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Περίληψη 

 
Τα τελευταία χρόνια έχει εδραιωθεί η αντίληψη ότι τα νευρωνικά δίκτυα 

αποτελούν μια αποτελεσματική τεχνική για την πρόβλεψη χρηματιστηριακών μεγεθών 

καθώς προσομοιώνουν αποτελεσματικά τις μη γραμμικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν 

τη  διακύμανση των μεγεθών του χρηματιστηρίου. Σημαντικό πλήθος δημοσιεύσεων 

εξετάζουν την απόδοση της στρατηγικής συναλλαγών που βασίζεται στα νευρωνικά 

δίκτυα και τις περισσότερες φορές καταλήγουν ότι αυτή δίνει καλύτερα αποτελέσματα 

σε σχέση με τις κλασσικές στρατηγικές συναλλαγών.  

 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας δημιουργούμε ένα νευρωνικό μοντέλο για την 

πρόβλεψη της κίνησης του δείκτη Dow Jones βασιζόμενοι σε ιστορικές τιμές του 

δείκτη της περιόδου από 7 Νοεμβρίου 2003 έως 1 Νοεμβρίου 2013. Χρησιμοποιούμε 

αυτό το μοντέλο για την πρόβλεψη της εβδομαδιαίας κίνησης του δείκτη και 

εφαρμόζουμε στρατηγική συναλλαγών συμφωνα με την οποία όταν η πρόβλεψη έχει 

θετικό πρόσημο προχωρούμε σε αγορά μετοχών του δείκτη. Όταν η πρόβλεψη έχει 

αρνητικό πρόσημο προχωρούμε σε πώληση των μετοχών του δείκτη.  

 

Η απόδοση της στρατηγικής συναλλαγών που βασίζεται στο νευρωνικό μοντέλο 

που αναπτύξαμε  συγκρίνεται με την απόδοση της στρατηγικής Αγορά και Διακράτιση 

(Buy & Hold) για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2010 έως 1 Νοεμβρίου 2013 η οποία 

αποτελεί και το δείγμα ελέγχου του νευρωνικού μοντέλου.  

 

Τα αποτελέσματα ελέγχου της ικανότητας πρόβλεψης του νευρωνικού δικτύου 

που αναπτύξαμε δίνουν χαμηλή ικανότητα πρόβλεψης του εβδομαδιαίου προσήμου του 

δείκτη καθώς μόλις το 54% των περιπτώσεων το μοντέλο προέβλεψε σωστά το 

πρόσημο του δείκτη της επόμενης εβδομάδας.  

 

Επιπλέον, η απόδοση της στρατηγικής συναλλαγών που εξετάζουμε και 

περιγράψαμε παραπάνω είναι μικρότερη από την απόδοση της στρατηγικής Αγορά και 

Διακράτιση για την ίδια περίοδο.   
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1. Εισαγωγή  
 

Η δυνατότητα πρόβλεψης των αποδόσεων των κεφαλαιουχικών στοιχείων 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά ζητήματα το οποίο εδώ και 

αρκετές δεκαετίες ελκύει το ενδιαφέρον τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των 

επαγγελματιών στις κεφαλαιοαγορές. Livanis (2007).    

 

Τα μοντέλα πολλών παραγόντων που χρησιμοποιούνται σήμερα εξηγούν τις 

αποδόσεις κεφαλαιουχικών στοιχείων ως ένα σταθμισμένο συνδυασμό των επιδράσεων 

διαφορετικών παραγόντων. Όμως δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος (πέρα από την 

ευκολία της ανάλυσης) ώστε να υποθέσουμε ότι η σχέση μεταξύ των αποδόσεων των 

κεφαλαιουχικών στοιχείων και των καθοριστικών παραγόντων είναι αποκλειστικά 

γραμμική και οι παράγοντες είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.  

Με άλλα λόγια είναι εξαιρετικά πιθανόν ότι οι εναπομένουσες διακυμάνσεις των τιμών 

να οφείλονται σε κάποιο βαθμό, σε μη γραμμικές και διαπλεκόμενες διαδικασίες που 

υπόκεινται των κεφαλαιοαγορών.  

Έτσι ίσως είναι δυνατόν με μη γραμμικά υποδείγματα όπως τα νευρωνικά δίκτυα να 

προσεγγίσουμε καλύτερα τη δομή της αγοράς στη βάση ολικώς ή μερικώς 

καθοριστικών αλλά μη γραμμικών υποδειγμάτων. 

 

Τα τελευταία χρόνια τα νευρωνικά δίκτυα καθιερώνονται όλο και περισσότερο 

στο χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας αλλά και της εμπορικής εκμετάλλευσης. Το κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι η ικανότητά τους να προσεγγίζουν μη γραμμικές σχέσεις 

χωρίς να κάνουν εκ των προτέρων υποθέσεις αναφορικά με τη φύση της διαδικασίας 

που δημιουργεί το το υπό εξέταση φαινόμενο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις 

χρηματοοικονομικές εφαρμογές όπου γίνονται πολλές υποθέσεις αλλά λίγα πράγματα 

είναι γνωστά. Χάρις αυτών των ιδιοτήτων τους έχουν ξεπεράσει τις γραμμικές 

στατιστικές προσεγγίσεις, τα οικονομετρικά υποδείγματα και άλλες συμβατικές 

μεθόδους σε ένα μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών εφαρμογών.  

Έτσι τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να προσδιορίσουν ως σημαντικούς, παράγοντες 

λήψης αποφάσεων που φαίνονταν να είναι άσχετοι ή ακόμα και παράγοντες που δεν 

συνδέονταν με τις παραδοσιακές θεωρίες.  

Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι η ανάπτυξη ενός νευρωνικού μοντέλου μπορεί να 

έχει θετικά αποτελέσματα στην πρόβλεψη αποδόσεων κεφαλαιουχικών στοιχείων.  

Livanis (2007).    
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Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης 

των νευρωνικών δικτύων στη διαμόρφωση στρατηγικής συναλλαγών.  

Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένα νευρωνικό μοντέλο το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεψης της κίνησης του δείκτη Dow Jones και στη συνέχεια 

θα γίνει σύγκριση της απόδοσης της στρατηγικής συναλλαγών που βασίζεται στο 

νευρωνικό δίκτυο που δημιουργήθηκε, με την απόδοση της στρατηγικής συναλλαγών 

Αγορά και Διακράτιση (Buy & Hold).  

 

 

Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια μαζί με το πρώτο κεφάλαιο της 

εισαγωγής.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με σκοπό να 

μελετηθούν οι πιο πρόσφατες εργασίες που ασχολούνται με την χρήση των νευρωνικών 

δικτύων για τη δημιουργία στρατηγικής συναλλαγών. 

Στο Τρίτο κεφάλαιο αφού γίνει παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των 

νευρωνικών δικτύων,  θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία  που εφαρμόζεται για την 

ανάπτυξη του νευρωνικού μοντέλου που χρησιμοποιείται στην εργασία για την 

πρόβλεψη της κίνησης του δείκτη Dow Jones. Επίσης θα περιγραφεί η Στρατηγική 

Συναλλαγών που θα εξετάσουμε και η οποία βασίζεται στο νευρωνικό δίκτυο που 

δημιουργήθηκε. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση,  ανάλυση και ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. 

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης και 

γίνονται προτάσεις για παραπέρα έρευνα πάνω στο αντικείμενο.  
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2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 
 

Η πρόβλεψη των χρηματηστηριακών δεικτών και της κίνησής τους θεωρείται 

μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της πρόβλεψης με χρονοσειρές. ( Yakup Kara & 

all 2010). Η πρόβλεψη της αγοράς μετοχών θεωρείται ως σημαντική πρόκληση για τη 

διαδικασία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών χρονοσειρών καθώς η αγορά μετοχών 

είναι κατ'ουσίαν δυναμική, μη γραμμική, πολύπλοκη, μη παραμετρική και χαοτική από 

τη φύση της. (Abu-Mostafa & Atiya, 1996). Επιπλέον, η αγορά μετοχών επηρεάζεται 

από πολλούς μακροοικονομικούς παράγοντες όπως πολιτικά γεγονότα, πολιτικές των 

εταιρειών, γενική οικονομική κατάσταση, προσδοκίες των επενδυτών, επιλογές 

θεσμικών επενδυτών, κινήσης άλλων αγορών μετοχών, ψυχολογία των επενδυτών κτλ. 

(Tan, Quek, & See, 2007). 

  

Η πρόβλεψη των αποδόσεων των χρηματιστηριακών αγορών είναι ένα 

σημαντικό χρηματοοικονομικό πρόβλημα το οποίο λαμβάνει αυξανόμενη προσοχή. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ένας σημαντικός αριθμός  νευρωνικών 

μοντέλων και υβριδικών μοντέλων έχουν προταθεί προκειμένου να ληφθούν ακριβή 

απότελέσματα προβλέψεων, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν οι αποδόσεις των 

παραδοσιακών γραμμικών και μη γραμμικών προσεγγίσεων. ( Erkam Guresen, & all, 

2011) 

 

Στη μελέτη του Bjoern Krollner et all (2010)  η οποία παρουσιάστηκε στο 

European Symposium on Artificial Neural Networks το 2010 γίνεται μια ανασκόπηση 

των  δημοσιεύσεων  τη δεκαετία του 2000 στον τομέα των τεχνικών μηχανικής 

μάθησης (machine learning techniques) και της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη 

της κίνησης των χρηματιστηριακών δεικτών. Όπως σημειώνεται στη μελέτη, από τις 45 

δημοσιεύσεις που εξετάζονται οι 21 βασίζονται καθαρά στα Τεχνητά Νευρωνικά 

Δίκτυα (ANN), οι 4 σε τεχνικές Εξέλιξης & Βελτιστοποίσης (Evolutionary & 

Optimisation Technices), οι 15 είναι υβριδικές οι οποίες χρησιμοποιούν πολλαπλές 

τεχνικές (Multiple / Hybrid) και οι 6 λοιπές τεχνικές.  Οι περισσότερες από τις 45 

μελέτες (31) έχουν ώς στόχο την πρόβλεψη τιμής κλεισίματος της επόμενης ημέρας ενώ 

3 είναι οι μελέτες που έχουν ως στόχο την πρόβλεψη της απόδοσης της επόμενης 

εβδομάδας και 3 μελέτες έχουν ως στόχο την πρόβλεψη του κλεισίματος του επόμενου 

μήνα, ενώ 9 δημοσιεύσεις έχουν πολλαπλό χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης. Όσον αφορά 
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τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη οι 35 δημοσιεύσεις, 

χρησιμοποιούν ως μεταβλητές εισόδου τα δεδομένα του δείκτη με υστέρηση (Lagged 

Index Data), 13 δημοσιεύσεις χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες ενώ άλλοι παράμετροι 

όπως η τιμή του πετρελαίου, ο όγκος συναλλαγών, η τιμή του χρυσού κ.α. 

