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Περίληψη 

 

 

 

 Ένα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας είναι εκτεθειμένο σε 

κινδύνους που σχετίζονται με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τα παράγωγα καιρού είναι 

χρηματοοικονομικά εργαλεία που επιτρέπουν τη διαχείριση αυτών των κινδύνων από 

οργανισμούς ή μεμονωμένους επενδυτές. Σε ένα παράγωγο καιρού, το υποκείμενο 

προϊόν είναι ένας δείκτης βασισμένος σε μία μετεωρολογική μεταβλητή όπως η 

θερμοκρασία, η βροχόπτωση ή η χιονόπτωση. Το μεγαλύτερο μέρος της διαρκώς 

αναπτυσσομενης αγοράς παραγώγων καιρού αφορά παράγωγα θερμοκρασίας. Για τη 

σωστή τιμολόγηση αυτών των παραγώγων, απαιτείται ένα μοντέλο που περιγράφει τη 

χρονική εξέλιξη της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας. Στην παρούσα εργασία η 

θερμοκρασία μοντελοποιείται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ανάλυσης κυματιδίων. 

Η ανάλυση κυματιδίων οδηγεί στην αναγνώριση όλων των περιοδικοτήτων και 

δυναμικών χαρακτηριστικών της θερμοκρασίας. Στη συνέχεια κατασκευάζονται 

νευρωνικά δίκτυα κυματιδίων τα οποία εκπαιδεύονται με βάση ιστορικά στοιχεία 

θερμοκρασίας για εφτά πόλεις για τις οποίες διαπραγματεύονται παράγωγα καιρού. Τα 

δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών της μέσης 

ημερήσιας θερμοκρασίας σε αυτές τις πόλεις. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

αποκαλύπτει μεγάλη ακρίβεια των προβλέψεων που προκύπτουν από αυτό το μοντέλο. 
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Abstract  

 

 

  

 A significant part of the global economy is exposed to risks associated with 

weather conditions. Weather derivatives are financial instruments that facilitate the 

management of weather-related risk by organizations or individual investors. In a 

weather derivative contract, the underlying asset is an index based on a weather variable 

such as temperature, rainfall or snowfall. Temperature weather derivatives account for 

the largest share of the continuously expanding weather derivatives market. The 

accurate pricing of a temperature weather derivative requires a model describing the 

evolution of the daily average temperature. In this thesis, the daily average temperature 

is modeled using wavelet analysis. Wavelet analysis successfully extracts all the 

periodicities and hidden dynamics of the temperature process.  In addition, wavelet 

neural networks are designed and trained based on historical temperature data for seven 

cities for which weather derivatives are traded. These networks are then used to predict 

future levels of the daily average temperature for these cities. The analysis of the data 

and of the results indicates a high level of accuracy for the predictions given by the 

model.  
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Κεφάλαιο 1                                                             

Εισαγωγή 

 

 Το αντικείμενο μελέτης της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι τα 

παράγωγα καιρού και πιο συγκεκριμένα η μοντελοποίηση της θερμοκρασίας με 

απώτερο σκοπό την αποδοτική τιμολόγησή τους.  Στο παρόν κεφάλαιο θα διατυπωθούν 

ο σκοπός και η χρησιμότητα της εργασίας και θα δοθεί ένα  περίγραμμα των κεφαλαίων 

που την απαρτίζουν. 

 

 

1.1  Πρόλογος 

 

 Ένα σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας είναι 

εκτεθειμένο σε κινδύνους που σχετίζονται με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τα 

παράγωγα καιρού είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του μετεωρολογικού κινδύνου. Χρησιμοποιούνται από 

επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες, χρηματικές ροές και κέρδη επηρεάζονται 

από συγκεκριμένες μετεωρολογικές μεταβλητές με απρόβλεπτη πορεία και από 

επενδυτές με σκοπό καθαρά κερδοσκοπικό. Το μικρό όμως μέγεθος της σχετικής 

αγοράς και οι σημαντικές διαφορές τους από τα κλασσικά χρηματοοικονομικά 

παράγωγα καθιστούν την αποδοτική τιμολόγησή τους ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο αλλά 

και ενδιαφέρον πρόβλημα. 

 

 

1.2  Σκοπός εργασίας 

  

 Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι αρχικά η παρουσίαση των παραγώγων 

καιρού και των σχετικών αγορών και επενδυτικών στρατηγικών. Θα δοθεί έμφαση στα 

παράγωγα βασισμένα στη θερμοκρασία αφού αυτά αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 

μέρος του συνολικού αριθμού συμβολαίων και του όγκου συναλλαγών. Στη συνέχεια 

θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική της ανάλυσης κυματιδίων προκειμένου να δημιουργηθεί 
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ένα μοντέλο που περιγράφει επαρκώς όλα τα χαρακτηριστικά και τις δυναμικές της 

θερμοκρασίας. Τέλος θα σχεδιαστούν νευρωνικά δίκτυα κυματιδίων τα οποία με βάση 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης και ιστορικά δεδομένα θα μπορούν να προβλέψουν τις 

μελλοντικές τιμές της θερμοκρασίας και θα αξιολογηθεί η απόδοσή τους. Ένα τέτοιο 

μοντέλο είναι απαραίτητο ως βάση για τη σωστή τιμολόγηση των παραγώγων καιρού. 

 

 

1.3  Χρησιμότητα εργασίας 

 

 Η αγορά των παραγώγων καιρού βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης καθώς ο 

αριθμός των συμμετεχόντων και ο όγκος συναλλαγών αυξάνονται διαρκώς. Το ίδιο 

ισχύει και για τη σχετική έρευνα και βιβλιογραφία. Η ανάπτυξη της αγοράς όμως 

δυσχεραίνεται σημαντικά από την έλλειψη ενός γενικά αποδεκτού μοντέλου 

τιμολόγησης των παραγώγων καιρού, αντίστοιχου του μοντέλου Black-Scholes για τα 

παραδοσιακά παράγωγα προϊόντα.  

 Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή τιμολόγηση των παραγώγων θερμοκρασίας 

απαιτείται η ανάπτυξη ενός μοντέλου που την περιγράφει με ακρίβεια. Η παρούσα 

εργασία χρησιμοποιεί ανάλυση κυματιδίων προκειμένου να καταλήξει σε ένα τέτοιο 

μοντέλο το οποίο λαμβάνει υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θερμοκρασίας 

όπως η ετήσια εποχικότητα, άλλες περιοδικότητες μεγαλύτερης διάρκειας, η διαχρονικά 

ανοδική τάση, η τάση σύγκλισης προς τον εποχικό μέσο και η μεταβλητότητα. 

 Ένα σημαντικό βήμα είναι η χρήση του μοντέλου της θερμοκρασίας σε 

συνδυασμό με μία τεχνική πρόβλεψης με σκοπό την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών 

της. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί νευρωνικά 

δίκτυα κυματιδίων κάτι που οδηγεί σε πολύ καλής ποιότητας προβλέψεις. 

 Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην εργασία αφορούν εφτά πόλεις για τις 

οποίες υπάρχει έντονη διαπραγμάτευση παραγώγων καιρού. Κατά συνέπεια η 

προτεινόμενη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της εργασίας δύνανται να αποδειχθούν 

πολύ χρήσιμα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντισταθμίσουν τον μετεωρολογικό 

κίνδυνο, σε επενδυτές αλλά και για περαιτέρω έρευνα πάνω στο αντικείμενο. 
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1.4  Περίγραμμα εργασίας 

  

 Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στην εργασία, και περιέχει μία 

σύντομη διατύπωση του σκοπού, της χρησιμότητας και της διάρθρωσής της. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του μετεωρολογικού κινδύνου και γίνεται 

μία αναλυτική περιγραφή των παραγώγων καιρού και των σχετικών αγορών, 

στρατηγικών και τρόπων χρήσεως. Στην συνέχεια αναφέρονται οι κυριότερες 

προσεγγίσεις στην μοντελοποίηση της θερμοκρασίας, στην τιμολόγηση των παραγώγων 

καιρού και στις προκλήσεις που αυτές παρουσιάζουν. Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει τη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο πειραματικό μέρος της εργασίας. Περιγράφει τις 

τεχνικές της ανάλυσης κυματιδίων και των νευρωνικών δικτύων κυματιδίων, με 

ιδιαίτερη αναφορά στις εφαρμογές τους στη Χρηματοοικονομική. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραματικά δεδομένα και αποτελέσματα της εργασίας 

καθώς και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο 

αναφέρονται τα συμπεράσματα της εργασίας και διατυπώνονται προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα πάνω στο αντικείμενο.  
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Κεφάλαιο 2                                              

Θεωρητικό υπόβαθρο 

 Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία σειρά από 

κινδύνους, οι οποίοι απειλούν τη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα, την κερδοφορία ή ακόμη 

και την επιβίωση της επιχείρησης. Μέσω διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, οι 

επιχειρήσεις αναγνωρίζουν και εκτιμούν τους κινδύνους και σχεδιάζουν τις κατάλληλες 

στρατηγικές αντιμετώπισής τους. Κίνδυνοι όπως η καταστροφή περιουσιακών 

στοιχείων ή η αστική ευθύνη σε περιπτώσεις ατυχημάτων αντιμετωπίζονται με 

παραδοσιακές μορφές ασφαλιστικής κάλυψης. Άλλοι κίνδυνοι όπως η μεταβολή των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών ή η άνοδος της τιμής των πρώτων υλών αντιμετωπίζονται 

καλύτερα με τη χρήση εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων. 

Μία κατηγορία κινδύνου, στην οποία είναι εκτεθειμένο ένα μεγάλο ποσοστό των 

επιχειρήσεων, είναι ο μετεωρολογικός κίνδυνος τον οποίο και προσπαθούν να 

αντισταθμίσουν με τη χρήση των παραγώγων καιρού.  

  

2.1  Μετεωρολογικός κίνδυνος 

  

 Με τον όρο μετεωρολογικός κίνδυνος αναφερόμαστε σε κάθε δυνητική 

οικονομική ζημία η οποία προκαλείται από αντίξοες μεταβολές συγκεκριμένων 

μετεωρολογικών μεταβλητών. Οι επιχειρήσεις συνήθως αντιλαμβάνονται τον 

μετεωρολογικό κίνδυνο ως την αβεβαιότητα που προκαλείται στις χρηματικές ροές και 

στα κέρδη τους εξαιτίας της μεταβλητότητας του καιρού. Ο μετεωρολογικός κίνδυνος 

είναι συνδεδεμένος με μία πληθώρα μετεωρολογικών μεταβλητών, από την 

θερμοκρασία, τη βροχόπτωση, τον άνεμο και την ηλιοφάνεια έως την υγρασία, το 

χαλάζι και τους τυφώνες. Κάθε οικονομικός οργανισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με 

απώλειες λόγω της συμπεριφοράς μίας ή περισσοτέρων από αυτές τις μετεωρολογικές 

μεταβλητές. Επιχειρήσεις ενδέχεται να δουν τα έσοδά τους να μειώνονται ενώ κρατικοί 

φορείς και υπηρεσίες ενδέχεται να δουν τα έξοδά τους να αυξάνονται.  

 Σύμφωνα με ευρέως αποδεκτές εκτιμήσεις, το 75% της παγκόσμιας οικονομικής 

δραστηριότητας επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από τον καιρό, με τους κλάδους της 

Ενέργειας, της Γεωργίας και της Ψυχαγωγίας να είναι οι πλέον εκτεθειμένοι. Ο τρόπος 
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με τον οποίο οι επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες ποικίλει. 

Κάποιες επιχειρήσεις, όπως αυτές που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

ηλεκτρικής ενέργειας, του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου επηρεάζονται 

από τις καιρικές συνθήκες με ένα κυκλικό τρόπο, ενώ άλλες, για παράδειγμα όσες 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους ψυχαγωγίας και αναψυχής, επηρεάζονται με τρόπο 

ακανόνιστο και γενικά απρόβλεπτο (Garcia and Sturzenegger, 2001). Σε αρκετές 

περιπτώσεις η συσχέτιση της οικονομικής επίδοσης ενός οργανισμού με τις κλιματικές 

συνθήκες δεν είναι άμεσα εμφανής. Η αυξημένη βροχόπτωση συνήθως συνεπάγεται 

αυξημένο αριθμό ατυχημάτων τα οποία δημιουργούν πρόσθετα κόστη για τις 

ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και για τις δημόσιες υπηρεσίες άμεσης επέμβασης. Η 

αυξημένη ξηρασία σε μία περιοχή ενδέχεται να πλήξει της τοπικές γεωργικές 

επιχειρήσεις αλλά να ωφελήσει γεωργικές επιχειρήσεις γειτονικών περιοχών που θα 

κληθούν να καλύψουν το κενό προσφοράς.  

 Το μέγεθος κάθε μετεωρολογικού κινδύνου εξαρτάται από το εύρος, τη 

διάρκεια, και τη δυνατότητα πρόβλεψης του αντίστοιχου μετεωρολογικού φαινομένου. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται μία σύνοψη αυτών των παραγόντων για τα 

σημαντικότερα  φαινόμενα που επηρεάζουν τον κλάδο της Γεωργίας: 

 

Διάγραμμα 2-1 : Εύρος και διάρκεια μετεωρολογικών φαινομένων.  
(Πηγή:  BMA - Bureau of Meteorology of Australia) 
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2.1.1 Μορφές μετεωρολογικού κινδύνου 

 

 Η οικονομική δραστηριότητα δεν επηρεάζεται μόνο από τα ιδιαίτερα έντονα 

μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως ένας τυφώνας, αλλά και από ασυνήθιστες 

μετεωρολογικές συνθήκες, όπως ένας ιδιαίτερα θερμός χειμώνας. Επίσης η 

αναμενόμενη ήπια μεταβλητότητα του καιρού ενδέχεται να επηρεάσει οικονομικές 

δραστηριότητες των οποίων η χρονική διάρκεια είναι περιορισμένη. Συνεπώς, τα 

μετεωρολογικά φαινόμενα που οδηγούν σε μετεωρολογικό κίνδυνο μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

 Τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα όπως οι φυσικές καταστροφές  

 Τα ασυνήθιστα μετεωρολογικά φαινόμενα τα οποία αποκλίνουν από την 

αναμενόμενη εποχικότητα 

 Η ήπιας έκτασης μεταβλητότητα του καιρού 

 

Ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα - φυσικές καταστροφές 

 

 Τέτοιου είδους μετεωρολογικά φαινόμενα είναι συνήθως πλημμύρες, τυφώνες, 

κυκλώνες ή εκτεταμένες ξηρασίες. Η ασφαλιστική βιομηχανία ορίζει ως φυσική 

καταστροφή κάθε ακραίο μετεωρολογικό γεγονός στο οποίο οφείλονται ζημίες 

μεγαλύτερες από 5.000.000 δολάρια. (Cummins, 1995).  Η συχνότητα εμφάνισης και ο 

αντίκτυπος τέτοιων φυσικών καταστροφών έχουνε αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες 

(Emanuel, 2005).  Αυτό αποδίδεται κυρίως στη αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 

λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου αλλά και σε φυσικούς λόγους όπως το 

φαινόμενο El Niño. Στο παρακάτω διάγραμμα συνοψίζεται η αυξητική τάση του ύψους 

των οικονομικών ζημιών και του αντίστοιχου ύψος των αντίστοιχων ασφαλιστικών 

αποζημιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών(Mirza 2011). 
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Διάγραμμα 2-2 : Οικονομικές ζημίες λόγω φυσικών καταστροφών 1980-2010 

(Πηγή: Munich Re, 2010) 

 

Ασυνήθιστα μετεωρολογικά φαινόμενα 

 

 Πολλές οικονομικές δραστηριότητες δεν αντιμετωπίζουν μόνο τον κίνδυνο 

κάποιου ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου αλλά είναι εκτεθειμένες και στην 

εποχικότητα του κλίματος καθώς και σε πιθανή απόκλιση από την εποχικότητα αυτή. 

Παραδείγματα ασυνήθιστων μετεωρολογικών φαινομένων είναι ένα ασυνήθιστα ψυχρό 

καλοκαίρι, ένας ασυνήθιστα θερμός χειμώνας ή ένα πολύ υψηλό επίπεδο χιονόπτωσης 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οι οικονομικοί κλάδοι που επηρεάζονται περισσότερο 

από τέτοιου είδους φαινόμενα είναι αυτοί της Γεωργίας, της Ενέργειας και του 

Τουρισμού (Ευθυμίου, 2002). Ο κύκλος εργασιών τέτοιων επιχειρήσεων καθώς και η 

ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, η 

οποία είναι στενά συσχετισμένη με την εποχικότητα του καιρού. 

 

Η ήπια μεταβλητότητα του καιρού 

 

 Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οικονομικών αποφάσεων από επιχειρήσεις, 

καταναλωτές και κυβερνήσεις, όπως αποφάσεις για παραγωγή, κατανάλωση ή 

επένδυση, επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Αυτές οι αποφάσεις δεν 

επηρεάζονται μόνο από τα ακραία αλλά σπάνια μετεωρολογικά φαινόμενα, αλλά και 

από της μικρής έκτασης, τόσο χρονικά όσο και σε μέγεθος, μεταβολές του καιρού. 
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Λόγω του μεγάλου αριθμού των οικονομικών παραγόντων που εξαρτώνται από τις 

ήπιες μεταβολές του καιρού, αλλά και της πολύ μεγάλης συχνότητας τέτοιων ήπιων 

διακυμάνσεων, η συνολική έκθεση της οικονομίας στην αναμενόμενη μεταβλητότητα 

του καιρού είναι μεγάλη. Οι κλάδοι στους οποίους η επίδραση αυτή είναι πιο εμφανής 

είναι η Ψυχαγωγία, όπου για παράδειγμα μία βροχόπτωση ενδέχεται να επηρεάσει 

οικονομική δραστηριότητα συγκεντρωμένη σε μία ημέρα όπως ένα αθλητικό γεγονός, η 

Ενέργεια, όπου η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει αιχμές και οι Κατασκευές, 

όπου εργασίες σε εξωτερικούς χώρους δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμα και 

λόγω ήπιας κακοκαιρίας. 

 

2.1.2 Διαχείριση μετεωρολογικού κινδύνου 

 

Σε αντίθεση με άλλες μορφές κινδύνου, όπως του χρηματοπιστωτικού και του 

συναλλαγματικού, ο  μετεωρολογικός κίνδυνος δεν μπορεί να αποφευχθεί τελείως 

εκτός και εάν η αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα εγκαταλειφτεί. 

Η διαχείριση μετεωρολογικού κινδύνου είναι το σύνολο των ενεργειών στις 

οποίες προβαίνει ένας οργανισμός προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αρνητικό 

αντίκτυπο του καιρού στις δραστηριότητες του. Περιλαμβάνει την συλλογή 

μετεωρολογικών πληροφοριών, την στρατηγική διαφοροποίηση ώστε να υπάρξει 

διασπορά του κινδύνου, τον προσεκτικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των 

υποδομών, καθώς και την αξιολόγηση των διαθέσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση 

του κινδύνου, όπως ασφαλιστικά συμβόλαια και αντιστάθμιση με παράγωγα καιρού. 

Είναι μία διαδικασία τριών σταδίων όπου πρώτα αναλύεται η έκθεση στον καιρό, 

έπειτα γίνεται μία απόπειρα πρόβλεψης του καιρού και των πιθανών συνεπειών και 

τέλος λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου, όπως φαίνεται 

στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

Διάγραμμα 2-3 : Διαδικασία διαχείρισης μετεωρολογικού κινδύνου 
(Πηγή: Atmospheric and Environmental Research) 
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Όσον αφορά τον κίνδυνο που προκύπτει από ακραία καιρικά φαινόμενα, οι 

επιχειρήσεις στρέφονται συνήθως σε παραδοσιακής μορφής ασφαλιστικά προϊόντα. Ο 

κίνδυνος που προκύπτει από ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα ή από την φυσιολογική 

διακύμανση του καιρού μέχρι πρόσφατα δεν ήταν αντικείμενο των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, κάτι που άφηνε τις επιχειρήσεις σημαντικά εκτεθειμένες. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις σήμερα, αντιμετωπίζεται με τη χρήση των παραγώγων καιρού τα οποία 

είναι ένα πολύ πιο ευέλικτο εργαλείο από την ασφάλιση.  

 

 

2.2  Παράγωγα καιρού 

  

Τα παράγωγα καιρού είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από οργανισμούς ή ιδιώτες με σκοπό να αντισταθμιστούν κίνδυνοι 

που σχετίζονται με τον καιρό. Όντας παράγωγα, η αξία τους εξαρτάται από την τιμή 

ενός υποκείμενου τίτλου ή προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, στα παράγωγα καιρού το 

υποκείμενο προϊόν είναι ένας δείκτης βασισμένος σε κάποιο μετεωρολογικό φαινόμενο. 

