

-1.068330 

1.190579 

 

0.7304 

0.2339 

Μοντέλο 3 

ADF (γ) 

 

0.428696 

 

0.8062 

 

0.592983 

 

0.8445 

 

Παρατηρείται από τις κριτικές τιμές της ADF που παρατίθενται στο παράρτημα (Πίνακας 

Α1 σελ. 68) ότι στην περίπτωση του WTI για το μοντέλο 1, η μηδενική υπόθεση Ηο:γ=0 

είναι αποδεκτή και στη συνέχεια ξανά η μηδενική υπόθεση Ho: α2=0 0   γίνεται 

αποδεκτή συγκρίνοντας τις t-στατιστικές 3 = 2,77 2,78c  . Στο μοντέλο 2 γίνονται 

αποδεκτές οι μηδενικές υποθέσεις Ho: γ=0 και Ho: αo=0 0   λόγω της μη στατιστικής 

σημαντικότητας της τ2δ. Επιπλέον, στο μοντέλο 3 η μηδενική υπόθεση Ho:γ=0 είναι 

αποδεκτή για επίπεδο σημαντικότητας α=1%. Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και 
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στην περίπτωση του δείκτη του Brent. Τα αποτελέσματα και για τις δύο μεταβλητές 

δείχνουν την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, δηλαδή ότι οι σειρές είναι μη στάσιμες ως προς τις 

διαφορές. Επομένως, μετασχηματίζουμε τις αρχικές σειρές στις πρώτες διαφορές τους και 

επαναλαμβάνουμε την διαδικασία του ελέγχου του ΑDF. Ο ακόλουθος πίνακας 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 2: Έλεγχος ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας στις πρώτες διαφορές των χρονολογικών 

σειρών 

 DLWTI DLBRENT 

 t-στατιστική Πιθανότητα t-στατιστική Πιθανότητα 

Μοντέλο 1 

ADF (γ) 

Τάση (α2) 

Σταθερά (αο) 

 

-56.73077 

0.533669 

-0.107870 

 

0.000 

0.5936 

0.9141 

 

-73.85938 

0.661807 

-0.186477 

 

0.0001 

0.5081 

0.8521 

Μοντέλο 2 

ADF (γ) 

Σταθερά (αο) 

 

-56.73175 

0.709225 

 

0.0001 

0.4782 

 

-73.85999 

0.773757 

 

0.0001 

0.4391 

Μοντέλο 3 

ADF (γ) 

 

-56.72974 

 

0.0001 

 

-73.85849 

 

0.0001 

 

Από τις κριτικές τιμές της ADF και για τις δύο χρονολογικές σειρές των πρώτων διαφορών 

που αναφέρονται στο παράρτημα (Πίνακας Α1 σελ. 68) οδηγούμαστε στην αποδοχή της 

μη ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5%, 10%). 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι σειρές είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1) και ο 

μετασχηματισμός στις πρώτες διαφορές διορθώνει το πρόβλημα της μη στασιμότητας. Η 

στασιμότητα των πρώτων διαφορών επιβεβαιώνεται και από τα ακόλουθα γραφήματα 

(γραφήματα 9, 11). Οι αποδόσεις των μεταβλητών δίνονται από: 
1

ln t
t

t

P
R

P

 
  

 
, όπου Pt 

είναι η τιμή της μεταβλητής (WTI και Brent) και Rt είναι ο ρυθμός μεταβολής (growth 

rate). Ωστόσο, αρκετές και μεγάλες διακυμάνσεις σε διάφορες χρονικές περιόδους 

διαφαίνονται από τις αποδόσεις των μεταβλητών στο τετράγωνο (γραφήματα 10, 12) με 

τον δείκτη WTI να παρουσιάζει μεγαλύτερο σημείο κορύφωσης (peak) κοντά στο 1991 

απ’ότι ο Brent. Αυτό συνέβη διότι τη συγκεκριμένη περίοδο, οι συμμαχικές δυνάμεις των 



41 

 

ΗΠΑ και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) επενέβησαν στο Κουβέιτ κατά των 

Ιρακινών στρατευμάτων, γεγονός το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα, ο δείκτης WTI να 

επηρεαστεί περισσότερο λόγω της εξέχουσας θέσης του στη Βόρεια Αμερική. 

 

Γράφημα 10: Ημερήσιες αποδόσεις του δείκτη Brent 

 
Γράφημα 11: Ημερήσιες αποδόσεις στο τετράγωνο του δείκτη Brent 
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Γράφημα 12: Ημερήσιες αποδόσεις του δείκτη WTI 

 

Γράφημα 13: Ημερήσιες αποδόσεις στο τετράγωνο του δείκτη WTI 

 

3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

 

Σημαντικά εργαλεία που παρέχουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά των χρονοσειρών 

αποτελούν οι συντελεστές ασυμμετρίας (skewness) και κύρτωσης (kurtosis), όπως επίσης 

και τα κορελλογράμματα των αυτοσυσχετίσεών τους. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των περιγραφικών στατιστικών των δύο δεικτών, WTI και Brent. 

O συντελεστής skewness χρησιμοποιείται ως μέτρο ασυμμετρίας της κατανομής 

πιθανοτήτων των τιμών μιας μεταβλητής. Μπορεί να είναι θετικός, αρνητικός ή μηδέν. 

Όταν είναι αρνητικός (αρνητική ασυμμετρία), οι ακραίες παρατηρήσεις βρίσκονται στα 

αριστερά (bear market). Αντίθετα, όταν ο συντελεστής skewness είναι θετικός (θετική 
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ασυμμετρία), η κατανομή εμφανίζει μεγαλύτερη «ουρά» (περισσότερες ακραίες 

παρατηρήσεις) στα δεξιά (bull market). Όταν ο συντελεστής skewness είναι μηδέν, τότε η 

κατανομή είναι κανονική (συμμετρική) και ο μέσος ισούται με τη διάμεσο. 

Ο συντελεστής skewness ορίζεται ως: 

3

1

1

1

N
i

i

y y

N

N




 
 
 

  
 
 

 , όπου N είναι ο αριθμός 

των παρατηρήσεων, 
iy  είναι οι τιμές της μεταβλητής, y  ο μέσος και σ είναι η τυπική 

απόκλιση.  

Αξίζει να αναφερθεί και η ερμηνεία του συντελεστή kurtosis, ο οποίος αποτελεί 

μέτρο πυκνότητας των παρατηρήσεων και η τιμή του αποδεικνύει την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας στη χρονολογική σειρά. Οι κανονικές κατανομές έχουν συντελεστή 

kurtosis ίσο με 3. Όταν kurtosis>3, τότε η κατανομή είναι λεπτόκυρτη, το οποίο αποτελεί 

ένδειξη ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας λόγω υψηλής και μεταβαλλόμενης διακύμανσης. 

Αντίθετα, όταν kurtosis <3, η κατανομή είναι πλατύκυρτη.  

Ο συντελεστής kurtosis ορίζεται ως: 

4

1

1
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 , όπου N είναι ο αριθμός 

των παρατηρήσεων, iy  είναι οι τιμές της μεταβλητής, y  ο μέσος and σ είναι η τυπική 

απόκλιση.  

Τα παραπάνω συμπεράσματα των δυο συντελεστών επιβεβαιώνονται από τη 

στατιστική Jarque-Bera (J-B). Οι τιμές μιας μεταβλητής ακολουθούν την κανονική 

κατανομή με skewness=0 και kurtosis=3, όταν η στατιστική του J-B είναι μικρότερη από 

5,99.  

Τα αποτελέσματα του πίνακα 3 αποδεικνύουν ότι οι μεταβλητές, WTI και Brent 

έχoυν αρνητική ασυμμετρία. Ακόμη, οι δύο δείκτες παρουσιάζουν λεπτόκυρτες κατανομές 

για το λόγο ότι ο συντελεστής kurtosis είναι υψηλός και μεγαλύτερος από 3. Συνεπώς 

παρατηρείται ένδειξη ετεροσκεδαστικότητας. Τα αποτελέσματα των συντελεστών 

επιβεβαιώνονται από την τιμή της στατιστικής του J-B η οποία είναι πολύ υψηλή και 

απορρίπτει την υπόθεση της κανονικής κατανομής.  

Επιπλέον, τα κορελογράμματα των σειρών (Πινακες Α2, Α3 σελ. 72, 73) δείχνουν 

ότι ο δείκτης Brent έχει στατιστικά σημαντικές αυτοσυσχετίσεις σε όλες τις υπό εξέταση 
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υστερήσεις ενώ ο δείκτης WTI παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές αυτοσυσχετίσεις σε 

όλες τις υστερήσεις εκτός από την πρώτη υστέρηση για επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Τέλος, τα κορελογράμματα των μεταβλητών στο τετράγωνο (Πίνακες Α4, Α5 σελ. 74, 75) 

επιβεβαιώνουν και τονίζουν την ύπαρξη μη-γραμμικών αυτοσυσχετίσεων και 

ετεροσκεδαστικότητας. 