χρησιμοποιούνται σε 3 με 4 δημοσιεύσεις. Οι περισσότερες από τις δημοσιεύσεις (28) 

που αναφέρονται στη μελέτη  του   Bjoern Krollner et all (2010)  χρησιμοποιούν ως 

μοντέλο σύγκρισης για την τεχνική που εξετάζουν άλλες τεχνικές μηχανικής μάθησης 

(Machine Learning Technices), ενώ 18 δημοσιεύσεις χρησιμοποιούν για τη σύγκριση 

Στατιστικές Τεχνικές (Statistical Technices), 9 δημοσιεύσεις χρησιμοποιούν τη 

στρατηγική Αγοράς και διακράτισης (Buy & Hold) και 6 δημοσιεύσεις χρησιμοποιούν 

τον τυχαίο περίπατο ως τεχνική σύγκρισης.  Πάνω από το 80% των δημοσιεύσεων που 

αναφέρονται στη μελέτη και χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη τεχνική μηχανικής 

μάθησης φαίνεται να δίνουν καλύτερα απότελέσματα σε σχέση με το μοντέλο 

σύγκρισης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι 31 από τις 46 δημοσιεύσεις  

χρησιμοποιούν το σφάλμα της πρόβλεψης ως μέτρο αξιολόγησης αν και μικρότερο 

σφάλμα πρόβλεψης δεν σημαίνει υποχρεωτικά υψηλότερα κέρδη συναλλαγής. 

Συνοψίζοντας, στη μελέτη  του   Bjoern Krollner et all (2010) φαίνεται αφενός ότι τα 

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ANN) αποτελούν την κυριάρχη τεχνική μηχανικής 

μάθησης στο χρηματοοικονομικό τομέα, αφετέρου ότι υπάρχει έλλειψη βιβλιογραφίας 

για τεχνικές μηχανικής μάθησης οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη σχέση απόδοσης 

- ρίσκου (risk - return trade off) κάτω από πραγματικές συνθήκες. 

 

Αν και σύμφωνα με τη μελέτη Bjoern Krollner et all (2010)  δεν υπάρχουν 

αρκετές δημοσιεύσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και να 

υπολογίζουν την πραγματική απόδοση της συναλλαγής που χρησιμοποιεί ένα μοντέλο 

μηχανικής μάθησης, η εργασία του Zapranis (2006) αναπτύσει ένα νευρωνικό μοντέλο 

για την πρόβλεψη της κίνησης του δείκτη Dow Jones το οποίο χρησιμοποιεί ως 

παραμέτρους στατιστικά σημαντικούς δείκτες της τεχνικής ανάλυσης και το 

χρησιμοποιεί για τη δημιουργία μιας στρατηγικής συναλλαγών η οποία δίνει σημαντικά 

καλύτερη απόδοση σε σχέση με την στρατηγική της Αγοράς και Διακράτισης (Buy & 

Hold) για τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. 
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Η δημοσίευση του Vanstone et all (2011) ορμώμενη από την 

Χρηματοοικονομική Κρίση του 2008 - 2009 αναπτύσσει ένα σύστημα συναλλαγών το 

οποίο βασίζεται σε 4 θεμελιώδης μεταβλητές και παρουσιάζει το σημαντικό ρόλο τον 

οποίο πρέπει να παίξουν τα νευρωνικά δίκτυα μέσα στα πολύπλοκα και θορυβώδη 

περιβάλλοντα των χρηματαγορών. Η συγκεκριμένη δημοσίευση συμπεραίνει ότι τα 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν πολύ καλή απόδοση αλλά η χρήση μεταβλητών μόνο 

της θεμελιώδους ανάλυσης δεν δίνει σταθερά αποτελέσματα καθώς αυτοί εστιάζουν 

στα εσωτερικά χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και όχι στην 

τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και για αυτό προτείνει την προσθήκη τεχνικών 

δεικτών.  

 

Στην εργασία των Niaki & Hoseinzade (2013) γίνεται σύγκριση στρατηγικής 

συναλλαγών η οποία βασίζεται στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα με τη στρατηγική 

συναλλαγών Αγορά και Διακράτιση (Buy & Hold) για τον υπολογισμό της απόδοσης 

του δείκτη  S&P 500 και συμπεραίνεται ότι τα νευρωνικά δίκτυα έχουν πολύ καλύτερη 

απόδοση. Τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η μελέτη αφορούν την περίοδο από 1η 

Μαρτίου 1994 έως 30 Ιουνίου 2008. 

 

Στην εργασία των Lakshman et all (2012) πραγματοποιούνται προβλέψεις τόσο 

για την ημερήσια απόδοση όσο και για την εβδομαδιαία απόδοση του δείκτη BSE και 

δύο μετοχών. Αν και η απόδοση των νευρωνικών δικτύων είναι καλύτερη σε σχέση με 

την Αφελή Στρατηγική (Naive Strategy) τα αποτελέσματα για τις μετοχές 

παρουσιάζουν μεγάλη αστάθεια.   

 

Η εργασία των Guresen et all (2011) αξιολογεί και συγκρίνει τα μοντέλα MLP 

(multi-layer perceptron), DAN2 (dynamic artificial neural network) τα υβριδικά 

νευρωνικά δίκτυα GARCH (generalized autoregressive conditional heteroscedasticity). 

Για τη  σύγκριση χρησιμοποιείται η τιμή του δείκτη NASDAQ και γίνεται με τη χρήση 

του MSE (Mean Square Error) και του MAD (Mean Absolute Deviate). Η εργασία 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κλασικό MLP νευρωνικό δίκτυο αποδίδει καλύτερα 

σε σχέση με το DAN2 και τα υβριδικά μοντέλα GARCH και προτείνει το MLP ως ένα 

ισχυρό και πρακτικό εργαλείο για την πρόβλεψη της κίνησης των μετοχών.  
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3. Μεθοδολογία  
 
 

3.1 Βιολογικός νευρώνας 
 

  

Ο βιολογικός νευρώνας είναι ένα βιολογικό μόριο το οποίο επεξεργάζεται πληροφορία 

(βλ. εικόνα). Αποτελείται από το σώμα τον άξονα και τους Δενδρίτες. Το σώμα έχει ένα 

πυρήνα ο οποίος περιέχει πληροφορία σχετικά με τακληρονομικά χαρακτηριστικά και 

ένα πλάσμα το οποίο παράγει το υλικό που απαιτείαται από τον νευρώνα. Ο νευρώνας 

λαμβάνει σήματα (παλμούς) από άλλους νευρώνες μέσα από τους δενδρίτες (δέκτες) 

και εκπέμπει σήματα τα οποία δημιουργούνται από το σώμα του νευρώνα μέσω του 

Άξονα (πομπός), ο οποίος διακλαδώνεται σε σκέλη και υποσκέλη. Στις άκρες αυτών 

των σκελών βρίσκονται οι συνάψεις. Μια σύναψη είναι μια βασική δομή και 

λειτουργική μονάδα ανάμεσα σε δυο νευρώνες (ενός σκέλος του άξονα του ενός 

νευρώνα και του δενδρίτη του άλλου νευρώνα). Όταν ο παλμός φθάσει στο άκρο της 

σύναψης, συγκεκριμένα χημικά τα οποία ονομάζονται νευροδιαβιβαστές 

απελευθερώνονται. Οι νευροδιαβιβαστές διαχέονται κατά μήκος του κενού της 

σύναψης προκειμένου να ενισχύσουν ή να σταματήσουν ανάλογα από το είδος της 

σύναψης την ίδια την τάση του νευρώνα - δέκτη να εκπέμψει ηλεκτρικούς παλμούς. Η 

αποτελεσματικότητα της σύναψης μπορεί να ρυθμιστεί από τα σήματα τα οποία 

περνούν μέσα από αυτό ώστε οι συνάψεις να μπορούν να μάθουν από τις 

δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν. Αυτή η εξάρτηση από το ιστορικό λειτουργεί 

ως μνήμη η οποία είναι πιθανόν να ευθύνεται για την ανθρώπινη μνήμη. (Jain, 1996) 

Ο εγκεφαλικός φλοιός των ανθρώπων είναι ένα επίπεδο φύλλο από νευρώνες πάχους 2 

με 3 χιλιοστών και επιφάνεια 2.200 τετραγωνικά εκατοστά. Ο εγκεφαλικός φλοιός 

περιλαμβάνει       νευρώνες οι οποίοι είναι όσοι και τα άστρα στον γαλαξία. Οι 

νευρώνες είναι μαζικά συνδεδεμένοι, κάθε νευρώνας είναι συνδεδεμένος με      έως 

     νευρώνες. Συνολικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιλαμβάνει περίπου       με 

      συνδέσεις.   
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Εικόνα 1: Βιολογικός Νευρώνας (Krenker et all, 2011) 

 

 

 

3.2 Τεχνητός Νευρώνας  

 

Ο τεχνητός νευρώνας είναι η βασική δομική μονάδα κάθε τεχνητού νευρωνικού 

δικτύου. Ο σχεδιασμός του και οι λειτουργίες του προέρχονται από την παρατήρηση 

του βιολογικού νευρώνα ο οποίος είναι η βασική δομική μονάδα των βιολογικών 

νευρωνικών δικτύων όπως είναι ο εγκέφαλος.  

 

 

 

 
 
Εικόνα 2: Σχηματική παράσταση των γενικών χαρακτηριστικών μιας μονάδας 

επεξεργασίας (τεχνητού νευρώνα). Zapranis 2005 
 

 

 

Στην περίπτωση του βιολογικού νευρώνα η πληροφορία φθάνει στο νευρώνα μέσω των 

δενδριτών, το σώμα επεξεργάζεται την πληροφορία και τη στέλνει μέσα από τον άξονα. 