 

2.2.1 Περιγραφή των παραγώγων καιρού 

 

Στοιχεία συμβολαίου 

 

 Στην πιο γενική του μορφή, ένα παράγωγο καιρού, το οποίο πρακτικά είναι ένα 

επίσημο συμβόλαιο μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων μερών, περιέχει τις παρακάτω 

πληροφορίες (Zeng, 2000): 

 Τύπος του συμβολαίου (contract type) 

 Περίοδος ισχύος του συμβολαίου (contract period) 

 Μετεωρολογικός σταθμός που πραγματοποιεί τις μετρήσεις (weather station) 

 Υποκείμενος μετεωρολογικός δείκτης (weather index W) 

 Η τιμή εξάσκησης (strike price S) 

 Το ποσό πληρωμής για κάθε μονάδα που ο δείκτης υπερβαίνει την τιμή 

εξάσκησης (payment P/tick) 

 Η τιμή αγοράς του συμβολαίου (premium) 
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Συχνά ένα παράγωγο καιρού εμπεριέχει και πληροφορίες για τα εξής (Jewson and Brix, 

2005): 

 

 Διαμεσολαβητής που θα παράσχει τα τελικά δεδομένα (settlement agent) 

 Εφεδρικό μετεωρολογικό σταθμό (back-up station) 

 Χρονική περίοδος όπου πραγματοποιείται η πληρωμή (settlement period) 

 Ένα άνω όριο στο ποσό πληρωμής (payment cap) 

 

 Όσον αφορά τον τύπο του, ένα παράγωγο καιρού μπορεί να είναι συμβόλαιο 

μελλοντικής εκπλήρωσης (futures contract), προθεσμιακό συμβόλαιο (forward 

contract), δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option), δικαίωμα προαίρεσης πώλησης 

(put option), ή συμβόλαιο ανταλλαγής (swap). Διάφορες στρατηγικές μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με συνδυασμό των παραπάνω (για παράδειγμα στρατηγικές με 

δημιουργία collar, straddle ή strangle). 

 Σε κάθε παράγωγο καιρού ορίζονται μία ημερομηνία έναρξης και μία 

ημερομηνία λήξης, οι οποίες οριοθετούν την περίοδο ισχύος του συμβολαίου, δηλαδή 

το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπολογίζονται οι μεταβολές του υποκείμενου 

δείκτη. Η περίοδος ισχύος μπορεί να κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως και πλέον του 

ενός έτους. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, μπορούν να σχεδιαστούν συμβόλαια με πιο 

εξειδικευμένες περιόδους ισχύος, για παράδειγμα τα σαββατοκύριακα ενός 

συγκεκριμένου μήνα. Επίσης ορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή.  

 Τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στον ορισμό ενός συγκεκριμένου 

μετεωρολογικού σταθμού ως την πηγή των μετεωρολογικών δεδομένων. Συνήθως 

πρόκειται για έναν επίσημο μετεωρολογικό σταθμό της εθνικής μετεωρολογικής 

υπηρεσίας της περιοχής, όπως η National Weather Service (NWS) στις ΗΠΑ. Για 

λόγους ασφαλείας, μπορεί να οριστεί και ένας εφεδρικός σταθμός ώστε να αποφευχθεί 

το αδιέξοδο σε περίπτωση βλάβης του κύριου σταθμού ή απώλειας των 

μετεωρολογικών δεδομένων. Πολλοί οργανισμοί όπως ο Weather Risk Management 

Association (WRMA) παρέχουν συμβουλευτικές οδηγίες για την αξιόπιστη συλλογή 

μετεωρολογικών δεδομένων. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός εταιριών παρέχουν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες διαμεσολάβησης στους χρήστες παραγώγων 

καιρού. 
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 Ο υποκείμενος μετεωρολογικός δείκτης βασίζεται σε μία ή περισσότερες 

μετεωρολογικές μεταβλητές όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, η χιονόπτωση, η 

ηλιοφάνεια, η υγρασία ή ο άνεμος. Ο δείκτης ενδέχεται να είναι αθροιστικής μορφής, 

για παράδειγμα συνολικά χιλιοστά βροχόπτωσης μέσα σε ένα μήνα, ή διακριτής 

μορφής, για παράδειγμα αριθμός ημερών με χιονόπτωση πάνω από 3 εκατοστά. 

 Σε ένα παράγωγο καιρού καθορίζεται με ακρίβεια η τιμή εξάσκησης (strike 

price), δηλαδή το επίπεδο εκείνο της υποκείμενης μετεωρολογικής μεταβλητής που αν 

ξεπεραστεί θα πραγματοποιηθούν πληρωμές. Η τιμή αυτή έχει διαφορετική μονάδα 

μέτρησης ανάλογα με την υποκείμενη μεταβλητή και μπορεί να είναι για παράδειγμα 

βαθμοί Κελσίου, χιλιοστά ή ώρες. 

 Η ελάχιστη δυνατή μεταβολή του δείκτη που οδηγεί σε πληρωμή ονομάζεται 

tick και οι μονάδες μέτρησης της είναι οι ίδιες με τις μονάδες μέτρησης της τιμής 

εξάσκησης. Επίσης ορίζεται το ποσό πληρωμής ανά tick. Σύμφωνα με την προσέγγιση 

των (Alaton et al. 2002), το συμβόλαιο εμπεριέχει μία συνάρτηση πληρωμής η οποία 

μετατρέπει τις μεταβολές του δείκτη σε χρηματικές ροές κατά την λήξη του 

συμβολαίου. 

 Στην περίπτωση που το παράγωγο καιρού είναι ένα δικαίωμα προαίρεσης 

(option), ο αγοραστής αποκτάει το δικαίωμα πληρώνοντας στον πωλητή ένα 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό (premium) το οποίο είναι και η τιμή του παραγώγου. 

 Προκειμένου να προστατευθούν και τα δυο αντισυμβαλλόμενα μέρη από πολύ 

ακραίες μεταβολές του καιρού, αρκετές φορές ορίζεται ένα άνω όριο (payment cap) στο 

ποσό το οποίο δύναται να  αποδοθεί από ένα συμβόλαιο. 

 

Παράγωγα θερμοκρασίας 

 

 Στην παρούσα εργασία δίνεται έμφαση στα παράγωγα καιρού τα οποία 

βασίζονται σε δείκτες θερμοκρασίας. Το 95% των παραγώγων καιρού που 

διαπραγματεύονται παγκοσμίως βασίζεται σε κάποιο δείκτη θερμοκρασίας. Η 

θερμοκρασία είναι η μετεωρολογική μεταβλητή για την οποία είναι διαθέσιμα τα πιο 

έγκυρα και ποιοτικά στοιχεία. Επίσης είναι η μετεωρολογική μεταβλητή με την πιο 

εύκολα προβλέψιμη επίπτωση στα έσοδα μιας επιχείρησης (Περέλλης, 2006). 

 Στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυστραλία τα παράγωγα θερμοκρασίας 

βασίζονται στους δείκτες HDD (Heating Degree Day), και CDD (Cooling Degree Day). 

Ως HDD ορίζεται ο αριθμός των βαθμών που η ημερήσια θερμοκρασία υπολείπεται 

μίας θερμοκρασίας βάσης. Ως CDD ορίζεται ο αριθμός των βαθμών που η ημερήσια 
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θερμοκρασία υπερβαίνει μία θερμοκρασία βάσης. Οι δείκτες HDD και CDD 

υπολογίζονται αθροιστικά για μία περίοδο όπως για παράδειγμα ένας μήνας. 

 Στην Ευρώπη τα παράγωγα θερμοκρασίας βασίζονται στον δείκτη  CAT 

(Cumulative Average Temperature). Ως CAT ορίζεται το άθροισμα των μέσων 

ημερήσιων θερμοκρασιών -  DAT (Daily Average Temperature) κατά τη διάρκεια μίας 

χρονικής περιόδου. Η μέση θερμοκρασία υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της μέγιστης 

και της ελάχιστης θερμοκρασίας σε μία ημέρα. 

 Στην Ιαπωνία τα παράγωγα καιρού βασίζονται στον δείκτη Pacific Rim. Ο 

δείκτης Pacific Rim υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του δείκτη CAT σε μία δεδομένη 

χρονική περίοδο. 

 Ως θερμοκρασία βάσης συνήθως λαμβάνονται οι 65 βαθμοί Fahrenheit στις 

ΗΠΑ και οι 18 βαθμοί Celsius στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία. 

 Υπάρχουν και ορισμένοι ακόμα δείκτες θερμοκρασίας, με εξίσου σημαντικές 

εφαρμογές αλλά σπανιότερη χρήση. Ο δείκτης EDD (Energy Degree Days) ισούται με 

το άθροισμα HDD και CDD και σχετίζεται με τη συνολική ζήτηση για ενέργεια (ψύξη 

και θέρμανση. Ο δείκτης GDD (Growing Degree Days) υπολογίζει τον αριθμό των 

ημερών όπου η θερμοκρασία βρίσκεται ενός ορισμένου εύρους και παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον κλάδο της Γεωργίας. Ο δείκτης VDD (Variable Degree Days) 

σχετίζεται με τους δείκτες HDD και CDD με τη διαφορά ότι η θερμοκρασία βάσης 

είναι μια τιμή διάφορη των 65 βαθμών Fahrenheit ή των 18 βαθμών Celsius. Φυσικά 

μπορούν ανά περίπτωση να κατασκευαστούν και πιο εξειδικευμένοι δείκτες που να 

καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες των επενδυτών ανά πάσα στιγμή. 

 

 

2.2.2 Επενδυτικές στρατηγικές 

 

 Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης / Προθεσμιακά συμβόλαια 

 Σε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (futures contract) οι δύο 

αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν για την αγοραπωλησία του δείκτη σε μία συγκεκριμένη 

τιμή εξάσκησης και σε μία συγκεκριμένη μελλοντική χρονική στιγμή. Ο αγοραστής του 

συμβολαίου (long position) εισπράττει ένα χρηματικό ποσό για κάθε μονάδα διαφοράς 

της πραγματικής μελλοντικής τιμής από την τιμή εξάσκησης. Το ποσό αυτό το 

καταβάλλει ο πωλητής του συμβολαίου (short position). Η απόδοση αυτής της 

στρατηγικής συναρτήσει της τελικής τιμής του δείκτη απεικονίζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα για τις δύο δυνατές θέσεις: 
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Διάγραμμα 2-4 : Αποδόσεις θέσεων long futures και short futures 
(Πηγή: www.theoptionsguide.com) 

 

 Όταν παρόμοιου τύπου συμβόλαια διαπραγματεύονται εκτός οργανωμένης 

αγοράς (Over the Counter – OTC) ονομάζονται προθεσμιακά συμβόλαια (forward 

contracts). 

 

 Δικαιώματα προαίρεσης 

 Ένα δικαίωμα προαίρεσης παρέχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση στον 

αγοραστή (long position) να το εξασκήσει. Ως αντίτιμο για αυτή την ευελιξία, 

καταβάλει στον πωλητή του δικαιώματος (short position) ένα χρηματικό αντίτιμο 

(premium). Το δικαίωμα μπορεί να αφορά αγορά (call option) ή πώληση (put option) 

του υποκείμενου δείκτη. Η απόδοση αυτής της στρατηγικής συναρτήσει της τελικής 

τιμής του δείκτη απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα για τις δύο δυνατές θέσεις σε 

κάθε τύπο δικαιώματος: 

 

Διάγραμμα 2-5 : Αποδόσεις θέσεων long call και short call 
(Πηγή: www.theoptionsguide.com) 
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Διάγραμμα 2-6 : Αποδόσεις θέσεων long put και short put 
(Πηγή: www.theoptionsguide.com) 

 

 Συνδυασμοί παραγώγων 

 Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν  σύνθετες θέσεις 

χρησιμοποιώντας δύο ή και περισσότερα παράγωγα. Τέτοιες θέσεις συνηθίζεται να 

χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις με πολύπλοκη έκθεση στον καιρό και αποτέλεσαν 

κάποια από τα πρώτα παράγωγα καιρού που εμφανίστηκαν (Broni-Mensah, 2012). Οι 

συμφωνίες ανταλλαγής (swaps) είναι συμβόλαια μεταξύ δύο μερών τα οποία έχουν 

αντίθετη έκθεση στον καιρό και επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο 

ανταλλάσοντας χρηματικές ροές. Η στρατηγική κολάρου (collar) προσφέρει προστασία 

από μεταβολές του καιρού εντός ενός συγκεκριμένου εύρους μεταβολής. Επιτρέπει μία 

μικρή μεταβλητότητα των εσόδων για μικρές διακυμάνσεις του καιρού αλλά 

προστατεύει από μεγαλύτερες (Thornes, 2003). Η απόδοση αυτών των δύο 

στρατηγικών συναρτήσει της τελικής τιμής του δείκτη απεικονίζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 2-7 : Αποδόσεις θέσεων collar και swap 
(Πηγή: www.theoptionsguide.com) 
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 Η επενδυτική στρατηγική straddle διασφαλίζει τον αγοραστή του συμβολαίου 

έναντι της μεταβολής του καιρού προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. H απόδοση αυτής της 

στρατηγικής συναρτήσει της τελικής τιμής του δείκτη απεικονίζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα για τις δύο δυνατές θέσεις: 

 

 

Διάγραμμα 2-8 : Αποδόσεις θέσεων long straddle και short straddle 
(Πηγή: www.theoptionsguide.com) 

 

 Η επενδυτική στρατηγική strangle διασφαλίζει τον αγοραστή του συμβολαίου 

έναντι της μεταβολής του καιρού προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η διαφορά της από 

την στρατηγική strangle βρίσκεται στο ότι υπάρχει ένα μικρό εύρος διακύμανσης της 

θερμοκρασίας γύρω από την τιμή εξάσκησης όπου δεν πραγματοποιούνται πληρωμές. 

H απόδοση αυτής της στρατηγικής συναρτήσει της τελικής τιμής του δείκτη 

απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα για τις δύο δυνατές θέσεις:

 

Διάγραμμα 2-9 : Αποδόσεις θέσεων long strangle και short strangle 
(Πηγή: www.theoptionsguide.com) 
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2.2.3 Διαφορές με άλλα προϊόντα 

 

 Παρά τα κοινά τους στοιχεία όσον αφορά τον λόγο ύπαρξης και τα δομικά τους 

συστατικά, τα παράγωγα καιρού έχουν σημαντικές διαφορές τόσο από τα υπόλοιπα 

παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα όσο και από τις κλασσικές μορφές ασφάλισης 

μέσω κάποιου ασφαλιστικού συμβολαίου. 

 

Διαφορές των παραγώγων καιρού από τα υπόλοιπα παράγωγα προϊόντα 

 

 Τα παράγωγα καιρού δεν βασίζονται σε κάποιο υποκείμενο προϊόν το οποίο 

αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά παράγωγα 

προϊόντα τα υποκείμενα προϊόντα των οποίων όπως μετοχές, ομόλογα και εμπορεύματα 

διαπραγματεύονται στις αγορές. Στις διάφορες μετεωρολογικές μεταβλητές δεν μπορεί 

να αντιστοιχιστεί μία τρέχουσα τιμή (spot price). 

 Ως αποτέλεσμα, ένας επενδυτής δεν μπορεί να λάβει ταυτόχρονη θέση στο 

παράγωγο καιρού και στο υποκείμενο προϊόν, κάτι που αποτελεί συχνή επενδυτική 

στρατηγική με τα υπόλοιπα παράγωγα προϊόντα. Το παράγωγο καιρού δεν 

χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει άμεσα τις μεταβολές στην τιμή ενός 

μετεωρολογικού δείκτη αλλά για να καλύψει τις ζημιές που θα προκληθούν από αυτή 

τη μεταβολή. 

 Σε αντίθεση με τα υποκείμενα προϊόντα των παραδοσιακών παραγώγων 

προϊόντων, ο άνθρωπος έχει ελάχιστη δυνατότητα επίδρασης στον καιρό. Δεν υπάρχει η 

δυνατότητα επηρεασμού μίας μετεωρολογικής μεταβλητής με κάποιου είδους 

χειραγώγηση της αγοράς όπως στις μετοχές ή με ρυθμιστικές ενέργειες του κράτους 

όπως στα επιτόκια. 

 Το υποκείμενο προϊόν τον παραγώγων καιρού σπάνια μπορεί να προβλεφθεί με 

ακρίβεια, ειδικά μακροπρόθεσμα. Επίσης τα μετεωρολογικά δεδομένα και οι 

προβλέψεις είναι τις περισσότερες φορές πλήρως διαθέσιμα στο κοινό. Σαν 

αποτέλεσμα, στις αγορές παραγώγων καιρού υπάρχει ελάχιστη ασυμμετρία 

πληροφόρησης (Hurduzeu and Constantin, 2008). Η ύπαρξη τέτοιας ασυμμετρίας 

αποτελεί μείζων παράγοντα αναποτελεσματικότητας στις περισσότερες 

χρηματοοικονομικές αγορές. 
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Διαφορές των παραγώγων καιρού από τα ασφαλιστικά προϊόντα 

 

 Παρότι η λογική της χρήσης των παραγώγων καιρού έχει πολλά από τα 

χαρακτηριστικά της ασφάλισης από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα παράγωγα καιρού 

διαφοροποιούνται από τα παραδοσιακά ασφαλιστικά προϊόντα σε αρκετά κρίσιμα 

σημεία. Παράγωγα βασισμένα σε ασφαλιστικά προϊόντα έχουν διατεθεί στο παρελθόν 

από το Chicago Board of Trade (CBOT) αλλά δεν γνώρισαν ιδιαίτερη επιτυχία. Άλλα 

συναφή προϊόντα που κατά καιρούς έχουν διατεθεί κυρίως στην OTC αγορά είναι τα 

ομόλογα καταστροφής (catastrophe bonds). 

 Τα ασφαλιστικά προϊόντα είθισται να καλύπτουν τον κίνδυνο από γεγονότα με 

μικρή πιθανότητα να συμβούν αλλά με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο σε περίπτωση 

εμφάνισης. Συνήθως δηλαδή πραγματοποιείται ασφαλιστική κάλυψη έναντι ακραίων 

φαινομένων, για παράδειγμα πλήρης καταστροφή μιας σοδειάς από πλημμύρα. 

Αντιθέτως, τα παράγωγα καιρού είθισται να αφορούν μικρές μεταβολές του καιρού, 

γεγονότα δηλαδή με σημαντική πιθανότητα να συμβούν αλλά με περιορισμένη 

επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα. 

 Στα παράγωγα καιρού, το ποσό πληρωμής είναι ευθέως ανάλογο με το μέγεθος 

στη μεταβλητότητα του καιρού και μπορεί να υπάρξει ακόμα και για πολύ μικρές 

μεταβολές. Στα ασφαλιστικά προϊόντα το ποσό πληρωμής δεν έχει κάποια άμεση σχέση 

με το μέγεθος του μετεωρολογικού φαινομένου και πληρωμή δεν λαμβάνει χώρα για 

μικρές μεταβολές του καιρού, ακόμα και αν αυτές προκαλούν ζημίες. 

 Ο αγοραστής ενός ασφαλιστικού προϊόντος οφείλει να αποδείξει ότι υπέστη 

ζημία προκειμένου να αποζημιωθεί. Τα παράγωγα καιρού εκκαθαρίζονται στη λήξη 

τους με βάση την τιμή της υποκείμενης μετεωρολογικής μεταβλητής και οι πληρωμές 

πραγματοποιούνται αυτόματα. Έτσι αποφεύγεται γραφειοκρατική διαδικασία με μεγάλο 

κόστος σε χρόνο και χρήμα. Η πληρωμή δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι 

αποδειγμένης οικονομικής ζημίας αλλά από την τελική τιμή της μετεωρολογικής 

μεταβλητής. 

 Η χρήση των παραγώγων καιρού δεν περιορίζεται σε όσους επενδυτές ή 

επιχειρήσεις έχουν άμεση έκθεση στον καιρό. Σε αντίθεση με τα κλασσικά 

ασφαλιστικά συμβόλαια, τα παράγωγα καιρού μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο 

για άμεση αντιστάθμιση κινδύνου αλλά και για κερδοσκοπία (Liu, 2006) ή για 

διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου (Kordi, 2012). 
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 Ένα παράγωγο καιρού παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία από ένα ασφαλιστικό 

προϊόν. Η απόδοσή και η τιμή του μπορούν να υπολογιστούν σε οποιαδήποτε στιγμή 

κατά τη διάρκεια της ζωής του και ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει να το πουλήσει σε 

ένα τρίτο μέρος. Επίσης μπορεί να λάβει μία αντίθετη θέση σε παράγωγα καιρού 

ουσιαστικά κλείνοντας τη θέση του. Ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί 

πολύ σπάνια και κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 Σε ένα συμβόλαιο παραγώγων καιρού ενδέχεται και τα δύο αντισυμβαλλόμενα 

μέρη να αντιμετωπίζουν μετεωρολογικό κίνδυνο και το συμβόλαιο να τον αντισταθμίζει 

και για τους δύο. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τα ασφαλιστικά προϊόντα. Επίσης 

δίνεται η δυνατότητα σε μία επιχείρηση να αντισταθμίσει τον κίνδυνο ανταγωνισμού 

αγοράζοντας παράγωγα καιρού που την εξασφαλίζουν από πολύ ευνοϊκό καιρό στην 

περιοχή που  δραστηριοποιείται κάποιος ανταγωνιστής της. 