 

Πίνακας 3: Περιγραφικές στατιστικές των αποδόσεων RWTI και RBRENT των δύο 

δεικτών 

 RWTI RBRENT 

Μέσος 0.000225 0.000249 

Τυπική απόκλιση 0.025600 0.023967 

Skewness -0.833849 -0.668672 

Kurtosis 18.82279 17.55162 

Jarque-Bera 61313.06 51649.51 

Πιθανότητα 0.000 0.000 

 

3.4 ΜΟΝΤΕΛΑ GARCH (p, q) 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη των περιγραφικών 

στατιστικών (μη κανονικές κατανομές) δηλώνουν την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας. Για 

το λόγο αυτό, προχωρούμε στη χρησιμοποίηση μοντέλων GARCH.  

 

3.4.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Τα υποδείγματα GARCH(p,q) μπορούν να εξηγήσουν τα χαρακτηριστικά της 

λεπτοκύρτωσης και της εμφάνισης των μεγάλων αποδόσεων σε ομάδες (volatility 

clustering). Ωστόσο, δεν μπορούν να εξηγήσουν το γεγονός ότι οι μεγάλες αρνητικές 

αποδόσεις δημιουργούν πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σύγκριση με τις θετικές 

αποδόσεις (leverage effect). Τα GARCH(p,q) μοντέλα αποτελούν γενίκευση υπoδειγμάτων 

ARCH(p) και περιγράφονται από 2 εξισώσεις, μία για το μέσο η οποία εξηγεί τις 

αποδόσεις και μία για τη διακύμανση. Η πιο απλή μορφή ενός GARCH(p,q) μοντέλου 

είναι το GARCH (1, 1) για p=q=1 και η μαθηματική του διατύπωση είναι η εξής: 

rt =μ+ut , ut Ν (0, σt
2
) 
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2 2 2

0 1 1 1 1t t ta a u     , αο>0, α1 0 και β1 0 

Η υπό συνθήκη διακύμανση στο GARCH (1,1) μοντέλο περιλαμβάνει έναν ARCH 

όρο ( 2

1tu 
) και έναν όρο GARCH ( 2

1t 
). 

Η διακύμανση στην unconditional μορφή της περιγράφει τη μακροχρόνια τάση της, 

δηλαδή προς τα πού τείνει ασυμπτωτικά και δίνεται από: 

 
 

0

1 11
t

a
Var u

a 


 
, με 

1 1  <1 έτσι ώστε να υπάρχει στασιμότητα. Αν 
1 1  >1, 

τότε η διακύμανση δεν ορίζεται. Ακόμη, αν 
1 1  =1 τότε υπάρχει ένδειξη μοναδιαίας 

ρίζας στη διακύμανση και είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί το Integrated Garch (I-

GARCH) μοντέλο. 

 

3.4.2 Εμπειρικά αποτελέσματα μοντέλου GARCH (1,1) 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα εφαρμόζεται το μοντέλο GARCH (1,1) με σταθερό όρο στην 

εξίσωση του μέσου στις αποδόσεις των δεικτών που εξετάζονται, RWTI και RBrent.  

 

Πίνακας 4: GARCH (1,1) στις αποδόσεις των χρονολογικών σειρών, RWTI και RBrent 

Συντελεστές RWTI RBRENT 

Εξίσωση μέσου 

μ 0.000193 

(0.5043) 

0.000461 

(0.0630) 

Εξίσωση διακύμανσης 

αο 6.77E-06 

(0.000) 

5.48E-06 

(0.000) 

α1 0.091609 

(0.000) 

0.078769 

(0.000) 

β1 0.903477 

(0.000) 

0.914798 

(0.000) 

Κριτήρια 

ΒIC -4.766418 -4.875243 

LL 13870.93 14167.73 

Σημειώσεις: oι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-τιμές, LL είναι η τιμή της λογαριθμημένης συνάρτησης για 

μέγιστη πιθανοφάνεια,, ΒIC το κριτήριο πληροφορίας του Schwarz  
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Από τον πίνακα 4 φαίνεται ότι ο συντελεστής α1 είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός 

και για τους δύο δείκτες σε επίπεδο σημαντικότητας 1% το οποίο δηλώνει την επιρροή της 

μεταβλητότητας από νέα σοκ. Ο όρος β1 είναι, επίσης, θετικός και στατιστικά σημαντικός 

για τις δύο μεταβλητές. Το γεγονός ότι η τιμή του β1 πλησιάζει κοντά στη μονάδα 

(περίπου 0.90 για το WTI, περίπου 0.91 για το Brent) υποδηλώνει την επιμονή της 

μεταβλητότητας. 

Στα γραφήματα 14, 15 και 16 που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι υπό συνθήκη 

διακυμάνσεις για τους δύο δείκτες, οι οποίες προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν τον 

κίνδυνο και την αβεβαιότητα που υπάρχει στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές 

εξαιτίας της παρατηρούμενης μεταβλητότητας.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι διαπιστώνεται χρονική υστέρηση κατά την 

περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης στην υπό συνθήκη διακύμανση του 

WTI σε σύγκριση με του Brent όταν παρουσιάζονται στο ίδιο γράφημα (γράφημα 16). Πιο 

συγκεκριμένα, στις τελευταίες περιόδους του δείγματος, η μεταβλητότητα του Brent 

φαίνεται να προηγείται αυτής του WTI. Η χρονική αυτή υστέρηση παρατηρήθηκε αρχικά 

στην παρουσίαση των τιμών των δύο μεταβλητών και ενσωματώνεται και στις υπό 

συνθήκη διακυμάνσεις τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τη συμπεριφορά και 

τις αντιδράσεις των επενδυτών σε οποιαδήποτε πληροφορία εισρέει στις 

χρηματοοικονομικές αγορές. 
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Γράφημα 14: Υπό συνθήκη διακύμανση του δείκτη WTI 
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Γράφημα 15: Υπό συνθήκη διακύμανση του δείκτη Brent 
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Γράφημα 16: Υπό συνθήκες διακυμάνσεις των δύο σειρών, WTI και Brent 
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3.5 Τ-GARCH ΜΟΝΤΕΛΑ (p, q, p) 

 

Στο υπό εξέταση δείγμα των σειρών εφαρμόζεται το T-GARCH μοντέλο, έτσι ώστε να 

ερμηνευθεί η ασυμμετρία που παρατηρείται λόγω μεγάλων διακυμάνσεων στις τιμές των 

δύο δεικτών. 

 

3.5.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Το T-GARCH(p,q,p) μοντέλο ή GJR (ονομάστηκε έτσι από τα αρχικά των Glosten, 

Jagannathan και Runkle, 1993) αποτελεί μία επέκταση του GARCH(p,q) μοντέλου με έναν 

πρόσθετο όρο ο οποίος χρησιμοποιείται για να εξηγήσει πιθανές ασυμμετρίες και τη 

μεγάλη μεταβλητότητα που παρατηρείται από μεγάλες αρνητικές αποδόσεις (leverage 

effect). Η μαθηματική διατύπωση του μοντέλου αυτού δίνεται από: 

rt =μ+ut , ut Ν (0, σt
2
) 

2 2 2 2

0 1 1 1 1 1 1 1t t t t ta a u u I         , όπου It-1 =1 αν ut-1 <0 και  

It-1 =0 σε διαφορετική περίπτωση 

Αν γ1>0, τότε παρατηρείται το φαινόμενο του leverage effect σύμφωνα με το οποίο τα 

αρνητικά σοκ έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη διακύμανση απ’ότι τα θετικά. Οι συνθήκες 

για μη αρνητικότητα είναι  α0 >0, α1 0, β1 0, α1 +γ1 0. Επίσης, το T-GARCH μοντέλο 

είναι αποδεκτό αν γ1<0 δεδομένου ότι α1+γ1 0. Στην γενική περίπτωση όπου γ 0 έχουμε 

την εμφάνιση ασυμμετρίας. 

 

3.5.2 Εμπειρικά αποτελέσματα του μοντέλου Τ-GARCH(1,1,1) 

 

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 5) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Τ-

GARCH(1,1,1) μοντέλου στις αποδόσεις των δεικτών, WTI και Brent προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι ασυμμετρία στη διακύμανση. 

Όπως είναι εμφανές από τον πίνακα 5, ο ασύμμετρος όρος γ1 δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας στην περίπτωση και των δύο δεικτών. 

Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο T-GARCH αδυνατεί να εξηγήσει τη μεταβλητότητα των 

αποδόσεων των WTI και Brent.  

