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Πίνακας Περιεχομένων 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ένα ερώτημα ττου συχνά απασχολεί τους οικονομικούς αναλυτές είναι κατά 
πόσο είναι δυνατή η πρόβλεψη των τιμών των μετοχών των επιχειρήσεων 
που είναι εισηγμένες σε διάφορες χρηματιστηριακές αγορές. Κατά τη δεκαετία 
70, οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί, και σε αντίθεση με τους οικονομικούς 
αναλυτές, είχαν αποδεχθεί την υπόθεση ότι οι χρηματιστηριακές αγορές είναι 
«αποτελεσματικές αγορές», εννοώντας ότι οι τρέχουσες τιμές των μετοχών 
απεικονίζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, οπότε δεν παραμένουν 
ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν 
«υπερβάλλοντα» κέρδη σε ορισμένους επενδυτές. 

Σύμφωνα λοιπόν με την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, ήταν αδύνατο 
να προβλεφθούν τα μελλοντικά επίπεδα των τιμών των μετοχών και των 
αποδόσεων τους, χρησιμοποιώντας συναρτησιακές σχέσεις οι οποίες θα 
είχαν μόνον ως πληροφορίες τα ιστορικά (παρελθόντα) επίπεδα των τιμών 
των μετοχών και των αποδόσεων τους. Με άλλα λόγια, πίστευαν οι διάφοροι 
ενδιαφερόμενοι ότι οι τιμές των μετοχών και των αποδόσεων τους «έπασχαν 
από βραχυχρόνια μνήμη». 

Αργότερα, κατά τη δεκαετία 80, η προσπάθεια των οικονομικών αναλυτών, 
αλλά και των ακαδημαϊκών, στράφηκε προς τη διερεύνηση των διαδικασιών 
με τις οποίες οι τιμές των μετοχών «απορροφούσαν» όλες τις διαθέσιμες 
μακροοικονομικές (π.χ., πληθωρισμός, προσφορά χρήματος, ρυθμός 
αναπτύξεως της οικονομίας, επιτόκια, κλπ.) και μικροοικονομικές (π.χ., 
ετήσιοι απολογισμοί εταιριών, χρηματιστηριακά στοιχεία, κλπ.) πληροφορίες. 
Η διερεύνηση των διαδικασιών αυτών γινόταν συχνά με τη χρήση 
συναρτησιακών μοντέλων, τα οποία προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν, αλλά 
και να εκτιμήσουν, τις πιθανές σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ των τιμών των 
μετοχών και των διαφόρων πληροφοριών. Υποστηριζόταν κατά καιρούς, π.χ., 
η άποψη ότι η μείωση των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, 
απελευθερώνει αποταμιευτικούς πόρους, οι οποίοι διοχετεύονται στα 
Χρηματιστήρια με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα επίπεδα των τιμών των 
μετοχών. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, τη δεκαετία του 90, όπου σημειώθηκε 
επαναστατική ανάπτυξη οικονομετρικών μεθόδων, ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας της πληροφορικής, καθώς και κατασκευή νέων και εύχρηστων 
οικονομετρικών λογισμικών πακέτων, η υπόθεση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των κεφαλαιαγορών άρχισε να αμφισβητείται. Πολλοί άρχισαν να 
ομιλούν τώρα για «μακροχρόνια μνήμη», ή για «εμμονή», των τιμών των 
μετοχών και των αποδόσεων τους. Τα διάφορα χρηματιστηριακά κέντρα, ή 
άλλες επιχειρήσεις, άρχισαν να εξοπλίζονται με ειδικά λογισμικά και με ειδικά 
πακέτα, με τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι σε θέση να προβλέψουν τα 
μελλοντικά επίπεδα των τιμών των μετοχών και των αποδόσεων τους, έτσι 
ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να αποκομίσουν υπερβάλλοντα κέρδη. 
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Η αμφισβήτηση της υποθέσεως της αποτελεσματικής λειτουργίας των 
κεφαλαιαγορών, καθώς και η συνεχής ανάπτυξη νέων οικονομετρικών 
μεθόδων και θεωριών, όπως της θεωρίας των σχέσεων συνολοκληρώσεως 
μεταξύ μεταβλητών, μαζί με την ευκολότερη χρήση των υπολογιστών, μας 
οδήγησε στην ανάληψη της διατριβής αυτής. Θεωρούμε ότι η ανάληψη της 
διερευνήσεως ενός τέτοιου θέματος, αποτελεί επαρκή αιτιολόγηση, τόσο από 
την καθαρά ακαδημαϊκή και επιστημονική σκοπιά, όσο και από την εμπειρική 
οικονομική σκοπιά. 

Ελένη Χαρίτου Δεκέμβριος 2000 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της διατριβής αυτής είναι πρώτον, να ελεγχθεί αν ισχύει η «υπόθεση 
της αποτελεσματικής αγοράς» στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), 
δεύτερον, να διερευνηθεί αν είναι δυνατόν να κατασκευασθούν υποδείγματα 
που να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των τιμών των μετοχών στο ΧΑΑ, και 
τρίτον, να διερευνηθεί αν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η δυναμικότητα των 
ερμηνευτικών αυτών υποδειγμάτων συμπεριφοράς των τιμών των μετοχών 
του ΧΑΑ. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας έρευνας αναφέρεται στη γνωστική 
περιοχή της Εφαρμοσμένης Οικονομικής Επιστήμης, και προσπαθεί, 
χρησιμοποιώντας της διάφορες έννοιες και τα εργαλεία της Οικονομικής 
Θεωρίας, να θεμελιώσει τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των βασικών 
μεταβλητών της διατριβής, που είναι οι δείκτες τιμών μετοχών του ΧΑΑ σε 
σχέση με την προσφορά χρήματος, τα επιτόκια, τον πληθωρισμό, και την 
ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. 

Το εμπειρικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η διατριβή είναι αυτό του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και γενικότερα της Ελληνικής οικονομίας, και 
για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα στοιχεία. Ειδικότερα, 
χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες τιμών μετοχών, όπως αυτοί δημοσιεύονται στα 
μηνιαία δελτία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, και 
καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 1980:1 μέχρι το 1996:12. Τα ετήσια 
μακροοικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν τη χρονική 
περίοδο από το 1978 μέχρι το 1996. 

Οι βασικότεροι έλεγχοι και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη διατριβή αυτή, 
για την επίτευξη των στόχων της, είναι οι έλεγχοι του αυστηρά τυχαίου 
περιπάτου - με τη βοήθεια των ελέγχων DF και ADF - οι έλεγχοι αιτιότητας 
του Granger, οι έλεγχοι συνολοκληρώσεως, τα υποδείγματα διορθώσεως 
σφάλματος, οι μέθοδοι εκτιμήσεως OLS/AR(1), ARCH(1), GARCH(1), 
SURE/AR(1) και 2SLS, καθώς και η λύση και ο έλεγχος ευαισθησίας 
προσομοιωμένων υποδειγμάτων. 

Τα βασικά συμπεράσματα της διατριβής συνοψίζονται ως εξής: Πρώτον, το 
ΧΑΑ δεν αποτελεί αποτελεσματική αγορά. Δεύτερον, είναι δυνατόν να 
κατασκευασθούν θεωρητικά υποδείγματα και να εκτιμηθούν αυτά, που να 
ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των τιμών των μετοχών στο ΧΑΑ. Τρίτον, ως 
προς τη δυναμικότητα των ερμηνευτικών υποδειγμάτων συμπεριφοράς των 
τιμών των μετοχών του ΧΑΑ, οι τιμές των μετοχών επηρεάζονται πρωταρχικά 
από την ίδια τους τη δυναμική, ύστερα από τον πληθωρισμό στην οικονομία, 
μετά από το ρυθμό αναπτύξεως της οικονομίας, και τέλος από την προσφορά 
χρήματος στην οικονομία. 
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SUMMARY 

The scope of this thesis is firstly, to test the validity of the "efficient market 
hypothesis" for the Athens Stock Exchange (ASE), secondly, to investigate 
the possibility of constructing structural models that explain the behaviour of 
stock market prices at the ASE, and thirdly, to investigate the possibility of 
estimating the dynamics of these structural models within the ASE 
environment. 

The theoretical basis of the research refers to the Applied Economics school 
of thought, and tries, using various concepts and instruments of Economic 
Theory, to establish the causality relations among the major variables of the 
thesis, which are the indices of stock market prices with respect to money 
supply, interest rates, inflation, and growth of the Greek economy. 

The business context within which the research is carried out is the ASE and 
generally the Greek economy, and therefore, relevant data is used. 
Specifically, monthly data were used for the stock market prices, taken from 
the monthly issues of the National Statistical Service of Greece, covering the 
time period between 1980:1 and 1996:12. Annual macroeconomic data were 
also used, covering the time period from 1978 to 1996. 

The major tests and methods employed in this thesis, for the completion of its 
aims and objectives were: the test of a strictly random walk - using the DF 
and ADF tests - the Granger causality tests, tests for cointegration, error 
correction models, the OLS/AR(1), ARCH(1), GARCH(1), SURE/AR(1) and 
2SLS estimation methods; furthermore, dynamic simulation and sensitivity 
analysis of models were also used. 

The major results of the thesis may be summarised as follows: Firstly, the 
findings do not support the efficient market hypothesis for the ASE. Secondly, 
it is possible to construct and evaluate theoretical models, which can explain 
the behaviour of stock market prices at the ASE. Thirdly, with respect to the 
dynamics of the structural models, stock market prices at the ASE, depend 
primarily on the lagged level of the stock market prices, followed by inflation, 
the growth rate of the economy, and finally, on the money supply of the 
economy. 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ νιιι 



Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή στο θέμα της διατριβής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος 

Αν και από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν 
με τη δυνατότητα ή όχι προβλέψεως των επιπέδων των τιμών μετοχών από 
ιστορικά επίπεδα των τιμών των μετοχών αυτών, όπως για παράδειγμα οι 
Kendall (1953), Osborne (1959) και Roberts (1959), οι οποίοι κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη τιμών μετοχών από ιστορικά 
τους στοιχεία, εντούτοις στη δεκαετία του 1960 η έρευνα οδηγήθηκε στη 
θεωρητική θεμελίωση των κεφαλαιαγορών (Συριόπουλος, 1996). 

Οι Cootner (1964) και Fama (1965α) προσπάθησαν να θεμελιώσουν 
θεωρητικά την υπόθεση της αποτελεσματικής λειτουργίας των 
κεφαλαιαγορών (market efficiency hypothesis), θεωρώντας ότι οι 
κεφαλαιαγορές είναι αποτελεσματικές όταν μπορούν να ενσωματώσουν όλες 
τις διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες. Κάτω από την υπόθεση της 
αποτελεσματικής αγοράς, οι τιμές των μετοχών προσαρμόζονται αυτόματα 
και με αμερόληπτο τρόπο σε οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες 
γνωστοποιηθούν στην αγορά. Μια τέτοια αγορά θεωρείται αποτελεσματική με 
την έννοια ότι εξυπηρετεί σωστά τον πρωταρχικό ρόλο των Χρηματιστηρίων, 
που θεωρείται ότι είναι η βέλτιστη κατανομή των πόρων, ή με άλλα λόγια η 
τοποθέτηση επενδύσεων στις πιο συμφέρουσες αγορές (Lev (1972), Fama 
(1970), Weston and Brigham (1986)). 

Από τη σκοπιά όμως ότι οι τιμές των μετοχών έχουν ήδη ενσωματώσει όλες 
τις διαθέσιμες πληροφορίες, δηλαδή υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει η 
υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, είναι αδύνατο οι τιμές των μετοχών να 
χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές προβλέψεις. Με άλλα λόγια οι τιμές των 
μετοχών είναι ανεξάρτητες διαχρονικά, οπότε ακολουθούν αυτές τον 
ονομαζόμενο αυστηρά τυχαίο περίπατο (strictly random walk). 

Με βάση την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς αναπτύχθηκαν θεωρίες, 
όπως π.χ. το υπόδειγμα της αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων 
(Capital Asset Pricing Model, CAPM) (Sharpe (1964), Lintner (1965), Mossin 
(1966), Fama (1968), Black (1972)). Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό η 
απόδοση ενός κεφαλαιουχικού στοιχείου (ή μετοχής) είναι ίση με το άθροισμα 
της αποδόσεως χωρίς κίνδυνο και ενός πριμ για κίνδυνο. Ειδικότερα, ο 
Sharpe (1964) παρουσίασε για πρώτη φορά το υπόδειγμα του μοναδικού 
δείκτη single-index model), σύμφωνα με το οποίο οι συνδιακυμάνσεις μεταξύ 
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των αποδόσεων δύο ή περισσότερων μετοχών, εφόσον υφίστανται, 
αντικαθίστανται από έναν κοινό δείκτη αναφοράς, λύνοντας έτσι μερικά το 
πρόβλημα που παρουσιάζει η μέθοδος του Markowitz (1952) για τη 
συγκρότηση του άριστου χαρτοφυλακίου. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκρότηση 
του άριστου χαρτοφυλακίου αναφέρεται στο συνδυασμό κεφαλαιουχικών 
στοιχείων με σκοπό τη μείωση του κινδύνου με τη διαφοροποίηση 
(diversification). 

Πολλοί ερευνητές, βασιζόμενοι στις παραπάνω θεωρίες, ανέπτυξαν κατά 
καιρούς μια ποικιλία ελέγχων για την εμπειρική επαλήθευση ή όχι (King 
(1966), Jacob (1971), Mayers (1973), Roll (1977), Brown (1977), Schwarz 
and Whitcomb (1977), Theobald (1980), Chen (1980), Elton and Gruber 
(1984)) των θεωριών αυτών. Οι περισσότερες από τις εμπειρικές αυτές 
εργασίες χρησιμοποίησαν την κλασική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, 
προκειμένου να υπολογίσουν το συντελεστή (beta coefficient) του 
συστηματικού κινδύνου κάθε αξιόγραφου. Οι απλοποιητικές υποθέσεις της 
μεθοδολογίας αυτής αποδείχθηκε ότι ήταν συχνά ανεπαρκείς, μειώνοντας έτσι 
τη σημασία των εμπειρικών ελέγχων. Σε γενικές γραμμές, από τις έρευνες 
αυτές δεν αποδεικνύεται ξεκάθαρα η ισχύς του CAPIVI, αλλά ούτε και 
απορρίπτεται (Γκλεζάκος, 1987). 

Αναφορικά τώρα με την ίδια την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, ή 
αντίστοιχα με τη στατιστική υπόθεση του τυχαίου περιπάτου, έγινε φανερό 
από τις εργασίες των Kendall (1953), Osborne (1959), Roberts (1959), 
Granger and Morgenstern (1963), Moore (1964), Cootner (1964) και Fama 
(1965β), ότι η τυχαία συμπεριφορά των τιμών των μετοχών, είναι το μόνο 
λογικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να περιμένει κανείς μέσα σε μια 
ανταγωνιστική και αποτελεσματική αγορά. Αναλυτικότερα, εφόσον σε μια 
τέτοια αγορά αξιών, οι τιμές των μετοχών είναι αποτέλεσμα όλης της σχετικής 
και ευρύτερα διαθέσιμης πληροφορήσεως, οι τιμές των μετοχών θα αλλάξουν 
τότε μόνον όταν υπάρξουν καινούργιες πληροφορίες, οι οποίες όμως 'εξ 
ορισμού' δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από πριν. Άρα και οι τιμές των 
μετοχών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Με άλλα 
λόγια, εάν οι τιμές των μετοχών αντιπροσωπεύουν όλη εκείνη την 
πληροφόρηση που είναι δυνατόν να προβλεφθεί (εφόσον η αγορά είναι 
αποτελεσματική), τότε οι αλλαγές στις τιμές αυτές θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν το 'απρόβλεπτο' και άρα θα πρέπει να είναι τυχαίες 
(Samuelson (1976), Baumol and Blinder (1979), Brealey and Myers (1984)). 