 

2.2.4 Παραδείγματα συμβολαίων  

 

 Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφεται ένα συμβόλαιο παραγώγων καιρού 

(HDD Put Option), δομημένο από την ABN AMRO. Μπορεί να αγοραστεί από μία 

επιχείρηση η οποία θα αντιμετωπίσει ζημία από ενδεχόμενη άνοδο της θερμοκρασίας. 

Διακρίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός συμβολαίου παραγώγων καιρού όπως 

αυτά έχουν περιγραφεί. 
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Διάγραμμα 2-10 : Παράδειγμα συμβολαίου 
(Πηγή: ABN AMRO) 

 

 Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται δύο συμβόλαια παραγώγων καιρού, 

οι θέσεις των δύο αντισυμβαλλομένων μερών και το τελικό ποσό πληρωμής. Στο πρώτο 

συμβόλαιο (HDD Forward) η Power Supply Ltd έχει θέση πωλητή. Σε περίπτωση 

ανόδου της θερμοκρασίας, η ζήτηση ενέργειας για θέρμανση θα μειωθεί αλλά η 

επιχείρηση θα αντισταθμίσει τις απώλειές της από την θέση της σε παράγωγα αφού ο 

δείκτης HDD θα μειωθεί. Στο δεύτερο συμβόλαιο (CDD Put Option) η Air 

Conditioning Ltd έχει θέση πωλητή. Σε περίπτωση πτώσης της θερμοκρασίας, η ζήτηση 

για ψύξη θα μειωθεί αλλά η επιχείρηση θα αντισταθμίσει τις απώλειές της από την θέση 

της σε παράγωγα αφού ο δείκτης CDD θα μειωθεί. 
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Διάγραμμα 2-11 : Παραδείγματα θέσεων σε παράγωγα καιρού 
(Πηγή: Cao et al., 2003) 

 

 

2.3  Εξέλιξη και εφαρμογές παραγώγων καιρού 

 

2.3.1 Ιστορία των παραγώγων καιρού 

 

 Η συνεχής καινοτομία στον κλάδο της χρηματοοικονομικής οδηγεί στη διαρκή 

ανάπτυξη νέων παράγωγων προϊόντων. Στο παρακάτω διάγραμμα διαφαίνεται η 

σχετικά μικρή ηλικία των παραγώγων καιρού σε σχέση με άλλα παράγωγα προϊόντα: 

 

      

      Διάγραμμα 2-12 : Ιστορικό ανάπτυξης νέων παραγώγων προϊόντων 
      (Πηγή: Μπένος 2012) 
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 Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα σημεία σταθμοί στην ιστορία 

των παραγώγων καιρού ώστε να καταδειχθεί η συνεχής αύξηση των ενδιαφερομένων 

μερών και των προσφερόμενων προϊόντων. 

  

1992 -1996 : Εμφανίζονται στη βιβλιογραφία οι πρώτες απόπειρες να υπάρξουν λύσεις 

κάλυψης του μετεωρολογικού κινδύνου από τις αγορές (Stern, 1992, Dlugolecki, 1996,  

Nutter 1996). 

 

1996 : Η Aquila Energy δημιουργεί ένα συμβόλαιο αντιστάθμισης για την Consolidated 

Edison το οποίο περιέχει και μία ρήτρα καιρού. 

 

1997 : Η αυξανόμενη ένταση του φαινομένου El Niño και οι συνεπαγόμενες 

καταστροφές στρέφουν το ενδιαφέρον του κοινού στο μετεωρολογικό κίνδυνο και 

στους τρόπους αντιμετώπισής του. Η ασφαλιστική βιομηχανία που βρίσκεται σε 

ιστορικά ασθενές σημείο αδυνατεί να καλύψει την μεγάλη ζήτηση για ασφάλιση και 

αναζητούνται νέοι τρόποι αντιστάθμισης κινδύνου (Considine, 2000). 

 

1997 : Η Enron δημιουργεί για την Koch το πρώτο swap που βασίζεται σε 

μετεωρολογικό δείκτη (HDD). 

 

1997 : Εμφανίζονται οι πρώτες OTC συναλλαγές παραγώγων καιρού. 

 

1998 : Η Enron ανοίγει γραφεία στο Λονδίνο και πραγματοποιεί το πρώτο ευρωπαϊκό 

συμβόλαιο παραγώγων καιρού με την Scottish Hydropower. 

 

1998 : H Société Générale εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των παραγώγων καιρού 

δημιουργώντας το Insurance Derivatives Group. 

 

1999 : Ιδρύεται ο οργανισμός Weather Risk Management Association  ο οποίος 

προσφέρει υπηρεσίες σε επενδυτές, συχνά ασκώντας πιέσεις σε οίκους αξιολόγησης και 

νομοθετικά σώματα για θέματα σχετικά με παράγωγα καιρού (Randalls, 2006). 

 

1999 : To Chicago Mercantile Exchange (CME) προσφέρει συμβόλαια παραγώγων 

καιρού για δώδεκα πόλεις στις ΗΠΑ. 

2000 : Δημιουργούνται τα πρώτα παράγωγα καιρού για πόλεις της Αυστραλίας. 
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2001 : Ιδρύεται η weatherXchange με σκοπό να αποτελέσει συνδετικό κρίκο ανάμεσα 

στο βρετανικό Met Office και στους επενδυτές σε παράγωγα καιρού. 

 

2001 : Το London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) 

δημιουργεί τους δικούς του μετεωρολογικούς δείκτες για παράγωγα καιρού. 

 

2002 : Το CME δημιουργεί ευρωπαϊκά συμβόλαια παραγώγων καιρού . 

 

2004 : Το CME επεκτείνεται στην Ασία διευκολύνοντας την διαπραγμάτευση 

παραγώγων καιρού για την Ιαπωνία. 

 

2004 : Τα hedge funds εισέρχονται δυναμικά στην αγορά των παραγώγων καιρού 

επενδύοντας συχνά με τρόπο καθαρά κερδοσκοπικό . 

 

2005 : Δημιουργείται συμβόλαιο βασισμένο στον παγετό για την πόλη του 

Άμστερνταμ. 

 

2006 : Η παγκόσμια αγορά των παραγώγων καιρού πλησιάζει για πρώτη φορά τα 50 

δισεκατομμύρια δολάρια. 

 

2007 : Δημιουργούνται τα πρώτα συμβόλαια βασισμένα στην εβδομαδιαία μέση 

θερμοκρασία για 12 πόλεις των ΗΠΑ. 

 

2010 : Το CME δημιουργεί συμβόλαια παραγώγων με υποκείμενο δείκτη τη 

βροχόπτωση. 

 

2011 : Το CME δημιουργεί συμβόλαια παραγώγων καιρού βασισμένα στην 

πραγματοποίηση ή μη χιονόπτωσης (binary derivatives). 

 

2012 : Πραγματοποιείται έρευνα για διάθεση σε οργανωμένες αγορές νέων παραγώγων 

καιρού βασισμένων στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε πολύ ακραίες θερμοκρασίες. 
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2.3.2 Εφαρμογές και χρήστες παραγώγων καιρού 

 

 Οι χρήστες των παραγώγων καιρού ποικίλουν και διαφέρουν μεταξύ τους τόσο 

ως προς το λόγο επένδυσης όσο και προς την επενδυτική στρατηγική που ακλουθούν. Η 

σημαντικότερη κατηγορία αποτελείται από επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

προστατευθούν από τη μεταβλητότητα του καιρού, καθώς τα οικονομικά τους 

αποτελέσματα εξαρτώνται άμεσα από αυτή. Επενδυτές σε παράγωγα καιρού είναι όμως 

και μία σειρά άλλων οργανισμών, χωρίς άμεση έκθεση στον καιρό, όπως επενδυτικές 

και εμπορικές τράπεζες, hedge funds, οίκοι ασφάλισης και αντασφάλισης, διαχειριστές 

κεφαλαίων καθώς και μεμονωμένοι επενδυτές. 

 Τα παράγωγα καιρού, παρομοίως με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά 

παράγωγα προϊόντα, χρησιμοποιούνται για τρεις κυρίως λόγους, για κερδοσκοπία 

(speculation), για αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) και για εξισορροπητική 

κερδοσκοπία (arbitrage). Οι κερδοσκόποι τοποθετούνται σε παράγωγα αναλαμβάνοντας 

σημαντικό κίνδυνο με την ελπίδα να πραγματοποιήσουν κέρδη από τις θέσεις τους. 

Συνήθως πρόκειται για επενδυτές χωρίς άμεση έκθεση στον καιρό αλλά με διαθέσιμα 

κεφάλαια, αυξημένη τεχνογνωσία και διάθεση για ανάληψη σημαντικού επενδυτικού 

κινδύνου. Αντιστάθμιση κινδύνου πραγματοποιούν επιχειρήσεις οι οποίες 

τοποθετούνται σε παράγωγα καιρού με σκοπό να αντισταθμίσουν το μετεωρολογικό 

κίνδυνο που σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Ο σκοπός 

τους δεν είναι η πραγματοποίηση κέρδους αλλά η μείωση της μεταβλητότητας των 

εσόδων και των κερδών τους. Δέχονται να αντιμετωπίσουν μία οικονομική απώλεια 

λόγω της θέσης τους στα παράγωγα εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με 

αντάλλαγμα την προστασία τους στην αντίθετη περίπτωση. Εξισορροπητική 

κερδοσκοπία πραγματοποιεί ένας επενδυτής όταν λαμβάνει αντίθετες θέσεις στο ίδιο ή 

σε παρόμοια προϊόντα σε δύο διαφορετικές αγορές και σε δύο διαφορετικές τιμές. Η 

προβλεπόμενη κίνηση και σύγκλιση των τιμών οδηγεί στην πραγματοποίηση κέρδους 

δίχως την ανάληψη κινδύνου. Πρόκειται για επενδυτική στρατηγική που ακολουθείται 

από επενδυτές με μεγάλη τεχνογνωσία και πληροφόρηση και που είναι άμεσα 

εξαρτημένη από το εύρος, το βάθος και τη ρευστότητα της υποκείμενης αγοράς. 

 Όπως αναφέρθηκε, η σημαντικότερη κατηγορία χρηστών παραγώγων καιρού 

είναι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτεθειμένες σε μετεωρολογικό κίνδυνο. Αυτή η 

έκθεση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές και να αφορά διάφορα στάδια του κύκλου 

ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Η μεταβλητότητα του καιρού ενδέχεται να οδηγήσει 

σε αυξημένο κόστος παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος ή να ελαττώσει την 



24 
 

προσφερόμενη ποσότητα. Η ζήτηση για πολλά προϊόντα και υπηρεσίες είναι επίσης 

άμεσα εξαρτημένη από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η εξομάλυνση των 

χρηματοροών μίας επιχείρησης εξασφαλίζει την ρευστότητα και οδηγεί σε σταθερότητα 

λειτουργίας. Ένα πολύ σημαντικό τμήμα της οικονομίας είναι εκτιθέμενο στον 

μετεωρολογικό κίνδυνο. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι κλάδοι που 

ιστορικά επιδεικνύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για χρήση παραγώγων καιρού: 

 

 

Διάγραμμα 2-13 : Κύριοι κλάδοι με ενδιαφέρον για παράγωγα καιρού 
(Πηγή: Weather Risk Management Association) 

 

 Ο κλάδος με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για παράγωγα καιρού είναι αυτός της 

Ενέργειας. Η δημιουργία της αγοράς παραγώγων καιρού σχετίζεται με την απορύθμιση 

του τομέα της Ενεργείας στις ΗΠΑ και στα πρώτα συμβόλαια εμπλέκονται οι 

ενεργειακοί κολοσσοί Enron, Αquila και Koch. Η μεταβλητότητα του καιρού έχει 

σημαντικό αντίκτυπο τόσο στο κόστος παραγωγής όσο και στη ζήτηση για ενέργεια. Η 

θερμοκρασία επηρεάζει άμεσα τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο θέρμανσης 

και φυσικό αέριο. Υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας για ψύξη, ενώ χαμηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε αυξημένη ζήτηση φυσικού 

αερίου, πετρελαίου και σε μικρότερο βαθμό ηλεκτρισμού για θέρμανση. Ένα 

ασυνήθιστα ψυχρό καλοκαίρι ή ένας ασυνήθιστα θερμός χειμώνας φέρνουν 

αντιμέτωπες τις εταιρίες ενέργειας με μειωμένη ζήτηση για το προϊόν τους. Πολλοί 

πάροχοι φυσικού αερίου χρησιμοποιούν παράγωγα καιρού ώστε να αποφύγουν υψηλό 

κόστος παροχής σε περίπτωση ψύχους, εκμεταλλευόμενοι αυτή την άμεση σχέση 

(Leggio and Lien, 2002). Η μεταβολή της ζήτησης μπορεί να μοντελοποιηθεί εύκολα 

αφού παρουσιάζει πολύ καλή συσχέτιση με την θερμοκρασία όταν αυτή εκφράζεται σε 
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δείκτες όπως HDDs. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα βρίσκεται στο παρακάτω 

διάγραμμα όπου απεικονίζεται η ζήτηση για φυσικό αέριο ως συνάρτηση της 

θερμοκρασίας για την περιοχή του Illinois των ΗΠΑ και για μια περίοδο 13 ετών: 

 

 

Διάγραμμα 2-14 : Εξάρτηση της ζήτησης για φυσικό αέριο από τη θερμοκρασία 
(Πηγή: Elsasser and Messerli, 2001) 

 

  

 Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κλιματική αλλαγή και την 

προστασία του περιβάλλοντος έχει οδηγήσει σε μία στροφή από τα ορυκτά καύσιμα 

στις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν επηρεάζουν 

μόνο το επίπεδο της ζήτησης αλλά και το επίπεδο της προσφοράς. Η παραγωγή ηλιακής 

ενέργειας εξαρτάται άμεσα από την ένταση της ηλιοφάνειας, η παραγωγή αιολικής 

ενέργειας από την ένταση και την διάρκεια των ανέμων και η παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας από την ποσότητα των βροχοπτώσεων. Ο σημαντική 

μεταβλητότητα αυτών των καιρικών παραγόντων έχει δράσει ανασταλτικά για την 

ανάπτυξη του κλάδου. Η αντιστάθμιση αυτών των κινδύνων με τη χρήση παραγώγων 

καιρού επιτρέπει την πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθιστά τα μελλοντικά έσοδα και τους χρόνους 

απόσβεσης πολύ πιο προβλέψιμους.  
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 Ο κλάδος της Γεωργίας όντας άμεσα εκτεθειμένος στις μεταβολές του καιρού 

παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παράγωγα προϊόντα καιρού. Το 

μέγεθος της συγκομιδής είναι άμεσα συσχετισμένο με τον καιρό με την θερμοκρασία 

και την βροχόπτωση κατά τους θερινούς μήνες να αποτελούν τις πλέον κρίσιμες 

μεταβλητές (Vedenov and Barnett, 2004). Φυσικά, η ακριβής σχέση μεταξύ του 

μεγέθους της σοδειάς και των μετεωρολογικών δεικτών εξαρτάται κάθε φορά από τον 

συγκεκριμένο καρπό και από τη συγκεκριμένη τοποθεσία παρατήρησης. Εκτός από το 

συνολικό όγκο, ο καιρός επηρεάζει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σοδειάς. Η 

ποιότητα διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στα αγροτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 

αξίας όπως για παράδειγμα τα σταφύλια για την παραγωγή ποιοτικών οίνων (Yandell, 

2012). Τα παράγωγα καιρού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 

κινδύνων που προέρχονται από ασθένειες των φυτών (Sprundel, 2009). Η εμφάνιση 

ενός αριθμού γεωπονικών ασθενειών είναι έντονα συσχετισμένη με τις καιρικές 

συνθήκες και η επίδρασή τους στην παραγωγή είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμη. 

  Στον παρεμφερή κλάδο της Κτηνοτροφίας, η παραγωγή διαφόρων προϊόντων, 

ιδιαίτερα των γαλακτοκομικών, είναι εκτεθειμένη στο μετεωρολογικό κίνδυνο. Ο 

ζεστός και υγρός καιρός επηρεάζει αρνητικά τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα 

του παραγόμενου γάλακτος (Chen, 2005). Τα παράγωγα καιρού όχι μόνο μπορούν να 

αντισταθμίσουν την συνεπακόλουθη οικονομική ζημία αλλά και να λειτουργήσουν ως 

υποκατάστατο πάγιας επένδυσης εξοπλισμού ελέγχου του μικροκλίματος μίας 

κτηνοτροφικής μονάδας. 

 Τα αποτελέσματα του κλάδου της παραγωγής αναψυκτικών και αλκοολούχων 

ποτών παρουσιάζουν σημαντική εξάρτηση από τον καιρό. Τα παράγωγα καιρού 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξομαλύνουν για παράδειγμα τα έσοδα των 

παρασκευαστών ζύθου τα οποία έχει παρατηρηθεί ότι μειώνονται σημαντικά όταν η 

θερμοκρασία κατά τη θερινή περίοδο πέφτει κάτω από τους 18 βαθμούς Celsius ενώ 

φτάνουν τον κορεσμό για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 30 βαθμούς Celsius (Ray, 

2005). 

 Οι μετεωρολογικές συνθήκες έχουν άμεση επίπτωση στην πορεία του κλάδου 

του Τουρισμού. Οι χειμερινοί προορισμοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ανεπαρκούς 

χιονιού, ο οποίος μπορεί να μετριαστεί με τη χρήση παραγώγων προϊόντων βασισμένων 

σε κάποιο δείκτη χιονόπτωσης (Elsasser and Messerli, 2001). Η ανεπαρκής όμως 

ανάπτυξη μίας τέτοιας αγοράς και η ύπαρξη υψηλού κινδύνου αντισυμβαλλόμενου 

μέρους αποθαρρύνει προς το παρόν την ευρεία χρήση τέτοιων προϊόντων (Bank and 

Wiesner, 2011). Αντιθέτως, οι θερινοί προορισμοί παρουσιάζουν μειωμένο αριθμό 
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τουριστικών αφίξεων σε περιπτώσεις πολύ χαμηλών θερμοκρασιών ή έντονων 

βροχοπτώσεων. Φυσικά η επίπτωση των καιρικών συνθηκών στις αφίξεις διαφέρει εάν 

πρόκειται για διεθνή ή για εσωτερικό τουρισμό και θα πρέπει κάθε φορά να αναλύεται 

κατά περίπτωση. 

 Μία πληθώρα εξωτερικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

περισσότερων μεγάλων αθλητικών δραστηριοτήτων, επηρεάζονται από τον καιρό. Η 

περισσότερες τέτοιες δραστηριότητες απαιτούν τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες, η 

έλλειψη των οποίων θέτει την πραγματοποίηση, την επισκεψιμότητα και τα έσοδα της 

διοργάνωσης σε σοβαρό κίνδυνο (Dawkins and Stern, 2004). Η χρήση των καταλλήλων 

παραγώγων καιρού μπορεί να εγγυηθεί τα έσοδα τέτοιων δραστηριοτήτων ακόμα και 

εάν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι οι ιδανικές.  

 Φυσικά, οι υπάρχοντες και οι εν δυνάμει χρήστες των παραγώγων καιρού δεν 

εξαντλούνται στους παραπάνω. Ο κλάδος της ασφάλισης και της αντασφάλισης έχει 

μεγάλη έκθεση στον μετεωρολογικό κίνδυνο και τα παράγωγα καιρού αποτελούν ένα 

πολύ χρήσιμο εργαλείο για την διαχείριση αυτού του κινδύνου (Fusaro, 2002). Μελέτες 

προτείνουν τρόπους ακόμη και για κυβερνήσεις αλλά και για μη κυβερνητικές 

ανθρωπιστικές οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν παράγωγα καιρού ώστε να αυξήσουν 

τη ρευστότητα τους για να αντιμετωπίσουν ανθρωπιστικές καταστροφές που 

σχετίζονται με το κλίμα, όπως για παράδειγμα μεγάλες περίοδοι ξηρασίας (Chantarat et 

al. 2008). Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι κύριοι οικονομικοί κλάδοι με 

σημαντική έκθεση στον καιρό, οι μετεωρολογικές μεταβλητές από τις οποίες 

επηρεάζονται και ο τύπος του κινδύνου τον οποίο αντιμετωπίζουν: 

 

Πίνακας 2-1 : Οικονομικοί κλάδοι με έκθεση στο μετεωρολογικό κίνδυνο 

Κλάδος Μεταβλητή Κίνδυνος 
Αθλητικές Δραστηριότητες Θερμοκρασία, Βροχόπτωση Μείωση επισκεπτών 

Αιολική Ενέργεια Άνεμος Μειωμένη παραγωγή 

Ασφάλιση/Αντασφάλιση Βροχόπτωση, Χιονόπτωση Αυξημένες αποζημιώσεις 

Γεωργία Θερμοκρασία, Βροχόπτωση Ποσότητα και ποιότητα σοδειάς 

Ενεργειακοί Καταναλωτές Θερμοκρασία Αυξημένη ζήτηση 

Ηλεκτρική Ενέργεια Θερμοκρασία Μειωμένη ζήτηση 

Ηλιακή Ενέργεια Ηλιοφάνεια Μειωμένη παραγωγή 

Θερινός Τουρισμός Θερμοκρασία, Βροχόπτωση Αριθμός αφίξεων 

Κατασκευές Θερμοκρασία, Βροχόπτωση Καθυστέρηση έργων 

Κτηνοτροφία Θερμοκρασία, Υγρασία Ποιότητα προϊόντος 

Μεταφορές Βροχόπτωση, Χιονόπτωση, 

Άνεμος 

Ακύρωση δρομολογίων 

Πάρκα Ψυχαγωγίας Θερμοκρασία, Βροχόπτωση Μείωση επισκεπτών 

Παροχή Νερού Βροχόπτωση Μειωμένη προσφορά 

Ποτά/Αναψυκτικά Θερμοκρασία Μείωση πωλήσεων 

Υδροηλεκτρική Ενέργεια Βροχόπτωση Μειωμένη παραγωγή 

Υπηρεσίες Ανάγκης Όλες Αυξημένη ζήτηση 

Φυσικό Αέριο/ Πετρέλαιο Θερμοκρασία Μειωμένη ζήτηση 

Χειμερινός Τουρισμός Χιονόπτωση Αριθμός αφίξεων 
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2.3.3 Αγορές παραγώγων καιρού 

 

 Αγοραπωλησίες παραγώγων καιρού πραγματοποιούνται είτε ιδιωτικά μεταξύ 

των δύο αντισυμβαλλομένων μερών (OTC- over the counter) είτε σε οργανωμένα 

χρηματιστήρια. Στις περιπτώσεις των συναλλαγών OTC, συνήθως διαμεσολαβεί ένας 

πράκτορας (broker) με εμπειρία στη δόμηση τέτοιων συμβολαίων. Πολλές φορές όμως 

υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο μορφών αγοράς, με πολλά συμβόλαια να 

συνάπτονται OTC και να εκκαθαρίζονται σε μία οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. 