 

 



49 

 

Πίνακας 5 : T-GARCH(1,1,1) στις χρονολογικές σειρές, RWTI και RBrent 

Συντελεστές RWTI RBRENT 

Εξίσωση μέσου 

μ 0.000361 

(0.1745) 

0.000378 

(0.1237) 

Εξίσωση διακύμανσης 

αο 6.76Ε-06 

(0.000) 

5.71E-06 

(0.000) 

α1 0.104690 

(0.000) 

0.070768 

(0.000) 

β1 0.903725 

(0.000) 

0.913788 

(0.000) 

γ1 -0.026000 

(0.3370) 

0.016825 

(0.2943) 

Κριτήρια 

ΒIC -4.766001 -4.874336 

LL 13874.05 14169.43 

Σημειώσεις: oι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-τιμές, LL είναι η τιμή της λογαριθμημένης συνάρτησης για 

μέγιστη πιθανοφάνεια,, ΒIC το κριτήριο πληροφορίας του Schwarz  

 

3.6 ΧΡΗΣΗ ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤO ΜΟΝΤΕΛΟ GARCH (1,1) 

 

Η μη-στατιστική σημαντικότητα του ασύμμετρου όρου για το μοντέλο T-GARCH στις 

δύο χρονολογικές σειρές αποτέλεσε κίνητρο μελέτης των διακυμάνσεων των δύο 

μεταβλητών, WTI και Brent, χρησιμοποιώντας ψευδομεταβλητές (dummies) για τις 

περιόδους που παρατηρούνται σημαντικά σοκ στην αγορά πετρελαίου καθώς και θετικές 

αποδόσεις.  

Με αυτό τον τρόπο γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτεί η επιρροή της 

μεταβλητότητας από τα σοκ των χρονικών περιόδων 1990, 1999 και 2007-2008 και από τα 

θετικά νέα τα οποία έχουν αντίκτυπο στη συμπεριφορά των επενδυτών. Οι όροι αυτοί 

χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων στις εξισώσεις της διακύμανσης και 

του μέσου στο μοντέλο GARCH (1,1) επιλέγοντας το καλύτερο ARMA μοντέλο.  

Η εισαγωγή της ψευδομεταβλητής για τα σοκ που λαμβάνουν χώρα στις τιμές των 

δύο μεταβλητών παίρνει την τιμή 1 κατά την περίοδο από 21 Ιουνίου 1990 μέχρι 11 
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Οκτωβρίου 1990 εξαιτίας του πολέμου του Κόλπου και της Ιρακινής εισβολής στο 

Κουβέιτ. Ένα ακόμη σοκ το οποίο περιλαμβάνεται στην ψευδομεταβλητή των σοκ αφορά 

στην περίοδο από 16 Φεβρουαρίου 1999 μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 1999 λόγω του γεγονότος 

ότι η υψηλή ζήτηση για πετρέλαιο σε συνάρτηση με τη μειωμένη παραγωγή από τον 

οργανισμό ΟΠΕΚ εκτοξεύει τις τιμές των δύο δεικτών. Το πιο σημαντικό, όμως, σοκ είναι 

η περίοδος από 18 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 14 Ιουλίου 2008 εξαιτίας της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης που προκαλεί σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές τους. Οι 

εναπομείνασες περίοδοι πριν και μετά τα σοκ λαμβάνουν την τιμή 0.  

Η δεύτερη ψευδομεταβλητή περιλαμβάνει όλες τις αποδόσεις οι οποίες είναι 

θετικές λαμβάνοντας την τιμή 1, ενώ οι αρνητικές αποδόσεις λαμβάνουν την τιμή 0. 

Επιπλέον, χρησιμοποιείται για να διαχωριστούν οι περίοδοι κατά τις οποίες η αγορά 

πετρελαίου κινείται ανοδικά (bull market) και καθοδικά (bear market) σε όλο το δείγμα 

εξετάζοντας την επιρροή θετικών και αρνητικών νέων στη συμπεριφορά των επενδυτών. 

Στην περίπτωση της ανοδικής αγοράς παρατηρείται αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα 

εξαιτίας των προσδοκιών για ανοδική τάση των μελλοντικών αποδόσεων χωρίς να είναι 

ευδιάκριτη η ένδειξη ανάκαμψης, ενώ είναι πιθανή και η υπερεκτίμηση των μετοχών. 

Αντίθετα, στην περίπτωση της καθοδικής αγοράς είναι εμφανής η ύφεση και οι 

προσδοκίες των επενδυτών χαρακτηρίζονται από απαισιοδοξία, φόβο και ανασφάλεια.  

 

3.6.1 Χρήση ψευδομεταβλητών στην εξίσωση διακύμανσης 

 

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσματα εισάγοντας την ψευδομεταβλητή στην 

εξίσωση διακύμανσης στο μοντέλο GARCH (1,1) που σχετίζεται με τις διάφορες χρονικές 

περιόδους των σοκ τα οποία προκαλούν κατακόρυφες αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου. Η 

μαθηματική διατύπωση του μοντέλου που προκύπτει είναι η παρακάτω: 

rt =μ+ut , ut Ν (0, σt
2
) 

2 2 2 2

0 1 1 1 1 1 1t t t t ta a u D u          , όπου D
σ
: ψευδομεταβλητή των σοκ  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος δ
σ
 στον πίνακα 6 είναι στατιστικά ασήμαντος. Αυτό 

σημαίνει ότι ο όρος που κατασκευάστηκε με τη χρήση ψευδομεταβλητής καθιστά αδύνατη 

την ποιοτική ερμηνεία της επιρροής της μεταβλητότητας από τα σοκ που λαμβάνουν χώρα 

στην αγορά πετρελαίου. Επομένως, προκύπτει ότι από το πρόσημο του συντελεστή δ
σ
 δεν 

γίνεται αντιληπτό αν τα σοκ των περιόδων 1990, 1999 και 2007-2008 αυξάνουν 
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(0.006041-για τον δείκτη Brent) ή μειώνουν (-0.001224-για τον δείκτη WTI) τις τεράστιες 

διακυμάνσεις των αποδόσεων των δύο μεταβλητών. 

 

Πίνακας 6: GARCH (1,1) με ψευδομεταβλητή για τα σοκ στην εξίσωση διακύμανσης 

Συντελεστές RWTI RBRENT 

Εξίσωση μέσου 

μ 0.000180 

(0.5351) 

0.000522 

(0.0337) 

Εξίσωση διακύμανσης 

αο 6.79E-06 

(0.000) 

5.29E-06 

(0.000) 

α1 0.091864 

(0.000) 

0.077157 

(0.000) 

β1 0.903321 

(0.000) 

0.916007 

(0.000) 

δ
σ
 -0.001224 

(0.8934) 

0.006041 

(0.4144) 

Κριτήρια 

ΒIC -4.764626 -4.874790 

LL 13867.67 14168.31 

Σημειώσεις: oι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-τιμές, LL είναι η τιμή της λογαριθμημένης συνάρτησης για 

μέγιστη πιθανοφάνεια, ΒIC το κριτήριο πληροφορίας του Schwarz  

 

Στον επόμενο πίνακα (πίνακας 7) αναλύονται τα αποτελέσματα για τους δύο δείκτες με το 

μοντέλο GARCH (1,1) χρησιμοποιώντας ψευδομεταβλητή για τις θετικές αποδόσεις στην 

εξίσωση διακύμανσης. 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, η μαθηματική διατύπωση που προέκυψε 

από τη χρήση ψευδομεταβλητής για θετικές αποδόσεις είναι η παρακάτω:  

rt =μ+ut , ut Ν (0, σt
2
) 

2 2 2 2

0 1 1 1 1 1 1

a

t t t t ta a u D u         , όπου D
α
 ψευδομεταβλητή για θετικές αποδόσεις. 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 7 διαφαίνεται ότι ο όρος δ
α
 δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός. Αυτό δηλώνει ότι οι ανοδικές τάσεις (bull market) αδυνατούν να 

ερμηνεύσουν τη μεγάλη μεταβλητότητα των δύο μεταβλητών, WTI και Brent. Συνεπώς, τα 

θετικά νέα φαίνεται να μην επηρεάζουν τις τεράστιες διακυμάνσεις των δύο δεικτών.  
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Πίνακας 7 : GARCH (1,1) με ψευδομεταβλητή για θετικές αποδόσεις στην εξίσωση 

διακύμανσης 

Συντελεστές RWTI RBRENT 

Εξίσωση μέσου 

μ 0.000340 

(0.1971) 

0.000437 

(0.0707) 

Εξίσωση διακύμανσης 

αο 6.78E-06 

(0.000) 

5.51E-06 

(0.000) 

α1 0.078858 

(0.000) 

0.086668 

(0.000) 

β1 0.903544 

(0.000) 

0.914832 

(0.000) 

δ
α
 0.025977 

(0.3365) 

-0.016296 

(0.3085) 

Κριτήρια 

ΒIC -4.765690 -4.875148 

LL 13870.77 14169.34 

Σημειώσεις: oι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-τιμές, LL είναι η τιμή της λογαριθμημένης συνάρτησης για 

μέγιστη πιθανοφάνεια, ΒIC το κριτήριο πληροφορίας του Schwarz  

 

Συμπερασματικά, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη μεταβλητότητα ποιοτικά, δηλαδή αν 

αυξάνεται ή μειώνεται εξαιτίας των σοκ που προκαλούν απότομες αυξήσεις στις τιμές και 

των θετικών αποδόσεων της αγοράς πετρελαίου. 

