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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Οι προθεσµιακές αγορές αργού πετρελαίου και χρυσού ως οι πιο αντιπροσωπευτικές στον 

τοµέα των πρώτων υλών, επιλέχθηκαν για να διερευνηθούν για φαινόµενα µη-γραµµικότητας. 

Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος γραµµικής ανεξαρτησίας των Diks & Panchenko 

(2007) σε κάθε µία ξεχωριστά, για την περίοδο 1986-2012, προκειµένου να διαπιστωθεί πότε 

οι τιµές παρουσίασαν µη-γραµµική εξάρτηση. Παράλληλα οι δυο αγορές εξετάστηκαν για 

γραµµική και µη-γραµµική αιτιότητα κατά Granger µε υπόδειγµα VAR και µε µη-

παραµετρικό έλεγχο των Diks & Panchenko (2006) αντίστοιχα, ενώ συµπληρωµατικά η ίδια 

ανάλυση πραγµατοποιήθηκε και µεταξύ των αποδόσεων του αργού πετρελαίου και της 

µετοχής της Exxon Mobil για την περίοδο 2004-2012. Τα αποτελέσµατα της µονοµεταβλητής 

ανάλυσης δείχνουν απόρριψη του ελέγχου για τις αποδόσεις του αργού πετρελαίου µετά από 

εξωγενή σοκ, ενώ για το χρυσό η µη-γραµµική εξάρτηση προκύπτει κυρίως κατά τις αλλαγές 

στη µεταβλητότητα της χρονοσειράς. Οι έλεγχοι αιτιότητας φανερώνουν ότι στα έτη που 

συνέβησαν παγκόσµιας εµβέλειας γεγονότα υπάρχει κατά κανόνα γραµµική αιτιότητα από το 

αργό πετρέλαιο στο χρυσό, ενώ έντονες ενδείξεις µη-γραµµικής ανάδρασης παρουσιάζονται 

κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης του 2008-2009 και στα δύο ζευγάρια αποδόσεων 

που εξετάστηκαν. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αργό πετρέλαιο και ο χρυσός είναι οι δύο πιο σηµαντικές πρώτες ύλες και τα αγαθά µε τη 

µεγαλύτερη εµπορευσιµότητα στην αγορά πρώτων υλών. Το αργό πετρέλαιο είναι η κύρια 

ενεργειακή ύλη από την οποία παράγονται η βενζίνη, το ντίζελ, η κηροζίνη, το µαζούτ, το 

υγραέριο, καθώς και µια πληθώρα άλλων προϊόντων όπως άσφαλτος, λιπαντικά και διάφορα 

χηµικά. Η τιµή του προσδιορίζεται χρηµατιστηριακά, µέσα από την αγορά προθεσµιακών 

συµβολαίων και είναι συνυφασµένη µε παγκόσµιας εµβέλειας γεγονότα. Πόλεµοι, φυσικές 

καταστροφές και χρηµατοοικονοµικές κρίσεις έχουν άµεσο αντίκτυπο στην τιµή του αργού, 

ενώ παράλληλα, από τη στιγµή που είναι κύρια εισροή σε κάθε παραγωγική διαδικασία, η 

διακύµανση του αφήνει το αποτύπωµα της στην παγκόσµια ανάπτυξη. Ο χρυσός, από την 

άλλη πλευρά, είναι το σηµαντικότερο πολύτιµο µέταλλο λόγω της µεγάλης του ιστορίας ως 

νοµισµατικό µέσο. Επιπρόσθετα, για πολλά χρόνια, καθώς η αξία των συναλλαγµάτων 

καθορίζονταν σύµφωνα µε την τιµή του, αποτέλεσε βάση για το νοµισµατικό σύστηµα. Η τιµή 

του προσδιορίζεται και αυτή χρηµατιστηριακά µέσω προθεσµιακών συµβολαίων. Ο χρυσός 

προτιµάται από τους επενδυτές για λόγους διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου και αντιστάθµισης 

έναντι του πληθωρισµού ή χρηµατοοικονοµικών κρίσεων. Συνεπώς η ανάλυση αυτών των δύο 

πρώτων υλών αναµένεται να δώσει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. 

Η έρευνα επικεντρώνεται αρχικά στη µονοµεταβλητή ανάλυση του αργού πετρελαίου 

και του χρυσού. Χρησιµοποιώντας τις λογαριθµικές τους αποδόσεις, τα δύο αγαθά ελέγχονται 

το καθένα ξεχωριστά, για γραµµική ανεξαρτησία µε τον έλεγχο των Diks & Panchenko (2007) 

για την περίοδο 1986-2012 και τις εννιαετείς, τριετείς και ετήσιες υποπεριόδους της. 

Απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης του ελέγχου υπονοεί ότι οι αποδόσεις έχουν µια σχέση µη-

γραµµικότητας στη διάρκεια της εξεταζόµενης κάθε φορά περιόδου. Συνεπώς στη 

συγκεκριµένη εξέταση γίνεται µια προσπάθεια να βρεθεί κατά πόσο οι αποδόσεις, και 

εποµένως η αγορά κάθε αγαθού, ακολουθεί γραµµικούς ή µη-γραµµικούς µηχανισµούς 

διαµόρφωσης τιµής. Αυτό αντανακλά σε κάποιο βαθµό την πληροφορία που εισέρχεται στην 

αγορά και τον τύπο επενδυτών, ορθολογικών και µη, θεσµικών ή κερδοσκόπων. Η µελέτη σε 

διαδοχικές περιόδους έχει το πλεονέκτηµα ότι εντοπίζει σε ποια χρονικά διαστήµατα η αγορά 

του κάθε αγαθού συµπεριφέρεται αποτελεσµατικά, ενσωµατώνοντας άµεσα και ορθολογικά 

την κάθε πληροφορία και πότε εµπεριέχει στοιχεία πολυπλοκότητας λόγω µη σωστής 

διάχυσης της πληροφορίας και µεροληπτικής συµπεριφοράς των επενδυτών. 
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Τη µονοµεταβλητή ανάλυση του αργού πετρελαίου και του χρυσού έρχεται να 

συµπληρώσει η διµεταβλητή ανάλυση στην οποία µελετάται η γραµµική και η µη-γραµµική 

σχέση αιτιότητας µεταξύ των αποδόσεων των δύο µεταβλητών. Συγκεκριµένα, για την ίδια 

περίοδο και για τις ίδιες υποπεριόδους που εξετάστηκαν στη µονοµεταβλητή ανάλυση 

διερευνάται αρχικά η γραµµική σχέση αιτιότητας κατά Granger µε ένα υπόδειγµα τύπου 

VAR. Στη συνέχεια εφαρµόζεται ο µη-παραµετρικός έλεγχος των Diks & Panchenko (2006) 

για την ανάδειξη της µη-γραµµικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger. Ο έλεγχος αυτός 

πραγµατοποιείται στα ζεύγη των αποδόσεων που δεν έδωσαν στατιστικά σηµαντική γραµµική 

αιτιότητα, ή αν υπάρχει, στα κατάλοιπα του υποδείγµατος VAR που αποτελούν στην ουσία 

φιλτραρισµένα ζεύγη αποδόσεων, απαλλαγµένα πλέον από αυτήν τη σχέση αιτιότητας. Η 

µελέτη στις υποπεριόδους είναι πολύ σηµαντική γιατί αναδεικνύει το πως µεταλλάσσεται η 

σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών, ανάλογα µε το κλίµα στις αγορές και µε παγκόσµιας 

εµβέλειας γεγονότα. 

Η τιµή του αργού πετρελαίου είναι συνυφασµένη µε τα κέρδη πάρα πολλών εταιριών 

που έχουν να κάνουν µε παραγωγή προϊόντων και άρα µε την αξία της µετοχής τους, καθώς 

το πετρέλαιο αποτελεί εισροή για αυτές και µεγάλο κοµµάτι του κόστους τους. Μια µελέτη 

που θα διερευνούσε τη σχέση µεταξύ της τιµής µιας τέτοιας µετοχής και της τιµής του αργού, 

θα έδειχνε πως επηρεάζει η δεύτερη την πρώτη. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε µία τέτοια 

σχέση, η οποία αφορά όµως µια µεγάλη πετρελαϊκή εταιρία, η οποία εξορύσσει, αγοράζει και 

επεξεργάζεται µέσω των διυλιστηρίων της µεγάλες ποσότητες αργού πετρελαίου και συνεπώς 

έχει τη δύναµη να επηρεάζει την τιµή του. Η εταιρία που επιλέχθηκε είναι η Exxon Mobil, 

καθώς αποτελεί τη µεγαλύτερη πολυεθνική πετρελαϊκή εταιρία και η µετοχή της 

διαπραγµατεύεται σε αµερικάνικα δολάρια, όπως και η τιµή του αργού West Texas 

Intermediate που µελετάται στην παρούσα εργασία. Στα πλαίσια της διµεταβλητής ανάλυσης, 

µε τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αναλύεται η σχέση αιτιότητας, γραµµικής και 

µη, ανάµεσα στις αποδόσεις της τιµής του αργού και τις αποδόσεις της τιµής της Exxon Mobil 

για την περίοδο 2004-2012 και τις τριετείς και ετήσιες υποπεριόδους της. ∆εδοµένου ότι η 

συγκεκριµένη περίοδος περιλαµβάνει την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης αναδεικνύουν επιπλέον πώς η κρίση επηρέασε τη σχέση µεταξύ 

των δύο αυτών µεταβλητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΣ 

1.1 Πρώτες ύλες 

Οι πρώτες ύλες είναι φυσικά συστατικά που προέρχονται από τον πρωτογενή τοµέα της 

παραγωγής που περιλαµβάνει την εξόρυξη, τη γεωργία και την κτηνοτροφία (Pulvermacher, 

2005). Μία πρώτη κατάταξη των πρώτων υλών, αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά τους, είναι 

σε σκληρές και µαλακές πρώτες ύλες (Fabozzi et al., 2008). Οι σκληρές περιλαµβάνουν την 

ενέργεια, τα πολύτιµα µέταλλα και τα βιοµηχανικά µέταλλα, ενώ οι µαλακές. τα αγροτικά 

προϊόντα και την κτηνοτροφία. Πιο αναλυτικά, στις ενεργειακές πρώτες ύλες 

συγκαταλέγονται το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο γαιάνθρακας. Στα πολύτιµα 

µέταλλα κυρίαρχη θέση έχει ο χρυσός και ακολουθούν το ασήµι, ο λευκόχρυσος, το παλλάδιο, 

το ιρίδιο, το όσµιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο. Από τα βιοµηχανικά µέταλλα τα κυριότερα 

είναι ο χαλκός, το αλουµίνιο, το νικέλιο, το τιτάνιο, ο µόλυβδος και ο ψευδάργυρος, ενώ στην 

ίδια κατηγορία ανήκουν το χρώµιο, ο υδράργυρος, το σελήνιο και ο κασσίτερος. Τα αγροτικά 

προϊόντα χωρίζονται µε τη σειρά τους σε µαλακά που περιλαµβάνουν τη ζάχαρη, τον καφέ, το 

κακάο, το βαµβάκι, το καουτσούκ, το µαλλί, την ξυλεία και το µετάξι και στα σιτηρά και 

σπόρους όπως το καλαµπόκι, το σιτάρι, το ρύζι, η σόγια, η σίκαλη κ.α. Στην κτηνοτροφία, 

τέλος, περιέχονται τα βοοειδή και οι χοίροι. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι ευρέως 

χρησιµοποιούµενη, αλλά όχι απόλυτη, καθώς υπάρχουν πρώτες ύλες, όπως το καλαµπόκι, το 

οποίο εντάσσεται σε δύο κατηγορίες, αγροτικά προϊόντα και ενέργεια λόγω της παραγωγής 

βιοκαυσίµου. 

Παρόλο που οι πρώτες ύλες έχουν φυσική υπόσταση συνήθως αντιµετωπίζονται ως 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία . Ως µέσο επένδυσης διαφέρουν σηµαντικά από άλλα επενδυτικά 

στοιχεία (Fabozzi et al., 2008) και η κύρια διαφορά έγκειται στο ότι κατά βάση είναι 

καταναλωτικά και όχι επενδυτικά αγαθά. Έχουν ουσιαστική αξία και παρέχουν χρησιµότητα 

µέσω της παραγωγής και της κατανάλωσης. ∆εν παράγουν συνεχή ροή χρηµάτων και για 

αυτόν το λόγο δεν µπορεί να υπολογιστεί η παρούσα αξία τους µέσω προεξόφλησης 

µελλοντικών χρηµατοροών µε συνέπεια τα επιτόκια να έχουν µικρή επιρροή επάνω τους. 

Επιπλέον, έχουν περιορισµένη προσφορά ανά χρονική περίοδο, είτε λόγω της δύσκολης 

παραγωγής τους, είτε λόγω περιορισµένων αποθεµάτων, είτε λόγω εποχικότητας. Ένα άλλο 

στοιχείο διαφοροποίησης µε τα υπόλοιπα επενδυτικά στοιχεία είναι η ετερογένεια. Κάθε 

πρώτη ύλη έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η τιµή της εξαρτάται από ένα πλήθος ανόµοιων 
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παραγόντων. Παράλληλα, η αποθήκευση, και η ανανεωσιµότητα ή διαθεσιµότητα παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην τιµολόγηση. Κάποιες πρώτες ύλες, όπως τα βιοµηχανικά µέταλλα, 

µπορούν να αποθηκευτούν χωρίς µεγάλο κόστος και χωρίς να υποστούν φθορά. Σε αντίθεση η 

κτηνοτροφία απαιτεί συνεχές κόστος συντήρησης των ζωντανών, τα οποία αποφέρουν κέρδος 

µόνο σε µία συγκεκριµένη φάση της ζωής τους. Όσον αφορά στην ανανεωσιµότητα, η 

προσφορά πρώτων υλών, όπως πετρελαίου, φυσικού αερίου και πολύτιµων µετάλλων 

εξαρτάται εξολοκλήρου από την ικανότητα των παραγωγών να τις εξορύσσουν σε επαρκή 

ποσότητα και ποιότητα, ενώ αντίστοιχα η διαθεσιµότητα εξαρτάται από την ποσότητα που 

µπορούν να διαχειριστούν. Γενικά, η τιµή µη-ανανεώσιµων πρώτων υλών εξαρτάται από την 

τρέχουσα ζήτηση των επενδυτών, ενώ η τιµή των ανανεώσιµων εξαρτάται κατά κύριο λόγο 

από τα µελλοντικά κόστη παραγωγής. 

Η προσέγγιση της αγοράς πρώτων υλών µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, αλλά ο 

πιο διαδεδοµένος είναι οι συναλλαγές να βασίζονται σε προθεσµιακά ή άλλα παράγωγα 

συµβόλαια (Engelke & Yuen, 2008). Για αυτόν το λόγο, οι τιµές πρώτων υλών για 

χρηµατοοικονοµικές πράξεις καθορίζονται κατά βάση από παράγωγα συµβόλαια, ενώ οι 

τρέχουσες τιµές καθορίζονται από προθεσµιακά συµβόλαια µε διακανονισµό µιας µέρας. Οι 

προδιαγραφές των προθεσµιακών συµβολαίων θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο και την 

ποιότητα της πρώτης ύλης που αφορά στο µέγεθος της, στον προσδιορισµό της τιµής, στις 

ώρες συναλλαγής, στην ελάχιστη επιτρεπτή διακύµανση της τιµής, στο νόµισµα αναφοράς, 

στο ηµερήσιο όριο τιµής, στην τελευταία ηµέρα συναλλαγής και στους όρους παράδοσης 

(Fabozzi et al., 2008). 

Κατά πλειοψηφία, όταν τα προθεσµιακά συµβόλαια πλησιάζουν στη λήξη τους δεν 

πραγµατοποιείται παράδοση, αλλά είτε ανανεώνονται, είτε γίνεται κάποιος διακανονισµός µε 

µετρητά. Οι επενδυτές µπορεί να έχουν κέρδη από µετακινήσεις στην τιµή τους χωρίς να 

εµπλακούν µε λογιστικά θέµατα και κόστη αποθήκευσης που απαιτεί µία άµεση αγορά. Είναι 

σύνηθες στην προθεσµιακή αγορά πρώτων υλών οι επενδυτές να πουλάνε συµβόλαια 

ελπίζοντας σε µία πτώση της τιµής στο µέλλον, παρά το αντίθετο (Garner, 2010). Σε 

κανονικές συνθήκες αγοράς, η τρέχουσα τιµή θα είναι µικρότερη της µελλοντικής, λόγω του 

κόστους αποθήκευσης και ασφάλισης ως την ηµέρα παράδοσης. Κατά αναλογία, η τιµή 

βραχυπρόθεσµων συµβολαίων θα είναι µικρότερη από αυτή των µακροπρόθεσµων. Αυτή η 

κατάσταση περιγράφεται µε την ορολογία “contango”. Αν όµως, βραχυπρόθεσµα, υπάρχει 
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έλλειψη της πρώτης ύλης, οι τιµές θα προσδιοριστούν από τις δυνάµεις της προσφοράς και 

της ζήτησης. Σε αυτήν την περίπτωση το contango µπορεί να µειωθεί, ή και να αντιστραφεί, 

οπότε αναφέρεται ως “backwardation” µε την τρέχουσα τιµή να είναι υψηλότερη από την 

προθεσµιακή (Anson, 2008). Το backwardation παρατηρείται επιπλέον και σε περιόδους µη 

έλλειψης της πρώτης ύλης, γεγονός που αποδίδεται σε κερδοσκοπικές κινήσεις. 

Το µέγεθος και η ρευστότητα της προθεσµιακής αγοράς πρώτων υλών µπορεί να 

εκτιµηθεί αναλύοντας το ανοιχτό ενδιαφέρον και τον όγκο συναλλαγών σε όλα τα 

χρηµατιστήρια που διαπραγµατεύονται παράγωγα πρώτων υλών (WGC1, 2011a). Με τον όρο 

ανοιχτό ενδιαφέρον συµπεριλαµβάνονται όλα τα συµβόλαια που δεν λήγουν ή δεν 

παραδίδονται σε µία συγκεκριµένη µέρα και σχετίζεται µε το µέγεθος της αγοράς. Ο όγκος 

συναλλαγών αντιπροσωπεύει τον αριθµό των συµβολαίων που συναλλάσσονται σε µία 

συγκεκριµένη περίοδο και δίνει µία εκτίµηση της ρευστότητας. Η συναλλαγή των 

προθεσµιακών συµβολαίων πρώτων υλών πραγµατοποιείται σε ειδικευµένα χρηµατιστήρια, 

τα οποία προσφέρουν ένα οργανωµένο περιβάλλον µε ενιαίους κανόνες και τυποποιηµένα 

συµβόλαια. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι το New York Mercantile Exchange (NYMEX), 

το Chicago Board of Trade (CBOT),  το Chicago Mercantile Exchange (CME), το 

Intercontinental Exchange (ICE), το London Metals Exchange (LME), το Shanghai Futures 

Exchange (SHF), το China’s Dalian Commodity Exchange, το Tokyo Commodity Exchange 

(TOCOM), και το Multi Commodity Exchange of India (MCX). 

Εναλλακτικοί τρόποι συµµετοχής στην αγορά πρώτων υλών είναι µε άµεση επένδυση 

σε πρώτες ύλες ή µε έµµεση επένδυση σε µετοχές εταιριών που διαχειρίζονται φυσικούς 

πόρους, σε αµοιβαία κεφάλαια πρώτων υλών ή σε προθεσµιακούς δείκτες πρώτων υλών 

(Engelke & Yuen, 2008). Η άµεση επένδυση είναι η αγορά πρώτων υλών στις τρέχουσες τιµές 

τους, η οποία όµως δεν προτιµάται από τους επενδυτές, διότι υπάρχουν κόστη αποθήκευσης. 

Η αγορά µετοχών εταιριών που αγοράζουν ή πωλούν πρώτες ύλες είναι µία διαφορετική 

στρατηγική επένδυσης καθώς οι επενδυτές δεν αποκτούν άµεση έκθεση στις πρώτες ύλες, 

αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζουν τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους κάθε εταιρίας. 

Γενικά οι µετοχές τέτοιων εταιριών, αν και συσχετίζονται µε τις τιµές των πρώτων υλών, δεν 

αντανακλούν αποτελεσµατικά την επίδοση της αγοράς αυτής. Σε αντίθεση µε τις µετοχές 

πρώτων υλών, τα αµοιβαία κεφάλαια προσφέρουν καλύτερη διαφοροποίηση µε ένα µέσο 

                                                 
1 WGC: World Gold Council 
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κόστος συναλλαγών. ∆ιαφέρουν σε όρους διαχείρισης, κατανοµής και χρονικού ορίζοντα. 

Τέλος, υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός προθεσµιακών δεικτών πρώτων υλών στους 

οποίους µπορεί να πραγµατοποιηθεί µία επένδυση µε σχετικά χαµηλό κόστος. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι η επένδυση µέσω δεικτών περιλαµβάνει συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς όλες 

οι τιµές αποτιµώνται σε αµερικάνικο δολάριο. 

Οι κυριότεροι δείκτες πρώτων υλών είναι ο S&P Goldman Sachs Commodity Index 

(S&P GSCI) και ο Dow Jones-UBS Commodity Index (DJ-UBSCI). Περιέχουν ένα 

αντιπροσωπευτικό καλάθι πρώτων υλών λαµβάνοντας υπόψιν για κάθε µία την κατανάλωση, 

την οικονοµική σηµαντικότητα, τη ρευστότητα και την εµπορευσιµότητα. Οι δείκτες 

βασίζονται σε παλαιότερες επενδυτικές στρατηγικές χρησιµοποιώντας κυρίως ενεργά 

προθεσµιακά συµβόλαια (WGC, 2011a). 

Ο S&P GSCI αποτελείται από 20 περίπου πρώτες ύλες που έχουν να κάνουν µε την 

παραγωγή από τις οποίες τα δύο τρίτα είναι ενεργειακές πρώτες ύλες. Ο δείκτης αυτός 

επαναπροσδιορίζεται στο τέλος κάθε µήνα ώστε να συµπεριλάβει αλλαγές στα βάρη 

παραγωγής (τα οποία βασίζονται στους µέσους όρους της παραγωγής πρώτων υλών την 

τελευταία πενταετία) και στην επιλογή νέων προθεσµιακών συµβολαίων. Μία παραλλαγή 

αυτού του δείκτη, µε λιγότερο βάρος στην ενέργεια, είναι ο S&P Goldman Sachs Light 

Energy Commodity Index (S&P GSLE). Περιέχει τις ίδιες πρώτες ύλες µε τον S&P GSCI µε 

τη διαφορά ότι τα βάρη των ενεργειακών πρώτων υλών διαιρούνται µε το τέσσερα και τα 

υπόλοιπα αυξάνονται αναλογικά ώστε να αθροίζουν στη µονάδα. 

Ο DJ-UBSCI είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να αποτελεί σηµείο αναφοράς επενδύσεων 

στις πρώτες ύλες. Τα βάρη κάθε πρώτης ύλης που περιέχει βασίζονται στην οικονοµική 

σηµαντικότητα, στη διαφοροποίηση, στη συνοχή και στη ρευστότητα. Το χαρακτηριστικό 

αυτού του δείκτη είναι ότι καµία πρώτη ύλη ή κανένας τοµέας παραγωγής δεν κυριαρχεί, ενώ 

ο ενεργειακός τοµέας περιορίζεται περίπου στο ένα τρίτο του. Ο δείκτης αυτός 

επαναπροσδιορίζεται µία φορά το χρόνο µε τη ρευστότητα να έχει αναλογία 2:1 ως προς την 

παραγωγή. 

Οι τιµές πρώτων υλών καθορίζονται µακροπρόθεσµα, όπως και σε κάθε άλλο 

ελεύθερα εµπορεύσιµο αγαθό, από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης 

(Pulvermacher, 2005). Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά είναι οι καιρικές 

συνθήκες, ειδικά σε αγροτικά προϊόντα, η ευκολία µεταφοράς και αποθήκευσης πρώτων 
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υλών, το µήκος της παραγωγικής διαδικασίας. Ειδικότερα σε εξορύξιµες πρώτες ύλες, µεγάλο 

ρόλο παίζουν η σπανιότητα και η ικανότητα να ανιχνευθούν και να εξορυχθούν τα υπεδάφια 

αποθέµατα. Η ζήτηση επηρεάζεται από την ελαστικότητα εισοδήµατος και την ελαστικότητα 

τιµής. Οι πιο πολλές πρώτες ύλες είναι ανελαστικές ως προς το εισόδηµα, διότι οι σκληρές 

είναι απαραίτητες για κάθε παραγωγική διαδικασία, ενώ οι µαλακές αποτελούν τη βάση της 

κατανάλωσης. Σχετικά µε την ελαστικότητα τιµής, όσο πιο µοναδική είναι µία πρώτη ύλη, 

τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα να είναι ανελαστική, διότι δεν υπάρχουν κοντινά ή και 

καθόλου υποκατάστατα της. 

Βραχυπρόθεσµα, οι τιµές των πρώτων υλών επηρεάζονται από γεγονότα, όπως 

πολιτικές κρίσεις, απρόβλεπτα καιρικά φαινόµενα και επιδηµίες, καθώς επίσης και από 

κερδοσκοπικές θέσεις στις αγορές παραγώγων. Έχει παρατηρηθεί, ότι λόγω απότοµων 

µεταβολών στις δυνάµεις της ζήτησης και της προσφοράς, οι τιµές των πρώτων υλών 

οδηγούνται βραχυπρόθεσµα σε σηµαντικές αυξήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τα 

τελευταία χρόνια είναι η αύξηση της ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά από Κίνα, Ινδία, 

Βραζιλία και Ρωσία. Ειδικότερα, µετά από µια µακροχρόνια περίοδο ύφεσης στις τιµές 

πρώτων υλών τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ξεκίνησε µια διαρκής άνοδος, η 

οποία οδήγησε σε σχηµατισµό φούσκας (Garner, 2010). Οι τιµές εκτονώθηκαν τα έτη 2008-

2009 κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης και στη συνέχεια άρχισαν 

να ανεβαίνουν ξανά. 

Για να εξηγηθούν τέτοια φαινόµενα αναπτύχθηκε η Θεωρία του Σούπερ Κύκλου των 

Πρώτων Υλών (Commodity Super Cycle Theory). Σύµφωνα µε αυτήν, ο Σούπερ Κύκλος είναι 

µία διαρκής έκρηξη στις πραγµατικές τιµές των αγαθών, εξαιτίας της αστικοποίησης και 

βιοµηχανοποίησης µίας µεγάλης οικονοµίας (Fabozzi et al., 2008). Οδηγός του φαινοµένου 

είναι η υπερβάλλουσα ζήτηση η οποία προκαλείται από την επέκταση της παραγωγής, λόγω 

έντονης οικονοµικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η πλευρά της παραγωγής έχει αργή 

αντίδραση σε στρεβλώσεις της αγοράς και επιπρόσθετα δεν υπάρχει σχεδόν κανένας τρόπος 

να παρέµβει κάποια αρχή στην αγορά πρώτων υλών. Ως αποτέλεσµα, τα σοκ προσφοράς και 

ζήτησης αποτυπώνονται άµεσα στις τιµές ως έντονη µεταβλητότητα, η οποία αποτελεί 

αποτρεπτικό στοιχείο για πολλούς επενδυτές, παρόλο που οι πρώτες ύλες θεωρούνται ότι 

προσφέρουν πολύτιµη διαφοροποίηση σε ένα χαρτοφυλάκιο, εξαιτίας της χαµηλής 

συσχέτισης τους µε οµόλογα και µετοχές. 
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1.2 Αργό πετρέλαιο 

Το πετρέλαιο είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας και η σπουδαιότητα του ως πρώτη ύλη είναι 

κυρίαρχη. Σχηµατίστηκε από καταβυθισµένα κατάλοιπα οργανικού υλικού, τα οποία ήταν σε 

συνθήκες µηδενικού οξυγόνου, υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας για εκατοµύρια χρόνια. Η 

ιστορία του είναι σχετικά σύντοµη, καθώς ανακαλύφθηκε στα µέσα του 19ου αιώνα και η 

µαζική εξόρυξη του από φυσικά κοιτάσµατα άρχισε στις αρχές του 20ου αιώνα. Το πετρέλαιο 

είναι µη οµογενές, καθώς είναι µίγµα χιλιάδων οργανικών ουσιών, οι οποίες βρίσκονται σε 

διαφορετικές αναλογίες, ανάλογα µε την περιοχή εξόρυξης. Παγκοσµίως εξορύσσονται 

περίπου 250 διαφορετικά είδη αργού, οι διαφορές των οποίων εντοπίζονται κυρίως στις 

φυσικές ιδιότητες και στο ποσοστό θείου που περιέχουν (Eller & Sagerer, 2008). Το αργό 

πετρέλαιο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη φυσική του µορφή και για αυτό θα πρέπει να 

υποστεί επεξεργασία µέσω των διεργασιών διύλισης, πυρόλυσης, αποθείωσης και 

υδρογόνωσης. Τα κύρια προϊόντα αυτής της επεξεργασίας είναι το υγραέριο, η βενζίνη, η 

κηροζίνη το ντίζελ, το πετρέλαιο θέρµανσης, τα λιπαντικά και η άσφαλτος. 

Σήµερα υπάρχουν περισσότερα από 43.000 ενεργά πεδία από τα οποία εξορύσσεται 

αργό πετρέλαιο. Από αυτά τα δέκα µεγαλύτερα περιέχουν περίπου το 12% των παγκόσµιων 

αποθεµάτων. Η παραγωγή του αργού είναι συγκεντρωµένη σε συγκεκριµένες περιοχές της 

υφηλίου µε το 31% της παραγωγής να γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπου και βρίσκονται 

αποδεδειγµένα περισσότερα από το 59% των παγκόσµιων αποθεµάτων. Ακολουθούν, µε 

ποσοστά 16% και 14% της παγκόσµιας παραγωγής, Ευρασία και Αφρική αντίστοιχα, έπειτα 

Λατινική Αµερική µε 12%, Βόρεια Αµερική µε 10%, ενώ Ευρώπη, Ασία και Ωκεανία έχουν 

κάτω από 10% η κάθε µία, (WGC, 2011a). 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσφοράς πετρελαίου είναι η παρουσία 

ενός οργανισµού από χώρες εξαγωγείς, του OPEC (Organization of Petroleum Exporting 

Countries) που αποτελεί µερικό µονοπώλιο (Eller & Sagerer, 2008). Ιδρύθηκε το 1960 από 

πέντε χώρες, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, και Βενεζουέλα και στη συνέχεια 

προστέθηκαν Κατάρ, Ινδονησία, Λιβύη, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Αλγερία, Νιγηρία, 

Ισηµερινός, Γκαµπόν και Αγκόλα. Από αυτές η Ινδονησία και η Γκαµπόν έχουν αποχωρήσει 

από τον οργανισµό. Ο OPEC ελέγχει περίπου το 40% της παγκόσµιας παραγωγής πετρελαίου 

και τα µέλη του έχουν συντονισµένη πολιτική για τον όγκο εξαγωγής, ώστε να 
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προστατεύονται από τυχόν κατακρήµνιση της τιµής. Συνεπώς, οι αποφάσεις του οργανισµού 

για αύξηση ή µείωση του όγκου παραγωγής έχει τεράστια επιρροή στην τιµή του πετρελαίου. 

Στον τοµέα της ζήτησης υπάρχουν τεράστιες ανισότητες, καθώς οι δέκα µεγαλύτερες 

χώρες καταναλώνουν περίπου το 60% του διαθέσιµου αργού πετρελαίου, µε τις ΗΠΑ να είναι 

πρώτες στη λίστα µε 20%. Η παγκόσµια ζήτηση είναι σήµερα στα 85 εκατοµύρια βαρέλια2 

ανά µέρα και αυξάνεται µε ένα ρυθµό περίπου 1,2% ανά έτος (Eller & Sagerer, 2008). Η αιτία 

αυτής της αύξησης προέρχεται από την αλµατώδη ανάπτυξη που συντελείται στην Κίνα και 

την Ινδία, οι οποίες κατέχουν τη δεύτερη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στην κατανάλωση 

πετρελαίου. 

Η κύρια εξάπλωση της αγοράς πετρελαίου οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αλλαγή 

που έλαβε χώρα στη δοµή του κλάδου τη δεκαετία του 70 και µετά την ίδρυση του OPEC. 

Μέχρι τότε την εξόρυξη την έλεγχαν οι µεγάλες πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρίες. Αυτό 

άλλαξε µέσω της εθνικοποίησης της εξόρυξης, οπότε και δηµιουργήθηκαν πιο µικρές 

κρατικές εταιρίες που δραστηριοποιήθηκαν σε αυτό το κοµµάτι. Έτσι οι πρώτες αναγκάζονται 

πλέον να αγοράζουν κατά κύριο λόγο τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου από τις κρατικές 

εταιρίες εξόρυξης. Σταδιακά αυτή η αγοραπωλησία οδήγησε στην εξάπλωση της αγοράς 

ενέργειας και την ανάπτυξη προθεσµιακών συµβολαίων . 

Επειδή το αργό πετρέλαιο που εξορύσσεται δεν είναι, όπως αναφέρθηκε, οµογενές, 

στα χρηµατιστήρια προθεσµιακών συµβολαίων πρώτων υλών διαπραγµατεύονται 

διαφορετικοί τύποι αργού. Ο πιο γνωστός είναι το Brent, το οποίο εξορύσσεται στη Βόρεια 

Θάλασσα και αποτελεί σηµείο αναφοράς στην τιµολόγηση, όχι µόνο της ευρωπαϊκής, αλλά 

και της παγκόσµιας αγοράς πετρελαίου. Συγκεκριµένα, αποτελεί βάση τιµολόγησης για τα 

δύο τρίτα της διεθνής προσφοράς αργού. Τα προθεσµιακά του συµβόλαια διαπραγµατεύονται 

στο Intercontinental Exchange. Ένας δεύτερος τύπος αργού, που χρησιµοποιείται ως σηµείο 

αναφοράς ειδικά στην αµερικάνικη αγορά πετρελαίου, είναι το West Texas Intermediate, το 

οποίο διαπραγµατεύεται στο Chicago Mercantile Exchange και στο New York Mercantile 

Exchange. Αντίστοιχα, για την Ασιατική αγορά υπάρχει το προθεσµιακό συµβόλαιο του 

Oman Crude Oil, το οποίο διαπραγµατεύεται στο Dubai Mercantile Exchange. 