Στην περίπτωση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων η πληροφορία φθάνει στο σώμα 

του νευρώνα μέσω των εισόδων οι οποίες έχουν συγκεκριμένα βάρη ( η κάθε είσοδος 
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πολλαπλασιάζεται με ένα βάρος). Το σώμα του νευρώνα αθροίζει τις εισόδους 

πολλαπλασιασμένες με τα βάρη, τη μεροληψία και επεξεργάζεται το άθροισμα με μια 

συνάρτηση μεταφοράς. Στο τέλος ο τεχνητός νευρώνας βγάζει μια ή περισσοτέρους 

εξόδους. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2  η μαθηματική περιγραφή του τεχνητού νευρώνα 

είναι  

 

                            

 

   

    

 

όπου 

 

        η τιμή της εισόδου τη δεδομένη χρονική στιγμή t όπου το i παίρνει 

τιμές από 0 έως m 

       είναι η τιμή του βάρους τη δεδομένη χρονική στιγμή t όπου το i παίρνει 

τιμές από 0 έως m 

 θ είναι η μεροληψία 

 γ είναι η συνάρτηση μεταφοράς / ενεργοποίησης 

 out είναι η τιμή της εξόδου τη δεδομένη χρονική στιγμή t 

 

Όπως φαίνεται από το μοντέλο του τεχνητού νευρώνα και την εξίσωσή του, η κύρια 

άγνωστη μεταβλητή του μοντέλου είναι η συνάρτηση μεταφοράς. 

Η συνάρτηση μεταφοράς επιλέγεται ανάλογα με το πρόβλημα που καλούνται να 

επιλύσει ο τεχνητός νευρώνας   (τεχνητά νευρωνικά δίκτυα) και στις περισσότερες 

περιπτώσεις επιλέγεται μια από τις : 

 

1. Συνάρτηση Κατωφλιού  

2. Γραμμική Συνάρτηση 

3. Μη γραμμική (σιγμοειδής) Συνάρτηση  

 

Η συνάρτηση κατωφλιού είναι μια δυαδική συνάρτηση η οποία έχει μόνο δύο δυνατές 

εξόδους. Αυτό σημαίνει ότι εάν η είσοδος ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο κατώφλι η 

συνάρτηση δίνει ως αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη τιμή, ενώ εάν η είσοδος είναι 

μικρότερη από το συγκεκριμένο κατώφλι τότε η συνάρτηση δίνει ως αποτέλεσμα μια 

άλλη συγκεκριμένη τιμή. Παράδειγμα συνάρτησης κατωφλιού είναι η συνάρτηση 

προσήμου : 
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Όταν χρησιμοποιείται η συνάρτηση τύπου κατωφλιού σε ένα τεχνητό νευρώνας τότε 

αυτός ο τεχνητός νευρώνας ονομάζεται τεχνητός νευρώνας perceptron. Στην περίπτωση 

της γραμμικής συνάρτησης μεταφοράς ο τεχνητός νευρώνας κάνει γραμμικό 

μετασχηματισμό πάνω στο άθροισμα των σταθμισμένων εισόδων και της μεροληψίας. 

(Krenker et all, 2011). 

Όταν χρησιμοποιείται μη γραμμική συνάρτηση μεταφοράς αυνήθως χρησιμοποιείται 

συνήθως η σιγμοειδής συνάρτηση η οποία ορίζεται ως  

 

       
 

       
 

 

όπου Τ είναι ένας συντελεστής ρύθμισης της ταχύτητας μετάβασης σε κάποια από τις 

δύο ασύμπτωτες τιμές. 

 

 

 
 
Εικόνα 3: Η οικογένεια των συμμετρικών σιγμοειδών συναρτήσεων ενεργοποίησης με τιμές μεταξύ –1 και 

1 (Zapranis, 2005) 

 

Αυτό το είδος συναρτήσεων είναι σημαντικό γιατί παρέχει μη γραμμικότητα στο 

νευρώνα, κάτι που είναι απαραίτητο στη μοντελοποίηση μη γραμμικών φαινομένων.  

Εάν θέσουμε στην εξίσωση (6) k = -1 και c = 2, λαμβάνουμε τις ασύμμετρες 

σιγμοειδείς συναρτήσεις ενεργοποίησης, οι οποίες επιστρέφουν τιμές μεταξύ –1 και 1. 

(Zapranis, 2005) 

Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 8, καθώς αυξάνεται η τιμή της παραμέτρου T αυτή η 

οικογένεια συναρτήσεων συγκλίνει στην συνάρτηση προσήμου (4). Εάν θέσουμε T = 2, 
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λαμβάνουμε την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη συνάρτηση αυτής της μορφής (Zapranis, 

2005): 

     
 

       
   

 

 

 

 

 

 

3.3  Τεχνητα Νευρωνικά δίκτυα  

 

Ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων τεχνητών νευρώνων δίνουν τα τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν την ικανότητα να λύνουν σύνθετα 

πραγματικά προβλήματα μέσω της επεξεργασίας της πληροφορίας εντός των βασικών 

δομικών τους στοιχείων (τεχνητοί νευρώνες) με ένα μη γραμμικό κατανεμημένο, 

παράλληλο και τοπικό τρόπο. 

Ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι τεχνητοί νευρώνες λέγεται τοπολογία ή 

αρχιτεκτονική του τεχνητού νευρωνικού δικτύου. Δεδομένου ότι οι τεχνητοί νευρώνες 

μπορούν να συνδεθούν με διάφορους τρόπους, δημιουργούνται διάφορες δυνατές 

τοπολογίες οι οποίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες σύμφωνα με την παρακάτω 

εικόνα στην οποία στο αριστερό μέρος απεικονίζεται ένα απλό δίκτυο 

προτροφοδότησης στο οποίο η πληροφορία μεταφέρεται από τις παραμέτρους εισόδου 

προς την έξοδο σε μια μόνο κατεύθυνση, ενώ στο αριστερό μέρος απεικονίζεται ένα 

απλό δίκτυο ανατροφοδότησης στο οποίο μέρος της πληροφορίας μεταφέρεται όχι μόνο 

σε μια κατεύθυνση από την είσοδο προς την έξοδο αλλά και στην αντίθετη κατεύθυνση. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 4 , προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση και η 

μαθηματική περιγραφή των νευρωνικών δικτύων, οι μεμονωμένοι τεχνητοί νευρώνες 

ομαδοποιούνται σε επίπεδα. Οπότε παρατηρούμε το επίπεδο εισόδων, το κρυφό επίπεδο 

και το επίπεδο εξόδου.     (Krenker et all, 2011) 
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Εικόνα 4 : Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα προτροφοδότησης και δίκτυα ανατροφοδότησης (Krenker et all, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Μάθηση / εκπαίδευση 
 

 

 

Η διαδικασία μάθησης στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα μπορεί να θεωρηθεί ως 

πρόβλημα ενημέρωσης της αρχιτεκτονικής του δικτύου και των βαρών των συνδέσεων 

έτσιι ώστε ένα δίκτυο να μπορεί αποτελεσματικά να πραγματοποιήσει μια 

εσυγκεκριμένη εργασία. Το δίκτυο συνήθως πρέπει να μάθει τα βάρη συνδέσεων από 

διαθέσιμα μοντέλα εκπαίδευσης. 

Η απόδοση βελτιώνεται με το χρόνο μέσω διαδοχικής ενημέρωσης των βαρών στο 

δίκτυο. Η δυνατότητα των νευρωνικών δικτύων να μαθαίνουν με αυτοματοποιημένο 

τρόπο από παραδείγματα τα καθιστούν ελκυστικά και συναρπαστικά. Αντί να 

ακολουθούν κανόνες τους οποίους έχουν καθορίσει άνθρωποι - ειδικοί, τα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα φαίνεται να μαθαίνουν τους βαθύτερους κανόνες (όπως τις σχέσεις 

μεταξύ εισόδων - εξόδων) από συγκεκριμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Αυτό 

είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των νευρωνικών συστημάτων έναντι των 

παραδοσιακών συστημάτων. (Jain 1996) 

 

Ένα νευρωνικό δίκτυο θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εφαρ- 

μογή ενός συνόλου εισόδων να παράγει το επιθυμητό σύνολο εξόδων. Υπάρχουν  

διάφορες μέθοδοι προσδιορισμού των τιμών των βαρών των συνδέσεων του δι- 

κτύου. Ένας τρόπος, είναι να δώσουμε τιμές στα βάρη στηριζόμενοι σε υφιστάμενη  
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(a priori) γνώση του προβλήματος. Ένας άλλος τρόπος, είναι να ≪εκπαιδεύσουμε≫ 

το δίκτυο παρουσιάζοντάς του ≪παραδείγματα μάθησης≫ και αφήνοντάς το να με- 

ταβάλλει τα βάρη των συνδέσεών του, σύμφωνα με κάποιο κανόνα μάθησης.  (zapranis 

2005) 

 

Υπάρχουν 2 τύποι μάθησης: 

 

1. Μάθηση με επίβλεψη (supervised learning) 

Αποτελεί μακράν τον πιο κοινό τύπο μάθησης των νευρωνικών δικτύων. 

Απαιτεί πολλά δείγματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα. Κάθε 

δείγμα από το τα δεδομένα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τιμές των μεταβλητών 

εισόδου και αντίστοιχες επιθυμητές τιμές των μεταβλητών  εξόδου  (τιμές - 

στόχοι). Το δίκτυο θα προσπαθήσει να υπολογίσει την επιθυμητή έξοδο μέσω 

των δεδομένων τιμών των μεταβλητών εισόδου ελαχιστοποιώντας το σφάλμα 

της εξόδου που προκύπτει από το μοντέλο σε σχέση με την επιθυμητή έξοδο. 

Προσπαθεί να το πετύχει μεταβάλλοντας συνεχώς τα βάρη των συνδέσεων 

μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας η οποία αποκαλείται εκπαίδευση 

(training). Ο πιο κοινός αλγόριθμος εκπαίδευσης είναι ο αλγόριθμος 

οπισθοδιάδοσης (back - propagation algorithm) 

 

 

2. Μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning)  

Συχνά αποκαλείται και μάθηση με αυτό - οργάνωση και δεν απαιτεί 

συγκεκριμένες τιμές των εξόδων για εκπαίδευση. Οι μονάδες εξόδου 

εκπαιδεύονται να αποκρίνονται σε κάποια συμπλέγματα παραδειγμάτων 

εισόδου, ανακαλύπτοντας κάποιες εξέχουσες στατιστικές ιδιότητές τους. Σε 

αντίθεση με την μάθηση με επίβλεψη, δεν υπάρχουν κάποιες a priori κατηγορίες 

στις οποίες μπορούν να ταξινομηθούν τα παραδείγματα, αλλά το δίκτυο θα 

πρέπει να αναπτύξει την δική του αναπαράσταση για τα ερεθίσματα 

εισόδου.(Zapranis 2005) 
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3.5 Αλγόριθμοι Μάθησης 
 

Οι πιο δημοφιλείς αλγόριθμοι μάθησης είναι ο κανόνας Δέλτα και η γενικευσή του, ο 

αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης. Οι διαδικασίες μάθησης πρέπει να επιλέξουν τα βάρη των 

συνδέσεων        και τις μεροληψίες {    ελαχιστοποιώντας το συνολικό τετραγωνικό 

σφάλμα Ε:  

 

   
 

 
           

   
 

   

 

 

όπου      είναι η έξοδος του δικτύου,     η τιμή στόχος,    η είσοδος του δικτύου και 

p το παράδειγμα του δείγματος εκπαίδευσης. Τόσο ο κανόνας Δέλτα όσο και ο 

αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης είναι μια μορφή της μεθόδου καθόδου κλίσης (gradient 

descent rule) η οποία είναι μια μαθηματική προσέγγιση της ελαχιστοποίησης του 

σφάλματος μεταξύ της πραγματικής και της επιθυμητής εξόδου. Αυτό επιτυγχάνεται 

τροποποιώντας τα βάρη με ένα ποσό ανάλογο με την πρώτη παράγωγο του σφάλματος 

ως προς το βάρος. Η κάθοδος κλίσης παρομοιάζεται με την προσπάθεια να μετακινηθεί 

το σφάλμα από το υψηλότερο σημείο στο χαμηλότερο σημείο μιας επιφάνειας χωρίς να 

εγκλωβιστεί σε κάποια χαράδρα (τοπικό ελάχιστο).  