Μια άλλη άποψη που έχει κατά καιρούς υποστηριχθεί είναι ότι η προσφορά 
χρήματος παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών των 
μετοχών, και ότι υπάρχει μεταξύ τους ένας σημαντικός συνδετικός κρίκος 
(Spinkel (1964), Hamburger and Kochin (1972), Homa and Jaffee (1971), 
Keran (1971)). Αντίθετα, άλλοι ερευνητές αμφισβητούν την άμεση αυτή 
εξάρτηση μεταξύ προσφοράς χρήματος και τιμών των μετοχών (Cooper 
(1974), Pesando (1974), Rozeff (1974), Kraft and Kraft (1977)). 

Την τελευταία δεκαετία, μετά την ανάπτυξη νέων οικονομετρικών μεθόδων και 
τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής, άρχισε να 
αμφισβητείται η θεωρία της αποτελεσματικής λειτουργίας των 
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κεφαλαιαγορών, όπως π.χ. φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις των Goodwin 
(1990), Brock et al (1992), Peters (1994), Συριόπουλος (1997α). Ειδικότερα, 
η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, αναφέρεται και ως υπόθεση της 
βραχυχρόνιας μνήμης, αφού οι μελλοντικές προβλέψεις των τιμών των 
μετοχών δεν μπορούν να γίνουν με βάση ιστορικές τιμές των μετοχών. Σε 
αντίθεση με την υπόθεση της βραχυχρόνιας μνήμης, άρχισαν να 
αναπτύσσονται θεωρίες περί μακροχρόνιας μνήμης, ή περί εμμονής 
(persistence), οπότε τα μελλοντικά επίπεδα των μετοχών να είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν από ιστορικά στοιχεία (Lo (1991), Sirlantzis and Siriopoulos 
(1993), Mills ( 1993,1994), De Grauwe et al (1995)). 

Ειδικότερα για την Ελληνική οικονομία, άρχισαν να εμφανίζονται διαρθρωτικά 
υποδείγματα προσδιορισμού των τιμών των μετοχών και άλλες σύγχρονες 
μέθοδοι (Haritou et al (1990), Αλεξάκης και Απέργης (1997), Γκλεζάκος 
(1997), Συριόπουλος (1997β), Phylaktis et al (1997), Karathanasis et al 
(1999), Καραπιστόλης (1999)) καθώς και θεωρήσεις ή τεχνικές που 
υιοθετούνται από χρηματιστηριακές εταιρίες ή τον ειδικό τύπο (Εθνική 
Χρηματιστηριακή (1997), Alpha Trust (1999), Βαμβούκας (2000)). 

Η αμφισβήτηση της υποθέσεως της αποτελεσματικής λειτουργίας των 
κεφαλαιαγορών, καθώς και η επανάσταση στις κλασικές μεθόδους της 
οικονομετρίας, με την εισαγωγή της θεωρίας των σχέσεων 
συνολοκληρώσεως μεταξύ των μεταβλητών, που συνέβηκε στη δεκαετία του 
1990, μας έκανε να ασχοληθούμε με το θέμα της παρούσας διατριβής, που 
είναι «Η Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών». 

1.2 Σκοπός και στόχοι της διατριβής 

Σύμφωνα με αυτά αναφέραμε στο προηγούμενο τμήμα, θα μπορούσαμε να 
σημειώσουμε ότι σκοπός της διατριβής αυτής είναι να απαντήσει στις εξής 
ερωτήσεις: 

1. Ισχύει η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
Αξιών (ΧΑΑ); 

2. Μπορούν να κατασκευασθούν για το ΧΑΑ υποδείγματα που να 
ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των τιμών των μετοχών; 

3. Μπορεί να εκτιμηθεί αν η συμπεριφορά των συναρτησιακών σχέσεων των 
υποδειγμάτων για το ΧΑΑ είναι σύγχρονη (στατική) ή ασύγχρονη 
(δυναμική); 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω 
στόχοι: 

1. Πρέπει να διερευνηθεί αν οι τιμές των μετοχών στο ΧΑΑ ακολουθούν (ή 
δεν ακολουθούν) τη διαδικασία του αυστηρά τυχαίου περιπάτου. 

2. Πρέπει να διερευνηθεί εμπειρικά αν ισχύει η υπόθεση της βραχυχρόνιας (ή 
της μακροχρόνιας) μνήμης. 
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3. Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχουν σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των τιμών των 
μετοχών κλάδων στο ΧΑΑ. 

4. Πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχουν σχέσεις συνολοκληρώσεως μεταξύ 
των τιμών των μετοχών κλάδων στο ΧΑΑ. 

5. Πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχουν σχέσεις συνολοκληρώσεως μεταξύ 
των τιμών των μετοχών κλάδων στο ΧΑΑ και σημαντικών 
μακροοικονομικών μεταβλητών της Ελληνικής οικονομίας. 

6. Πρέπει να διερευνηθεί αν είναι δυνατή η θεωρητική υποστήριξη και η 
εμπειρική εκτίμηση, τόσο μακροχρόνιων όσο και βραχυχρόνιων 
υποδειγμάτων που ερμηνεύουν τη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών 
στο ΧΑΑ. 

1.3 Διάρθρωση της διατριβής 

Η στόχοι που θέσαμε στο προηγούμενο τμήμα, για να επιτύχουμε το σκοπό 
της διατριβής αυτής, προσδιορίζουν τη διάρθρωση της ίδιας της διατριβής. 
Ειδικότερα, η διατριβή αποτελείται από 10 κεφάλαια. Εκτός από το πρώτο 
κεφάλαιο, το κεφάλαιο της εισαγωγής στο θέμα της διατριβής, και το τελευταίο 
κεφάλαιο, το κεφάλαιο των συμπερασμάτων, όλα τα άλλα κεφάλαια έχουν την 
ίδια περίπου διάρθρωση. Θεωρήθηκε σκόπιμο να διατηρηθεί η ίδια 
διάρθρωση, γιατί το θέμα με το οποίο ασχολείται η διατριβή αυτή είναι αρκετά 
πολύπλοκο, οπότε είναι εύλογο σε κάθε στάδιο της διατριβής να γνωρίζει ο 
αναγνώστης που κατέληξε η διατριβή μέχρι εκείνο το στάδιο. 

Κάθε κεφάλαιο έχει την εξής γενική διάρθρωση: 

1. Εισαγωγή: Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του θέματος, καθώς και οι 
στόχοι και οι υποθέσεις, με το οποίο ασχολείται η διατριβή στο 
συγκεκριμένο κεφάλαιο. 

2. Μεθοδολογία: Παρουσιάζεται η πιο σύγχρονη μεθοδολογία για την 
επίτευξη των στόχων και τον έλεγχο των υποθέσεων του συγκεκριμένου 
κεφαλαίου. 

3. Εκτιμήσεις: Παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι εκτιμήσεις που έχουν 
σχέση με τους στόχους και τον έλεγχο των υποθέσεων του συγκεκριμένου 
κεφαλαίου. 

4. Συμπεράσματα: Παρουσιάζονται τα συμπεράσματα του συγκεκριμένου 
κεφαλαίου, δηλαδή κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ή ποια ήταν τα 
συμπεράσματα ως προς τον έλεγχο των υποθέσεων. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι στη διατριβή αυτή δεν υπάρχει χωριστό 
κεφάλαιο που να αναφέρεται στη 'ανασκόπηση της βιβλιογραφίας'. Αυτό γιατί 
το θέμα με το οποίο ασχολείται η διατριβή είναι πολυσύνθετο, οπότε 
θεωρήθηκε σκόπιμο η οποιαδήποτε βιβλιογραφία να παρουσιάζεται στο 
συγγενέστερο κεφάλαιο. Με τον τρόπο αυτό το κάθε κεφάλαιο είναι σχετικά 
ανεξάρτητο, και θα μπορούσε να αποτελέσει ολοκληρωμένο θέμα. Βέβαια, για 
λόγους καθαρά συνέχειας και συνέπειας της έρευνας, η εισαγωγή κάθε 
κεφαλαίου το συνδέει με τα αποτελέσματα του προηγούμενου κεφαλαίου. 
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Ειδικότερα, το καθένα κεφάλαιο χωριστά ασχολείται με τα εξής: 

Κεφάλαιο 1: Γίνεται μια βιβλιογραφική εισαγωγή στο θέμα της διατριβής και 
αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους είναι ενδιαφέρον το θέμα. Τίθενται ο 
σκοπός και οι στόχοι της διατριβής. 

Κεφάλαιο 2: Επειδή η διατριβή ασχολείται με τη διερεύνηση των τιμών 
μετοχών του ΧΑΑ, θεωρήθηκε σκόπιμη η περιγραφική παρουσίαση των 
δεικτών τιμών μετοχών και των αποδόσεων τιμών μετοχών του ΧΑΑ. 

Κεφάλαιο 3: Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τον έλεγχο της υποθέσεως της 
αποτελεσματικότητας της αγοράς του ΧΑΑ, χρησιμοποιώντας τους ελέγχους 
στασιμότητας χρονοσειρών των Dickey και Fuller. 

Κεφάλαιο 4: Εδώ γίνεται η πρώτη προσπάθεια διερευνήσεως 
συναρτησιακών υποδειγμάτων, όπως το απλό υπόδειγμα αγοράς και το 
υπόδειγμα αγοράς του Dimson. Οι μέθοδοι εκτιμήσεως που 
χρησιμοποιούνται είναι οι μέθοδοι OLS/AR(1), ARCH(1), GARCH(1). 

Κεφάλαιο 5: Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η διερεύνηση της υπάρξεως 
σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των διαφόρων κλάδων στο ΧΑΑ. Χρησιμοποιείται 
ο στατιστικός έλεγχος ελέγχου αιτιότητας του Granger. 

Κεφάλαιο 6: Διερευνάται η ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των 
τ/μών μετοχών διαφόρων κλάδων του ΧΑΑ. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της 
διμεταβλητής συνολοκληρώσεως του Granger, και τα διμεταβλητά 
υποδείγματα διορθώσεως σφάλματος. 

Κεφάλαιο 7: Διερευνάται η ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων των τιμών 
μετοχών διαφόρων κλάδων του ΧΑΑ με βασικές μακροοικονομικές 
μεταβλητές της ελληνικής οικονομίας (προσφορά χρήματος, δείκτης τιμών 
καταναλωτή, βιομηχανική παραγωγή). Χρησιμοποιείται η μέθοδος της 
πολυμεταβλητής συνολοκληρώσεως του Johansen, και τα πολυμεταβλητά 
υποδείγματα διορθώσεως σφάλματος. 

Κεφάλαιο 8: Διερευνάται ένα σύνολο συναρτήσεων προσδιορισμού των 
τιμών μετοχών στο ΧΑΑ, ως προς βασικές εξωγενείς μακροοικονομικές 
μεταβλητές της ελληνικής οικονομίας (προσφορά χρήματος, πληθωρισμός, 
παραγωγή). Χρησιμοποιούνται η μέθοδος εκτιμήσεως OLS/AR(1) και η 
μέθοδος των φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων παλινδρομήσεως 
(SURE/AR(1)). 

Κεφάλαιο 9: Διερευνάται θεωρητικά, εκτιμάται εμπειρικά, και 
προσομοιώνεται δυναμικά, ένα σύστημα ταυτόχρονων εξισώσεων για το 
ΧΑΑ. Οι συναρτήσεις των τιμών μετοχών προσδιορίζονται από ενδογενείς 
μακροοικονομικές μεταβλητές (επιτόκια, παραγωγή), και οι συναρτήσεις των 
επιτοκίων και της παραγωγής προσδιορίζονται από εξωγενείς 
μακροοικονομικές μεταβλητές (προσφορά χρήματος, πληθωρισμός). Το 
προσομοιωμένο σύστημα χρησιμοποιείται σε ελέγχους ευαισθησίας 
οικονομικών πολιτικών, με τη βοήθεια των δυναμικών πολλαπλασιαστών. 
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Κεφάλαιο 10: Γίνεται ανακεφαλαίωση της έρευνας, τονίζονται τα επιμέρους 
συμπεράσματα, και διευκρινίζεται αν επιτεύχθηκε ο σκοπός της διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

2.1 Εισαγωγή 

Πρωταρχικό στάδιο σε κάθε εμπειρική διερεύνηση ενός φαινομένου είναι η 
περιγραφική παρουσίαση των βασικών μεταβλητών που υπεισέρχονται στην 
ανάλυση. Αυτό για να αποκτήσει ο μελετητής μια πρώτη εποπτική εικόνα των 
διαστάσεων των μεταβλητών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Έτσι, σκοπός 
του κεφαλαίου αυτού είναι η περιγραφική παρουσίαση των βασικών υπό 
διερεύνηση μεταβλητών. Οι μεταβλητές αυτές είναι οι εξής: 

Ρ = Γενικός Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

Ρ1 = Γενικός Δείκτης Τιμών Μετοχών Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών 
Ρ11 = Δείκτης Τιμών Μετοχών Τραπεζών 
Ρ12 = Δείκτης Τιμών Μετοχών Ασφαλιστικών Εταιριών 

Ρ2 = Γενικός Δείκτης Τιμών Μετοχών Βιομηχανιών 
Ρ21 = Δείκτης Τιμών Μετοχών Μεταφορών 
Ρ22 = Δείκτης Τιμών Μετοχών Χημικών 
Ρ23 = Δείκτης Τιμών Μετοχών Κλωστοϋφαντουργικών 
Ρ24 = Δείκτης Τιμών Μετοχών Οικοδομικών Υλικών 
Ρ25 = Δείκτης Τιμών Μετοχών Μεταλλουργικών 
Ρ26 = Δείκτης Τιμών Μετοχών Διατροφής 
Ρ27 = Δείκτης Τιμών Μετοχών Διαφόρων 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι μηνιαία και ο χρονικός ορίζοντας των 
εκτείνεται από τον μήνα 1980:1 μέχρι τον μήνα 1996:12. Έτσι, λαμβάνονται 
υπόψη 204 μηνιαίες παρατηρήσεις για κάθε δείκτη τιμών μετοχών. 

Τα στοιχεία όλων των δεικτών τιμών μετοχών έχουν ληφθεί από τα Μηνιαία 
Δελτία της Στατιστικής Επετηρίδας της Ελλάδος, από το έτος 1982 μέχρι και 
το έτος 1997. Οι δείκτες αυτοί δημοσιεύονται με βάση το έτος 1978, όπου τα 
στοιχεία παίρνουν την τιμή 100, επειδή το έτος αυτό αποτελεί το έτος 
αναθεωρήσεως του τρόπου υπολογισμού των δεικτών. Οι νέοι, 
αναθεωρημένοι δείκτες βασίζονται σε σημαντικά μεγαλύτερα δείγματα και 
είναι διασπασμένοι σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών. 