 

3.6.2 Χρήση ψευδομεταβλητών στην εξίσωση μέσου 

 

Το επόμενο βήμα είναι η αναζήτηση ερμηνείας των διακυμάνσεων χρησιμοποιώντας 

ψευδομεταβλητές στην εξίσωση του μέσου στο μοντέλο GARCH (1,1). 

Αρχικά, αναλύεται η χρήση ψευδομεταβλητής των σοκ που σημειώνονται στο 

δείκτη Brent. Η μαθηματική διατύπωση του μοντέλου που προκύπτει είναι η παρακάτω:  

H εξίσωση μέσου προσδιορίζεται από:  1 1 1 2 1 11b b b b

t t t t t tr D r D r u           , όπου D
σb

: 

ψευδομεταβλητή των σοκ του Brent και ut Ν (0, σt
2
) 



53 

 

H εξίσωση διακύμανσης προσδιορίζεται από: 2 2 2

0 1 1 1 1t t ta a u      

Η μεταβλητή D
σb

 αναφέρεται στην ψευδομεταβλητή για την περίοδο που 

παρατηρούνται τα σοκ των διαφορετικών περιόδων στο δείκτη Brent, αντίθετα η 

μεταβλητή 1-D
σb

 περιλαμβάνει την περίοδο εκτός των σοκ. 

Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν στις αποδόσεις 

του δείκτη Βrent με την ψευδομεταβλητή για τα σοκ προκειμένου να εξεταστεί αν τα σοκ 

επηρεάζουν τη μεγάλη μεταβλητότητα της απόδοσης του. 

Για τον έλεγχο ύπαρξης αυτοσυσχέτισης χρησιμοποιήθηκαν στην εξίσωση του 

μέσου και όροι ARMA, όπου σε όλες τις εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι ARMA 

συντελεστές ήταν στατιστικά ασήμαντοι.  

 

Πίνακας 8: GARCH (1,1) στο δείκτη Brent με τη ψευδομεταβλητή των σοκ στην εξίσωση 

του μέσου 

Συντελεστές RBRENT 

Εξίσωση μέσου 

φ1
σb

 0.125430 

(0.0012) 

φ2
σb

 0.033231 

(0.0306) 

Εξίσωση διακύμανσης 

αο 5.27E-06 

(0.000) 

α1 0.077694 

(0.000) 

β1 0.916199 

(0.000) 

Κριτήρια 

ΒIC -4.876313 

LL 14172.73 

Σημειώσεις: oι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-τιμές, LL είναι η τιμή της λογαριθμημένης συνάρτησης για 

μέγιστη πιθανοφάνεια,, ΒIC το κριτήριο πληροφορίας του Schwarz  
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Είναι αντιληπτό από τα παραπάνω αποτελέσματα (πίνακας 8) ότι οι όροι 
1

b  και 
2

b  που 

κατασκευάστηκαν για να εξηγήσουν τη μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών της μεταβλητής 

Brent είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Επίσης, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι ο συντελεστής της περιόδου των σοκ
1

b (0.125430) είναι 

θετικός και τετραπλάσιος του συντελεστή της περιόδου εκτός σοκ 
2

b  (0.033231) στην 

αγορά πετρελαίου. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι αντιδράσεις των επενδυτών από την εισροή της 

πληροφορίας των σοκ στις αγορές ενσωματώνονται άμεσα στις αποδόσεις του Brent.  

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσματα που προκύπτουν όταν εισάγεται η 

ψευδομεταβλητή για τις ανοδικές τάσεις (bull market) στην εξίσωση του μέσου στην 

περίπτωση της μεταβλητής Brent. 

H μαθηματική διατύπωση του μοντέλου που προκύπτει είναι ακριβώς ίδια με το 

παραπάνω από τη χρήση της ψευδομεταβλητής για τα σοκ και είναι η εξής:  

η εξίσωση μέσου προσδιορίζεται από:  1 1 1 2 1 11ab b ab ab

t t t t t tr D r D r u        , 

όπου D
αb

: ψευδομεταβλητή για θετικές αποδόσεις του Brent, ut Ν (0, σt
2
) και η εξίσωση 

διακύμανσης προσδιορίζεται από: 2 2 2

0 1 1 1 1t t ta a u      

Η μεταβλητή D
αb

 αφορά στην ψευδομεταβλητή που παρατηρούνται θετικές 

αποδόσεις ενώ η μεταβλητή 1-D
αb

 περιλαμβάνει τις αρνητικές αποδόσεις. 

Ο έλεγχος της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης πραγματοποιήθηκε και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση (πίνακας 9) με τους όρους ARMA να μην είναι στατιστικά σημαντικοί. Από 

τον πίνακα 9 φαίνεται ότι η ψευδομεταβλητή για τις θετικές αποδόσεις που λαμβάνει 

υπόψη τις ανοδικές και καθοδικές τάσεις είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Παρατηρείται, ακόμη, ότι ο συντελεστής φ1
αb

 που προσδιορίζει τις 

θετικές αποδόσεις είναι θετικός (0.039016) και μικρότερος από το συντελεστή φ2
αb

 που 

αναφέρεται στις αρνητικές αποδόσεις (0.049777). Αυτό σημαίνει ότι οι καθοδικές τάσεις 

επηρεάζουν άμεσα τις αποδόσεις του δείκτη Brent, με τις αντιδράσεις των επενδυτών από 

κάθε αρνητική πληροφορία να ενσωματώνονται την επόμενη μέρα.  
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Πίνακας 9: GARCH (1,1) στο δείκτη Brent με τη ψευδομεταβλητή των θετικών 

αποδόσεων στην εξίσωση του μέσου 

Συντελεστές RBRENT 

Εξίσωση μέσου 

φ1
αb

 0.039016 

(0.0410) 

φ2
αb

 0.049777 

(0.0201) 

Εξίσωση διακύμανσης 

αο 5.24E-06 

(0.000) 

α1 0.077668 

(0.000) 

β1 0.916311 

(0.000) 

Κριτήρια 

ΒIC -4.875539 

LL 14170.48 

Σημειώσεις: oι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-τιμές, LL είναι η τιμή της λογαριθμημένης συνάρτησης για 

μέγιστη πιθανοφάνεια,, ΒIC το κριτήριο πληροφορίας του Schwarz  

 

Προχωρούμε, στη συνέχεια, στην ανάλυση της περίπτωσης της μεταβλητής WTI και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη χρήση της ψευδομεταβλητής για τα σοκ που 

λαμβάνουν χώρα στο WTI στην εξίσωση του μέσου. Η μαθηματική διατύπωση του 

μοντέλου που προκύπτει είναι η παρακάτω:  

H εξίσωση μέσου προσδιορίζεται από: 

 1 4 1 2 4 1 1 1 1 11w w w w

t t t t t t t tr D r D r r u u                 , όπου D
σw

: ψευδομεταβλητή των σοκ 

του WTI, ut Ν (0, σt
2
) και 1 1 1 1t tr u    είναι ένα ARMA(1, 1).  

H εξίσωση διακύμανσης προσδιορίζεται από: 2 2 2

0 1 1 1 1t t ta a u     . Η επιλογή του 

καλύτερου μοντέλου ARMA έγινε με βάση τη στατιστική σημαντικότητα των ARMA 

συντελεστών και τη μικρότερη τιμή του κριτηρίου Schwartz. 
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Η μεταβλητή Dt
σw

 αφορά στην ψευδομεταβλητή της περιόδου των σοκ, ενώ η 

μεταβλητή 1- Dt
σw

 περιλαμβάνει την περίοδο εκτός από τα σοκ που παρατηρούνται στο 

δείκτη WTI. 

Τα παρακάτω αποτελέσματα (πίνακας 10) είναι απόρροια πολλαπλών 

παλινδρομήσεων. Συγκεκριμένα, στην εξίσωση του μέσου χρησιμοποιήθηκαν 

διαφορετικές χρονικές υστερήσεις στις αποδόσεις του WTI με τη χρήση της 

ψευδομεταβλητής για τα σοκ της αγοράς πετρελαίου, όπως επίσης και διαφορετικοί 

συντελεστές ΑRMA.  