 

 

 

Ο κανόνας Δέλτα / Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων  (Widrow-Hoff) 

 

Ο αλγόριθμος των ελαχίστων τετραγώνων προτάθηκε αρχικά από του Widrow και Hoff 

(για αυτό το λόγο και ονομάζεται μέθοδος των  Widrow-Hoff) το 1960 όταν εισήγαγαν 

το ADALINE (Adaptive Linear), το οποίο είναι ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο το οποίο 

είναι παρόμοιο με το perceptron με τη διαφορά ότι έχει μόνο ένα νευρώνα εξόδου και η 

συνάρτηση ενεργοποίησης είναι μια διακριτή διπολική συνάρτηση η οποία παράγει τις 

τιμές 1 ή -1. Ο αλγόριθμος των ελαχίστων τετραγώνων είναι ανώτερος από τον 

αλγόριθμο μάθησης του perceptron όσον αφορά την ταχύτητα αλλά επίσης δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα με κρυμμένα στρώματα.  

 

 

 



17 

 

Στις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές ο κανόνας Δέλτα και ο αλγόριθμος των 

ελαχίστων τετραγώνων θεωρούνται ότι είναι ένα. Είναι ένα όσον αφορά τη σχέση που 

ορίζει τη μεταβολή των βαρών  

 

           

 

όπου η είναι ο ρυθμός μάθησης ( 0 < η < 1 ) και     είναι το σφάλμα στο νευρώνα j,  

            . 

 

 

 

 

Αλγόριθμος Οπισθοδιάδοσης 

 

Ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης αποτελεί μια γενίκευση του κανόνα Δέλτα ο οποίος 

λειτουργεί στα δίκτυα με κρυμμένα επίπεδα. Είναι μακράν ο πιο δημοφιλής και ο πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος μάθησης. 

 

 

Εικόνα 5: Οπισθοδιάδοση σφαλμάτων για ένα νευρώνα (Tan, 1997) 

 

Ο νευρώνας της εικόνας 5 θα χρησιμοποιηθεί για να εξηγηθεί ο αλγόριθμος 

οπισθοδιάδοσης.  
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Ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης αποτελείται από δύο στάδια : μια κίνηση προς τα εμπρός 

και μια κίνηση προς τα πίσω.  

 

 

Στην κίνηση προς τα εμπρός η έξοδος    υπολογίζεται  με βάση τα σετ εισόδων     : 

 

                   

 

   

 

 

 

όπου   είναι μια μη γραμμική συνάρτηση μεταφοράς π.χ. η σιγμοειδής συνάρτηση      

είναι το κατώφλι για το νευρώνα j και     είναι τα βάρη τα οποία αφορούν τη σύνδεση 

του νευρώνα i με το νευρώνα j. 

Αφού υπολογιστεί η έξοδος του δικτύου ο αλγόριθμος μάθησης εφαρμόζεται από τους 

νευρώνες εξόδου προς τα πίσω στο δίκτυο ρυθμίζοντας όλα τα απαραίτητα βάρη των 

συνδέσεων. 

Η ρύθμιση των βαρών γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα ελάχιστων τετραγώνων  

 

           

 

που η είναι ο ρυθμός μάθησης ( 0 < η < 1 ) και     είναι το σφάλμα στο νευρώνα j. 

 

Το ποσό της ρύθμισης προστίθεται στην προηγούμενη τιμή του βάρους : 

 

                                

 

όπου      είναι η παλιά τιμή βάρους. 
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3.6 Διαδικασία Εκτίμησης Νευρωνικού Μοντέλου 
 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής για τη διαδικασία εκτίμησης του 

νευρωνικού μοντέλου χρησιμοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό η μεθοδολογία των 

Zapranis και Refenes (1999) και Zapranis (2005). Το ολοκληρωμένο πλαίσιο που 

πρότειναν για την επιλογή νευρωνικού υποδείγματος αποτελείται από τρία στάδια που 

περιγράφονται παρακάτω: 

 
 

1. Επιλογή του αρχικού υποδείγματος από μία ακολουθία μοντέλων 

αυξανόμενης περιπλοκότητας, 

2. Επιλογή ερμηνευτικών μεταβλητών μέσω της εκτίμησης της στατιστικής 

σημαντικότητάς τους, 

3. Έλεγχος της επάρκειας του τελικού υποδείγματος. 

 

Σύμφωνα με το ολοκληρωμένο πλαίσιο των Zapranis και Refenes (1999) και 

Zapranis (2005), αρχικά επιλέγεται ο βέλτιστος αριθμός κρυφών μονάδων, για ένα 

πλήρως συνδεδεμένο δίκτυο με τη διαμόρφωση αναφοράς, στη βάση της 

ελαχιστοποίησης του κινδύνου πρόβλεψης. Ο κίνδυνος πρόβλεψης μπορεί να 

υπολογιστεί είτε αλγεβρικά είτε με τη χρήση μεθόδων επαναδειγματοληψίας. Η 

διαδικασία περιγράφεται στην εικόνα 6. 

 

Στη συνέχεια α) γίνεται ο προσδιορισμός της καταλληλότητας της μεταβλητής 

εισόδου για το υπόδειγμα, β) η εκτίμηση της δειγματικής διακύμανσης της μέτρησης 

καταλληλότητας και γ) ο έλεγχος της υπόθεσης ότι η μεταβλητή είναι ακατάλληλη. Στο 

τέλος, ελέγχεται εάν ευσταθούν οι αρχικές υποθέσεις σχετικά με την πραγματική 

υποκείμενη σχέση που δημιούργησε τις διαθέσιμες παρατηρήσεις, χωρίς όμως η 

ικανοποίηση των ελέγχων καταλληλότητας του υποδείγματος να αποτελεί επαρκή 

συνθήκη για τον χαρακτηρισμό ενός υποδείγματος ως βέλτιστου. 

 



20 

 

 

Εικόνα 6: Επιλογή αριθμού κρυφών μονάδων στη βάση της αρχής του ελάχιστου 

κινδύνου πρόβλεψης. 
 

 

3.7 Εκτίμηση του υποδείγματος της εργασίας 
 

Έστω I
t 
η τιμή κλεισίματος του δείκτη την ημέρα t. Η πραγματοποιηθείσα 

λογαριθμική απόδοση της h – ημέρας στο τέλος της ημέρας t ισούται με:  

 

              ) 

 

Συμβολίζουμε με x
t 
= (x

1,t
, x

2,t
, …, x

m,t
) ένα διάνυσμα με m  δείκτες οι οποίοι 

υπολογίζονται στο τέλος της ημέρας  t  δεδομένης της τιμής κλεισίματος I
t
.  Η 

ντιτερμινιστική συνάρτηση      του x
t 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της 

μελλοντικής απόδοσης της h – ημέρας. Δηλαδή,  
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το οποίο βασίζεται στην υπόθεση ότι ο μηχανισμός που δημιουργεί τις αποδόσεις 

μπορεί να περιγραφτεί από την ακόλουθη συνάρτηση:  

 

                        

 

 

όπου το ε είναι ο διαταρακτικός όρος. Σε αυτό το πλαίσιο η συνάρτηση ξ(
°
) είναι ένας 

εκτιμητής της άγνωστης ντιτερμινιστικής συνάρτησης f(
°
).  

 

Έστω          η έξοδος ενός νευρωνικού δικτύου με λ κρυφές μονάδες, για ένα 

δεδομένο διάνυσμα δεικτών x και ένα διάνυσμα παραμέτρων w. Αντί να υποθέσουμε 

μια συγκεκριμένη παραμετρική μορφή για την             , μπορούμε να την 

εκτιμήσουμε μη παραμετρικά, με ένα νευρωνικό δίκτυο. Έτσι, μπορούμε να 

εκτιμήσουμε την 5-νθήμερη απόδοση του δείκτη ως εξής: 

 

         
  

   
             

  

  
       

 

 

    
  

   
                                 

 

   

 

 

   

        

 
το     δηλώνει το διάνυσμα παραμέτρων που εκτιμήθηκε από το δείγμα εκπαίδευσης D, 

το w
ij 
είναι το βάρος της σύνδεσης μεταξύ της εισόδου i και της κρυφής μονάδας j, το 

w
m+1,j 

είναι το βάρος της σύνδεσης μεταξύ του όρου μεροληψίας του στρώματος 

εισόδου m+1 και της κρυφής μονάδας j, το w
j 
είναι το βάρος της σύνδεσης μεταξύ της 

κρυφής μονάδας j και της μονάδας εξόδου και το w
λ+1 

είναι το βάρος της σύνδεσης 

μεταξύ του όρου μεροληψίας του κρυφού στρώματος λ+1 και της μονάδας εξόδου 

(βλέπε Εικόνα 5 ). Η Συνάρτηση γ είναι η τυπική ασύμμετρη σιγμοειδής συνάρτηση: 
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Εικόνα 7: Νευρωνικό Δίκτυο Οπισθοδιάδοσης με ένα κρυφό στρώμα και μια μονάδα εξόδου (Zapranis 

2005) 

 

 

 

 
 

 

 
 

3.8  Στρατηγική Συναλλαγών της Εργασίας 
 

Στα πλαίσια της εργασίας ελέγχουμε την απόδοση της στρατηγικής συναλλαγών 

η οποία χρησιμοποιεί τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας ως στρατηγική αναφοράς 

την Buy & Hold. Θεωρήσαμε τα κόστη συναλλαγών μηδενικά. 