Πέραν από τους δείκτες τιμών μετοχών που σημειώσαμε παραπάνω, οι 
οποίοι χρησιμοποιούνται είτε αυτούσιοι είτε σε λογαριθμική μορφή, 
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διερευνούμε στη διατριβή αυτή και τις αποδόσεις τιμών μετοχών των 
αντίστοιχων τομέων και κλάδων. Οι αποδόσεις ορίζονται ως εξής: 

Χ ^ Xt - X t - 1 
R t =A(LX t ) = log(X t)-log(X t_1) = l o g — M » ' ^ (2.1) 

vxt_i,> Ät_1 

όπου: 

R = απόδοση τιμών μετοχών 
Χ = δείκτης τιμών μετοχών 
LX = log(X) = φυσικός λογάριθμος του δείκτη τιμών μετοχών Χ 
t = χρόνος 

Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε και τις εξής μεταβλητές: 

R = Γενική Απόδοση Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

R1 = Γενική Απόδοση Τιμών Μετοχών Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών 

R11 = Απόδοση Τιμών Μετοχών Τραπεζών 
R12 = Απόδοση Τιμών Μετοχών Ασφαλιστικών Εταιριών 

R2 = Γενική Απόδοση Τιμών Μετοχών Βιομηχανιών 
R21 = Απόδοση Τιμών Μετοχών Μεταφορών 
R22 = Απόδοση Τιμών Μετοχών Χημικών 
R23 = Απόδοση Τιμών Μετοχών Κλωστοϋφαντουργικών 
R24 = Απόδοση Τιμών Μετοχών Οικοδομικών Υλικών 
R25 = Απόδοση Τιμών Μετοχών Μεταλλουργικών 
R26 = Απόδοση Τιμών Μετοχών Διατροφής 
R27 = Απόδοση Τιμών Μετοχών Διαφόρων 

2.2 Παρουσίαση των δεικτών τιμών μετοχών του ΧΑΑ 

Στα Σχήματα 2.1 μέχρι και 2.12 παρουσιάζουμε τους δείκτες Ρ, Ρ1, Ρ2, Ρ11, 
Ρ12, Ρ21, Ρ22, Ρ23, Ρ24, Ρ25, Ρ26 και Ρ27 αντίστοιχα, που σημειώσαμε στο 
Τμήμα 2.1. Μολονότι στα σχήματα αυτά παρουσιάζονται όλοι οι δείκτες 
χωριστά, θεωρήσαμε σκόπιμο, για λόγους άμεσης οπτικής συγκρίσεως, να 
παρουσιάσουμε στο Σχήμα 2.13 τους τρεις γενικούς δείκτες του ΧΑΑ, και στο 
Σχήμα 2.14 όλους μαζί τους κλαδικούς δείκτες του ΧΑΑ. 

Πέραν από τα Σχήματα 2.1 - 2.14, στους Πίνακες 2.1 μέχρι και 2.3 
σημειώνονται για κάθε μία μεταβλητή δείκτη τιμών μετοχών χωριστά, βασικά 
περιγραφικά στατιστικά της (Παπαδημητρίου, 1986). 
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Σχήμα 2.1: Γενικός Δείκτης Τιμών Μετοχών ΧΑΑ 

1000 

80 82 84 8β 88 90 92 94 96 80 82 84 86 88 ΘΟ 92 94 

F^TI -Ρ2 

Σχήμα 2.2: Γενικός Δείκτης Τραπεζών 
και Ασφαλιστικών Εταιριών 

Σχήμα 2.3: Γενικός Δείκτης 
Βιομηχανιών 
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Σχήμα 2.4: Δείκτης Τραπεζών Σχήμα 2.5: Δείκτης Ασφαλιστικών 
Εταιριών 
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Σχήμα 2.6: Δείκτης Μεταφορών Σχήμα 2.7: Δείκτης Χημικών 
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Σχήμα 2.8: Δείκτης Κλωστοϋφαντουργικών Σχήμα 2.9: Δείκτης 
Οικοδομικών Υλικών 
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Σχήμα 2.10: Δείκτης Μεταλλουργικών Σχήμα 2.11 : Δείκτης Διατροφής 
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Σχήμα 2.12: Δείκτης Διαφόρων 
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Σχήμα 2.13: Γενικός Δείκτης ΧΑΑ, Γενικός Δείκτης Τραπεζών και 
Ασφαλιστικών Εταιριών, και Γενικός Δείκτης Βιομηχανιών 
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Σχήμα 2.14: Κλαδικοί Δείκτες Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 

Πίνακας 2.1: Περιγραφικά στατιστικά των Γενικών Δεικτών Τιμών Μετοχών 
του ΧΑΑ 

Μέσος 
Διάμεσος 
Μέγιστο 
Ελάχιστο 
Τυπ. Απόκλιση 
Ασυμμετρία 
Κύρτωση 

Μεταβλητότητα 

Jarque-Bera 
Πιθανότητα J-B 

Ρ 
196.6951 
219.5000 
723.1000 
41.40000 
138.7403 
0.828617 
3.709680 
0.705357 

27.62561 
0.000001 

Ρ1 
231.1946 
203.9500 
976.5000 
47.40000 
174.8130 
1.134590 
4.921983 
0.756129 

75.16716 
0.000000 

Ρ2 
162.3887 
176.5000 
471.7000 
35.40000 
109.2681 
0.540866 
2.390288 
0.672880 

13.10609 
0.001426 
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Πίνακας 2.2: Περιγραφικά στατιστικά των Δεικτών Τιμών Μετοχών του 
Κλάδου Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών του ΧΑΑ 

Μέσος 
Διάμεσος 
Μέγιστο 
Ελάχιστο 
Τυπ. Απόκλιση 
Ασυμμετρία 
Κύρτωση 

Μεταβλητότητα 

Jarque-Bera 
Πιθανότητα J-B 

Ρ11 
227.9461 
193.2000 
967.2000 
43.80000 
173.9688 
1.095943 
4.792832 
0.763201 

68.15821 
0.000000 

Ρ12 
278.3956 
208.5500 
1111.100 
82.10000 
212.2498 
1.533991 
5.199794 
0.762403 

121.1387 
0.000000 

Πίνακας 2.3: Περιγραφικά στατιστικά των Δεικτών Τιμών Μετοχών του 
Κλάδου Βιομηχανιών του ΧΑΑ 

Μέσος 
Διάμεσος 
Μέγιστο 
Ελάχιστο 
Τυττ.Αττ. 
Ασυ/τρία 
Κύρτωση 
Μεταβλ. 

J-B 
Πιθ. J-B 

Ρ21 
65.46569 
55.60000 
247.9000 
31.20000 
33.41117 
2.479649 
10.91914 
0.510361 

742.1125 
0.000000 

Ρ22 
87.90147 
73.80000 
270.9000 
27.20000 
47.94819 
0.987027 
3.799747 
0.545476 

38.56013 
0.000000 

Ρ23 
123.2608 
100.4000 
686.6000 
22.50000 
102.4778 
1.844374 
7.848231 
0.831390 

315.4537 
0.000000 

Ρ24 
154.2838 
89.80000 
486.1000 
20.40000 
119.1826 
0.688044 
2.369739 
0.772489 

19.47219 
0.000059 

Ρ25 
189.3417 
167.5500 
577.8000 
46.50000 
137.9445 
0.844675 
2.865083 
0.728548 

24.41289 
0.000005 

Ρ26 
704.0931 
490.2000 
3228.600 
37.10000 
713.9720 
0.851553 
2.828243 
1.014031 

24.90563 
0.000004 

Ρ27 
150.6377 
152.0500 
552.9000 
46.20000 
100.1111 
1.204133 
4.783878 
0.664582 

76.34666 
0.000000 

Από τα Σχήματα 2.1 - 2.14 και τους Πίνακες 2.1 - 2.3 προκύπτουν τα εξής: 

1. Ο καθένας δείκτης τιμών μετοχών του ΧΑΑ παρουσιάζει μεγάλες 
διακυμάνσεις, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που μελετάμε, 
σημειώνοντας σε γενικές γραμμές τις μεγαλύτερες τιμές του κατά τα έτη 
1990-91 (βλέπε Σχήματα 2.1.- 2.12). 

2. Αφού όλοι οι δείκτες αναφέρονται στην τιμή βάσεως 100 της ίδιας αρχικής 
χρονικής στιγμής, θα μπορούσαμε να τους κατατάξουμε ανάλογα με τη 
μέση τιμή τους κατά φθίνουσα σειρά ως εξής: 

Ρ26 > Ρ12 > Ρ11 > Ρ25 > Ρ24 > Ρ27 > Ρ23 > Ρ22 > Ρ21 

Με άλλα λόγια ο κλάδος της διατροφής (Ρ26) παρουσιάζει την υψηλότερη 
μέση τιμή. Πράγματι, στο Σχήμα 2.14 φαίνεται ότι όλη η πορεία του δείκτη 
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τιμών μετοχών του κλάδου της διατροφής βρίσκεται σε πολύ υψηλότερα 
επίπεδα από ότι βρίσκονται όλοι οι άλλοι κλάδοι του ΧΑΑ. Η ύπαρξη 
μάλιστα του κλάδου αυτού στο Σχήμα 2.14 «αλλοιώνει» όλο το σχήμα, 
οπότε αναγκαστήκαμε να επαναλάβουμε το σχήμα αυτό στο Σχήμα 2.15, 
όπου παρουσιάζουμε όλους τους κλάδους πλην του κλάδου της 
διατροφής. 

3. Η συμπεριφορά των δεικτών τιμών μετοχών όλων των κλάδων είναι σε 
γενικές γραμμές η ίδια, ανεξάρτητα από τα κατά κλάδο διαφορετικά 
επίπεδα τους (βλέπε Σχήμα 2.15). 

4. Ο γενικός δείκτης τιμών μετοχών των τραπεζών και των ασφαλιστικών 
εταιριών κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από ότι κινείται ο γενικός δείκτης 
τιμών μετοχών των βιομηχανιών. Φυσικά, ο γενικός δείκτης τιμών μετοχών 
του ΧΑΑ κινείται ανάμεσα στους δύο προηγούμενους δείκτες (βλέπε Σχήμα 
2.13). 

5. Μολονότι συνηθίζεται να χρησιμοποιείται η τυπική απόκλιση των τιμών των 
δεικτών τιμών μετοχών ως μέτρο συγκρίσεως του σχετικού «κινδύνου» των 
τιμών των μετοχών των κλάδων, σημειώνοντας υψηλό κίνδυνο όταν οι 
τυπικές αποκλίσεις είναι υψηλές, στη διατριβή αυτή θα χρησιμοποιήσουμε 
το συντελεστή της μεταβλητότητας των δεικτών τιμών μετοχών στη θέση 
των τυπικών τους αποκλίσεων. Αυτό γιατί ο συντελεστής της 
μεταβλητότητας μετρά την τυπική απόκλιση λαμβάνοντας υπόψη και το 
μέγεθος της μέσης τιμής. Ως γνωστόν, ο συντελεστής μεταβλητότητας μιας 
μεταβλητής ισούται με την τυπική απόκλιση της μεταβλητής διαιρεμένης με 
τη μέση τιμή της μεταβλητής αυτής. Έτσι, η μεταβλητότητα των δεικτών 
τιμών μετοχών κατά σειρά φθίνοντος μεγέθους είναι η εξής: 

Ρ26 > Ρ23 > Ρ24 > Ρ11 > Ρ12 > Ρ25 > Ρ27 > Ρ22 > Ρ21 

Παρόμοια, έχουμε: 

Ρ1 > Ρ > Ρ2 

6. Οι πιθανότητες (σημαντικότητας) των στατιστικών Jarque-Bera 
σημειώνουν ότι όλοι οι δείκτες τιμών μετοχών δεν ακολουθούν την 
κανονική κατανομή. Όπως θα δούμε σε επόμενα κεφάλαια η παρατήρηση 
αυτή είναι πολύ σημαντική για λήψη αποφάσεων. 

7. Σε συνέχεια της παρατηρήσεως 6, αφού η κανονική κατανομή έχει 
συντελεστή κυρτώσεως ίσο με 3, οι κατανομές των δεικτών τιμών μετοχών 
Ρ, Ρ1, Ρ11, Ρ12, Ρ21, Ρ22, Ρ23, και Ρ27 είναι λεπτόκυρτες, ενώ οι 
κατανομές των δεικτών τιμών μετοχών Ρ2, Ρ24, Ρ25 και Ρ26 είναι 
πλατύκυρτες. 

8. Παρόμοια, σε συνέχεια της παρατηρήσεως 6, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η κανονική κατανομή έχει συντελεστή ασυμμετρίας ίσο με 0, προκύπτει ότι 
οι κατανομές όλων των δεικτών τιμών μετοχών είναι ασύμμετρες δεξιά 
(θετικά). 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 14 



Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση των δεικτών τιμών μετοχών του ΧΑΑ 
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Σχήμα 2.15: Κλαδικοί Δείκτες Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ, πλην του Δείκτη Ρ26 

2.3 Περιγραφή των αποδόσεων τιμών μετοχών του ΧΑΑ 

Στα Σχήματα 2.16 μέχρι και 2.27 παρουσιάζουμε τις αποδόσεις, R1, R2, R11, 
R12, R21, R22, R23, R24, R25, R26 και R27 αντίστοιχα, που σημειώσαμε 
στο Τμήμα 2.1. Μολονότι στα σχήματα αυτά παρουσιάζονται όλες οι 
αποδόσεις χωριστά, θεωρήσαμε σκόπιμο, όπως ακριβώς κάναμε και για τους 
δείκτες τιμών μετοχών, να παρουσιάσουμε στο Σχήμα 2.28 τις τρεις γενικές 
αποδόσεις του ΧΑΑ, και στο Σχήμα 2.29 όλες μαζί τις κλαδικές αποδόσεις του 
ΧΑΑ. 

Επιπλέον, πέραν από τα Σχήματα 2.16 - 2.29, στους Πίνακες 2.4 μέχρι και 2.6 
σημειώνονται για κάθε μία μεταβλητή αποδόσεως τιμών μετοχών χωριστά, 
βασικά περιγραφικά στατιστικά της. 
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Σχήμα 2.16: Γενική Απόδοση Τιμών Μετοχών ΧΑΑ 
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Σχήμα 2.19: Απόδοση ΤραπεζώνΣχήμα 2.20: Απόδοση Ασφαλιστικών 
Εταιριών 
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Σχήμα 2.21 : Απόδοση Μεταφορών Σχήμα 2.22: Απόδοση Χημικών 
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-R23 -R24 

Σχήμα 2.23: Απόδοση Κλωστοϋφαντουργικών 
Απόδοση 

Σχήμα 2.24: 

Οικοδομικών Υλικών 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 80 82 84 86 88 90 92 94 

-R25 

Σχήμα 2.25: Απόδοση Μεταλλουργικών Σχήμα 2.26: Απόδοση Διατροφής 
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80 82 84 86 88 90 92 94 

-R27 

Σχήμα 2.27: Απόδοση Διαφόρων 

τ 1 1 Γ 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 

R R1 R2 

Σχήμα 2.28: Γενική Απόδοση ΧΑΑ, Γενική Απόδοση Τραπεζών και 
Ασφαλιστικών Εταιριών, και Γενική Απόδοση Βιομηχανιών 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 18 



Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση των δεικτών τιμών μετοχών του ΧΑΑ 

-0.5-

80 82 84 86 88 90 92 94 96 

Σχήμα 2.29: Κλαδικές Αποδόσεις Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 

Πίνακας 2.4: Περιγραφικά στατιστικά των Γενικών Αποδόσεων Τιμών 
Μετοχών του ΧΑΑ 

Μέσος 
Διάμεσος 
Μέγιστο 
Ελάχιστο 
Τυπ. Απόκλιση 
Ασυμμετρία 
Κύρτωση 

Μεταβλητότητα 

Jarque-Bera 
Πιθανότητα J-B 

R 
0.006519 

-0.000459 
0.344206 

-0.245859 
0.083646 
0.326619 
5.519985 
12.83111 

57.32250 
0.000000 

R1 
0.007440 

-0.001579 
0.299706 

-0.335097 
0.091263 
0.029814 
5.294302 
12.26653 

44.55325 
0.000000 

R2 
0.004919 

-0.004292 
0.393612 

-0.265841 
0.078993 
0.991441 
7.891090 
16.05875 

235.6034 
0.000000 
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Πίνακας 2.5: Περιγραφικά στατιστικά των Αποδόσεων Τιμών Μετοχών του 
Κλάδου Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών του ΧΑΑ 

Μέσος 
Διάμεσος 
Μέγιστο 
Ελάχιστο 
Τυπ. Απόκλιση 
Ασυμμετρία 
Κύρτωση 

Μεταβλητότητα 

Jarque-Bera 
Πιθανότητα J-B 

R11 
0.007586 

-0.000544 
0.279024 

-0.355534 
0.093147 

-0.028344 
5.397588 
12.27880 

48.64932 
0.000000 

R12 
0.004398 
0.000000 
0.591337 

-0.388443 
0.106144 
0.965876 
9.867762 
24.13461 

430.5108 
0.000000 

Πίνακας 2.6: Περιγραφικά στατιστικά των Αποδόσεων Τιμών Μετοχών του 
Κλάδου Βιομηχανιών του ΧΑΑ 

Μέσος 
Διάμεσος 
Μέγιστο 
Ελάχιστο 
Τυττ.Αττ. 
Ασυ/τρία 
Κύρτωση 
Μεταβλ. 