Στις προθεσµιακές αγορές, η αγορά πετρελαίου έχει το µεγαλύτερο µέγεθος και τη 

µεγαλύτερη ρευστότητα. Ο ηµερήσιος µέσος όρος πενταετίας 2006-2010 του ανοιχτού 

                                                 
2 1 βαρέλι ισούται µε 159 λίτρα 
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ενδιαφέροντος σε όλα τα χρηµατιστήρια παραγωγών ήταν 201,8 δις δολάρια και ο όγκος 

αντίστοιχα 83,5 δις δολάρια (WGC, 2011a). Χαρακτηριστικό είναι επίσης, ότι ο όγκος αργού 

που διακινείται µέσω των προθεσµιακών συµβολαίων είναι µία τάξη µεγέθους µεγαλύτερος 

σε σχέση µε αυτόν που παράγεται πραγµατικά. Οι τύποι των επενδυτών που συναλλάσσονται 

προθεσµιακά συµβόλαια πετρελαίου είναι δύο: οι εµπορικοί επενδυτές δηλαδή παραγωγοί και 

καταναλωτές και οι µη εµπορικοί, όπως κερδοσκόποι και χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί. Οι 

πρώτοι θέλουν να αντισταθµίσουν κάθε κίνδυνο η τιµή να κινηθεί αντίθετα µε τα συµφέροντα 

τους. Οι δεύτεροι προσπαθούν να βγάλουν κέρδος από βραχυπρόθεσµες αλλαγές στην τιµή 

και είναι αυτοί που παρέχουν την απαιτούµενη ρευστότητα στην αγορά (Medlock & Jaffe, 

2009). 

Ως χρηµατοοικονοµικό στοιχείο, το πετρέλαιο χαρακτηρίζεται από µεγάλη 

µεταβλητότητα σε σχέση µε άλλες πρώτες ύλες. Παράλληλα, έχει το µεγαλύτερο κίνδυνο, 

όπως αυτός αποτυπώνεται σε τιµή VaR3 (WGC, 2011a). ∆ηλαδή το πετρέλαιο αναµένεται να 

έχει περισσότερες απώλειες σε σχέση µε τις υπόλοιπες πρώτες ύλες στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα. Χαρακτηριστικό επίσης είναι, εξηγώντας και µέρος της µεταβλητότητας, ότι καθώς 

χρησιµοποιείται κυρίως για βιοµηχανικούς σκοπούς έχει µεγάλη εξάρτηση από τους 

οικονοµικούς κύκλους και συνδέεται άµεσα µε τις περιόδους ανάπτυξης και ύφεσης µεγάλων 

οικονοµιών (Hamilton, 2009). Μία ακόµη ιδιαιτερότητα του πετρελαίου είναι η έντονη 

αρνητική συσχέτιση του µε το αµερικάνικο δολάριο, η οποία υπολογίζεται για την περίοδο 

2001-2009 στο -0,8 (Medlock & Jaffe, 2009). Συνεπώς πολλοί επενδυτές που αναµένουν 

υποτίµηση του δολαρίου, στρέφονται στο πετρέλαιο για αντιστάθµιση, σχεδόν σίγουροι πως η 

τιµή του θα ανέβει. 

Η ιστορία της τιµής του πετρελαίου κρύβει από πίσω της πολλά ιστορικά και πολιτικά 

γεγονότα (Williams, 2011). Από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και µέχρι και το 1972 η τιµή 

του πετρελαίου παρουσίαζε χαµηλή µεταβλητότητα και κυµαινόταν σε τιµές από 14 έως 19 

δολάρια
4 ανά βαρέλι ($/bbl). Ειδικότερα, τα έτη 1971 και 1972 οι παραγωγοί παρουσίασαν 

µειωµένα κέρδη, όχι µόνο από τη χαµηλή τιµή του πετρελαίου, αλλά και από το γεγονός ότι 

το δολάριο ήταν υποτιµηµένο. Εκείνη την περίοδο έλαβαν χώρα µια σειρά κοµβικών 

γεγονότων που άλλαξαν την ιστορία του πετρελαίου. Αρχικά, το 1971 άρθηκε ο περιορισµός 

                                                 
3 VaR: Value at Risk 
4 Οι τιµές σε όλη αυτήν την ενότητα είναι αποπληθωρισµένες µε βάση το έτος 2010 
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παραγωγής για τις πετρελαϊκές εταιρίες στο Τέξας, καταργώντας το όριο όγκου πετρελαίου 

που επιτρεπόταν να εξορύσσουν. Παράλληλα, µετά από µια δεκαετία από την ίδρυση του, ο 

OPEC αρχίζει πλέον µε τη δύναµη του να επηρεάζει την αγορά πετρελαίου. Αυτά 

σηµατοδότησαν µια αλλαγή στον έλεγχο της τιµής από τις ΗΠΑ στον OPEC. Στις 5 

Οκτωβρίου του 1973, δυνάµεις της Συρίας και της Αιγύπτου επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στο 

Ισραήλ και άρχισε ο πόλεµος του Γιοµ Κιππούρ. Οι ΗΠΑ και ο δυτικός κόσµος έδειξαν την 

υποστήριξη τους στο Ισραήλ µε αποτέλεσµα πολλές αραβικές χώρες να πραγµατοποιήσουν 

εµπάργκο στις εξαγωγές πετρελαίου. Το αποτέλεσµα ήταν µέχρι το τέλος του 1974 η τιµή του 

σχεδόν να τετραπλασιαστεί και να φτάσει τα $43/bbl. Από το 1974 ως το 1978 η τιµή ήταν 

σχετικά σταθερή µεταξύ $42-37/bbl. Ένας δεύτερος κύκλος εκτίναξης της τιµής 

πραγµατοποιήθηκε τα έτη 1979 και 1980, εξαιτίας της Ιρανικής επανάστασης και του 

πολέµου του Ιράν µε το Ιράκ. Η τιµή έφτασε το 1980 σε νέο ιστορικό υψηλό $73/bbl. Στη 

συνέχεια άρχισε µια µακρόχρονη πτωτική πορεία µέχρι το 1998 µε την τιµή του πετρελαίου 

να φτάνει τα επίπεδα του 1970 $14/bbl. 

Από το 1998 µέχρι σήµερα υπάρχει µία διαρκής άνοδος µε µόνη εξαίρεση την 

οικονοµική κρίση του 2008. Η αύξηση της τιµής µέχρι το 2006 οφείλεται σε συνδυασµό 

αύξησης της ζήτησης, στην αδυναµία του OPEC να ελέγξει τις τιµές, καθώς και σε παγκόσµια 

γεγονότα, όπως η εισβολή στο Ιράκ το 2003. Πολλοί επενδυτές βλέποντας την τιµή συνεχώς 

να ανεβαίνει και έχοντας ανάγκη για αντιστάθµιση, στράφηκαν στην προθεσµιακή αγορά 

πετρελαίου. Η τάση για κερδοσκοπία ενισχύθηκε κατά τους πρώτους µήνες της παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης, δηµιουργώντας µία τεράστια φούσκα, µε την τιµή να αγγίζει  τον  Ιούλιο 

του 2008 τα $130/bbl. Ακολούθησε κατάρρευση της τιµής, καθώς έγιναν αισθητά τα 

αποτελέσµατα της κρίσης στην παγκόσµια οικονοµία και µέχρι το ∆εκέµβριο του 2008 η τιµή 

έφτασε κάτω από τα $40/bbl. Έχει αποδειχθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 

οικονοµικής κρίσης, εκτός από το σοκ στην τιµή του πετρελαίου προκλήθηκε και αύξηση της 

µεταβλητότητας της (Zhang et al., 2009). Παρόλα αυτά, η ασθενής ανάκαµψη της οικονοµίας, 

η αυξανόµενη ζήτηση από τις αγορές της Ασίας και η επιµονή των κερδοσκόπων διαµορφώνει 

σήµερα την τιµή του πετρελαίου λίγο πιο πάνω από τα $100/bbl. 

Είναι ενδιαφέρον να επισηµανθούν οµοιότητες και διαφορές της τελευταίας κρίσης 

στην τιµή του πετρελαίου το 2007-2008, µε τις δύο προηγούµενες το 1971 και το 1979-1980 

(Kesicki, 2010). Όσον αφορά στις οµοιότητες, περίοδοι οικονοµικής ανάπτυξης προηγήθηκαν 
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και στις τρεις περιπτώσεις. Αναφέρεται ότι την περίοδο 2003-2008 η παγκόσµια οικονοµία 

είχε ρυθµό ανάπτυξης 4%. Επίσης, η περίσσεια πετρελαίου από τους παραγωγούς ήταν πολύ 

µικρή, ειδικά στις αρχές του 21ου αιώνα, κανένας παραγωγός δεν είχε τη δυνατότητα να 

αυξήσει την προσφορά του για να προλάβει την αυξανόµενη ζήτηση. Οι γεωπολιτικοί 

παράγοντες είναι ένα τρίτο κοινό σηµείο. Στις δύο πρώτες κρίσεις οι πολιτικές αποφάσεις του 

OPEC έπαιξαν σηµαντικό ρόλο. Η πρόσφατη εκτίναξη της τιµής του πετρελαίου συνδέεται 

εντούτοις µε γεωπολιτικές αναταραχές σε περιοχές εξόρυξης. Τέλος, η άνοδος της τιµής του 

πετρελαίου και στις τρεις αυτές περιόδους συνδέεται µερικώς µε την υποτίµηση του δολαρίου. 

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι η πρόσφατη κατάσταση είχε και σηµαντικές διαφορές µε τις 

συνθήκες 30 και 40 χρόνια πριν. Ένα στοιχείο που δεν υπάρχει στην πρόσφατη περίοδο, είναι 

οι πληθωριστικές πιέσεις που αναφέρονταν από τον OPEC ως λόγος αύξησης τιµών. Επίσης, 

οι κερδοσκόποι µπορούν σήµερα µε τις θέσεις τους στην προθεσµιακή αγορά να επιταχύνουν 

µια άνοδο ή µια κάθοδο της τιµής πετρελαίου. Παρόλα αυτά, οι πετρελαϊκές µετοχές δεν 

αυξήθηκαν ιδιαίτερα, σε αντίθεση µε τον πανικό που επικράτησε λόγω αβεβαιότητας το 1973 

και το 1980. Τέλος, το πετρέλαιο σήµερα, έχει λιγότερο σηµαντικό ρόλο, καθώς οι οικονοµίες 

είναι περισσότερο ανοιχτές και ευέλικτες, όσον αφορά στις ενεργειακές ύλες. Το φυσικό 

αέριο και το υγραέριο έχουν κερδίσει τη θέση τους ως δυνατά υποκατάστατα στην οικιακή 

θέρµανση και στη µηχανοκίνηση αντίστοιχα, ενώ παράλληλα οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

“κλέβουν” συνεχώς µερίδιο από την αγορά πετρελαίου. 

Η τιµή του πετρελαίου, όπως αναφέρθηκε, µετά την οικονοµική κρίση συνεχίζει να 

είναι ψηλά και τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Για πάνω από είκοσι χρόνια, οι 

ανακαλύψεις νέων κοιτασµάτων αργού είναι δυσανάλογες της αυξανόµενης ζήτησης. 

Υπολογίζεται ότι για κάθε τέσσερα βαρέλια αργού που καταναλώνονται, µόνο ένα 

αναπληρώνεται, ενώ µέσω σεισµικών µεθόδων υποστηρίζεται ότι έχουν ανακαλυφθεί περίπου 

95% των υπαρχόντων αποθεµάτων (Eller & Sagerer, 2008). Ως αποτέλεσµα, σύντοµα θα 

ξεπεραστεί η κορυφή του πετρελαίου και η παγκόσµια παραγωγή θα αρχίσει να µειώνεται 

παγκοσµίως, παρόλο που η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνει. Αυτό αναµένεται να οδηγήσει σε 

έντονη άνοδο στις τιµές, όχι µόνο του πετρελαίου, αλλά και όλων των αγαθών που η 

παραγωγή τους συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε αυτό, καθώς επίσης και σε γενικότερες 

µακροοικονοµικές διαταραχές. 
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1.3 Χρυσός 

Ο χρυσός ανήκει στην κατηγορία των πολύτιµων µέταλλων. Είναι γνωστός από την 

αρχαιότητα και ανέκαθεν θεωρούνταν ένδειξη πολυτέλειας και ευηµερίας. Η κύρια πηγή 

χρυσού, περίπου 60%, είναι µέσω εξόρυξης. Υπολογίζεται ότι από την αρχαιότητα µέχρι 

σήµερα έχουν εξορυχθεί περίπου 168300 τόνοι, ενώ τα τελευταία χρόνια ο µέσος όρος 

εξόρυξης είναι 2230 τόνοι ανά έτος. Οι περιοχές εξόρυξης χρυσού είναι διασκορπισµένες ανά 

την υφήλιο, µε καµιά περιοχή να µην έχει πάνω από το 20% της παραγωγής (WGC, 2011a). 

Συγκεκριµένα, η Λατινική Αµερική, Αφρική και Ασία κατέχουν η κάθε µια κοντά στο 20% 

της παγκόσµιας εξόρυξης, ακολουθούν µε 12-14% η Βόρεια Αµερική, Ευρασία και Ωκεανία, 

ενώ η Ευρώπη και Μέση Ανατολή έχουν 1-2%. Η µεγαλύτερη παραγωγός χώρα είναι η Κίνα 

µε 355 τόνους το 2011 και ακολουθεί η Αυστραλία µε 270 τόνους. Αποτέλεσµα της 

γεωγραφικής διαφοροποίησης είναι ότι ο χρυσός εµφανίζεται λιγότερο επιρρεπής σε 

γεωπολιτικούς ή άλλους κινδύνους, όπως αλλαγές στο κλίµα, γεγονός που οδηγεί στη χαµηλή 

µεταβλητότητα του, σε σχέση µε άλλες πρώτες ύλες. Ως µέταλλο θεωρείται σχετικά σπάνιο, 

αλλά καθώς είναι ανθεκτικός σε οξείδωση και διάβρωση, όλος ο χρυσός που έχει εξορυχθεί 

στο παρελθόν µένει αναλλοίωτος και είναι διαθέσιµος σήµερα σε κάποια µορφή. Συνεπώς, 

µία εναλλακτική πηγή προσφοράς χρυσού προέρχεται από την ανακύκλωση, η οποία αποτελεί 

και το υπόλοιπο 40% της προσφοράς. Η προσφορά µέσω της ανακύκλωσης επιτρέπει στην 

αγορά χρυσού να απορροφά αποτελεσµατικά σοκ ή ελλείψεις στην παραγωγή (WGC, 2011b). 

Το µεγαλύτερο ποσοστό του χρυσού, περίπου 50% των διαθέσιµων αποθεµάτων, 

χρησιµοποιείται στην κοσµηµατοποιία. Την τελευταία πενταετία πάνω από το 60% αυτής της 

ζήτησης προέρχεται από Κίνα, Ινδία, Τουρκία και Μέση Ανατολή (WGC, 2011b). Επίσης, 

αποτελεί µέσο επένδυσης και αποθήκευσης πλούτου και για αυτό µεγάλη ποσότητα κρατείται 

ως απόθεµα από τις κεντρικές και ιδιωτικές τράπεζες σε µορφή νοµισµάτων ή ράβδων. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ έχουν τα µεγαλύτερα αποθέµατα σε χρυσό, µε 10787 και 

8133 τόνους αντίστοιχα για το 2010. Το ποσοστό του διαθέσιµου χρυσού που βρίσκεται σε 

µορφή νοµισµάτων ή ράβδων ξεπερνάει το 40%. Τα τελευταία χρόνια ο χρυσός εδραιώθηκε 

και ως ένα αναγκαίο και αξιόπιστο συστατικό σε τεχνολογικές εφαρµογές, ιδιαίτερα στους 

κλάδους της ηλεκτρονικής, της ιατρικής και της οδοντιατρικής, κυρίως λόγω της υψηλής 

θερµικής αγωγιµότητας του και της ανθεκτικότητας του στη διάβρωση. Περίπου 10% των 

διαθέσιµων αποθεµάτων χρησιµοποιείται σε τέτοιες εφαρµογές (WGC, 2012). 
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Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η µεγάλη σηµασία που είχε ως 

νοµισµατικό στοιχείο (WGC, 2011a). Εφόσον θεωρείται για αιώνες ως ένα πολύτιµο και 

σχετικά σπάνιο µέταλλο ήταν λογικό να συνδεθεί µε την αξία των νοµισµάτων. Για αυτόν το 

λόγο, αποτέλεσε για µία µακρά περίοδο, αρχικά µε τον Κανόνα του Χρυσού (1870-1914) και 

έπειτα µε τη συνθήκη του Bretton Woods (1944-1971), τη βάση για την υποστήριξη των 

νοµισµατικών συστηµάτων. Έτσι, κάθε κεντρική τράπεζα όφειλε να είχε αποθέµατα σε χρυσό 

ίσα µε την αξία των νοµισµάτων που έκοβε. Το 1971 καταργήθηκε η συνθήκη Bretton Woods, 

η οποία προέβλεπε µεταξύ άλλων σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία +/-1% σε σχέση µε το 

χρυσό για κάθε χώρα που συµµετείχε και κλείδωµα της τιµής χρυσού στα 35 δολάρια ανά 

ουγκιά
5 ($/oz). 

Ο κυρίαρχος ρόλος του όλα αυτά τα χρόνια έχει ως αποτέλεσµα την έντονη επίδραση 

του στο υπάρχον νοµισµατικό σύστηµα ακόµα και σήµερα. Οι κεντρικές τράπεζες και οι 

κυβερνήσεις εξακολουθούν να κρατούν τεράστια αποθέµατα χρυσού ως διαφύλαξη εθνικού 

πλούτου και προστασία ενάντια σε οικονοµική αστάθεια. Συγκεκριµένα, αποτελεί το τρίτο 

µεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο, 13% του συνόλου, µετά από τα περιουσιακά στοιχεία που 

είναι εκφρασµένα σε δολάρια και ευρώ. Επιπρόσθετα σε πολλές χρηµατοοικονοµικές 

συναλλαγές χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ως εγγύηση, λόγω της µεγάλης 

ρευστότητας που τον χαρακτηρίζει. 

Η αγορά του είναι καλά εδραιωµένη µε µεγάλη ρευστότητα, η οποία επηρεάζεται 

έντονα από τις δυνάµεις της προσφοράς και τη ζήτησης, καθώς και από το γεγονός ότι ο 

χρυσός θεωρείται από πολλούς επενδυτές ως ένα εναλλακτικό χρηµατικό στοιχείο χωρίς 

ρίσκο χρεοκοπίας. Για το 2010 µόνο, τα χρηµατοοικονοµικά αποθέµατα υπολογίζονται στα 

2,4 τρις δολάρια. Οι περισσότερες συναλλαγές σε χρυσό γίνονται µε τη µορφή ράβδων και 

λαµβάνουν χώρα εξωχρηµατιστηριακά (Over the Counter). Για το 2010 ο µέσος όρος 

ηµερήσιων συναλλαγών υπολογίστηκε σε 21 δις δολάρια, χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν οι 

συναλλαγές που γίνονται µεταξύ εµπόρων τις οποίες οι τράπεζες υπολογίζουν από 3 έως και 

10 φορές υψηλότερες. Συνολικά δηλαδή, εκτιµάται για το 2010 ένας όγκος ηµερήσιων 

συναλλαγών από 63 έως και 211 δις δολάρια (WGC, 2011a). Στις προθεσµιακές αγορές η 

αγορά χρυσού είναι η τρίτη µεγαλύτερη σε µέγεθος και έχει τον τρίτο µεγαλύτερο όγκο 

συναλλαγών µετά την αγορά πετρελαίου και του χαλκού. Παρόλο το αυξηµένο ενδιαφέρον 

                                                 
5 1 ουγκιά ισούται µε 31,10 γραµµάρια 
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για χρυσό τα τελευταία χρόνια, το συνολικό ανοιχτό ενδιαφέρον σε χρυσό για ένα µήνα 

αντιστοιχεί στο 4% των χρηµατοοικονοµικών αποθεµάτων. 

Ο χρυσός ως διαπραγµατεύσιµη πρώτη ύλη στις αγορές κεφαλαίου έχει µία ιδιαίτερη 

δυναµική και χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες πρώτες ύλες. Τα 

αίτια αυτής της διαφορετικότητας εντοπίζονται στις πολλές διαφορετικές οπτικές του. Για 

παράδειγµα, πέρα από τις χρήσεις του που αναφέρθηκαν παραπάνω, χρησιµοποιείται από τους 

επενδυτές ως αντιστάθµισµα στον πληθωρισµό (WGC, 2011c) και ως προστασία στη 

νοµισµατική υποτίµηση (Capie et al., 2005). Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει µία 

ιδιαίτερη συµπεριφορά των επενδυτών απέναντι στο χρυσό όταν συµβαίνουν οικονοµικές και 

χρηµατοοικονοµικές µεταβολές, είτε σε περιόδους ανάπτυξης, είτε σε περιόδους ύφεσης. Η 

κύρια αιτία για όλα αυτά είναι η νοµισµατική φύση του, η αξία του οποίου δεν µπορεί να 

προσδιορισθεί από κυβερνήσεις ή από τις κεντρικές τράπεζες. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, 

παρά τις ιδιαιτερότητες του, το βάρος του στους δείκτες πρώτων υλών είναι σχετικά µικρό 

κυµαίνεται από 3% ως 7% (WGC, 2011a). Συνεπώς, οι δείκτες έχουν µικρή έκθεση σε αυτό 

το προϊόν και έτσι τα χαρακτηριστικά του µένουν σχετικά αφανή. 

Οι ιδιαιτερότητες του χρυσού ως χρηµατοοικονοµικό στοιχείο, σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες πρώτες ύλες, αφορούν στην επίδοση του σε όρους αποδόσεων, µεταβλητότητας, 

κινδύνου και συσχέτισης. Μακροχρόνια τείνει να έχει υψηλότερες αποδόσεις σε µία βάση 

προσαρµοσµένου κινδύνου (WGC, 2011a). Αν και δεν έχει πάντα τις καλύτερες αποδόσεις σε 

σχέση µε άλλες πρώτες ύλες, παρουσιάζει συνεχώς τη µικρότερη µεταβλητότητα, µε εξαίρεση 

την κτηνοτροφία, ακόµα και σε σχέση µε τους διαφοροποιηµένους δείκτες πρώτων υλών. 

Συγκεκριµένα, τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει περίπου 6% µικρότερη µεταβλητότητα από τον 

S&P GSCI (WGC, 2011d). Ο λόγος πληροφορίας (information ratio) για το χρυσό, ο οποίος 

µετράει την απόδοση ανά µονάδα κινδύνου, είναι ένας από τους υψηλότερους τα τελευταία 

είκοσι χρόνια, ενώ προηγούνται του χαλκού και του λευκόχρυσου. Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος 

σε µορφή VaR δείχνει ότι ο χρυσός θα έχει τις λιγότερες αναµενόµενες απώλειες σε ένα 

χρονικό διάστηµα µέσα σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο εµπιστοσύνης, σε σχέση, όχι µόνο µε τις 

υπόλοιπες πρώτες ύλες, αλλά και µε τους διαφοροποιηµένους δείκτες πρώτων υλών (WGC, 

2010a). Τα κύρια αίτια για τη χαµηλή µεταβλητότητα και το χαµηλό κίνδυνο που παρουσιάζει 

είναι ότι παραµένει ανθεκτικός σε αρνητικά σοκ προσφοράς ή σε αύξηση της ζήτησης, τα 

οποία καταπολεµούνται µε την προσφορά ανακυκλωµένου χρυσού, ενώ επιπρόσθετα, η 
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διασπορά των περιοχών εξόρυξης ανά την υφήλιο µειώνει τον κίνδυνο από γεωπολιτικές 

αναταραχές. 

Παράλληλα, λόγω της ποικιλοµορφίας του ως πρώτη ύλη, ως χρηµατοοικονοµικό και 

ως νοµισµατικό στοιχείο, επηρεάζεται λιγότερο από τον οικονοµικό κύκλο και είναι 

ανθεκτικός σε περιόδους οικονοµικών κρίσεων (WGC, 2011a). Ως αποτέλεσµα, η συσχέτιση 

του µε τις υπόλοιπες πρώτες ύλες, σε επίπεδο αποδόσεων παραµένει σχετικά χαµηλή, µε 

εξαίρεση τα υπόλοιπα πολύτιµα µέταλλα. Ιδιαίτερα έντονη είναι η συσχέτιση του µε το ασήµι, 

διότι και τα δύο µέταλλα χρησιµοποιούνται σε παρόµοιες εφαρµογές, ενώ µειώνεται όσον 

αφορά στα µέταλλα που χρησιµοποιούνται µε µεγαλύτερη συχνότητα στη βιοµηχανία, όπως ο 

λευκόχρυσος και ο χαλκός. Χρυσός και αργό πετρέλαιο, εκ πρώτης όψεως δε φαίνεται να 

έχουν κάποια σταθερή σχέση, καθώς σε κάποιες περιόδους κινούνται στην ίδια κατεύθυνση 

και σε άλλες αντίθετα, µε το συντελεστή συσχέτισης να παίρνει τιµές από -0,3 έως 0,6. 

Αναφορικά µε άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, όπως εταιρικά οµόλογα, µετοχές, οµόλογα 

αναδυόµενων αγορών, ο συντελεστής είναι κοντά στο µηδέν. Παράλληλα έχει βρεθεί ότι µε 

πολλά από αυτά αλλάζει πρόσηµο σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, µε τέτοιο τρόπο που να 

ανταµοίβει τους επενδυτές. Έτσι, ενώ σε περιόδους ανάπτυξης είναι θετικός, σε περιόδους 

ύφεσης οι επενδυτές στρέφονται για προστασία στο χρυσό, µε αποτέλεσµα να παίρνει 

αρνητικές τιµές. 

Εξετάζοντας την πορεία της τιµής του χρυσού τις τελευταίες τρεις δεκαετίες 

προκύπτουν δύο διαφορετικά µοτίβα. Στις δεκαετίες του 80 και 90 η τιµή του ήταν σχετικά 

σταθερή και κυµαινόταν από $250/oz ως $450/oz, δεδοµένα που δείχνουν µία έλλειψη 

ενδιαφέροντος από τους επενδυτές για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το 1999 η τιµή 

διαµορφωνόταν στα $253/oz, πολύ κοντά στο χαµηλό εικοσαετίας. Η επόµενη και πιο 

ενδιαφέρουσα περίοδος άρχισε το 2001 µε την τιµή του να κλείνει στα $277/oz στο τέλος του 

έτους. Από εκεί και έπειτα υπήρξε µια συνεχή άνοδος της τιµής ανά έτος, η οποία έφτασε 

µέχρι ένα ιστορικά υψηλό το Σεπτέµβριο του 2011 στα $1895,5/oz και µέχρι σήµερα 

κυµαίνεται µεταξύ $1550/oz και $1800/oz. Ενδεικτικά η αύξηση της τιµής από το τέλος του 

2001 έως τον Αύγουστο του 2011 άγγιξε το 556%, µε έξι χρόνιες στην περίοδο 2002-2010 να 

έχει απόδοση πάνω από 20% ανά έτος (WGC, 2011d). 

Μέχρι το 2008 που ξέσπασε η οικονοµική κρίση οι αιτίες της ανόδου µπορούσαν να 

βρεθούν στα κοµµάτια της προσφοράς και της ζήτησης. Από την πλευρά της προσφοράς µετά 
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το 2001 η παραγωγή χρυσού άρχισε να µειώνεται λόγω κυρίως µαταίωσης ή παρεµπόδισης 

σχεδίων εξόρυξης σε νέες περιοχές. Επιπρόσθετα, το κόστος εξόρυξης ανέβηκε αισθητά. 

Υπολογίζεται ότι το κόστος για αντικατάσταση παλαιών µεταλλείων σε καινούριες περιοχές 

ανέβηκε από $282/oz το 2001 σε $928/oz το 2010 (WGC, 2011d). Από την πλευρά της 

ζήτησης η συνεχής αύξηση του ΑΕΠ των περισσοτέρων χωρών είχε άµεση επίδραση στη 

ζήτηση για αγαθά πολυτελείας, όπως τα κοσµήµατα. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί η 

ανάπτυξη των αγορών της Ινδίας και της Κίνας, οι οποίες έχουν τεράστιο µέγεθος και 

επηρεάζουν πολύ έντονα τη ζήτηση (WGC, 2010b). Τέλος, µετά το 2004 οι επενδυτές βρήκαν 

ένα νέο τρόπο να προσεγγίσουν την αγορά χρυσού µέσω των αµοιβαίων κεφαλαίων σε χρυσό. 

Ο χρυσός, σε αντίθεση µε τις άλλες πρώτες ύλες, διατήρησε την ανοδική του τάση και 

κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης, κλείνοντας µε θετικές αποδόσεις το 

2008. Ο λόγος ήταν η προστασία που προσφέρει στους επενδυτές σε περιόδους οικονοµικής 

ύφεσης (Baur & McDermott, 2010). Οι επενδυτές αντιµετωπίζουν το χρυσό ως ένα 

περιουσιακό στοιχείο που διαφυλάσσει την αξία του ακόµη και σε σύγκριση µε ισχυρά 

νοµίσµατα όπως το δολάριο και το ευρώ. Ένας παράγοντας που κρατάει την τιµή ψηλά µέχρι 

σήµερα είναι ότι αντίστοιχη επένδυση παραµένει ασφαλής και πιο ποιοτική, ειδικότερα σε 

εποχή κρίσεων κρατικού χρέους. Παράλληλα, οι επενδυτές ανησυχούν για επερχόµενο 

πληθωρισµό, καθώς και για ενδεχόµενη υποτίµηση του αµερικάνικου δολαρίου (WGC, 

2011c). Ανάµεσα σε αυτά, υπάρχει µία µετατόπιση στη διαχείριση αποθεµατικού από τις 

κεντρικές τράπεζες και από τα κράτη, τα οποία επιχειρούν να αυξήσουν τα αποθεµατικά σε 

χρυσό, αναµένοντας µία δοµική αλλαγή στη δυναµική προσφοράς και ζήτησης. 

Με βάση όλα τα παραπάνω θεωρείται ότι οι επενδυτές που έχουν εκτεθειµένο 

χαρτοφυλάκιο σε πρώτες ύλες µπορεί να ωφεληθούν µέσω της διαφοροποίησης αν 

συµπεριλάβουν το χρυσό ως ένα ξεχωριστό στοιχείο (WGC, 2011e), διότι θα τους προσφέρει 

µεγαλύτερη ρευστότητα και παράλληλα θα επιτρέψει µία αποτελεσµατικότερη διαχείριση του 

κινδύνου. Ειδικότερα µετά την οικονοµική κρίση του 2008, επενδυτές και κεντρικές τράπεζες 

έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους από τις αποδόσεις στη διαχείριση κινδύνου και 

θεωρούν πλέον το χρυσό ως ένα πολύτιµο και αποτελεσµατικό εργαλείο για τη νέα τους 

στρατηγική. 



 18 

1.4  Βιβλιογραφική επισκόπηση 

1.4.1 Η υπόθεση της υπερβάλλουσας συµµεταβλητότητας 

Σε πολλές περιόδους έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει µία κοινή τάση στις τιµές των πρώτων 

υλών µε αποτέλεσµα να φαίνεται ότι οι τιµές συνδιακυµαίνονται. Για παράδειγµα, τη δεκαετία 

του 70 παρουσιάζαν αύξηση, ενώ κατά τη δεκαετία του 80 άρχισαν να φθίνουν όλες µαζί. 

Παράλληλα, υπάρχει η πεποίθηση ότι οι τιµές πολλών πρώτων υλών ακολουθούν την τιµή του 

πετρελαίου, µέχρι ένα βαθµό, και αυτό έγινε ιδιαίτερο αισθητό κατά την  περίοδο φούσκας 

στις τιµές του αργού το 2007-2008. Συνεπώς, τίθεται το ερώτηµα, κατά πόσο αυτή η 

συµµεταβλητότητα που παρατηρήθηκε είναι ένα βραχυπρόθεσµο φαινόµενο, π.χ. λόγω της 

οικονοµικής κρίσης του 2008 ή οφείλεται σε κάποια µακροχρόνια σταθερή σχέση. 

Η συνδιακύµανση των τιµών των πρώτων υλών θεωρήθηκε ότι οφειλόταν σε κοινά 

συµπεριφορικά χαρακτηριστικά των αγορών. Αυτή η υπόθεση έµεινε γνωστή ως ‘‘ υπόθεση 

της υπερβάλλουσας συµµεταβλητότητας’’ (Excess Comovement Hypothesis) (Pindyck & 

Rotemberg, 1990). Για την υποστήριξη αυτής της υπόθεσης εξετάστηκαν οι χρονοσειρές των 

τιµών του πετρελαίου, του χρυσού, του χαλκού, της ξυλείας, του σιταριού, του βαµβακιού και 

του κακάο µε ετήσια και µηνιαία στοιχεία από το 1965 ως το 1985.  Οι παραπάνω πρώτες 

ύλες θεωρούνται από τους ερευνητές ασυσχέτιστες αφού καµία δεν είναι συµπληρωµατική ή 

υποκατάστατη κάποιας άλλης. Επίσης, η παραγωγή καµίας πρώτης ύλης από τις παραπάνω 

δεν συσχετίζεται µε κάποιο τρόπο µε τις υπόλοιπες. Μέσω του πίνακα συσχετίσεων βρέθηκαν 

διάφορα ζευγάρια που υποστηρίζουν την υπόθεση της υπερβάλλουσας συµµεταβλητότητας, 

µε κύρια αυτά του χρυσού µε το πετρέλαιο, και του χαλκού και του σιταριού µε το βαµβάκι. 

Χαρακτηριστικό της έρευνας ήταν πάντως πως τα αποτελέσµατα διέφεραν όταν η συχνότητα 

των δεδοµένων άλλαζε από ετήσια σε µηνιαία, µε την υπερβάλλουσα συµµεταβλητότητα να 

µειώνεται. 

Σύµφωνα µε τους Pindyck & Rotemberg (1990), η συµµεταβλητότητα των τιµών των 

πρώτων υλών µπορεί να εξηγηθεί µέσω των αλλαγών σε µακροοικονοµικούς παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά. Για παράδειγµα, µια αύξηση του ρυθµού 

παραγωγής θα επιφέρει αύξηση στη ζήτηση των βιοµηχανικών πρώτων υλών που 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγή, όπως το πετρέλαιο, ο χαλκός και η ξυλεία. Παράλληλα 

µέσω της αύξησης του εισοδήµατος θα επεκταθεί η ζήτηση και για µη βιοµηχανικές πρώτες 

ύλες όπως το σιτάρι και το κακάο. Ένας άλλος τρόπος µε τον οποίο επηρεάζουν οι 
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µακροοικονοµικές µεταβλητές τις τιµές πρώτων υλών είναι µέσα από τις προσδοκίες. Οι 

πρώτες ύλες µπορούν να αποθηκευτούν και συνεπώς οι προσδοκίες για τη µελλοντική ζήτηση 

µπορεί να επηρεάσουν άµεσα την ποσότητα αποθήκευσης και έµµεσα τις σηµερινές τιµές. 