 
Στο τέλος της ημέρας t, δεδομένης της πρόβλεψης της μελλοντικής απόδοσης 

της h περιόδου      , πραγματοποιείται η ενέργεια S
t
  (αγορά, πώληση) σύμφωνα με την 

ακόλουθη στρατηγική συναλλαγών:  

 

εάν         > 0 τότε  S
t 
= αγορά  

διαφορετικά εάν         < 0 τότε  S
t 
= πώληση 
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Η σύνθεση του Χαρτοφυλακίου σε κάθε χρονική στιγμή μπορεί να είναι μετοχές 

του δείκτη ή μετρητά. Με βάση τη σύνθεση του Χαρτοφυλακίου στο τέλος της ημέρας t 

- h 

 και το σήμα  S
t
  στο τέλος της ημέρας t μια από τις δύο ενέργειες πραγματοποιείται: 

 

 Δημιουργία Χαρτοφυλακίου  

 Ρευστοποίηση του Χαρτοφυλακίου 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων 
 

4.1 Δεδομένα 
 

Η ανάλυση που παρουσιάζουμε είναι παραπλήσια με αυτή του Ζαπράνης (2006) 

για τους δείκτες Dow Jones Ind. και S&P 500. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε 

ιστορικά δεδομένα της τιμής κλεισίματος στο τέλος της εβδομάδας του δείκτη Dow 

Jones Ind για την περίοδο από  7 Νοεμβρίου 2003 έως 1 Νοεμβρίου 2013 τα οποία 

πήραμε από τη βάση του Bloomberg.  

 

Συγκεκριμένα το μοντέλο μας προβλέπει κάθε ημέρα τη συνολική λογαριθμική 

απόδοση των επόμενων πέντε ημερών. Το παραπάνω δείγμα το χωρίσαμε στο δείγμα 
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εκπαίδευσης (7 Νοεμβρίου 2003 έως 12 Νοεμβρίου 2010) και στο δείγμα ελέγχου ( 19 

Νοεμβρίου 2010 έως 1 Νοεμβρίου 2013). 

 

 

 

Εικόνα 1: Εξέλιξη της τιμής κλεισίματος του Dow Jones Ind. για το χρονικό διάστημα από 7 Νοεμβρίου 

2003 έως 1 Νοεμβρίου 2013  

 

4.2 Επιλογή των ερμηνευρικών μεταβλητών  
 

Για την εκτίμηση του νευρωνικού μοντέλου μας χρησιμοποιήσαμε ως 

ερμηνευτικές μεταβλητές 47 δείκτες τόσο από το χώρο της τεχνικής ανάλυσης όσο και 

δείκτες της θεμελιώδους ανάλυσης. Στον παρακάτω πίνακα 1 απεικονίζονται οι δείκτες 

που χρησιμοποιήθηκαν  

 

Πίνακας 1: Ερμηνευτικές Μεταβλητές 

Α/Α Δείκτης 

X1 SMAVG (5) on Close  - Απλός κινητός Μέσος  Όρος 5 ημερών 

X2 SMAVG (10) on Close - Απλός κινητός Μέσος  Όρος 10 ημερών 

X3 SMAVG (20) on Close - Απλός κινητός Μέσος  Όρος 20 ημερών 

X4 SMAVG (30) on Close - Απλός κινητός Μέσος  Όρος 30 ημερών 

X5 SMAVG (35) on Close - Απλός κινητός Μέσος  Όρος 35 ημερών 
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X6 EMAVG (5) on Close - Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος 5 ημερών 

X7 EMAVG (10) on Close - Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος 10 ημερών 

X8 EMAVG (20) on Close - Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος 20 ημερών 

X9 EMAVG (30) on Close - Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος 30 ημερών 

X10 EMAVG (35) on Close - Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος 35 ημερών 

X11 WMAVG (5) on Close - Σταθμισμένος Κινητός Μέσος Όρος 5 ημερών 

X12 WMAVG (10) on Close - Σταθμισμένος Κινητός Μέσος Όρος 10 ημερών  

X13 WMAVG (20) on Close - Σταθμισμένος Κινητός Μέσος Όρος 20 ημερών 

X14 WMAVG (30) on Close - Σταθμισμένος Κινητός Μέσος Όρος 30 ημερών 

X15 WMAVG (35) on Close - Σταθμισμένος Κινητός Μέσος Όρος 35 ημερών 

X16 PTPS(0.02) 

X17 Volume  

X18 ROC (12) on Close (INDU)  

X19 ATR(14) (INDU) 

X20 MLR R-Squared(14,0) 

X21 MA of MLR R-Squared(5) 

X22 Aroon Oscillator (INDU) 

X23 Aroon Osc Up 

X24 Aroon Osc Down 

X25 CMCI(14) (INDU) 

X26 Mom(12) 

X27 MomMA(5) 

X28 MACD(12,26) 

X29 Sig(9) 

X30 Diff 

X31 RSI (7) on Close (INDU) - Relative Strentgh Index 7 ημερών 

X32 RSI (14) on Close (INDU) - Relative Strentgh Index 14 ημερών 

X33 TRIX (INDU) 

X34 Ultimate Oscillator(7,14,28) (INDU) 

X35 CHKO (INDU) 

X36 WLPR(14) (INDU) 

X37 '+DMI(14) - Directnl Movement +DI 14 ημερών 

X38 '-DMI- Directnl Movement -DI 14 ημερών 

X39 ADX - Directnl Movement ADX 14 ημερών 

X40 P/E  

X41 P/B  

X42 Adj P/S Rt  

X43 Idx Est P/S  

X44 ROA  

X45 ROE  

X46 ROC  

X47 P/FCF  
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Για την ανάπτυξη του υποδείγματος πρόβλεψης της πενθήμερης απόδοσης του 

Dow Jones Ind. χρησιμοποιούμε ένα νευρωνικό δίκτυο προτροφοδότησης με 47 

μεταβλητές εισόδου, ένα κρυφό στρώμα και μη γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης  

σύμφωνα με την εκτίμηση του υποδείγματος που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Η επιλογή του βέλτιστου αριθμού μονάδων λ αντιστοιχεί στο νευρωνικό 

δίκτυο που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο πρόβλεψης.  

 

Στην Εικόνα 2  βλέπουμε την γραφική παράσταση του εμπειρικού σφάλματος 

και του κινδύνου πρόβλεψης ως συνάρτηση του αριθμού των  κρυφών μονάδων, ενώ ο 

Πίνακας 2  δίνει αναλυτικά στοιχεία για τα νευρωνικά μοντέλα με λ από 1 έως 10. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Εικόνα 2. Το εμπειρικό σφάλμα και η αλγεβρική εκτίμηση του κινδύνου πρόβλεψης ως συνάρτηση του 

αριθμού κρυφών μονάδων 

 
 

Η οπτική εξέταση της Εικόνας 2, αποκαλύπτει μία διαρκή μείωση του 

εμπειρικού σφάλματος καθώς αυξάνει ο αριθμός των κρυφών μονάδων, άρα και η 

πολυπλοκότητα του δικτύου. Το σφάλμα πρόβλεψης παρατηρούμε ότι ελαχιστοποιείται 

για λ = 9 και έπειτα αυξάνεται σχεδόν γραμμικά και με υπολογίσιμη κλίση. Είναι 

0 

0,0002 

0,0004 

0,0006 
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προφανές λοιπόν, ότι ο βέλτιστος αριθμός μονάδων, σύμφωνα με το κριτήριο του 

κινδύνου πρόβλεψης είναι λ = 9. 

 

Πίνακας 2: Στατιστικά του νευρωνικού μοντέλου g
λ
(•) ως συνάρτηση του αριθμού των κρυφών μονάδων λ. 

λ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

ASE 0.003548 0.002207 0.001594 0.00131 0.001066 0.000829 0.000665 0.000557 0.000433 0.000453 

SE 0.059563 0.046981 0.039923 0.036198 0.032646 0.028798 0.025794 0.023607 0.020812 0.021274 

MAE 0.04292 0.035878 0.030587 0.027619 0.024823 0.021891 0.018667 0.016968 0.014682 0.015389 

Ln 0.001774 0.001104 0.000797 0.000655 0.000533 0.000415 0.000333 0.000279 0.000217 0.000226 

E[L] 0.001906 0.001348 0.001079 0.001014 0.000935 0.000688 0.000547 0.000475 0.000397 0.000445 

E[L] SD 0.000023 0.00002 0.000022 0.000021 0.000023 0.000014 0.000011 0.000009 0.000008 0.000008 

GCV 0.003971 0.004156 0.004509 0.006185 0.010026 0.022548 0.200996 0 0 0 

FPE 0.003959 0.00385 0.003768 0.004383 0.005472 0.007819 0.022463 0 0 0 

R-squared 18.884009 49.536216 63.600022 70.086175 75.643247 81.057376 84.800577 87.269962 90.106601 89.664561 

DW 

statistic  1.769051 2.017318 2.099786 2.127388 2.100511 2.095826 2.107735 2.101241 2.224224 1.925315 

Q statistic 144.45491 102.006714 86.471222 76.43 74.473885 75.700424 71.566673 91.924927 91.410675 88.422234 

LB 

statistic  166.840332 123.001984 104.641342 92.480148 88.127304 89.17173 84.144997 105.988297 104.19175 105.028275 

    

4.3 Ανάλυση  
 
 

Στις παρακάτω εικόνες 3 και 4 βλέπουμε τα διαγράμματα διασποράς των 

στόχων έναντι των προβλέψεων του νευρωνικού μας μοντέλου, για το δείγμα 

εκπαίδευσης και το δείγμα ελέγχου αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3. Διάγραμμα διασποράς στόχων έναντι προβλέψεων για το δείγμα εκπαίδευσης 

 

Εικόνα 4. Διάγραμμα διασποράς στόχων έναντι προβλέψεων για το δείγμα ελέγχου 

 
Όπως μπορούμε να δούμε στον Πίνακα 3, οι επιδόσεις του δικτύου αναφορικά 

με την πρόβλεψη του πρόσημου των μεταβολών δεν είναι ιδιαίτερα καλές. Το δίκτυο 

προβλέπει σωστά το πρόσημο της απόδοσης της εβδομάδας στο 84% των περιπτώσεων 
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στο δείγμα εκπαίδευσης και στο 54% των περιπτώσεων στο δείγμα ελέγχου. 

 

Πίνακας 3 : Προβλέψεις του προσήμου των αποδόσεων του νευρωνικού μοντέλου g
5
(•) για τα διάφορα 

δείγματα. 