J-B 
Πιθ. J-B 

R21 
0.006198 
-0.00972 
1.686560 
-0.37731 

0.171251 
5.110277 
48.07878 
27.63004 

18071.70 
0.000000 

R22 
0.000269 
-0.01161 
0.427812 
-0.32636 

0.101110 
0.706333 
5.908273 
375.8736 

88.42068 
0.000000 

R23 
0.002738 
-0.01274 
0.496749 
-0.38106 

0.105265 
0.509310 
6.765869 
38.44595 

128.7304 
0.000000 

R24 
0.006192 
-0.00499 

0.630449 
-0.48575 

0.107625 
0.905283 
10.91572 
17.38130 

557.7158 
0.000000 

R25 
0.005675 
0.001208 
0.500087 
-0.30934 

0.089299 
0.760776 
8.011114 
15.73551 

231.9815 
0.000000 

R26 
0.008867 
-0.00700 
0.625084 
-0.51998 

0.134985 
0.922496 
8.067807 
15.22330 

246.0247 
0.000000 

R27 
0.003717 
0.001488 
0.290693 
-0.24878 
0.073144 
0.170948 
5.826360 
19.67823 

68.55653 
0.000000 

Από τα Σχήματα 2.16 - 2.29 και τους Πίνακες 2.4 - 2.6 προκύπτουν τα εξής: 

1. Ο καθεμία απόδοση τιμών μετοχών του ΧΑΑ παρουσιάζει μεγάλες 
διακυμάνσεις, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που μελετάμε, 
σημειώνοντας σε γενικές γραμμές τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις του κατά 
τα έτη 1988 και 1990 (βλέπε Σχήματα 2.15 - 2.27). 

2. Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τις αποδόσεις τιμών μετοχών ανάλογα με 
τη μέση τιμή τους κατά φθίνουσα σειρά ως εξής: 

R26 > R11 > R21 > R24 > R25 > R12 > R27 > R23 > R27 

Με άλλα λόγια ο κλάδος της διατροφής (R26) παρουσιάζει την υψηλότερη 
απόδοση. 
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3. Η συμπεριφορά των αποδόσεων τιμών μετοχών όλων των κλάδων είναι σε 
γενικές γραμμές η ίδια, ανεξάρτητα από τα κατά κλάδο διαφορετικά 
επίπεδα τους (βλέπε Σχήμα 2.29). 

4. Η γενική απόδοση τιμών μετοχών των τραπεζών και των ασφαλιστικών 
εταιριών κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από ότι κινείται η γενική απόδοση 
τιμών μετοχών των βιομηχανιών. Φυσικά, η γενική απόδοση τιμών 
μετοχών του ΧΑΑ κινείται ανάμεσα στις δύο προηγούμενους αποδόσεις, 
(βλέπε Σχήμα 2.28). 

5. Μολονότι ο συντελεστής μεταβλητότητας μιας μεταβλητής σημειώνει 
προβλήματα όταν η μέση τιμή της μεταβλητής αυτής βρίσκεται κοντά στο 
μηδέν (Κάτος, 1986), θα χρησιμοποιήσουμε και εδώ το συντελεστή 
μεταβλητότητας για να κατατάξουμε τις αποδόσεις τιμών μετοχών κατά 
σειρά φθίνοντος μεγέθους ως εξής: 

R22 > R23 > R21 > R12 > R27 > R24 > R25 > R26 > R11 

Παρόμοια, έχουμε: 

R1 > R > R2 

6. Οι πιθανότητες (σημαντικότητας) των στατιστικών Jarque-Bera 
σημειώνουν ότι όλες οι αποδόσεις τιμών μετοχών δεν ακολουθούν την 
κανονική κατανομή. Όπως είπαμε και παραπάνω η παρατήρηση αυτή είναι 
πολύ σημαντική για λήψη αποφάσεων. 

7. Σε συνέχεια της παρατηρήσεως 6, αφού η κανονική κατανομή έχει 
συντελεστή κυρτώσεως ίσο με 3, οι κατανομές όλων των αποδόσεων τιμών 
μετοχών είναι λεπτόκυρτες. 

8. Παρόμοια, σε συνέχεια της παρατηρήσεως 6, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η κανονική κατανομή έχει συντελεστή ασυμμετρίας ίσο με 0, προκύπτει ότι 
οι κατανομές όλων των αποδόσεων τιμών μετοχών είναι ασύμμετρες δεξιά 
(θετικά), πλην της κατανομής των αποδόσεων τιμών μετοχών R11 που 
είναι ελαφρώς ασύμμετρη αριστερά (αρνητικά). 
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2.4 Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα που βρήκαμε στα δύο προηγούμενα τμήματα 
θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα: 

1. Αφού τα μέσα επίπεδα όλων των δεικτών τιμών μετοχών είναι μεγαλύτερα 
από το επίπεδο 100, της βάσης μετρήσεων των δεικτών, έπεται ότι κατά 
μέσο όρο οι τιμές των μετοχών αυξήθηκαν στο υπό διερεύνηση χρονικό 
δείγμα. Ειδικά, για το γενικό δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ το μέσο 
μηνιαίο επίπεδο είναι 196.7. 

2. Αφού τα μέσα επίπεδα όλων των αποδόσεων τιμών μετοχών είναι 
μεγαλύτερα από το επίπεδο 0, της μηδενικής αποδόσεως, έπεται ότι κατά 
μέσο όρο οι αποδόσεις τιμών μετοχών είναι θετικές στο υπό διερεύνηση 
χρονικό δείγμα. Ειδικά, για τη γενική απόδοση τιμών μετοχών του ΧΑΑ το 
μέσο μηνιαίο επίπεδο είναι 0.0065, ή αλλιώς είναι 0.65%. 

3. Ανεξαρτήτως απολύτων επιπέδων των δεικτών τιμών μετοχών, οι δείκτες 
τιμών μετοχών των διαφόρων κλάδων συμπεριφέρονται, σε γενικές 
γραμμές, το ίδιο. Η παρόμοια αυτή συμπεριφορά σημειώνεται και από τους 
υψηλούς συντελεστές συσχετίσεως μεταξύ των δεικτών τιμών μετοχών των 
διαφόρων κλάδων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.7. 

4. Επιπλέον, ανεξαρτήτως απολύτων επιπέδων των αποδόσεων τιμών 
μετοχών, οι αποδόσεις τιμών μετοχών των διαφόρων κλάδων 
συμπεριφέρονται, σε γενικές γραμμές, το ίδιο. Η παρόμοια αυτή 
συμπεριφορά σημειώνεται και από τους υψηλούς, σε γενικές γραμμές, 
συντελεστές συσχετίσεως μεταξύ των αποδόσεων τιμών μετοχών των 
διαφόρων κλάδων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.8. 

5. Τέλος, οι κατανομές τόσο των τιμών δεικτών μετοχών, όσο και των 
αποδόσεων τιμών μετοχών, δεν είναι κανονικές. Όλες οι κατανομές είναι 
λεπτόκυρτες και οι περισσότερες είναι θετικά ασύμμετρες. 
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Πίνακας 2.7: Συντελεστές συσχετίσεως μεταξύ όλων των Δεικτών Τιμών 
Μετοχών του ΧΑΑ 

Ρ 
Ρ1 
Ρ11 
Ρ12 
Ρ2 
Ρ21 
Ρ22 

Ρ23 
Ρ24 
Ρ25 
Ρ26 
Ρ27 

Ρ 
1.000 
0.986 
0.981 
0.921 
0.964 
0.636 
0.906 
0.613 
0.912 
0.914 
0.861 
0.914 

Ρ1 
0.986 
1.000 
0.999 
0.889 
0.908 
0.625 
0.862 
0.513 
0.914 
0.898 
0.785 
0.856 

Ρ11 
0.981 
0.999 
1.000 
0.871 
0.898 
0.617 
0.850 

0.499 
0.916 
0.896 
0.769 
0.842 

Ρ12 
0.921 
0.889 
0.871 
1.000 
0.917 
0.642 
0.901 
0.630 
0.786 
0.809 
0.875 
0.922 

Ρ2 
0.964 
0.908 
0.898 
0.917 
1.000 
0.618 
0.925 
0.737 
0.856 
0.887 
0.933 
0.955 

Ρ21 
0.636 
0.625 
0.617 
0.642 
0.618 
1.000 
0.601 

0.553 
0.505 
0.521 
0.511 
0.580 

Ρ22 
0.906 
0.862 
0.850 
0.901 
0.925 
0.601 
1.000 

0.630 
0.808 
0.863 
0.837 
0.875 

Ρ23 
0.613 
0.513 
0.499 
0.630 
0.737 
0.553 
0.630 
1.000 
0.337 
0.419 
0.712 
0.731 

Ρ24 
0.912 
0.914 
0.916 
0.786 
0.856 
0.505 
0.808 
0.337 
1.000 
0.889 
0.767 
0.760 

Ρ25 
0.914 
0.898 
0.896 
0.809 
0.887 
0.521 
0.863 
0.419 
0.889 
1.000 
0.737 
0.812 

Ρ26 
0.861 
0.785 
0.769 
0.875 
0.933 
0.511 
0.837 
0.712 
0.767 
0.737 
1.000 
0.892 

Ρ27 
0.914 
0.856 
0.842 
0.922 
0.955 
0.580 
0.875 
0.731 
0.760 
0.812 
0.892 
1.000 

Πίνακας 2.7: Συντελεστές συσχετίσεως μεταξύ όλων των Αποδόσεων Τιμών 
Μετοχών του ΧΑΑ 

R 
R1 
R11 
R12 
R2 
R21 
R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27 

R 
1.000 
0.941 
0.931 
0.729 
0.899 
0.326 
0.766 
0.689 
0.664 
0.606 
0.661 
0.745 

R1 
0.941 
1.000 
0.997 
0.708 
0.767 
0.318 
0.660 
0.575 
0.579 
0.513 
0.559 
0.678 

R11 
0.931 
0.997 
1.000 
0.661 
0.749 
0.309 
0.643 
0.556 
0.570 
0.512 
0.543 
0.665 

R12 
0.729 
0.708 
0.661 
1.000 
0.685 
0.300 
0.584 
0.576 
0.479 
0.351 
0.508 
0.569 

R2 
0.899 
0.767 
0.749 
0.685 
1.000 
0.299 
0.826 
0.778 
0.731 
0.665 
0.731 
0.782 

R21 
0.326 
0.318 
0.309 
0.300 
0.299 
1.000 
0.225 
0.257 
0.190 
0.227 
0.129 
0.321 

R22 
0.766 
0.660 
0.643 
0.584 
0.826 
0.225 
1.000 
0.610 
0.629 
0.481 
0.601 
0.625 

R23 
0.689 
0.575 
0.556 
0.576 
0.778 
0.257 
0.610 
1.000 
0.412 
0.395 
0.496 
0.593 

R24 
0.664 
0.579 
0.570 
0.479 
0.731 
0.190 
0.629 
0.412 
1.000 
0.430 
0.458 
0.467 

R25 
0.606 
0.513 
0.512 
0.351 
0.665 
0.227 
0.481 
0.395 
0.430 
1.000 
0.296 
0.523 

R26 
0.661 
0.559 
0.543 
0.508 
0.731 
0.129 
0.601 
0.496 
0.458 
0.296 
1.000 
0.463 

R27 
0.745 
0.678 
0.665 
0.569 
0.782 
0.321 
0.625 
0.593 
0.467 
0.523 
0.463 
1.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

3.1 Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Fama (1965α , 1965β), Fama (1970) και Fama (1976) 
διακρίνουμε τις εξής τρεις κατηγορίες αποτελεσματικής λειτουργίας μιας 
κεφαλαιαγοράς: 

1. Ασθενή αποτελεσματικότητα αγοράς (weak market efficiency). 
2. Ημι-ισχυρή αποτελεσματικότητα αγοράς (semi-strong market efficiency). 
3. Ισχυρή αποτελεσματικότητα αγοράς (strong market efficiency). 

Ασθενής αποτελεσματικότητα αγοράς είναι η περίπτωση κατά την οποία οι 
ιστορικές τιμές και αποδόσεις των μετοχών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών και αποδόσεων των μετοχών. Κάτω 
από το σκεπτικό αυτό οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν συναρτησιακές σχέσεις 
των ιστορικών τιμών και αποδόσεων των μετοχών για την πρόβλεψη των 
μελλοντικών τιμών και αποδόσεων τους δεν είναι σε θέση να αποφέρει 
υπερβάλλοντα κέρδη σε επενδυτές. Με άλλα λόγια, οι τιμές και αποδόσεις 
των μετοχών είναι διαχρονικά ανεξάρτητες. 

Ημι-ισχυρή αποτελεσματικότητα αγοράς είναι η περίπτωση κατά την οποία 
οι διάφορες δημοσιευμένες μακροοικονομικές (π.χ. πληθωρισμός, προσφορά 
χρήματος, ρυθμός αναπτύξεως της οικονομίας, επιτόκια) και μικροοικονομικές 
(π.χ. ετήσιοι απολογισμοί εταιριών, χρηματιστηριακά στοιχεία) πληροφορίες 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των τιμών και των 
αποδόσεων των μετοχών έτσι ώστε επενδυτές να αποκτήσουν υπερβάλλοντα 
κέρδη. Με άλλα λόγια, οι τρέχουσες τιμές και αποδόσεις των μετοχών 
αντικατοπτρίζουν όλες τις δημοσιευμένες πληροφορίες και δεν παρατηρείται 
υστέρηση στην πληροφόρηση όλων των επενδυτών. 

Ισχυρή αποτελεσματικότητα αγοράς είναι η περίπτωση κατά την οποία οι 
διάφορες μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πληροφορίες, ακόμα και 
στην περίπτωση που δεν είναι αυτές γνωστές στο ευρύ κοινό - αλλά αντίθετα 
αποτελούν αυτές 'εσωτερική' πληροφόρηση ορισμένων μόνον ατόμων - δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των τιμών και των 
αποδόσεων των μετοχών έτσι ώστε επενδυτές να αποκτήσουν υπερβάλλοντα 
κέρδη. Αυτό γιατί ο 'εσωτερικός ανταγωνισμός' των ατόμων που κατέχουν την 
οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται αιτία οι τιμές και οι αποδόσεις των μετοχών 
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να απορροφούν όλες τις πληροφορίες - δημοσιευμένες ή όχι - μειώνοντας 
έτσι την οποιαδήποτε ευκαιρία πραγματοποιήσεως υπερβαλλόντων κερδών. 