Οι Palaskas & Varangis (1991) αντιτίθενται έντονα στην ύπαρξη κάποιας σχέσης 

µεταξύ των τιµών πρώτων υλών, όταν αυτές δεν χαρακτηρίζονται από κάποιου είδους 

σύνδεση µεταξύ τους. Θεωρούν ότι εφόσον οι πρώτες ύλες είναι ασυσχέτιστες µεταξύ τους, 

δεν υπάρχει κάποιος λόγος οι τιµές τους να κινούνται µαζί και µόνο εξωγενή 

µακροοικονοµικά σοκ µπορούν να τις επηρεάσουν προς µία κατεύθυνση. Για παράδειγµα σε 

περίοδο ύφεσης όλες οι τιµές µειώνονται επειδή µειώνεται η ζήτηση, ενώ σε περίοδο 

πληθωρισµού οι τιµές αυξάνονται, διότι οι πρώτες ύλες προσφέρονται ως αντιστάθµισµα 

απέναντι στον πληθωρισµό. Συνεπώς, υποστηρίζουν ότι όποια συµµεταβλητότητα υπάρχει 

είναι κυρίως µακροπρόθεσµη. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες πρώτες ύλες που, αν και 

φαινοµενικά ασυσχέτιστες, παρουσιάζουν βραχυχρόνια σχέση. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στην 

επίδραση της ρευστότητας. Μία πτώση στην τιµή µίας πρώτης ύλης µπορεί να συµπαρασύρει 

και την τιµή µίας άλλης, κυρίως επειδή µειώνει τη ρευστότητα των κερδοσκόπων, οι οποίοι 

αρχίζουν να πουλούν µελλοντικά συµβόλαια πρώτων υλών για να καλύψουν τη µειωµένη 

ρευστότητα. 

Προκειµένου να καλύψουν πλήρως τη θέση τους, οι ερευνητές, αφού εξέτασαν 

εξονυχιστικά την υπόθεση της υπερβάλλουσας συµµεταβλητότητας µέσα από 42 ζευγάρια 

τιµών πρώτων υλών, κατέληξαν ότι η υπόθεση δεν µπορεί να ισχύει, διότι µόνο τα 14 από 

αυτά φαίνεται να την υποστηρίζουν. Για τη µελέτη τους χρησιµοποιήσαν ελέγχους 

συνολοκλήρωσης, καθώς µε αυτόν τον τρόπο καθαρίζουν τα υπολείµµατα από 

αυτοσυσχετίσεις και οδηγούνται σε καλύτερη εκτίµηση της σχέσης µεταξύ δύο µεταβλητών 

από ότι µε τον πίνακα συσχετίσεων. Οι πρώτες ύλες που µελέτησαν ήταν το πετρέλαιο, ο 

χαλκός, το ασήµι, ο µόλυβδος, το κακάο, ο καφές, το σιτάρι, το βαµβάκι και το καουτσούκ 

θεωρώντας ότι δεν υπάρχει λόγος κάποιο ζευγάρι τιµών από τα παραπάνω να κινείται µαζί. 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιήσαν ήταν µηνιαία και ετήσια από το 1950 ως το 1989. Οι 

ερευνητές παρατήρησαν ότι γενικά οι σειρές ήταν συνολοκληρωµένες, απόδειξη υπέρ της 

συµµεταβλητότητας. Όµως σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο µόνο το ένα τρίτο των δεδοµένων 

επιβεβαίωνε την υπόθεση της υπερβάλλουσας συµµεταβλητότητας. Η εξήγηση για αυτό το 

αποτέλεσµα είναι ότι ένα σοκ προσφοράς που επηρεάζει µία πρώτη ύλη παρερµηνεύεται από 
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τους επενδυτές ως µακροοικονοµικό σοκ και έτσι να επηρεάζει την επενδυτική συµπεριφορά 

τους και τις επιλογές τους σε σχέση µε την αγορά άλλων πρώτων υλών. Η όποια ρύθµιση 

προς την ορθολογική κατεύθυνση πραγµατοποιείται µόλις η σωστή πληροφορία γίνει 

αντιληπτή από τους επενδυτές. 

Αντίστοιχος έλεγχος της υπόθεσης έγινε και µέσω µονοµεταβλητών και 

πολυµεταβλητών υποδειγµάτων GARCH(1,1) µε δεδοµένα χρονοσειρών πετρελαίου, χρυσού, 

χαλκού, ξυλείας, κακάο, βαµβακιού και σιταριού από το 1965 έως το 1992 (Deb et al., 1996). 

Οι ερευνητές θεωρούν ότι, εφόσον τέτοια µοντέλα εµφανίζουν µη-κανονικότητα και 

ετεροσκεδαστικότητα και εφόσον είναι διαπιστωµένο ότι οι χρονοσειρές των πρώτων υλών 

παρουσιάζουν µεταβαλλόµενες διακυµάνσεις και συνδιακυµάνσεις, προσεγγίζουν καλύτερα 

την πραγµατικότητα σε σχέση µε τα υποδείγµατα σταθερής διακύµανσης. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι πριν την ανάλυση µε τη διεργασία GARCH, οι χρονοσειρές απαλλάχθηκαν από 

κοινές επιδράσεις εξωγενών σοκ, µέσω παλινδρόµησης αυτών µε µακροοικονοµικές 

µεταβλητές όπως ο δείκτης τιµών καταναλωτή, η βιοµηχανική παραγωγή, η συναλλαγµατική 

ισοτιµία, το επιτόκιο κτλ. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ασθενείς ενδείξεις υπέρ της υπόθεσης 

υπερβάλλουσας συµµεταβλητότητας, µε µοντέλα OLS και µονοµεταβλητά GARCH µε 

εµφανείς αλληλεξαρτήσεις µεταξύ πετρέλαιου µε κακάο, χρυσό και βαµβάκι, χαλκού µε 

κακάο και χρυσού και σιταριού µε ξυλεία. Αντιθέτως, µε τα πολυµεταβλητά GARCH η 

υπόθεση δεν µπόρεσε να υποστηριχθεί. 

Οι Cashin et al., (1999) εφάρµοσαν ένα µη-παραµετρικό µέτρο συµµεταβλητότητας, 

το οποίο ονοµάζεται "concordance" και υπολογίζει το ποσοστό του χρόνου που οι τιµές δύο 

µεταβλητών κινούνται µαζί κατά µία περίοδο άνθησης ή κατά µία περίοδο ύφεσης, δηλαδή 

κατά πόσο έχουν κοινό κύκλο. Με το µέτρο αυτό εξέτασαν τα ίδια δεδοµένα που 

χρησιµοποιήσαν οι Pindyck & Rotemberg (1990), δηλαδή µηνιαίες τιµές πετρελαίου, χρυσού, 

χαλκού, ξυλείας, σιταριού, βαµβακιού και κακάο από το 1960 ως το 1985. Με βάση αυτά δεν 

προέκυψε κάποιο στοιχείο υπέρ της υπόθεσης υπερβάλλουσας συµµεταβλητότητας. 

Εξετάζοντας µία πιο ευρεία περίοδο από το 1957 ως το 1999, βρήκαν ότι η µόνη στατιστικά 

σηµαντική περίπτωση ήταν αυτή του ζευγαριού πετρελαίου - χρυσού. Θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι η ίδια µελέτη µε το µέτρο "concordance" έγινε και σε πρώτες ύλες που συσχετίζονται 

µεταξύ τους, π.χ. µεταξύ µετάλλων και έδωσε σαφείς ενδείξεις υπέρ της συµµεταβλητότητας 

όπως ήταν αναµενόµενο. 
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Η υπόθεση υπερβάλλουσας συµµεταβλητότητας απορρίπτεται και σε έρευνα µόνο για 

αγροτικά προϊόντα, καθώς θεωρείται ότι όποια συµµεταβλητότητα διακρίνεται, οφείλεται σε 

κοινές συνισταµένες που έχουν να κάνουν µε παράγοντες ζήτησης και προσφοράς (Ai et al., 

2006). Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε τριµηνιαία στοιχεία για την περίοδο 1957-2002. Οι 

ερευνητές χρησιµοποιήσαν ένα µοντέλο µερικής ισορροπίας για να αποτυπώσουν παράγοντες 

ζήτησης και προσφοράς που ενεργούν οµοιόµορφα πάνω στις τιµές πρώτων υλών, δίνοντας σε 

αυτές υψηλούς συντελεστές συσχέτισης µεταξύ τους. 

 

1.4.2 Αργό πετρέλαιο και χρυσός 

Το πετρέλαιο και ο χρυσός είναι οι δύο πιο κοινές πρώτες ύλες που διαπραγµατεύονται στην 

αγορά πρώτων υλών. Το πετρέλαιο είναι η κυριότερη πρώτη ύλη της αγοράς ενέργειας, η 

οποία περιλαµβάνει επίσης το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρµανσης, τη βενζίνη κ.α., ενώ ο 

χρυσός το πιο αντιπροσωπευτικό µέταλλο από την αγορά µετάλλων, η οποία περιλαµβάνει το 

χαλκό, το αλουµίνιο, το µόλυβδο, το ασήµι, το λευκόχρυσο κ.α. 

 

1.4.2.1 Χαρακτηριστικά χρονοσειρών αργού πετρελαίου και χρυσού 

Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των χρονοσειρών των τιµών των δύο αυτών πρώτων υλών, 

µία πρόσφατη ανάλυση ηµερήσιων στοιχείων από το 1970 ως το 2005 για την προθεσµιακή 

τιµή του χρυσού και από το 1986 ως το 2005 για την προθεσµιακή τιµή του πετρελαίου, 

απέδειξε ότι οι δύο µεταβλητές ακολουθούν µοντέλο τυχαίου περιπάτου και ότι οι πρώτες 

τους διαφορές είναι και αυτές τυχαίες διεργασίες (Nakamura & Small, 2007). 

Σε µία άλλη µελέτη των Adrangi et al., (2001) µε ηµερήσια στοιχεία προθεσµιακών 

τιµών του πετρελαίου από το 1983 ως το 1995, βρέθηκε ότι αυτές παρουσιάζουν µη-γραµµική 

εξάρτηση. Η έρευνα περιελάµβανε έλεγχους διάστασης συσχέτισης, BDS και εντροπίας. 

Παρά τη µη-γραµµικότητα που προέκυψε, οι ερευνητές έδειξαν ότι αυτή δεν µπορεί να 

υποστηριχθεί λόγω ύπαρξης χαοτικής συµπεριφοράς, αλλά οφείλεται σε διεργασίες τύπου 

ARCH. Για τη συγκεκριµένη περίοδο που εξετάστηκε βρέθηκε ότι η πιο κατάλληλη 

µοντελοποίηση γινόταν µε GARCH(1,1). 

Αντίστοιχα για τη χαοτική συµπεριφορά του χρυσού εξετάστηκαν ηµερήσια στοιχεία 

για τις προθεσµιακές τιµές του από το 1979 ως το 1988 µε έλεγχο BDS και αποδείχθηκε η 

ύπαρξη ντετερµινιστικού χάους (Yang & Brorsen, 1993). Παράλληλα, οι ερευνητές 
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εφάρµοσαν στα στοιχεία το υπόδειγµα GARCH(1,1) καταλήγοντας πως εξηγεί µέρος της µη-

γραµµικότητας, αλλά δεν είναι το πλέον κατάλληλο και για το λόγο αυτό προτείνεται ότι η 

µοντελοποίηση θα πρέπει να γίνεται µε µια διεργασία GARCH µεγαλύτερης τάξης. 

 

1.4.2.2 Τρέχουσες, προθεσµιακές τιµές αργού πετρελαίου και αγορά ενέργειας 

Σχετικά µε την αγορά ενέργειας, ερευνήθηκε η σχέση τρεχουσών και προθεσµιακών τιµών 

πετρελαίου, η σχέση µεταξύ διαφορετικών ειδών πετρελαίου και η σχέση του πετρελαίου µε 

άλλα καύσιµα. Μία µελέτη µε ηµερήσια στοιχεία για τις περιόδους 1991-1999 και 1999-2007 

έδειξε µέσω µοντέλου VEC ότι υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ τρέχουσας και 

προθεσµιακής τιµής πετρελαίου (Bekiros & Diks, 2008). Συγκεκριµένα αποδείχθηκε ότι 

υπάρχει αµφίδροµη γραµµική αιτιότητα ανάµεσα στην τρέχουσα τιµή και στις προθεσµιακές 

τιµές ενός, δύο, τριών και τεσσάρων µηνών. Επιπρόσθετα, οι ερευνητές βρήκαν µη-γραµµική 

σύνδεση χωρίς όµως να είναι σαφές ότι κάποια µεταβλητή οδηγεί κάποια άλλη. 

Σε αντίστοιχα αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Hammoudeh et al., (2010). Απέδειξαν, 

χρησιµοποιώντας ηµερήσια δεδοµένα από το 1990 ως το 2006 την ύπαρξη ασύµµετρης 

συνολοκλήρωσης µεταξύ τρεχουσών  και προθεσµιακών τιµών πετρελαίου, µε τις τρέχουσες 

τιµές να έχουν µεγαλύτερη ταχύτητα προσαρµογής από τις προθεσµιακές, εύρηµα που αφήνει 

περιθώριο για ευκαιρίες κερδοφόρου αρµπιτράζ. 

Η αγορά πετρελαίου θεωρείται υψηλού βαθµού ολοκλήρωσης, καθώς όλα τα είδη 

πετρελαίου που διαπραγµατεύονται είναι συνδεδεµένα µέσω µίας µακροχρόνιας σχέσης και 

αλλαγή στην τιµή του ενός επηρεάζει άµεσα τις τιµές των υπολοίπων. Ο λόγος είναι ότι κοινές 

συνισταµένες ζήτησης και προσφοράς καθορίζουν τις τιµές όλων των ειδών. Σε µία έρευνα µε 

ηµερήσια στοιχεία από το 1989 ως το 1999 που περίκλειε πέντε διαφορετικούς τύπους 

πετρελαίου, το West Texas Intermediate, το Brent crude, το Dubai crude, το Arun crude και το 

Alaskan North Slope crude βρέθηκε, µέσω µοντέλου VEC, ύπαρξη συνολοκλήρωσης 

(Bachmeier & Griffin, 2006). Η ίδια έρευνα έδειξε ότι η αγορά πετρέλαιου µε την αγορά 

γαιάνθρακα είναι µόνο επιφανειακά συνδεδεµένες, ενώ συνολοκλήρωση και µακροχρόνια 

σχέση βρέθηκαν µεταξύ της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το τελευταίο 

επιβεβαιώνεται και από µία µελέτη που εφαρµόζει OLS σε ετήσια στοιχεία από το 1960 ως το 

2005 στην οποία το φυσικό αέριο παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ελαστικότητα τιµής προς το 

πετρέλαιο σε σχέση µε τις υπόλοιπες πρώτες ύλες (Baffes, 2007). 
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1.4.2.3 Τρέχουσες, προθεσµιακές τιµές χρυσού και αγορά µετάλλων 

Αναφορικά µε το χρυσό και την αγορά µετάλλων, αρχικά δίνονται στοιχεία για τη σχέση των 

τρεχουσών και προθεσµιακών τιµών του χρυσού και έπειτα για τη σχέση του χρυσού µε τα 

άλλα µέταλλα. Αποδείχθηκε ότι υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης µεταξύ τρεχουσών και 

προθεσµιακών τιµών του χρυσού. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας ηµερήσια δεδοµένα για 

την περίοδο 1990 ως το 2006, βρέθηκε η ύπαρξη ασύµµετρης συνολοκλήρωσης µεταξύ 

τρεχουσών και προθεσµιακών τιµών, µε τις τρέχουσες να έχουν µεγαλύτερη ταχύτητα 

προσαρµογής από τις προθεσµιακές (Hammoudeh et al., 2010). 

Οι Cashin et al., (1999) έδειξαν µέσω του µέτρου "concordance" ότι ο χρυσός 

συσχετίζεται έντονα µε βιοµηχανικά µέταλλα όπως το αλουµίνιο, ο µόλυβδος, ο ψευδάργυρος 

και ο κασσίτερος. Επίσης, οι Lucey & Tully (2006) διερεύνησαν τη σχέση χρυσού-αργύρου, 

µέταλλα τα οποία είναι υποκατάστατα µεταξύ τους. Με εβδοµαδιαία στοιχεία από το 1978 ως 

το 2002 αποδεικνύεται ότι υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης µεταξύ των δύο µετάλλων τόσο 

στις τρέχουσες τιµές τους, όσο και στις προθεσµιακές. Οι Bhar & Hammoudeh (2011) 

καταλήγουν, µε εξέταση εβδοµαδιαίων τρεχουσών τιµών από το 1990 ως το 2006, ότι σε 

περιόδους υψηλής µεταβλητότητας υπάρχει σηµαντική θετική συσχέτιση του χρυσού µε τον 

άργυρο µε συντελεστή συσχέτισης 0,81 και αρνητική συσχέτιση του χρυσού µε το χαλκό µε 

συντελεστή συσχέτισης -0,87 αντίστοιχα. 

Παράλληλα, οι Hammoudeh et al., (2008) µε ηµερήσια στοιχεία από το 1990 ως το 

2006 και µέσω διανύσµατος συνολοκλήρωσης, βρίσκουν ότι οι τιµές του χαλκού οδηγούνται 

από τις τιµές του χρυσού. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο για τη σχέση του χρυσού µε τον άργυρο. Σε 

µία µεταγενέστερη έρευνα ωστόσο, αποδεικνύεται ότι η επιρροή του χρυσού είναι σηµαντική 

στα πολύτιµα µέταλλα (Sari et al., 2010). Εξετάζοντας ηµερήσια στοιχεία τρεχουσών τιµών 

της περιόδου 1999-2007, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο χρυσός εξηγεί κατά 16% τη 

µεταβολή στην τιµή του αργύρου, κατά 10% του λευκόχρυσου και κατά 7% του παλλαδίου. 

Έντονη συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει µεταξύ αγορών µετάλλων που βρίσκονται σε 

διαφορετικές τοποθεσίες (Xu & Fung, 2005). Οι ερευνητές χρησιµοποιήσαν ένα διµεταβλητό 

ασύµµετρο µοντέλο GARCH για να εξετάσουν τη ροή πληροφορίας ανάµεσα στις αγορές των 

ΗΠΑ και της Ιαπωνίας για προθεσµιακά συµβόλαια χρυσού, λευκόχρυσου και ασηµιού. 

Συµπέραναν ότι η διάχυση της µεταβλητότητας είναι ισχυρή ανάµεσα στις δύο αγορές, µε την 

αγορά των ΗΠΑ να έχει τον ηγετικό ρόλο. 
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1.4.2.4 Συσχέτιση αργού πετρελαίου και χρυσού 

Πέρα από τα στοιχεία συσχέτισης που παρουσιάζουν το πετρέλαιο και ο χρυσός µε την αγορά 

ενέργειας και µετάλλων αντίστοιχα, προκύπτει επιπλέον ότι έχουν και µια στενή 

αλληλεπίδραση µεταξύ τους και τείνουν να συνδιακυµαίνονται. Για παράδειγµα, από το 2002 

ως τα µέσα του 2008 οι τιµές πετρελαίου και χρυσού παρουσίαζαν µία συνεχή άνοδο, η οποία 

αποκλιµακώθηκε έντονα µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση του 2008, για να ξεκινήσει µία 

νέα άνοδος µετά το 2009. 

Γενικά, είναι αποδεκτό ότι τόσο η τιµή του πετρελαίου όσο και αυτή του χρυσού 

διαµορφώνονται κυρίως από µακροοικονοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες και 

όχι ιδιαίτερα από τους κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Από τις κυριότερες δυνάµεις που 

λειτουργούν ως συνδετικά στοιχεία ανάµεσα στο πετρέλαιο και το χρυσό είναι ο 

πληθωρισµός. Υψηλές τιµές πετρελαίου σηµατοδοτούν πληθωριστικές τάσεις. Οι επενδυτές 

ως αντιστάθµισµα για τον πληθωρισµό αγοράζουν χρυσό, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικό µέσο για αυτήν την περίπτωση, µε συνέπεια να αυξάνει απότοµα η ζήτηση 

του και εποµένως και η τιµή του (Cashin et al., 1999). 

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο αυτών πρώτων υλών είναι ότι διαπραγµατεύονται σε 

κοινό νόµισµα, το αµερικάνικο δολάριο. Πιθανή µεταβλητότητα του δολαρίου δηµιουργεί 

διακυµάνσεις στις τιµές πετρελαίου και χρυσού προς την ίδια κατεύθυνση. Για παράδειγµα, η 

συνεχής υποτίµηση του δολαρίου την περίοδο 2000-2008 έπαιξε σηµαντικό ρόλο για την 

αυξανόµενη µεταβλητότητα στις τιµές χρυσού και πετρελαίου, ειδικότερα µετά το 2004. 

Επιπλέον, οι χώρες που εξάγουν πετρέλαιο χρησιµοποιούν τα έσοδα από την πώληση 

πετρελαίου, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, για επένδυση σε χρυσό. Με αυτόν τον τρόπο 

δηµιουργούν µεταβλητότητα στο χρυσό προς την ίδια κατεύθυνση µε το πετρέλαιο και 

διατηρούν την τιµή των πρώτων υλών σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, ο χρυσός και το πετρέλαιο 

επηρεάζονται ταυτόχρονα από τα ίδια γεωπολιτικά γεγονότα. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε 

έκρυθµες περιόδους που περιλαµβάνουν χώρες εξαγωγής πετρελαίου παρατηρείται αύξηση 

στις τιµές του πετρελαίου και συγχρόνως στροφή των επενδυτών στο χρυσό, µε αποτέλεσµα 

να ανεβαίνει η τιµή τους παράλληλα (Zhang & Wei, 2010). 

Τα πιο ισχυρά στοιχεία υπέρ της υπόθεσης υπερβάλλουσας συµµεταβλητότητας 

αφορούν το ζευγάρι πετρελαίου χρυσού (Pindyck & Rotemberg, 1990). Χαρακτηριστικό είναι 

ότι ακόµη και οι ερευνητές που παρουσίασαν στοιχεία κατά αυτής της υπόθεσης, διαπίστωσαν 
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υψηλή συσχέτιση µεταξύ τους (Cashin et al., 1999; Deb et al., 1996; Palaskas & Varangis, 

1991). 

Ο Baffes (2007) µε µοντέλο OLS σε ετήσια δεδοµένα της περιόδου 1960-2005 βρήκε 

µία σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ πετρελαίου και χρυσού, υπολογίζοντας την 

ελαστικότητα της τιµής του χρυσού προς το πετρέλαιο στο 0,34. Από την άλλη οι Bhar & 

Hammoudeh (2011) βρήκαν στην έρευνα τους µε εβδοµαδιαία στοιχεία για την περίοδο 1990-

2006, ότι µόνο για περιόδους υψηλής µεταβλητότητας το πετρέλαιο και ο χρυσός έχουν 

αρνητικό συντελεστή συσχέτισης ίσο µε -0,81. Οι ερευνητές αποδίδουν το γεγονός στην 

ασφάλεια που θεωρητικά προσφέρει ο χρυσός στους επενδυτές και έτσι είναι αρκετά πιο 

ευαίσθητος σε κρίσεις και ειδικότερα όταν συνοδεύονται από υποτίµηση του δολαρίου σε 

σχέση µε το πετρέλαιο. Επίσης, µε εξέταση ηµερήσιων στοιχείων από το 1990 ως το 2006 

αποδείχθηκε ότι υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης του χρυσού µε το πετρέλαιο, µε την τιµή 

του χρυσού να οδηγεί αυτή του πετρελαίου (Hammoudeh et al., 2009). 

Οι Zhang & Wei (2010) µελέτησαν τη σχέση συνολοκλήρωσης µεταξύ χρυσού και 

πετρελαίου µε ηµερήσια στοιχεία από το 2000 ως το 2008. Προέκυψε ότι οι δύο σειρές 

µοιράζονται κοινή τάση, αν και υπάρχει κάποια ασυµφωνία στη µεταβλητότητα σε µερικές 

σύντοµες περιόδους. Γενικότερα, το µέγεθος της µεταβλητότητας είναι δύο φορές µεγαλύτερο 

στο πετρέλαιο από ότι στο χρυσό. Ο συντελεστής συσχέτισης βρέθηκε ίσος µε 0,93, στοιχείο 

που δείχνει ότι οι δύο τιµές διαµορφώνονται από τις ίδιες πληροφορίες. Οι δύο χρονοσειρές 

τιµών αποδείχθηκε ότι είναι συνολοκληρωµένες. Επιπρόσθετα, µέσω µοντέλου VEC 

παρατηρήθηκε ότι, µέσα στην ίδια µέρα, ένα σοκ στην τιµή του χρυσού επηρεάζει το 

πετρέλαιο 5 φορές πιο πολύ από ότι αντίστροφα, αλλά η επίδραση του πετρελαίου στο χρυσό 

διαρκεί πιο πολύ χρόνο. Τέλος, µέσω ενός VAR, οι ερευνητές έδειξαν ότι υπάρχει γραµµική 

µονόδροµη αιτιότητα από την απόδοση του πετρελαίου στην απόδοση του χρυσού, ενώ η 

ανάλυση µη-γραµµικής αιτιότητας έδωσε µη-στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα. 

Σε αντίθετα αποτελέσµατα κατέληξαν οι Sari et al., (2010), οι οποίοι εφαρµόζοντας 

πολυµεταβλητό µοντέλο VAR σε ηµερήσια στοιχεία τρεχουσών τιµών της περιόδου 1999-

2007 συµπέραναν ότι η σχέση µεταξύ αποδόσεων χρυσού και πετρελαίου έχει ισχυρή 

ανάδραση βραχυπρόθεσµα, αλλά µακροπρόθεσµα είναι αρκετά ασθενής και ασύµµετρη. 

Θεωρούν ότι αυτό οφείλεται στην πολύ µικρή µεταβλητότητα του χρυσού σε σχέση µε το 

πετρέλαιο. 
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Εφαρµόζοντας έλεγχο συνολοκλήρωσης οι Narayan et al., (2010) µελέτησαν ηµερήσια 

στοιχεία τρεχουσών και προθεσµιακών τιµών πετρελαίου και χρυσού από το 1995 ως το 2009. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αγορές πετρελαίου και χρυσού είναι συνολοκληρωµένες τόσο 

στις τρέχουσες τιµές όσο και στις προθεσµιακές µε ληκτικότητα από ένα έως δέκα µήνες. 

Αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχουν επιπλέον επιλογές αντιστάθµισης µεταξύ των δύο αγορών, 

χρησιµοποιώντας προθεσµιακά συµβόλαια διαφορετικής ληκτικότητας. 

Οι Natanelov et al., (2011) έλεγξαν για συνολοκλήρωση µεταξύ της προθεσµιακής 

τιµής του πετρελαίου και αυτήν του χρυσού σε µηνιαία δεδοµένα για την περίοδο 1989-2010. 

Προέκυψε ότι οι δύο σειρές είναι συνολοκληρωµένες, αποτέλεσµα που συµφωνεί µε τους 

Zhang & Wei (2010). Με ένα µοντέλο VAR αποδείχθηκε ότι για την περίοδο 1989-2001 

υπάρχει µονόδροµη αιτιότητα από την τιµή του χρυσού στην τιµή του πετρελαίου, ενώ για την 

περίοδο 2002-2010 η µονόδροµη αιτιότητα διατηρείται αλλά έχει φορά από το πετρέλαιο στο 

χρυσό. Οι ερευνητές δικαιολογούν αυτό το φαινόµενο υποστηρίζοντας ότι στην πρώτη 

περίοδο η τιµή του πετρελαίου διαµορφωνόταν από τη ζήτηση και την οικονοµική 

δραστηριότητα, ενώ ότι στη δεύτερη περίοδο υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις αγορές 

που σχετίζονται µε τη πολιτική οικονοµική αβεβαιότητα, µε αποτέλεσµα η σχέση αιτιότητας 

των δύο πρώτων υλών να αντιστρέφεται. 

Οι Ewing & Malik (2013) εφάρµοσαν διµεταβλητό µοντέλο GARCH σε ηµερήσια 

στοιχεία από το 1993 έως και το 2010, προκειµένου να βρεθεί η µετάδοση µεταβλητότητας 

και πληροφορίας µεταξύ των αγορών πετρελαίου και χρυσού. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

µεταβλητότητα της µιας αγοράς δεν επηρεάζεται άµεσα από τη µεταβλητότητα και τις 

πληροφορίες της άλλης. Ωστόσο αποδείχθηκε ότι η µεταβλητότητα στη χρονοσειρά του 

πετρελαίου επηρεάζει έµµεσα την αγορά χρυσού, ενώ από την αντίστροφη οπτική και οι 

πληροφορίες και η µεταβλητότητα του χρυσού επηρεάζουν έµµεσα τη µεταβλητότητα της 

αγοράς πετρελαίου. Εισάγοντας στο µοντέλο δοµικές αλλαγές, οι οποίες για την περίοδο 

µελέτης ήταν εννιά για το χρυσό και επτά για το πετρέλαιο, βρέθηκε ότι η µεταβλητότητα της 

µιας αγοράς επηρεάζει την άλλη αγορά. Οι ερευνητές ερµηνεύουν τα ευρήµατα ως το 

αποτέλεσµα αντιστάθµισης µεταξύ των δύο αγορών. 
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1.4.3 Αργό πετρέλαιο και αγορές χρήµατος και κεφαλαίου 

Το πετρέλαιο έχει αποδειχθεί ότι ασκεί θεµελιώδη ρόλο στην οικονοµία και έχει άµεση 

επιρροή σε µακροοικονοµικές µεταβλητές, όπως το πραγµατικό ακαθάριστο προϊόν και ο 

πληθωρισµός (Hamilton, 2009). Ως συνέπεια, υπάρχει η πεποίθηση πως αντίστοιχα θα πρέπει 

να επηρεάζονται και οι αποδόσεις µετοχών και εποµένως οι δείκτες των χρηµατιστηρίων. 

Άλλωστε, αν θεωρηθεί ότι οι αγορές χρήµατος και κεφαλαίου και η προθεσµιακή αγορά 

πετρελαίου επηρεάζονται ως ένα βαθµό από τους ίδιους µακροοικονοµικούς παράγοντες, 

καθώς και από παγκόσµιας εµβέλειας πολιτικά ή οικονοµικά γεγονότα, τότε θα πρέπει εκ των 

πραγµάτων να συσχετίζονται µεταξύ τους. Αν αυτό δεν ισχύει, τότε οι αγορές είναι 

τµηµατοποιηµένες, όσον αφορά στη διάχυση της πληροφορίας. Παράλληλα, το πετρέλαιο θα 

έχει επίδραση και στα κέρδη των εταιριών για τις οποίες αποτελεί άµεσο ή έµµεσο 

λειτουργικό κόστος. Έτσι, µια αύξηση στην τιµή του θα µειώσει τα αναµενόµενα κέρδη µιας 

τέτοιας εταιρίας και αυτό θα συνεπάγεται, µείωση της αξίας των µετοχών της. Αυτό θα γίνει 

άµεσα µόνο στην περίπτωση που η αγορά χρήµατος και κεφαλαίου είναι αποτελεσµατική, 

καθώς η πληροφορία ενός σοκ πετρελαίου µπορεί να απορροφηθεί αµέσως. Σε µη-

αποτελεσµατική αγορά ο µηχανισµός είναι πιο πολύπλοκος και η επίδραση στην αξία των 

µετοχών φαίνεται µε κάποια καθυστέρηση (Jones & Kaul, 1996). 

Χρησιµοποιώντας µια διαφορετική προσέγγιση, οι τιµές των µετοχών αποτυπώνουν 

αναµενόµενες χρηµατοροές, προεξοφληµένες µε το επιτόκιο της αγοράς. Το πετρέλαιο 

επηρεάζει και τις δύο αυτές µεταβλητές, συνεπώς και τις τιµές των µετοχών. Για παράδειγµα, 

εφόσον το πετρέλαιο χρησιµοποιείται άµεσα ή έµµεσα για την παραγωγή των αγαθών µιας 

επιχείρησης, ένα σοκ στην τιµή του θα επηρεάσει άµεσα τις αναµενόµενες χρηµατοροές της. 

Από την άλλη πλευρά, το επιτόκιο της αγοράς είναι µια σύνθεση του πραγµατικού επιτοκίου 

και του αναµενόµενου πληθωρισµού, µεταβλητές οι οποίες επηρεάζονται άµεσα από την τιµή 

του πετρελαίου. Μια αύξηση στην τιµή του πετρελαίου για µία χώρα που εισάγει πετρέλαιο, 

έχει ως αποτέλεσµα να πιέζει την ισοτιµία προς τα κάτω και τον πληθωρισµό προς τα πάνω, 

ενώ παράλληλα τιµές πετρελαίου πάνω από το αναµενόµενο επίπεδο δίνουν στο πραγµατικό 

επιτόκιο αυξητικές τάσεις. Συνεπώς, για µία επιχείρηση που χρησιµοποιεί το πετρέλαιο ως 

εισροή και εδρεύει σε µία χώρα που εισάγει πετρέλαιο, µια αύξηση της τιµής του θα µειώσει 

τις αναµενόµενες χρηµατοροές της και παράλληλα θα έχει θετική επίδραση στο επιτόκιο της 

αγοράς, µε αποτέλεσµα να µειωθεί αισθητά η τιµή της µετοχής της (Huang et al., 1996). 
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Γενικά, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαµβάνεται υπόψη αν το πετρέλαιο αποτελεί 

εισροή ή εκροή σε µια βιοµηχανία και επιπλέον το κατά πόσο εύκολα µια βιοµηχανία µπορεί 

να µετακυλήσει µια αύξηση κόστους, λόγω αύξησης τιµής πετρελαίου, στους πελάτες της. Το 

τελευταίο εξαρτάται από παράγοντες όπως ο ανταγωνισµός, ο βαθµός συγκέντρωσης και από 

την ελαστικότητα της τιµής του προϊόντος που παρέχεται (Nandha & Faff, 2008). Με βάση τα 

παραπάνω και ανεξάρτητα από το αν το πετρέλαιο αποτελεί άµεση ή έµµεση εισροή σε µια 

βιοµηχανία, ένα πετρελαϊκό σοκ αναµένεται να έχει αρνητική επίδραση στις περισσότερες 

βιοµηχανίες, µε εξαίρεση ίσως τις εταιρίες εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου. 

Για τη διερεύνηση της επιρροής της τιµής πετρελαίου σε δείκτες χρηµατιστηρίων και 

σε αποδόσεις µετοχών χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές οικονοµετρικές µέθοδοι. Σε µια από 

τις πρώτες τέτοιες έρευνες οι Jones & Kaul (1996) εξέτασαν την αντίδραση διεθνών 

χρηµατιστηριακών αγορών σε σοκ πετρελαίου µέσω αλλαγών σε χρηµατοροές και 

αναµενόµενες αποδόσεις. Για να το επιτύχουν, χρησιµοποιήσαν µια γραµµική παλινδρόµηση 

που συνέδεε τις παραπάνω µεταβλητές µε τις αποδόσεις των τιµών πετρελαίου, µε τριµηνιαία 

δεδοµένα από το 1947 (ΗΠΑ), 1960 (Καναδάς), 1970 (Ιαπωνία), 1962 (Ηνωµένο Βασίλειο) 

ως το 1991. Για τις ΗΠΑ και τον Καναδά τα σοκ πετρελαίου ήταν πλήρως υπεύθυνα για τις 

αλλαγές στις χρηµατοροές, γεγονός που δεν µπορούσε να αποδειχθεί όµως για το Ηνωµένο 

Βασίλειο και την Ιαπωνία. 