 Σωστές προβλέψεις 
προσήμου 

Σύνολο 
παρατηρήσεων 

Ποσοστό 
σωστών 

προβλέψεων 

 
Δείγμα εκπαίδευσης  

 
306 364 84% 

Δείγμα ελέγχου  

 
85 156 54% 

 
Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αποδόσεις δεν είναι προβλέψιμες 

δεδομένου ότι το ποσοστό των προβλέψεων του δείγματος ελέγχου είναι πολύ κοντά 

στο τυχαίο 50%. 

 
 
 

 
 

4.4 Προβλέψεις - Προσομοίωση 
 

Στο τέλος της εβδομάδας t δεδομένης της πρόβεψης της απόδοσης της επόμενης 

εβδομάδας       πραγματοποιείται αγορά ή πώληση σύμφωνα με την ακόλουθη 

στρατηγική συναλλαγών δεδομένου ότι θεωρούμε τα κόστη συναλλαγών μηδενικά: 

 

Εάν         τότε  Αγορά 

 

Εάν         τότε  Πώληση 

 

 

Προκειμένου να αξιολογήσουμε την αποδοτικότητα του νευρωνικού μας 

μοντέλου εφαρμόσαμε την προαναφερθείσα στρατηγική συναλλαγών για το δείγμα 

ελέγχου. Ως στρατηγική αναφοράς θεωρήσαμε αυτή της αγοράς και διακράτησης.  

Βλέπουμε ότι εάν στις 5 Νοεμβρίου 2010 δημιουργούσαμε ένα χαρτοφυλάκιο στο 

δείκτη Dow Jones Ind. και το ρευστοποιούσαμε στις 1 Νοεμβρίου 2013 η απόδοση που 

θα είχαμε επιτύχει θα ήταν 39,52 %. Αντίθετα εάν για την ίδια χρονική περίοδο 

πραγματοποιούσαμε συναλλαγές στη βάση των σημάτων του νευρωνικού μας 

μοντέλου, η απόδοση του χαρτοφυλακίου μας θα ήταν 31,67 %.  
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5. Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 
 

5.1 Συμπεράσματα 
 

Στόχος της εργασίας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης 

των νευρωνικών δικτύων στη διαμόρφωση Στρατηγικής Συναλλαγών. Για αυτό το 

σκοπό χρησιμοποιήσαμε το δείκτη Dow Jones. Με βάση τα εβδομαδιαία κλεισίματα 

του δείκτη από τις 7/11/2003 έως τις 1/11/2013 δημιουργήσαμε ένα νευρωνικό μοντέλο 

στο οποίο  στηρίζεται η στρατηγική συναλλαγών την απόδοση της οποίας συγκρίναμε 

με τη στρατηγική αναφοράς Αγορά και Διακράτιση (Buy & Hold).  

 

Για την ανάπτυξη του υποδείγματος πρόβλεψης της πενθήμερης απόδοσης του 

Dow Jones Ind. χρησιμοποιούμε ένα νευρωνικό δίκτυο προτροφοδότησης με 47 

μεταβλητές εισόδου, ένα κρυφό στρώμα και μη γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης  

σύμφωνα με την εργασία του Zapranis (2006) 

Επιλέξαμε 47 ερμηνευτικές μεταβλητές οι οποίες περιλαμβάνουν δείκτες τόσο της 

τεχνικής ανάλυσης όσο και της θεμελιώδους ανάλυσης. 

 

Για τη δημιουργία του νευρωνικού μοντέλου χωρίσαμε το δείγμα με τα 

εβδομαδιαία κλεισίματα σε δείγμα εκπαίδευσης (7/11/2003 - 12/11/2010) και δείγμα 

ελέγχου (19/11/2010 - 1/11/2013).  Αρχικά με βάση το αρχείο εκπαίδευσης καθορίσαμε 

την τοπολογία του δικτύου η οποία είναι 47 - 9 - 1 καθώς το σφάλμα πρόβλεψης 

ελαχιστοποιείται στις 9 κρυφές μονάδες. 

 Στη συνέχεια εξετάσαμε την απόδοση του νευρωνικού μοντέλου στο δείγμα 

εκπαίδευσης τόσο όσον αφορά το ποσοστό των σωστών προβλέψεων του προσήμου 

όσο και όσον αφορά την απόδοση της στρατηγικής συναλλαγών σε σχέση με τη 

στρατηγική Αγορά και Διακράτιση (Buy & Hold). 

 

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο 

δεν φαίνεται ότι το νευρωνικό μοντέλο που αναπτύξαμε να δίνει αυξημένες σωστές 

προβλέψεις προσήμου καθώς το ποσοστό των σωστών προβλέψεων προσήμου 54% 

είναι λίγο πάνω από την τυχαία πρόβλεψη.  
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Παράλληλα η απόδοση της στρατηγικής συναλλαγών η οποία βασίζεται στο 

νευρωνικό μοντέλο που αναπτύχθηκε και περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο  

31,67%,   είναι χαμηλότερη από τη στρατηγική συναλλαγών Αγορά και Διακράτιση για 

το ίδιο χρονικό διάστημα 39,52 %.  

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την πλειοψηφία 

των εργασιών που υποστηρίζουν ότι τα νευρωνικά δίκτυα επιτυγχάνουν σημαντικά 

καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη στρατηγική Buy & Hold, ενδέχεται να 

οφείλονται : 

 

1. Στην επιλογή μεγάλου πλήθους ερμηνευτικών μεταβλητών χωρίς να γίνει 

αξιολόγησή τους με τη χρήση της στατιστικής   

2. Στην έντονα ανοδική πορεία του δείκτη καθ'όλη τη διάρκεια του δείγματος 

ελέγχου η οποία ευνοεί τη στρατηγική της Αγοράς και Διακράτισης 

3. Στη μεγάλη και απότομη πτώση που σημείωσε ο δείκτης στο τελευταίο τμήμα 

του δείγματος εκπαίδευσης η οποία επηρέασε τη διαδικασία εκπαίδευσης.  

 

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η χρήση των νευρωνικών δικτύων 

για τη διαμόρφωση στρατηγικών συναλλαγών δεν εξασφαλίζει καλύτερες αποδόσεις σε 

σχέση με τις κλασικές στρατηγικές συναλλαγών όταν οι ερμηνευτικές μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται λαμβάνονται χωρίς φιλτράρισμα. Παράλληλα οι τάσεις και οι 

διακυμάνσεις που περιλαμβάνουν τα δείγματα εκπαίδευσης και ελέγχου ενδέχεται να 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του δημιουργούμενου νευρωνικού μοντέλου. 

 

5.2 Προτάσεις  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεράσματα θεωρούμε ότι θα μπορούσε 

να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας η απόδοση της στρατηγικής συναλλαγών 

που χρησιμοποιεί το νευρωνικό μοντέλο το οποίο θα προκύψει από το ίδιο δείγμα με τη 

χρήση λιγότερων και μόνο των στατιστικά σημαντικών ερμηνευτικών μεταβλητών.  

Παράλληλα η έρευνα μπορεί να χρησιμοποιήσει μικρότερο δείγμα εκπαίδευσης 

το οποίο δεν περιλαμβάνει την περίοδο της κρίσης η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα 

πτωτικές τάσεις οι οποίες ενδεχομένως επηρεάζουν το μοντέλο το οποίο καλείται στη 

συνέχεια να προβλέψει μια έντονα ανοδική αγορά για όλη τη διάρκεια του δείγματος 

ελέγχου.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

 