 

Πίνακας 10: GARCH (1,1) στο δείκτη WTI με τη ψευδομεταβλητή των σοκ στην εξίσωση 

του μέσου 

Συντελεστές RWTI 

Εξίσωση μέσου 

φ1
σw

 0.086973 

(0.0308) 

φ2
σw

 0.010823 

(0.4920) 

φ1 0.852387 

(0.0000) 

θ1 -0.885148 

(0.0000) 

Εξίσωση διακύμανσης 

αο 6.47E-06 

(0.000) 

α1 0.089128 

(0.000) 

β1 0.906034 

(0.000) 

Κριτήρια 

ΒIC -4.765976 

LL 13870.73 

Σημειώσεις: oι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-τιμές, LL είναι η τιμή της λογαριθμημένης συνάρτησης για 

μέγιστη πιθανοφάνεια,, ΒIC το κριτήριο πληροφορίας του Schwarz  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ο συντελεστής φ1
σw

 που προσδιορίζει την περίοδο που 

σημειώνονται τα σοκ είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, και 

μάλιστα, με μεγαλύτερη χρονική υστέρηση από την αντίστοιχη περίπτωση του Brent. 

Αυτό σημαίνει ότι τα διάφορα σοκ επηρεάζουν τις κατακόρυφες αυξήσεις των τιμών του 

δείκτη WTI και ενσωματώνονται στις αποδόσεις του μετά από 4 ημέρες.  

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της χρονικής υστέρησης επιβεβαιώνεται και από τα 

γραφήματα της παρουσίασης των τιμών των δύο μεταβλητών, WTI και Brent ταυτόχρονα 

(γράφημα 9), όπως επίσης και των υπό συνθήκη διακυμάνσεών τους (γράφημα 16). 

Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι η φύση της πληροφορίας των σοκ προκαλεί καθυστέρηση 4 

ημερών στην ενσωμάτωσή της στις αποδόσεις του WTI. 

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ψευδομεταβλητής των 

θετικών αποδόσεων για τις αποδόσεις του WTI στην εξίσωση του μέσου. Η μαθηματική 

διατύπωση του μοντέλου διαχωρίζεται στην εξίσωση μέσου: 

 1 2 1 2 2 1 1 1 1 11w w w w

t t t t t t t tr D r D r r u u                 ,  

όπου D
αw

: ψευδομεταβλητή για θετικές αποδόσεις του WTI, ut Ν (0, σt
2
) και 

1 1 1 1t tr u    είναι ένα ARMA(1,1) και στην εξίσωση διακύμανσης: 

2 2 2

0 1 1 1 1t t ta a u     . Η επιλογή του καλύτερου μοντέλου ARMA έγινε με βάση τη 

στατιστική σημαντικότητα των ARMA συντελεστών και τη μικρότερη τιμή του κριτηρίου 

Schwartz. 

Η μεταβλητή Dt
αw

 αναφέρεται στην ψευδομεταβλητή που λαμβάνει υπόψη τις 

θετικές αποδόσεις του WTI, ενώ η μεταβλητή 1- Dt
αw

 προσδιορίζει τις αρνητικές 

αποδόσεις του. 

Οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την εξαγωγή αποτελεσμάτων του 

πίνακα 11 με σκοπό την εξέταση της επιρροής της μεταβλητότητας από τις ανοδικές 

τάσεις ήταν πολλαπλές, διότι ο συντελεστής της προηγούμενης απόδοσης του WTI 

αποδείχθηκε μη-στατιστικά σημαντικός.  

Σημειώνεται ότι μόνο ο συντελεστής φ2
αw

 που περιλαμβάνει την περίοδο των 

αρνητικών αποδόσεων είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 5% με 

χρονική υστέρηση. Ειδικότερα, αν υπάρξει και εισέλθει στις αγορές μία αρνητική 

πληροφορία, οι επενδυτές την ενσωματώνουν στις αποδόσεις του WTI μετά από 2 ημέρες. 

Συνεπώς, η μεταβλητότητα του WTI επηρεάζεται από τις καθοδικές τάσεις και την ύπαρξη 

αρνητικών νέων στην αγορά πετρελαίου. Η φύση της πληροφορίας ευθύνεται για τις 
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διαφορετικές αντιδράσεις των επενδυτών όσον αφορά στην ενσωμάτωσή της με χρονική 

υστέρηση 2 ημερών στην απόδοση του WTI.  

 

Πίνακας 11: GARCH (1,1) στο δείκτη WTI με τη ψευδομεταβλητή των θετικών 

αποδόσεων στην εξίσωση του μέσου 

Συντελεστές RWTI 

Εξίσωση μέσου 

φ1
αw

 -0.016663 

(0.5358) 

φ2
αw

 -0.067415 

(0.0029) 

φ1 -0.640681 

(0.0031) 

θ1 0.614407 

(0.0056) 

Εξίσωση διακύμανσης 

αο 6.71E-06 

(0.000) 

α1 0.089951 

(0.000) 

β1 0.904964 

(0.000) 

Κριτήρια 

ΒIC -4.764205 

LL 13870.35 

Σημειώσεις: oι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι p-τιμές, LL είναι η τιμή της λογαριθμημένης συνάρτησης για 

μέγιστη πιθανοφάνεια,, ΒIC το κριτήριο πληροφορίας του Schwarz  

 

Επομένως, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η μεταβλητότητα και των δύο δεικτών 

ερμηνεύεται ποσοτικά. Τα σοκ και τα αρνητικά νέα επηρεάζουν τις παρατηρούμενες 

διακυμάνσεις των αποδόσεων των χρονοσειρών με τη φύση της εκάστοτε πληροφορίας να 

έχει διαφορετικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των επενδυτών. 
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3.7 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Οι χρονολογικές σειρές των δεικτών, WTI και Brent εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις 

στις τιμές τους, όπως παρατηρείται στις υπό εξέταση μεταβλητές. Είναι επιτακτική, 

επομένως, η εξέταση και η ερμηνεία αυτής της μεγάλης μεταβλητότητας η οποία αποτελεί 

τον κύριο σκοπό της παρούσας εμπειρικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, εκτιμήθηκαν 

υποδείγματα GARCH(1,1) και T-GARCH(1,1,1) προκειμένου να αναλυθεί η ύπαρξη της 

ετεροσκεδαστικότητας που αποδείχτηκε από τις περιγραφικές στατιστικές ότι 

παρουσιάζουν οι τιμές των δύο μεταβλητών. 

Σε όλα τα μοντέλα GARCH(1,1) που παρουσιάστηκαν, ο συντελεστής β1 είναι 

κοντά στη μονάδα και αυτό δηλώνει ότι υπάρχει επιμονή στα σοκ που παρατηρούνται 

στην αγορά πετρελαίου, δηλαδή εμφανίζουν μόνιμες συνέπειες στη μεταβλητότητα των 

τιμών, WTI και Brent. Αντίστοιχο αποτέλεσμα παρατηρούν και οι Wei et al. (2010) οι 

οποίοι χρησιμοποιούν μοντέλα GARCH για ημερήσιες παρατηρήσεις από 6 Ιανουαρίου 

1992 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009. Σχεδόν όλα τα μοντέλα, GARCH, IGARCH, GJR, 

EGARCH, APARCH, παρουσιάζουν τον όρο β1 κοντά στη μονάδα. Επιπλέον, οι Hou και 

Suardi (2012) εξετάζουν τις δύο χρονολογικές σειρές του WTI και Brent με 9 διαφορετικά 

GARCH μοντέλα χρησιμοποιώντας ημερήσιες παρατηρήσεις από 6 Ιανουαρίου 1992 

μέχρι 30 Ιουλίου 2010. Όπως και στα αποτελέσματα της παρούσας εφαρμογής, ο όρος β1 

είναι πάνω από 0.95 σε όλα τα GARCH μοντέλα. 

Η εφαρμογή του μοντέλου T-GARCH(1,1,1) και στις δύο χρονολογικές σειρές 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο όρος που εξηγεί την ασυμμετρία αποδείχθηκε ότι δεν είναι 

στατιστικά σημαντικός, πράγμα που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δεν καθίσταται 

ικανό να ερμηνεύσει τη μεγάλη μεταβλητότητα των αποδόσεων των WTI και Brent. Για 

να επιτευχθεί ο σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής κατασκευάστηκαν όροι με τη χρήση 

δύο ψευδομεταβλητών, όπου χρησιμοποιήθηκαν στην εξίσωση της διακύμανσης και στην 

εξίσωση του μέσου του μοντέλου GARCH (1,1). Η μία αναφέρεται στα διάφορα σοκ που 

σημειώνονται στην αγορά πετρελαίου τις περιόδους 1990, 1999 και 2007-2008 

προκειμένου να εξετασθεί αν επηρεάζουν τις αποδόσεις των χρονολογικών σειρών. 