Οι Huang et al., (1996) διερεύνησαν τη σύνδεση ηµερήσιων αποδόσεων πετρελαίου 

και ηµερήσιων αποδόσεων µετοχών, µέσω ενός πολυµεταβλητού VAR για την περίοδο 1983-

1990. Η µελέτη διαχωρίστηκε σε τρία επίπεδα. Το πρώτο αφορούσε το δείκτη S&P 500 για 

τον οποίο δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε το πετρέλαιο. Σε δεύτερο επίπεδο, 

µελετήθηκε η συσχέτιση του αργού µε 12 βιοµηχανικούς δείκτες τιµών. Και σε αυτήν την 

περίπτωση η συσχέτιση αποδείχθηκε µηδενική. Τέλος, το τρίτο επίπεδο περιείχε τρεις µετοχές 

µεγάλων πετρελαϊκών εταιριών, της Chevron, της Exxon και της Mobil. Απέδειξαν ότι οι 

πετρελαϊκές αποδόσεις έχουν θετική συσχέτιση µε αυτές των µετοχών και µάλιστα τις 

οδηγούν µε υστέρηση µίας µέρας χωρίς όµως ανάδραση. Συνεπώς, µία ηµέρα θετικών 

αποδόσεων για το πετρέλαιο θα σηµατοδοτούσε αύξηση των αποδόσεων των µετοχών των 

πετρελαϊκών εταιριών την επόµενη µέρα, όχι όµως και το αντίστροφο. ∆ιαφορετικά, µία 

πληροφορία που αφορά στο πετρέλαιο θα ενσωµατωθεί πρώτα στην αγορά πετρελαίου και µία 

ηµέρα µετά στις µετοχές των πετρελαϊκών εταιριών. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ίδια 
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συµπεράσµατα προέκυψαν και όσον αφορά στις µεταβλητότητες των παραπάνω αποδόσεων. 

Υπάρχει µονόδροµη αιτιότητα από τη µεταβλητότητα της απόδοσης του πετρελαίου προς τις 

µεταβλητότητες των αποδόσεων των µετοχών των πετρελαϊκών εταιριών. 

Σε αντικρουόµενο αποτέλεσµα καταλήγει µια µεταγενέστερη έρευνα. Μέσω ενός 

µοντέλου VAR και χρησιµοποιώντας µηνιαία στοιχεία για την περίοδο 1947-1996 

αποδείχθηκε ότι οι τιµές πετρελαίου και η µεταβλητότητα τους παίζουν σηµαντικό ρόλο στις 

αποδόσεις των µετοχών (Sadorsky, 1999). Οι αποδόσεις των µετοχών ορίστηκαν ως η 

διαφορά  των αποδόσεων του S&P 500 µε τον πληθωρισµό, υπολογισµένου µέσω του δείκτη 

τιµών καταναλωτή. Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται ότι ένα πετρελαϊκό σοκ πιέζει τις τιµές των 

µετοχών προς τα κάτω. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν βρέθηκε ανάδραση, που σηµαίνει ότι 

αλλαγές στην οικονοµική δραστηριότητα δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις τιµές του 

πετρελαίου. Ενδιαφέρον σηµείο είναι ότι µετά το 1986 οι τιµές πετρελαίου εξηγούν 

µεγαλύτερο ποσοστό της διακύµανσης των σφαλµάτων πρόβλεψης από ότι τα επιτόκια. 

Πέρα από τις πετρελαϊκές εταιρίες που εξέτασαν οι Huang et al., (1996), µία ειδική 

µελέτη πραγµατοποιήθηκε και για τις τιµές των µετοχών εταιριών που ασχολούνται µε 

εναλλακτικές µορφές ενέργειας και τη συσχέτιση τους µε την τιµή του πετρελαίου (Henriques 

& Sadorsky, 2008). Οι ερευνητές χρησιµοποιήσαν ένα πολυµεταβλητό VAR που 

συµπεριλάµβανε, πέρα από την τιµή του πετρελαίου, εβδοµαδιαία στοιχεία από το 2001 ως το 

2007 των δεικτών ECO και PSE. Οι δείκτες ECO και PSE µετράνε την επίδοση της αγοράς 

µετοχών εταιριών εναλλακτικών µορφών ενέργειας και της αγοράς µετοχών εταιριών 

τεχνολογίας αντίστοιχα. Προέκυψε αιτιότητα από το πετρέλαιο και από το δείκτη PSE προς το 

δείκτη ECO, όµως µε τις εταιρίες τεχνολογίας να έχουν µεγαλύτερη επιρροή στις εταιρείες 

εναλλακτικών µορφών ενέργειας από ότι το πετρέλαιο. 

Μια παρόµοια έρευνα έγινε και για την περίπτωση της Ελλάδας, µε µηνιαία δεδοµένα 

από την ελληνική αγορά για την περίοδο 1989-99 προκειµένου να εξεταστεί η επίδραση 

πετρελαϊκών σοκ στο δείκτη του ελληνικού χρηµατιστηρίου (Papapetrou, 2001). Προέκυψε 

ότι οι πετρελαϊκές τιµές παίζουν ενεργό ρόλο επάνω στο χρηµατιστηριακό δείκτη. 

Συγκεκριµένα, µέσω πολυµεταβλητών µοντέλων VAR που περιέκλειαν και άλλες µεταβλητές 

όπως το επιτόκιο, τη βιοµηχανική ανάπτυξη και τη βιοµηχανική απασχόληση η Papapetrou 

έδειξε ότι ένα θετικό σοκ στην τιµή πετρελαίου πιέζει τις χρηµατιστηριακές τιµές προς τα 

κάτω. 
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Τα αποτελέσµατα των Huang et al., (1996) αµφισβητήθηκαν και από τον Ciner (2001), 

ο οποίος χρησιµοποιώντας για την ερευνά του τα ίδια δεδοµένα εξέτασε την ύπαρξη µη-

γραµµικής αιτιότητας ανάµεσα στις τιµές πετρελαίου και την αγορά µετοχών. Η µη-γραµµική 

αιτιότητα ανάµεσα στις προθεσµιακές τιµές πετρελαίου και στο δείκτη S&P500 ανιχνεύθηκε 

µέσω του τροποποιηµένου ελέγχου των Baek & Brock σε µοντέλο VAR. Αξιοσηµείωτο είναι 

ότι ο έλεγχος µη-γραµµικής αιτιότητας έδειξε ότι υπάρχει ανάδραση ανάµεσα στις 

µεταβλητές, αποδεικνύοντας για πρώτη φορά ότι αλλαγές στον S&P500 έχουν σαφή επιρροή 

στις προθεσµιακές τιµές πετρελαίου. Η σύνδεση µεταξύ των µεταβλητών φαίνεται πιο ισχυρή 

τη δεκαετία του 1990, συµπέρασµα παρόµοιο µε αυτό του Sadorsky (1999). 

Σε µία πιο πρόσφατη έρευνα οι Nandha & Faff (2008) εξετάζουν αν, και σε ποιο 

βαθµό, τα πετρελαϊκά σοκ επηρεάζουν τις αποδόσεις των µετοχών. Για να το πετύχουν 

ανέλυσαν 35 παγκόσµιους βιοµηχανικούς δείκτες σε µηνιαία βάση από το 1983 ως το 2005, 

χρησιµοποιώντας µια γραµµική παλινδρόµηση, η οποία έχει ως εξαρτηµένη µεταβλητή κάθε 

έναν από αυτούς τους δείκτες και ως ανεξάρτητες την απόδοση της παγκόσµιας αγοράς και 

την απόδοση των τιµών πετρελαίου. Αποδεικνύεται ότι όταν η τιµή του πετρελαίου ανεβαίνει, 

αυτό έχει αρνητική επίδραση σε όλους τους βιοµηχανικούς τοµείς εκτός από τις βιοµηχανίες 

εξόρυξης, πετρελαίου και αερίου. Σηµαντικό είναι ότι η µελέτη περιλάµβανε και τοµείς όπως 

ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός και ο τοµέας υγείας, οι οποίοι, αν και δεν είναι άµεσα εµφανές, 

αποδεικνύεται ότι επηρεάζονται αρνητικά από µία αύξηση της τιµής του πετρελαίου. Οι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι υψηλότερες τιµές πετρελαίου πιθανόν να έχουν επίδραση στα 

επιτόκια και να µειώνουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, δηµιουργώντας έµµεσα 

κανάλια που επηρεάζουν µετοχές που φαινοµενικά δεν έχουν άµεση σχέση µε το πετρέλαιο. 

Σε µια πιο ευρεία βάση, οι Miller & Ratti (2009) εξέτασαν τη µακροχρόνια σχέση 

µεταξύ της απόδοσης του πετρελαίου και των αποδόσεων των χρηµατιστηριακών δεικτών από 

διεθνείς χρηµαταγορές, για την περίοδο 1971-2008 µε µηνιαία στοιχεία, χρησιµοποιώντας ένα 

µοντέλο VEC. Οι χώρες τις οποίες αφορούσε η µελέτη ήταν ο Καναδάς, η Γαλλία, η 

Γερµανία, η Ιταλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Τα αποτελέσµατα δείχνουν µία 

αρνητική µακροχρόνια σχέση µεταξύ πετρελαίου και δεικτών για τις περιόδους 1971-1980 και 

1988-1999. Μετά το 2000, φαίνεται η σχέση αυτή να αποσυντίθεται και σε κάποια περίοδο να 

αλλάζει και πρόσηµο, γεγονός που οι ερευνητές το αποδίδουν σε φούσκες είτε στις τιµές του 

αργού, είτε στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Για παράδειγµα το 1999-2000 στις ΗΠΑ το 
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χρηµατιστήριο είχε ανοδική τάση, λόγω της φούσκας των εταιριών υψηλής τεχνολογίας, 

παρόλο που οι τιµές του αργού άρχισαν να ανεβαίνουν αισθητά. Τέλος, ενδιαφέρον είναι ότι 

αναφορικά µε τα συµπεράσµατα του Ciner (2001) για µη-γραµµική συσχέτιση µεταξύ τιµών 

πετρελαίου και µετοχών, οι Miller & Ratti (2009) θεωρούν ότι αυτή είναι αποτέλεσµα 

δοµικών αλλαγών σε µία αµιγώς γραµµική µακροχρόνια σχέση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η µελέτη περιλαµβάνει τόσο µονοµεταβλητή, όσο και διµεταβλητή ανάλυση των 

χρονοσειρών αργού πετρελαίου και χρυσού (1986-2012). Επιπρόσθετα, πραγµατοποιείται και 

διµεταβλητή ανάλυση µεταξύ της χρονοσειράς του αργού πετρελαίου και της τιµής 

κλεισίµατος της µετοχής της µεγαλύτερης παγκοσµίως πετρελαϊκής εταιρίας, της Exxon 

Mobil. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, λόγω της συγχώνευσης της Exxon µε τη Mobil στις αρχές 

του 21ου αιώνα, επιλέχθηκε µικρότερο δείγµα (2004-2012) ώστε η τιµή της µετοχής να 

αντιπροσωπεύει πλήρως την αξία της συγχωνευµένης εταιρίας στο χρηµατιστήριο. 

Αρχικά η ανάλυση πραγµατοποιείται σε όλο το εύρος των χρονοσειρών. Στη συνέχεια 

κάθε χρονοσειρά διασπάται σε ετήσια υποδιαστήµατα και επαναλαµβάνεται η ανάλυση 

προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα για κάθε έτος ξεχωριστά. Συµπληρωµατικά έχουν 

µελετηθεί και υποδιαστήµατα τριών και εννέα ετών. 

Στη µονοµεταβλητή ανάλυση εξετάζεται κάθε χρονοσειρά ξεχωριστά. Συγκεκριµένα 

τα βήµατα που ακολουθούνται είναι τα εξής: 

� Παρουσιάζονται οι πλήρεις χρονοσειρές τιµών και αποδόσεων του αργού πετρελαίου 

και του χρυσού αποτυπώνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Συµπληρωµατικά, 

παρουσιάζονται και οι χρονοσειρές τιµής και απόδοσης της µετοχής της Exxon Mobil 

για το διάστηµα 2004-2012, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν µόνο στη διµεταβλητή 

ανάλυση. 

� Εφαρµόζεται ο έλεγχος γραµµικής ανεξαρτησίας των Diks & Panchenko (2007) στις 

χρονοσειρές των αποδόσεων ώστε να αναδειχθούν, αν υπάρχουν, µη-γραµµικά 

χαρακτηριστικά τους. 

� Ο έλεγχος επαναλαµβάνεται για όλα τα υποδιαστήµατα (έτη, τριετίες, εννιαετίες), 

ώστε να βγουν πιο αξιόπιστα συµπεράσµατα για το χρόνο παρουσίασης των µη-

γραµµικών χαρακτηριστικών της χρονοσειράς. 

Στη διµεταβλητή ανάλυση, σε πρώτη φάση, εξετάζονται από κοινού οι δύο 

χρονοσειρές αποδόσεων αργού και χρυσού για να διερευνηθεί αν υπάρχει αιτιότητα κατά 

Granger µεταξύ των δύο µεταβλητών. Σε δεύτερη φάση πραγµατοποιείται η ίδια ανάλυση για 

τις χρονοσειρές αποδόσεων του αργού πετρελαίου και της µετοχής της Exxon Mobil. Η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
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� Επιλέγεται ο βέλτιστος αριθµός υστερήσεων και δηµιουργείται ένα υπόδειγµα VAR, 

ώστε να διερευνηθεί αν υπάρχει γραµµική αιτιότητα κατά Granger µεταξύ των δύο 

µεταβλητών. Αν υπάρχει, ελέγχεται αν είναι µονόδροµη ή αµφίδροµη αιτιότητα και 

παράλληλα δηµιουργούνται δύο χρονοσειρές καταλοίπων του VAR. 

� Εφαρµόζεται ο έλεγχος για µη-γραµµική αιτιότητα κατά Granger των Diks & 

Panchenko (2006), είτε στις αρχικές χρονοσειρές των αποδόσεων, εφόσον το VAR δεν 

καταδεικνύει γραµµική αιτιότητα, είτε στις χρονοσειρές των καταλοίπων του VAR, αν 

το υπόδειγµα VAR είναι στατιστικά σηµαντικό. 

� Τέλος, ελέγχονται για γραµµική και µη-γραµµική αιτιότητα τα ζεύγη αποδόσεων που 

έχουν δηµιουργηθεί από το διαχωρισµό των χρονοσειρών, ώστε να διερευνηθεί κατά 

τη διάρκεια ποιων ετών εµφανίζεται η σχέση αιτιότητας µεταξύ των δύο µεταβλητών. 

 

2.1 Μονοµεταβλητή ανάλυση 

2.1.1 Παρουσίαση χρονοσειρών 

Οι χρονοσειρές που θα µελετηθούν είναι οι ηµερήσιες τρέχουσες τιµές αργού πετρελαίου WTI 

και χρυσού από τον Ιανουάριο του 1986 έως και το ∆εκέµβριο του 2012, καθώς επίσης και η 

χρονοσειρά της τιµής κλεισίµατος της µετοχής της Exxon Mobil από τον Ιανουάριο του 2004 

έως και το ∆εκέµβριο του 2012. Οι τιµές για το αργό δίνονται σε δολάρια Ηνωµένων 

Πολιτειών ανά βαρέλι. Οι τιµές για το χρυσό δίνονται σε δολάρια Ηνωµένων Πολιτειών ανά 

ουγκιά. Οι τιµές της µετοχής της Exxon Mobil είναι και αυτές σε δολάρια Ηνωµένων 

Πολιτειών. Τα στοιχεία προέρχονται από την U.S. Energy Information Administration (EIA) 

για το πετρέλαιο, από το World Gold Council για το χρυσό και από την ιστοσελίδα Finance 

της Yahoo6 για τη µετοχή της Exxon Mobil. 

Στα Γραφήµατα 1 και 2 παρουσιάζονται οι χρονοσειρές για τις τιµές αργού πετρελαίου 

WTI και χρυσού αντίστοιχα. Και οι δύο τιµές φαίνεται ότι διατηρούν µία σταθερότητα µέχρι 

το 2000, ενώ την περίοδο από το 2000 έως και τα µέσα του 2008 παρατηρείται µία εκρηκτική 

άνοδος και στις δύο. Η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008 έρχεται να ανακόψει 

αυτήν την άνοδο και να ρίξει τις τιµές αργού και χρυσού στα επίπεδα του 2000 και 2006 

αντίστοιχα. Μετά το 2008 και µέχρι το 2011 οι τιµές παρουσιάζουν µία άνοδο, ενώ τα έτη 

                                                 
6 http://finance.yahoo.com/q/hp?s=XOM 
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2011-2012 φαίνεται ότι υπάρχει µία σταθεροποίηση στα $90-100/bbl για το πετρέλαιο και στα 

$1600-1700/oz για το χρυσό. 

Στο Γράφηµα 3 παρουσιάζεται αντίστοιχα η χρονοσειρά της τιµής κλεισίµατος της 

µετοχής της Exxon Mobil. Η µετοχή φαίνεται να παρουσιάζει µία τροµερή άνοδο ξεκινώντας 

από τα $40 το 2004 και φτάνοντας πάνω τα $95 το 2008. Λόγω της παγκόσµιας ύφεσης, η 

τιµή της µετοχής αρχίζει µία καθοδική πορεία στα µέσα του 2008 και καταλήγει στα $60 στα 

µέσα του 2010. Από εκείνο το σηµείο και έπειτα παρουσιάζει µία ανάκαµψη, µε έντονη όπως 

φαίνεται διακύµανση και καταφέρνει να φτάσει στα τέλη του 2012 στα επίπεδα που είχε πριν 

τη χρηµατοπιστωτική κρίση. 
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Γράφηµα 1: Τρέχουσα τιµή αργού πετρελαίου WTI (1986-2012) 

 



 35 

0

400

800

1200

1600

2000

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

Gold Spot Price (USD/oz)

 

Γράφηµα 2: Τρέχουσα τιµή χρυσού (1986-2012) 
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Γράφηµα 3: Τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Exxon Mobil (2004-2012) 
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Οι αποδόσεις των χρονοσειρών δηµιουργήθηκαν ως πρώτες λογαριθµικές διαφορές των 

στοιχείων της κάθε χρονοσειράς. Με DLWTI, DLGOLD και DLEXXON συµβολίζονται 

αντίστοιχα οι αποδόσεις του αργού, του χρυσού και της µετοχής της Exxon Mobil. Όλες οι 

χρονοσειρές των αποδόσεων ελέγχθηκαν µε τον επαυξηµένο έλεγχο Dickey & Fuller (1979) 

και βρέθηκαν στάσιµες σε διάστηµα εµπιστοσύνης µεγαλύτερο του 99.9%. 

Στα Γραφήµατα 4 και 5 παρουσιάζονται η χρονοσειρά και το ιστόγραµµα των 

αποδόσεων του αργού. Υπάρχει µια έντονη διακύµανση η οποία κινείται στο ±5%, ενώ σε 

αρκετές περιπτώσεις πλησιάζει και στο ±20%. Πολλές υπερβάλλουσες αποδόσεις 

παρατηρήθηκαν το 1986, το 1990 και το 2009. Από το ιστόγραµµα διαπιστώνεται ότι η 

κατανοµή των αποδόσεων είναι µη-κανονική (Jarque-Bera >> 5,99), λεπτόκυρτη, µε έντονη 

αρνητική συµµετρία και µε µηδενικό µέσο όρο. Στο Γράφηµα 6 δίνονται τα τετράγωνα των 

αποδόσεων, όπου φαίνεται έντονη µεταβλητότητα τα έτη 1986, 1990, 1998, 2001, 2003, 2008 

και 2009. 

Στα Γραφήµατα 7 και 8 παρουσιάζονται η χρονοσειρά και το ιστόγραµµα των 

αποδόσεων του χρυσού, οι οποίες έχουν πιο ήπια συµπεριφορά, καθώς διακυµαίνονται στο 

±3% και µε µέγιστες τιµές για όλα τα έτη ±8%. Επίσης, ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η 

αύξηση της διακύµανσης από το 2006 και έπειτα. Το ιστόγραµµα δείχνει µη-κανονική 

κατανοµή (Jarque-Bera >> 5,99), λιγότερο λεπτόκυρτη και µε µικρότερη αρνητική συµµετρία 

από το αργό και µε µηδενικό µέσο όρο. Από τα τετράγωνα των αποδόσεων στο Γράφηµα 9 

παρατηρείται έντονη µεταβλητότητα στα έτη 1986, 1987, 1990, 1999, 2001, 2006, 2008, 

2009, 2011 και 2012. 

Αντίστοιχα στα Γραφήµατα 10 και 11 παρουσιάζονται η χρονοσειρά και το 

ιστόγραµµα των αποδόσεων της µετοχής της Exxon Mobil. Οι αποδόσεις έχουν χαµηλή 

διακύµανση, µε εξαίρεση το διάστηµα εµφάνισης της κρίσης, όπου έφτασε στο ±15%. Το 

ιστόγραµµα δείχνει µη-κανονική κατανοµή (Jarque-Bera >> 5,99), λεπτόκυρτη µε πολύ µικρή 

θετική συµµετρία και µε µηδενικό µέσο όρο. Τέλος στο Γράφηµα 12 φαίνεται από τα 

τετράγωνα των αποδόσεων πως η µεταβλητότητα κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα εκτός 

από το 2008 που εκτοξεύθηκε πολύ ψηλά. 
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Γράφηµα 4: Αποδόσεις αργού πετρελαίου WTI (1986-2012) 
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Γράφηµα 5: Ιστόγραµµα και περιγραφικά χαρακτηριστικά αποδόσεων αργού WTI (1986-2012) 
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Γράφηµα 6: Τετράγωνα των αποδόσεων αργού πετρελαίου WTI (1986-2012) 
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Γράφηµα 7: Αποδόσεις χρυσού (1986-2012) 
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Γράφηµα 8: Ιστόγραµµα και περιγραφικά χαρακτηριστικά αποδόσεων χρυσού (1986-2012) 
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Γράφηµα 9: Τετράγωνα των αποδόσεων χρυσού (1986-2012) 

 



 40 

-.20

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DLEXXON

 

Γράφηµα 10: Αποδόσεις µετοχής της Exxon Mobil (2004-2012) 
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Γράφηµα 11: Ιστόγραµµα και περιγραφικά χαρακτηριστικά αποδόσεων της µετοχής της Exxon Mobil 

(2004-2012) 
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Γράφηµα 12: Τετράγωνα των αποδόσεων της µετοχής της Exxon Mobil (2004-2012) 

 

 

2.1.2 Έλεγχος γραµµικής ανεξαρτησίας των Diks & Panchenko (2007) 

Ο έλεγχος γραµµικής ανεξαρτησίας των Diks & Panchenko (2007) έχει στόχο να εξετάσει αν 

οι τιµές µίας χρονοσειράς είναι γραµµικά ανεξάρτητες µεταξύ τους. Απόρριψη της µηδενικής 

υπόθεσης υποδεικνύει την ύπαρξη µη-γραµµικής εξάρτησης µεταξύ των τιµών της 

χρονοσειράς. Ο έλεγχος είναι µη-παραµετρικός και βασίζεται σε τετραγωνικές δοµές 

συναρτήσεων τύπου kernel, µε τις οποίες εκτιµώνται συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας. 

Για την εφαρµογή του ελέγχου ορίζεται ένα τετραγωνικό µέτρο Q, εξίσωση (1), στο 

χώρο πιθανοτήτων, το οποίο χρησιµοποιείται στη µέτρηση της απόκλισης µεταξύ 

χρονοσειρών. 

 
2

1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2( , ) ( , ) 2( , ) ( , )Q µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ= − = − − = − +  (1) 

όπου ( , ) ( ) ( ) ( )
m mi j h i jR R

K x y dx dyµ µ µ µ= −∫ ∫  ή διαφορετικά ( , ) ( ( ))i j hE K X Yµ µ = − . Τα X 

και Υ είναι δύο ανεξάρτητα διανύσµατα διάστασης m που κατανέµονται σύµφωνα µε τα iµ  

και jµ  αντίστοιχα. Η συνάρτηση ( )hK ⋅ είναι µία συνάρτηση τύπου kernel ή οποία µπορεί να 
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παραγοντοποιηθεί ως 
1

( ) ( / )
m

h ii
K x x hκ

=
=∏ , όπου ( )hκ ⋅  είναι µία θετική, µονοδιάστατη, 

συµµετρική γύρω από το µηδέν συνάρτηση kernel, το xi αναφέρεται στο i-οστό στοιχείο του 

διανύσµατος x και το h είναι µία παράµετρος εύρους ζώνης. Χαρακτηριστικές θετικά 

ορισµένες, συναρτήσεις kernel είναι η Gaussian 2( ) exp( / 4)x xκ = − , η διπλή εκθετική 

( ) exp( / 4)x xκ = −  και η Cauchy 2( ) 1/ (1 )x xκ = + . Το µέτρο Q µε µετασχηµατισµό Fourier 

µπορεί να εκφραστεί ως 

 
2

1 2 1 2 1 2( )( )( )( )( ) ( ) ( )( )
m m mh hR R R

Q K x y dx dy K k k dkµ µ µ µ µ µ= − − − = −∫ ∫ ∫ % % %  (2) 

όπου ( )hK ⋅% είναι ο µετασχηµατισµός Fourier της ( )hK ⋅ και iµ%  η χαρακτηριστική συνάρτηση 

της iµ . Εφόσον η ( )hK ⋅%  είναι ολοκληρώσιµη, θετική συνάρτηση πραγµατικών τιµών και η 

( )hK ⋅ θετικώς ορισµένη, τότε διασφαλίζεται ότι 0Q =  µόνο όταν τα iµ  και iµ  είναι 

ταυτόσηµα µέτρα πιθανότητας, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση το Q παίρνει θετικές τιµές. 

Συνεπώς το Q είναι ένα µέτρο εξάρτησης που παίρνει την τιµή µηδέν µόνο στην περίπτωση 

της ανεξαρτησίας. 

Το µέτρο Q µπορεί να εκφραστεί σε µέσους όρους της συνάρτησης Kernel ως 

( ( ))ij
hQ E K X Y= −  για ανεξάρτητα διανύσµατα X~µi και Υ~µj. Για την εκτίµηση του ijQ  

χρησιµοποιούνται εµπειρικοί µέσοι όροι της συνάρτησης kernel, που προκύπτουν από τα 

στοιχεία της χρονοσειράς και εφαρµόζεται η U-στατιστική, η οποία παράγει ελάχιστης 

διακύµανσης αµερόληπτους εκτιµητές. Για µία χρονοσειρά { }
1

T

t t
X

=
 από την οποία µπορούν να 

κατασκευαστούν ( 1)n T m l= − −  διανύσµατα υστέρησης , , 1,...,m l
tX t n=  διάστασης m, ο 

πρώτος όρος 11Q  εκτιµάται από την U-στατιστική σύµφωνα µε τον τύπο 

 
11 1

11 , ,

2 1 2 1 0

2 2ˆ ( )
( 1) ( 1)

mn t n t
m l m l t kl s kl

h t s
t s t s k

X X
Q K X X

n n n n h
κ

−− −
+ +

= = = = =

− 
= − =  − −  

∑∑ ∑∑∏  (3) 

Για τους υπόλοιπους όρους χρησιµοποιείται ο εκτιµητής 
1

1ˆ ( ) (( ) / )
n

h tt
C x x X h

n
κ

=
= −∑  για 

[ ](( ) / )E x X hκ − . Έτσι προκύπτουν  

 
1

12

1 0

1ˆ ˆ ( )
mn

h t kl
t k

Q C X
n

−

+
= =

= ∑∏  (4) 
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1

22

10

1ˆ ˆ ( )
m n

h t klm
tk

Q C X
n

−

+
==

 
=  

 
∑∏  (5) 

Συναθροίζοντας, ο 11 12 22ˆ ˆ ˆ ˆ2Q Q Q Q= − +  είναι ένας συνεπής εκτιµητής του Q. 

Η εκτέλεση του ελέγχου γίνεται µέσα από µία διαδικασία αντιµεταθέσεων που τα 

στοιχεία της χρονοσειράς αλλάζουν θέση µεταξύ τους. Έχοντας σταθερό εύρος ζώνης h, 

προσδιορίζεται ο εκτιµητής 0Q̂ . Έπειτα πραγµατοποιούνται B αντιµεταθέσεις στοιχείων και 

παράγονται αντίστοιχα οι εκτιµητές ˆ ,  0,...iQ i B= . Υπό τη µηδενική υπόθεση ότι οι τιµές είναι 

γραµµικά ανεξάρτητες αυτοί οι εκτιµητές θα πρέπει να µπορούν να εναλλάσσονται µεταξύ 

τους. Η τιµή πιθανότητας p, που είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη στο διάστηµα 1/ ( 1),...,1B+  

υπό τη µηδενική υπόθεση, υπολογίζεται µέσω της εξίσωσης: 

 00
ˆ ˆ( )

ˆ
1

B

ii
I Q Q L

p
B

=
> +

=
+

∑
 (6) 

Η συνάρτηση Ι(·) παίρνει την τιµή 1 αν η συνθήκη µέσα στην παρένθεση είναι αληθής και την 

τιµή 0 αν είναι ψευδής. Για 00
ˆ ˆ( ) 1

B

ii
Z I Q Q

=
= = ≥∑ , το L παίρνει τιµή 1 αν 1Z = , ενώ αν 

1Z > κατανέµεται οµοιόµορφα στο διάστηµα 1,...,Z . 

Προκειµένου να αποφευχθεί η επιλογή ενός σταθερού εύρους ζώνης, οι Diks & 

Panchenko (2007) δηµιούργησαν έναν αλγόριθµο ο οποίος παράγει µία µοναδική τιµή p µέσω 

πολλαπλών τιµών εύρους ζώνης. Τα στάδια έχουν ως εξής: 

1. Υπολογίζεται ένα διάνυσµα τιµών ,0
ˆ

hQ  για ένα εύρος τιµών ζώνης { }1,..., dh H h h∈ = . 

Το d είναι το σύνολο των στοιχείων του εύρους ζώνης στην περιοχή [ ]min max,R h h=  

που υπολογίζονται από τον τύπο: 

 
1

min
max

max

,       1,...,

d i

d

i

h
h h i d

h

−
− 

= = 
 

 (7) 

Πρακτικά χρησιµοποιείται η περιοχή [ ]0,5,  2,0R=  για 5d = . 
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2. Πραγµατοποιείται τυχαία αντιµετάθεση των στοιχείων της χρονοσειράς και 

υπολογίζεται ένα διάνυσµα ,1
ˆ

hQ . Επαναλαµβάνονται οι τυχαίες αντιµεταθέσεις B 

φορές ώστε να δηµιουργηθούν ,
ˆ

h iQ  διανύσµατα για h H∈  και  1,...,i B= . 

Επιλέγονται συνήθως 1 100B+ =  αντιµεταθέσεις. 

3. Μετατρέπεται η τιµή ,
ˆ

h iQ  σε τιµή πιθανότητας p µέσω της εξίσωσης 

( ), , ,0
ˆ ˆˆ ( ) / ( 1)

B

h i h j h ij
p I Q Q L B

=
= > + +∑ . Στην ουσία κάθε χρονοσειρά i που έχει 

δηµιουργηθεί από αντιµεταθέσεις παίρνει το ρόλο της αρχικής χρονοσειράς και 

υπολογίζονται οι τιµές ,ˆh ip  της για κάθε εύρος ζώνης h. 

4. Επιλέγεται η µικρότερη τιµή p από όλα τα εύρη ζώνης και ονοµατίζεται ως îT : 

,
ˆ ˆinfi h H h iT p∈= . Αυτό γίνεται για την αρχική χρονοσειρά καθώς και για κάθε σειρά 

αντιµεταθέσεων, οπότε προκύπτουν Β+1 îT . 

5. Υπολογίζεται τέλος µία συνολική τιµή p σύµφωνα µε την εξίσωση 

( ) ( )00
ˆ ˆˆ ( ) / 1

B

ii
p I T T L B

=
= < + +∑  όπου συγκρίνεται κάθε τιµή îT  µε την τιµή 0̂T . 

∆ηλαδή, ο έλεγχος δίνει µία τιµή πιθανότητας p υπέρ της µηδενικής υπόθεσης της γραµµικής 

ανεξαρτησίας, για κάθε διάνυσµα , , 1,...,m l
tX t n=  που µελετάται. Πιο συγκεκριµένα για κάθε 

χρονοσειρά επιλέγεται η διάσταση m και ο αριθµός των υστερήσεων l, ενώ είναι εξαρχής 

καθορισµένες οι τιµές εύρους ζώνης { }0,5,  2 / 2,  1,  2,  2H =  και ο αριθµός των 

αντιµεταθέσεων 1 100B+ = . Αν η τιµή πιθανότητας p που θα προκύψει από το στατιστικό 

έλεγχο είναι µικρότερη του 0,05 τότε η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95% και προκύπτει µη-γραµµική εξάρτηση µεταξύ των στοιχείων της 

χρονοσειράς. 
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2.1.2.1 Έλεγχος γραµµικής ανεξαρτησίας των Diks & Panchenko (2007) – Αποτελέσµατα 

Ελέγχθηκαν ως προς την υπόθεση γραµµικής ανεξαρτησίας µε έλεγχο Diks & Panchenko 

(2007) οι παρακάτω χρονοσειρές: 

� Αποδόσεις αργού και χρυσού 1986-2012. 

� Αποδόσεις αργού και χρυσού ανά έτος στο διάστηµα 1986-2012. 

� Αποδόσεις αργού και χρυσού ανά τριετία στο διάστηµα 1986-2012. 

� Αποδόσεις αργού και χρυσού ανά εννιαετία στο διάστηµα 1986-2012. 

Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε ξεχωριστά για δύο διαστάσεις m: 2 και 5. Απόρριψη της 

αρχικής υπόθεσης του ελέγχου σε µεγαλύτερη διάσταση ερµηνεύεται ως εξάρτηση µεταξύ 

των τιµών της χρονοσειράς που πηγάζει από πιο πολύπλοκες δοµές. Παράλληλα, ο έλεγχος 

έγινε για υστερήσεις l: 1, 2, 3, 5 και 10, διότι τα δεδοµένα είναι ηµερήσια και µία πληροφορία 

που εισέρχεται στη χρονοσειρά µπορεί να διαχέεται και να επηρεάζει τις τιµές για αρκετές 

µέρες. 