   DOW JONES 
     Date  Open   Close  

   1/11/2013 15569,19 15615,55 
   25/10/2013 15401,32 15570,28 
   18/10/2013 15231,33 15399,65 
   11/10/2013 15069,3 15237,11 
   4/10/2013 15249,82 15072,58 
   27/9/2013 15452,31 15258,24 
   20/9/2013 15381,36 15451,09 
   13/9/2013 14927,19 15376,06 
   6/9/2013 14801,55 14922,5 
   30/8/2013 15014,58 14810,31 
   23/8/2013 15076,79 15010,51 
   16/8/2013 15415,22 15081,47 
   9/8/2013 15651,98 15425,51 
   2/8/2013 15557,14 15658,36 
   26/7/2013 15543,97 15558,83 
   19/7/2013 15459,69 15543,74 
   12/7/2013 15137,22 15464,3 
   5/7/2013 14911,6 15135,84 
   28/6/2013 14795,79 14909,6 
   21/6/2013 15078,71 14799,4 
   14/6/2013 15247,81 15070,18 
   7/6/2013 15123,55 15248,12 
   31/5/2013 15307,33 15115,57 
   24/5/2013 15348,33 15303,1 
   17/5/2013 15113,42 15354,4 
   10/5/2013 14973,96 15118,49 
   3/5/2013 14712,55 14973,96 
   26/4/2013 14547,51 14712,55 
   19/4/2013 14865,06 14547,51 
   12/4/2013 14565,25 14865,06 
   5/4/2013 14578,54 14565,25 
   29/3/2013 14512,03 14578,54 
   22/3/2013 14514,11 14512,03 
   15/3/2013 14397,07 14514,11 
   8/3/2013 14089,66 14397,07 
   1/3/2013 14000,57 14089,66 
   22/2/2013 13981,76 14000,57 
   15/2/2013 13992,97 13981,76 
   8/2/2013 14009,79 13992,97 
   1/2/2013 13895,98 14009,79 
   25/1/2013 13649,7 13895,98 
   18/1/2013 13488,43 13649,7 
   11/1/2013 13436,13 13488,43 
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4/1/2013 12938,19 13435,21 
   28/12/2012 13190,15 12938,11 
   21/12/2012 13135,17 13190,84 
   14/12/2012 13154,89 13135,01 
   7/12/2012 13027,73 13155,13 
   30/11/2012 13008,3 13025,58 
   23/11/2012 12590,23 13009,68 
   16/11/2012 12815,93 12588,31 
   9/11/2012 13092,28 12815,39 
   2/11/2012 13107,44 13093,16 
   26/10/2012 13344,28 13107,21 
   19/10/2012 13329,54 13343,51 
   12/10/2012 13610,38 13328,85 
   5/10/2012 13437,66 13610,15 
   28/9/2012 13577,85 13437,13 
   21/9/2012 13588,57 13579,47 
   14/9/2012 13308,56 13593,37 
   7/9/2012 13092,15 13306,64 
   31/8/2012 13157,74 13090,84 
   24/8/2012 13274,58 13157,97 
   17/8/2012 13204,93 13275,2 
   10/8/2012 13099,88 13207,95 
   3/8/2012 13075,35 13096,17 
   27/7/2012 12820,45 13075,66 
   20/7/2012 12776,33 12822,57 
   13/7/2012 12772,02 12777,09 
   6/7/2012 12879,71 12772,47 
   29/6/2012 12639,8 12880,09 
   22/6/2012 12767,02 12640,78 
   15/6/2012 12553,81 12767,17 
   8/6/2012 12119,85 12554,2 
   1/6/2012 12454,83 12118,57 
   25/5/2012 12369,15 12454,83 
   18/5/2012 12818,49 12369,38 
   11/5/2012 13035,85 12820,6 
   4/5/2012 13228,31 13038,27 
   27/4/2012 13028,2 13228,31 
   20/4/2012 12850,88 13029,26 
   13/4/2012 13057,57 12849,59 
   6/4/2012 13211,36 13060,14 
   30/3/2012 13082,62 13212,04 
   23/3/2012 13231,94 13080,73 
   16/3/2012 12920,58 13232,62 
   9/3/2012 12977,34 12922,02 
   2/3/2012 12981,13 12977,57 
   24/2/2012 12949,34 12982,95 
   17/2/2012 12799,11 12949,87 
   10/2/2012 12860,72 12801,23 
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3/2/2012 12659,17 12862,23 
   27/1/2012 12720,25 12660,46 
   20/1/2012 12423,12 12720,48 
   13/1/2012 12359,31 12422,06 
   6/1/2012 12221,19 12359,92 
   30/12/2011 12293,47 12217,56 
   23/12/2011 11866,54 12294 
   16/12/2011 12181,08 11866,39 
   9/12/2011 12021,54 12184,26 
   2/12/2011 11232,47 12019,42 
   25/11/2011 11795,55 11231,78 
   18/11/2011 12153 11796,16 
   11/11/2011 11983,02 12153,68 
   4/11/2011 12229,22 11983,24 
   28/10/2011 11807,96 12231,11 
   21/10/2011 11643,35 11808,79 
   14/10/2011 11104,56 11644,49 
   7/10/2011 10912,1 11103,12 
   30/9/2011 10771,78 10913,38 
   23/9/2011 11506,67 10771,48 
   16/9/2011 10990,01 11509,09 
   9/9/2011 11237,31 10992,13 
   2/9/2011 11286,65 11240,26 
   26/8/2011 10820,37 11284,54 
   19/8/2011 11269,85 10817,65 
   12/8/2011 11433,93 11269,02 
   5/8/2011 12144,22 11444,61 
   29/7/2011 12679,72 12143,24 
   22/7/2011 12475,11 12681,16 
   15/7/2011 12655,62 12479,73 
   8/7/2011 12583 12657,2 
   1/7/2011 11934,66 12582,77 
   24/6/2011 12004,28 11934,58 
   17/6/2011 11945,33 12004,36 
   10/6/2011 12151,19 11951,91 
   3/6/2011 12443,4 12151,26 
   27/5/2011 12511,36 12441,58 
   20/5/2011 12594,77 12512,04 
   13/5/2011 12637,83 12595,75 
   6/5/2011 12810,16 12638,74 
   29/4/2011 12505,99 12810,54 
   22/4/2011 12339,71 12505,99 
   15/4/2011 12380,43 12341,83 
   8/4/2011 12374,6 12380,05 
   1/4/2011 12221,19 12376,72 
   25/3/2011 11860,11 12220,59 
   18/3/2011 12042,13 11858,52 
   11/3/2011 12171,09 12044,4 
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4/3/2011 12130,45 12169,88 
   25/2/2011 12389,74 12130,45 
   18/2/2011 12266,83 12391,25 
   11/2/2011 12092,38 12273,26 
   4/2/2011 11824,39 12092,15 
   28/1/2011 11873,43 11823,7 
   21/1/2011 11783,82 11871,84 
   14/1/2011 11672,34 11787,38 
   7/1/2011 11577,43 11674,76 
   31/12/2010 11572,81 11577,51 
   24/12/2010 11491,3 11573,49 
   17/12/2010 11406,16 11491,91 
   10/12/2010 11381,33 11410,32 
   3/12/2010 11083,75 11382,09 
   26/11/2010 11201,66 11092 
   19/11/2010 11194,02 11203,55 
   12/11/2010 11439,54 11192,58 
   5/11/2010 11120,3 11444,08 
   29/10/2010 11133,4 11118,49 
   22/10/2010 11062,63 11132,56 
   15/10/2010 11006,93 11062,78 
   8/10/2010 10828,85 11006,48 
   1/10/2010 10860,03 10829,68 
   24/9/2010 10608,08 10860,26 
   17/9/2010 10458,6 10607,85 
   10/9/2010 10446,8 10462,77 
   3/9/2010 10145,58 10447,93 
   27/8/2010 10215,51 10150,65 
   20/8/2010 10303,07 10213,62 
   13/8/2010 10654,62 10303,15 
   6/8/2010 10468,82 10653,56 
   30/7/2010 10424,17 10465,94 
   23/7/2010 10098,12 10424,62 
   16/7/2010 10199,24 10097,9 
   9/7/2010 9689,21 10198,03 
   2/7/2010 10143,05 9686,48 
   25/6/2010 10452,46 10143,81 
   18/6/2010 10211,83 10450,64 
   11/6/2010 9931,75 10211,07 
   4/6/2010 10133,94 9931,97 
   28/5/2010 10193,46 10136,63 
   21/5/2010 10616,98 10193,39 
   14/5/2010 10386,18 10620,16 
   7/5/2010 11009,6 10380,43 
   30/4/2010 11205,11 11008,61 
   23/4/2010 11018,36 11204,28 
   16/4/2010 10996,75 11018,66 
   9/4/2010 10927,45 10997,35 
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2/4/2010 10849,23 10927,07 
   26/3/2010 10741 10850,36 
   19/3/2010 10623,41 10741,98 
   12/3/2010 10563,78 10624,69 
   5/3/2010 10326,1 10566,2 
   26/2/2010 10402,43 10325,26 
   19/2/2010 10100,81 10402,35 
   12/2/2010 10005,43 10099,14 
   5/2/2010 10068,99 10012,23 
   29/1/2010 10175,1 10067,33 
   22/1/2010 10608,37 10172,98 
   15/1/2010 10620,31 10609,65 
   8/1/2010 10430,69 10618,19 
   1/1/2010 10517,91 10428,05 
   25/12/2009 10330,1 10520,1 
   18/12/2009 10471,28 10328,89 
   11/12/2009 10386,86 10471,5 
   4/12/2009 10309,77 10388,9 
   27/11/2009 10320,13 10309,92 
   20/11/2009 10267,53 10318,16 
   13/11/2009 10020,62 10270,47 
   6/11/2009 9712,13 10023,42 
   30/10/2009 9972,33 9712,73 
   23/10/2009 9996,67 9972,18 
   16/10/2009 9865,24 9995,91 
   9/10/2009 9488,73 9864,94 
   2/10/2009 9663,23 9487,67 
   25/9/2009 9818,61 9665,19 
   18/9/2009 9598,08 9820,2 
   11/9/2009 9440,13 9605,41 
   4/9/2009 9542,91 9441,27 
   28/8/2009 9506,18 9544,2 
   21/8/2009 9313,85 9505,96 
   14/8/2009 9368,41 9321,4 
   7/8/2009 9173,65 9370,07 
   31/7/2009 9093,09 9171,61 
   24/7/2009 8746,05 9093,24 
   17/7/2009 8146,82 8743,94 
   10/7/2009 8279,3 8146,52 
   3/7/2009 8440,13 8280,74 
   26/6/2009 8538,52 8438,39 
   19/6/2009 8798,5 8539,73 
   12/6/2009 8759,35 8799,26 
   5/6/2009 8501,53 8763,13 
   29/5/2009 8275,33 8500,33 
   22/5/2009 8270,15 8277,32 
   15/5/2009 8569,23 8268,64 
   8/5/2009 8213,6 8574,65 
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1/5/2009 8073,82 8212,41 
   24/4/2009 8128,94 8076,29 
   17/4/2009 8082,02 8131,33 
   10/4/2009 8016,16 8083,38 
   3/4/2009 7773,31 8017,59 
   27/3/2009 7279,25 7776,18 
   20/3/2009 7225,33 7278,38 
   13/3/2009 6625,74 7223,98 
   6/3/2009 7056,48 6626,94 
   27/2/2009 7365,99 7062,93 
   20/2/2009 7845,63 7365,67 
   13/2/2009 8281,38 7850,41 
   6/2/2009 8000,62 8280,59 
   30/1/2009 8078,04 8000,86 
   23/1/2009 8279,63 8077,56 
   16/1/2009 8599,26 8281,22 
   9/1/2009 9027,13 8599,18 
   2/1/2009 8515,87 9034,69 
   26/12/2008 8573,37 8515,55 
   19/12/2008 8628,81 8579,11 
   12/12/2008 8637,65 8629,68 
   5/12/2008 8826,89 8635,42 
   28/11/2008 8048,09 8829,04 
   21/11/2008 8494,84 8046,42 
   14/11/2008 8946,6 8497,31 
   7/11/2008 9326,04 8943,81 
   31/10/2008 8375,92 9325,01 