Αντίθετα, η άλλη αφορά στις θετικές αποδόσεις των δεικτών, WTI και Brent με σκοπό την 

εξέταση της ύπαρξης τυχόν επιρροής των θετικών νέων στη διαμόρφωση των αποδόσεων. 

Ωστόσο, οι Wei et al. (2010) αποδεικνύουν ότι ο όρος γ1 των μοντέλων GJR, EGARCH, 

APARCH και FIGARCH είναι στατιστικά σημαντικός για τους δείκτες WTI, Brent και με 
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αυτό τον τρόπο εξηγούνται οι διακυμάνσεις των τιμών τους. Ακόμη, οι Hou και Suardi 

(2012) αποδεικνύουν ότι ο όρος γ1 στην περίπτωση του Brent δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός, όπως και στην παρούσα εμπειρική εφαρμογή, ενώ στην περίπτωση του WTI, 

ο όρος γ1 είναι στατιστικά σημαντικός στα ασύμμετρα μοντέλα.  

Τα αποτελέσματα από τη χρήση των ψευδομεταβλητών στην εξίσωση της 

διακύμανσης στο μοντέλο GARCH (1,1) έδειξαν ότι η μεταβλητότητα δεν μπορεί να 

εξηγηθεί ποιοτικά και για τις δύο χρονολογικές σειρές, διότι οι συντελεστές που 

προέκυψαν είναι στατιστικά ασήμαντοι. Αυτό σημαίνει ότι τα διάφορα σοκ και τα θετικά 

νέα δεν επηρεάζουν τις υπό συνθήκη διακυμάνσεις και κατ’επέκταση τον κίνδυνο και την 

αβεβαιότητα που αυτές προσπαθούν να ερμηνεύσουν.  

 

Πίνακας 12: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων εξίσωσης μέσου GARCH (1,1) 

 

Συντελεστές  RWTI RBRENT 

φ1
σ
 0.086973 

(0.0308) 

0.125430 

(0.0012) 

φ2
σ
 0.010823 

(0.4920) 

0.033231 

(0.0306) 

φ1
α
 -0.016663 

(0.5358) 

0.039016 

(0.0410) 

φ2
α
 -0.067415 

(0.0029) 

0.049777 

(0.0201) 

 

Στον πίνακα 12 παρατίθενται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που παρουσίασαν 

ενδιαφέρον και σχολιάσθηκαν. Στην περίπτωση του Brent, τα σοκ των περιόδων 1990, 

1999 και 2007-2008 επηρεάζουν θετικά τις αποδόσεις. Οι αντιδράσεις των επενδυτών 

είναι άμεσες και ενσωματώνονται στις αποδόσεις την αμέσως επόμενη μέρα. Το ίδιο 

παρατηρείται και με τη θετική επιρροή των αρνητικών νέων στις αποδόσεις του Brent, η 

ύπαρξη των οποίων ενσωματώνεται άμεσα.  

Αντίθετα, στην περίπτωση του WTI, οι αντιδράσεις και η συμπεριφορά των 

επενδυτών δεν είναι άμεσες και παρουσιάζουν χρονικές υστερήσεις. Όταν παρατηρούνται 

τα διάφορα σοκ στην αγορά πετρελαίου, όπως για παράδειγμα τα σοκ των περιόδων 1990, 

1999, 2007-2008, οι επενδυτές καθυστερούν 4 ημέρες να ενσωματώσουν τη συγκεκριμένη 
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πληροφορία στις αποδόσεις του WTI. Αντίθετα, τα αρνητικά νέα ενσωματώνονται μετά 

από 2 ημέρες. Αυτές οι χρονικές υστερήσεις που παρατηρούνται στο δείκτη του WTI 

επιβεβαιώνονται και είναι απόλυτα δικαιολογημένες, αν δούμε προσεκτικά το γράφημα 

που παρουσιάζονται ταυτόχρονα οι τιμές και των δύο χρονολογικών σειρών, στο οποίο 

φαίνεται ότι υπάρχει χρονική υστέρηση στον δείκτη WTI (γράφημα 9).  

Τα παραπάνω αποτελέσματα πηγάζουν από τη φύση της εκάστοτε πληροφορίας, 

από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των επενδυτών και την ετερογένεια των επενδυτικών 

τους στρατηγικών, οι οποίες δεν συνάδουν με την κλασική θεωρία της 

αποτελεσματικότητας των αγορών (Efficient Market Hypothesis, EMH) και της 

ορθολογικότητας των οικονομούντων ατόμων. Ειδικότερα, η θεωρία της 

αποτελεσματικότητας των αγορών υποστηρίζει ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι 

διαρκώς πλήρως ενημερωμένες και οι παρούσες τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν 

κατά τρόπο αποτελεσματικό κάθε διαθέσιμη πληροφορία και αλλάζουν συνεχώς, έτσι 

ώστε να ενσωματώσουν οποιαδήποτε νέα πληροφόρηση προκύψει. Οι συμμετέχοντες στην 

αγορά έχουν ορθολογικές προσδοκίες και τις αναπροσαρμόζουν με κάθε νέα πληροφορία. 

Οι επενδυτές, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών μέχρι 

το σημείο εκείνο που δεν δημιουργείται υπερβολική κερδοσκοπία. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι αντιλήψεις των επενδυτών σχετικά με τις 

επιδράσεις των τιμών στην οικονομία διαφέρουν ανά χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, 

παρατηρείται ότι τα σοκ πετρελαίου επηρεάζουν περισσότερο το προϊόν και τον 

πληθωρισμό τη δεκαετία του 1970 παρά το 2008. Οι επιδράσεις αυτές των σοκ πετρελαίου 

στην οικονομική δραστηριότητα και στον πληθωρισμό μειώνονται όλο και περισσότερο 

λόγω της επίδρασης των τιμών του από τη συμπεριφορά των επενδυτών (Milani, 2009).  

Ακόμη, η μεταβλητότητα των τιμών πετρελαίου παρουσιάζει μία αρνητική και 

στατιστικά σημαντική επίδραση σε αρκετές μεταβλητές, όπως στην επένδυση, στη διαρκή 

κατανάλωση και στο συνολικό προϊόν. Ένα αρνητικό σοκ στις τιμές πετρελαίου προκαλεί 

αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα λόγω επιρροής της μεταβλητότητας 

των τιμών (Elder και Serletis, 2010). 

Επίσης, παράγοντες όπως η κερδοσκοπία και τα αποθέματα πετρελαίου εξηγούν τη 

μεταβλητότητα των τιμών του και παρατηρείται διάχυση της μεταβλητότητας ανάμεσα 

στις αγορές του αργού πετρελαίου, του καλαμποκιού και του σιταριού μετά την πτώση των 

τιμών του 2006 (Du et al., 2011).  
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Επιπρόσθετα, έχει αποδειχθεί ότι οι ανακοινώσεις του ΟΠΕΚ σχετικά με τα 

επίπεδα της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις και 

τη διακύμανση των τιμών του. Ειδικότερα, μετά από την ανακοίνωση για μείωση της 

παραγωγής παρατηρείται αρνητική επίδραση στις αποδόσεις, ενώ θετική είναι η επιρροή 

στις περιπτώσεις των αποφάσεων για σταθερή παραγωγή και αύξησή της. Ακόμη, 

παρατηρείται θετική επίδραση στη διακύμανση πριν από την ανακοίνωση για μείωση της 

παραγωγής (Schmidbauer και Rösch, 2012). 

Επιπλέον, οι Bukenya και Labys (2009) καταλήγουν σε μία μακροχρόνια σχέση 

ανάμεσα στην τιμή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και στις τιμές των χωρών-μελών 

του ΟΠΕΚ και μη. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, η υπόθεση ότι η Σαουδική Αραβία ως η 

μεγαλύτερη χώρα σε παραγωγή πετρελαίου και σε εξαγωγές κατευθύνει τις τιμές στην 

παγκόσμια αγορά.  