Τα κύρια αποτελέσµατα του ελέγχου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Όσον αφορά τις 

πλήρεις χρονοσειρές 1986-2012 παρατηρείται ότι απορρίπτεται η ανεξαρτησία µεταξύ των 

τιµών κάθε χρονοσειράς σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%. Αυτό όµως πιθανότατα να είναι 

παραπλανητικό λόγω του µεγάλου µεγέθους του δείγµατος (6811 παρατηρήσεις)7. Για αυτόν 

το λόγο τα συµπεράσµατα θα πρέπει να εξαχθούν µελετώντας τα αποτελέσµατα σε µικρότερο 

διάστηµα, κατά βάση ετήσιο. Για το αργό πετρέλαιο τα έτη που φαίνεται να υπάρχει έντονη 

µη-γραµµική εξάρτηση των τιµών της χρονοσειράς είναι τα 1986-1988, 1990-1991 2003, 

2007-2008 και 2009. Αντίστοιχα έντονη µη-γραµµική εξάρτηση των τιµών της χρονοσειράς 

του χρυσού εντοπίζεται στα έτη 1986-1988, 1996, και 1999. 

Στο παράρτηµα, Πίνακας Α1, παρατίθενται συµπληρωµατικά τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου για τις υπόλοιπες χρονιές, καθώς και για τις εννιαετίες και τις τριετίες. Όσον αφορά 

στις εννιαετίες η απόρριψη της ανεξαρτησίας µεταξύ των τιµών κάθε χρονοσειράς οφείλεται 

και σε αυτήν την περίπτωση, στο µεγάλο µέγεθος του δείγµατος. Στις τριετίες η απόρριψη της 

ανεξαρτησίας παρατηρείται κυρίως στη µεγαλύτερη διάσταση, χωρίς όµως να υποστηρίζεται 

από τους ελέγχους στα ετήσια στοιχεία. Συνεπώς ασφαλή συµπεράσµατα θα πρέπει να 

εξαχθούν εστιάζοντας κυρίως στη µικρότερη διάσταση για αυτά τα υποδιαστήµατα. 
                                                 
7 Ο έλεγχος ανεξαρτησίας παράγει τα πιο γνήσια συµπεράσµατα από την εξέταση ετήσιων στοιχείων, διότι 
µεγάλο µέγεθος δείγµατος µπορεί να οδηγήσει εσφαλµένα στην απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης, καθώς 
εισάγεται πάρα πολλή πληροφορία 
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Πίνακας 1: Τιµές p ελέγχου γραµµικής ανεξαρτησίας Diks & Panchenko (2007) στις αποδόσεις αργού 
πετρελαίου και χρυσού για την περίοδο 1986-2012 και για τα έτη 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1996, 
1999, 2003, 2007, 2008 και 2009 για διαστάσεις m: 2 και 5 και για υστερήσεις l: 1, 2, 3, 5 και 10. Με 

διαφορετικό χρωµατισµό εµφανίζονται οι τιµές µε επίπεδο σηµαντικότητας α = 5% 

m l DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD 
    1986-2012 1986 1987 1988 
2 1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,03 0,04 0,06 0,02 
2 2 0,01 0,01 0,51 0,50 0,05 0,52 0,06 0,70 
2 3 0,01 0,01 0,33 0,44 0,33 0,33 0,01 0,03 
2 5 0,01 0,01 0,03 0,24 0,37 0,21 0,24 0,94 
2 10 0,01 0,01 0,16 0,06 0,01 0,70 0,09 1,00 
              
5 1 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 
5 2 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01 0,07 
5 3 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01 0,39 0,01 0,18 
5 5 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,05 0,16 0,91 
5 10 0,01 0,01 0,03 0,07 0,01 0,01 0,22 0,36 

    1990 1991 1996 1999 
2 1 0,50 0,22 0,01 0,04 0,25 0,01 0,72 0,01 
2 2 0,39 0,28 0,01 0,35 0,27 0,01 0,06 0,02 
2 3 0,18 1,00 0,01 0,26 0,16 0,32 0,11 0,02 
2 5 0,04 0,17 0,01 0,44 0,66 0,30 0,24 0,06 
2 10 0,35 0,54 0,01 0,88 0,57 0,52 0,11 0,16 
               
5 1 0,02 0,67 0,01 0,30 0,30 0,01 0,16 0,01 
5 2 0,07 0,05 0,01 0,55 0,84 0,01 0,10 0,01 
5 3 0,02 0,75 0,01 0,31 0,20 0,03 0,18 0,02 
5 5 0,02 0,14 0,01 0,10 0,12 0,07 0,18 0,04 
5 10 0,02 0,51 0,01 0,03 0,66 0,01 0,23 0,86 

    2003 2007 2008 2009 
2 1 0,02 0,46 0,02 0,66 0,01 0,60 0,25 0,65 
2 2 0,32 0,61 0,02 0,99 0,01 0,49 0,12 0,41 
2 3 0,03 0,64 0,18 0,13 0,01 0,33 0,10 0,68 
2 5 0,08 0,11 0,09 0,80 0,01 0,01 0,10 0,60 
2 10 0,25 0,69 0,33 0,14 0,01 0,18 0,12 0,09 
              
5 1 0,02 0,85 0,02 0,34 0,01 0,55 0,02 0,72 
5 2 0,02 0,93 0,03 0,26 0,01 0,46 0,04 0,17 
5 3 0,05 0,63 0,04 0,05 0,01 0,15 0,02 0,21 
5 5 0,04 0,29 0,25 0,07 0,01 0,04 0,01 0,12 
5 10 0,04 0,74 0,14 0,01 0,01 0,20 0,02 0,02 
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2.2 ∆ιµεταβλητή ανάλυση 

2.2.1 Υπόδειγµα VAR και έλεγχος γραµµικής αιτιότητας κατά Granger 

Το υπόδειγµα VAR (Vector Auto-Regression) σε ένα διάνυσµα µεταβλητών δείχνει αν η 

απόδοση µιας µεταβλητής επηρεάζει βραχυχρόνια, γραµµικά µία άλλη και αντίστροφα 

(Hayashi, 2000). Αυτή η αλληλεπίδραση µεταξύ των µεταβλητών ορίζεται ως αιτιότητα κατά 

Granger και εφόσον είναι στατιστικά σηµαντική µπορεί να είναι µονόδροµη ή αµφίδροµη. Το 

υπόδειγµα δίνεται ως VAR(q), όπου το q αναφέρεται στον αριθµό των υστερήσεων, δηλαδή 

για πόσα χρονικά διαστήµατα µια µεταβλητή επηρεάζει µια άλλη. Το q ορίζεται εξαρχής 

µέσω κριτηρίων που δίνουν το βέλτιστο αριθµό υστερήσεων. Ένα διµεταβλητό VAR(1) 

δίνεται στις εξισώσεις (8) και (9). 

 1 11 1 12 1 1t t tx a x y uµ β− −= + + +  (8) 

 2 21 1 22 1 2t t ty a x y uµ β− −= + + +  (9) 

Αν ο συντελεστής β12 είναι στατιστικά σηµαντικός, τότε η µεταβλητή y θα επηρεάσει την τιµή 

της µεταβλητής x στο t-1. Αντίστοιχα, αν ο συντελεστής α21 είναι στατιστικά σηµαντικός, η 

µεταβλητή x θα επηρεάσει την τιµή της µεταβλητής y στο t-1. Όταν από τους δύο αυτούς 

συντελεστές ο ένας είναι µόνο στατιστικά σηµαντικός, τότε υπάρχει µονόδροµη γραµµική 

αιτιότητα κατά Granger, ενώ όταν είναι και οι δύο στατιστικά σηµαντικοί υπάρχει αµφίδροµη 

γραµµική αιτιότητα κατά Granger, ή διαφορετικά ανάδραση. 

Στο υπόδειγµα VAR βασίζεται ο έλεγχος γραµµικής αιτιότητας κατά Granger. Για την 

εξίσωση (8) ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει τη µηδενική υπόθεση ότι η µεταβλητή y δεν 

επηρεάζει τη µεταβλητή χ, δηλαδή β12 = 0. Το αποτέλεσµα βασίζεται στην F στατιστική και 

παρουσιάζεται µε µία τιµή πιθανότητας p. Αν η τιµή p είναι κάτω από το επίπεδο 

σηµαντικότητας α, π.χ. 5%, θεωρείται στατιστικά σηµαντική και η µηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται. ∆ηλαδή η τιµή του συντελεστή β12 δεν είναι ίση µε το µηδέν και άρα η 

µεταβλητή y επηρεάζει κατά Granger τη µεταβλητή χ. Ο αντίστοιχος έλεγχος γραµµικής 

αιτιότητας για την εξίσωση (9) περιλαµβάνει τη µηδενική υπόθεση ότι η µεταβλητή χ δεν 

επηρεάζει τη µεταβλητή y, δηλαδή α21 = 0. 
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2.2.1.1 Υπόδειγµα VAR και έλεγχος γραµµικής αιτιότητας κατά Granger – Αποτελέσµατα 

Το υπόδειγµα VAR εφαρµόστηκε σε όλα τα ζεύγη των χρονοσειρών των αποδόσεων αργού 

πετρελαίου και χρυσού για όλο το διάστηµα 1986-2012 και για τα υποδιαστήµατα έτους, 

τριετίας και εννιαετίας, καθώς επίσης και στα ζεύγη των αποδόσεων αργού πετρελαίου και 

της µετοχής της Exxon Mobil για την εννιαετία 2004-2012 και για τα αντίστοιχα 

υποδιαστήµατα της. Για κάθε ζεύγος αποδόσεων επιλέχθηκε ο βέλτιστος αριθµός υστερήσεων 

για το υπόδειγµα VAR µε βάση το κριτήριο Schwarz. Βρέθηκε ότι για όλα τα ζεύγη θα πρέπει 

να επιλεχθεί µία υστέρηση. 

 Στο Γράφηµα 13 παρουσιάζονται οι αποδόσεις αργού πετρελαίου και χρυσού για την 

περίοδο 1986-2012. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός αλλά η τιµή του 0,126, είναι 

αρκετά χαµηλή. Με άλλα λόγια, η συσχέτιση µεταξύ των δύο αποδόσεων φαίνεται να είναι 

προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά µικρή. Αντίστοιχα στο Γράφηµα 14 τοποθετήθηκαν οι 

αποδόσεις του αργού και της µετοχής της Exxon Mobil για το διάστηµα 2004-2012. Ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός 0,417, δείχνοντας ότι οι αποδόσεις των δύο 

µεταβλητών µεταβάλλονται πολλές φορές προς την ίδια κατεύθυνση. Χαρακτηριστική είναι η 

αύξηση της διακύµανσης και των δύο αποδόσεων, από τα µέσα του 2008 έως τις αρχές του 

2009, την περίοδο δηλαδή που εκδηλώθηκε η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση. 
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Γράφηµα 13: Αποδόσεις αργού WTI και χρυσού (1986-2012). Συντελεστής συσχέτισης 0,126 
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Γράφηµα 14: Αποδόσεις αργού WTI και µετοχής Exxon Mobil (2004-2012) 

Συντελεστής συσχέτισης 0,417 

 

Στον Πίνακα 2 δίνονται οι τιµές πιθανότητας p για τον έλεγχο γραµµικής αιτιότητας κατά 

Granger των αποδόσεων αργού και χρυσού για την περίοδο 1986-2012, καθώς και για τα έτη 

που παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης8. Παρατηρείται 

ότι για όλη την περίοδο τα αποτελέσµατα έδειξαν µία αδιαµφισβήτητη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των δύο αποδόσεων µε κατεύθυνση από το αργό στο χρυσό. Αναλύοντας τα ετήσια 

δεδοµένα βρέθηκε ότι αυτή η σχέση αιτιότητας ισχύει περίπου για το ένα τρίτο των ετήσιων 

υποδιαστηµάτων. Συγκεκριµένα στα τέλη της δεκαετίας του 80, τις χρονιές 1987 και 1990, 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, µόνο το 1995, ενώ τα τελευταία χρόνια η σχέση είναι 

περισσότερο εµφανής και παρουσιάζεται από το 2004 έως το 2011 πέντε φορές. 

Χαρακτηριστική είναι επίσης η χρονιά 2003, όπου τα δεδοµένα δείχνουν αντιστροφή της 

σχέσης µε την απόδοση του χρυσού να είναι αυτή που επηρεάζει την απόδοση του αργού 

πετρελαίου. Τέλος αξιοσηµείωτο είναι ότι για καµία ετήσια υποπερίοδο δεν προέκυψε 

αµφίδροµη αιτιότητα κατά Granger ή ανάδραση µεταξύ των δύο αποδόσεων. 

                                                 
8 Οι τιµές πιθανότητας p για όλα τα έτη, τις τριετίες και τις εννιαετίες της περιόδου 1986-2012 δίνονται στον 
Πίνακα Α2 στο Παράρτηµα. 
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Πίνακας 2: Τιµές p ελέγχου γραµµικής αιτιότητας κατά Granger µεταξύ αποδόσεων αργού πετρελαίου και 
χρυσού για την περίοδο 1986-2012 και για τα έτη 1987, 1990, 1995, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, και 

2011. Με διαφορετικό χρωµατισµό εµφανίζονται οι τιµές µε επίπεδο σηµαντικότητας α = 5% 

DLGOLD does not Granger 
Cause DLWTI 

DLWTI does not Granger 
Cause DLGOLD Year 

p-values p-values 
1986-2012 0,89389 3,6E-17 

1987 0,66742 0,01371 
1990 0,47615 0,00136 
1995 0,14915 0,01005 
2003 0,02031 0,46240 
2004 0,12034 0,00085 
2006 0,73616 7,6E-05 
2007 0,32360 0,01547 
2008 0,94151 0,00016 
2011 0,83859 0,01115 

 

Αντίστοιχα στον Πίνακα 3 δίνονται οι τιµές πιθανότητας p για τον έλεγχο γραµµικής 

αιτιότητας κατά Granger για τις αποδόσεις του αργού και της µετοχής της Exxon Mobil για 

την περίοδο 2004-2012, καθώς και για τα έτη που παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική 

απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης9. Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι στις πλήρεις 

χρονοσειρές υπάρχει µία έντονη σχέση αιτιότητας µεταξύ των δύο αποδόσεων µε κατεύθυνση 

από τη µετοχή της Exxon Mobil στο αργό. Αναλύοντας τα ετήσια δεδοµένα παρατηρείται ότι 

αυτή η σχέση αιτιότητας ισχύει για τα έτη 2006 και 2008. Παράλληλα το 2007 είναι η µόνη 

χρονιά όπου τα δεδοµένα δείχνουν αντιστροφή της σχέσης αιτιότητας. Τέλος, σε κανένα 

ζεύγος αποδόσεων δεν προέκυψε αµφίδροµη αιτιότητα κατά Granger για καµιά υποπερίοδο. 

 

Πίνακας 3: Τιµές p ελέγχου γραµµικής αιτιότητας κατά Granger µεταξύ αποδόσεων αργού πετρελαίου και 
µετοχής της Exxon Mobil για την περίοδο 2004-2012 και για τα έτη 2006, 2007 και 2008. Με διαφορετικό 

χρωµατισµό εµφανίζονται οι τιµές µε επίπεδο σηµαντικότητας α = 5% 

DLWTI does not Granger 
Cause DLEXXON 

DLEXXON does not 
Granger Cause DLWTI Year 

p-values p-values 
2004-2012 0,71263 1,3E-06 

2006 0,97563 0,03189 
2007 0,00280 0,15895 
2008 0,45042 0,00319 

                                                 
9 Οι τιµές πιθανότητας p για όλα τα έτη και τις τριετίες της περιόδου 2004-2012 δίνονται στον Πίνακα Α3 στο 
Παράρτηµα. 
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2.2.2 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger των Diks & Panchenko (2006) 

Ο έλεγχος αιτιότητας των Diks & Panchenko (2006) βασίζεται στον αντίστοιχο έλεγχο των 

Hiemstra & Jones (1994) και στην ουσία αποτελεί µια τροποποιηµένη και βελτιωµένη 

έκδοση, προκειµένου να αποφύγει φαινόµενα υπέρµετρης απόρριψης της µηδενικής υπόθεσης 

λόγω ετεροσκεδαστικότητας όσο αυξάνει το πλήθος του δείγµατος. Οι δύο αυτοί έλεγχοι είναι 

µη-παραµετρικοί, διότι δε βασίζονται σε κάποιο είδος συγκεκριµένης κατανοµής των 

µεταβλητών που ελέγχουν. 

Η µηδενική υπόθεση είναι ότι σε ένα ζεύγος χρονοσειρών (Χt, Yt) δεν υπάρχει 

αιτιότητα κατά Granger από τη χρονοσειρά Χt στη Yt. ∆ηλαδή καµία πληροφορία που 

προέρχεται από το παρελθόν της χρονοσειράς Χt δεν µπορεί να επηρεάσει τις τιµές της Yt. 

Απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σηµαίνει ότι υπάρχει αιτιότητα από τη µεταβλητή Χt στη 

Yt. Αντίστοιχα ελέγχεται και η µηδενική υπόθεση της µη αιτιότητας από τη χρονοσειρά Yt στη 

Χt. Αν και στους δύο ελέγχους απορριφθεί η µηδενική υπόθεση τότε υπάρχει ανάδραση 

µεταξύ των µεταβλητών. 

Προκειµένου να γίνει µία ανάλυση του ελέγχου των Diks & Panchenko (2006) 

εξετάζεται η µηδενική υπόθεση ότι η χρονοσειρά Χt δεν επηρεάζει κατά Granger τη 

χρονοσειρά Yt. Σε ένα µη-παραµετρικό έλεγχο θα πρέπει να µπει κάποιος περιορισµός ότι η 

διεργασία είναι πεπερασµένη. Συνεπώς χρησιµοποιώντας πεπερασµένες υστερήσεις lx και ly η 

ανεξαρτησία υπό όρους ορίζεται ως ( )1 ;lx ly
t t tY X Y+ ~ 1

ly
t tY Y+ , όπου ( )1,...,

lx
t t lx tX X X− +=  και 

( )1,...,
ly

t t ly tY Y Y− += . Επίσης ορίζεται ένα διάνυσµα ( ), ,lx ly
t t t tW X Y Z=  όπου  1t tZ Y+= , το οποίο 

θα αναλυθεί για lx = ly = 1. Υπό τη µηδενική υπόθεση, η υπό όρους κατανοµή του Z για 

( ), ( , )X Y x y=  θα είναι ίδια µε την κατανοµή του Z για ( ) ( )Y y= . Συνεπώς για τη 

συνάρτηση πυκνότητας συνδυασµένης πιθανότητας , , ( , , )X Y Zf x y z  θα πρέπει να ισχύει η 

παρακάτω συνθήκη 

 , , ,

,

( , , ) ( , )

( , ) ( )
X Y Z Y Z

X Y Y

f x y z f y z

f x y f y
=  (10) 

ή ισοδύναµα 

 , , , ,( , , ) ( , ) ( , )

( ) ( ) ( )
X Y Z X Y Y Z

Y Y Y

f x y z f x y f y z

f y f y f y
=  (11) 
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Το τεστ των Hiemstra & Jones (1994) χρησιµοποιεί λόγους των ολοκληρωµάτων συσχετίσεων 

για να µετρήσει την ασυµφωνία µεταξύ των όρων της αριστερής και δεξιάς πλευράς της 

εξίσωσης (10). Για ένα πολυµεταβλητό τυχαίο διάνυσµα V, το ολοκλήρωµα συσχέτισης είναι 

η πιθανότητα να βρεθούν δύο ανεξάρτητες απεικονίσεις του διανύσµατος V1 και V2 σε 

απόσταση µικρότερη ή ίση µίας τιµής εύρους ζώνης ε.  

 ( )1 2 1 2 1 2 2 1( ) ( ) ( )V V VC P V V I s s f s f s ds dsε ε ε = − ≤ = − ≤  ∫ ∫  (12) 

όπου 1 2s s−  είναι το µέτρο µε τη µεγαλύτερη τιµή. Η συνάρτηση Ι(·) παίρνει την τιµή 1 αν η 

συνθήκη µέσα στην παρένθεση είναι αληθής και την τιµή 0 αν είναι ψευδής. Συνεπώς οι 

Hiemstra & Jones (1994) προσεγγίζουν τις συνθήκες (10) και (11) µε τους παρακάτω 

αντίστοιχους λόγους: 

 , , ,

,

( ) ( )

( ) ( )
X Y Z Y Z

X Y Y
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ε ε

ε ε
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ε ε ε
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Αν η συνθήκη (13) και συνεπώς και η (14) ισχύουν τότε ισχύει η µηδενική υπόθεση. Οι 

εκτιµητές που χρησιµοποιούν για τα ολοκληρώµατα συσχέτισης έχουν τη µορφή: 

 ,

2
( )

( 1)
W

W n ij
i j

C I
n n

ε
<

=
+ ∑∑  (15) 

όπου ( )W
ij i jI I W W ε= − ≤ . 

Ο λόγος που ο συγκεκριµένος έλεγχος έχει βρεθεί ότι απορρίπτει συχνά τη µηδενική 

υπόθεση είναι η γενικευµένη προσέγγιση της συνθήκης (10) µε τη συνθήκη (13), η οποία 

ισχύει µόνο σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. όταν η υπό όρους κατανοµές των Z και X δεδοµένου 

του Y = y δεν εξαρτώνται από το y. Υποστηρίζεται από τους Diks & Panchenko (2006) ότι ο 

έλεγχος των Hiemstra & Jones (1994) θα µπορούσε να είναι έγκυρος ασυµπτωτικά εάν 

λαµβάνονταν µέτρα κατά της ασυµπτωτικής µεροληψίας, για παράδειγµα εάν η τιµή εύρους 

ζώνης ε έτεινε στο µηδέν µε κατάλληλο ρυθµό όσο αυξανόταν το πλήθος του δείγµατος. 

Οι ερευνητές αντικατέστησαν τη συνθήκη (11) για την οποία ισχύει η µηδενική 

υπόθεση µε την παρακάτω εξίσωση αναµενόµενης τιµής του γινοµένου της διαφοράς που 

προκύπτει από τη συνθήκη (11) µε µια θετική συνάρτηση στάθµισης ( , , )g x y z . ∆ηλαδή ένας 
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καθολικός στατιστικός έλεγχος δίνει τη θέση του σε ένα µέσο όρο µέτρων εξάρτησης υπό 

όρους. 

 , , , ,( , , ) ( , ) ( , )
( , , ) 0

( ) ( ) ( )
X Y Z X Y Y Z

g
Y Y Y

f X Y Z f X Y f Y Z
q E g X Y Z

f Y f Y f Y

  
≡ − =  

  
 (16) 

Υπό τη µηδενική υπόθεση το gq  είναι ίσο µε το µηδέν. Παραδείγµατα συναρτήσεων 

στάθµισης που ήταν υποψήφιες είναι η 1( , , ) ( )Yg x y z f y= , η 2
2( , , ) ( )Yg x y z f y=  και η 

3 ,( , , ) ( ) / ( , )Y X Yg x y z f y f x y= , από τις οποίες επιλέχθηκε τελικά η δεύτερη µέσω 

προσοµοιώσεων Monte Carlo. Με βάση τη g2 η (16) µετασχηµατίζεται στην (17). 

 , , , ,( , , ) ( ) ( , ) ( , )X Y Z Y X Y Y Zq E f X Y Z f Y f X Y f Y Z = −   (17) 

Ένας εκτιµητής του q δίνεται στην παρακάτω εξίσωση 
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όπου ( )W
ij i jI I W W ε= − < . Εάν οριστεί ένας εκτιµητής τοπικής πυκνότητας ενός dW 

µεταβλητού τυχαίου διανύσµατος W στο Wi: 
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τότε ο στατιστικός έλεγχος απλοποιείται στην εξίσωση (20). 
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Για µία κατάλληλη σειρά τιµών εύρους ζώνης ο παραπάνω εκτιµητής είναι συνεπής και ο 

έλεγχος αποτελείται από ένα σταθµισµένο µέσο όρο τοπικών συνεισφορών 

, , , ,
ˆ ˆ ˆ ˆ( , , ) ( ) ( , ) ( , )X Y Z Y X Y Y Zf x y z f y f x y f y z− , ο οποίος τείνει στο µηδέν σε πιθανότητα υπό τη 

µηδενική υπόθεση. 

Για 1X Y Zd d d= = =  αποδεικνύεται ότι ο έλεγχος είναι συνεπής, εάν η τιµή εύρους 

ζώνης εξαρτάται από το µέγεθος του δείγµατος µέσω της εξίσωσης: 

 n Cn βε −=  (21) 
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για κάθε θετική σταθερά C και ( )1 1
4 3,β ∈ . Από αυτό προκύπτει το θεώρηµα ότι για µία σειρά 

τιµών εύρους ζώνης που προέρχονται από την εξίσωση (21) ο στατιστικός έλεγχος Tn 

ικανοποιεί την εξής συνθήκη: 
( ) ( )

( )
0,  1

d
n n

n

T q
n N

S

ε −
→ . 

Για τυπικές περιπτώσεις που η τοπική µεροληψία τείνει στο µηδέν µε ρυθµό ε2, η 

επιλογή τιµής εύρους ζώνης, η οποία είναι η βέλτιστη για να δώσει τον εκτιµητή Tn µε το 

µικρότερο µέσο τετραγωνικό σφάλµα δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 

 * * 2/7
n C nε −=  (22) 

όπου

( )( )

1/7

* 2
2

18 3

4

q
C

E s W

 
⋅ =

     

. Οι Diks & Panchenko (2006) προτείνουν µία µέθοδο 

προσδιορισµού του µεγέθους C* µέσω µοντελοποίησης µε διεργασία ARCH. Επειδή η τιµή C 

είναι ασυµπτωτικά βέλτιστη και µπορεί να οδηγήσει σε µη ρεαλιστικές µεγάλες τιµές εύρους 

ζώνης για µικρό µέγεθος δείγµατος, προτείνεται η παρακάτω εξίσωση σε περίπτωση που 

προκύψει τιµή ε > 1,5: 

 ( )2/7max ,  1,5n Cnε −=  (23) 

Για την αποφυγή µοντελοποίησης µέσω υποδειγµάτων ARCH οι ερευνητές δίνουν διάφορες 

τιµές, Πίνακας 4, που θα πρέπει να πάρει το ε ανάλογα µε το µέγεθος του δείγµατος. 

 

Πίνακας 4: Τιµές εύρους ζώνης ε ανάλογα µε το µέγεθος του δείγµατος n (Diks & Panchenko, 2006) 

n 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 60000 

ε 1,50 1,50 1,50 1,20 1,00 0,76 0,62 0,51 0,37 

 

Συνοπτικά, ο έλεγχος αιτιότητας από µια χρονοσειρά tX  σε µια ίδιου µεγέθους tY , µε 

επιλεγµένο εύρος ζώνης από τον Πίνακα 4, δίνει µια τιµή του ελέγχου Τ και µια τιµή 

πιθανότητας p για κάθε προκαθορισµένη υστέρηση. Αν η τιµή πιθανότητας p είναι µικρότερη 

του 0,05 τότε η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο διάστηµα εµπιστοσύνης 95% και 

προκύπτει αιτιότητα κατά Granger από τη tX  στη tY . Αντίστοιχος έλεγχος γίνεται για 

αιτιότητα από τη tY  στη tX . 
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2.2.2.1 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger των Diks & Panchenko (2006) – Αποτελέσµατα 

Ελέγχθηκαν ως προς την υπόθεση αιτιότητας κατά Granger µε το µη-παραµετρικό έλεγχο των 

Diks & Panchenko (2006) τα παρακάτω ζεύγη χρονοσειρών: 

� Αποδόσεις αργού και χρυσού 1986-2012. 

� Αποδόσεις αργού και χρυσού ανά έτος στο διάστηµα 1986-2012. 

� Αποδόσεις αργού και χρυσού ανά τριετία στο διάστηµα 1986-2012. 

� Αποδόσεις αργού και χρυσού ανά εννιαετία στο διάστηµα 1986-2012. 

� Αποδόσεις αργού και µετοχής Exxon Mobil στο διάστηµα 2004-2012. 

� Αποδόσεις αργού και µετοχής Exxon Mobil ανά έτος στο διάστηµα 2004-2012. 

� Αποδόσεις αργού και µετοχής Exxon Mobil ανά τριετία στο διάστηµα 2004-2012. 

Τα ζεύγη αποδόσεων έχουν ήδη ελεγχθεί ως προς γραµµική αιτιότητα κατά Granger µε το 

υπόδειγµα VAR. Εποµένως για όσα ζεύγη προέκυψε µια τέτοια στατιστικά σηµαντική σχέση, 

ο έλεγχος των Diks & Panchenko (2006) πραγµατοποιείται, όχι στις αρχικές αποδόσεις, αλλά 

στα κατάλοιπα του VAR, τα οποία είναι στην ουσία οι αποδόσεις των δύο µεταβλητών 

απαλλαγµένες από την όποια γραµµική σχέση αιτιότητας. 

Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε για υστερήσεις lx = ly από 1 έως και 8, διότι τα δεδοµένα 

είναι ηµερήσια και µία πληροφορία που εισέρχεται στη χρονοσειρά µπορεί να διαχέεται και 

να επηρεάζει τις τιµές για αρκετές µέρες. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές της παραµέτρου 

εύρους ζώνης ε = 1,50 για τα ετήσια διαστήµατα, ε = 1,33 για τις τριετίες, ε = 0,97 για τις 

εννιαετίες και ε = 0,70 για όλο το δείγµα. Αυτές προέκυψαν µέσω του Γραφήµατος 15 όπου 

παρατίθενται οι τιµές παραµέτρου εύρους ζώνης σε σχέση µε τον αριθµό των παρατηρήσεων 

σύµφωνα µε τον Πίνακα 4. 

Τα κύρια αποτελέσµατα του µη-παραµετρικού ελέγχου αιτιότητας των Diks & 

Panchenko (2006) για τις αποδόσεις αργού και χρυσού παρουσιάζονται στον Πίνακα 510. 

Όσον αφορά στο πλήρες δείγµα παρατηρείται ότι απορρίπτεται η υπόθεση µη-αιτιότητας από 

το αργό στο χρυσό για υστερήσεις από 1 έως 5 και από το χρυσό στο αργό για όλες τις 

υστερήσεις. ∆ηλαδή προκύπτει µια σχέση ανάδρασης. Ασφαλέστερα συµπεράσµατα µπορούν 

να εξαχθούν από την εξέταση των ετήσιων δεδοµένων, όπου αποκαλύπτεται η σχέση των δύο 

µεταβλητών ανά έτος. Χαρακτηριστική είναι η έντονη σχέση ανάδρασης µεταξύ των δύο 

                                                 
10 Οι τιµές πιθανότητας p και οι τιµές του ελέγχου Τ όσον αφορά στη σχέση αργού µε το χρυσό για όλες τις 
υποπεριόδους του χρονικού διαστήµατος 1986-2012 δίνονται στον Πίνακα Α4 στο Παράρτηµα. 
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µεταβλητών που διαπιστώνεται στα έτη 1994, 2008 και 2009. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις 

για αιτιότητα από το χρυσό στο αργό τα έτη 1989, 1991 και 1995 για µικρό αριθµό 

υστερήσεων και για αιτιότητα από το αργό στο χρυσό το έτος 1997. 

Αντίστοιχα στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσµατα του ελέγχου για τη 

σχέση αιτιότητας µεταξύ αποδόσεων του αργού πετρελαίου και της µετοχής της Exxon 

Mobil11. Για την εννιαετία 2004-2012 οι δύο µεταβλητές πέρα από τη γραµµική σχέση 

αιτιότητας που αποκαλύφθηκε από το υπόδειγµα VAR φαίνεται πως συνδέονται περαιτέρω 

και µε µη-γραµµικό τρόπο και µάλιστα µε σχέση ανάδρασης. Το 2008, τη χρονιά δηλαδή που 

ξέσπασε η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση η γραµµική σχέση αιτιότητας µεταξύ των 

δύο µεταβλητών είναι από τη µετοχή της Exxon Mobil στο αργό. Παράλληλα όµως ο έλεγχος 

των Diks & Panchenko (2006) αποκαλύπτει ότι το αργό επηρεάζει µε τη σειρά του µε µη-

γραµµικό τρόπο την απόδοση της µετοχής. ∆ηλαδή προκύπτει µία ιδιαίτερη σχέση 

ανάδρασης. Το 2009 η σχέση ανάδρασης διατηρείται µόνο σε µη-γραµµικό επίπεδο και για 

µικρό αριθµό υστερήσεων. Τέλος το 2010 προκύπτει µία καθαρή µη-γραµµική σχέση 

αιτιότητας από την απόδοση της µετοχή της Exxon Mobil προς την απόδοση του αργού. 
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Γράφηµα 15: Τιµές εύρους ζώνης ε ανάλογα µε το µέγεθος του δείγµατος n (Diks & Panchenko, 2006) 

                                                 
11 Οι τιµές πιθανότητας p και οι τιµές του ελέγχου Τ όσον αφορά στη σχέση αργού µε τη µετοχή της Exxon 
Mobil για όλες τις υποπεριόδους του χρονικού διαστήµατος 2004-2012  δίνονται στον Πίνακα Α5 στο 
Παράρτηµα. 
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Πίνακας 5: Τιµές πιθανότητας p και τιµές T του µη-παραµετρικού ελέγχου αιτιότητας κατά Granger των 
Diks & Panchenko (2006) στις αποδόσεις ή στα κατάλοιπα του VAR µεταξύ αργού πετρελαίου και χρυσού για 
την περίοδο 1986-2012 και για τις χρονιές 1989, 1991, 1994, 1995, 1997, 2008 και 2009 για υστερήσεις από 

1 έως 8. Με διαφορετικό χρωµατισµό εµφανίζονται οι τιµές µε επίπεδο σηµαντικότητας α = 5% 

  
DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

lx = ly p T p T p T p T 
  1986-2012 1989 
  Test on VAR Residuals Test on Returns 
1 0,00 4,001 0,00 3,355 0,96 -1,728 0,22 0,764 
2 0,00 3,033 0,00 2,747 0,97 -1,927 0,05 1,681 
3 0,02 2,011 0,00 2,959 0,99 -2,229 0,23 0,738 
4 0,04 1,728 0,01 2,378 0,59 -0,240 0,18 0,929 
5 0,05 1,679 0,01 2,469 0,55 -0,128 0,13 1,108 
6 0,23 0,738 0,02 2,123 0,74 -0,654 0,08 1,386 
7 0,28 0,597 0,05 1,677 0,65 -0,378 0,20 0,839 
8 0,47 0,077 0,04 1,742 0,66 -0,409 0,21 0,821 

 1991 1994 
 Test on Returns Test on Returns 
1 0,24 0,722 0,45 0,122 0,00 2,654 0,51 -0,024 
2 0,05 1,629 0,04 1,797 0,03 1,826 0,03 1,932 
3 0,08 1,393 0,30 0,515 0,01 2,252 0,02 2,107 
4 0,06 1,530 0,51 -0,024 0,04 1,707 0,03 1,892 
5 0,07 1,468 0,26 0,653 0,09 1,367 0,03 1,816 
6 0,15 1,041 0,12 1,194 0,03 1,832 0,12 1,174 
7 0,32 0,472 0,11 1,243 0,02 2,094 0,18 0,932 
8 0,26 0,659 0,11 1,245 0,12 1,180 0,26 0,635 
 1995 1997 
 Test on VAR Residuals Test on Returns 
1 0,18 0,924 0,44 0,139 0,25 0,680 0,08 1,411 
2 0,34 0,425 0,90 -1,287 0,27 0,622 0,19 0,875 
3 0,27 0,624 0,18 0,934 0,08 1,421 0,05 1,640 
4 0,33 0,441 0,07 1,497 0,02 2,092 0,13 1,123 
5 0,54 -0,104 0,04 1,783 0,01 2,385 0,07 1,509 
6 0,64 -0,372 0,05 1,694 0,02 2,165 0,10 1,267 
7 0,47 0,064 0,08 1,421 0,02 1,970 0,28 0,592 
8 0,57 -0,166 0,15 1,045 0,03 1,904 0,16 0,988 

 2008 2009 
 Test on VAR Residuals Test on Returns 
1 0,15 1,019 0,03 1,951 0,03 1,891 0,01 2,172 
2 0,04 1,727 0,00 2,593 0,04 1,725 0,00 2,701 
3 0,03 1,948 0,01 2,420 0,01 2,209 0,01 2,575 
4 0,06 1,542 0,03 1,897 0,02 1,971 0,01 2,398 
5 0,14 1,087 0,12 1,173 0,05 1,627 0,22 0,772 
6 0,04 1,745 0,17 0,942 0,08 1,404 0,50 -0,011 
7 0,07 1,447 0,25 0,689 0,26 0,644 0,58 -0,190 
8 0,10 1,309 0,25 0,686 0,12 1,195 0,55 -0,125 
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Πίνακας 6: Τιµές πιθανότητας p και τιµές T µη-παραµετρικού ελέγχου αιτιότητας κατά Granger των Diks 
& Panchenko (2006) στις αποδόσεις ή στα κατάλοιπα του VAR µεταξύ αργού πετρελαίου και της µετοχής 
της Exxon Mobil για την περίοδο 2004-2012 και για τις χρονιές 2008, 2009 και 2010 για υστερήσεις από 1 

έως 8, Με διαφορετικό χρωµατισµό εµφανίζονται οι τιµές µε επίπεδο σηµαντικότητας α = 5% 

  
DLWTI does not 

granger cause 
DLEXXON 

DLEXXON does not 
granger cause 

DLWTI 

DLWTI does not 
granger cause 
DLEXXON 

DLEXXON does not 
granger cause 

DLWTI 

lx = ly p T p T p T p T 
  2004-2012 2008 
  Test on VAR Residuals Test on VAR Residuals 
1 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 -0,252 0,10 1,289 
2 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 -0,643 0,38 0,307 
3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -1,619 0,77 -0,747 
4 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 -1,846 0,74 -0,640 
5 0,21 0,01 0,01 0,01 0,01 -1,581 0,80 -0,830 
6 0,19 0,01 0,01 0,01 0,01 -1,272 0,55 -0,131 
7 0,11 0,03 0,03 0,03 0,03 -1,295 0,74 -0,643 
8 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 -1,209 0,73 -0,605 

  2009 2010 
  Test on Returns Test on Returns 
1 0,06 1,568 0,02 2,014 0,09 1,312 0,00 2,692 
2 0,02 2,090 0,01 2,551 0,10 1,299 0,01 2,341 
3 0,04 1,748 0,02 2,010 0,13 1,122 0,01 2,367 
4 0,29 0,546 0,08 1,376 0,07 1,464 0,03 1,877 
5 0,37 0,336 0,11 1,211 0,09 1,349 0,04 1,755 
6 0,65 -0,377 0,07 1,451 0,13 1,112 0,03 1,817 
7 0,49 0,028 0,18 0,915 0,06 1,595 0,03 1,917 
8 0,68 -0,470 0,32 0,464 0,06 1,581 0,04 1,742 
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2.3 Συζήτηση αποτελεσµάτων 

2.3.1 Μονοµεταβλητή ανάλυση12 

Στην παρούσα εργασία αναφέρθηκαν διάσπαρτα χαρακτηριστικά των χρονοσειρών των τιµών 

και των αποδόσεων του αργού πετρελαίου και του χρυσού από το 1986 έως και το 2012. 