   24/10/2008 8852,3 8378,95 
   17/10/2008 8462,42 8852,22 
   10/10/2008 10322,52 8451,19 
   3/10/2008 11139,62 10325,38 
   26/9/2008 11394,42 11143,13 
   19/9/2008 11416,37 11388,44 
   12/9/2008 11224,87 11421,99 
   5/9/2008 11545,63 11220,96 
   29/8/2008 11626,19 11543,55 
   22/8/2008 11659,65 11628,06 
   15/8/2008 11729,67 11659,9 
   8/8/2008 11326,32 11734,32 
   1/8/2008 11369,47 11326,32 
   25/7/2008 11495,02 11370,69 
   18/7/2008 11103,64 11496,57 
   11/7/2008 11289,19 11100,54 
   4/7/2008 11345,7 11288,54 
   27/6/2008 11843,83 11346,51 
   20/6/2008 12306,86 11842,69 
   13/6/2008 12210,13 12307,35 
   6/6/2008 12637,67 12209,81 
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30/5/2008 12479,63 12638,32 
   23/5/2008 12985,41 12479,63 
   16/5/2008 12745,55 12986,8 
   9/5/2008 13056,57 12745,88 
   2/5/2008 12890,72 13058,2 
   25/4/2008 12850,91 12891,86 
   18/4/2008 12324,77 12849,36 
   11/4/2008 12612,59 12325,42 
   4/4/2008 12215,92 12609,42 
   28/3/2008 12361,97 12216,4 
   21/3/2008 11946,45 12361,32 
   14/3/2008 11893,04 11951,09 
   7/3/2008 12264,36 11893,69 
   29/2/2008 12380,77 12266,39 
   22/2/2008 12349,59 12381,02 
   15/2/2008 12181,89 12348,21 
   8/2/2008 12743,11 12182,13 
   1/2/2008 12205,71 12743,19 
   25/1/2008 12092,72 12207,17 
   18/1/2008 12613,78 12099,3 
   11/1/2008 12801,15 12606,3 
   4/1/2008 13364,16 12800,18 
   28/12/2007 13450,73 13365,87 
   21/12/2007 13339,2 13450,65 
   14/12/2007 13623,55 13339,85 
   7/12/2007 13368,22 13625,58 
   30/11/2007 12979,99 13371,72 
   23/11/2007 13176,3 12980,88 
   16/11/2007 13039,16 13176,79 
   9/11/2007 13592,58 13042,74 
   2/11/2007 13807,35 13595,1 
   26/10/2007 13521,62 13806,7 
   19/10/2007 14092,43 13522,02 
   12/10/2007 14065,36 14093,08 
   5/10/2007 13895,71 14066,01 
   28/9/2007 13821,57 13895,63 
   21/9/2007 13441,95 13820,19 
   14/9/2007 13116,39 13442,52 
   7/9/2007 13358,39 13113,38 
   31/8/2007 13377,16 13357,74 
   24/8/2007 13078,51 13378,87 
   17/8/2007 13238,24 13079,08 
   10/8/2007 13183,13 13239,54 
   3/8/2007 13266,21 13181,91 
   27/7/2007 13851,73 13265,47 
   20/7/2007 13907,09 13851,08 
   13/7/2007 13612,66 13907,25 
   6/7/2007 13409,6 13611,68 
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29/6/2007 13360,09 13408,62 
   22/6/2007 13639 13360,26 
   15/6/2007 13423,74 13639,48 
   8/6/2007 13667,21 13424,39 
   1/6/2007 13507,28 13668,11 
   25/5/2007 13556,53 13507,28 
   18/5/2007 13325,81 13556,53 
   11/5/2007 13264,13 13326,22 
   4/5/2007 13120,21 13264,62 
   27/4/2007 12961,49 13120,94 
   20/4/2007 12611,64 12961,98 
   13/4/2007 12562,64 12612,13 
   6/4/2007 12354,52 12560,2 
   30/3/2007 12480,37 12354,35 
   23/3/2007 12110,41 12481,01 
   16/3/2007 12275,68 12110,41 
   9/3/2007 12111,61 12276,32 
   2/3/2007 12647,88 12114,1 
   23/2/2007 12766,85 12647,48 
   16/2/2007 12580,11 12767,57 
   9/2/2007 12653,41 12580,83 
   2/2/2007 12487,1 12653,49 
   26/1/2007 12566,33 12487,02 
   19/1/2007 12555,84 12565,53 
   12/1/2007 12392,01 12556,08 
   5/1/2007 12459,54 12398,01 
   29/12/2006 12341,94 12463,15 
   22/12/2006 12446,24 12343,22 
   15/12/2006 12306,21 12445,52 
   8/12/2006 12195,57 12307,49 
   1/12/2006 12279,13 12194,13 
   24/11/2006 12340,71 12280,17 
   17/11/2006 12097,7 12342,56 
   10/11/2006 11985,16 12108,43 
   3/11/2006 12089,14 11986,04 
   27/10/2006 12001,33 12090,26 
   20/10/2006 11961,31 12002,37 
   13/10/2006 11849,56 11960,51 
   6/10/2006 11678,99 11850,21 
   29/9/2006 11509,3 11679,07 
   22/9/2006 11559,97 11508,1 
   15/9/2006 11389,87 11560,77 
   8/9/2006 11461,83 11392,11 
   1/9/2006 11285,33 11464,15 
   25/8/2006 11380,67 11284,05 
   18/8/2006 11089,07 11381,47 
   11/8/2006 11239,47 11088,03 
   4/8/2006 11218,9 11240,35 
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28/7/2006 10868,7 11219,7 
   21/7/2006 10739,35 10868,38 
   14/7/2006 11091,71 10739,35 
   7/7/2006 11149,34 11090,67 
   30/6/2006 10990,29 11150,22 
   23/6/2006 11014,87 10989,09 
   16/6/2006 10892 11014,55 
   9/6/2006 11247,55 10891,92 
   2/6/2006 11277,25 11247,87 
   26/5/2006 11143,42 11278,61 
   19/5/2006 11380,43 11144,06 
   12/5/2006 11576,37 11380,99 
   5/5/2006 11367,78 11577,74 
   28/4/2006 11346,81 11367,14 
   21/4/2006 11137,33 11347,45 
   14/4/2006 11119,88 11137,65 
   7/4/2006 11113 11120,04 
   31/3/2006 11280,13 11109,32 
   24/3/2006 11278,93 11279,97 
   17/3/2006 11067,61 11279,65 
   10/3/2006 11022,47 11076,34 
   3/3/2006 11062,81 11021,59 
   24/2/2006 11115,48 11061,85 
   17/2/2006 10915,21 11115,32 
   10/2/2006 10793,3 10919,05 
   3/2/2006 10908,49 10793,62 
   27/1/2006 10668,75 10907,21 
   20/1/2006 10957,55 10667,39 
   13/1/2006 10959,47 10959,87 
   6/1/2006 10718,3 10959,31 
   30/12/2005 10883,75 10717,5 
   23/12/2005 10875,51 10883,27 
   16/12/2005 10778,66 10875,59 
   9/12/2005 10876,95 10778,58 
   2/12/2005 10932,74 10877,51 
   25/11/2005 10766,33 10931,62 
   18/11/2005 10686,6 10766,33 
   11/11/2005 10531,24 10686,04 
   4/11/2005 10403,17 10530,76 
   28/10/2005 10216,11 10402,77 
   21/10/2005 10287,42 10215,22 
   14/10/2005 10292,95 10287,34 
   7/10/2005 10569,5 10292,31 
   30/9/2005 10420,22 10568,7 
   23/9/2005 10641,87 10419,59 
   16/9/2005 10678,41 10641,94 
   9/9/2005 10447,69 10678,56 
   2/9/2005 10396,9 10447,37 
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26/8/2005 10559,78 10397,29 
   19/8/2005 10599,19 10559,23 
   12/8/2005 10557,24 10600,31 
   5/8/2005 10641,78 10558,03 
   29/7/2005 10651,66 10640,91 
   22/7/2005 10640,19 10651,18 
   15/7/2005 10449,6 10640,83 
   8/7/2005 10303,13 10449,14 
   1/7/2005 10298,07 10303,44 
   24/6/2005 10621,54 10297,84 
   17/6/2005 10503,57 10623,07 
   10/6/2005 10461,64 10512,63 
   3/6/2005 10541,89 10460,97 
   27/5/2005 10472,8 10542,55 
   20/5/2005 10139,61 10471,91 
   13/5/2005 10345,4 10140,12 
   6/5/2005 10192 10345,4 
   29/4/2005 10158,52 10192,51 
   22/4/2005 10088,54 10157,71 
   15/4/2005 10462,08 10087,51 
   8/4/2005 10401,71 10461,34 
   1/4/2005 10444,13 10404,3 
   25/3/2005 10629,9 10442,87 
   18/3/2005 10773,92 10629,67 
   11/3/2005 10940,55 10774,36 
   4/3/2005 10842,05 10940,55 
   25/2/2005 10783,38 10841,6 
   18/2/2005 10795,72 10785,22 
   11/2/2005 10715,76 10796,01 
   4/2/2005 10428,76 10716,13 
   28/1/2005 10393,58 10427,2 
   21/1/2005 10554,23 10392,99 
   14/1/2005 10603,44 10558 
   7/1/2005 10783,75 10603,96 
   31/12/2004 10828,01 10783,01 
   24/12/2004 10652,14 10827,12 
   17/12/2004 10543,44 10649,92 
   10/12/2004 10591,32 10543,22 
   3/12/2004 10520,64 10592,21 
   26/11/2004 10455,73 10522,23 
   19/11/2004 10541,89 10456,91 
   12/11/2004 10385,15 10539,01 
   5/11/2004 10028,73 10387,54 
   29/10/2004 9757,22 10027,47 
   22/10/2004 9932,98 9757,81 
   15/10/2004 10056,09 9933,38 
   8/10/2004 10191,4 10055,2 
   1/10/2004 10046,65 10192,65 
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24/9/2004 10283,87 10047,24 
   17/9/2004 10306,65 10284,46 
   10/9/2004 10261,52 10313,07 
   3/9/2004 10193,83 10260,2 
   27/8/2004 10111,1 10195,01 
   20/8/2004 9825,35 10110,14 
   13/8/2004 9816,14 9825,35 
   6/8/2004 10138,45 9815,33 
   30/7/2004 9964,71 10139,71 
   23/7/2004 10140,95 9962,22 
   16/7/2004 10211,75 10139,78 
   9/7/2004 10280,26 10213,22 
   2/7/2004 10377,52 10282,83 
   25/6/2004 10417,82 10371,84 
   18/6/2004 10401,23 10416,41 
   11/6/2004 10243,31 10410,1 
   4/6/2004 10187,18 10242,82 
   28/5/2004 9968,02 10188,45 
   21/5/2004 10009,92 9966,74 
   14/5/2004 10116,28 10012,87 
   7/5/2004 10227,27 10117,34 
   30/4/2004 10472,91 10225,57 
   23/4/2004 10451,62 10472,84 
   16/4/2004 10444,38 10451,97 
   9/4/2004 10470,59 10442,03 
   2/4/2004 10212,91 10470,59 
   26/3/2004 10185,93 10212,97 
   19/3/2004 10238,45 10186,6 
   12/3/2004 10595,37 10240,08 
   5/3/2004 10582,25 10595,55 
   27/2/2004 10619,55 10583,92 
   20/2/2004 10628,88 10619,03 
   13/2/2004 10592 10627,85 
   6/2/2004 10487,78 10593,03 
   30/1/2004 10568 10488,07 
   23/1/2004 10601,4 10568,29 
   16/1/2004 10461,55 10600,51 
   9/1/2004 10411,85 10458,89 
   2/1/2004 10321,35 10409,85 
   26/12/2003 10276,48 10324,67 
   19/12/2003 10046,53 10278,22 
   12/12/2003 9862,01 10042,16 
   5/12/2003 9785,35 9862,68 
   28/11/2003 9629,87 9782,46 
   21/11/2003 9765,64 9628,53 
   14/11/2003 9807,49 9768,68 
   7/11/2003 9802,46 9809,79 
    