Και σε αυτή την περίπτωση, διαμεσολαβεί ένας πράκτορας εξουσιοδοτημένος από το 

χρηματιστήριο να πραγματοποιεί τέτοιες συναλλαγές. 

 Όσον αφορά το συνολικό όγκο συναλλαγών, ένα σημαντικό κομμάτι του 

πραγματοποιείται εκτός χρηματιστηρίων. Η με διαφορά μεγαλύτερη εντός 

χρηματιστηρίου δραστηριότητα παρατηρείται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του 

Σικάγο (CME). Δευτερεύουσες, ως προς τον όγκο των συναλλαγών, οργανωμένες 

αγορές παραγώγων καιρού είναι το Intercontinental Exchange (ICE) και το London 

International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Σύμφωνα με την 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την PriceWaterHouseCoopers για λογαριασμό της 

WRMA (PwC, 2011) η συνολική αγορά των παραγώγων καιρού το 2011 άγγιξε τα 12 

δισεκατομμύρια δολάρια, με τα OTC συμβόλαια να ανέρχονται σε 2.5 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Ο αυξανόμενος όγκος συναλλαγών έχει πολύ θετικό αντίκτυπο τόσο στη 

ρευστότητα των αγορών όσο και στην σωστή τιμολόγηση των προσφερόμενων 

συμβολαίων. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, ο όγκος συναλλαγών 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, της τάξεως του 30% για τις OTC συναλλαγές και του 

20% για το σύνολο της αγοράς: 

 

 

Διάγραμμα 2-15 : Αξία συμβολαίων παραγώγων καιρού 
(Πηγή: Weather Risk Management Association) 
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 Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή της αγοράς των παραγωγών καιρού, οι 

συναλλαγές ξεκίνησαν στις ΗΠΑ όπου και παρουσιάζεται ακόμα και σήμερα ο 

μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών. Οι άλλες σημαντικές αγορές είναι το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Σουηδία η Νορβηγία και η 

Ιαπωνία. ‘Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, μετά την μεγάλη αύξηση στην 

αριθμό συμβολαίων το 2011 η Ευρωπαϊκή αγορά παράγει το 80% των συμβολαίων 

OTC ενώ ο όγκος συναλλαγών στα οργανωμένα χρηματιστήρια με κύριο το CME 

οφείλεται σχεδόν στο σύνολό του σε συμβόλαια που παράγονται στις ΗΠΑ: 

 

 
Διάγραμμα 2-16 : Γεωγραφική κατανομή συμβολαίων παραγώγων καιρού 
(Πηγή: Weather Risk Management Association) 

 

 Ιστορικά, ο μεγαλύτερος αριθμός συμβολαίων αφορά παράγωγα θερμοκρασίας, 

ενώ υπάρχει αυξητική τάση στο αριθμό των συμβολαίων όπου ο υποκείμενος δείκτης 

είναι η βροχόπτωση, η χιονόπτωση, ο άνεμος ή κάποια άλλη μετεωρολογική 

μεταβλητή. Καθώς ο αριθμός των οικονομικών κλάδων αλλά και των γεωγραφικών 

περιοχών που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για παράγωγα καιρού αυξάνεται, ο αριθμός και 

η ποικιλία των συμβολαίων μεγαλώνει. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η κατανομή 

των διαφόρων τύπων συμβολαίων για την αγορά OTC και για το CME: 

 

 

Διάγραμμα 2-17 : Κατανομή συμβολαίων παραγώγων καιρού ανά τύπο 
(Πηγή: Weather Risk Management Association) 
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2.4  Τιμολόγηση παραγώγων καιρού 

 

 Με τον όρο τιμολόγηση των παραγώγων καιρού αναφερόμαστε στην εύρεση 

της αξίας ενός συμβολαίου σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη του, με δεδομένες 

όλες τις μελλοντικές πληρωμές στις οποίες μπορεί να οδηγήσει. Σε κάθε περίπτωση, 

είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιστορικών στοιχείων για την πορεία του μετεωρολογικού 

δείκτη όπως HDD, CDD ή για την πορεία της υποκείμενης μεταβλητής, για παράδειγμα 

της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας και η δυνατότητα προβολής της πορείας αυτής στο 

μέλλον. Άρα ουσιαστικά η δυνατότητα σωστής τιμολόγησης των παραγώγων καιρού 

περιορίζεται από την ύπαρξη αξιόπιστων ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων και 

από την επαρκή δυνατότητα πρόβλεψης του καιρού. Η τιμολόγηση των παραγώγων 

καιρού παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση με την τιμολόγηση των 

υπολοίπων παραγώγων προϊόντων η οποία βασίζεται στο μοντέλο Black-Scholes (Hull, 

2008). Κάνοντας έναν αριθμό από παραδοχές, το μοντέλο Black-Scholes συνδέει την 

τιμή ενός παραγώγου (C για δικαίωμα αγοράς, P για δικαίωμα πώλησης) με την 

τρέχουσα τιμή ενός δείκτη (S), την τιμή εξάσκησης (K), την ημερομηνία λήξης T, τη 

μεταβλητότητα (σ) και το επιτόκιο της αγοράς (r): 
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 Το μοντέλο Black-Scholes δεν μπορεί να εφαρμοστεί για την τιμολόγηση των 

παραγώγων καιρού. Ο κύριος λόγος είναι πως ο υποκείμενος δείκτης δεν είναι 

εμπορεύσιμος. Η αγορά λοιπόν είναι μη-πλήρης (incomplete market), καθώς όλες οι 

πηγές κινδύνου όπως η θερμοκρασία δεν μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν. 

Αυτό σημαίνει ότι ένα παράγωγο δεν μπορεί να αναπαραχθεί χρησιμοποιώντας άλλα 

στοιχεία της αγοράς και ο επενδυτής δεν μπορεί να συνθέσει ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς 

κίνδυνο λαμβάνοντας ταυτόχρονα θέσεις σε παράγωγα και στα υποκείμενα προϊόντα. 

Σαν αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μία τιμή για ένα παράγωγο καιρού 

κάνοντας υποθέσεις που θα οδηγούσαν σε ανυπαρξία ευκαιριών για αντισταθμιστική 

κερδοσκοπία (no arbitrage pricing). Ένας ακόμη θεμελιώδης λόγος που καθιστά το 
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μοντέλο Black-Scholes μη-εφαρμόσιμο, είναι ότι ένα παράγωγο καιρού συσσωρεύει 

αξία κατά τη διάρκεια της ζωής του, αφού εξαρτάται από τα αθροίσματα της μέσης 

τιμής της υποκείμενης μεταβλητής. Όσον αφορά την τρέχουσα μορφή της αγοράς, η 

σχετικά μικρή ρευστότητα και οι μεγάλες διαφορές μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής 

αγοράς (bid-ask spread) επίσης δυσχεραίνουν την τιμολόγηση των παραγώγων καιρού 

(Garman et al., 2005). Ωστόσο, η αύξηση του όγκου συναλλαγών ενδέχεται να 

καταστήσει ορισμένες κατηγορίες παραγώγων τόσο ρευστές ώστε να μπορούν να 

θεωρηθούν ως υποκείμενο προϊόν, αντί για μια μετεωρολογική μεταβλητή, κατά την 

τιμολόγηση άλλων έντονα συσχετισμένων με αυτά παραγώγων (Brody et al., 2002).

 Κατά καιρούς έχουνε προταθεί και εφαρμοστεί διάφορες μέθοδοι τιμολόγησης των 

παραγώγων καιρού οι οποίες μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η 

πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις μεθόδους που δεν επιχειρούν να μοντελοποιήσουν 

την υποκείμενη μετεωρολογική μεταβλητή όπως για παράδειγμα η ασφαλιστική 

μέθοδος ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις μεθόδους που εστιάζουν στην 

άμεση μοντελοποίηση της. 

Ασφαλιστική Μέθοδος (Actuarial Method) 

 

 Η ασφαλιστική μέθοδος για την τιμολόγηση των παραγώγων καιρού ακολουθεί την 

λογική που χρησιμοποιείται για την εύρεση της τιμής αγοράς ενός ασφαλιστικού 

συμβολαίου. Βασίζεται στη στατιστική ανάλυση παρελθόντων δεδομένων και στο νόμο 

των μεγάλων αριθμών, αλλά οδηγεί σε αποδεκτά αποτελέσματα μόνο για μεγάλες 

μεταβολές του υποκείμενου δείκτη. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται σπάνια, αφού οι 

επενδυτές παραγώγων καιρού συνήθως ενδιαφέρονται για κάλυψη και από μικρότερες 

μεταβολές του καιρού. 

 

Ιστορική Ανάλυση Burn (Historical Burn Analysis) 

 

 Η μέθοδος αυτή τιμολογεί ένα παράγωγο καιρού υπολογίζοντας το μέσο ιστορικά 

ποσό πληρωμής που θα είχε προκύψει για παρόμοια συμβόλαια. Ακολουθεί τα εξής 

βήματα: 

 Συλλογή των απαραίτητων μετεωρολογικών δεδομένων 

 Δημιουργία του υποκείμενου δείκτη 

 Υπολογισμός πληρωμής για κάθε χρονική περίοδο 

 Εύρεση μέσου όρου των πληρωμών 

 Υπολογισμός τιμής τρέχοντος συμβολαίου με βάση τον ιστορικό μέσο 
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 Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιεί προβλέψεις για τις μελλοντικές μετεωρολογικές 

συνθήκες και υποθέτει την συνέχιση των ιστορικών τάσεων και στο μέλλον, κάτι το 

οποίο και θεωρείται η βασική της αδυναμία. Ο επενδυτής είναι εκτεθειμένος σε τυχόν 

ακραίες μεταβολές του υποκείμενου δείκτη. 

 

Προσομοίωση Monte-Carlo (Monte-Carlo Simulation) 

 

 Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού μελλοντικών 

σεναρίων για την πορεία της υποκείμενης μετεωρολογικής μεταβλητής. Στη συνέχεια 

υπολογίζεται ο μέσος όρος των πληρωμών για κάθε σενάριο και με βάση αυτό τον μέσο 

όρο τιμολογείται το παράγωγο καιρού. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι 

μπορεί να ληφθούν υπόψη και ακραίες κινήσεις οι οποίες δεν έχουνε παρατηρηθεί 

ιστορικά (Haglund, 2008). 

 

Μοντελοποίηση Δείκτη (Index Modeling) 

 

 Κατά τη μέθοδο αυτή, ο υποκείμενος δείκτης, για παράδειγμα HDD, CDD, CAT 

μοντελοποιείται μελετώντας την ιστορική συμπεριφορά του. Στη συνέχεια, με βάση 

αυτή την ανάλυση επιχειρείται η πρόβλεψη της πορείας του δείκτη στο μέλλον. Η 

δυνατότητα πρόβλεψης αυτής της μεθόδου είναι περιορισμένη και υστερεί αρκετά σε 

σχέση με την απευθείας μοντελοποίηση της υποκείμενης μετεωρολογικής μεταβλητής. 

 

Γκαουσιανή Τιμολόγηση (Gaussian Pricing) 

 

 Κατά αυτή τη μέθοδο τιμολόγησης, γίνονται υποθέσεις για τη μέση τιμή και την 

τυπική απόκλιση του επιπέδου του δείκτη σε μία περιοχή. Στη συνέχεια θεωρώντας ότι 

η κατανομή είναι κανονική επιχειρείται ο υπολογισμός της τιμής του παραγώγου. Η 

μέθοδος αυτή βασίζεται σε μία υπεραπλούστευση της συμπεριφοράς του υποκείμενου 

δείκτη και οδηγεί σε σημαντικά λάθη κατά την τιμολόγηση. Χρησιμοποιείται μόνο όταν 

περαιτέρω μοντελοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης δεδομένων ή λόγω 

αυξημένης πολυπλοκότητας. 
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Ημερήσια Μοντελοποίηση (Daily Modeling) 

 

 Η μέθοδος αυτή μοντελοποιεί απευθείας την υποκείμενη μετεωρολογική μεταβλητή, 

για παράδειγμα τη μέση ημερήσια θερμοκρασία. Με την στατιστική ανάλυση των 

ιστορικών χρονοσειρών εξάγονται τα χαρακτηριστικά και οι τάσεις και 

πραγματοποιείται μια πρόβλεψη για την πορεία της μεταβλητής στο μέλλον. Με βάση 

τις προβλεπόμενες μελλοντικές τιμές συνθέτονται και οι προβλέψεις για τα μελλοντικά 

επίπεδα των δεικτών. Αποτελεί την μέθοδο η οποία συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο 

μέρος της ερευνητικής προσπάθειας, καθώς η εύρεση ενός μοντέλου που περιγράφει με 

ακρίβεια τη συμπεριφορά των μετεωρολογικών φαινομένων αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

σύνθετο πρόβλημα. 

 

Επιχειρηματική Τιμολόγηση (Business Pricing) 

 

 Η επιχειρηματική τιμολόγηση των παραγώγων καιρού βασίζεται στην ικανότητα 

των επιχειρήσεων να κατανοούν και να ποσοτικοποιούν τον κίνδυνο από την έκθεσή 

τους στον καιρό. Στην συνέχεια με βάση το επίπεδο του κινδύνου των οποίο είναι 

διατεθειμένες να αποδεχθούν, καταλήγουν και στην τιμή που είναι διατεθειμένες να 

πληρώσουν για ένα παράγωγο καιρού με σκοπό να εξασφαλιστούν από τον κίνδυνο. 

  

 Κατά καιρούς έχουν προταθεί και άλλες μέθοδοι τιμολόγησης όπως η τιμολόγηση 

με βάση την κατανάλωση (Consumer Based Pricing), η δίκαιη τιμολόγηση (Fair 

Pricing) (Platen and West, 2004), η τιμολόγηση με δείκτη αναφοράς (Benchmark 

Pricing), η χρηματοοικονομική τιμολόγηση (Financial Pricing) και η τιμολόγηση με τη 

μέθοδο της αδιαφορίας (Indifference Pricing Approach) (Nasila, 2009). 
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2.5  Μοντελοποίηση θερμοκρασίας 

 

Στοιχεία ενός μοντέλου θερμοκρασίας 

 

Η θερμοκρασία μπορεί να περιγραφεί από ένα σημαντικό αριθμό μοντέλων ενώ 

καινούρια μοντέλα διαρκώς εξελίσσονται. Τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα 

συγκλίνουν σε πέντε βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς της μέσης ημερήσιας 

θερμοκρασίας: 

 Εμφανίζει ετήσια εποχικότητα 

 Συγκλίνει προς μία εποχική μέση τιμή (mean reversion) 

 Εμφανίζει μακροχρόνια αυξητική τάση λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη 

 Παρουσιάζει έντονη αυτοσυσχέτιση 

 H μεταβλητότητά της εξαρτάται από την εποχή  

 

 Η θερμοκρασία λοιπόν μπορεί να περιγραφεί από μία στοχαστική 

διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck (Benth et al. 2007): 

 

            ( ) ( ) ( )( ( ) ( )) ( ) ( )dT t dS t t T t S t dt t dB t      

 

Σε αυτή τη σχέση, η μέση ημερήσια θερμοκρασία συμβολίζεται με T(t), η 

εποχικότητα και η τάση μοντελοποιούνται από την S(t), η ταχύτητα της σύγκλισης προς 

τη μέση τιμή είναι συνάρτηση του χρόνου και συμβολίζεται με κ(t), η ημερήσια 

μεταβλητότητα συμβολίζεται με σ(t), ενώ B(t) είναι μια διαδικασία θορύβου. Με dT(t) 

και dS(t) παριστάνονται οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής. 

Η εποχικότητα της θερμοκρασίας μπορεί να περιγραφεί από μία ημιτονοειδή 

συνάρτηση, ενώ η τάση μπορεί να θεωρηθεί γραμμική συνάρτηση του χρόνου, 

καταλήγοντας έτσι στην παρακάτω εξίσωση: 

           

( ) sin(2 / 365 )S t A Bt C t      

 

Με Α συμβολίζεται η απόκλιση του ημιτόνου από την αρχή των αξόνων, με Β ο 

συντελεστής της τάσης, με C το πλάτος του ημιτόνου και με φ η φάση του. Λόγω του 

ότι ένα ημίτονο δεν αρκεί για να περιγράψει με ακρίβεια τη συμπεριφορά της 
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θερμοκρασίας, χρησιμοποιείται ο μετασχηματισμός Fourier με τον οποίο η μέση 

ημερήσια θερμοκρασία μοντελοποιείται από μία σειρά γινομένων ημιτόνων: 

 

1

1 1 11 1 11
( ) sin(2 ( ) / 365)) (1 sin(2 ( ) / ( 365)))sin(2 / 365)

I

t i i i I I Ii
S t Trend a i t f p a t f p    

       
 

Η αυξητική τάση της θερμοκρασίας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να εξηγηθεί από 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Στο παρακάτω 

διάγραμμα απεικονίζεται η απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας από το μέσο της 

περιόδου 1961-1990 για την περίοδο 1860-2000: 

 

Διάγραμμα 2-18 : Διαχρονική ανοδική τάση της μέσης θερμοκρασίας 
(Πηγή: ICPP – Intergovernmental Panel on Climate Change) 

 

Η μέση ημερήσια θερμοκρασία τείνει να μην αποκλίνει πολύ από τον ιστορική 

μέση τιμή για κάθε περίοδο. Οι διαδικασίες που παρουσιάζουν αυτή την ιδιότητα 

ονομάζονται συγκλίνουσες προς το μέσο (mean reverting) ενώ αυτή η ιδιότητα 

συναντάται σε πολλές χρηματοοικονομικές μεταβλητές (Wieland, 2010). Πρακτικά 

αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία δεν μπορεί να κινείται μονοτονικά (άνοδος ή 

κάθοδος) για μεγάλο αριθμό διαδοχικών ημερών και αυτό το γεγονός λαμβάνεται 

υπόψη κατά τη μοντελοποίηση. 

Η μεταβολή της θερμοκρασίας δεν είναι ντετερμινιστική και η εξίσωση που την 

περιγράφει περιλαμβάνει και έναν όρο στοχαστικού θορύβου. Καθώς ο θόρυβος 

θεωρείται ότι ακολουθεί κανονική κατανομή, μπορεί να περιγραφεί από μία στοχαστική 

διαδικασία Wiener: 

                                              z t    
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Με δt συμβολίζεται η χρονική περίοδος της μεταβολής, με δz το μέγεθος της 

μεταβολής ενώ η μεταβλητή ε ακολουθεί κανονική κατανομή (φ(0,1)). Η 

μεταβλητότητα δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια του έτος, και έχει παρατηρηθεί 

ιστορικά ότι είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, κάτι που 

καθιστά και τις αντίστοιχες προβλέψεις λιγότερο ακριβείς (Alaton et al. 2003). 

Πιο σύγχρονες μέθοδοι χρησιμοποιούνε ανάλυση κυματιδίων (wavelet analysis) 

για να μοντελοποιήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη μέση ημερήσια θερμοκρασία, τη 

μεταβλητότητα της και την τάση σύγκλισης προς τη μέση εποχική τιμή. Αυτού του 

είδους η ανάλυση αποκαλύπτει τάσεις και περιοδικότητες οι οποίες δεν είναι εμφανείς 

με την ανάλυση Fourier. Η μεθοδολογία της ανάλυσης κυματιδίων, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία, θα περιγραφεί με ακρίβεια σε επόμενο 

κεφάλαιο.  