Συγκεκριµένα παρουσιάστηκαν οι χρονοσειρές των τιµών, Γραφήµατα 1 και 2, των 

αποδόσεων, Γραφήµατα 4 και 7, και της µεταβλητότητας των αποδόσεων, Γραφήµατα 6 και 9. 

Η κύρια µελέτη στη µονοµεταβλητή ανάλυση αφορά στην ύπαρξη ή όχι γραµµικής 

ανεξαρτησίας µεταξύ των αποδόσεων της κάθε χρονοσειράς ξεχωριστά. 

Στόχος και σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να δείξει αν και σε ποιες περιόδους, κατά 

κύριο λόγο ετήσιες, παρατηρήθηκε µη-γραµµική εξάρτηση και που πιθανόν αυτή οφείλεται. 

Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί µία ολοκληρωµένη οπτική, η οποία να περιλαµβάνει ένα 

συνδυασµό από τα εξής: 

� την πορεία των τιµών και των αποδόσεων της κάθε µεταβλητής ανά έτος, 

� γεγονότα που συσχετίζονται άµεσα µε τη κάθε µία, όπως π.χ. ένα σοκ προσφοράς λόγω 

αύξησης των αποθεµάτων, 

� γεγονότα σε παγκόσµιο επίπεδο, πολιτικά ή χρηµατοοικονοµικά, όπως π.χ. ένας πόλεµος 

ή µία χρηµατοπιστωτική κρίση. 

Με βάση αυτά θα γίνει µια προσπάθεια να βρεθούν εκείνα τα στοιχεία που φαίνονται να 

συνδέονται µε την απόρριψη του ελέγχου γραµµικής ανεξαρτησίας. Η εξέταση θα γίνει ανά 

περιόδους. Συγκεκριµένα θα εξεταστούν αρχικά τα τελευταία έτη της δεκαετίας του 80 όπου 

υπήρχε έντονη µεταβλητότητα, η σχετικά σταθερή δεκαετία του 90, η περίοδος ανόδου της 

τιµής αργού και χρυσού από το 2000 µέχρι το 2007 και τέλος τα έτη από το ξέσπασµα της 

παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης το 2008 έως και το 2012. 

Στο Γράφηµα 16, παρατίθενται σε γραφήµατα τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

γραµµικής ανεξαρτησίας των Diks & Panchenko (2007) για τις αποδόσεις αργού πετρελαίου 

και χρυσού για όλη την περίοδο 1986-2012, καθώς και για κάθε έτος ξεχωριστά, για τις δύο 

διαστάσεις και τις πέντε υστερήσεις ανά διάσταση που υπολογίστηκαν. 

                                                 
12 Πηγές: (IEA, 1990-2012; WGC, 2010b; Cordesman & Al-Rodhan, 2006; Fattouh, 2007; Grant et al., 2006; 
Hamilton, 2009; Jastram & Leyland, 2009; Lewis & Wiggin, 2007; Shafiee & Topal, 2010; Stevens, 2005; 
Stevens, 2010; Williams, 2011) 
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Γράφηµα 16: Αποτελέσµατα ελέγχου γραµµικής ανεξαρτησίας των Diks & Panchenko (2007) για τις 
αποδόσεις αργού πετρελαίου (DLWTI) και χρυσού (DLGOLD) για όλη την περίοδο 1986-2012 και για 

κάθε έτος ξεχωριστά, για διαστάσεις m: 2 και 5 και για υστερήσεις l: 1, 2, 3, 5και 10 
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Γράφηµα 16: (Συνέχεια) 
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� 1986 – 1989 

Το 1986 ήταν η χρονιά που εισήχθησαν τα προθεσµιακά συµβόλαια πετρελαίου. Η τιµή του 

αργού άρχισε να διαµορφώνεται µέσω τέτοιων συµφωνητικών και για αυτόν το λόγο 

επιλέχθηκε αυτή η χρονιά ως σηµείο έναρξης της παρούσας µελέτης. Σηµαντικά πολιτικό-

οικονοµικά γεγονότα που συνέβησαν παγκοσµίως αυτήν την περίοδο ήταν η εξέλιξη του 

πολέµου του Ιράν µε το Ιράκ, ο οποίος έληξε τον Ιούλιο του 1988 και η Μαύρη ∆ευτέρα, 

όπου στις 19η Οκτωβρίου του 1987 τα χρηµατιστήρια παγκοσµίως οδηγήθηκαν σε κραχ µε το 

δείκτη Dow Jones να χάνει 22,6% σε µια µέρα. 

Η τιµή του αργού αυτήν την περίοδο είχε µια µεγάλη πτώση από τα $26/bbl στα 

$10/bbl µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 1986, η οποία οφειλόταν κυρίως στην απόφαση του 

OPEC να διατηρήσει µια εφεδρική δυναµικότητα ως προστασία σε µια άνοδο της τιµής και 

στη στάση της Σαουδικής Αραβίας να αρνηθεί να αντισταθµίσει την υπερπαραγωγή. Στα τέλη 

του 1986 το αργό ήταν γύρω στα $15/bbl. Στις επόµενες τρεις χρονιές 1987-1989 δεν υπήρχε 

κάποια µεγάλη και άµεση µεταβολή της τιµής του αργού, η οποία κυµαινόταν µεταξύ $13/bbl 

και $23/bbl. Η τιµή επηρεαζόταν κυρίως από ανακοινώσεις του OPEC για διαµόρφωση της 

δυναµικότητας παραγωγής και από τα γεγονότα του πολέµου, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι 

έµεινε αµετάβλητη από το κραχ του 1987. Η απόδοση του αργού το 1986 κυµαίνονταν λόγω 

του πολέµου στο ±10%, ενώ τα έτη 1987-1989 ήταν σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. Άξια 

αναφοράς είναι η 4η Αυγούστου του 1986 όπου µια επιστολή του Σαντάµ Χουσείν στο Ιράν 

για ειρήνη έσπρωξε την απόδοση στο +19%. 

Η τιµή του χρυσού ήταν σταθερή περίπου στα $350/oz από τις αρχές µέχρι το 

καλοκαίρι του 1986, ενώ από τα µέσα Ιουλίου µέχρι και τον Οκτώβρη ανέβηκε µέχρι και τα 

$438/oz, µε φόντο το τέλος του πολέµου Ιράν-Ιράκ και το γενικότερο θετικό κλίµα που 

επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Το 1987 η άνοδος συνεχίστηκε φτάνοντας το ∆εκέµβριο στα 

$499/oz. Χαρακτηριστικό είναι ότι τη Μαύρη ∆ευτέρα η τιµή του χρυσού παρουσίασε άνοδο, 

η οποία διατηρήθηκε και τις επόµενες µέρες, αποδεικνύοντας ότι σε καταστάσεις αµφιβολίας 

και φόβου στις αγορές, ο χρυσός προσφέρεται ως ένα ασφαλές καταφύγιο. Τα έτη 1988 και 

1989 ήταν σχετικά ήσυχα καθώς οι αγορές επανέκαµπταν από το κραχ. Το 1988 η τιµή 

κυµαινόταν µεταξύ $400-460/oz, ενώ το 1989 βρισκόταν µεταξύ $360-400/oz. Γενικά όλη την 

περίοδο 1986-1989 παρόλες τις διακυµάνσεις στην τιµή, η απόδοση του χρυσού ήταν αρκετά 
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χαµηλά µε µέγιστες τιµές το ±5%, ενώ εµφανής ήταν η αυξηµένη µεταβλητότητα το 1986 και 

1987 σε σχέση µε τα έτη 1988 και 1989. 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου γραµµικής ανεξαρτησίας για το αργό δείχνουν ότι τα 

έτη 1986 και 1987 οι αποδόσεις παρουσιάζουν µη-γραµµική εξάρτηση ειδικά στη µεγαλύτερη 

διάσταση και για πολλές υστερήσεις. Το 1988 φαίνεται ότι υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις 

µη-γραµµική εξάρτηση, ενώ το 1989 υπάρχει αποκλιµάκωση του φαινοµένου και σε µια µόνο 

περίπτωση, για διάσταση πέντε και µια υστέρηση, απορρίπτεται η υπόθεση της γραµµικής 

ανεξαρτησίας. Αντίστοιχα αποτελέσµατα προκύπτουν και για το χρυσό καθώς στα έτη 1986 

και 1987 η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται εµφανέστερα στη µεγαλύτερη διάσταση σχεδόν 

για όλες τις υστερήσεις. Αντίθετα στα έτη 1988 και 1989 υπάρχουν λίγες αποδείξεις υπέρ της 

µη-γραµµικής εξάρτησης, η οποία όταν παρατηρείται αφορά σε µικρό αριθµό υστερήσεων.  

Ως πρώτο συµπέρασµα φαίνεται να ισχύει ότι τα γεγονότα του πολέµου επηρέασαν και 

τις δύο αγορές σε επίπεδο τιµών, αποδόσεων και µεταβλητότητας, µε αποτέλεσµα αυτό να 

αντανακλάται στη µη-γραµµική εξάρτηση µεταξύ των τιµών κάθε χρονοσειράς. Επιπλέον η 

απόρριψη της υπόθεσης σε µεγαλύτερες υστερήσεις δείχνει ότι η πληροφορία αξιολογείται 

διαφορετικά από κάθε επενδυτή και έτσι παραµένει για κάποιο χρονικό διάστηµα ενεργή. 

 

� 1990 – 1999 

Η δεκαετία του 90 ήταν ένα χρονικό διάστηµα που οι αγορές του αργού πετρελαίου και του 

χρυσού φαίνεται ότι λειτουργούσαν σχετικά αποτελεσµατικά, χωρίς να υπάρχουν µεγάλες 

διακυµάνσεις στην τιµή και υπερβάλλουσες αποδόσεις. Από όλη τη δεκαετία οι πιο 

ενδιαφέρουσες περίοδοι είναι η αρχή της, µε την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ τον Αύγουστο 

του 1990 και την κλιµάκωση του πολέµου µε την εµπλοκή των ΗΠΑ και το τέλος της µε την 

ασιατική χρηµατοπιστωτική κρίση του 1997-1998 και την υπερτιµολόγηση των µετοχών 

εταιριών υψηλής τεχνολογίας µετά το 1997 που οδήγησε αργότερα στη φούσκα dot.com. 

Ο πόλεµος στις αρχές της δεκαετίας σε συνδυασµό µε την αποτυχία του OPEC να 

συµφωνήσει σε αύξηση της παραγωγής ώστε να αντιµετωπίσει το εµπάργκο Ιράκ και 

Κουβέιτ, είχαν ως αποτέλεσµα η τιµή του αργού από τα $17/bbl τον Ιούλιο του 1990 να 

φτάσει µετά από τρεις µήνες τα $42/bbl. Το σοκ κράτησε 9 µήνες µέχρι να επανέλθει η τιµή 

στα επίπεδα πριν από την εισβολή. Από τα µέσα του 1991 µέχρι και το τέλος του 1997, το 

αργό παρουσίαζε µια σταθερή πορεία µεταξύ $13/bbl και $25/bbl. Στα τέλη του 1997 ο OPEC 
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κατέληξε σε µια συµφωνία για αύξηση 10% του ανώτατου ορίου παραγωγής από την 1η 

Ιανουαρίου του 1998. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την ασιατική χρηµατοπιστωτική 

κρίση συνετέλεσαν στην απότοµη µείωση της τιµής του αργού, η οποία έφτασε στα τέλη του 

1998 κάτω από τα $11/bbl. Ο OPEC µαζί µε άλλες εξαγωγικές χώρες θέλοντας να 

αναστρέψουν αυτό το κλίµα αποφάσισαν το Μάρτιο του 1999 µια τεράστια περικοπή στην 

παραγωγή. Έτσι µέχρι το τέλος του 1999 η τιµή του αργού έφτασε στα $24/bbl και έκλεισε τη 

δεκαετία µε ανοδική τάση. Υπερβάλλουσες αποδόσεις σε επίπεδα πάνω από ±10% υπήρχαν 

κυρίως κατά τη διάρκεια του πολέµου. Χαρακτηριστική είναι η 17η  Ιανουαρίου του 1991, 

όπου µια µέρα µετά την πρώτη αεροπορική επίθεση από δυνάµεις των ΗΠΑ σε ιρακινούς 

στόχους, το αργό έκλεισε µε απώλειες 41% που είναι η µεγαλύτερη απόδοση σε απόλυτα 

νούµερα σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο 1986-2012. Στα επόµενα έτη η απόδοση του αργού 

δεν ξεπέρασε το ±10%, µε κάποιες εξαιρέσεις το 1995 και το 1998.  

 Σχετικά µε το χρυσό, από το 1990 έως και τις αρχές του 1993, η τιµή του βρισκόταν σε 

πτωτική πορεία και σταδιακά έφτασε κοντά στα $320/oz. Εξαίρεση αποτέλεσε η περίοδος της 

εισβολής του Ιράκ στο Κουβέιτ, η οποία προκάλεσε φόβο στις αγορές και εκτίναξε το χρυσό 

πάνω από τα $400/oz, ένα σοκ που κράτησε όσο και το αντίστοιχο στην τιµή του αργού, 

δηλαδή γύρω στους εννιά µήνες. Από τα µέσα του 1993 έως και το 1995 ο χρυσός κυµαινόταν 

γύρω στα $380-390/oz. Το 1996 άρχισε µια σταδιακή µείωση της τιµής που κράτησε µέχρι τα 

µέσα του 1999, όπου και έφτασε κάτω από τα $253/oz, κυρίως λόγω της στρέψης του 

ενδιαφέροντος των επενδυτών σε νέα ελκυστικά προϊόντα όπως οι µετοχές νεοεισηγµένων 

εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ασιατική κρίση δεν επηρέασε 

ιδιαίτερα την τιµή του χρυσού, καθώς κατάφερε να σταµατήσει την πτωτική πορεία για λίγες 

µόνο µέρες. Σε αυτήν την περίοδο παρατηρήθηκε επίσης µεγάλη προσφορά χρυσού από 

αποθεµατικά χωρών, καθώς έβλεπαν την τιµή να µειώνεται κάθε µήνα. Το Σεπτέµβριο του 

1999 δεκαπέντε κεντρικές ευρωπαϊκές τράπεζες13 υπέγραψαν ένα συµφωνητικό, το CBGA 

(Central Bank Gold Agreement) µε ετήσιο όριο πώλησης ανά χώρα τους 400 τόνους, 

προκειµένου να περιορίσουν την πώληση χρυσού και να ρυθµίσουν την τιµή του. Παράλληλα 

φόβοι σχετικά µε προβλήµατα που πιθανόν να είχαν οι υπολογιστές λόγω αλλαγής της 

χιλιετίας προκάλεσαν αύξηση της ζήτησης σε νοµίσµατα και πλάκες χρυσού, µε αποτέλεσµα 

                                                 
13 Συµµετείχαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 11 κεντρικές τράπεζες χωρών που θα υιοθετούσαν το ευρώ, 
καθώς και οι κεντρικές τράπεζες του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ελβετίας και της Σουηδίας. 
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να κλείσει τη δεκαετία στα $290/oz. Η απόδοση του σε όλη τη δεκαετία ήταν αρκετά 

περιορισµένη µε εξαίρεση τα έτη 1990 και 1999 που η µεταβλητότητα ήταν πιο έντονη. 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου γραµµικής ανεξαρτησίας για το αργό σε αυτήν την 

περίοδο συνοδεύουν κατά βάση τα γεγονότα που προκάλεσαν αύξηση της µεταβλητότητας. 

Το 1990 η αβεβαιότητα στις αγορές, είχε ως αποτέλεσµα τη µη-γραµµική εξάρτηση των 

αποδόσεων του αργού, η οποία αποκαλύπτεται στη µεγαλύτερη διάσταση. Το 1991, η µη-

γραµµική εξάρτηση είναι πλήρως εµφανής και στις δύο διαστάσεις που εξετάζονται και για 

όλες τις υστερήσεις. Από το 1992 έως και το 1999 υπήρχαν ελάχιστες ενδείξεις για µη-

γραµµική εξάρτηση, απόδειξη ότι η αγορά του αργού ανταποκρινόταν άµεσα και αξιόπιστα σε 

κάθε πληροφορία. Αυτές συνοψίζονται σε δύο περιπτώσεις απόρριψης της υπόθεσης της 

γραµµικής ανεξαρτησίας το έτος 1994, άλλες δύο το 1995 και άλλες δύο το 1998. Ο έλεγχος 

γραµµικής ανεξαρτησίας  για το χρυσό έδειξε έντονη µη-γραµµική συσχέτιση το 1996, όπου 

άρχισε η µείωση της τιµής του και µεταβλήθηκαν οι προτιµήσεις των επενδυτών και το 1999, 

όπου αυξήθηκε η ζήτηση. Στις υπόλοιπες χρονιές, η υπόθεση της γραµµικής ανεξαρτησίας 

απορρίπτεται µια ή δυο φορές το πολύ σε κάθε χρονιά, γεγονός που δείχνει ότι και η αγορά 

χρυσού εκείνη την περίοδο λειτουργούσε σχετικά αποτελεσµατικά. 

 

� 2000 – 2007 

Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς άρχισε µια διαρκής ανοδική πορεία και 

για τις δυο πρώτες ύλες που εξετάζονται. Σηµαντικά γεγονότα που επηρέασαν τα 

χρηµατιστήρια ήταν η αποκάλυψη της φούσκας dot.com στις αρχές του 2001, η τροµοκρατική 

επίθεση στο παγκόσµιο κέντρο εµπορίου και στο πεντάγωνο στις 11 Σεπτεµβρίου του 2001 

και η εισβολή στο Ιράκ από τις συµµαχικές δυνάµεις το Μάρτιο του 2003. 

Το 2000 ήταν ένα έτος µε έντονη διακύµανση στην τιµή του αργού, η οποία έφτασε 

στις 7 Μαρτίου του 2000 στα $34/bbl. Η απόφαση του OPEC για αύξηση της παραγωγής 

κατάφερε να τη ρίξει πρόσκαιρα στα $24/bbl, αλλά µια αναφορά του EIA σχετικά µε χαµηλό 

επίπεδο διαθεσίµων αργού στις ΗΠΑ, σε συνδυασµό µε τις συνεχιζόµενες αναταραχές µεταξύ 

Παλαιστίνιων και Ισραηλινών την πυροδότησαν ξανά στα $36/bbl. Την επόµενη χρονιά ήταν 

κατά µέσο όρο στα $28/bbl µε µικρή διακύµανση, µέχρι την τροµοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ, 

όπου είχε ως συνέπεια να τη ρίξει µέχρι τα τέλη του 2001 κάτω από τα $20/bbl για πρώτη 

φορά από τα µέσα της δεκαετίας του 90. Ο OPEC κατάφερε µετά από συνεχείς συναντήσεις 
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για µείωση παραγωγής να σπρώξει την τιµή του αργού προς το τέλος του 2002 πάνω από τα 

$30/bbl. Η άνοδος συνεχίστηκε και στις αρχές του επόµενου έτους, όπου άγγιξε τα $40/bbl το 

Φεβρουάριο του 2003. Μετά την εισβολή στο Ιράκ µειώθηκε και από τα µέσα µέχρι τα τέλη 

του 2003 κυµαινόταν κοντά στα $30/bbl. Το 2004 ήταν η χρονιά που φάνηκε εµφανώς η 

ανοδική τάση, καθώς έφτασε σταδιακά στα $40/bbl και εκτινάχθηκε έως τα $56/bbl µέχρι τον 

Οκτώβριο του 2004 εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ιβάν, η οποία έπληξε τον κόλπο του 

Μεξικού και µείωσε την παραγωγή πετρελαίου στην περιοχή κατά 61%. Αντίστοιχη χρονιά 

ήταν και η επόµενη µε την τιµή να φτάνει τα $69/bbl το Σεπτέµβριο του 2005, ως αποτέλεσµα 

του φονικού τυφώνα Κατρίνα και τη µειωµένη παραγωγή του Ιράκ λόγω συνεχών 

αναταραχών. Στα µέσα του 2006 έσπασε για πρώτη φορά το φράγµα των $70/bbl µε 

αποτέλεσµα να αρχίζει να επηρεάζεται αρνητικά η ζήτηση. Το Νοέµβριο του 2007 έφτασε 

στα $99/bbl, κάνοντας νέο ρεκόρ, ενώ παράλληλα το δολάριο έπεφτε συνεχώς. Στο διάστηµα 

αυτό η µεταβλητότητα των αποδόσεων ήταν χαµηλή χωρίς να υπάρχουν υπερβάλλουσες 

αποδόσεις µε εξαίρεση την 11η Σεπτεµβρίου του 2001, όπου η απόδοση του αργού έπεσε σε 

µια µέρα 16% και την περίοδο της εισβολής στο Ιράκ, όπου η µεταβλητότητα έγινε έντονη. 

Η νέα χιλιετία ξεκίνησε για το χρυσό µε την τιµή του να είναι σχετικά σταθερή και να 

κυµαίνεται στα $270-280/oz. Καθώς αποκαλύφθηκε η φούσκα dot.com στις αρχές του 2001, 

οι επενδυτές άρχισαν να τον ξαναβλέπουν ως ένα ελκυστικό µέσο επένδυσης, το οποίο 

ενισχύθηκε µετά την επίθεση στους δίδυµους πύργους, µε συνέπεια να παρατηρείται µια 

µικρή ανοδική τάση. Από το 2002 η τιµή του χρυσού αρχίζει να ανεβαίνει σταθερά 

ξεκινώντας από τα $280/oz στις αρχές του έτους και φτάνοντας κοντά στα $350/oz στο τέλος 

του. Οι κύριες αιτίες ήταν η υποβάθµιση του δολαρίου για πρώτη φορά απέναντι στο ευρώ και 

η αυξηµένη ζήτηση χρυσού σε Ινδία και Κίνα. Το 2003 έπεσε προσωρινά στα $320/oz λόγω 

της εισβολής στο Ιράκ, αλλά µετά το τέλος του πολέµου άρχισε πάλι να ανεβαίνει και έκλεισε 

τη χρονιά πάνω από τα $400/oz. Το 2004 και το 2005 συνεχίστηκε η ανοδική πορεία, 

φτάνοντας στα τέλη του 2005 πάνω από τα $500/oz για πρώτη φορά µετά το 1987. Το 2004 

ήταν η πρώτη φορά που εισήχθησαν στα χρηµατιστήρια τα χρηµατιστηριακά 

διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια µε βάση την τιµή του χρυσού (Gold Exchange Traded 

Funds, ETF). Οι εταιρίες που διαχειρίζονται αυτά τα κεφάλαιο ανταλλάσσουν τις µετοχές 

τους µε χρυσό, προκειµένου να κρατήσουν παράλληλα την τιµή του ETF µε την τιµή του 

χρυσού. Επιπρόσθετα πολλοί επενδυτές µπορούν να επενδύσουν έµµεσα σε χρυσό µε αυτόν 
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τον τρόπο. Συνεπώς, η τιµή του άρχισε πλέον να διαµορφώνεται συνυπολογίζοντας 

επιπρόσθετους παράγοντες, όπως η πολιτική της κάθε εταιρίας που διαχειρίζεται ETF µε βάση 

το χρυσό και τη συµπεριφορά των νέων επενδυτών που επενδύουν στα νέα αυτά προϊόντα. Η 

υψηλή τιµή του αυτήν την περίοδο άρχισε να ελκύει ακόµη περισσότερους επενδυτές που 

πρόσβλεπαν ότι η άνοδος θα συνεχιστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν ότι τα Ηνωµένα 

Αραβικά Εµιράτα, των οποίων ο πλούτος βασίζεται στο πετρέλαιο ανακοίνωσαν το 2006 ότι 

µετατρέπουν το 10% των αποθεµάτων τους σε χρυσό. Παράλληλα η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα 

αυξηµένη, µε πρωτοπόρο την Κίνα µε αποτέλεσµα η τιµή του να φτάσει πάνω από τα $700/oz 

το 2006 και τα $800/oz το 2007. Οι αποδόσεις όλη αυτήν την περίοδο κινήθηκαν σε χαµηλά 

επίπεδα χαµηλότερα του ±5%, µε εξαίρεση ελάχιστες µεµονωµένες περιπτώσεις, όπως π.χ. 

την 11η Σεπτεµβρίου 2001 που έφτασε στο 5,5%. 

Για τα πιο περισσότερα έτη ο έλεγχος γραµµικής ανεξαρτησίας στο αργό δεν έδειξε 

απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης. Εξαιρέσεις όπου διαπιστώθηκε µη-γραµµική εξάρτηση 

ήταν το 2003 όπου άρχισε ο πόλεµος στο Ιράκ και η µεταβλητότητα των αποδόσεων ήταν 

εντονότερη, το 2004 όπου άρχισε η άνοδος της τιµής και το 2007 όπου η τιµή του αργού από 

τα $60/bbl στην αρχή του έτους έφτασε πάνω από τα $90/bbl. Σχετικά µε το χρυσό τα έτη 

2000 και 2001, οι αποδόσεις του διαµορφώνονταν µε µη-γραµµικό τρόπο και για τις δύο 

διαστάσεις που µελετήθηκαν, εξαιτίας κυρίως της φούσκας dot.com, η οποία αποκάλυψε µη-

ορθολογικά σκεπτόµενους επενδυτές. Για τα δύο επόµενα έτη η υπόθεση της γραµµικής 

ανεξαρτησίας δεν απορρίφτηκε, στοιχείο που δείχνει ότι η αγορά του χρυσού επανήλθε σε 

αποτελεσµατικά επίπεδα. Τέλος από το 2004 έως και το 2007 υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις 

για µη-γραµµική εξάρτηση, συγκεκριµένα µία µε δύο σε σύνολο δέκα ελέγχων για κάθε 

χρονιά, οι οποίες πιθανότατα να οφείλονται όχι τόσο σε ιδιαίτερες συµπεριφορές επενδυτών, 

όσο στην εισαγωγή νέων µηχανισµών επένδυσης µέσω των ETF. 

 

� 2008 – 2012 

Η περίοδος αυτή ξεκινάει µε τη χρονιά που ξέσπασε η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, η 

οποία εκδηλώθηκε το Σεπτέµβριο του 2008 και καλύπτει τα τέσσερα επόµενα χρόνια µε τις 

αγορές να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από την ύφεση και να επανέλθουν όσο το δυνατόν 

πιο γρήγορα στα επίπεδα που είχαν πριν από αυτή. 
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Στο πρώτο µισό του 2008 η τιµή του αργού έκανε συνέχεια νέα ρεκόρ ανόδου 

αγγίζοντας τα $145/bbl. Η κάθοδος άρχισε από τις 15 Ιουλίου του 2008 όταν ο πρόεδρος της 

κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ έκανε δήλωση για καταστροφή της ζήτησης. Την ίδια µέρα το 

αργό έπεσε στα $138/bbl και τον Αύγουστο του 2008 κυµαινόταν στα $115/bbl. Με την 

κατάρρευση της Lehman Brothers το Σεπτέµβριο του 2008 έπεσε κάτω από τα $100/bbl. 

Μέχρι το τέλος του έτους η αµφιβολία και ο φόβος κυριάρχησαν στις αγορές µε αποτέλεσµα 

να κατακρηµνιστεί κάτω από τα $40/bbl. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε µέχρι και το πρώτο 

τρίµηνο του 2009. Στη συνέχεια η αγορά πετρελαίου ανέκαµψε και σταδιακά η τιµή του 

αργού έφτασε γύρω στα $80/bbl στο τέλος του 2009. Το επόµενο έτος µεταβαλλόταν 

συνεχώς, αποτυπώνοντας την ανησυχία στις αγορές και τις προβλέψεις για µειωµένη ζήτηση 

στην Ευρώπη, φτάνοντας µέχρι και τα $65/bbl το Μάιο του 2010, για να κλείσει το έτος στα 

$91/bbl. Το 2011 άρχισε µε πολιτικές αναταραχές και διαδηλώσεις σε Αίγυπτο, Λιβύη, 

Υεµένη και Μπαχρέιν µε αποτέλεσµα το Μάρτιο του 2011 να ξεπεράσει το φράγµα των 

$100/bbl και να φτάσει µετά από ένα µήνα στα $113/bbl. Όλη αυτή η τεταµένη κατάσταση 

έκανε πολύ δύσκολη την πρόβλεψη µε τους επενδυτές να ακολουθούν όποια πληροφορία 

δέχονταν χωρίς να την αξιολογούν. Έτσι, το καλοκαίρι του 2011 άρχισε να πέφτει φτάνοντας 

στις αρχές Οκτώβρη του 2011 κάτω από τα $80/bbl, για να ανέβει αµέσως µετά και να κλείσει 

το έτος κοντά στα $100/bbl. Το ίδιο σκηνικό διακύµανσης υπήρχε και το 2012, όπου στην 

αρχή του έτους η ανησυχία όσον αφορά στη µελλοντική προσφορά και στα πολιτικά 

τεκταινόµενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώθησαν κοντά στα $110/bbl. Οι προσπάθειες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για στήριξη των τραπεζών, αποµάκρυναν προσωρινά την πιθανότητα 

χρεοκοπίας, οι αγορές ηρέµησαν και το αργό έπεσε κάτω από τα $80/bbl µέχρι τον Ιούλιο του 

2012. Στη συνέχεια ανέβηκε για λίγο για να υποχωρήσει µετά τις εκλογές στις ΗΠΑ το 

Νοέµβριο του 2012 και να κλείσει το έτος τελικά στα $92/bbl. Σε όλη αυτήν την περίοδο 

παρατηρείται σχετικά µικρή µεταβλητότητα στις αποδόσεις µε εξαίρεση την περίοδο του 

ξεσπάσµατος της κρίσης από τα τέλη του 2008 µέχρι τις αρχές του 2009, όπου υπήρχαν 

πολλές υπερβάλλουσες αποδόσεις ως συνέπεια της µη-ορθολογικής συµπεριφοράς των 

επενδυτών, οι οποίοι αντιδρούσαν σπασµωδικά. 

Πριν το ξέσπασµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και η τιµή του χρυσού έσπασε 

κάθε ρεκόρ, ξεπερνώντας το Μάρτιο του 2008 τα $1000/oz για να πέσει το Σεπτέµβριο του 

2008 κάτω από τα $750/oz αποτυπώνοντας την ανησυχία των επενδυτών για το µέλλον των 
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αγορών. Στο πρώτο σοκ που προκάλεσε η κρίση µε την κατάρρευση της Lehman Brothers 

εκτινάχθηκε στα $900/oz, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να στρέφονται στο χρυσό ως το µόνο 

ασφαλές επενδυτικό προϊόν. Παράλληλα, η ζήτηση ιδιωτών επενδυτών για νοµίσµατα και 

πλάκες χρυσού ξεπέρασε κάθε προηγούµενο, οι κεντρικές τράπεζες έγιναν για πρώτη φορά 

µετά από δύο δεκαετίες αγοραστές χρυσού και το δολάριο υποβαθµίστηκε. Όλα αυτά 

προκάλεσαν εκ νέου την απότοµη άνοδο της τιµής που στα τέλη του 2009 έφτασε τα $1200/oz 

και στα τέλη του 2010 τα $1400/oz. Η ζήτηση έσπασε κάθε ρεκόρ, προερχόµενη κυρίως από 

Κινά, ΗΠΑ, Ευρώπη και Ινδία. Στις 6 Σεπτεµβρίου του 2011 σηµείωσε τη µεγαλύτερη τιµή 

που έχει βρεθεί ποτέ φτάνοντας τα $1895/oz. Από άλλη οπτική το γεγονός αυτό δείχνει ότι το 

δολάριο και το ευρώ ήταν τόσο υποβαθµισµένα µπροστά στο χρυσό, όσο ποτέ άλλοτε. 