Συνοψίζοντας τις τρεις παραπάνω κατηγορίες, η αποτελεσματική λειτουργία 
μιας κεφαλαιαγοράς αναφέρεται στο βαθμό που η αγορά αυτή μπορεί να 
απορροφήσει όλες τις πληροφορίες, έτσι ώστε οι τιμές και οι αποδόσεις των 
μετοχών να αντανακλούν τις πληροφορίες αυτές, με αποτέλεσμα να είναι 
αδύνατη η πραγματοποίηση οικονομικού οφέλους από συναλλαγές 
βασισμένες στις πληροφορίες αυτές (Jensen, 1978). Σύμφωνα με τους 
Copeland and Weston (1979) και Weston and Brigham (1986) εμπειρικές 
μελέτες έχουν δείξει ότι γενικά ισχύουν οι υποθέσεις για τις αγορές της 
ασθενούς και της ημι-ισχυρής αποτελεσματικότητας. Αντίθετα, δεν 
επαληθεύεται εμπειρικά η αγορά της ισχυρής αποτελεσματικότητας. 

Οι Σταυρινός και Σιταρά (1997) ασχολήθηκαν εμπειρικά με την 
αποτελεσματικότητα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). 
Χρησιμοποιώντας ημερήσια στοιχεία (από 2/1/1989 μέχρι 27/9/1993) για τους 
δείκτες των μετοχών του Τραπεζικού, Ασφαλιστικού, Επενδυτικού και 
Βιομηχανικού κλάδου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κλάδοι αυτοί δεν 
είναι ασθενώς αποτελεσματικοί. Παρόμοια, οι Niarchos and Alexakis (1998), 
χρησιμοποιώντας τιμές μετοχών κοινών και προνομοιούχων καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι δεν ισχύει η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς στο ΧΑΑ. 
Αντίθετα, οι Stengos and Panas (1992), ελέγχοντας ορισμένο αριθμό 
μετοχών του Τραπεζικού τομέα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το ΧΑΑ 
είναι αποτελεσματικό. 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι ο έλεγχος της υποθέσεως της 
αποτελεσματικότητας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ειδικότερα, ο 
έλεγχος αυτός γράφεται ως εξής: 

Η0 : Το ΧΑΑ είναι ασθενώς αποτελεσματικό. (3.1 ) 

Για τον έλεγχο της υποθέσεως (3.1), καθώς και για τμήματα της αναλύσεως 
σε επόμενα κεφάλαια, θα χρησιμοποιήσουμε τη μεθοδολογία που 
παρουσιάζεται στο επόμενο τμήμα. 

3.2 Έλεγχος του αυστηρά τυχαίου περιπάτου 

Μια στοχαστική διαδικασία {XJ, και αντίστοιχα μια χρονοσειρά Χ„ λέγεται 
'ασθενώς στάσιμη' (weakly stationary) εάν ισχύουν οι εξής τρεις συνθήκες: 

1. Ο μέσος Ε(Χ,)=μ είναι σταθερός για κάθε t. (3.2) 
2. Η διακύμανση ν8Γ(Χ,)=Ε(ΧΓμ)2=σ2 είναι σταθερή για κάθε t. (3.3) 
3. Η συνδιακύμανση οον(Χ„Χι+κ)=Ε[(Χ,-μ)(Χ,+κ-μ)]=Υι< είναι σταθερή για κάθε t 

και κ*0. (3.4) 
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Στην περίπτωση που μία ή περισσότερες από τρεις αυτές συνθήκες δεν 
ισχύει, τότε η στοχαστική διαδικασία, και αντίστοιχα η χρονοσειρά, λέγεται ότι 
είναι 'μΐ OTaaipn'(non-stationary). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η καθαρά τυχαία διαδικασία {ε,}, όπου το t παίρνει 
τιμές από -α> μέχρι +οο, και όπου όλα τα ^ κατανέμονται όμοια και ανεξάρτητα 
(identically and independently distributed, IID) με 

1. μέσο Ε(ε,)=0 για κάθε t., (3.5) 
2. διακύμανση varfo) =σ1 για κάθε t, και (3.6) 
3. συνδιακύμανση covfo,^+k)=0 για κάθε t και κ*0. (3.7) 

είναι στάσιμη εξ' ορισμού. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως 'λευκός 
θόρυβος' (white noise). 

Εάν τώρα θεωρήσουμε την απλή στοχαστική διαδικασία {XJ, όπου το Xt 

προσδιορίζεται από τη σχέση 

Χ, = ΧΜ + ε, (3.8) 

και το ε, είναι λευκός θόρυβος, η διαδικασία αυτή λέγεται 'τυχαίος 
περίπατος' (random walk). Ο τυχαίος περίπατος είναι μη στάσιμη διαδικασία 
επειδή αποδεικνύεται ότι 

var(Xt)=ta2 (3.9) 

Η (3.9) σημειώνει ότι η διακύμανση της στοχαστικής αυτής διαδικασίας είναι 
μη σταθερή ως προς το χρόνο, ή με άλλα λόγια δεν ισχύει η δεύτερη από τις 
συνθήκες στασιμότητας. 

Είναι φανερό ότι αν γράψουμε την (3.8) ως 

ΔΧ, = Χ, - ΧΜ = ε, (3.10) 

η χρονοσειρά ΔΧ„ η οποία εκφράζει την χρονοσειρά Χ, σε πρώτες διαφορές, 
είναι στάσιμη, αφού αυτή ισούται με τον λευκό θόρυβο, ο οποίος εξ' ορισμού 
είναι στάσιμος. 

Παρόμοια, η στοχαστική διαδικασία {XJ, όπου το Χ, προσδιορίζεται από τη 
σχέση 

Χ ^ μ + Χ, ,+ε, (3.11) 

με μ*0 και ε ι = λευκός θόρυβος, είναι η διαδικασία του 'τυχαίου περιπάτου 
με βηματισμό' (random walk with drift). Και η χρονοσειρά αυτή Χ, είναι μη 
στάσιμη, με την αντίστοιχη χρονοσειρά ΔΧ, να είναι στάσιμη. 

Σημειώνουμε εδώ ορισμένες βασικές παρατηρήσεις (Seddighi et al, 2000): 

1. Ο τυχαίος περίπατος (με ή χωρίς βηματισμό) είναι μη στάσιμη διαδικασία. 
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2. Στην περίπτωση που παύσει να ισχύει στην τυχαία μεταβλητή ε, η συνθήκη 
της ανεξαρτησίας, π.χ. αν η μεταβλητή ε, παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση, τότε 
η διαδικασία αυτή μολονότι συνεχίζει να είναι μη στάσιμη εντούτοις παύει 
να είναι τυχαίος περίπατος. 

3. Μια στοχαστική διαδικασία της μορφής του (3.8) ή (3.9) λέγεται 'αυστηρά 
τυχαίος περίπατος' (strictly random walk) αν η τυχαία μεταβλητή ε, είναι 
λευκός θόρυβος και όλα τα zt κατανέμονται όμοια, κανονικά και 
ανεξάρτητα. 

Ας επανέλθουμε όμως τώρα στον αρχικό σκοπό του κεφαλαίου αυτού που 
θέσαμε στο τμήμα 3.1. Ο σκοπός του κεφαλαίου είναι ο έλεγχος της 
υποθέσεως (3.1), ή αλλιώς είναι η διερεύνηση του αν το Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών ακολουθεί την υπόθεση της ασθενούς αποτελεσματικότητας. 
Σύμφωνα όμως με τον ορισμό της ασθενούς αποτελεσματικότητας, που 
παρουσιάσαμε στο τμήμα 3.1, αν Pt σημειώνει τον δείκτη τιμών μετοχών του 
ΧΑΑ, τότε η υπόθεση αυτή ισχύει αν ο δείκτης Ρ, ακολουθεί τη στοχαστική 
διαδικασία του αυστηρά τυχαίου περιπάτου. Με άλλα λόγια αν είναι αδύνατο 
να προβλέψουμε μελλοντικές τιμές του δείκτη χρησιμοποιώντας γνωστές 
ιστορικές τιμές του. 

Συνδέοντας όλα τα παραπάνω, για να αποδείξουμε ότι ισχύει η υπόθεση της 
ασθενούς αποτελεσματικότητας στο ΧΑΑ πρέπει, χρησιμοποιώντας τη 
στοχαστική διαδικασία 

Ρ, = μ + Ρ,1 + ε, (3.12) 

να επιτύχουμε τους εξής δύο στόχους: 

1. Να αποδείξουμε ότι ο δείκτης τιμών μετοχών του ΧΑΑ Ρ, είναι μη στάσιμος. 
2. Να αποδείξουμε ότι η τυχαία μεταβλητή (σφάλμα) et είναι αυστηρά λευκός 

θόρυβος. 

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου, δηλαδή για τον έλεγχο της μη 
στασιμότητας των χρονοσειρών, ή αλλιώς όπως λέγεται για την ύπαρξη 
μοναδιαίων ριζών στις χρονοσειρές, χρησιμοποιήσαμε τους ελέγχους των 
Fuller (1976), Dickey-Fuller (DF) (1979) και Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
(1981). Οι έλεγχοι DF κάνουν χρήση των παρακάτω εξισώσεων: 

Δ Ρ ^ δ Ρ , ^ + ε , (3.13) 

ΔΡ, = α + δΡΜ + ε, (3.14) 

ΔΡ, = α + ßt + δΡ,.! + ε, (3.15) 

όπου α, β, δ είναι παράμετροι και t είναι χρονική τάση. 

Οι έλεγχοι ADF επαυξάνουν (augment) τις τρεις προηγούμενες εξισώσεις με 
όρους διαφοράς της αρχικής μεταβλητής Ρ„ για να εξαλειφθεί η πιθανή 
αυτοσυσχέτιση στο σφάλμα ε{. Στην περίπτωση αυτή οι τρεις εξισώσεις 
γράφονται ως εξής: 
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q 

APt =ôP t_i + Σ δ ] Δ Ρ Η + ι + s t (3.16) 

q 
A P t = a + ÔPt_1 + 2]ôjAP t_ j + 1+8 t (3.17) 

j=2 

q 
AP t =a + ßt + oPt_1 + XojAP t_ j + 1+s t (3.18) 

j=2 

όπου δ, = παράμετροι και q = αριθμός υστερήσεων. 

Ανεξάρτητα από το είδος του ελέγχου, DF ή ADF, οι υποθέσεις που 
ελέγχονται είναι οι εξής: 

Η0: δ=0 , για μη στασιμότητα (ή ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας), εάν ίδ > τ (3.19) 

Ha: δ<0 , για στασιμότητα (ή μη ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας), εάν % < τ (3.20) 

όπου t5 = στατιστικά του t από τις παλινδρομήσεις των εξισώσεων (3.13) -
(3.15) ή (3.16) - (3.17) και τ = κρίσιμες τιμές από τους Πίνακες των Dickey-
Fuller (1976) ή του MacKinnon (1991). 

Στην περίπτωση που η χρονοσειρά Pt είναι μη στάσιμη και η χρονοσειρά σε 
πρώτες διαφορές ΔΡ, είναι στάσιμη, τότε λέμε ότι η χρονοσειρά Pt περιέχει 
μια μοναδιαία ρίζα, ή με άλλα λόγια είναι αυτή ολοκληρωμένη (integrated) 
τάξεως ένα, και γράφεται Pt ~ 1(1). Εάν η χρονοσειρά Pt είναι στάσιμη 
γράφεται Pt ~ 1(0). 

Για τον έλεγχο της σωστής εξειδικεύσεως των εξισώσεων παλινδρομήσεως 
(3.15) - (3.17) χρησιμοποιούνται τα εξής στατιστικά: 

SSR 2k 
Κριτήριο του Akaike (1973): AIC = ln( ) + — (3.21) 

SSR k 
Κριτήριο του Schwarz (1978): SC = ln( ) + -ln(n) (3.22) 

όπου n = μέγεθος δείγματος, k = συνολικός αριθμός συντελεστών 
παλινδρομήσεως και SSR = άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων. 

Για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του λευκού θορύβου χρησιμοποιούνται τα εξής 
στατιστικά: 

Για την αυτοσυσχέτιση: Το στατιστικό των Breusch (1978) και Godfrey 
(1978), ή αλλιώς πολλαπλασιαστής του Lagrange: 
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BG(m) = (n - q) R2 ~ x

2(m) (3.23) 

όπου R2 = συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού παλινδρομήσεως m 
τάξεως αυτοπαλίνδρομου σχήματος των καταλοίπων και m = αριθμός 
υστερήσεων των καταλοίπων. 

Για την κανονικότητα: Το στατιστικό των Jarque - Bera (1980): 

JB = ^ S 2

+ l ( K - 3 ) 2 
~X2(2) (3.24) 

όπου S = συντελεστής ασυμμετρίας και Κ = συντελεστής κυρτώσεως. 

Για την ετεροσκεδαστικότητα: Το στατιστικό του White (1980): 

W = n R2 ~ χ2(ΓΤΐ) (3.25) 

όπου R2 = συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού που προέρχεται από την 
παλινδρόμηση των τετραγώνων των καταλοίπων ως προς όλες τις 
ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος και επιπλέον ως προς τις ίδιες 
μεταβλητές στο τετράγωνο και τα γινόμενα τους, και m = συνολικός αριθμός 
συντελεστών παλινδρομήσεως πλην τη σταθερή. 

3.3 Έλεγχος στασιμότητας των δεικτών των τιμών των 
μετοχών στο ΧΑΑ 

Για να ελέγξουμε κατά πόσον ο Γενικός Δείκτης Τιμών Μετοχών, καθώς και οι 
διάφοροι κλαδικοί δείκτες τιμών μετοχών, στο ΧΑΑ είναι στάσιμοι ή όχι 
ακολουθήσαμε τα εξής βήματα: 

1. Εκτιμήσαμε με τη μέθοδο OLS τις εξισώσεις (3.13) - (3.15) και (3.16) -
(3.18) για αριθμό υστερήσεων q από 0 μέχρι 12. Θεωρήσαμε σκόπιμο να 
χρησιμοποιήσουμε μεγάλο αριθμό υστερήσεων για να αποφύγουμε πιθανά 
τοπικά επίπεδα αριστοποιήσεως των κριτηρίων AIC και SC. 

2. Επιλέξαμε τον κατάλληλο αριθμό υστερήσεων και της μορφής 
εξειδικεύσεως των εξισώσεων σύμφωνα με τα άριστα επίπεδα των 
κριτηρίων AIC και SC. 

3. Για κάθε 'άριστη' εξίσωση ελέγξαμε αν υπάρχει ή όχι αυτοσυσχέτιση στα 
κατάλοιπα, χρησιμοποιώντας το στατιστικό Ι_Μ(1). 

4. Για κάθε 'άριστη' εξίσωση εκτιμήσαμε τα στατιστικά DF και ADF. 
5. Στην περίπτωση που το LM(1) ήταν μη σημαντικό, δηλαδή για την 

περίπτωση που δεν υπήρχε αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα, λάβαμε υπόψη 
τα στατιστικά DF και ADF. 