 

Περιορισμοί στην μοντελοποίηση θερμοκρασίας με ιστορικά δεδομένα 

 

Η μοντελοποίηση της θερμοκρασίας με τη χρήση ιστορικών δεδομένων 

παρουσιάζει μία σειρά από περιορισμούς και προβλήματα. Τα προβλήματα είναι 

εντονότερα όταν χρησιμοποιούνται δεδομένα από το σχετικά πιο μακρινό παρελθόν με 

τα σημαντικότερα από αυτά να είναι (Harris, 2003): 

 

 Λανθασμένες μετρήσεις ή αλλοιωμένα δεδομένα 

 Kενά στη χρονοσειρά των μετρήσεων 

 Μη σταθερή θέση ή ακρίβεια του μετεωρολογικού σταθμού 

 Αβεβαιότητα ως προς τον αριθμό των μετρήσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

 Μεταβολή της θερμοκρασίας λόγω διαφοροποίησης της οικονομικής 

δραστηριότητας στην περιοχή για παράδειγμα λόγω εκβιομηχάνισης 

 Ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα όπως το El Niño τα οποία έχουν μεγάλη 

επίδραση στις μετρήσεις  
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Κεφάλαιο 3                                          

Μεθοδολογία 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η πρόβλεψη της μέσης ημερήσιας 

θερμοκρασίας για εφτά πόλεις για τις οποίες υπάρχει διαπραγμάτευση παραγώγων 

καιρού χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με 

χρήση της ανάλυσης κυματιδίων (wavelet analysis) και οι προβλέψεις με χρήση των 

νευρωνικών δικτύων κυματιδίων (wavelet neural networks), τεχνικές οι οποίες θα 

αναλυθούν παρακάτω. Η απόδοση της μεθόδου όσον αφορά την εγκυρότητα των 

προβλέψεων έγινε συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τις εκ των προτέρων γνωστές 

πραγματικές τιμές της θερμοκρασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποτελείται από τα 

παρακάτω βήματα: 

 Διαχωρισμός των δεδομένων θερμοκρασίας για κάθε πόλη σε δύο σύνολα, εντός 

δείγματος (in-sample) και εκτός δείγματος (out-of-sample) τα οποία αποτελούνται 

από τιμές για 10 και 1 έτη αντίστοιχα 

 Πραγματοποίηση ανάλυσης κυματιδίων για τα δεδομένα θερμοκρασίας και 

αποθήκευση των τιμών των λεπτομερειών και των τελικών προσεγγίσεων για 

κάθε πόλη και για τα δύο σύνολα τιμών 

 Καθορισμός του αριθμού των βημάτων καθυστέρησης (lags) για κάθε πόλη με 

βάση την αυτοσυσχέτιση κάθε χρονοσειράς 

 Επιλογή του βέλτιστου τύπου δικτύου χρησιμοποιώντας την ρουτίνα επιλογής 

δικτύου και την Bayesian μέθοδο 

 Εκπαίδευση ενός wavelet network για κάθε κλίμακα και για την τελική 

προσέγγιση 

 Υπολογισμός της απόδοσης του δικτύου για τα δεδομένα in-sample 

 Χρήση του δικτύου για προβλέψεις 1-day-ahead με βάση τα δεδομένα out-of-

sample  

 Χρήση του δικτύου για προβλέψεις out-of-sample με βάση τα δεδομένα out-of-

sample 

 Εκτίμηση της απόδοσης του δικτύου συγκρίνοντας με τα πραγματικά δεδομένα 
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3.1  Ανάλυση κυματιδίων 

  

 Η σωστή ανάλυση οικονομικών χρονοσειρών αποτελεί μία από τις κυριότερες 

προκλήσεις κατά τη διαδικασία της μοντελοποίησης και της τιμολόγησης παραγώγων 

προϊόντων. Στην περίπτωση των παραγώγων καιρού είναι απαραίτητη η ανάλυση 

χρονοσειρών μετεωρολογικών μεταβλητών, όπως της θερμοκρασίας, συχνά 

αποτελούμενων από δεδομένα πολλών ετών. 

 

3.1.1 Περιγραφή ανάλυσης κυματιδίων 

 

 Ιστορικά, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο στην ανάλυση σημάτων 

και χρονοσειρών, χρηματοοικονομικών και μη, έχει υπάρξει η ανάλυση Fourier. Κατά 

την ανάλυση Fourier, ένα σήμα μετασχηματίζεται από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο 

της συχνότητας και έτσι αποκαλύπτεται το συχνοτικό του περιεχόμενο. Ο 

μετασχηματισμός πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση μιας σειράς ημιτονοειδών και 

συνημιτονοειδών συναρτήσεων βάσης διαφορετικής συχνότητας. Ο μετασχηματισμός 

Fourier, Fourier Transform (FT), αναπαριστάται ως εξής: 

2( ) ( ) i ftf x t e dt





    

 Από τους συντελεστές που προκύπτουν από την ανάλυση Fourier, 

αναδεικνύεται η συνεισφορά κάθε συχνότητας στο σήμα. Εάν όμως το σήμα δεν είναι 

περιοδικό ή στατικό η συχνοτική ανάλυση που προκύπτει έχει περιορισμένη πρακτική 

σημασία. Το βασικό μειονέκτημα του μετασχηματισμού Fourier είναι ότι χάνεται όλη η 

πληροφορία που αφορά το χρόνο, δηλαδή δεν είναι δυνατός ο καθορισμός της χρονικής 

στιγμής εμφάνισης της κάθε συχνότητας. 

 Ο θεμελιώδης αυτός περιορισμός της ανάλυσης Fourier αντιμετωπίζεται με τη 

χρήση της ανάλυσης κυματιδίων (wavelet analysis). Ακολουθώντας τον ορισμό 

(Percival and Walden, 2000), θεωρούμε μία συνάρτηση ψ(u) για όλες τις τιμές του u 

στο διάστημα (  ,  ) η οποία διαθέτει τις εξής ιδιότητες: 

 Η μέση τιμή της ισούται με μηδέν: 

( ) 0u du



  

 Λαμβάνει και μη μηδενικές τιμές και το ολοκλήρωμα του τετραγώνου της 

ισούται με ένα: 

2 ( ) 1u du
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 Ο μετασχηματισμός Fourier της: 

2( ) ( ) i fuf u e du





    

            ικανοποιεί το κριτήριο (admissibility condition): 

2

0

( )
για κάθε  ισχύει ότι 0

f
C df C

f
 

 
     

 Λόγω των παραπάνω, υπάρχει κάποια τιμή ε με 0 < ε < 1 για την οποία ισχύει 

ότι σε ένα πεπερασμένο διάστημα [-T, T] : 

2 ( ) 1
T

T
u du 




   

 Σύμφωνα με αυτή τη σχέση και καθώς το ε τείνει στο μηδέν, η συνάρτηση ψ(u) 

περιορίζεται σε ένα μικρό διάστημα στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

προσομοιάζει ένα μικρό κύμα (wavelet). 

 Μπορεί να κατασκευαστεί ένας μεγάλος αριθμός συναρτήσεων που ικανοποιούν 

τις παραπάνω συνθήκες και συνεπώς αποτελούν κυματίδια. Το πρώτο κυματίδιο που 

αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία, και ένα από τα πιο απλά παραδείγματα, είναι το 

κυματίδιο Haar: 

1
 , -1<u<0

2

1
( )  , 0<u<1

2

0        , 1

Haar u

u



 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση κυματιδίων σε μία συνεχή 

συνάρτηση του χρόνου x(Τ), χρησιμοποιείται ο συνεχής μετασχηματισμός κυματιδίων, 

continuous wavelet transform (CWT). Ορίζουμε ως A(λ,t) το μέσο της συνάρτησης 

x(Τ) σε κλίμακα λ με κέντρο το σημείο t. Η μεταβολή αυτού του μέσου χρονικά 

ορίζεται ως: 

1 1
( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2

t t

Haar

t t

D t A t A t x u du x u du u x u du





 
   

 

 

 

          

 Στη θέση του κυματιδίου Haar μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε 

κυματίδιο οπότε και προκύπτει η γενική μορφή του μετασχηματισμού: 

, ,

1
( , ) ( ) ( )  με ( ) ( )t t

u t
W t u x u du u    
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 Η αρχική συνάρτηση x(T) μπορεί να ανακτηθεί με τη χρήση του αντίστροφου 

μετασχηματισμού κυματιδίων: 

 

2

2 0
0

( )1 1
( ) ( , ) ( )    με 

ft u d
x T W u du C df

C f





 

 

 




  
  

 
   

 

 

Για την ενέργεια της συνάρτησης x(T) ισχύει ότι: 

 

2 2

2

0

1
( ) ( , )  

d
x t dt W t dt

C






  

 

 
  

 
    

 

 Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι ο μετασχηματισμός CWT παρέχει 

πληροφορία για το ενεργειακό περιεχόμενο της συνάρτησης ανά κλίμακα και ανά 

χρονική στιγμή. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την διαφορά μεταξύ της 

ανάλυσης με μετασχηματισμό Fourier (η χρονική πληροφορία χάνεται) και 

μετασχηματισμό CWT ( η χρονική πληροφορία δε χάνεται): 

 

 
Διάγραμμα 3-1 : Σύγκριση μεθόδων ανάλυσης χρόνου/συχνότητας 
(Πηγή: Rua, 2012) 
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 Μία παραλλαγή της ανάλυσης με κυματίδια είναι ο διακριτός 

μετασχηματισμός κυματιδίων, discrete wavelet transform (DWT). Χρησιμοποιείται 

όταν η συνάρτηση του χρόνου είναι διακριτής μορφής, για παράδειγμα ένα διάνυσμα 

από τιμές ή όταν δεν επιθυμείται η ανάλυση σε όλο το εύρος των κλιμάκων, συνήθως 

για λόγους απλοποίησης των υπολογισμών. 

 Η διακριτή αυτή ανάλυση πραγματοποιείται με τη χρήση φίλτρων. Ένα 

υψηπερατό φίλτρο και ένα χαμηλοπερατό φίλτρο διαχωρίζουν το σήμα σε υψηλής 

κλίμακας – χαμηλής συχνότητας συνιστώσες (προσεγγίσεις – approximations) και σε 

χαμηλής κλίμακας – υψηλής συχνότητας συνιστώσες (λεπτομέρειες –details). Η βασική 

διεργασία αναπαρίσταται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 3-2 : Ανάλυση DWT ενός επιπέδου 
(Πηγή: Χαιρεκάκης, 2010) 

 

 Επαναλαμβάνωντας τη διεργασία σχηματίζεται ένα δένδρο κυματιδιακής 

απσύνθεσης (wavelet decomposition tree) το οποίο περιλαμβάνει και συνιστώσες 

χαμηλότερης ανάλυσης όπως στο παρακάτω διάγραμμα: 

 
Διάγραμμα 3-3 : Ανάλυση DWT πολλών επιπέδων 
(Πηγή: Χαιρεκάκης, 2010) 

  

 Χρησιμοποιώντας τον αντίστροφο διακριτό μετασχηματισμό κυματιδίων 

(inverse discrete wavelet transform), ανακτούμε το αρχικό σήμα (με κάποιες απώλειες) 

από τις επιμέρους προσεγγίσεις και λεπτομέρειες. 
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3.1.2 Εφαρμογές ανάλυσης κυματιδίων στη Χρηματοοικονομική 

 

 Η ανάλυση με τη χρήση κυματιδίων έχει μία πληθώρα εφαρμογών στο 

χώρο της Χρηματοοικονομικής. Χρησιμοποιείται για ανάλυση συναρτήσεων στο χρόνο 

και στη συχνότητα, για επεξεργασία πολύπλοκων μη-στάσιμων συναρτήσεων, για την 

αφαίρεση ή την εξομάλυνση θορύβου και για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών 

μιας χρονοσειράς. 

 Οι περισσότερες οικονομικές χρονοσειρές χαρακτηρίζονται από μη-

στάσιμη και μη-γραμμική συμπεριφορά. Οι σχετικές αποδόσεις των επενδύσεων και η 

μεταβλητότητα και οι συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων οικονομικών μεταβλητών 

εξαρτώνται έντονα από τα το χρονικό πλαίσιο ανάλυσης (Ranta, 2010). Αυτά τα 

χαρακτηριστικά, που καθιστούν δύσκολη την ανάλυσή τους, οφείλονται στο ότι στις 

περισσότερες αγορές και στις περισσότερες επενδυτικές δραστηριότητες εμπλέκεται 

ταυτόχρονα ένα μεγάλο εύρος επενδυτών με διαφορετικά μεγέθη και διαφορετικούς 

χρονικούς επενδυτικούς ορίζοντες. Η συμπεριφορά των επενδυτών με μακροπρόθεσμο 

επενδυτικό ορίζοντα, για παράδειγμα ασφαλιστικά ταμεία, διαφέρει σημαντικά από την 

αντίστοιχη επενδυτών με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, για παράδειγμα 

κερδοσκόποι, και αυτό έχει αντίκτυπο στις αντίστοιχες χρονοσειρές των τιμών των 

μετοχών (Schleicher, 2002). Παρομοίως, μία μεταβλητή της οποίας η συμπεριφορά 

παρουσιάζει μεγάλη εξάρτηση από το χρονικό ορίζοντα, είναι το ύψος των επιτοκίων. 

Με την χρήση των κυματιδίων, η χρονοσειρές αυτές αποδομούνται σε διάφορα επίπεδα, 

τα οποία μπορούν να αναλυθούν ξεχωριστά, με αποτέλεσμα η πληροφορία να 

επεξεργάζεται αποτελεσματικά.  

 Επίσης, πολλές οικονομικές χρονοσειρές, ειδικότερα όσες δημιουργούνται 

από δεδομένα υψηλής συχνότητας, επηρεάζονται από ένα μεγάλο αριθμό συχνά 

κρυφών μεταβλητών οι σχέσεις μεταξύ των οποίων είναι δύσκολα αντιληπτές. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, η επεξεργασία της πληροφορίας και η δημιουργία μοντέλων ακριβείας 

για προσομοίωση και πρόβλεψη αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση. Ένα παράδειγμα 

αποτελεί η σχέση μεταξύ εισοδημάτων και ποσότητας χρήματος σε μία οικονομία και 

το ερώτημα εάν η αύξηση των εισοδημάτων προκαλεί αύξηση της ποσότητας του 

χρήματος ή το αντίστροφο. Όπως προκύπτει, σε μία μικρή χρονική κλίμακα η αύξηση 

των εισοδημάτων προκαλεί αύξηση του χρήματος, σε μεσαίου μεγέθους χρονικές 

κλίμακες ισχύει το αντίστροφο ενώ σε μεγαλύτερες χρονικές κλίμακες υπάρχει ένας 

μηχανισμός διπλής ανάδρασης (Ramsey, 2002). Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου το 

αποτέλεσμα εξαρτάται από την περίοδο δειγματοληψίας και τη μέθοδο φιλτραρίσματος 
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των δεδομένων ή όπου ο αριθμός των βημάτων της καθυστέρησης στη στατιστική 

σχέση δύο μεταβλητών είναι συνάρτηση του χρόνου, η ανάλυση με κυματίδια αποτελεί 

ένα πολύ ισχυρό εργαλείο.  

 Ένας παράγοντας που οδηγεί σε μεγάλα επίπεδα μη-στασιμότητας στις 

οικονομικές χρονοσειρές είναι οι δομικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε μία 

οικονομία. Αυτό καθιστά την ερμηνεία των μακροοικονομικών δεικτών ιδιαίτερα 

δύσκολη, αλλά η ανάλυση με τη χρήση κυματιδίων μπορεί να οδηγήσει σε εύρεση της 

πληροφορίας που καταδεικνύει δομικές αλλαγές σε μία χρονοσειρά και σε κατάλληλη 

τροποποίηση της ερμηνείας των αποτελεσμάτων (Ramsey, 1999). Αυτού του είδους η 

προσέγγιση αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική στην περιγραφή των 

χαρακτηριστικών των χρονοσειρών που αφορούν τιμές εμπορευμάτων. Οι αλλαγές 

στην εποχικότητα, οι αλληλοσυσχετίσεις στις κινήσεις των τιμών και η διαχρονική 

εξέλιξη της μεταβλητότητας των περισσοτέρων εμπορευμάτων, όπως για παράδειγμα 

του πετρελαίου, εξαρτώνται έντονα από τις δομικές αλλαγές στο οικονομικό 

περιβάλλον (Yousefi et al., 2005). 

 Όσον αφορά το αντικείμενο της παρούσης εργασίας, η μοντελοποίηση της 

θερμοκρασίας με σκοπό την αποδοτική τιμολόγηση παραγώγων καιρού αποτελεί ένα 

πολύ καλό παράδειγμα εφαρμογής των κυματιδίων, λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που αυτή παρουσιάζει. Η πορεία της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας 

παρουσιάζει διάφορες περιοδικότητες, τάσεις και εμφανίσεις ακραίων τιμών οι οποίες 

εξαρτώνται από το χρονικό διάστημα παρατήρησης. Σύμφωνα με τους (Lau and Weng, 

1995) η θερμοκρασία κατά την περίοδο μελέτης 1854-1993 παρουσιάζει τρία κύρια 

συχνοτικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει εκτός από την ετήσια 

εποχικότητα, μία περιοδικότητα κλίμακας 2-5 ετών, περιοδικότητες κλίμακας 10-12, 

20-25 και 40-60 ετών και μία περιοδικότητα κλίμακας 180 ετών. Στην ανάλυση τους οι 

(Zapranis and Alexandridis, 2006) επιχειρούν την επεξεργασία μίας χρονοσειράς που 

παρουσιάζει αυτά τα χαρακτηριστικά με χρήση κυματιδίων. Όπως προκύπτει, η 

ανάλυση με κυματίδια οδηγεί στην ανάδειξη των περιοδικοτήτων της θερμοκρασίας και 

της συμβολής στους στη διαμόρφωση των τελικών τιμών σε κάθε χρονική περίοδο με 

αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Με τη χρήση άλλων μεθόδων, όπως για παράδειγμα με την 

απλή ανάλυση Fourier, τα παραγόμενα αποτελέσματα θα παρουσίαζαν ελάχιστη 

πρακτική χρησιμότητα, αφού όλη η χρονική πληροφορία θα είχε χαθεί. 
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3.2  Νευρωνικά δίκτυα κυματιδίων 

 

Οι προβλέψεις για τις μελλοντικές τιμές της θερμοκρασίας έγιναν με τη βοήθεια 

νευρωνικών δικτύων κυματιδίων (wavelet neural networks), τα οποία είναι ένα ισχυρό 

υπολογιστικό εργαλείο με πληθώρα εφαρμογών. Στην παρούσα ενότητα θα δοθεί μία 

περιγραφή της γενικής μορφής ενός νευρωνικού δικτύου, καθώς και της ειδικότερης 

μορφής του όπου αυτό συνδυάζεται με την ανάλυση κυματιδίων. 

 

3.2.1 Περιγραφή νευρωνικών δικτύων 

 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks) αποτελούν μία μέθοδο 

προσομοίωσης των βιολογικών νευρωνικών δικτύων, όπως αυτό του εγκεφάλου. Ένα 

νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από κόμβους, τους νευρώνες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν, 

όντας συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλο με συνάψεις (synapses). Η ένταση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο νευρώνων καθορίζεται από το βάρος της μεταξύ τους 

σύναψης (synaptic weight). Ένα νευρωνικό δίκτυο έχει τη δυνατότητα συνεχούς 

μάθησης, μέσω αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του, παράλληλης επεξεργασίας των 

δεδομένων και συγκεκριμένης διαδικασίας εκπαίδευσης η οποία περιλαμβάνει τη 

δυναμική μεταβολή των βαρών των συνάψεων. 

Ένας νευρώνας έχει μία σειρά από εισόδους (inputs), οι οποίες μπορεί να είναι 

είτε έξοδοι άλλων νευρώνων ή αρχική πληροφορία που εισάγεται στο δίκτυο. Μία 

ειδική περίπτωση εισόδου, είναι ένας εξωτερικός παράγοντας γνωστός και ως 

μεροληψία (bias). Κάθε μία είσοδος πολλαπλασιάζεται με το συναπτικό βάρος της 

αντίστοιχης σύναψης και στη συνέχεια προστίθεται στις υπόλοιπες οδηγώντας στην 

καθαρή είσοδο (net input). Στη συνέχεια, μία συνάρτηση ενεργοποίησης (activation 

function) εφαρμόζεται στην καθαρή είσοδο και παράγει την έξοδο του νευρώνα 

(output). Στα περισσότερα μοντέλα, η συνάρτηση ενεργοποίησης είναι μία σιγμοειδής 

συνάρτηση κάτι που οδηγεί σε μη γραμμική σχέση εισόδων-εξόδου. Τα μη γραμμικά 

νευρωνικά δίκτυα προτιμούνται, καθώς οδηγούν σε καλύτερες προβλέψεις σε μη  

γραμμικά συστήματα. Σε ένα νευρωνικό δίκτυο ενδέχεται να υπάρχουν τόσο νευρώνες 

με γραμμικές συναρτήσεις ενεργοποιήσεις όσο και νευρώνες με μη γραμμικές. Μία 

σχηματική αναπαράσταση ενός νευρώνα παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 



45 
 

 
 
Διάγραμμα 3-4 : Παράδειγμα νευρώνα ενός νευρωνικού δικτύου 
(Πηγή: Ζαπράνης, 2005) 

 

Η πιο απλή μορφή νευρωνικού δικτύου είναι το δίκτυο perceptron το οποίο 

αποτελείται από δύο επίπεδα, το επίπεδο εισόδου και το επίπεδο εξόδου. Η πληροφορία 

μεταφέρεται μεταξύ των δύο επιπέδων δίχως να υπόκειται σε κάποια πολύπλοκη 

επεξεργασία. Ένα δίκτυο τύπου multilayer perceptron διαθέτει και έναν αριθμό 

ενδιαμέσων-κρυφών επιπέδων (hidden layers). Κάθε κρυφό επίπεδο δέχεται 

πληροφορία από το προηγούμενο, επιτρέποντας έτσι την πραγματοποίηση πολύπλοκης 

επεξεργασίας. Ένα παράδειγμα απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

Διάγραμμα 3-5 : Νευρωνικό δίκτυο perceptron δύο κρυφών επιπέδων 
(Πηγή: Τσουχνικά, 2007) 
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Ενά νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας κάποιες από τις 

διαθέσιμες μεθόδους (αλγορίθμους) εκπαίδευσης, όλες εκ των οποίων παρουσιάζουν 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε 

συνδυασμό. Οι αλγόριθμοι εκπαίδευσης διακρίνονται σε αυτούς όπου υπάρχει εποπτεία 

(supervision), όπου το δίκτυο τροφοδοτείται με ένα σύνολο εισόδων και το οποίο 

προσπαθεί να προσαρμόσει σε ένα σύνολο επιθυμητών εξόδων και σε αυτούς όπου δεν 

υπάρχει εποπτεία, οι οποίοι επιχειρούν να αναγνωρίσουν πρότυπα (patterns) σε 

δεδομένα εισόδου και να προσαρμόσουν τα βάρη ώστε παρόμοιες είσοδοι να οδηγούν 

σε παρόμοιες εξόδους.  

Ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος εκπαίδευσης είναι ο back 

propagation, ο οποίος χρησιμοποίει εποπτεία και μέσω της παραγώγου μιας 

συναρτήσεως σφάλματος επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει το συνολικό σφάλμα του 

δικτύου. Είναι απλός στην εφαρμογή του, αλλά θεωρείται αργός και αντιμετωπίζει 

πρόβλημα εγκλωβισμού σε τοπικά ελάχιστα. 

Τα νευρωνικά δίκτυα παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση σε προβλήματα με 

έντονα επίπεδα θορύβου ή με χρονοσειρές χαοτικής συμπεριφοράς. Για αυτό το λόγο 

βρίσκουν ιδιαίτερα μεγάλη εφαρμογή στον τομέα της Χρηματοοικονομικής. Οι 

σημαντικότερες εφαρμογές που συναντώνται στη βιβλιογραφία περιλαμβάνουν 

προβλέψεις για κίνδυνο χρεοκοπίας, απόδοση μετοχής, απόδοση δεικτών μετοχών, 

μεταβλητότητα αγοράς, ισοτιμία νομισμάτων, συναλλαγματικές κρίσεις, απόδοση 

εμπορευμάτων, VaR, απόδοση ομολόγων, πληθωρισμό, ύψος επιτοκίων, επιτυχούς 

εξαγοράς επιχείρησης, τριμηνιαίων εταιρικών κερδών, τιμών παραγώγων προϊόντων, 

και όγκο συναλλαγών σε προθεσμιακές αγορές (Κωστούρος, 2012). 

Το σοβαρότερο μειονέκτημα των νευρωνικών δικτύων είναι ότι απαιτούν 

μεγάλη ποικιλότητα στα δεδομένα εκπαίδευσης ώστε να αποδώσουν ικανοποιητικά σε 

πραγματικές συνθήκες. Παράγουν απλά μία προσέγγιση της επιθυμητής λύσης και το 

σφάλμα που προκύπτει είναι ανάλογο της ποιότητας της εκπαίδευσης και ενδεχομένως 

πολύ μεγάλο για συγκεκριμένες εισόδους. Για αυτό το λόγο, τα νευρωνικά δίκτυα 

χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία, οδηγώντας έτσι σε υβριδικά 

μοντέλα. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί όχι μόνο στην αύξηση της ακρίβειας αλλά και στη 

μείωση του χρόνου και του συνεπαγόμενου κόστους εκπαίδευσης του νευρωνικού 

δικτύου. 
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3.2.2 Περιγραφή νευρωνικών δικτύων κυματιδίων 

 

Τα νευρωνικά δίκτυα κυματιδίων συνδυάζουν τη θεωρία της ανάλυσης 

κυματιδίων με τη θεωρία των νευρωνικών δικτύων. Η ανάλυση κυματιδίων έχει το 

μειονέκτημα ότι περιορίζεται σε εφαρμογές όπου τα δεδομένα εισόδου είναι μικρής 

διάστασης.  Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν το μειονέκτημα ότι η τυχαία επιλογή των 

αρχικών βαρών οδηγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο εκπαίδευσης, ενώ δεν υπάρχει 

κάποια άμεση σχέση ανάμεσα στην παραμετροποίηση της συνάρτησης ενεργοποίησης 

και στην βέλτιστη αρχιτεκτονική του δικτύου (Alexandridis and Zapranis, 2013). Τα 

προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση των νευρωνικών 

δικτύων κυματιδίων. 

 Στη γενική του μορφή, ένα νευρωνικό δίκτυο κυματιδίων είναι ένα νευρωνικό 

δίκτυο τριών επιπέδων με ένα κρυφό επίπεδο (hidden layer), του οποίου οι συναρτήσεις 

ενεργοποίησης ανήκουν σε μία βιβλιοθήκη ορθοκανονικών κυματιδίων. Οι νευρώνες 

αυτού του επιπέδου αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως wavelons και αποτελούνται από 

τους συντελεστές των στατιστικά σημαντικών όρων της κυματιδιακής ανάπτυξης της 

συνάρτησης. Πολλές φορές, χρησιμοποιούνται και απευθείας συνάψεις μεταξύ των 

επιπέδων εισόδου και εξόδου. Η δομή ενός τέτοιου δικτύου παρουσιάζεται στο 

παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 3-6 : Δομή νευρωνικού δικτύου κυματιδίων με ένα κρυφό επίπεδο 
(Πηγή: Alexandridis and Zapranis, 2013) 
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Για την κατασκευή ενός νευρωνικού δικτύου κυματιδίων χρησιμοποιούνται δύο 

προσεγγίσεις. Κατά την πρώτη προσέγγιση, η κυματιδιακή ανάλυση και η επεξεργασία 

του νευρωνικού δικτύου πραγματοποιούνται ξεχωριστά. Κατά τη δεύτερη προσέγγιση, 

ένας αλγόριθμος εκμάθησης χρησιμοποιείται τόσο για την εύρεση των σωστών 

κυματιδίων όσο και για τον υπολογισμό των βαρών του δικτύου (Veitch, 2005). Η 

διαδικασία κατασκευής αποτελείται από πολλά βήματα όπως η επιλογή της δομής, των 

μεθόδων εκπαίδευσης, των αλγορίθμων αρχικοποίησης, του μοντέλου, των στατιστικά 

σημαντικών μεταβλητών και των διαστημάτων εμπιστοσύνης. Ένα από τα πιο 

σημαντικά βήματα στην διαδικασία κατασκευής ενός νευρωνικού δικτύου κυματιδίων 

είναι η επιλογή του μοντέλου (model selection), δηλαδή η εύρεση της βέλτιστης 

τοπολογίας του δικτύου. Η ιδανική τοπολογία θα περιλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό 

κόμβων στο κρυφό επίπεδο, δηλαδή κρυφές μονάδες (hidden units), οδηγώντας 

παράλληλα στην βέλτιστη προσαρμογή στα δεδομένα εκπαίδευσης. Χρήση μικρότερου 

αριθμού κρυφών μονάδων θα οδηγήσει σε αδυναμία εκπαίδευσης, ενώ χρήση 

μεγαλύτερου αριθμού κρυφών μονάδων θα οδηγήσει σε σπατάλη επεξεργαστικών 

πόρων (Zapranis and Alexandridis. 2009).  Στις περισσότερες εφαρμογές γίνεται χρήση 

της αρχής του ελάχιστου κινδύνου πρόβλεψης (Minimum Prediction Risk – MPR) με 

σκοπό να βρεθεί η βέλτιστη τοπολογία του δικτύου. Η βέλτιστη τοπολογία 

ανακαλύπτεται με to να υπολογίζεται η απόδοση ενός δικτύου για πρόβλεψη τιμών 

δεδομένων εκτός δείγματος, με τον αριθμό των κρυφών μονάδων να αρχικοποιείται στο 

μηδέν και να αυξάνεται σταδιακά. 

Μέσω της τελική δομής του και της τελικής κατανομής των βαρών, ένα 

νευρωνικό δίκτυο κυματιδίων παρέχει πληροφορία για τη σχετική συμμετοχή κάθε 

κυματιδίου στην περιγραφή και στην προσέγγιση της συνάρτησης εισόδου. Τα 

νευρωνικά δίκτυα κυματιδίων έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, με τη βιβλιογραφία 

να αναφέρει χρήσεις τους με σκοπό την βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη φορτίου, την 

πρόβλεψη χρονοσειρών, την ταξινόμηση και συμπίεση σημάτων, την αποθορυβοποίηση 

σημάτων, τη μη γραμμική μοντελοποίηση και την προσέγγιση συναρτήσεων. Πολλές 

από τις εφαρμογές αφορούν και ειδικότερα προβλήματα του τομέα της 

Χρηματοοικονομικής, όπου η μοντελοποίηση και η πρόβλεψη με χρήση νευρωνικών 

δικτύων κυματιδίων οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από ότι άλλες υπάρχουσες 

τεχνικές. (Alexandridis, 2010). 
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3.3  Παράμετροι και εκπαίδευση δικτύου 

 

   

 Για την κλασική στατιστική ανάλυση των δεδομένων θερμοκρασίας για τις εφτά 

πόλεις, χρησιμοποιήθηκε η σουίτα στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης E-Views 

(έκδοση 7). 

 Για την κυματιδιακή ανάλυση των χρονοσειρών θερμοκρασίας, 

χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη εργαλείων wavelet toolbox του υπολογιστικού 

περιβάλλοντος Matlab (έκδοση R2011a). Η βιβλιοθήκη αυτή παρέχει έτοιμες 

συναρτήσεις για την ανάλυση και τη σύνθεση ντετερμινιστικών και τυχαίων σημάτων 

μίας ή περισσοτέρων διαστάσεων χρησιμοποιώντας κυματίδια, καθώς και για τη 

γραφική αναπαράσταση της κυματιδιακής ανάλυσης. 

 Ο τύπος κυματιδίων που επιλέχθηκε για την κυματιδιακή ανάλυση είναι τα 

κυματίδια Daubechies. Τα κυματίδια Daubechies είναι μια οικογένεια κυματιδίων με 

ορθοκανονικές συναρτήσεις βάσεις που επιτρέπουν αποδοτική εκτέλεση του διακριτού 

μετασχηματισμού κυματιδίων, καθώς και του αντίστροφου μετασχηματισμού 

κυματιδίων για την αναδόμηση του αρχικού σήματος. Συμβολίζονται με dbx όπου x 

είναι o αριθμός του μέλους της οικογένειας. Το πρώτο μέλος, το κυματίδιο db1, 

ταυτίζεται με το κυματίδιο Haar. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα επόμενα 

εννέα μέλη της οικογένειας: 

 

Διάγραμμα 3-7 : Οικογένεια κυματιδίων Daubechies 
(Πηγή: Matlab wavelet toolbox) 

 

 Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το κυματίδιο db6 το οποίο έπειτα από διαδοχικά 

πειράματα βρέθηκε ότι οδηγεί σε καλύτερη προσομοίωση της ετήσιας εποχικότητας της 

θερμοκρασίας. Για κάθε χρονοσειρά πραγματοποιήθηκε ανάλυση έξι επιπέδων κάτι που 

οδήγησε στην παραγωγή των εξής δεδομένων: 6 λεπτομέρειες (d1,d2, d3, d4, d5 και d6) 
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και μία προσέγγιση (a6). Στο παρακάτω διάγραμμα αναπαρίστανται η συνάρτηση 

κλίμακας φ και η κυματιδιακή συνάρτηση ψ του κυματιδίου db6: 

 

 

Διάγραμμα 3-8 : Κυματίδιο db6 
(Πηγή: Wavelet browser) 

 

 Κατά τη μοντελοποίηση κάθε χρονοσειράς θερμοκρασίας, θεωρήθηκε ότι με 

βάση την υπάρχουσα αυτοσυσχέτιση η θερμοκρασία μιας ημέρας έχει στατιστικά 

σημαντικά εξάρτηση από τις θερμοκρασίες των τριών προηγουμένων ημερών. Έτσι 

κατά την παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκαν 3 στατιστικές καθυστερήσεις (lags). 

 Για τη δημιουργία του νευρωνικού δικτύου κυματιδίων και για την 

πραγματοποίηση των προβλέψεων χρησιμοποιήθηκε κώδικας Matlab του κ. Αντώνη 

Αλεξανδρίδη (έκδοση 2013). Για την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου, έγινε χρήση 

του Bayesian Information Criterion (BIC) με σκοπό την ελαχιστοποίηση του Model 

Prediction Risk. Το Bayesian Information Criterion είναι μία μέθοδος για την επιλογή 

του βέλτιστου μοντέλου ανάμεσα από ένα πεπερασμένο σύνολο μοντέλων και δίνεται 

από τον παρακάτω τύπο: 

2ln ( ) 2ln ln( )p x BIC L k n      

 Στον παραπάνω τύπο, με x συμβολίζονται τα δεδομένα των παρατηρήσεων, με n 

το μέγεθος του δείγματος, με k ο αριθμός των παραμέτρων που πρέπει να εκτιμηθούν, 

με θ ένα δεδομένο διάνυσμα παρατηρήσεων και με L η μέγιστη τιμή της πιθανότητας 

για το δεδομένο μοντέλο. Στην παρούσα εργασία ο στόχος της διαδικασίας ήταν η 

ελαχιστοποίηση του Model Prediction Risk και εξετάστηκαν δίκτυα με 1 έως 15 κρυφές 

μονάδες. 
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Κεφάλαιο 4                                                     

Ανάλυση δεδομένων και αποτελεσμάτων 

 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα θερμοκρασίας, τα 

αποτελέσματα από την επεξεργασία τους με τα νευρωνικά δίκτυα κυματιδίων, οι 

προβλέψεις καθώς και μία ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

 Η διαδικασία έχει επαναληφθεί για εφτά πόλεις και πιο συγκεκριμένα για το 

Άμστερνταμ, το Βερολίνο, τη Μαδρίτη, το Όσλο, το Παρίσι, τη Ρώμη και τη 

Στοκχόλμη. Το κλίμα ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις διαφέρει σημαντικά, ενώ υπάρχει 

επαρκής αντιπροσώπευση όλων των τύπων κλίματος που συναντώνται στην Ευρώπη. 

Επίσης, για τις πόλεις αυτές υπάρχει ενεργή αγορά παραγώγων καιρού και πιο 

συγκεκριμένα παραγώγων θερμοκρασίας.  

 Αρχικά για κάθε πόλη έχει πραγματοποιηθεί στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων θερμοκρασίας εύρους 10 ετών (3650 παρατηρήσεις). Τα περιγραφικά 

στατιστικά και οι γραφικές απεικονίσεις των κατανομών παρουσιάζονται στο πρώτο 

υποκεφάλαιο. Επίσης, για τα ίδια δεδομένα έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση κυματιδίων 

και παρουσιάζονται τα αρχικά σήματα καθώς και η αποσύνθεση κάθε σήματος όπως 

προέκυψε από την κυματιδιακή ανάλυση. 

 Στα επόμενα υποκεφάλαια παρουσιάζεται η απόδοση του δικτύου για δεδομένα 

in-sample, για προβλέψεις 1-day-ahead και για προβλέψεις out-of-sample. Για κάθε 

λεπτομέρεια (detail) και για την τελική προσέγγιση (approximation) της κυματιδιακής 

ανάλυσης εκπαιδεύεται και χρησιμοποιείται ένα νευρωνικό δίκτυο και τα 

αποτελέσματα εν τέλει προστίθενται. Για κάθε δίκτυο παρατίθεται ένας πίνακας με τον 

αριθμό των κρυφών μονάδων που χρησιμοποιήθηκαν, ο οποίος προέκυψε με το 

κριτήριο MPR, καθώς και για τα σφάλματα της διαδικασίας. Για κάθε πόλη 

απεικονίζονται γραφικά οι πραγματικές θερμοκρασίας παράλληλα με αυτές που 

προκύπτουν από τα νευρωνικά δίκτυα κυματιδίων. Επίσης παρατίθενται στατιστικά 

στοιχεία για την ακρίβεια των προβλέψεων, δηλαδή για τις διαφορές-σφάλματα 

ανάμεσα στις πραγματικές θερμοκρασίες και σε αυτές που προκύπτουν από τη μέθοδο. 
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4.1. Παρουσίαση δεδομένων και αναλύσεων κυματιδίων 

 

Άμστερνταμ 

 

Διάγραμμα 4-1 : Στατιστική ανάλυση θερμοκρασίας – Άμστερνταμ 
 

 
Διάγραμμα 4-2 : Κυματιδιακή ανάλυση θερμοκρασίας - Άμστερνταμ 
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Mean       10.22570
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Std. Dev.   6.082464
Skewness  -0.182233
Kurtosis   2.674997

Jarque-Bera  36.26611
Probability  0.000000
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Βερολίνο 

 

 

Διάγραμμα 4-3 : Στατιστική ανάλυση θερμοκρασίας – Βερολίνο 
 

 
Διάγραμμα 4-4 : Κυματιδιακή ανάλυση θερμοκρασίας - Βερολίνο 
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Μαδρίτη 

 

 

Διάγραμμα 4-5 : Στατιστική ανάλυση θερμοκρασίας – Μαδρίτη 

 

 

Διάγραμμα 4-6 : Κυματιδιακή ανάλυση θερμοκρασίας - Μαδρίτη 
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Probability  0.000000
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Όσλο 

 

 

Διάγραμμα 4-7 : Στατιστική ανάλυση θερμοκρασίας - Όσλο 

 

 

Διάγραμμα 4-8 : Κυματιδιακή ανάλυση θερμοκρασίας - Όσλο 
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Παρίσι 

 

 

Διάγραμμα 4-9 : Στατιστική ανάλυση θερμοκρασίας - Παρίσι 

 

 

Διάγραμμα 4-10 : Κυματιδιακή ανάλυση θερμοκρασίας - Παρίσι 
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Ρώμη 

 

 

Διάγραμμα 4-11 : Στατιστική ανάλυση θερμοκρασίας - Ρώμη 

 

 

Διάγραμμα 4-12 : Κυματιδιακή ανάλυση θερμοκρασίας - Ρώμη 
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Στοκχόλμη 

 

 

Διάγραμμα 4-13 : Στατιστική ανάλυση θερμοκρασίας - Στοκχόλμη 

 

 

Διάγραμμα 4-14 : Κυματιδιακή ανάλυση θερμοκρασίας - Στοκχόλμη  
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59 
 

4.2. Εκτίμηση απόδοσης δικτύου για δεδομένα in-sample 

 

Άμστερνταμ 

 

Πίνακας 4-1 : Απόδοση δικτύου για δεδομένα in-sample - Άμστερνταμ 

 a6 d1 d2 d3 d4 d5 d6 Total 

No H.U. 1 9 10 1 1 1 1 - 

Md.AE 0.000217 0.195307 0.248084 0.132620 0.035057 0.008582 0.001580 0.408214 

MAE 0.000326 0.287548 0.355177 0.176962 0.051154 0.011760 0.002131 0.515576 

Max AE 0.002938 1.892205 2.896855 1.516729 0.411513 0.066491 0.018818 3.259927 

SSE 0.000838 588.421538 886.841691 206.885056 19.256494 0.936461 0.032372 1649.665167 

RMSE 0.000479 0.401676 0.493123 0.238175 0.072664 0.016024 0.002979 0.672558 

NMSE 0.000000 0.270384 0.194393 0.035860 0.002840 0.000142 0.000006 0.012222 

MSE 0.000000 0.161344 0.243170 0.056727 0.005280 0.000257 0.000009 0.452335 

MAPE 0.013452% 282.300410% 225.396339% 83.321994% 18.117874% 5.741474% 1.322038% Inf% 

SMAPE 0.012135% -22.039497% 1923.096076% -7.675624% 0.879536% 1.108273% 1.209597% 6.214519% 

POCID 99.835436% 91.058694% 87.246297% 92.539770% 94.459682% 97.641251% 98.902907% 88.535381% 

IPOCID 99.780581% 88.480527% 85.545804% 84.366429% 92.265496% 97.010422% 98.656061% 84.256720% 

POS 100.000000% 78.639978% 86.235262% 95.914450% 98.985468% 99.780642% 99.890321% 99.095147% 

Residuals         

n/p ratio 331.545455 54.432836 49.283784 331.545455 331.545455 331.545455 331.545455 - 