Βλέποντας αυτήν την κατάσταση έξι κεντρικές τράπεζες αποφάσισαν στα τέλη Νοεµβρίου να 

πάρουν µέτρα προκειµένου να ενδυναµώσουν τη ρευστότητα, γεγονός που καθησύχασε τους 

επενδυτές και ο χρυσός έκλεισε στο τέλος του 2011 κάτω από τα $1600/oz. Το 2012 ήταν η 

πρώτη χρονιά που φάνηκε να σταθεροποιείται γύρω από ένα µέσο όρο $1670/oz, αλλά µε 

έντονη διακύµανση αρχίζοντας από τα $1780/oz στις αρχές του έτους, για να υποχωρήσει το 

καλοκαίρι στα $1540/oz, να ανέβει πάλι το φθινόπωρο στα $1790/oz και να κλείσει το έτος 

κοντά στα $1660/oz. Αυτή η διακύµανση οφειλόταν κυρίως στην Ευρωπαϊκή κρίση χρέους, 

στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρόγραµµα αγοράς οµολόγων 

χωρίς όριο, στο πρόγραµµα ποσοτικής διευκόλυνσης των ΗΠΑ, στη συνεχιζόµενη τακτική 

κεντρικών τραπεζών να προσθέτουν χρυσό στο αποθεµατικό τους και τέλος στα παγκόσµια 

προβλήµατα χρέους που ενίσχυσαν την ήδη έντονη ζήτηση. Οι αποδόσεις σε όλη αυτήν την 

περίοδο κινήθηκαν σε χαµηλά επίπεδα κάτω από ±5%, µε εξαιρέσεις το διάστηµα της 

παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης και το δεύτερο εξάµηνο του 2011, όπου η 

µεταβλητότητα των αποδόσεων έγινε πιο έντονη.  

Με τον έλεγχο γραµµικής ανεξαρτησίας διαπιστώθηκε ότι το 2008, υπήρχε 

αδιαµφισβήτητη µη-γραµµική εξάρτηση των αποδόσεων του αργού και στις δύο διαστάσεις 

που µελετήθηκαν, και για όλες τις υστερήσεις, αποδεικνύοντας ότι σε αυτό το διάστηµα οι 

τιµές διαµορφώνονταν πλέον από έναν πιο πολύπλοκο µηχανισµό. Το 2009 ο έλεγχος έδειξε 

µη-γραµµική εξάρτηση µόνο για τη µεγαλύτερη διάσταση και για όλες τις υστερήσεις, 

καταδεικνύοντας τα κατάλοιπα της κρίσης στη διαµόρφωση των τιµών. Στα επόµενα έτη η 

µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται για τα έτη από το 2010 έως και το 2012, µε εξαίρεση το 
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2012 και µόνο για τη µεγαλύτερη διάσταση και για την πρώτη υστέρηση. Αυτό σε συνδυασµό 

µε την έντονη διακύµανση της τιµής δείχνει ότι οι επενδυτές έδιναν µεγάλη βαρύτητα σε κάθε 

πληροφορία που θεωρούσαν ότι σχετίζεται µε κάποιο τρόπο µε το πετρέλαιο, χωρίς όµως να 

προκαλούν µη-γραµµικές δυναµικές. Σε ότι αφορά τον έλεγχο γραµµικής ανεξαρτησίας στο 

χρυσό, από το 2008 έως και το 2012 παρατηρούνται µόνο µία µε δύο περιπτώσεις µη-

γραµµικής εξάρτησης και αυτές κυρίως στη µεγαλύτερη διάσταση, µε εξαίρεση το 2011, όπου 

η τιµή έφτασε στο µέγιστο και φαίνεται να υπάρχουν έντονες ενδείξεις µη-γραµµικότητας. 

Συνεπώς αποδεικνύεται ότι η στροφή των επενδυτών στο χρυσό κατά τη διάρκεια της κρίσης, 

δεν προκάλεσε ιδιαίτερες δυναµικές στη διαµόρφωση της τιµής του. 

 

� Τριετείς και εννιαετείς υποπερίοδοι 

Αναφορικά µε τον έλεγχο γραµµικής ανεξαρτησίας στις τριετίες (Πίνακας Α1, Παράρτηµα) 

παρατηρείται ότι η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν εµπεριέχεται µέσα στις τριετίες 

χρονιά µε σηµαντικές ενδείξεις µη-γραµµικής εξάρτησης. Συγκεκριµένα όσον αφορά στο 

αργό, για τις τριετίες 1986-1988 και 1989-1991 απορρίπτεται και στις δύο διαστάσεις, 

εξαιτίας των ετών 1986-1987 για την πρώτη και 1990-1991 για τη δεύτερη. Στις τριετίες 

1992-1994, 1995-1997, 1998-2000 και 2001-2003 υπάρχει απόρριψη της υπόθεσης µόνο στη 

µεγαλύτερη διάσταση, λόγω των ετών 1994, 1995, 1998 και 2003 αντίστοιχα. Την περίοδο 

2007-2009 απορρίπτεται και για τις δύο διαστάσεις, εξαιτίας της κρίσης του 2008-2009, ενώ 

το διάστηµα 2010-2012 µόνο για τη µεγαλύτερη διάσταση και για την πρώτη υστέρηση, 

χαρακτηριστικό το οποίο ίσχυσε στην ανάλυση ετήσιων δεδοµένων για το 2012. Όσον αφορά 

στο χρυσό για τις τριετίες 1986-1988, 1989-1991 και 1992-1994, η υπόθεση της γραµµικής 

ανεξαρτησίας απορρίπτεται κυρίως στην υψηλότερη διάσταση, λόγω των ετών 1986-1987, 

1989 και 1991 και 1993-1994 αντίστοιχα, ενώ για τις τριετίες 1995-1997 και 1998-2000 

απορρίπτεται και στις δύο διαστάσεις, εξαιτίας των ετών 1996 και 1999. Στις περιόδους 2001-

2003, 2004-2006, 2007-2009 και 2010-2012 υπερισχύει και πάλι η απόρριψη της υπόθεσης 

στη µεγαλύτερη διάσταση, η οποία οφείλεται στα έτη 2001, 2005, 2007 και 2011 αντίστοιχα. 

Σχετικά µε τις εννιαετίες, ο έλεγχος γραµµικής ανεξαρτησίας έδειξε πλήρη απόρριψη 

της µηδενικής υπόθεσης και στις τρεις και για τις δύο πρώτες ύλες, αλλά χωρίς τα 

αποτελέσµατα αυτά να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς διαστρεβλώνονται από το µεγάλο 

αριθµό των δεδοµένων. 
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2.3.2 ∆ιµεταβλητή ανάλυση 

Η διµεταβλητή ανάλυση περιλαµβάνει την ανάδειξη της σχέσης αιτιότητας κατά Granger 

µεταξύ δύο µεταβλητών µέσω του υποδείγµατος VAR και του µη-παραµετρικού ελέγχου των 

Diks & Panchenko (2006). Αρχικά εξετάζεται το ζεύγος αργού πετρελαίου και χρυσού για την 

περίοδο 1986-2012 και για τις εννιαετείς, τριετείς και ετήσιες υποπεριόδους της. Έπειτα 

εξετάζεται το ζεύγος του αργού πετρελαίου µε τη µετοχή της Exxon Mobil για την περίοδο 

2004-2012 και για τις τριετείς και ετήσιες υποπεριόδους της. 

 

2.3.2.1 ∆ιµεταβλητή ανάλυση αργού πετρελαίου και χρυσού 

Η σχέση του αργού πετρελαίου µε το χρυσό αποτελούσε πάντα πρόκληση για τους ερευνητές, 

οι οποίοι έχουν διατυπώσει κατά καιρούς διάφορες θεωρίες για το πώς η µια µεταβλητή 

επηρεάζει την άλλη. Οι τρεις επικρατέστερες είναι ότι το αργό επηρεάζει άµεσα τον χρυσό, η 

δεύτερη ότι το αργό επηρεάζει τις µετοχές εξορυκτικών εταιριών χρυσού και τέλος ότι και οι 

δυο πρώτες ύλες οδηγούνται από έναν κοινό παράγοντα. Και οι τρεις αυτές θεωρίες 

συσχετίζουν θετικά την τιµή του αργού µε την τιµή του χρυσού. Όταν ανεβαίνει η τιµή του 

ενός ανεβαίνει και η τιµή του άλλου, αλλά µόνο οι δύο πρώτες υπονοούν σχέση αιτιότητας. 

Η πρώτη θεωρία βασίζεται στο επιχείρηµα ότι µια υψηλή τιµή πετρελαίου είναι κακή 

για την οικονοµία, αναστέλλει την ανάπτυξη και σπρώχνει τις τιµές των µετοχών προς τα 

κάτω. Ως αποτέλεσµα οι επενδυτές ψάχνουν για εναλλακτικά προϊόντα µε σταθερή αξία, όπως 

ο χρυσός. Συνεπώς υπάρχει µια άµεση σχέση αιτιότητας από το αργό στο χρυσό. Από την 

άλλη πλευρά µία αυξηµένη τιµή πετρελαίου κάνει την εξόρυξη του χρυσού πιο ακριβή, 

µειώνοντας το περιθώριο κέρδους για τις εταιρίες εξόρυξης και µε αυτόν τον τρόπο ανεβαίνει 

έµµεσα και η τιµή του. Έτσι σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει µία έµµεση σχέση αιτιότητας, 

πάλι από το αργό στο χρυσό. Η τρίτη θεωρία υποστηρίζει ότι οι δύο τιµές ακολουθούν 

παρόµοια τάση γιατί επηρεάζονται από έναν κοινό παράγοντα, συγκεκριµένα τον 

πληθωρισµό. Η µεγάλη ένσταση είναι ότι ο πληθωρισµός ναι µεν µπορεί να επηρεάζει και τις 

δύο µεταβλητές, αυξάνοντας τις τιµές τους, αλλά το αργό πετρέλαιο, ως εισροή σε κάθε 

παραγωγή αγαθού, επηρεάζει µε τη σειρά του τον πληθωρισµό. Συνεπώς, και εδώ φαίνεται ότι 

υπάρχει υποβόσκουσα αιτιότητα από το αργό πετρέλαιο προς το χρυσό. Πέρα από τις 

παραπάνω θεωρίες που προσπαθούν να διερευνήσουν τη µακροχρόνια σχέση µεταξύ αργού 

και χρυσού, είναι φανερό ότι παγκόσµιας εµβέλειας γεγονότα, όπως πόλεµοι, φυσικές 
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καταστροφές ή οικονοµικές κρίσεις επηρεάζουν άµεσα τις τιµές και των δυο αγαθών, όχι 

πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. 

∆ιερευνώντας αρχικά τη γραµµική σχέση αιτιότητας µεταξύ των δυο µεταβλητών µε 

το υπόδειγµα VAR (Πίνακας 7) διαπιστώνεται ότι υπάρχει εµφανής αιτιότητα από το αργό 

προς το χρυσό, γεγονός που είναι σύµφωνο και µε τις τρεις θεωρίες που διατυπώθηκαν 

παραπάνω. Συγκεκριµένα, η σχέση γραµµικής αιτιότητας φαίνεται στην εξέταση όλης της 

περιόδου 1986-2012, στις τρεις εννιαετείς υποπεριόδους της, καθώς και σε όλες τις τριετείς 

υποπεριόδους της µε εξαίρεση τα χρονικά διαστήµατα 1992-1994 και 1995-1997. Παράλληλα 

την εννιαετία 1995-2003 και την τριετία 2001-2003 παρατηρείται αµφίδροµη σχέση 

γραµµικής αιτιότητας. Όπως και στη µονοµεταβλητή ανάλυση τα αίτια της σχέσης αυτής θα 

πρέπει να ερευνηθούν µέσα από τις αναλύσεις στα ετήσια υποδείγµατα. Εκεί διαπιστώνεται 

σχέση αιτιότητας από το αργό στο χρυσό τα έτη 1987, 1990, 1995, 2004, 2006, 2007, 2008 

και 2011, ενώ από τον χρυσό στο αργό µόνο το έτος 2003. 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου της µη-γραµµικής αιτιότητας (Πίνακας 7, Γράφηµα 17) 

φαίνεται ότι αποκαλύπτουν περισσότερα στοιχεία για τη σχέση των δύο µεταβλητών. Αρχικά 

όσον αφορά στην εξέταση όλης της περιόδου 1986-2012 και τις τρεις εννιαετείς υποπεριόδους 

της, προέκυψε µία εµφανής αµφίδροµη σχέση µη-γραµµικής αιτιότητας κατά Granger, µε 

εξαίρεση την εννιαετία 2004-2012 που αυτή η σχέση διαπιστώθηκε µόνο στις δύο πρώτες 

υστερήσεις. Στις τριετείς υποπεριόδους η σχέση αυτή προκύπτει µόνο στα διαστήµατα 1989-

1991 και 2007-2009, ενώ στα διαστήµατα 1992-1994 και 1995-1997 υπάρχουν λίγες ενδείξεις 

για µη-γραµµική αιτιότητα από το χρυσό στο αργό. Ακόµη πιο φτωχά είναι τα αποτελέσµατα 

σε ότι αφορά τον έλεγχο αιτιότητας στις ετήσιες υποπεριόδους. Εκεί διαπιστώθηκε αµφίδροµη 

σχέση µόνο τα έτη 1994, 2008 και 2009, ενώ µονόδροµη µη-γραµµική αιτιότητα από το αργό 

στο χρυσό φαίνεται να υπήρχε µόνο το 1997 και αντίστοιχα µη-γραµµική αιτιότητα από το 

χρυσό στο αργό µόνο τα έτη 1989, 1991 και 1995 και για µόνο µία µε δύο υστερήσεις. 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι η τιµή των δυο αγαθών ακολουθεί 

παρόµοιες τάσεις µε αποτέλεσµα η µελέτη στις αποδόσεις τους σε πολυετές δείγµα να παράγει 

αποτελέσµατα που να υποστηρίζουν την αιτιότητα. Οι θεωρίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω 

έχουν όλες άµεση σχέση µε την πραγµατικότητα αφού το πιο πιθανό είναι να ισχύουν και οι 

τρεις ως ένα βαθµό. Συνεπώς η σχέση αιτιότητας µε βάση αυτές φαίνεται να υπάρχει και να 

αποκαλύπτεται από το γραµµικό έλεγχο αιτιότητας. Όταν το υπόδειγµα VAR εφαρµόζεται σε 
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δεδοµένα ενός έτους, τότε πιθανόν άλλοι παράγοντες διαµόρφωσης της τιµής του κάθε 

αγαθού να υποβαθµίζουν τη σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών, η οποία όµως τείνει να 

αναδεικνύεται στην περίπτωση µεµονωµένων γεγονότων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

είναι το κραχ του 1987, η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ το 1990 και η παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007-2008, όπου σε αυτές τις χρονιές προκύπτει γραµµική 

αιτιότητα από το αργό στο χρυσό. Τέτοια γεγονότα φαίνεται ότι σε πρώτη φάση επηρεάζουν 

πρώτα το αργό και έπειτα ο χρυσός επηρεάζεται και από το ίδιο το συµβάν, αλλά και από το 

σοκ στην τιµή του αργού. 

Ο έλεγχος µη-γραµµικής αιτιότητας ανέδειξε µια πιο ιδιαίτερη σχέση µεταξύ των δυο 

πρώτων υλών. Η αµφίδροµη σχέση αιτιότητας µεταξύ των δύο µεταβλητών που προέκυψε 

από τον έλεγχο σε µεγάλο δείγµα δείχνει την πολυπλοκότητα των καναλιών µέσω των οποίων 

συνδέονται. Είναι διαπιστωµένο πως οι πολύπλοκοι µηχανισµοί επένδυσης, η ορθολογική και 

µη-ορθολογικοί συµπεριφορά των επενδυτών και η αστείρευτη πληροφορία που εισέρχεται 

στις αγορές διαµορφώνουν τις τιµές των διαπραγµατεύσιµων προϊόντων µε µια ιδιαίτερα 

σύνθετη δυναµική (Kyrtsou & Malliaris, 2009). Από τη στιγµή που αυτά τα προϊόντα είναι οι 

δύο πιο σηµαντικές πρώτες ύλες, εύκολα γίνεται κατανοητό ότι θα υπάρχει πολύπλευρη 

αλληλεπίδραση από τη µια στην άλλη, είτε άµεσα, είτε πολύ περισσότερο µε κάποιο έµµεσο 

τρόπο. 

Όπως και µε το υπόδειγµα VAR, αυτή η σχέση είναι πιο δύσκολο να διαπιστωθεί στα 

ετήσια δεδοµένα λόγω του περιορισµένου δείγµατος. Τα πιο ασφαλή συµπεράσµατα θα 

πρέπει να προκύψουν από την εξέταση των τριετιών, όπου εκεί διαπιστώνεται έντονη 

αµφίδροµη µη-γραµµική σχέση αιτιότητας στις περιόδους 1989-1991 και 2007-2009. Στην 

πρώτη περίοδο συνέβη η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ και η εµπλοκή των ΗΠΑ, και στη 

δεύτερη η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση. Προκύπτει δηλαδή πως όταν συµβαίνει ένα 

γεγονός παγκοσµίου επιπέδου, οι µηχανισµοί διαµόρφωσης τιµών εµπλουτίζονται και µε 

άλλες παραµέτρους, µε αποτέλεσµα να αποκαλύπτεται η πολυπλοκότητα τους και τα 

φαινόµενα ανάδρασης στη σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών να γίνονται εµφανώς 

εντονότερα. 
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Πίνακας 7: Ποιοτικά αποτελέσµατα ελέγχου γραµµικής αιτιότητας κατά Granger µέσω υποδείγµατος 
VAR και ελέγχου µη-γραµµικής αιτιότητας  κατά Granger µε το υπόδειγµα των Diks & Panchenko 

(2006) µεταξύ αποδόσεων αργού πετρελαίου (DLWTI) και χρυσού (DLGOLD) για την περίοδο 1986-
2012 και τις υποπεριόδους της (ανά εννιά, τρία και ένα έτη). Σε περίπτωση που υπάρχει γραµµική 
αιτιότητα ο έλεγχος για µη-γραµµική αιτιότητα πραγµατοποιείται στα κατάλοιπα του VAR. Στις 
παρενθέσεις δίνεται ο αριθµός των υστερήσεων στις οποίες βρέθηκε µη-γραµµική αιτιότητα 

Year 
DLWTI Granger 
Cause DLGOLD 

(Linear) 

DLWTI Granger 
Cause DLGOLD 

(non Linear) 

DLGOLD Granger 
Cause DLWTI 

(Linear) 

DLGOLD Granger 
Cause DLWTI 
(non Linear) 

1986-2012 YES YES (1-5) NO YES (1-8) 
1986-1994 YES YES (1-5) NO YES (1-4) 
1995-2003 YES YES (1-7) NO YES (1, 3-8) 
2004-2012 YES YES (1-2) NO YES (1) 
1986-1988 YES NO NO NO 
1989-1991 YES YES (1-7) NO YES (1-8) 
1992-1994 NO NO NO YES (2-3) 
1995-1997 NO NO NO YES (6-7) 
1998-2000 YES NO NO NO 
2001-2003 YES NO YES NO 
2004-2006 YES NO NO NO 
2007-2009 YES YES (1-8) NO YES (1-4) 
2010-2012 YES NO NO NO 

1986 NO NO NO NO 
1987 YES NO NO NO 
1988 NO NO NO NO 
1989 NO NO NO YES (2) 
1990 YES NO NO NO 
1991 NO NO NO YES (2) 
1992 NO NO NO NO 
1993 NO NO NO NO 
1994 NO YES (1-4, 6-7) NO YES (2-5) 
1995 YES NO NO YES (5-6) 
1996 NO NO NO NO 
1997 NO YES (4-8) NO NO 
1998 NO NO NO NO 
1999 NO NO NO NO 
2000 NO NO NO NO 
2001 NO NO NO NO 
2002 NO NO NO NO 
2003 NO NO YES NO 
2004 YES NO NO NO 
2005 NO NO NO NO 
2006 YES NO NO NO 
2007 YES NO NO NO 
2008 YES YES (2-3, 6) NO YES (1-4) 
2009 NO YES (1-4) NO YES (1-4) 
2010 NO NO NO NO 
2011 YES NO NO NO 
2012 NO NO NO NO 
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Γράφηµα 17: Αποτελέσµατα µη-παραµετρικού ελέγχου αιτιότητας κατά Granger των Diks & Panchenko (2006) 
στις αποδόσεις ή στα κατάλοιπα VAR µεταξύ αργού πετρελαίου (DLWTI) και χρυσού (DLGOLD) για όλη την 

περίοδο 1986-2012 και για τις εννιαετείς, τριετείς και ετήσιες υποπεριόδους της, για υστερήσεις lx = ly από 1 έως 8 
 



 81 

 
 

 
 

 
 

 
Γράφηµα 17: (Συνέχεια) 
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Γράφηµα 17: (Συνέχεια) 
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Γράφηµα 17: (Συνέχεια) 
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2.3.2.2 ∆ιµεταβλητή ανάλυση αργού πετρελαίου και µετοχής Exxon Mobil 

Η Exxon Mobil είναι η µεγαλύτερη πολυεθνική πετρελαϊκή εταιρία, η οποία εξορύσσει, αλλά 

και συγχρόνως αγοράζει µεγάλες ποσότητες αργού πετρελαίου, προκειµένου να το 

διοχετεύσει στα διυλιστήρια της ώστε να το επεξεργαστεί και να το µετατρέψει σε ενεργειακά 

καταναλωτικά προϊόντα. Τα κέρδη της εταιρίας, και άρα η τιµή της µετοχής της, εξαρτώνται 

άµεσα από την τιµή του αργού πετρελαίου, διότι από αυτήν καθορίζονται οι ποσότητες 

εξόρυξης, αγοράς και επεξεργασίας, καθώς και τις τιµές των τελικών προϊόντων µετά τη 

διύλιση. Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες και το µέγεθος της εταιρίας της δίνουν τη 

δυνατότητα να παίζει ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση της. Συνεπώς, η θεωρία προϊδεάζει για 

κάποιας µορφής αλληλεπίδραση. 

Τα αποτελέσµατα του υποδείγµατος VAR για όλη την περίοδο µελέτης 2004-2012 

έδειξαν µια γραµµική σχέση αιτιότητας από την Exxon Mobil προς το αργό (Πίνακας 8, 

Γράφηµα 18). ∆ηλαδή η πληροφορία που εισάγεται στο υπόδειγµα από τα στοιχεία όλης της 

χρονοσειράς αποδεικνύει ότι η Exxon Mobil καταφέρνει και επηρεάζει την τιµή του αργού. 

Κόβοντας τη χρονοσειρά σε τριετείς και ετήσιες περιόδους διαπιστώνεται ότι αυτή η σχέση 

φαίνεται µόνο στην τριετία 2007-2009 και µεµονωµένα στα έτη 2006 και 2008. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι το µοναδικό διάστηµα που διαπιστώθηκε γραµµική αιτιότητα από το αργό στην 

Exxon Mobil ήταν το έτος 2007. Το γεγονός ότι αυτή η σχέση αιτιότητας ανιχνεύθηκε µόνο 

µια χρονιά δηµιουργεί την απορία για ποιο λόγο η µετοχή µιας µεγάλης πετρελαϊκής εταιρίας 

δεν επηρεάζεται από την τιµή του αργού. 

Η απάντηση είναι ότι επηρεάζεται, άλλα όχι γραµµικά, και αυτό εξάγεται από τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου γραµµικής ανεξαρτησίας, τα οποία στην εξέταση όλης της 

περιόδου έδειξαν αµφίδροµη µη-γραµµική σχέση αιτιότητας µεταξύ των δύο µεταβλητών. 

Στις τριετείς υποπεριόδους η σχέση αυτή αποδείχθηκε για τα διαστήµατα 2007-2009 και 

2010-2012. Χαρακτηριστική είναι η απουσία οποιασδήποτε σχέσης αιτιότητας την τριετία 

2004-2006. Στην εξέταση των ετήσιων χρονοσειρών, η µη-γραµµική σχέση αιτιότητας από το 

αργό στη µετοχή της Exxon Mobil ήταν φανερή το έτος 2008 και διαπιστώθηκε και τα έτη 

2009, 2011 και 2012, αλλά µόνο για µία µε δύο υστερήσεις. Αντίστοιχα, η µη-γραµµική 

σχέση αιτιότητας από τη µετοχή της Exxon Mobil στο χρυσό ήταν έντονη τα έτη 2008, 2009 

και 2010, ενώ για µια υστέρηση φάνηκε και το 2005. 
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Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι από το 2004 έως και το 2006 

οι δύο µεταβλητές φαίνεται να µην επηρεάζουν ιδιαίτερα η µία την άλλη. Αυτήν την περίοδο 

είναι σε διαρκή σταδιακή άνοδο χωρίς να υπάρχουν υπερβάλλουσες αποδόσεις. Οι 

παράγοντες διαµόρφωσης των τιµών φαίνεται να έχουν να κάνουν κυρίως µε το θετικό κλίµα 

που υπήρχε στα χρηµατιστήρια και τον ενθουσιασµό των επενδυτών. Στα τέλη του 2007 το 

αργό αρχίζει και ξεφεύγει απότοµα προς τα πάνω, ενώ την ίδια περίοδο η µετοχή της Exxon 

Mobil σταµατάει την άνοδο και σταθεροποιείται. Συνεπώς το σοκ στην τιµή του αργού είχε 

άµεση επίπτωση στην τιµή της µετοχής, γεγονός που δικαιολογεί τη γραµµική σχέση 

αιτιότητας από το αργό στη µετοχή για το 2007. 

Από τα µέσα του 2008 έως και τις αρχές του 2009 η παγκόσµια οικονοµική κρίση 

περιπλέκει τα πράγµατα, η τιµή του αργού κατακρεµνίζεται, ενώ η µετοχή της Exxon Mobil 

υποχωρεί λίγο και σταθεροποιείται αµέσως. Παράλληλα οι µεταβλητότητες των δύο 

αποδόσεων γίνονται πάρα πολύ έντονες σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Η αµφίδροµη µη-

γραµµική σχέση αιτιότητας, η οποία παρατηρείται µεταξύ των δύο µεταβλητών για αυτήν την 

περίοδο φαίνεται ότι αποτυπώνει αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Η έντονη µεταβλητότητα 

του αργού επηρεάζει, µέσα από έµµεσα κανάλια την Exxon Mobil, η οποία αποφασίζει το 

2008 να αποσυρθεί από την άµεση λιανική πώληση, λόγω δυσκολιών στη διαχείριση 

πρατηρίων καυσίµων αναφέροντας ως εµπόδιο το κόστος λόγω της ανοδικής τιµής του αργού. 

Παράλληλα όµως η εταιρία µε τη δύναµη αγοράς που έχει, µπορεί και επηρεάζει την τιµή του 

αργού, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από τη συνέχιση της µη-γραµµικής αιτιότητας προς 

αυτό και το 2010. 

Στα δύο τελευταία έτη της εξεταζόµενης περιόδου, διαπιστώνεται ότι η σχέση 

αιτιότητας µεταξύ των δύο µεταβλητών είναι ελάχιστα εµφανής. Παρατηρείται δηλαδή ότι 

µετά την κρίση η Exxon Mobil δεν επηρεάζει πλέον το αργό, το οποίο άρχισε να κινείται µέσα 

σε κάποια σταθερά όρια, όσον αφορά στις τιµές και στις αποδόσεις του. Αυτό επιτρέπει σε µια 

εταιρία εξόρυξης και διύλισης να κάνει σχεδιασµό των επενδύσεων της, οι οποίες εξαρτώνται 

λιγότερο από την τιµή του αργού εφόσον αυτή παραµένει µέσα σε ένα σταθερό εύρος. 
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Πίνακας 8: Ποιοτικά αποτελέσµατα ελέγχου γραµµικής αιτιότητας κατά Granger µέσω υποδείγµατος 
VAR και ελέγχου µη-γραµµικής αιτιότητας  κατά Granger µε το υπόδειγµα των Diks & Panchenko 

(2006) µεταξύ αποδόσεων αργού πετρελαίου (DLWTI) και µετοχής Exxon Mobil (DLEXXON) για την 
περίοδο 2004-2012 και τις υποπεριόδους της (ανά τρία και ένα έτη). Σε περίπτωση που υπάρχει 

γραµµική αιτιότητα ο έλεγχος για µη-γραµµική αιτιότητα πραγµατοποιείται στα κατάλοιπα του VAR. Στις 
παρενθέσεις δίνεται ο αριθµός των υστερήσεων στις οποίες βρέθηκε µη-γραµµική αιτιότητα 

Year 
DLWTI Granger 
Cause DLEXXON 

(Linear) 

DLWTI Granger 
Cause DLEXXON 

(non Linear) 

DLEXXON Granger 
Cause DLWTI 

(Linear) 

DLEXXON Granger 
Cause DLWTI (non 

Linear) 

2004-2012 NO YES (1-4) YES YES (1-4, 6) 
2004-2006 NO NO NO NO 
2007-2009 NO YES (1-6) YES YES (1-3) 
2010-2012 NO YES (1-4) NO YES (1-2, 4, 8) 

2004 NO NO NO NO 
2005 NO NO NO YES (1) 
2006 NO NO YES NO 
2007 YES NO NO NO 
2008 NO YES (1-7) YES YES (1-8) 
2009 NO YES (2-3) NO YES (1-3) 
2010 NO NO NO YES (1-8) 
2011 NO YES (2) NO NO 
2012 NO YES (3) NO NO 

 

 
 

 
Γράφηµα 18: Αποτελέσµατα µη-παραµετρικού ελέγχου αιτιότητας κατά Granger των Diks & Panchenko (2006) στις 
αποδόσεις ή στα κατάλοιπα VAR µεταξύ αργού πετρελαίου (DLWTI) και µετοχής Exxon Mobil (DLΕΧΧΟΝ) για όλη 

την περίοδο 2004-2012 και για τις  τριετείς και ετήσιες υποπεριόδους της, για υστερήσεις lx = ly από 1 έως 8 
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Γράφηµα 18: (Συνέχεια) 
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Γράφηµα 18: (Συνέχεια) 
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Γράφηµα 18: (Συνέχεια) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι χρονοσειρές των αποδόσεων αργού και χρυσού µελετήθηκαν στα πλαίσια µονοµεταβλητής 

και διµεταβλητής ανάλυσης προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις µη-γραµµικής 

εξάρτησης και αιτιότητας αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της περιόδου 1986-2012. 

Συµπληρωµατικά διερευνήθηκε η σχέση αιτιότητας µεταξύ αποδόσεων αργού και µετοχής της 

Exxon Mobil, για το διάστηµα 2004-2012. 

Παγκόσµια εµβέλειας γεγονότα, όπως η εξέλιξη του πολέµου Ιράν – Ιράκ (1986-

1988), η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ (1990-1991), η είσοδος των συµµαχικών δυνάµεων 

στο Ιράκ (2003) και η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση (2008-2009) φαίνεται πως 

δηµιουργούν αναταραχή στην αγορά πετρελαίου, της οποίας οι αποδόσεις από γραµµικά 

ανεξάρτητες παρουσιάζουν φαινόµενα µη-γραµµικής εξάρτησης. Παράλληλα διαπιστώνεται 

στις αντίστοιχες χρονιές σχέση γραµµικής αιτιότητας από το αργό στο χρυσό. Τα στοιχεία της 

µη-γραµµικής αιτιότητας είναι λιγότερο έντονα και όπου υπάρχουν αφορούν κυρίως σε 

αµφίδροµη αιτιότητα µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τα έτη 2008 και 2009. Αυτές τις χρονιές 

διαπιστώθηκε και αντίστοιχη σχέση µη-γραµµικής ανάδρασης µεταξύ αποδόσεων αργού και 

µετοχής της Exxon Mobil. 

Συνεπώς, συνάγεται πως όταν το αργό επηρεάζεται από εξωγενή σοκ επηρεάζει µε τη 

σειρά του γραµµικά το χρυσό, ενώ κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης του 

2008-2009 ο πολυπλοκότερος µηχανισµός διαµόρφωσης των τιµών και η αυξηµένη 

αβεβαιότητα των επενδυτών οδήγησαν σε µη γραµµικές σχέσης ανάδρασης. 

Σηµαντικό επίσης εύρηµα είναι ότι το 2007 η συνεχής κατακόρυφη άνοδος στην τιµή 

του αργού, η οποία συνδέθηκε µε φαινόµενα κερδοσκοπίας, αποτυπώθηκε στη µη-γραµµική 

εξάρτηση µεταξύ των αποδόσεων, χωρίς να έχει σηµειωθεί κάποιο άλλο γεγονός που να τη 

δικαιολογεί. 

Όσον αφορά στην αγορά του χρυσού φαίνεται πως αναδίδει φαινόµενα µη-γραµµικής 

εξάρτησης όταν αλλάζει η δοµή της, δηλαδή όταν αλλάζουν οι προτιµήσεις των επενδυτών. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα έτη 1986 και 1987, λόγω έντονης µεταβλητότητας 

των αποδόσεων, το 1996, όπου η τιµή του χρυσού ξεκίνησε την πτωτική της πορεία και το 

διάστηµα 1999-2001, στο οποίο υπήρχε αναστροφή του κλίµατος καθώς αφενός οι κεντρικές 

τράπεζες πήραν µέτρα για να σταµατήσουν την πτώση της τιµής και αφετέρου η ζήτηση 

αυξήθηκε λόγω της αποκάλυψης της φούσκας του dot.com. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι 
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υπάρχουν λίγες ενδείξεις για µη-γραµµικότητα στα έτη της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. 

Αυτό είναι σύµφωνο µε τα παραπάνω, καθώς καθόλη τη διάρκεια της κρίσης, η τιµή του 

χρυσού διατήρησε την ανοδική της πορεία, εφόσον είναι πλήρως διαπιστωµένο πως σε 

περιόδους αβεβαιότητας ο χρυσός θεωρείται ως ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. 