6. Εφαρμόσαμε τον έλεγχο υποθέσεων (3.19) - (3.20) χρησιμοποιώντας τις 
κρίσιμες τιμές που σημειώνονται στον Πίνακα 3.1. Στον Πίνακα αυτό 
παρουσιάζονται οι κρίσιμες τιμές για q=0. Για τις περιπτώσεις όπου q=1, 2, 
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..., 12 οι αντίστοιχες κρίσιμες τιμές διαφοροποιούνται πολύ λίγο (τρίτο ή 
τέταρτο δεκαδικό ψηφίο) οπότε δεν θεωρήσαμε σκόπιμο να 
παρουσιάσουμε όλες αυτές τις κρίσιμες τιμές. 

7. Σημειώσαμε αν η αντίστοιχη χρονοσειρά είναι στάσιμη ή όχι, ή με άλλα 
λόγια σημειώσαμε αν αυτή είναι 1(0) ή 1(1). 

Πίνακας 3.1: Κρίσιμες τιμές τ του MacKinnon για έλεγχο μοναδιαίων ριζών 

Επίπεδα Χωρίς σταθερή Με σταθερή και Με σταθερή και 
σημαντικότητας και χωρίς τάση χωρίς τάση με τάση 

1% -2.5757 -3.4639 -4.0061 

5% -1.9413 -2.8758 -3.4329 

10% -1.6165 -2.5743 -3.1400 

Σύμφωνα με τα βήματα που εκθέσαμε παραπάνω, ο όγκος των εκτιμήσεων 
για τον έλεγχο της στασιμότητας ή μη των δεικτών τιμών μετοχών στο ΧΑΑ 
είναι πολύ μεγάλος. Για τον λόγο αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να 
παρουσιάσουμε παρακάτω μόνον εκείνες τις εκτιμήσεις που είναι 
απαραίτητες για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Έτσι, στους Πίνακες από 3.2 
μέχρι 3.13, σημειώνονται οι εκτιμήσεις για q = 0,1, 2. Για να μη δημιουργηθεί 
μάλιστα πρόβλημα στην κατανόηση των Πινάκων, αμέσως μετά από κάθε 
Πίνακα παρουσιάζουμε την ανάλυση των εκτιμήσεων του αντίστοιχου Πίνακα. 

Οι έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στις χρονοσειρές 
των διαφόρων δεικτών τιμών μετοχών έγινε, ως συνήθως, τόσο στα 
λογαριθμικά επίπεδα των δεικτών τιμών μετοχών (όπου LX, = log(Xt), Χ, = 
χρονοσειρά, και L = log = φυσικός λογάριθμος) όσο και στις πρώτες διαφορές 
(Rt = LX, - Ι_ΧΜ) των αντίστοιχων λογαριθμικών επιπέδων των δεικτών τιμών 
μετοχών, που όπως είπαμε στο Κεφάλαιο 2 αποτελούν τις 'αποδόσεις τιμών 
μετοχών'. 

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω σε κάθε έναν από τους Πίνακες (3.2) 
μέχρι (3.13) παρουσιάζουμε την ανάλυση που αναφέρεται τόσο στο δείκτη 
τιμών μετοχών όσο και στην απόδοση τιμών μετοχών. 
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Πίνακας 3.2: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Γενικό Δείκτη τιμών μετοχών στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LP) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.956 -4.650 -4.946 
-4.940 -4.917 -4.987 

-5.100*! -5.097* -5.099* 
-5.067*! -5.048* -5.034* 

0.869 0.758 0.523 
(0.351) (0.384) (0.468) 

0.549 -1.050 -1.898 
-5.090 -5.086 -5.087 
-5.040 -5.020 -5.005 

Πρώτες Διαφορές (R) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-5.108*! -5.101* -5.091* 
-5.092*! -5.068* -5.042* 

0.303 0.908 0.909 
(0.582) (0.341) (0.340) 
-9.429 -9.446 -9.423 
-5.098 -5.091 -5.081 
-5.065 -5.042 -5.015 

-5.104 -5.099 -5.089 
-5.055 -5.033 -5.006 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.2: 

1. Σύμφωνα με τα στατιστικά AIC και SC προτιμότερες είναι οι εξειδικεύσεις 
των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση και για τις δύο 
περιπτώσεις της χρονοσειράς (αρχικά επίπεδα και επίπεδα πρώτων 
διαφορών). 

2. Επειδή ο δείκτης ADF είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 
1% του MacKinnon, έπεται ότι ο γενικός δείκτης LP,, σε τιμές αρχικών 
λογαριθμικών επιπέδων, είναι μη στάσιμος. 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1% 
του MacKinnon, έπεται ότι ο γενικός δείκτης LPt, σε τιμές πρώτων 
λογαριθμικών διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R, = LP, - LP,.., ~ 1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο γενικός δείκτης 
μετοχών του ΧΑΑ περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, ή με άλλα λόγια είναι αυτός 
ολοκληρωμένος τάξεως ένα, οπότε και γράφεται ότι LP, - 1(1). 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

Πίνακας 3.3: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Γενικό Δείκτη τιμών των μετοχών των Τραπεζών και Ασφαλιστικών 
Εταιριών στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LP1 ) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.782 -4.775 -4.777 
-4.765 -4.742 -4.728 

-4.950* -4.947* -4.958*! 
-4.917*! -4.898* -4.892* 

1.372 1.179 0.807 
(0.241) (0.277) (0.369) 

0.578 -1.074 -2.306 
-4.943 -4.939 -4.947 
-4.893 -4.873 -4.865 

Πρώτες Διαφορές (R1 ) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.958 -4.951 -4.941 
-4.942*! -4.918* -4.892* 

0.736 1.406 1.424 
(0.391) (0.236) (0.233) 
-9.139 -9.161 -9.142 
-4.950 -4.944 -4.934 
-4.918 -4.895 -4.869 

-4.977*! -4.973* -4.963* 
-4.928 -4.907 -4.881 
0.000 0.292 0.292 

(1.000) (0.589) (0.589) 
-8.731 -8.798 -8.778 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.3: 

1. Σύμφωνα με το στατιστικό AIC προτιμότερη είναι η εξειδίκευση της 
εξισώσεως που περιέχει και σταθερή και τάση σε αρχικά επίπεδα τιμών 
της χρονοσειράς. Αντίθετα, σύμφωνα με το στατιστικό SC προτιμότερη 
είναι η εξειδίκευση της εξισώσεως που δεν περιέχει ούτε σταθερή ούτε 
τάση σε αρχικά επίπεδα τιμών της χρονοσειράς. Τα στατιστικά AIC και SC 
συμφωνούν ότι σε επίπεδα πρώτων διαφορών προτιμότερες είναι οι 
εξειδικεύσεις των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση. 

2. Επειδή ο δείκτης ADF είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 
1% του MacKinnon, έπεται ότι ο γενικός δείκτης Ι_Ρ1„ σε τιμές αρχικών 
λογαριθμικών επιπέδων, είναι μη στάσιμος. 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1 % 
του MacKinnon, έπεται ότι ο γενικός δείκτης LP1t, σε τιμές πρώτων 
λογαριθμικών διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R1, = LP1, - LP1 M ~ 
1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο γενικός δείκτης 
μετοχών των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών του ΧΑΑ περιέχει 
μια μοναδιαία ρίζα, ή με άλλα λόγια είναι αυτός ολοκληρωμένος τάξεως 
ένα, οπότε και γράφεται ότι LP1 t ~ 1(1). 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

Πίνακας 3.4: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Γενικό Δείκτη τιμών μετοχών των Βιομηχανιών στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LP2) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-5.071 -5.065 -5.056 
-5.054 -5.033 -5.007 

-5.224*! -5.221* -5.217* 
-5.191*! -5.172* -5.151* 

0.329 0.292 0.186 
(0.566) (0.589) (0.666) 

0.347 -1.127 -1.506 
-5.211 -5.208 -5.202 
-5.162 -5.142 -5.120 

Πρώτες Διαφορές (R2) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-5.233*! -5.225* -5.215* 
-5.217*! -5.192* -5.166* 

0.052 0.374 0.379 
(0.820) (0.541) (0.538) 
-9.367 -9.365 -9.343 
-5.220 -5.212 -5.202 
-5.187 -5.162 -5.136 

-5.209 -5.201 -5.191 
-5.160 -5.135 -5.109 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.4: 

1. Σύμφωνα με τα στατιστικά AIC και SC προτιμότερες είναι οι εξειδικεύσεις 
των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση και για τις δύο 
περιπτώσεις της χρονοσειράς (αρχικά επίπεδα και επίπεδα πρώτων 
διαφορών). 

2. Επειδή ο δείκτης ADF είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 
1% του MacKinnon, έπεται ότι ο γενικός δείκτης LP2t) σε τιμές αρχικών 
λογαριθμικών επιπέδων, είναι μη στάσιμος. 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1% 
του MacKinnon, έπεται ότι ο γενικός δείκτης LP2,, σε τιμές πρώτων 
λογαριθμικών διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R2, = LP2, - LP2M ~ 
1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο γενικός δείκτης 
μετοχών των βιομηχανιών στο ΧΑΑ περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, ή με άλλα 
λόγια είναι αυτός ολοκληρωμένος τάξεως ένα, οπότε και γράφεται ότι LP2, 
~Ι(1)· 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

Πίνακας 3.5: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη τιμών μετοχών των Τραπεζών στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LP11) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.741 -4.734 -4.737 
-4.723 -4.701 -4.689 

-4.913* -4.910* -4.923*! 
-4.880*! -4.860* -4.857* 

1.075 0.908 0.582 
(0.300) (0.340) (0.445) 

0.575 -1.040 -2.367 
-4.904 -4.900 -4.911 
-4.855 -4.834 -4.828 

Πρώτες Διαφορές (R11 ) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.921 -4.914 -4.905 
-4.905*! -4.881* -4.855* 

0.456 1.109 1.133 
(0.499) (0.292) (0.287) 
-9.096 -9.118 -9.102 
-4.912 -4.906 -4.896 
-4.879 -4.856 -4.830 

-4.944*! -4.940* -4.931* 
-4.895 -4.874 -4.848 
0.000 0.142 0.144 

(1.000) (0.706) (0.704) 
-8.767 -8.833 -8.817 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.5: 

1. Σύμφωνα με το στατιστικό AIC προτιμότερη είναι η εξειδίκευση της 
εξισώσεως που περιέχει και σταθερή και τάση σε αρχικά επίπεδα τιμών 
της χρονοσειράς. Αντίθετα, σύμφωνα με το στατιστικό SC προτιμότερη 
είναι η εξειδίκευση της εξισώσεως που δεν περιέχει ούτε σταθερή ούτε 
τάση σε αρχικά επίπεδα τιμών της χρονοσειράς. Τα στατιστικά AIC και SC 
συμφωνούν ότι σε επίπεδα πρώτων διαφορών προτιμότερες είναι οι 
εξειδικεύσεις των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση. 

2. Επειδή ο δείκτης ADF είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 
1% του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP11,, σε τιμές αρχικών 
λογαριθμικών επιπέδων, είναι μη στάσιμος. 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1% 
του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP11„ σε τιμές πρώτων λογαριθμικών 
διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R11, = LP11t - LP11Μ - 1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο δείκτης μετοχών 
των τραπεζών στο ΧΑΑ περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, ή με άλλα λόγια είναι 
αυτός ολοκληρωμένος τάξεως ένα, οπότε και γράφεται ότι LP11, ~ 1(1). 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

Πίνακας 3.6: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη τιμών μετοχών των Ασφαλιστικών Εταιριών στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LP12) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.480* -4.482 -4.472 
-4.464*! -4.449* -4.423* 

4.367 4.747 4.751 
(0.037) (0.029) (0.029) 

0.394 -1.488 -1.014 
-4.487* -4.491*! -4.481* 
-4.454 -4.442 -4.415 
2.213 1.965 1.946 

(0.137) (0.161) (0.163) 
0.293 -1.597 -1.304 

-4.483 -4.486 -4.476 
-4.434 -4.420 -4.394 

Πρώτες Διαφορές (R12) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.497*! -4.488* -4.482* 
-4.480*! -4.455* -4.433* 

1.961 2.273 2.458 
(0.161) (0.131) (0.117) 

-12.202 -12.189 -12.220 
-4.493 -4.484 -4.480 
-4.460 -4.435 -4.414 

-4.481 -4.473 -4.470 
-4.432 -4.407 -4.388 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.6: 

1. Σύμφωνα με το στατιστικό AIC προτιμότερη είναι η εξειδίκευση της 
εξισώσεως που περιέχει μόνον σταθερή σε αρχικά επίπεδα τιμών της 
χρονοσειράς. Αντίθετα, σύμφωνα με το στατιστικό SC προτιμότερη είναι η 
εξειδίκευση της εξισώσεως που δεν περιέχει ούτε σταθερή ούτε τάση σε 
αρχικά επίπεδα τιμών της χρονοσειράς. Τα στατιστικά AIC και SC 
συμφωνούν ότι σε επίπεδα πρώτων διαφορών προτιμότερες είναι οι 
εξειδικεύσεις των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση. 

2. Επειδή ο δείκτης ADF για q=1 είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη 
κρίσιμη τιμή 1% του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP12t, σε τιμές 
αρχικών λογαριθμικών επιπέδων, είναι μη στάσιμος. Δεν ασχολούμαστε 
με τον δείκτη DF για q=0, επειδή σημειώνεται αυτοσυσχέτιση στα 
κατάλοιπα, σύμφωνα με το στατιστικό Ι_Μ(1). 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1% 
του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP12,, σε τιμές πρώτων λογαριθμικών 
διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R12t = LP12, - ίΡ12 Μ ~ 1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο δείκτης μετοχών 
των ασφαλιστικών εταιριών στο ΧΑΑ περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, ή με 
άλλα λόγια είναι αυτός ολοκληρωμένος τάξεως ένα, οπότε και γράφεται ότι 
LP12 t~l(1). 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

Πίνακας 3.7: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη τιμών μετοχών των Μεταφορών στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

Aie 
sc 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AIC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 
AIC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LP21) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-3.523* -3.538* -3.547*! 
-3.507*! -3.505* -3.498* 

0.727 2.589 2.812 
(0.394) (0.108) (0.094) 

0.308 -2.188 -2.755 
-3.513 -3.536 -3.547 
-3.480 -3.487 -3.482 

-3.502 -3.502 -3.522 
-3.453 -3.453 -3.457 

Πρώτες Διαφορές (R21) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-3.522*! -3.513* -3.508* 
-3.506*! -3.481* -3.459* 

0.697 0.923 0.748 
(0.404) (0.337) (0.387) 

-13.308 -13.290 -13.323 
-3.512 -3.503 -3.497 
-3.479 -3.454 -3.432 

-3.499 -3.491 -3.485 
-3.450 -3.425 -3.402 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.7: 

1. Σύμφωνα με το στατιστικό AIC προτιμότερη είναι η εξειδίκευση της 
εξισώσεως που περιέχει και σταθερή και τάση σε αρχικά επίπεδα τιμών 
της χρονοσειράς. Αντίθετα, σύμφωνα με το στατιστικό SC προτιμότερη 
είναι η εξειδίκευση της εξισώσεως που δεν περιέχει ούτε σταθερή ούτε 
τάση σε αρχικά επίπεδα τιμών της χρονοσειράς. Τα στατιστικά AIC και SC 
συμφωνούν ότι σε επίπεδα πρώτων διαφορών προτιμότερες είναι οι 
εξειδικεύσεις των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση. 