Τέλος, σε αρκετές έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι οι διακυμάνσεις των τιμών 

πετρελαίου καθοδηγούνται από αλλαγές των βασικών μεγεθών της αγοράς (fundamentals) 

και από την κερδοσκοπία. Ειδικότερα, ο Kaufmann (2011) και οι Cifarelli και Paladino 

(2010) υποστηρίζουν ότι οι κερδοσκοπικές προσδοκίες των επενδυτών επηρεάζουν τις 

τιμές πετρελαίου. Αντίθετα, οι Buyuksahin και Harris (2011) αποδεικνύουν ότι οι αλλαγές 

των τιμών προηγούνται των αλλαγών των θέσεων των επενδυτών. Αυτό σημαίνει ότι οι 

μεταβολές των τιμών δεν είναι κερδοσκοπικής φύσης. Επίσης, οι Ellen και Zwinkels 

(2010) χρησιμοποιούν τις τιμές των δύο δεικτών, WTI και Brent σε ένα μοντέλο που 

προσδιορίζει τον παράγοντα ετερογένειας των επενδυτών. Τα αποτελέσματα τους 

καταδεικνύουν ότι οι κερδοσκόποι οι οποίοι βασίζονται σε παρελθοντικό κέρδος 

εναλλάσσονται συχνά ανάμεσα σε δύο τύπους επενδυτών, τους fundamentalists, οι οποίοι 

βασίζονται στην επαναφορά στο μέσο και τους chartists, οι οποίοι συναλλάσσονται με 

βάση την τάση.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Βασική αιτία για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν οι αξιοσημείωτες 

διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου. Συγκεκριμένα, οι τιμές αργού πετρελαίου 

παρουσιάζουν σημαντικές μακροοικονομικές και μικροοικονομικές επιπτώσεις. Για το 

λόγο αυτό μελετήθηκε η συμπεριφορά των τιμών των δύο περισσότερο γνωστών δεικτών, 

WTI και Brent.  

Προκειμένου να διερευνηθεί η μεταβλητότητα των τιμών του WTI και του Brent 

χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα GARCH και T-GARCH. Ειδικότερα, στο T-GARCH μοντέλο 

ο όρος που προσπαθεί να ερμηνεύσει την ασυμμετρία αποδείχθηκε ότι δεν είναι 

στατιστικά σημαντικός. Επομένως, αυτό το μοντέλο δεν υφίσταται. Για το λόγο αυτό, 

χρησιμοποιήθηκαν ψευδομεταβλητές για τα σοκ που σημειώνονται στην αγορά 

πετρελαίου και για τις θετικές αποδόσεις των δύο δεικτών. Η περίοδος που μελετάται είναι 

πλήρης από πετρελαϊκές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, πολέμους και αλλαγές στη 

ζήτηση και προσφορά πετρελαίου.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρατηρείται ποσοτική ερμηνεία της 

μεταβλητότητας και για τις δύο χρονολογικές σειρές που εξετάστηκαν. Στην περίπτωση 

του Brent, τα σοκ που παρατηρούνται στις περιόδους 1990, 1999 και 2007-2008 

επηρεάζουν θετικά τις αποδόσεις του και οι αντιδράσεις των επενδυτών ενσωματώνονται 

άμεσα στις τιμές. Παρόμοιο αποτέλεσμα παρατηρείται και με τα αρνητικά νέα και τις 

αποδόσεις του Brent. Αντίθετα, στην περίπτωση του WTI, οι επενδυτές καθυστερούν 4 

ημέρες να ενσωματώσουν την πληροφορία των διαφόρων σοκ στις τιμές του και αυτά τα 

σοκ επηρεάζουν θετικά τις αποδόσεις του. Ωστόσο, οι καθοδικές τάσεις ενσωματώνονται 

μετά από 2 ημέρες στις αποδόσεις του WTI.  

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η ύπαρξη των σοκ δημιουργεί 

επιμονή στις αποδόσεις πετρελαίου και τα αρνητικά νέα παρουσιάζουν σημαντικότερη 

επίδραση απ’ότι τα θετικά. Διαφαίνεται, ακόμη, ότι η φύση της πληροφορίας και η 

συμπεριφορά των επενδυτών δημιουργούν χρονικές υστερήσεις στην ενσωμάτωση 

οποιασδήποτε πληροφορίας στις αποδόσεις του WTI και του Brent λόγω ετερογένειας, 

ανορθολογικότητας και διαφορετικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 

παραληφθούν οι κερδοσκοπικές πιέσεις και προσδοκίες των επενδυτών οι οποίες 

διαταράσσουν τις τιμές πετρελαίου προκαλώντας αξιοσημείωτες διακυμάνσεις.  
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Θα ήταν ενδιαφέρον στα πλαίσια της περαιτέρω έρευνας να μελετηθεί η δομή των 

χρηματιστηρίων (αμερικάνικου και ευρωπαϊκού) στα οποία εμπορεύονται οι δύο δείκτες, 

οι μέρες λειτουργίας τους και οι συμμετέχοντες στις δύο αυτές χρηματιστηριακές αγορές 

προκειμένου να εξηγηθεί η διαφορετική συμπεριφορά που παρατηρείται στις αποδόσεις 

του WTI και του Brent. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας A1: Κριτικές τιμές για επίπεδα και πρώτες διαφορές των σειρών 

 

 LWTI LBRENT 

 ADF Κριτικές τιμές ADF Κριτικές τιμές 

Μοντέλο 1 -3.063294 1% -3.959616 -2.697409 1% -3.959618 

  5% -3.410577  5% -3.410578 

  10% -3.127063  10% -3.127063 

 ADF Κριτικές τιμές ADF Κριτικές τιμές 

Μοντέλο 2 -1.388689 1% -3.431295 -1.068330 1% -3.431297 

  5% -2.861842  5% -2.861843 

  10% -2.566973  10% -2.566974 

 ADF Κριτικές τιμές ADF Κριτικές τιμές 

Μοντέλο 3 0.428696 1% -2.565360 0.592983 1% -2.565360 

  5% -1.940879  5% -1.940879 

  10% -1.616663  10% -1.616663 

 DLWTI DLBRENT 

 ADF Κριτικές τιμές ADF Κριτικές τιμές 

Μοντέλο 1 -56.73077 1% -3.959616 -73.85938 1% -3.959618 

  5% -3.410577  5% -3.410578 

  10% -3.127063  10% -3.127063 

 ADF Κριτικές τιμές ADF Κριτικές τιμές 

Μοντέλο 2 -56.73175 1% -3.431295 -73.85999 1% -3.431297 

  5% -2.861843  5% -2.861843 

  10% -2.566973  10% -2.566974 

 ADF Κριτικές τιμές ADF Κριτικές τιμές 

Μοντέλο 3 -56.72974 1% -2.565360 -73.85849 1% -2.565361 

  5% -1.940879  5% -1.940879 

  10% -1.616663  10% -1.616663 
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Γράφημα A1: Ιστόγραμμα της μεταβλητής WTI  
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Γράφημα A2: Ιστόγραμμα της μεταβλητής RWTI  
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Γράφημα A3: Ιστόγραμμα της μεταβλητής BRENT 
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Γράφημα A4: Ιστόγραμμα της μεταβλητής RBRENT 
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Πίνακας A2: Κορελόγραμμα της μεταβλητής RBRENT 

 

Date: 07/22/12   Time: 13:44    

Sample: 5/20/1987 3/23/2010     

Included observations: 5805     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
               |      |         |      | 1 0.031 0.031 5.5039 0.019 

        |      |         |      | 2 -0.012 -0.013 6.3275 0.042 

        |      |         |      | 3 -0.027 -0.027 10.660 0.014 

        |      |         |      | 4 -0.009 -0.007 11.126 0.025 

        |      |         |      | 5 -0.015 -0.015 12.406 0.030 

        |      |         |      | 6 -0.045 -0.045 23.991 0.001 

        |      |         |      | 7 0.017 0.019 25.694 0.001 

        |      |         |      | 8 -0.007 -0.010 25.998 0.001 

        |      |         |      | 9 0.017 0.016 27.728 0.001 

        |      |         |      | 10 0.008 0.007 28.136 0.002 

        |      |         |      | 11 0.006 0.005 28.369 0.003 

        |      |         |      | 12 -0.003 -0.004 28.424 0.005 

        |      |         |      | 13 0.019 0.022 30.592 0.004 

        |      |         |      | 14 0.062 0.060 52.611 0.000 

        |      |         |      | 15 0.035 0.034 59.796 0.000 

        |      |         |      | 16 -0.006 -0.006 60.026 0.000 

        |      |         |      | 17 -0.008 -0.003 60.414 0.000 

        |      |         |      | 18 -0.022 -0.019 63.221 0.000 

        |      |         |      | 19 0.008 0.013 63.596 0.000 

        |      |         |      | 20 -0.016 -0.012 65.010 0.000 

        |      |         |      | 21 -0.001 0.000 65.014 0.000 

        |      |         |      | 22 0.013 0.012 66.067 0.000 

        |      |         |      | 23 -0.006 -0.010 66.253 0.000 

        |      |         |      | 24 0.003 -0.001 66.296 0.000 

        |      |         |      | 25 -0.015 -0.014 67.533 0.000 

        |      |         |      | 26 0.020 0.019 69.866 0.000 

        |      |         |      | 27 -0.015 -0.017 71.136 0.000 

        |      |         |      | 28 -0.018 -0.022 73.120 0.000 

        |      |         |      | 29 0.006 0.003 73.343 0.000 

        |      |         |      | 30 0.000 -0.001 73.345 0.000 

        |      |         |      | 31 0.005 0.005 73.498 0.000 

        |      |         |      | 32 -0.003 0.001 73.549 0.000 

        |      |         |      | 33 -0.013 -0.015 74.541 0.000 

        |      |         |      | 34 0.009 0.011 75.067 0.000 

        |      |         |      | 35 -0.022 -0.022 77.793 0.000 

        |      |         |      | 36 0.008 0.007 78.126 0.000 
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Πίνακας A3: Κορελόγραμμα της μεταβλητής RWTI 