Mean -0.000016 0.000086 -0.000231 -0.000010 0.000001 -0.000075 0.000010 - 

Median -0.000003 0.009209 0.011264 0.001002 0.000513 -0.000105 -0.000023 - 

S. Dev. 0.000479 0.401732 0.493190 0.238208 0.072674 0.016026 0.002980 - 

DW 1.404926   2.480271   1.751390   1.890550   1.634033   1.492704   1.448071   - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000846 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB Q 

Stat 

5337.493176 1003.445726 1479.105627 3247.845600 5710.353886 6608.898416 5528.059484 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB 

Critical 

31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 - 

J-B Stat 2739.728520 578.198709 791.192111 621.597727 1176.225171 467.495520 2629.415223 - 

p-value 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 - 

K-S Stat 30.133677 13.448450 11.239101 18.159225 24.981590 28.770739 29.800028 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

R
2
 1.000000 0.729616 0.805607 0.964140 0.997160 0.999858 0.999994 - 

R
2
adj 1.000000 0.724631 0.801636 0.964042 0.997152 0.999858 0.999994 - 
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Βερολίνο 

 

Πίνακας 4-2 : Απόδοση δικτύου για δεδομένα in-sample - Βερολίνο 

 a6 d1 d2 d3 d4 d5 d6 Total 

No H.U. 1 7 9 1 1 1 1 - 

Md.AE 0.000277 0.268784 0.325705 0.177250 0.041501 0.010559 0.001786 0.524945 

MAE 0.000398 0.381164 0.445992 0.231390 0.061674 0.014784 0.002455 0.662098 

Max AE 0.003437 2.799641 2.869918 1.692407 0.376592 0.114917 0.016956 3.816153 

SSE 0.001185 1012.220404 1340.933515 351.234483 27.334083 1.544783 0.041040 2672.839978 

RMSE 0.000570 0.526829 0.606367 0.310335 0.086573 0.020581 0.003355 0.856088 

NMSE 0.000000 0.281222 0.197173 0.035801 0.002800 0.000150 0.000005 0.011721 

MSE 0.000000 0.277549 0.367681 0.096308 0.007495 0.000424 0.000011 0.732887 

MAPE 0.012129% 277.669916% 268.153235% 352.423097% 19.550803% 12.321992% 1.448805% Inf% 

SMAPE 0.008730% 3.401367% 236.312299% -14.205448% 9.606193% 1.077096% -4.42056% 15.482608% 

POCID 99.808009% 90.756994% 84.887548% 92.786615% 93.911135% 97.531541% 99.177180% 87.849698% 

IPOCID 99.808009% 87.877126% 84.092156% 84.997257% 92.841470% 96.955568% 99.122326% 85.134394% 

POS 100.000000% 78.502879% 85.823965% 95.420894% 98.875788% 99.835481% 99.917741% 97.998355% 

Residuals         

n/p ratio 331.545455 68.811321 54.432836 331.545455 331.545455 331.545455 331.545455 - 

Mean -0.000005 0.000011 0.000200 0.000008 0.000012 -0.000009 0.000065 - 

Median 0.000012 0.006265 0.022549 -0.005462 0.001065 -0.000181 0.000050 - 

S. Dev. 0.000570 0.526901 0.606450 0.310378 0.086585 0.020584 0.003354 - 

DW 1.409158   2.491218   1.744996   1.874905   1.635847   1.496885   1.445124   - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000139 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB Q 

Stat 

5337.469729 1076.477594 1609.117398 3305.911975 5652.514975 6892.613463 5508.054540 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB 

Critical 

31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 - 

J-B Stat 2221.716578 671.157716 444.128099 634.283344 513.572081 1176.970752 751.204991 - 

p-value 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 - 

K-S Stat 30.129810 11.117783 9.188183 16.194141 24.184775 28.273648 29.838417 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

R
2
 1.000000 0.718778 0.802827 0.964199 0.997200 0.999850 0.999995 - 

R
2
adj 1.000000 0.714709 0.799192 0.964100 0.997192 0.999849 0.999995 - 
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Μαδρίτη 

 

Πίνακας 4-3 : Απόδοση δικτύου για δεδομένα in-sample - Μαδρίτη 

 a6 d1 d2 d3 d4 d5 d6 Total 

No H.U. 1 3 10 1 2 1 1 - 

Md.AE 0.000451 0.218750 0.234180 0.135576 0.035672 0.006840 0.001398 0.407109 

MAE 0.000599 0.297985 0.349009 0.182491 0.052522 0.009644 0.001888 0.513676 

Max AE 0.003914 1.996907 2.616945 1.157435 0.356949 0.094672 0.013950 2.932697 

SSE 0.002397 590.630358 882.919917 222.351288 19.952193 0.693788 0.024114 1617.680287 

RMSE 0.000811 0.402430 0.492031 0.246918 0.073965 0.013793 0.002571 0.666006 

NMSE 0.000000 0.293710 0.192377 0.033575 0.003069 0.000140 0.000005 0.008213 

MSE 0.000001 0.161950 0.242095 0.060968 0.005471 0.000190 0.000007 0.443565 

MAPE 0.004989% 225.733647% 267.672438% 88.505976% 24.454587% 4.964068% 0.963599% Inf% 

SMAPE 0.004989% 914.349623% 163.369549% 12.185081% -4.564578% 0.835535% 0.025075% 4.752673% 

POCID 99.808009% 90.894131% 87.328579% 92.649479% 94.075699% 97.942951% 99.040044% 86.588042% 

IPOCID 99.808009% 87.465716% 84.942403% 85.573231% 91.936369% 97.229841% 99.067471% 82.995063% 

POS 100.000000% 79.572251% 87.003016% 96.133809% 98.464491% 99.808061% 99.945160% 99.945160% 

Residuals         

n/p ratio 331.545455 145.880000 49.283784 331.545455 202.611111 331.545455 331.545455 - 

Mean 0.000011 -0.000153 0.000001 0.000004 0.000011 0.000144 -0.000027 - 

Median 0.000017 0.009477 0.008784 -0.000394 0.000581 0.000184 -0.000027 - 

S. Dev. 0.000811 0.402485 0.492099 0.246951 0.073975 0.013794 0.002572 - 

DW 1.411574   2.519750   1.762818   1.814039   1.653952   1.495849   1.450184   - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB Q 

Stat 

5372.907864 1188.279425 1468.362436 3187.549101 5948.862572 6866.291751 5597.724348 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB 

Critical 

31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 - 

J-B Stat 419.322591 388.105815 893.557511 412.266502 737.318324 3671.105566 649.878480 - 

p-value 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 - 

K-S Stat 30.106754 13.224704 11.575938 17.831472 24.912161 28.801295 29.923282 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

R
2
 1.000000 0.706290 0.807623 0.966425 0.996931 0.999860 0.999995 - 

R
2
adj 1.000000 0.704344 0.803692 0.966332 0.996917 0.998456 0.999995 - 
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Όσλο 

 

Πίνακας 4-4 : Απόδοση δικτύου για δεδομένα in-sample - Όσλο 

 a6 d1 d2 d3 d4 d5 d6 Total 

No H.U. 1 6 8 1 1 1 1 - 

Md.AE 0.000293 0.285100 0.271246 0.135165 0.036428 0.007695 0.001250 0.478591 

MAE 0.000402 0.399823 0.394083 0.201133 0.054276 0.010968 0.001763 0.617911 

Max AE 0.003667 2.828680 3.893991 1.571617 0.380725 0.082186 0.014256 5.798677 

SSE 0.001150 1104.565760 1110.202185 290.913003 21.817897 0.851597 0.022142 2438.636200 

RMSE 0.000562 0.550336 0.551738 0.282432 0.077346 0.015281 0.002464 0.817722 

NMSE 0.000000 0.289966 0.228872 0.032922 0.002776 0.000144 0.000005 0.010784 

MSE 0.000000 0.302870 0.304415 0.079768 0.005982 0.000234 0.000006 0.668669 

MAPE 0.057062% 402.590732% 245.126037% 76.906057% 24.415987% 6.160661% 1.251856% Inf% 

SMAPE -0.008798% -10.284742% -211.884533% 24.429005% -6.394569% -0.053051% 5.858730% -10.69297% 

POCID 99.835436% 90.482721% 87.520570% 93.335162% 93.883708% 97.531541% 98.738343% 87.959408% 

IPOCID 99.753154% 87.767416% 85.984641% 84.750411% 91.470104% 97.010422% 98.546352% 84.339002% 

POS 100.000000% 79.380313% 83.411023% 94.570880% 98.464491% 99.616123% 99.945160% 96.599945% 

Residuals         

n/p ratio 331.545455 79.282609 60.783333 331.545455 331.545455 331.545455 331.545455 - 

Mean 0.000002 -0.000149 -0.000100 -0.000006 0.000021 -0.000021 0.000026 - 

Median 0.000013 -0.002542 -0.011398 -0.001276 -0.000849 -0.000014 0.000030 - 

S. Dev. 0.000562 0.550411 0.551814 0.282471 0.077357 0.015283 0.002464 - 

DW 1.403955   2.540721   1.732052   1.831214   1.634076   1.489114   1.442860   - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB Q 

Stat 

5292.995418 1171.562431 1702.414490 3007.743451 5609.447826 6754.875028 5431.073696 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB 

Critical 

31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 - 

J-B Stat 1974.822412 610.019784 1391.208316 1199.413655 976.241294 916.786833 1286.195469 - 

p-value 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 

  
0.001000 0.001000 

  
0.001000 - 

K-S Stat 30.121738 10.100156 10.620565 17.101064 24.803976 28.715192 29.906297 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

R
2
 1.000000 0.710034 0.771128 0.967078 0.997224 0.999856 0.999995 - 

R
2
adj 1.000000 0.706411 0.767364 0.966988 0.997217 0.999856 0.999995 - 
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Παρίσι 

 

Πίνακας 4-5 : Απόδοση δικτύου για δεδομένα in-sample - Παρίσι 

 a6 d1 d2 d3 d4 d5 d6 Total 

No H.U. 1 4 4 4 1 1 1 - 

Md.AE 0.000250 0.247529 0.307971 0.129678 0.038850 0.008239 0.001567 0.483369 

MAE 0.000379 0.343824 0.421263 0.181731 0.055013 0.011693 0.002276 0.597249 

Max AE 0.002890 1.999765 2.484788 1.228136 0.392135 0.077395 0.019445 3.130857 

SSE 0.001072 813.437101 1189.800423 228.511190 21.365467 0.962550 0.038086 2131.109656 

RMSE 0.000542 0.472274 0.571175 0.250314 0.076540 0.016246 0.003232 0.764425 

NMSE 0.000000 0.284798 0.225041 0.032711 0.002849 0.000136 0.000007 0.014068 

MSE 0.000000 0.223043 0.326241 0.062657 0.005858 0.000264 0.000010 0.584346 

MAPE 0.004208% 446.980681% 377.491855% 70.867236% 106.303380% 4.268810% 1.085150% Inf% 

SMAPE 0.004208% -133.704136% -29.365146% -12.935272% -22.315711% -3.916053% 0.931203% 8.298223% 

POCID 99.862863% 91.140976% 85.408667% 93.307735% 94.569391% 97.613823% 99.177180% 87.136588% 

IPOCID 99.890291% 87.712562% 83.735601% 85.682940% 92.539770% 97.229841% 98.985189% 84.476138% 

POS 100.000000% 79.544831% 86.262682% 95.393474% 98.656430% 99.670962% 99.945160% 99.451604% 

Residuals         

n/p ratio 331.545455 113.968750 113.968750 113.968750 331.545455 331.545455 331.545455 - 

Mean 0.000000 0.000217 -0.000088 0.000083 0.000138 0.000038 0.000042 - 

Median 0.000004 -0.001630 -0.016399 0.001934 -0.000541 -0.000076 0.000046 - 

S. Dev. 0.000542 0.472339 0.571253 0.250349 0.076550 0.016248 0.003232 - 

DW 1.409239   2.509214   1.781981   1.847636   1.642473   1.492229   1.450989   - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000004 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB Q 

Stat 

5368.082528 1173.875792 1795.943165 2880.712172 5819.904574 6556.257689 5613.047760 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB 

Critical 

31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 

  
31.410433 31.410433 - 

J-B Stat 1148.021067 312.215048 298.376636 475.161439 800.541336 612.629386 2024.302094 - 

p-value 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000  - 

K-S Stat 30.128992 11.539398 9.441953 17.555607 24.836580 28.719818 29.787484 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

R
2
 1.000000 0.715202 0.774959 0.967289 0.997151 0.999864 0.999993 - 

R
2
adj 1.000000 0.712759 0.773029 0.967009 0.997143 0.999864 0.999993 - 
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Ρώμη 

 
 
Πίνακας 4-6 : Απόδοση δικτύου για δεδομένα in-sample - Ρώμη 

 a6 d1 d2 d3 d4 d5 d6 Total 

No H.U. 1 3 10 1 1 1 1 - 

Md.AE 0.000263 0.199525 0.194138 0.107691 0.029566 0.005370 0.001266 0.348861 

MAE 0.000344 0.277062 0.288474 0.149858 0.043481 0.007703 0.001805 0.451265 

Max AE 0.002356 2.747897 2.047921 1.261370 0.277894 0.052367 0.012751 3.974629 

SSE 0.000786 528.713085 594.049957 156.888001 13.237896 0.421738 0.022904 1292.623234 

RMSE 0.000464 0.380752 0.403593 0.207409 0.060248 0.010754 0.002506 0.595344 

NMSE 0.000000 0.308988 0.204899 0.034322 0.002865 0.000158 0.000007 0.007820 

MSE 0.000000 0.144972 0.162887 0.043018 0.003630 0.000116 0.000006 0.354435 

MAPE 0.002737% 353.229654% 239.898524% 73.134741% 20.075512% 6.251986% 1.106241% Inf% 

SMAPE 0.002737% -4.279635% 58.374085% -0.338002% -2.519324% -0.821842% 0.269431% 4.718559% 

POCID 99.890291% 91.497532% 85.874931% 92.814043% 94.349973% 97.394405% 98.738343% 86.396050% 

IPOCID 99.862863% 88.343390% 84.284147% 84.448711% 92.265496% 97.037850% 98.710916% 82.775645% 

POS 100.000000% 79.627091% 86.893337% 95.475733% 98.875788% 99.643543% 99.945160% 99.862901% 

Residuals         

n/p ratio 331.545455 145.880000 49.283784 331.545455 331.545455 331.545455 331.545455 - 

Mean 0.000024 -0.000238 -0.000086 -0.000006 -0.000166 0.000019 0.000096 - 

Median 0.000031 0.002461 -0.013223 0.001597 0.000205 -0.000045 0.000123 - 

S. Dev. 0.000464 0.380804 0.403648 0.207437 0.060256 0.010755 0.002505 - 

DW 1.402286   2.547474   1.756881   1.853126   1.641177   1.498778   1.442392   - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB Q 

Stat 

5275.837145 1250.061084 1637.541297 3139.568055 5750.319023 6972.553207 5551.779330 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB 

Critical 

31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 - 

J-B Stat 443.970012 939.722935 634.379178 1490.100068 562.668967 1025.676764 726.204272 - 

p-value 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 - 

K-S Stat 30.144632 13.913798 13.368623 19.562636 25.844928 29.103281 29.917623 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

R
2
 1.000000 0.691012 0.795101 0.965678 0.997135 0.999842 0.999993 - 

R
2
adj 1.000000 0.688965 0.790915 0.965584 0.997127 0.999841 0.999993 - 
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Στοκχόλμη 

 
 
Πίνακας 4-7 : Απόδοση δικτύου για δεδομένα in-sample - Στοκχόλμη 

 a6 d1 d2 d3 d4 d5 d6 Total 

No H.U. 1 3 9 1 1 1 1 - 

Md.AE 0.000312 0.272201 0.257823 0.136177 0.039246 0.007039 0.001407 0.466038 

MAE 0.000420 0.372650 0.373774 0.197341 0.055715 0.010091 0.002002 0.586823 

Max AE 0.004321 2.963702 3.374030 2.307187 0.314144 0.069077 0.013394 5.009357 

SSE 0.001253 934.302313 993.658261 283.965755 21.138342 0.712289 0.028544 2147.319667 

RMSE 0.000586 0.506146 0.521976 0.279039 0.076132 0.013975 0.002798 0.767327 

NMSE 0.000000 0.299324 0.207299 0.033897 0.002766 0.000133 0.000006 0.009981 

MSE 0.000000 0.256184 0.272459 0.077863 0.005796 0.000195 0.000008 0.588791 

MAPE 0.060918% 207.010625% 298.887528% 1415.676770% 33.014518% 7.655363% 1.148435% Inf% 

SMAPE 0.016025% 109.173362% -404.521059% 25.656259% -8.761527% 0.345495% -0.513728% -3.127404% 

POCID 99.890291% 91.086122% 86.231487% 92.731761% 94.624246% 97.696105% 99.012617% 87.493143% 

IPOCID 99.917718% 88.069117% 84.393856% 85.929786% 91.826659% 97.092704% 98.902907% 83.269336% 

POS 100.000000% 79.078695% 85.412668% 95.557993% 98.711270% 99.725802% 99.972580% 96.627365% 

Residuals         

n/p ratio 331.545455 145.880000 54.432836 331.545455 331.545455 331.545455 331.545455 - 

Mean -0.000000 0.000036 -0.000101 -0.001063 0.000162 0.000019 0.000088 - 

Median 0.000007 0.000601 -0.010656 0.004660 0.000313 0.000174 0.000119 - 

S. Dev. 0.000586 0.506215 0.522048 0.279075 0.076142 0.013977 0.002797 - 

DW 1.407814   2.563874   1.754071   1.856963   1.639497   1.491262   1.446279   - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000013 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB Q 

Stat 

5321.911346 1200.817511 1664.159007 3069.477636 5636.310973 6561.281131 5535.290891 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

LB 

Critical 

31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 31.410433 - 

J-B Stat 2799.166058 663.941529 812.871604 2535.929293 262.537723 756.687869 795.993196 - 

p-value 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 - 

K-S Stat 30.122755 10.847562 10.676216 17.197209 24.886659 28.870225 29.885115 - 

p-value 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 

R
2
 1.000000 0.700676 0.792701 0.966103 0.997234 0.999867 0.999994 - 

R
2
adj 1.000000 0.698693 0.788879 0.966010 0.997226 0.999867 0.999994 - 
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4.3. Εκτίμηση απόδοσης δικτύου για 1-day-ahead forecasts 

 

Άμστερνταμ 

 

Πίνακας 4-8 : Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη 1-day-ahead - Άμστερνταμ 

 Total Error 

Md.AE 0.462402 

MAE 0.564940 

Max AE 2.886808 

SSE 196.613203 

RMSE 0.733939 

NMSE 0.014217 

MSE 0.538666 

MAPE Inf% 

SMAPE  3.443393% 

POCID 87.637363% 

IPOCID 84.890110% 

POS 97.808219% 

 

Διάγραμμα 4-15 : Σύγκριση πρόβλεψης 1-day-ahead και πραγματικών τιμών - Άμστερνταμ 
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Βερολίνο 

 

 
Πίνακας 4-9:  Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη 1-day-ahead - Βερολίνο 

 Total Error 

Md.AE 0.546756 

MAE 0.674718 

Max AE 3.826450 

SSE 287.757597 

RMSE 0.887906 

NMSE 0.013474 

MSE 0.788377 

MAPE 37.432037% 

SMAPE  0.883934% 

POCID 89.010989% 

IPOCID 83.241758% 

POS 97.534247% 

 

 

Διάγραμμα 4-16 : Σύγκριση πρόβλεψης 1-day-ahead και πραγματικών τιμών - Βερολίνο 
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Μαδρίτη 

 

Πίνακας 4-10 : Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη 1-day-ahead - Μαδρίτη 

 Total Error 

Md.AE 0.443178 

MAE 0.548585 

Max AE 2.605108 

SSE 176.200400 

RMSE 0.694796 

NMSE 0.008502 

MSE 0.482741 

MAPE 6.017469% 

SMAPE  5.607974% 

POCID 86.813187% 

IPOCID 84.890110% 

POS 99.452055% 

 

 

Διάγραμμα 4-17 :  Σύγκριση πρόβλεψης 1-day-ahead και πραγματικών τιμών - Μαδρίτη 
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Όσλο 

 

Πίνακας 4-11 : Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη 1-day-ahead - Όσλο 

 Total Error 

Md.AE 0.521295 

MAE 0.633198 

Max AE 3.463975 

SSE 252.206683 

RMSE 0.831250 

NMSE 0.009312 

MSE 0.690977 

MAPE 41.201261% 

SMAPE  26.266209% 

POCID 86.263736% 

IPOCID 83.241758% 

POS 96.164384% 

 

 

Διάγραμμα 4-18 : Σύγκριση πρόβλεψης 1-day-ahead και πραγματικών τιμών - Όσλο 
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Παρίσι 

 

 
Πίνακας 4-12 : Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη 1-day-ahead - Παρίσι 

 Total Error 

Md.AE 0.491920 

MAE 0.613538 

Max AE 2.717342 

SSE 230.983989 

RMSE 0.795508 

NMSE 0.015238 

MSE 0.632833 

MAPE 9.214593% 

SMAPE  10.560533% 

POCID 85.989011% 

IPOCID 82.692308% 

POS 99.178082% 

 

 

Διάγραμμα 4-19 : Σύγκριση πρόβλεψης 1-day-ahead και πραγματικών τιμών - Παρίσι 
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Ρώμη 

 