2. Επειδή ο δείκτης DF είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1% 
του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP21t, σε τιμές αρχικών λογαριθμικών 
επιπέδων, είναι μη στάσιμος. 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1% 
του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP21,, σε τιμές πρώτων λογαριθμικών 
διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R21t = LP21, - LP21,.! ~ 1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο δείκτης μετοχών 
των Μεταφορών στο ΧΑΑ περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, ή με άλλα λόγια 
είναι αυτός ολοκληρωμένος τάξεως ένα, οπότε και γράφεται ότι LP21t ~ 
1(1). 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 36 



Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

Πίνακας 3.8: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη τιμών μετοχών των Χημικών Εταιριών στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LP22) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.578 -4.577 -4.567 
-4.562 -4.544 -4.518 

-4.652* -4.657*! -4.648* 
-4.620*! -4.608* -4.582* 

0.108 0.046 0.024 
(0.742) (0.831) (0.877) 
-0.257 -1.708 -1.697 
-4.638 -4.642 -4.633 
-4.589 -4.576 -4.551 

Πρώτες Διαφορές (R22) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.662*! -4.652* -4.643* 
-4.646*! -4.619* -4.594* 

0.159 0.160 0.182 
(0.690) (0.689) (0.669) 

-10.577 -10.550 -10.542 
-4.648 -4.638 -4.629 
-4.615 -4.589 -4.564 

-4.656 -4.646 -4.638 
-4.606 -4.580 -4.556 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.8: 

1. Σύμφωνα με το στατιστικό AIC προτιμότερη είναι η εξειδίκευση της 
εξισώσεως που περιέχει μόνον σταθερή σε αρχικά επίπεδα τιμών της 
χρονοσειράς. Αντίθετα, σύμφωνα με το στατιστικό SC προτιμότερη είναι η 
εξειδίκευση της εξισώσεως που δεν περιέχει ούτε σταθερή ούτε τάση σε 
αρχικά επίπεδα τιμών της χρονοσειράς. Τα στατιστικά AIC και SC 
συμφωνούν ότι σε επίπεδα πρώτων διαφορών προτιμότερες είναι οι 
εξειδικεύσεις των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση. 

2. Επειδή ο δείκτης ADF είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 
1% του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP22t, σε τιμές αρχικών 
λογαριθμικών επιπέδων, είναι μη στάσιμος. 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1 % 
του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP22t, σε τιμές πρώτων λογαριθμικών 
διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R22t = LP22, - LP22M ~ 1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο δείκτης μετοχών 
των Χημικών εταιριών στο ΧΑΑ περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, ή με άλλα 
λόγια είναι αυτός ολοκληρωμένος τάξεως ένα, οπότε και γράφεται ότι LP22t 

-1(1). 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

Πίνακας 3.9: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη τιμών μετοχών των Κλωστοϋφαντουργικών Εταιριών στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

Aie 
sc 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AIC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 
AIC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LP23) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.497 -4.493 -4.483 
-4.481 -4.460 -4.434 

-4.544*! -4.542* -4.533* 
-4.511*! -4.493* -4.468* 

0.956 1.208 1.312 
(0.328) (0.272) (0.252) 

0.027 -1.241 -1.291 
-4.534 -4.533 -4.525 
-4.485 -4.467 -4.442 

Πρώτες Διαφορές (R23) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.553*! -4.544* -4.534* 
-4.537*! -4.511* -4.485* 

0.944 0.993 0.977 
(0.331) (0.319) (0.323) 

-11.089 -11.066 -11.044 
-4.544 -4.534 -4.525 
-4.511 -4.485 -4.459 

-4.534 -4.525 -4.515 
-4.485 -4.459 -4.433 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.9: 

1. Σύμφωνα με τα στατιστικά AIC και SC προτιμότερες είναι οι εξειδικεύσεις 
των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση και για τις δύο 
περιπτώσεις της χρονοσειράς (αρχικά επίπεδα και επίπεδα πρώτων 
διαφορών). 

2. Επειδή ο δείκτης ADF είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 
1% του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP23,, σε τιμές αρχικών 
λογαριθμικών επιπέδων, είναι μη στάσιμος. 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1% 
του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP23,, σε τιμές πρώτων λογαριθμικών 
διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R23, = LP23, - LP23M ~ 1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο δείκτης μετοχών 
των Κλωστοϋφαντουργικών Εταιριών στο ΧΑΑ περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, 
ή με άλλα λόγια είναι αυτός ολοκληρωμένος τάξεως ένα, οπότε και 
γράφεται ότι LP23, ~ 1(1). 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

Πίνακας 3.10: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη τιμών μετοχών των Οικοδομικών Υλικών στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LP24) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.452 -4.445 -4.449 
-4.436 -4.412 -4.400 

-4.509* -4.504* -4.511*! 
-4.477*! -4.455* -4.446* 

0.113 0.096 0.032 
(0.736) (0.756) (0.858) 

0.411 -0.837 -1.898 
-4.496 -4.490 -4.497 
-4.446 -4.424 -4.415 

Πρώτες Διαφορές (R24) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.519*! -4.511* -4.503* 
-4.502*! -4.478* -4.454* 

0.000 0.148 0.157 
(1.000) (0.700) (0.691) 

-10.837 -10.835 -10.842 
-4.505 -4.496 -4.489 
-4.472 -4.447 -4.423 

-4.514 -4.505 -4.497 
-4.464 -4.439 -4.414 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.10: 

1. Σύμφωνα με το στατιστικό AIC προτιμότερη είναι η εξειδίκευση της 
εξισώσεως που περιέχει και σταθερή και τάση σε αρχικά επίπεδα τιμών 
της χρονοσειράς. Αντίθετα, σύμφωνα με το στατιστικό SC προτιμότερη 
είναι η εξειδίκευση της εξισώσεως που δεν περιέχει ούτε σταθερή ούτε 
τάση σε αρχικά επίπεδα τιμών της χρονοσειράς. Τα στατιστικά AIC και SC 
συμφωνούν ότι σε επίπεδα πρώτων διαφορών προτιμότερες είναι οι 
εξειδικεύσεις των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση. 

2. Επειδή ο δείκτης ADF είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 
1% του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP24,, σε τιμές αρχικών 
λογαριθμικών επιπέδων, είναι μη στάσιμος. 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1% 
του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP24,, σε τιμές πρώτων λογαριθμικών 
διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R24, = LP24, - LP24M ~ 1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο δείκτης μετοχών 
των Οικοδομικών Υλικών στο ΧΑΑ περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, ή με άλλα 
λόγια είναι αυτός ολοκληρωμένος τάξεως ένα, οπότε και γράφεται ότι LP24, 

~Ι(1). 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

Πίνακας 3.11: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη τιμών μετοχών των Μεταλλουργικών Εταιριών στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά 
Χωρίς 

σταθερή 
ή τάση 

-4.825 
-4.809 

-4.854*! 
-4.821*! 

0.079 
(0.779) 

0.540 

-4.840 
-4.791 

επίπεδα 
Σταθερή 

-4.820 
-4.787 

-4.850* 
-4.801* 

0.078 
(0.780) 
-0.955 

-4.836 
-4.770 

(LP25) 
Σταθερή 
και τάση 

-4.816 
-4.767 

-4.850* 
-4.785* 

0.008 
(0.927) 
-1.730 

-4.837 
-4.754 

Πρώτες 
Χωρίς 

σταθερή 
ή τάση 

-4.863*! 
-4.846*! 

0.000 
(1.000) 

-11.502 
-4.849 
-4.816 

-4.838 
-4.789 

Διαφορές 
Σταθερή 

-4.855* 
-4.822* 

0.110 
(0.740) 

-11.509 
-4.841 
-4.792 

-4.831 
-4.765 

(R25) 
Σταθερή 
και τάση 

-4.845* 
-4.796* 

0.108 
(0.742) 

-11.481 
-4.832 
-4.766 

-4.821 
-4.739 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.11 : 

1. Σύμφωνα με τα στατιστικά AIC και SC προτιμότερες είναι οι εξειδικεύσεις 
των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση και για τις δύο 
περιπτώσεις της χρονοσειράς (αρχικά επίπεδα και επίπεδα πρώτων 
διαφορών). 

2. Επειδή ο δείκτης ADF είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 
1% του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP25,, σε τιμές αρχικών 
λογαριθμικών επιπέδων, είναι μη στάσιμος. 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1% 
του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP25,, σε τιμές πρώτων λογαριθμικών 
διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R25, = LP25, - LP25M ~ 1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο δείκτης μετοχών 
των Μεταλλουργικών Εταιριών στο ΧΑΑ περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, ή με 
άλλα λόγια είναι αυτός ολοκληρωμένος τάξεως ένα, οπότε και γράφεται ότι 
Ι_Ρ25,~Ι(1). 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

Πίνακας 3.12: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη τιμών μετοχών των Εταιριών Διατροφής στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LP26) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-3.998 -3.995 -3.985 
-3.982 -3.962 -3.936 

-4.029*! -4.026* -4.017* 
-3.997*! -3.977* -3.951* 

0.228 0.357 0.384 
(0.633) (0.550) (0.536) 

0.463 -1.029 -0.824 
-4.016 -4.013 -4.004 
-3.967 -3.948 -3.921 

Πρώτες Διαφορές (R26) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-4.038*! -4.031* -4.023* 
-4.022*! -3.998* -3.974* 

0.000 0.302 0.279 
(1.000) (0.583) (0.597) 

-11.401 -11.412 -11.413 
-4.025 -4.018 -4.010 
-3.992 -3.968 -3.944 

-4.010 -4.003 -3.996 
-3.961 -3.937 -3.913 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.12: 

1. Σύμφωνα με τα στατιστικά AIC και SC προτιμότερες είναι οι εξειδικεύσεις 
των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση και για τις δύο 
περιπτώσεις της χρονοσειράς (αρχικά επίπεδα και επίπεδα πρώτων 
διαφορών). 

2. Επειδή ο δείκτης ADF είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 
1% του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP26t, σε τιμές αρχικών 
λογαριθμικών επιπέδων, είναι μη στάσιμος. 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1% 
του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP26t, σε τιμές πρώτων λογαριθμικών 
διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R26, = LP26t - LP26M ~ 1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο δείκτης μετοχών 
των Εταιριών Διατροφής στο ΧΑΑ περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, ή με άλλα 
λόγια είναι αυτός ολοκληρωμένος τάξεως ένα, οπότε και γράφεται ότι LP26, 
-1(1). 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

Πίνακας 3.13: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη τιμών μετοχών των Διάφορων Εταιριών στο ΧΑΑ. 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
(Prob) 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LP27) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-5.225 -5.223 -5.214 
-5.208 -5.190 -5.165 

-5.314*! -5.313* -5.303* 
-5.280*! -5.263* -5.237* 

0.241 0.211 0.194 
(0.623) (0.646) (0.659) 

0.310 -1.337 -1.025 
-5.299 -5.299 -5.289 
-5.250 -5.233 -5.207 

Πρώτες Διαφορές (R27) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 

-5.322*! -5.314* -5.307* 
-5.306*! -5.281* -5.258* 

0.011 0.284 0.344 
(0.915) (0.591) (0.557) 

-10.233 -10.226 -10.256 
-5.308 -5.300 -5.294 
-5.276 -5.251 -5.228 

-5.295 -5.286 -5.281 
-5.245 -5.220 -5.198 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Ανάλυση Πίνακα 3.13: 

1. Σύμφωνα με τα στατιστικά AIC και SC προτιμότερες είναι οι εξειδικεύσεις 
των εξισώσεων που δεν περιέχουν ούτε σταθερή ούτε τάση και για τις δύο 
περιπτώσεις της χρονοσειράς (αρχικά επίπεδα και επίπεδα πρώτων 
διαφορών). 

2. Επειδή ο δείκτης ADF είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 
1% του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP27tl σε τιμές αρχικών 
λογαριθμικών επιπέδων, είναι μη στάσιμος. 

3. Επειδή ο δείκτης DF είναι μικρότερος από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή 1% 
του MacKinnon, έπεται ότι ο δείκτης LP27,, σε τιμές πρώτων λογαριθμικών 
διαφορών, είναι στάσιμος. Είναι δηλαδή R27, = LP27, - LP27t.1 ~ 1(0). 

4. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2 και 3 προκύπτει ότι ο δείκτης μετοχών 
των Διάφορων Εταιριών στο ΧΑΑ περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, ή με άλλα 
λόγια είναι αυτός ολοκληρωμένος τάξεως ένα, οπότε και γράφεται ότι LP27, 

- id). 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελεσματικότητα στο ΧΑΑ 

3.4 Έλεγχος υπάρξεως αυστηρά λευκού θορύβου 

Από τα αποτελέσματα στους Πίνακες (3.2) - (3.13) προκύπτουν τα εξής: 

1. Χρησιμοποιώντας το AIC ως κριτήριο ελέγχου εξειδικεύσεως των 
εξισώσεων των δεικτών στο προηγούμενο Τμήμα, βλέπουμε ότι από τις 12 
εξισώσεις 6 είναι χωρίς σταθερή και χωρίς τάση, 2 είναι με σταθερή και 
χωρίς τάση, και 4 είναι με σταθερή και με τάση. 

2. Χρησιμοποιώντας το SC ως κριτήριο ελέγχου εξειδικεύσεως των 
εξισώσεων των δεικτών, βλέπουμε ότι από τις 12 εξισώσεις και οι 12 είναι 
χωρίς σταθερή και χωρίς τάση. 

3. Χρησιμοποιώντας τα AIC και SC ως κριτήρια ελέγχου εξειδικεύσεως των 
εξισώσεων των αποδόσεων, βλέπουμε ότι από τις 12 εξισώσεις και οι 12 
είναι χωρίς σταθερή και χωρίς τάση. 

Επειδή επιπλέον οι δείκτες τιμών μετοχών είναι όλοι μη στάσιμοι και οι 
αποδόσεις τιμών μετοχών είναι όλες στάσιμοι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
η στοχαστική διαδικασία που ακολουθούν οι δείκτες τιμών μετοχών είναι αυτή 
της σχέσεως (3.8), ή αντίστοιχα της σχέσεως (3.13). Για το λόγο αυτό, στους 
ελέγχους για τη διερεύνηση του κατά πόσον το σφάλμα είναι αυστηρά λευκός 
θόρυβος χρησιμοποιήσαμε την εξειδίκευση της σχέσεως (3.13). 

Στον Πίνακα 3.14 παρουσιάζονται τα στατιστικά για τους τρεις ελέγχους που 
αναφερθήκαμε στο Τμήμα 3.2. Τα στατιστικά αυτά είναι το BG(1), ή αλλιώς το 
Ι_Μ(1), για τον έλεγχο της αυτοσυσχετίσεως, το στατιστικό JB για τον έλεγχο 
της κανονικότητας, και το στατιστικό W για τον έλεγχο της 
ετεροσκεδαστικότητας. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 3.14 προκύπτουν τα εξής, σε επίπεδο 
σημαντικότητας 5%: 

Για τους δείκτες τιμών μετοχών: 
Ι.Όλοι οι δείκτες, πλην του LP21, παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση στα 

κατάλοιπα. 
2. Τα κατάλοιπα για όλους τους δείκτες δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. 
3. Τα κατάλοιπα για όλους τους δείκτες, πλην των LP21, LP24 και LP25, είναι 

ετεροσκεδαστικά. 