Εν κατακλείδι, αν και σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διασαφηνίσει τις δυναµικές 

και τη σχέση αιτιότητας των δύο πρώτων υλών για όλη την εξεταζόµενη περίοδο, 

παρατηρείται ότι η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση µε τους κλυδωνισµούς και την 

αβεβαιότητα που προκάλεσε, χρωµάτισε έντονα τη συµπεριφορά τους, αναδεικνύοντας 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε µιας, καθώς και µια µη-γραµµική σχέση ανάδρασης 

µεταξύ τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας Α1: Τιµές πιθανότητας p ελέγχου γραµµικής ανεξαρτησίας Diks & Panchenko (2007) στις 
αποδόσεις αργού πετρελαίου και χρυσού για την περίοδο 1986-2012 και τις υποπεριόδους της (ανά 

εννιά, τρία και ένα έτη) για διαστάσεις m: 2 και 5 και για υστερήσεις l: 1, 2, 3, 5 και 10. Με διαφορετικό 
χρωµατισµό εµφανίζονται οι τιµές µε επίπεδο σηµαντικότητας α = 5% 

m l DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD 
    1986-2012 1986-1994 1995-2003 2004-2012 
2 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 
2 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 
2 3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 0,01 0,01 0,02 
2 5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 
2 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,02 0,21 
              
5 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
5 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
5 3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
5 5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
5 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
    1986-1988 1989-1991 1992-1994 1995-1997 
2 1 0,01 0,01 0,02 0,01 0,23 0,02 0,09 0,02 
2 2 0,02 0,07 0,02 0,03 0,91 0,20 0,23 0,02 
2 3 0,01 0,22 0,01 0,59 0,23 0,64 0,06 0,02 
2 5 0,01 0,04 0,02 0,25 0,18 0,26 0,78 0,02 
2 10 0,02 0,06 0,02 0,28 0,30 0,50 0,08 0,11 
              
5 1 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 
5 2 0,01 0,02 0,01 0,02 0,14 0,02 0,02 0,02 
5 3 0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 
5 5 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,13 0,01 
5 10 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,42 0,02 
    1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 
2 1 0,33 0,01 0,10 0,24 0,06 0,01 0,02 0,34 
2 2 0,01 0,01 0,11 0,08 0,50 0,05 0,02 0,32 
2 3 0,95 0,01 0,13 0,14 0,88 0,60 0,01 0,06 
2 5 0,10 0,04 0,27 0,15 0,14 0,54 0,01 0,02 
2 10 0,17 0,26 0,09 0,22 0,69 0,15 0,02 0,05 
              
5 1 0,06 0,01 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01 0,02 
5 2 0,02 0,01 0,01 0,01 0,39 0,01 0,01 0,01 
5 3 0,55 0,01 0,02 0,01 0,50 0,02 0,01 0,01 
5 5 0,03 0,02 0,04 0,04 0,30 0,01 0,01 0,01 
5 10 0,20 0,69 0,04 0,29 0,63 0,01 0,01 0,02 
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Πίνακας Α1: (Συνέχεια) 

m l DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD 
    2010-2012 1986 1987 1988 
2 1 0,11 0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 0,06 0,02 
2 2 0,16 0,23 0,51 0,50 0,05 0,52 0,06 0,70 
2 3 0,35 0,18 0,33 0,44 0,33 0,33 0,01 0,03 
2 5 0,49 0,27 0,03 0,24 0,37 0,21 0,24 0,94 
2 10 0,74 0,66 0,16 0,06 0,01 0,70 0,09 1,00 
              
5 1 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 
5 2 0,06 0,05 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01 0,07 
5 3 0,21 0,01 0,05 0,02 0,01 0,39 0,01 0,18 
5 5 0,52 0,06 0,03 0,02 0,01 0,05 0,16 0,91 
5 10 0,42 0,25 0,03 0,07 0,01 0,01 0,22 0,36 

    1989 1990 1991 1992 
2 1 0,06 0,20 0,50 0,22 0,01 0,04 0,49 0,04 
2 2 0,28 0,04 0,39 0,28 0,01 0,35 0,52 0,89 
2 3 0,61 0,11 0,18 1,00 0,01 0,26 0,92 0,65 
2 5 0,25 0,89 0,04 0,17 0,01 0,44 0,15 0,33 
2 10 0,84 0,63 0,35 0,54 0,01 0,88 0,40 0,10 
              
5 1 0,02 0,04 0,02 0,67 0,01 0,30 0,48 0,08 
5 2 0,52 0,22 0,07 0,05 0,01 0,55 0,29 0,23 
5 3 0,15 0,33 0,02 0,75 0,01 0,31 0,56 0,56 
5 5 0,06 0,25 0,02 0,14 0,01 0,10 0,12 0,37 
5 10 0,09 0,13 0,02 0,51 0,01 0,03 0,06 0,12 

    1993 1994 1995 1996 
2 1 0,44 0,05 0,21 0,48 0,49 0,42 0,25 0,01 
2 2 0,71 0,09 0,03 0,28 0,50 0,21 0,27 0,01 
2 3 0,85 0,79 0,07 0,12 0,03 0,18 0,16 0,32 
2 5 0,36 0,31 0,66 0,23 0,15 0,37 0,66 0,30 
2 10 0,93 0,93 0,28 0,29 0,59 0,72 0,57 0,52 
              
5 1 0,49 0,03 0,02 0,61 0,17 0,42 0,30 0,01 
5 2 0,87 0,18 0,58 0,06 0,89 0,15 0,84 0,01 
5 3 0,89 0,29 0,09 0,11 0,03 0,03 0,20 0,03 
5 5 0,20 0,55 0,64 0,20 0,40 0,93 0,12 0,07 
5 10 0,29 0,30 0,43 0,02 0,70 0,59 0,66 0,01 
    1997 1998 1999 2000 
2 1 0,31 0,50 0,86 0,58 0,72 0,01 0,61 0,03 
2 2 0,63 0,40 0,02 0,43 0,06 0,02 0,12 0,05 
2 3 0,69 0,30 0,37 0,02 0,11 0,02 0,89 0,16 
2 5 0,88 0,39 0,69 0,47 0,24 0,06 0,13 0,18 
2 10 0,65 0,43 0,80 0,28 0,11 0,16 0,54 0,24 
              
5 1 0,75 0,06 0,03 0,10 0,16 0,01 0,49 0,02 
5 2 0,07 0,04 0,12 0,48 0,10 0,01 0,34 0,02 
5 3 0,42 0,26 0,53 0,02 0,18 0,02 0,72 0,47 
5 5 0,48 0,58 0,82 0,91 0,18 0,04 0,19 0,49 
5 10 0,55 0,11 0,87 0,42 0,23 0,86 0,29 0,15 
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Πίνακας Α1: (Συνέχεια) 

m l DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD DLWTI DLGOLD 
    2001 2002 2003 2004 
2 1 0,62 0,03 0,72 0,41 0,02 0,46 0,06 0,05 
2 2 0,10 0,29 0,51 0,45 0,32 0,61 0,45 0,14 
2 3 0,76 0,04 0,17 0,28 0,03 0,64 0,11 0,56 
2 5 0,37 0,63 0,90 0,60 0,08 0,11 0,63 0,51 
2 10 0,13 0,21 0,48 0,08 0,25 0,69 0,43 0,59 
              
5 1 0,16 0,01 0,68 0,48 0,02 0,85 0,01 0,08 
5 2 0,13 0,03 0,50 0,60 0,02 0,93 0,09 0,33 
5 3 0,47 0,03 0,45 0,22 0,05 0,63 0,21 0,44 
5 5 0,34 0,50 0,25 0,15 0,04 0,29 0,39 0,56 
5 10 0,10 0,06 0,16 0,31 0,04 0,74 0,27 0,67 

    2005 2006 2007 2008 
2 1 0,26 0,51 0,65 0,03 0,02 0,66 0,01 0,60 
2 2 0,09 0,78 0,15 0,61 0,02 0,99 0,01 0,49 
2 3 0,31 0,56 0,50 0,32 0,18 0,13 0,01 0,33 
2 5 0,16 0,29 0,87 0,79 0,09 0,80 0,01 0,01 
2 10 0,90 0,28 0,78 0,11 0,33 0,14 0,01 0,18 
              
5 1 0,15 0,50 0,55 0,11 0,02 0,34 0,01 0,55 
5 2 0,12 0,33 0,14 0,35 0,03 0,26 0,01 0,46 
5 3 0,07 0,24 0,57 0,44 0,04 0,05 0,01 0,15 
5 5 0,53 0,03 0,48 0,19 0,25 0,07 0,01 0,04 
5 10 0,90 0,02 0,50 0,14 0,14 0,01 0,01 0,20 

    2009 2010 2011 2012 
2 1 0,25 0,65 0,07 0,18 0,81 0,10 0,07 0,20 
2 2 0,12 0,41 1,00 0,26 0,07 0,21 0,54 0,09 
2 3 0,10 0,68 0,78 0,17 0,38 0,51 0,16 0,12 
2 5 0,10 0,60 0,18 0,63 0,49 0,57 0,24 0,27 
2 10 0,12 0,09 0,62 0,53 0,91 0,75 0,95 0,74 
              
5 1 0,02 0,72 0,19 0,02 0,08 0,01 0,05 0,10 
5 2 0,04 0,17 0,83 0,94 0,06 0,02 0,42 0,26 
5 3 0,02 0,21 0,41 0,02 0,64 0,03 0,43 0,05 
5 5 0,01 0,12 0,25 0,60 0,70 0,02 0,74 0,73 
5 10 0,02 0,02 0,24 0,25 0,58 0,13 0,94 0,69 
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Πίνακας Α2: Τιµές πιθανότητας p ελέγχου γραµµικής αιτιότητας κατά Granger µεταξύ αποδόσεων αργού 
πετρελαίου και χρυσού για την περίοδο 1986-2012 και τις υποπεριόδους της (ανά εννιά, τρία και ένα έτη). 

Με διαφορετικό χρωµατισµό εµφανίζονται οι τιµές µε επίπεδο σηµαντικότητας α = 5% 

DLWTI does not Granger 
Cause DLGOLD 

DLGOLD does not Granger 
Cause DLWTI Year 

p-values p-values 
1986-2012 3,6E-17 0,89389 
1986-1994 3,8E-05 0,17983 
1995-2003 0,00194 0,04133 
2004-2012 3,4E-12 0,55830 
1986-1988 0,00606 0,15130 
1989-1991 0,00879 0,92889 
1992-1994 0,54945 0,17436 
1995-1997 0,32994 0,76888 
1998-2000 0,04752 0,73587 
2001-2003 0,03967 0,01726 
2004-2006 4,9E-06 0,90240 
2007-2009 6,6E-06 0,61730 
2010-2012 0,01576 0,84270 

1986 0,09950 0,30222 
1987 0,01371 0,66742 
1988 0,31696 0,39718 
1989 0,79214 0,16642 
1990 0,00136 0,47615 
1991 0,95430 0,46360 
1992 0,37235 0,44750 
1993 0,61842 0,12013 
1994 0,21984 0,83334 
1995 0,01005 0,14915 
1996 0,62211 0,14642 
1997 0,68216 0,25756 
1998 0,13940 0,80770 
1999 0,18221 0,85982 
2000 0,36414 0,49814 
2001 0,07979 0,34733 
2002 0,33394 0,55341 
2003 0,46240 0,02031 
2004 0,00085 0,12034 
2005 0,53110 0,25407 
2006 7,6E-05 0,73616 
2007 0,01547 0,32360 
2008 0,00016 0,94151 
2009 0,44933 0,74231 
2010 0,33282 0,49123 
2011 0,01115 0,83859 
2012 0,97638 0,75586 
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Πίνακας Α3: Τιµές p ελέγχου γραµµικής αιτιότητας κατά Granger µεταξύ αποδόσεων αργού πετρελαίου 
και µετοχής της Exxon Mobil για την περίοδο 2004-2012 και τις υποπεριόδους της (ανά τρία και ένα 

έτη). Με διαφορετικό χρωµατισµό εµφανίζονται οι τιµές µε επίπεδο σηµαντικότητας α = 5% 

DLWTI does not Granger 
Cause DLEXXON 

DLEXXON does not 
Granger Cause DLWTI Year 

p-values p-values 
2004-2012 0,71263 1,3E-06 
2004-2006 0,07239 0,19574 
2007-2009 0,06913 0,00025 
2010-2012 0,05679 0,09277 

2004 0,07224 0,16521 
2005 0,24607 0,17484 
2006 0,97563 0,03189 
2007 0,00280 0,15895 
2008 0,45042 0,00319 
2009 0,09397 0,32055 
2010 0,21691 0,30819 
2011 0,05504 0,24642 
2012 0,16625 0,71812 
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Πίνακας Α4: Τιµές πιθανότητας p και τιµές T µη παραµετρικού ελέγχου αιτιότητας κατά Granger των 
Diks & Panchenko (2006) στις αποδόσεις ή στα κατάλοιπα του VAR µεταξύ αργού πετρελαίου και χρυσού 
για την περίοδο 1986-2012 και τις υποπεριόδους της (ανά εννιά, τρία και ένα έτη) για υστερήσεις lx = ly 
από 1 έως 8. Με διαφορετικό χρωµατισµό εµφανίζονται οι τιµές µε επίπεδο σηµαντικότητας α = 5% 

  
DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

lx = ly p T p T p T p T 
  1986-2012 1986-1994 
  Test on VAR Residuals Test on VAR Residuals 
1 0,00 4,001 0,00 3,355 0,01 2,498 0,00 2,876 
2 0,00 3,033 0,00 2,747 0,00 3,083 0,00 3,555 
3 0,02 2,011 0,00 2,959 0,02 2,090 0,00 2,676 
4 0,04 1,728 0,01 2,378 0,02 2,004 0,03 1,907 
5 0,05 1,679 0,01 2,469 0,03 1,897 0,07 1,463 
6 0,23 0,738 0,02 2,123 0,11 1,237 0,10 1,291 
7 0,28 0,597 0,05 1,677 0,22 0,784 0,24 0,708 
8 0,47 0,077 0,04 1,742 0,34 0,409 0,31 0,503 

  1995-2003 2004-2012 
  Test on VAR Residuals Test on VAR Residuals 
1 0,01 2,573 0,01 2,240 0,00 2,891 0,04 1,746 
2 0,02 2,067 0,07 1,493 0,02 2,026 0,17 0,946 
3 0,02 2,031 0,01 2,481 0,24 0,717 0,08 1,390 
4 0,02 2,022 0,01 2,313 0,52 -0,052 0,33 0,445 
5 0,01 2,520 0,00 2,628 0,83 -0,937 0,41 0,225 
6 0,01 2,496 0,00 2,685 0,79 -0,819 0,23 0,752 
7 0,02 2,064 0,01 2,527 0,52 -0,045 0,21 0,807 
8 0,09 1,369 0,02 2,098 0,38 0,295 0,32 0,471 

  1986-1988 1989-1991 
  Test on VAR Residuals Test on VAR Residuals 
1 0,42 0,194 0,09 1,340 0,03 1,853 0,02 2,125 
2 0,75 -0,688 0,08 1,427 0,00 2,855 0,00 3,030 
3 0,79 -0,805 0,19 0,896 0,03 1,849 0,00 2,735 
4 0,74 -0,639 0,21 0,793 0,00 2,695 0,02 2,132 
5 0,82 -0,910 0,44 0,153 0,01 2,194 0,03 1,819 
6 0,86 -1,102 0,60 -0,262 0,01 2,230 0,01 2,522 
7 0,92 -1,377 0,66 -0,400 0,04 1,800 0,01 2,528 
8 0,93 -1,496 0,65 -0,373 0,09 1,340 0,01 2,536 

  1992-1994 1995-1997 
  Test on Returns Test on Returns 
1 0,08 1,428 0,22 0,789 0,19 0,875 0,09 1,335 
2 0,08 1,394 0,01 2,212 0,16 0,979 0,26 0,652 
3 0,19 0,888 0,03 1,894 0,10 1,269 0,11 1,214 
4 0,57 -0,165 0,07 1,458 0,16 0,996 0,15 1,052 
5 0,60 -0,248 0,13 1,142 0,21 0,809 0,09 1,369 
6 0,87 -1,137 0,35 0,393 0,49 0,032 0,04 1,743 
7 0,89 -1,213 0,35 0,380 0,77 -0,747 0,05 1,673 
8 0,92 -1,395 0,22 0,779 0,95 -1,627 0,16 1,001 
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Πίνακας Α4: (Συνέχεια) 

  
DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

lx = ly p T p T p T p T 
  1998-2000 2001-2003 
  Test on VAR Residuals Test on VAR Residuals 
1 0,17 0,965 0,42 0,212 0,43 0,186 0,23 0,748 
2 0,33 0,445 0,91 -1,340 0,79 -0,814 0,26 0,650 
3 0,33 0,429 0,87 -1,143 0,81 -0,873 0,53 -0,078 
4 0,64 -0,370 0,96 -1,713 0,80 -0,853 0,52 -0,062 
5 0,50 -0,010 0,86 -1,093 0,86 -1,101 0,19 0,874 
6 0,53 -0,080 0,66 -0,406 0,57 -0,178 0,16 1,007 
7 0,54 -0,088 0,52 -0,062 0,73 -0,625 0,19 0,869 
8 0,52 -0,049 0,34 0,406 0,62 -0,313 0,26 0,651 

  2004-2006 2007-2009 
  Test on VAR Residuals Test on VAR Residuals 
1 0,47 0,081 0,93 -1,441 0,00 3,537 0,00 3,362 
2 0,75 -0,666 0,68 -0,468 0,00 4,167 0,00 3,739 
3 0,80 -0,854 0,62 -0,301 0,00 3,765 0,00 3,276 
4 0,80 -0,859 0,63 -0,319 0,00 3,017 0,01 2,218 
5 0,76 -0,701 0,79 -0,794 0,01 2,313 0,30 0,514 
6 0,89 -1,207 0,86 -1,061 0,01 2,513 0,20 0,843 
7 0,52 -0,041 0,74 -0,652 0,03 1,953 0,28 0,569 
8 0,54 -0,091 0,37 0,324 0,05 1,669 0,31 0,493 

  2010-2012 1986 
  Test on VAR Residuals Test on Returns 
1 0,48 0,053 0,44 0,141 0,46 0,109 0,12 1,156 
2 0,55 -0,131 0,19 0,875 0,63 -0,322 0,22 0,776 
3 0,75 -0,677 0,42 0,195 0,80 -0,830 0,54 -0,101 
4 0,77 -0,728 0,39 0,281 0,58 -0,213 0,42 0,195 
5 0,81 -0,883 0,48 0,043 0,60 -0,242 0,71 -0,558 
6 0,97 -1,831 0,36 0,367 0,52 -0,057 0,68 -0,477 
7 0,92 -1,373 0,63 -0,343 0,64 -0,371 0,75 -0,683 
8 0,85 -1,025 0,72 -0,581 0,66 -0,401 0,63 -0,339 

  1987 1988 
  Test on VAR Residuals Test on Returns 
1 0,85 -1,040 0,73 -0,619 0,30 0,510 0,89 -1,250 
2 0,92 -1,400 0,93 -1,506 0,52 -0,038 0,13 1,148 
3 0,87 -1,131 0,99 -2,292 0,53 -0,071 0,08 1,426 
4 0,54 -0,102 0,97 -1,882 0,29 0,546 0,09 1,340 
5 0,33 0,427 0,84 -0,995 0,46 0,106 0,07 1,467 
6 0,32 0,466 0,92 -1,432 0,62 -0,317 0,09 1,311 
7 0,52 -0,042 0,88 -1,195 0,71 -0,549 0,20 0,838 
8 0,59 -0,218 0,80 -0,828 0,50 -0,006 0,39 0,281 
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Πίνακας Α4: (Συνέχεια) 

  
DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

lx = ly p T p T p T p T 
  1989 1990 
  Test on Returns Test on VAR Residuals 
1 0,96 -1,728 0,22 0,764 0,08 1,436 0,14 1,058 
2 0,97 -1,927 0,05 1,681 0,12 1,170 0,25 0,662 
3 0,99 -2,229 0,23 0,738 0,27 0,600 0,09 1,366 
4 0,59 -0,240 0,18 0,929 0,14 1,086 0,17 0,969 
5 0,55 -0,128 0,13 1,108 0,16 1,003 0,12 1,184 
6 0,74 -0,654 0,08 1,386 0,18 0,907 0,28 0,596 
7 0,65 -0,378 0,20 0,839 0,23 0,747 0,34 0,422 
8 0,66 -0,409 0,21 0,821 0,39 0,288 0,29 0,540 

  1991 1992 
  Test on Returns Test on Returns 
1 0,24 0,722 0,45 0,122 0,96 -1,706 0,30 0,530 
2 0,05 1,629 0,04 1,797 0,59 -0,228 0,15 1,022 
3 0,08 1,393 0,30 0,515 0,46 0,112 0,49 0,032 
4 0,06 1,530 0,51 -0,024 0,78 -0,777 0,68 -0,460 
5 0,07 1,468 0,26 0,653 0,73 -0,609 0,58 -0,200 
6 0,15 1,041 0,12 1,194 0,92 -1,397 0,78 -0,769 
7 0,32 0,472 0,11 1,243 0,88 -1,199 0,79 -0,799 
8 0,26 0,659 0,11 1,245 0,86 -1,095 0,68 -0,454 

  1993 1994 
  Test on Returns Test on Returns 
1 0,81 -0,872 0,43 0,175 0,00 2,654 0,51 -0,024 
2 0,49 0,016 0,47 0,079 0,03 1,826 0,03 1,932 
3 0,89 -1,207 0,41 0,235 0,01 2,252 0,02 2,107 
4 0,87 -1,130 0,24 0,708 0,04 1,707 0,03 1,892 
5 0,84 -0,991 0,21 0,795 0,09 1,367 0,03 1,816 
6 0,96 -1,737 0,33 0,429 0,03 1,832 0,12 1,174 
7 0,92 -1,428 0,27 0,609 0,02 2,094 0,18 0,932 
8 0,89 -1,223 0,47 0,071 0,12 1,180 0,26 0,635 

  1995 1996 
  Test on VAR Residuals Test on Returns 
1 0,18 0,924 0,44 0,139 0,70 -0,530 0,30 0,534 
2 0,34 0,425 0,90 -1,287 0,21 0,812 0,25 0,679 
3 0,27 0,624 0,18 0,934 0,52 -0,046 0,54 -0,098 
4 0,33 0,441 0,07 1,497 0,52 -0,045 0,44 0,156 
5 0,54 -0,104 0,04 1,783 0,65 -0,381 0,53 -0,074 
6 0,64 -0,372 0,05 1,694 0,77 -0,742 0,67 -0,454 
7 0,47 0,064 0,08 1,421 0,59 -0,231 0,17 0,966 
8 0,57 -0,166 0,15 1,045 0,16 1,005 0,51 -0,022 
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Πίνακας Α4: (Συνέχεια) 

  
DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

lx = ly p T p T p T p T 
  1997 1998 
  Test on Returns Test on Returns 
1 0,25 0,680 0,08 1,411 0,40 0,265 0,17 0,945 
2 0,27 0,622 0,19 0,875 0,56 -0,161 0,29 0,555 
3 0,08 1,421 0,05 1,640 0,71 -0,546 0,39 0,275 
4 0,02 2,092 0,13 1,123 0,80 -0,838 0,72 -0,580 
5 0,01 2,385 0,07 1,509 0,64 -0,351 0,84 -1,013 
6 0,02 2,165 0,10 1,267 0,65 -0,389 0,86 -1,071 
7 0,02 1,970 0,28 0,592 0,81 -0,895 0,75 -0,682 
8 0,03 1,904 0,16 0,988 0,90 -1,258 0,83 -0,964 

  1999 2000 
  Test on Returns Test on Returns 
1 0,24 0,706 0,21 0,811 0,31 0,505 0,92 -1,391 
2 0,65 -0,383 0,63 -0,337 0,09 1,351 0,99 -2,206 
3 0,26 0,656 0,70 -0,535 0,30 0,526 0,83 -0,958 
4 0,19 0,889 0,53 -0,067 0,43 0,165 0,95 -1,611 
5 0,51 -0,019 0,54 -0,090 0,37 0,333 0,81 -0,868 
6 0,61 -0,290 0,33 0,450 0,51 -0,025 0,93 -1,490 
7 0,59 -0,231 0,09 1,362 0,13 1,104 0,89 -1,213 
8 0,62 -0,304 0,12 1,191 0,15 1,020 0,69 -0,497 

  2001 2002 
  Test on Returns Test on Returns 
1 0,53 -0,074 0,33 0,449 0,25 0,674 0,55 -0,135 
2 0,68 -0,471 0,62 -0,310 0,61 -0,287 0,49 0,032 
3 0,95 -1,603 0,73 -0,613 0,30 0,516 0,74 -0,654 
4 0,97 -1,814 0,75 -0,668 0,12 1,194 0,49 0,025 
5 0,96 -1,806 0,37 0,324 0,36 0,349 0,16 1,011 
6 0,91 -1,321 0,35 0,383 0,37 0,327 0,06 1,595 
7 0,95 -1,669 0,62 -0,307 0,65 -0,384 0,14 1,096 
8 0,95 -1,673 0,84 -0,975 0,69 -0,494 0,16 0,986 

  2003 2004 
  Test on VAR Residuals Test on VAR Residuals 
1 0,67 -0,452 0,36 0,346 0,45 0,125 0,83 -0,960 
2 0,95 -1,693 0,34 0,404 0,86 -1,075 0,56 -0,149 
3 0,72 -0,591 0,23 0,731 0,70 -0,515 0,54 -0,090 
4 0,76 -0,721 0,40 0,251 0,76 -0,717 0,82 -0,932 
5 0,89 -1,233 0,39 0,288 0,33 0,446 0,84 -1,002 
6 0,91 -1,315 0,51 -0,018 0,67 -0,440 0,77 -0,729 
7 0,85 -1,036 0,39 0,268 0,57 -0,166 0,25 0,674 
8 0,88 -1,190 0,52 -0,042 0,16 0,986 0,45 0,128 
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Πίνακας Α4: (Συνέχεια) 

  
DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

DLWTI does not 
Granger cause 

DLGOLD 

DLGOLD does not 
Granger cause 

DLWTI 

lx = ly p T p T p T p T 
  2005 2006 
  Test on Returns Test on VAR Residuals 
1 0,25 0,661 0,90 -1,305 0,79 -0,813 0,30 0,520 
2 0,40 0,257 0,67 -0,441 0,64 -0,354 0,78 -0,776 
3 0,52 -0,046 0,35 0,398 0,70 -0,522 0,68 -0,477 
4 0,24 0,715 0,69 -0,497 0,68 -0,474 0,61 -0,283 
5 0,18 0,926 0,77 -0,743 0,63 -0,328 0,42 0,196 
6 0,24 0,710 0,80 -0,853 0,53 -0,083 0,70 -0,524 
7 0,22 0,766 0,40 0,249 0,86 -1,076 0,83 -0,957 
8 0,15 1,042 0,39 0,279 0,90 -1,309 0,40 0,242 

  2007 2008 
  Test on VAR Residuals Test on VAR Residuals 
1 0,19 0,882 0,43 0,185 0,15 1,019 0,03 1,951 
2 0,11 1,227 0,73 -0,620 0,04 1,727 0,00 2,593 
3 0,30 0,525 0,31 0,495 0,03 1,948 0,01 2,420 
4 0,37 0,340 0,24 0,712 0,06 1,542 0,03 1,897 
5 0,45 0,124 0,15 1,041 0,14 1,087 0,12 1,173 
6 0,38 0,302 0,09 1,315 0,04 1,745 0,17 0,942 
7 0,53 -0,086 0,20 0,840 0,07 1,447 0,25 0,689 
8 0,71 -0,567 0,25 0,670 0,10 1,309 0,25 0,686 

  2009 2010 
  Test on Returns Test on Returns 
1 0,03 1,891 0,01 2,172 0,36 0,370 0,97 -1,840 
2 0,04 1,725 0,00 2,701 0,41 0,236 0,51 -0,018 
3 0,01 2,209 0,01 2,575 0,45 0,116 0,50 -0,011 
4 0,02 1,971 0,01 2,398 0,60 -0,259 0,77 -0,747 
5 0,05 1,627 0,22 0,772 0,51 -0,024 0,73 -0,620 
6 0,08 1,404 0,50 -0,011 0,72 -0,592 0,76 -0,706 
7 0,26 0,644 0,58 -0,190 0,83 -0,966 0,87 -1,118 
8 0,12 1,195 0,55 -0,125 0,40 0,246 0,87 -1,110 

  2011 2012 
  Test on VAR Residuals Test on Returns 
1 0,54 -0,092 0,16 1,011 0,86 -1,067 0,87 -1,130 
2 0,49 0,026 0,07 1,443 0,53 -0,074 0,84 -1,005 
3 0,74 -0,643 0,38 0,318 0,62 -0,298 0,84 -1,011 
4 0,71 -0,555 0,45 0,118 0,56 -0,140 0,46 0,099 
5 0,69 -0,509 0,44 0,151 0,42 0,201 0,61 -0,280 
6 0,73 -0,611 0,38 0,308 0,72 -0,588 0,48 0,042 
7 0,77 -0,745 0,28 0,576 0,41 0,220 0,67 -0,434 
8 0,65 -0,395 0,44 0,157 0,20 0,829 0,54 -0,109 
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Πίνακας Α5: Τιµές πιθανότητας p και τιµές T µη παραµετρικού ελέγχου αιτιότητας κατά Granger των 
Diks & Panchenko (2006) στις αποδόσεις ή στα κατάλοιπα του VAR µεταξύ αργού πετρελαίου και της 
µετοχής της Exxon Mobil για την περίοδο 2004-2012 και τις υποπεριόδους της (ανά τρία και ένα έτη) για 

υστερήσεις lx = l y από 1 έως 8. Με διαφορετικό χρωµατισµό εµφανίζονται οι τιµές µε επίπεδο 
σηµαντικότητας α = 5% 

  
DLWTI does not 

granger cause 
DLEXXON 

DLEXXON does not 
granger cause 

DLWTI 

DLWTI does not 
granger cause 
DLEXXON 

DLEXXON does not 
granger cause 

DLWTI 

lx = ly p T p T p T p T 
  2004-2012 2004-2006 
  Test on VAR Residuals Test on Returns 
1 0,00 4,239 0,00 4,224 0,60 -0,252 0,10 1,289 
2 0,00 3,820 0,01 2,487 0,74 -0,643 0,38 0,307 
3 0,01 2,225 0,02 2,082 0,95 -1,619 0,77 -0,747 
4 0,04 1,782 0,02 1,978 0,97 -1,846 0,74 -0,640 
5 0,21 0,823 0,09 1,313 0,94 -1,581 0,80 -0,830 
6 0,19 0,885 0,05 1,682 0,90 -1,272 0,55 -0,131 
7 0,11 1,238 0,07 1,473 0,90 -1,295 0,74 -0,643 
8 0,08 1,386 0,11 1,229 0,89 -1,209 0,73 -0,605 

  2007-2009 2010-2012 
  Test on VAR Residuals Test on Returns 
1 0,00 3,751 0,00 3,665 0,02 2,012 0,01 2,414 
2 0,00 4,306 0,00 3,089 0,00 2,693 0,02 2,107 
3 0,00 3,951 0,03 1,858 0,01 2,435 0,06 1,591 
4 0,01 2,575 0,08 1,433 0,01 2,324 0,02 2,149 
5 0,01 2,345 0,07 1,470 0,10 1,255 0,08 1,420 
6 0,03 1,920 0,10 1,279 0,11 1,243 0,05 1,632 
7 0,11 1,201 0,09 1,326 0,06 1,530 0,05 1,600 
8 0,38 0,314 0,24 0,721 0,11 1,230 0,04 1,751 
  2004 2005 
  Test on Returns Test on Returns 
1 0,13 1,136 0,37 0,328 0,13 1,105 0,04 1,725 
2 0,49 0,018 0,49 0,034 0,13 1,136 0,35 0,387 
3 0,53 -0,074 0,71 -0,548 0,22 0,759 0,45 0,124 
4 0,51 -0,027 0,87 -1,126 0,20 0,842 0,42 0,207 
5 0,30 0,538 0,71 -0,568 0,71 -0,562 0,68 -0,469 
6 0,61 -0,267 0,50 0,007 0,38 0,296 0,46 0,103 
7 0,70 -0,513 0,66 -0,423 0,70 -0,513 0,40 0,248 
8 0,56 -0,162 0,32 0,467 0,49 0,017 0,68 -0,454 

  2006 2007 
  Test on VAR Residuals Test on VAR Residuals 
1 0,83 -0,959 0,66 -0,410 0,33 0,449 0,08 1,378 
2 0,81 -0,861 0,62 -0,297 0,82 -0,915 0,65 -0,386 
3 0,90 -1,265 0,66 -0,421 0,81 -0,883 0,60 -0,256 
4 0,93 -1,463 0,61 -0,291 0,83 -0,943 0,31 0,482 
5 0,95 -1,640 0,91 -1,348 0,86 -1,071 0,19 0,882 
6 0,92 -1,415 0,72 -0,572 0,82 -0,926 0,32 0,465 
7 0,81 -0,882 0,77 -0,742 0,92 -1,396 0,45 0,137 
8 0,74 -0,629 0,86 -1,072 0,93 -1,449 0,58 -0,204 
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Πίνακας Α5: (Συνέχεια) 

  
DLWTI does not 

granger cause 
DLEXXON 

DLEXXON does not 
granger cause 

DLWTI 

DLWTI does not 
granger cause 
DLEXXON 

DLEXXON does not 
granger cause 

DLWTI 

lx = ly p T p T p T p T 
  2008 2009 
  Test on VAR Residuals Test on Returns 
1 0,02 1,999 0,01 2,490 0,06 1,568 0,02 2,014 
2 0,01 2,212 0,00 2,644 0,02 2,090 0,01 2,551 
3 0,01 2,308 0,01 2,225 0,04 1,748 0,02 2,010 
4 0,01 2,388 0,00 3,110 0,29 0,546 0,08 1,376 
5 0,01 2,273 0,00 2,597 0,37 0,336 0,11 1,211 
6 0,01 2,188 0,01 2,507 0,65 -0,377 0,07 1,451 
7 0,03 1,924 0,01 2,455 0,49 0,028 0,18 0,915 
8 0,07 1,440 0,03 1,824 0,68 -0,470 0,32 0,464 

  2010 2011 
  Test on Returns Test on Returns 
1 0,09 1,312 0,00 2,692 0,54 -0,103 0,21 0,815 
2 0,10 1,299 0,01 2,341 0,03 1,830 0,52 -0,055 
3 0,13 1,122 0,01 2,367 0,10 1,293 0,91 -1,359 
4 0,07 1,464 0,03 1,877 0,07 1,499 0,63 -0,321 
5 0,09 1,349 0,04 1,755 0,23 0,740 0,43 0,186 
6 0,13 1,112 0,03 1,817 0,12 1,196 0,34 0,407 
7 0,06 1,595 0,03 1,917 0,18 0,919 0,70 -0,528 
8 0,06 1,581 0,04 1,742 0,29 0,555 0,59 -0,225 

  2012   
  Test on Returns   
1 0,12 1,176 0,74 -0,643       
2 0,12 1,184 0,62 -0,297       
3 0,03 1,819 0,45 0,123       
4 0,07 1,491 0,40 0,253       
5 0,30 0,518 0,45 0,119       
6 0,21 0,796 0,38 0,297       
7 0,25 0,675 0,29 0,552       
8 0,33 0,450 0,18 0,914         

 

 