Πίνακας 4-13 : Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη 1-day-ahead - Ρώμη 

 Total Error 

Md.AE 0.386403 

MAE 0.486043 

Max AE 2.445899 

SSE 152.320791 

RMSE 0.646001 

NMSE 0.009888 

MSE 0.417317 

MAPE 4.328188% 

SMAPE  4.352203% 

POCID 86.538462% 

IPOCID 81.868132% 

POS 100.000000% 

 

 

Διάγραμμα 4-20 : Σύγκριση πρόβλεψης 1-day-ahead και πραγματικών τιμών - Ρώμη 
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Στοκχόλμη 

 

Πίνακας 4-14 : Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη 1-day-ahead - Στοκχόλμη 

 Total Error 

Md.AE 0.414795 

MAE 0.604761 

Max AE 3.868695 

SSE 258.338185 

RMSE 0.841294 

NMSE 0.009934 

MSE 0.707776 

MAPE 25.609709% 

SMAPE  -486.107939% 

POCID 88.461538% 

IPOCID 83.516484% 

POS 97.534247% 

 

 

Διάγραμμα 4-21 : Σύγκριση πρόβλεψης 1-day-ahead και πραγματικών τιμών - Στοκχόλμη 
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4.4. Εκτίμηση απόδοσης δικτύου για out-of-sample forecasts 

 

Άμστερνταμ 

 
Πίνακας 4-15 : Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη out-of-sample - Άμστερνταμ 

 Total Error 

Md.AE 2.432736 

MAE 3.009743 

Max AE 10.699414 

SSE 5026.340500 

RMSE 3.710902 

NMSE 0.766573 

MSE 13.770796 

MAPE 40.105761% 

SMAPE  34.041719% 

POCID 52.747253% 

IPOCID 55.494505% 

POS 96.712329% 

  

Διάγραμμα 4-22 : Σύγκριση πρόβλεψης out-of-sample και πραγματικών τιμών - Άμστερνταμ 
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Βερολίνο 

 

 
Πίνακας 4-16 : Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη out-of-sample - Βερολίνο 

 Total Error 

Md.AE 2.674812 

MAE 3.187331 

Max AE 12.297475 

SSE 5909.867473 

RMSE 4.023856 

NMSE 0.571205 

MSE 16.191418 

MAPE 146.522867% 

SMAPE  -24.906109% 

POCID 48.626374% 

IPOCID 44.505495% 

POS 90.684932% 

 

  

Διάγραμμα 4-23 : Σύγκριση πρόβλεψης out-of-sample και πραγματικών τιμών - Βερολίνο 
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Μαδρίτη 

 

 
Πίνακας 4-17 :  Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη out-of-sample - Μαδρίτη 

 Total Error 

Md.AE 4.284414 

MAE 5.210726 

Max AE 16.098824 

SSE 15591.126926 

RMSE 6.535703 

NMSE 5.236611 

MSE 42.715416 

MAPE 36.278164% 

SMAPE  38.052214% 

POCID 52.747253% 

IPOCID 50.000000% 

POS 99.452055% 

 

  

Διάγραμμα 4-24 : Σύγκριση πρόβλεψης out-of-sample και πραγματικών τιμών - Μαδρίτη 
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Όσλο 

 

 
Πίνακας 4-18 : Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη out-of-sample - Όσλο 

 Total Error 

Md.AE 3.177571 

MAE 3.647374 

Max AE 17.574034 

SSE 7628.860680 

RMSE 4.571760 

NMSE 0.512404 

MSE 20.900988 

MAPE 180.036072% 

SMAPE  108.257519% 

POCID 53.571429% 

IPOCID 48.626374% 

POS 84.383562% 

 

  

Διάγραμμα 4-25 : Σύγκριση πρόβλεψης out-of-sample και πραγματικών τιμών - 'Οσλο 
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Παρίσι 

 

 
Πίνακας 4-19 :  Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη out-of-sample - Παρίσι 

 Total Error 

Md.AE 3.081435 

MAE 3.835953 

Max AE 14.015006 

SSE 8571.978425 

RMSE 4.846119 

NMSE 2.332492 

MSE 23.484872 

MAPE 34.570579% 

SMAPE  37.046323% 

POCID 50.824176% 

IPOCID 48.076923% 

POS 98.904110% 

 

 

Διάγραμμα 4-26 : Σύγκριση πρόβλεψης out-of-sample και πραγματικών τιμών - Παρίσι  
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Ρώμη 

 

Πίνακας 4-20 : Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη out-of-sample - Ρώμη 

 Total Error 

Md.AE 3.384890 

MAE 3.835209 

Max AE 11.266530 

SSE 8102.969509 

RMSE 4.711679 

NMSE 2.720666 

MSE 22.199916 

MAPE 25.689315% 

SMAPE  25.737382% 

POCID 52.472527% 

IPOCID 52.197802% 

POS 100.000000% 

 

 

Διάγραμμα 4-27 : Σύγκριση πρόβλεψης out-of-sample και πραγματικών τιμών - Ρώμη 
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Στοκχόλμη 

 

Πίνακας 4-21 : Απόδοση δικτύου για πρόβλεψη out-of-sample - Στοκχόλμη 

 Total Error 

Md.AE 5.127401 

MAE 5.312080 

Max AE 18.183169 

SSE 15116.634962 

RMSE 6.435483 

NMSE 1.137589 

MSE 41.415438 

MAPE 272.535080% 

SMAPE  122.045852% 

POCID 57.967033% 

IPOCID 51.648352% 

POS 77.260274% 

 

 

Διάγραμμα 4-28 : Σύγκριση πρόβλεψης out-of-sample και πραγματικών τιμών - Στοκχόλμη  
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4.5. Ερμηνεία δεδομένων και αποτελεσμάτων 

 

Δεδομένα  

 

 Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα των προηγουμένων υποκεφαλαίων, η 

θερμοκρασία και στις εφτά πόλεις παρουσιάζει ετήσια εποχικότητα. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, η μέση θερμοκρασία είναι υψηλότερη το καλοκαίρι σε σχέση με το 

χειμώνα ενώ δεν λείπουν και οι ακραίες τιμές στις παρατηρήσεις. Σύμφωνα με τα 

περιγραφικά στατιστικά, η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από πολύ χαμηλή, στις 

βόρεια γεωγραφικά πόλεις (6.49 βαθμοί στο Όσλο και 6.84 βαθμοί στη Στοκχόλμη), 

έως υψηλή στις πιο νότιες πόλεις, (15.57 βαθμοί στη Ρώμη). Το εύρος των μέσων 

θερμοκρασιών, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στην μέγιστη και την ελάχιστη 

θερμοκρασία κυμαίνεται από 32.8 βαθμούς στη Μαδρίτη έως 45.8 βαθμούς στο 

Βερολίνο. Οι πόλεις όπου το κλίμα είναι γενικά ψυχρότερο παρουσιάζουν μεγαλύτερο 

εύρος λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών το χειμώνα. Η τυπική απόκλιση της 

μέσης θερμοκρασίας κυμαίνεται από 6.08 βαθμούς στο Άμστερνταμ μέχρι 7.91 

βαθμούς στο Βερολίνο και είναι μεγαλύτερη στις πόλεις με τα ψυχρότερα κλίματα.  

 Οι κατανομές της θερμοκρασίας στο Άμστερνταμ, το Βερολίνο, το Όσλο και το 

Παρίσι παρουσιάζουν αρνητική ασυμμετρία. Αντιθέτως οι κατανομές στη Μαδρίτη, τη 

Ρώμη και τη Στοκχόλμη παρουσιάζουν θετική ασυμμετρία. Η  κύρτωση κυμαίνεται από 

1.92 για τη Ρώμη έως 2.67 για το Άμστερνταμ και υποδηλώνει ότι οι παρατηρήσεις 

παρουσιάζουν παχιές ουρές, μεγαλύτερες από όσο θα προέβλεπε μία κανονική 

κατανομή. Η υπόθεση της κανονικότητας απορρίπτεται για όλες τις πόλεις και με βάση 

τα αποτελέσματα του τεστ Jarque-Bera. Σε γενικές γραμμές, όλες οι κατανομές 

παρουσιάζουν δύο κορυφές δεξιά και αριστερά της μέσης τιμής για θερμοκρασίες 

δηλαδή λίγο μικρότερες και λίγο μεγαλύτερες από το μέσο.  

 Σε όλες τις περιπτώσεις, η απόδοση του δικτύου για τα δεδομένα in-sample 

είναι εξαιρετική. Ο συντελεστής R
2
 λαμβάνει τιμές από 96.5% και πάνω για όλες τις 

πόλεις ενώ στην περίπτωση της Μαδρίτης αγγίζει το 99.94%. Αυτό το γεγονός 

καταδεικνύει ότι οι συνιστώσες της κυματιδιακής ανάλυσης περιλαμβάνουν όλη την 

πληροφορία της αρχικής χρονοσειράς των μέσων ημερησίων θερμοκρασιών.  
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Προβλέψεις 

 

 Για τις προβλέψεις χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές μέθοδοι. Η μέθοδος 

πρόβλεψης 1-day-ahead κάνει την παραδοχή ότι για την πρόβλεψη της θερμοκρασίας 

σε μία ημέρα όλες οι προηγούμενες τιμές της θερμοκρασίες είναι οι πραγματικές. 

Δηλαδή κατά την πρόβλεψη της τιμής της θερμοκρασίας την ημέρα t χρησιμοποιούνται 

οι πραγματικές τιμές μέχρι την ημέρα t-1. Στην συνέχεια για την πρόβλεψη της 

θερμοκρασίας την ημέρα t+1 όλες οι προηγούμενες προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένης 

και της πρόβλεψης για την ημέρα t, δε λαμβάνονται υπόψη. Αντιθέτως 

χρησιμοποιούνται οι εκ των προτέρων γνωστές πραγματικές τιμές της θερμοκρασίας 

έως την ημέρα t. Κατά τη δεύτερη μέθοδο, την πρόβλεψη out-of-sample, οι 

πραγματικές θερμοκρασίες για την περίοδο πρόβλεψης δεν είναι γνωστές. Η πρόβλεψη 

για την ημέρα t χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη τις τιμής την ημέρα t+1. Στη 

συνέχεια οι προβλεπόμενες τιμές για τις ημέρες t και t+1 χρησιμοποιούνται για την 

πρόβλεψη της τιμής της θερμοκρασίας την ημέρα t+2.  

 Όπως είναι αναμενόμενο, η πρώτη μέθοδος παράγει πολύ πιο ακριβείς 

προβλέψεις. Τα σφάλματα, δηλαδή οι διαφορές μεταξύ πραγματικών τιμών και 

προβλέψεων είναι μικρότερα τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και ποσοστιαία. Για τις 

προβλέψεις in-sample, το μέσο απόλυτο σφάλμα είναι μικρότερο από 0.7 για όλες τις 

πόλεις, ενώ το μέγιστο σφάλμα πρόβλεψης δεν ξεπερνά ποτέ το 3.86 για όλες τις 

προβλέψεις σε όλες τις πόλεις. Αντιθέτως, για τις προβλεψεις out-of-sample το μέσο 

απόλυτο σφάλμα κυμαίνεται από 3.01 έως 5.31. Τα αποτελέσματα είναι σαφώς 

χειρότερα, καθώς αφορούν προβλέψεις έως και 365 μέρες στο μέλλον βασιζόμενες σε 

προηγούμενες προβλέψεις μόνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μία μικρή απόκλιση στην 

αρχή να οδηγεί το μοντέλο σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα και σε σταθερές 

αποκλίσεις στο μέλλον. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα, οι προβλέψεις είναι 

εξαιρετικές για τις πρώτες εβδομάδες, όπου το δίκτυο έχοντας αναγνωρίσει όλες τις 

δυναμικές της θερμοκρασίας δίνει πολύ ακριβή αποτελέσματα. Στη συνέχεια, 

ακολουθείται απλά η ετήσια εποχικότητα της θερμοκρασίας. Αυτή η συμπεριφορά 

φαίνεται με περισσότερη λεπτομέρεια στα παρακάτω διαγράμματα, όπου ενδεικτικά 

παρατίθενται οι προβλέψεις out-of sample σε βάθος 30 ημερών για το Άμστερνταμ και 

το Βερολίνο: 
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Διάγραμμα 4-29 : Πρόβλεψη out-of-sample 30 ημερών - Άμστερνταμ 

 

Διάγραμμα 4-30 : Πρόβλεψη out-οf-sample 30 ημερών - Βερολίνο 
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Κεφάλαιο 5                                       

Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία έχει οδηγήσει σε έναν αριθμό συμπερασμάτων που 

προκύπτουν από τη βιβλιογραφική έρευνα πάνω στα παράγωγα καιρού και τις 

αντίστοιχες αγορές, από την μελέτη και την εφαρμογή της ανάλυσης κυματιδίων και 

των νευρωνικών δικτύων κυματιδίων αλλά και από την επεξεργασία των πειραματικών 

δεδομένων και αποτελεσμάτων. Το εύρος της ερευνητικής περιοχής έχει οδηγήσει και 

στην διατύπωση αρκετών προτάσεων για μελλοντική έρευνα πάνω στο αντικείμενο. 

 

5.1.  Συμπεράσματα εργασίας 

 

Τα παράγωγα καιρού είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία επιτρέπουν 

την αντιμετώπιση του οικονομικού κινδύνου που σχετίζεται με τις μετεωρολογικές 

συνθήκες. Οι επενδυτές, συνήθως μεγάλες επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή 

επενδυτικοί οίκοι τα χρησιμοποιούν ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης 

κινδύνου όταν οι λειτουργίες τους και οι χρηματικές τους ροές είναι εξαρτώμενες με 

προβλέψιμο τρόπο από συγκεκριμένες μετεωρολογικές μεταβλητές όπως η 

θερμοκρασία , η βροχόπτωση ή η χιονόπτωση. Οι αγορά των παραγώγων καιρού η 

οποία εξελίσσεται διαρκώς, είναι σχετικά νέα και βρίσκεται συγκεντρωμένη στις ΗΠΑ 

όπου και αρχικά εμφανίστηκε.  

Τα παράγωγα βασισμένα στη θερμοκρασία έχουν με διαφορά τη μεγαλύτερη 

αγορά και τις περισσότερες εφαρμογές και για αυτό το λόγο αποτέλεσαν το αντικείμενο 

μελέτης της παρούσης εργασίας. Για την τιμολόγηση των παραγώγων καιρού οι 

παραδοσιακές μέθοδοι όπως η ασφαλιστική μέθοδος και η ιστορική ανάλυση Burn 

κρίνονται ανεπαρκείς και στη θέση τους χρησιμοποιήθηκε η μοντελοποίηση της 

υποκείμενης μεταβλητής και πιο συγκεκριμένα της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας. Το 

μοντέλο που κρίθηκε ως βέλτιστο, είναι μία διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck με ετήσια 

εποχικότητα, γραμμική αυξητική τάση, χρονικά εξαρτημένη μεταβλητότητα, χρονικά 

εξαρτημένη ταχύτητα σύγκλισης προς την εποχική μέση τιμή και ένα στοχαστικό όρο 

θορύβου. 
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Για την ανάλυση των χρονοσειρών θερμοκρασίας ο κλασσικός 

μετασχηματισμός Fourier δεν είναι επαρκής, διότι παρέχει πληροφορία μόνο για το 

πεδίο της συχνότητας, ενώ όλη η χρονική πληροφορία εξαφανίζεται. Στην παρούσα 

εργασία, εξετάστηκε και έγινε χρήση του μετασχηματισμού κυματιδίων, ο οποίος 

παρέχει πληροφορία τόσο για το συχνοτικό όσο και για το χρονικό περιεχόμενο ενός 

σήματος. Η ανάλυση με κυματίδια οδήγησε στην ανάδειξη όλων των περιοδικοτήτων 

και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της θερμοκρασίας καθώς και της σχετικής 

συμβολής στους στη διαμόρφωση των τελικών τιμών σε κάθε χρονική περίοδο με 

μεγάλη ακρίβεια. 

Για τις προβλέψεις των μελλοντικών τιμών της θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκε 

η μέθοδος των νευρωνικών δικτύων κυματιδίων, τα οποία αποτελούν συνδυασμό των 

κλασσικών νευρωνικών δικτύων και της κυματιδιακής ανάλυσης.  Κατά τη χρήση 

αυτής της τεχνικής, απαιτείται προσεκτική κατασκευή του δικτύου, επιλογή 

αλγορίθμων εκπαίδευσης, επιλογή μοντέλου και καθορισμός των στατιστικά 

σημαντικών μεταβλητών. Με το συνδυασμό αυτό, παρακάμφθηκαν πολλά από τα 

προβλήματα και των δύο μεθόδων όσον αφορά το μέγεθος των δεδομένων εισόδου και 

της εκπαίδευσης αντίστοιχα και παρήχθησαν υψηλής ποιότητας προβλέψεις. 

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των δικτύων για δεδομένα in-sample, οι 

χρονοσειρές που παράγονται από τα νευρωνικά δίκτυα κυματιδίων προσεγγίζουν 

σχεδόν τέλεια τις πραγματικές και στις εφτά πόλεις οι οποίες αποτέλεσαν το 

αντικείμενο μελέτης της εργασίας, παρά τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει 

η χρονική εξέλιξη της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας στις κλιματικά διαφορετικές 

αυτές περιοχές. 

 Όσον αφορά τις προβλέψεις για μελλοντικές τιμές, χρησιμοποιήθηκαν δύο 

μέθοδοι, η πρόβλεψη 1-day-ahead και η πρόβλεψη out-of-sample για ένα παράθυρο 

ενός έτους. Η πρώτη μέθοδος παράγει εξαιρετικές προβλέψεις καταφέρνοντας να 

ανακαλύψει όλες τις κρυφές δυναμικές της θερμοκρασίες χρησιμοποιώντας πρόσφατες 

τιμές και ιστορικά στοιχεία. Η δεύτερη μέθοδος οδηγεί σε ακριβείς προβλέψεις μόνο 

για τις πρώτες εβδομάδες. Η ακριβής μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του καιρού είναι 

αδύνατη με τη χρήση οποιασδήποτε οποιαδήποτε επιστημονικής μεθόδου, με 

αποτέλεσμα η προβλεπόμενες τιμές μετά από κάποιο χρονικό σημείο να ακολουθούν 

απλά τη γνωστή ετήσια εποχικότητα της θερμοκρασίας. Παρότι όπως ήταν 

αναμενόμενο η πρώτη μέθοδος οδηγεί σε καλύτερες προβλέψεις, η δεύτερη μέθοδος 

έχει περισσότερες και πιο ρεαλιστικές εφαρμογές και τα αποτελέσματά της μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την σωστή τιμολόγηση παραγώγων καιρού. 
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5.2.  Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Εντός των πλαισίων της παρούσας εργασίας περικλείεται ένα μικρό μόνο 

κομμάτι της ευρύτερης περιοχής των παραγώγων καιρού. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί προς ένα μεγάλο αριθμό σχετικών κατευθύνσεων. Η απόδοση των 

νευρωνικών δικτύων κυματιδίων μπορεί να εκτιμηθεί υπολογίζοντας την απόκλιση από 

τις πραγματικές τιμές για ένα συγκεντρωτικό δείκτη θερμοκρασίας όπως HDD, CDD ή 

CAT για διάφορα χρονικά παράθυρα.  

Επίσης σχολαστικότερη έρευνα ενδέχεται να οδηγήσει στην εύρεση 

περισσότερων δυναμικών της μεταβλητότητας της θερμοκρασίας. Ένα πιο πολύπλοκο 

μοντέλο θα μπορούσε εκτός από την μέση ημερήσια θερμοκρασία να λαμβάνει υπόψη 

τις ακραίες τιμές, το εύρος διακύμανσης εντός μίας ημέρας ή ακόμα και να 

χρησιμοποιεί δεδομένα όπου  η διακριτότητα μεταξύ των τιμών είναι μικρότερη της 

μίας ημέρας. Φυσικά μία τέτοια προσπάθεια εξαρτάται από την ύπαρξη κατάλληλων 

και αξιόπιστων μετρήσεων. 

Στη συνέχεια, η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε μετεωρολογικές μεταβλητές 

πέραν της θερμοκρασίας. Οι ίδιες τεχνικές που συνδυάζουν την κυματιδιακή ανάλυση 

με τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μοντελοποίηση και την 

πρόβλεψη του ανέμου, της βροχόπτωσης και της χιονόπτωσης. Το γεγονός ότι 

μεταβλητές όπως η βροχόπτωση και η χιονόπτωση δεν είναι συνεχείς, προσθέτει 

σημαντική πολυπλοκότητα στην ανάλυση, παρότι συνήθως μας ενδιαφέρει μία 

αθροιστική τιμή κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου.  

Τέλος, σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλεξάρτηση μεταξύ 

των μετεωρολογικών μεταβλητών. Οι τιμές μίας μεταβλητής σε μία δεδομένη χρονική 

στιγμή μπορούν να αποτελέσουν πληροφορία εισόδου για την πρόβλεψη της τιμής μίας 

άλλης μεταβλητής. Η δημιουργία καλύτερων μοντέλων θα οδηγήσει στην καλύτερη 

τιμολόγηση των παραγώγων καιρού και στην ευρύτερη χρήση τους από τις επιχειρήσεις 

και τους επενδυτές. 
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