 

Date: 07/22/12   Time: 13:48    

Sample: 5/20/1987 6/02/2010     

Included observations: 5813     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
               |      |         |      | 1 -0.009 -0.009 0.4218 0.516 

        |      |         |      | 2 -0.047 -0.047 13.314 0.001 

        |      |         |      | 3 -0.029 -0.029 18.042 0.000 

        |      |         |      | 4 0.003 0.000 18.103 0.001 

        |      |         |      | 5 -0.039 -0.041 26.745 0.000 

        |      |         |      | 6 -0.031 -0.033 32.402 0.000 

        |      |         |      | 7 -0.011 -0.015 33.048 0.000 

        |      |         |      | 8 -0.046 -0.052 45.143 0.000 

        |      |         |      | 9 0.000 -0.004 45.143 0.000 

        |      |         |      | 10 0.005 -0.002 45.317 0.000 

        |      |         |      | 11 0.013 0.008 46.375 0.000 

        |      |         |      | 12 0.012 0.010 47.161 0.000 

        |      |         |      | 13 0.005 0.002 47.300 0.000 

        |      |         |      | 14 0.021 0.019 49.846 0.000 

        |      |         |      | 15 0.031 0.032 55.390 0.000 

        |      |         |      | 16 0.021 0.023 58.024 0.000 

        |      |         |      | 17 -0.015 -0.008 59.294 0.000 

        |      |         |      | 18 0.018 0.023 61.099 0.000 

        |      |         |      | 19 0.005 0.010 61.272 0.000 

        |      |         |      | 20 -0.019 -0.013 63.419 0.000 

        |      |         |      | 21 0.003 0.009 63.456 0.000 

        |      |         |      | 22 0.007 0.009 63.729 0.000 

        |      |         |      | 23 0.016 0.020 65.181 0.000 

        |      |         |      | 24 -0.010 -0.005 65.821 0.000 

        |      |         |      | 25 0.043 0.044 76.785 0.000 

        |      |         |      | 26 0.004 0.006 76.877 0.000 

        |      |         |      | 27 -0.032 -0.028 82.708 0.000 

        |      |         |      | 28 -0.024 -0.022 86.015 0.000 

        |      |         |      | 29 0.013 0.009 86.955 0.000 

        |      |         |      | 30 -0.005 -0.008 87.126 0.000 

        |      |         |      | 31 -0.007 -0.005 87.438 0.000 

        |      |         |      | 32 0.002 -0.001 87.453 0.000 

        |      |         |      | 33 -0.008 -0.010 87.806 0.000 

        |      |         |      | 34 -0.039 -0.043 96.867 0.000 

        |      |         |      | 35 0.027 0.022 101.15 0.000 

        |      |         |      | 36 0.010 0.002 101.71 0.000 
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Πίνακας Α4: Kορελόγραμμα της μεταβλητής RBRENT στο τετράγωνο 

 

Date: 11/15/12   Time: 16:56    

Sample: 5/20/1987 3/23/2010     

Included observations: 5805     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
               |*     |         |*     | 1 0.107 0.107 66.274 0.000 

        |      |         |      | 2 0.054 0.043 83.345 0.000 

        |*     |         |*     | 3 0.178 0.171 268.34 0.000 

        |      |         |      | 4 0.072 0.037 298.85 0.000 

        |*     |         |*     | 5 0.169 0.151 463.97 0.000 

        |*     |         |      | 6 0.124 0.068 553.74 0.000 

        |      |         |      | 7 0.035 -0.004 560.91 0.000 

        |      |         |      | 8 0.051 -0.009 575.77 0.000 

        |      |         |      | 9 0.039 -0.010 584.63 0.000 

        |      |         |      | 10 0.046 0.007 596.85 0.000 

        |      |         |      | 11 0.039 -0.002 605.56 0.000 

        |      |         |      | 12 0.038 0.018 613.74 0.000 

        |      |         |      | 13 0.031 0.011 619.20 0.000 

        |      |         |      | 14 0.048 0.034 632.86 0.000 

        |      |         |      | 15 0.038 0.015 641.16 0.000 

        |      |         |      | 16 0.034 0.014 647.73 0.000 

        |      |         |      | 17 0.041 0.015 657.55 0.000 

        |      |         |      | 18 0.046 0.023 670.04 0.000 

        |      |         |      | 19 0.019 -0.010 672.16 0.000 

        |      |         |      | 20 0.045 0.021 683.89 0.000 

        |*     |         |      | 21 0.081 0.057 722.10 0.000 

        |      |         |      | 22 0.035 0.009 729.38 0.000 

        |      |         |      | 23 0.017 -0.013 731.09 0.000 

        |      |         |      | 24 0.037 0.006 739.23 0.000 

        |      |         |      | 25 0.035 0.010 746.35 0.000 

        |      |         |      | 26 0.060 0.029 767.23 0.000 

        |      |         |      | 27 0.039 0.007 776.33 0.000 

        |      |         |      | 28 0.065 0.049 800.65 0.000 

        |      |         |      | 29 0.061 0.032 822.58 0.000 

        |      |         |      | 30 0.037 0.009 830.76 0.000 

        |      |         |      | 31 0.028 -0.015 835.25 0.000 

        |*     |         |      | 32 0.077 0.045 870.28 0.000 

        |      |         |      | 33 0.043 0.002 880.97 0.000 

        |      |         |      | 34 0.029 -0.006 885.82 0.000 

        |      |         |      | 35 0.029 -0.012 890.79 0.000 

        |      |         |      | 36 0.070 0.052 919.60 0.000 
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Πίνακας Α5: Κορελόγραμμα  της μεταβλητής RWTI στο τετράγωνο 
 

Date: 11/15/12   Time: 16:59    

Sample: 5/20/1987 6/02/2010     

Included observations: 5813     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
               |*     |         |*     | 1 0.096 0.096 53.550 0.000 

        |*     |         |*     | 2 0.098 0.090 109.48 0.000 

        |*     |         |*     | 3 0.166 0.152 270.52 0.000 

        |      |         |      | 4 0.069 0.036 298.03 0.000 

        |      |         |      | 5 0.067 0.033 323.88 0.000 

        |      |         |      | 6 0.057 0.018 342.83 0.000 

        |*     |         |*     | 7 0.104 0.079 405.70 0.000 

        |      |         |      | 8 0.060 0.027 426.74 0.000 

        |      |         |      | 9 0.037 0.003 434.54 0.000 

        |      |         |      | 10 0.045 0.006 446.54 0.000 

        |      |         |      | 11 0.044 0.016 457.62 0.000 

        |      |         |      | 12 0.036 0.013 465.31 0.000 

        |      |         |      | 13 0.054 0.031 482.06 0.000 

        |      |         |      | 14 0.049 0.020 495.81 0.000 

        |      |         |      | 15 0.053 0.027 512.23 0.000 

        |      |         |      | 16 0.037 0.008 520.23 0.000 

        |      |         |      | 17 0.055 0.029 537.58 0.000 

        |      |         |      | 18 0.048 0.019 551.23 0.000 

        |      |         |      | 19 0.034 0.007 558.05 0.000 

        |      |         |      | 20 0.054 0.024 575.36 0.000 

        |      |         |      | 21 0.069 0.040 602.76 0.000 

        |      |         |      | 22 0.034 0.003 609.64 0.000 

        |      |         |      | 23 0.036 0.004 617.35 0.000 

        |      |         |      | 24 0.047 0.013 630.29 0.000 

        |      |         |      | 25 0.062 0.036 652.67 0.000 

        |      |         |      | 26 0.042 0.014 663.14 0.000 

        |      |         |      | 27 0.027 -0.006 667.46 0.000 

        |      |         |      | 28 0.030 -0.007 672.89 0.000 

        |      |         |      | 29 0.058 0.034 692.89 0.000 

        |      |         |      | 30 0.035 0.011 700.08 0.000 

        |      |         |      | 31 0.030 0.003 705.49 0.000 

        |*     |         |      | 32 0.096 0.065 759.52 0.000 

        |      |         |      | 33 0.038 0.004 767.93 0.000 

        |      |         |      | 34 0.036 0.005 775.66 0.000 

        |      |         |      | 35 0.040 -0.001 785.07 0.000 

        |      |         |      | 36 0.034 0.003 791.95 0.000 
       
       

 

 

 