Για τις αποδόσεις τιμών μετοχών: 
1. Όλες οι αποδόσεις δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. 
2. Τα κατάλοιπα για όλες τις αποδόσεις δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. 
3. Τα κατάλοιπα για όλες τις αποδόσεις, πλην των R21 και R24, είναι 

ετεροσκεδαστικά. 
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Πίνακας 3.14:Έλεγχοι για την ύπαρξη λευκού θορύβου 

Ρ 

Ρ1 

Ρ2 

Ρ11 

Ρ12 

Ρ21 

Ρ22 

Ρ23 

Ρ24 

Ρ25 

Ρ26 

Ρ27 

Δείκτης 

Κ?) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

1(1) 

Τιμών 

BGÎ1) 

29.778 
(0.000) 

31.897 
(0.000) 

31.065 
(0.000) 

34.542 
(0.000) 

4.367 
(0.037) 

0.727 
(0.394) 

16.587 
(0.000) 

11.779 
(0.001) 

13.801 
(0.000) 

8.411 
(0.004) 

9.055 
(0.003) 

19.830 
(0.000) 

Μετοχών 
JB 

56.526 
(0.000) 

44.999 
(0.000) 

233.04 
(0.000) 

49.385 
(0.000) 

428.40 
(0.000) 

18043 
(0.000) 

88.530 
(0.000) 

128.09 
(0.000) 

563.87 
(0.000) 

228.96 
(0.000) 

241.99 
(0.000) 

68.453 
(0.000) 

W 

18.965 
(0.000) 

32.993 
(0.000) 

8.048 
(0.018) 

30.335 
(0.000) 

6.790 
(0.033) 

0.000 
(0.999) 

7.276 
(0.026) 

35.442 
(0.000) 

1.628 
(0.443) 

5.682 
(0.058) 

11.534 
(0.003) 

31.933 
(0.000) 

Αττόδοσι· 

Κ?) 

1(0) 

1(0) 

1(0) 

1(0) 

1(0) 

1(0) 

1(0) 

1(0) 

1(0) 

1(0) 

1(0) 

1(0) 

1 Τιμών 

BG(1) 

0.303 
(0.582) 

0.736 
(0.391) 

0.052 
(0.820) 

0.456 
(0.499) 

1.961 
(0.161) 

0.967 
(0.404) 

0.159 
(0.690) 

0.944 
(0.331) 

0.000 
(1.000) 

0.000 
(1.000) 

0.000 
(1.000) 

0.011 
(0.915) 

Μετοχών 
JB 

112.40 
(0.000) 

39.407 
(0.000) 

447.64 
(0.000) 

35.102 
(0.000) 

370.13 
(0.000) 

18093 
(0.000) 

109.97 
(0.000) 

151.64 
(0.000) 

1016.6 
(0.000) 

180.89 
(0.000) 

300.69 
(0.000) 

75.794 
(0.000) 

W 

58.401 
(0.000) 

23.064 
(0.000) 

91.123 
(0.000) 

13.903 
(0.001) 

58.162 
(0.000) 

0.724 
(0.696) 

43.248 
(0.000) 

43.215 
(0.000) 

3.516 
(0.172) 

16.689 
(0.000) 

71.516 
(0.000) 

23.608 
(0.000) 

ι ι 
Σημείωση: Επίπεδα σημαντικότητας στις παρενθέσεις. 
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Λαμβάνοντας υπόψη και τους τρεις ελέγχους ταυτόχρονα, προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση δείκτη τιμών μετοχών ή απόδοση τιμών μετοχών που τα 
κατάλοιπα του να είναι ταυτόχρονα χωρίς αυτοσυσχέτιση, να είναι κανονικά 
και να είναι ομοιοσκεδαστικά. Με άλλα λόγια, κανένα από τα σφάλματα δεν 
είναι αυστηρά λευκός θόρυβος. 

3.5 Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Σκοπός του Κεφαλαίου αυτού ήταν να ελέγξουμε την υπόθεση (3.1), ή με 
άλλα λόγια να ελέγξουμε την υπόθεση ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
είναι ασθενώς αποτελεσματικό. Στην περίπτωση που το ΧΑΑ είναι ασθενώς 
αποτελεσματικό, τότε οι τιμές των μετοχών δεν είναι προβλέψιμες αλλά 
αποτελούν αυτές έναν 'αυστηρά τυχαίο περίπατο'. 

Για να αποτελούν όμως οι χρονοσειρές των δεικτών τιμών μετοχών αυστηρά 
τυχαίο περίπατο, πρέπει οι χρονοσειρές αυτές να είναι μη στάσιμες και τα 
σφάλματα τους να είναι αυστηρά λευκοί θόρυβοι. 

Στο Κεφάλαιο αυτό αποδείξαμε ότι οι χρονοσειρές όλων των δεικτών τιμών 
μετοχών είναι μη στάσιμες διαδικασίες και τα αντίστοιχα στοχαστικά 
σφάλματα τους δεν είναι αυστηρά λευκοί θόρυβοι. Ως εκ τούτων οι 
χρονοσειρές όλων των δεικτών τιμών μετοχών δεν είναι αυστηρά τυχαίοι 
περίπατοι. 

Συνοψίζοντας, αφού αποδείξαμε ότι οι χρονοσειρές όλων των δεικτών τιμών 
μετοχών δεν είναι αυστηρά τυχαίοι περίπατοι, έπεται ότι το Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών δεν αποτελεί ασθενώς αποτελεσματική αγορά. Με άλλα λόγια, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι τόσο οι ιστορικές τιμές των μετοχών όσο και οι 
ιστορικές αποδόσεις τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη 
των μελλοντικών τιμών και αποδόσεων των μετοχών. Θα μπορούσαμε 
συνεπώς, όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια της διατριβής αυτής, να 
εκτιμήσουμε συναρτησιακές σχέσεις οι οποίες θα ήταν σε θέση να 
χρησιμοποιηθούν για να αποφέρουν υπερβάλλοντα κέρδη σε επενδυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΟΗΝΩΝ 

4.1 Εισαγωγή 

Είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεν 
αποτελεί αποτελεσματική αγορά. Ως εκ τούτου είναι δυνατό να εκτιμηθούν 
συναρτησιακές σχέσεις των τιμών ή των αποδόσεων των μετοχών, 
χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία, με στόχο τη δυνατότητα προβλέψεως 
των τιμών ή των αποδόσεων των μετοχών. Οι περισσότερο διαδεδομένες 
συναρτησιακές αυτές σχέσεις, ή υποδείγματα, είναι τα εξής: 

1. Το απλό υπόδειγμα αγοράς. 
2. Το υπόδειγμα αγοράς Dimson. (Dimson, 1979) 

Απλό υπόδειγμα αγοράς: Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό η απόδοση μιας 
μετοχής i το χρόνο t, δηλαδή η Rit, είναι συνάρτηση της ταυτόχρονης 
αποδόσεως του χαρτοφυλακίου m της αγοράς το χρόνο t, δηλαδή η Rmt. Το 
υπόδειγμα αυτό γράφεται: 

R i t =a|+PiR m t +s i t (4.1) 

όπου: 

Rit = απόδοση μετοχής i 
Rmt = απόδοση χαρτοφυλακίου m 
eìt= διαταρακτικός όρος 
α, και β| = συντελεστές προς εκτίμηση 

Ειδικότερα, ο συντελεστής βήτα, ßi, είναι θετικός και σημειώνει έτσι ότι όταν η 
απόδοση του χαρτοφυλακίου αυξάνεται, αυξάνεται και η απόδοση της 
συγκεκριμένης μετοχής. 

Υπόδειγμα αγοράς Dimson: Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό η απόδοση 
μιας μετοχής i το χρόνο t, δηλαδή η Rit, είναι συνάρτηση της ταυτόχρονης 
αποδόσεως του χαρτοφυλακίου m της αγοράς το χρόνο t, δηλαδή η Rm„ και 
της αποδόσεως του χαρτοφυλακίου τόσο σε κ προηγούμενες χρονικές 
περιόδους, δηλαδή t-k, όσο και σε κ επόμενες χρονικές περιόδους, δηλαδή 
t+k. Το υπόδειγμα αυτό γράφεται: 
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k 

Rit=a.+ EßijRm,t+j+Sit (4.2) 
j=-k 

όπου: 

a, και ßij = συντελεστές προς εκτίμηση 
-k = χρονικές υστερήσεις(Αιτιβ lags) 
+k = χρονικές προηγήσεις (time leads) 

Ειδικότερα, στα υποδείγματα αυτά, ο συντελεστής βήτα, ßi, ισούται με το 
άθροισμα όλων των μερικών συντελεστών ßij, δηλαδή είναι 

k 

ßi = Σ ßij (4.3) 
j=-k 

Ο συντελεστής αυτός είναι θετικός και σημειώνει έτσι ότι όταν η απόδοση του 
χαρτοφυλακίου αυξανόταν στο παρελθόν, αυξάνεται σήμερα, και αναμένεται 
να αυξηθεί και στο μέλλον, τότε αυξάνεται σήμερα και η απόδοση της 
συγκεκριμένης μετοχής. 

Το απλό υπόδειγμα της αγοράς έχει εκτιμηθεί από ερευνητές για προηγμένα 
κυρίως χρηματιστήρια. Μεταξύ άλλων αναφέρουμε τους Sharpe (1964), 
Martin and Klemkosky (1975), Belkaoui (1977), Brown (1977), Bey and 
Pinches (1980), Huang and Jo (1988). 

To υπόδειγμα αγοράς του Dimson έχει εκτιμηθεί από ερευνητές τόσο για 
προηγμένα όσο και για αναδυόμενα χρηματιστήρια. Μεταξύ άλλων 
αναφέρουμε τους Dimson (1979), Fowler et al (1979), Cohen et al. (1983). 

Τα προβλήματα που απασχολούν την εμπειρική βιβλιογραφία, που 
αναφέρονται στα υποδείγματα αγοράς, είναι κυρίως αυτά που περιστρέφονται 
γύρω από την παραβίαση των βασικών υποθέσεων που συνοδεύουν τον 
διαταρακτικό όρο εί(. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντιέται 
είναι κυρίως το πρόβλημα της υπάρξεως ετεροσκεδαστικότητας στα 
κατάλοιπα των εκτιμημένων εξισώσεων. Από τη σύγκριση μάλιστα των δύο 
υποδειγμάτων αγοράς, φαίνεται ότι το υπόδειγμα αγοράς του Dimson μάλλον 
υπερτερεί του απλού υποδείγματος αγοράς, στην αντιμετώπιση των 
εκτιμητικών προβλημάτων. 

Σχετικά με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι Karathanasis and Patsos 
(1993), και Καραθανάσης και Πατσός (1997) ασχολήθηκαν με την εκτίμηση 
του απλού υποδείγματος αγοράς, και οι Karathanasis and Patsos (1997) και 
Karathanasis, Patsos and Glezakos (1999) ασχολήθηκαν με την εκτίμηση του 
υποδείγματος αγοράς του Dimson. Ως γενικό συμπέρασμα από την εμπειρική 
αυτή βιβλιογραφία που αναφέρεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών , θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι το υπόδειγμα αγοράς του Dimson συμπεριφέρεται 
μάλλον καλύτερα από ότι το απλό υπόδειγμα αγοράς. 
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Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η εκτίμηση των δύο υποδειγμάτων αγοράς 
που αναφέραμε παραπάνω, για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και ο 
συγκριτικός έλεγχος της ποιότητας των εκτιμημένων αυτών υποδειγμάτων. 
Ειδικότερα, ο έλεγχος αυτός γράφεται ως εξής: 

Η0 : Το υπόδειγμα αγοράς Dimson είναι προτιμότερο από το απλό 
υπόδειγμα αγοράς για το ΧΑΑ. (4.4) 

Για τον έλεγχο της υποθέσεως (4.4) θα χρησιμοποιήσουμε τη μεθοδολογία 
που παρουσιάζεται στο επόμενο τμήμα. 

4.2 Μεθοδολογία εκτιμήσεως των υποδειγμάτων αγοράς 

Για την εκτίμηση των υποδειγμάτων αγοράς χρησιμοποιείται συνήθως η 
συνηθισμένη μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (ordinary least squares, 
OLS). 

Οι βασικές υποθέσεις που συνοδεύουν τη μέθοδο αυτή είναι οι ακόλουθες 
(Seddighi et al, 2000): 

1. Υποθέσεις που περιλαμβάνουν τον διαταρακτικό όρο: 

Μηδενικός μέσος: Ε(ε,) = 0, για όλα τα t. (4.5) 

Ομοιοσκεδαστικότητα: varfo) = Ε(ε,2) = σ2, για όλα τα t. (4.6) 

Ανεξαρτησία, ή μη αυτοσυσχέτιση: οον(ε(, ε8) = Ε(ε4ε3) = 0, για t Φ S. (4.7) 

Κανονικότητα: ε4 ~Ν(0, σ2), για όλα τα t. (4.8) 

2. Υποθέσεις που περιλαμβάνουν τις ερμηνευτικές μεταβλητές: 

Μη στοχαστικότητα των ερμηνευτικών μεταβλητών: Κάθε ερμηνευτική 
μεταβλητή είναι δεδομένη σε επαναλαμβανόμενα δείγματα μεγέθους η, και 
έχει διακύμανση ένα πεπερασμένο θετικό αριθμό. (Για το απλό υπόδειγμα της 
αγοράς είναι δυνατόν να υποτεθεί ότι η ερμηνευτική μεταβλητή είναι και αυτή 
στοχαστική). (4.9) 

Ικανό μέγεθος δείγματος: n > κ + 1, όπου κ = αριθμός ερμηνευτικών 
μεταβλητών. (4.10) 

Όχι ετεροσκεδαστικότητα: Δεν υπάρχει κάποια γραμμική σχέση που να 
συνδέει οποιεσδήποτε ερμηνευτικές μεταβλητές. (4.11) 

Δεν υπάρχει λάθος εξειδικεύσεως: Η εξίσωση παλινδρομήσεως είναι 
σωστά εξειδικευμένη ως προς τις μεταβλητές που περιέχει και ως προς τη 
συναρτησιακή μορφή της. (4.12) 
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Κάτω από τις υποθέσεις αυτές οι εκτιμητές των ελαχίστων τετραγώνων είναι 
άριστοι, γραμμικοί, και αμερόληπτοι εκτιμητές (best linear unbiased 
estimators, BLUE). 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι πριν από την αποδοχή μιας εκτιμήσεως 
θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι ως προς την ισχύ ή όχι βασικών από τις 
υποθέσεις αυτές. ΟΙ έλεγχοι που χρησιμοποιούμε στο κεφάλαιο αυτό είναι οι 
εξής: 

Για την αυτοσυσχέτιση, το στατιστικό των Breusch (1978) και Godfrey (1978), 
BG(m), ή πολλαπλασιαστή του Lagrange, LM(m), [βλέπε (3.23)]. 

Πα την κανονικότητα, το στατιστικό των Jarque - Bera (1980), JB, [βλέπε 
(3.24)] 

Για την ετεροσκεδαστικότητα, το στατιστικό του White (1980), W, [βλέπε 
(3.25)]. 

Για τον έλεγχο της υπό συνθήκη αυτοσυχετίσεως ως προς την 
ετεροσκεδαστικότητα (autoregressive conditional heteroscedasticity, ARCH), 
το στατιστικό (Engle, 1982, 1983) 

ARCH(q)=nR2 - χ2(ς) (4.13) 

όπου R2 είναι ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού από τη βοηθητική 
παλινδρόμιση 

ef =a 0 +a 1 ef_ 1 +a 2 ef_ 2 . . .+a q ef_ q (4.14) 

με et = κατάλοιπα αρχικών εξισώσεων παλινδρομήσεως, ή από την 
παλινδρόμιση 

sf = a 0 + a1ef_1+...+aqef_q +b1sf_1+...+bpsf_p (4.15) 

με st

2 = υπό συνθήκη διακύμανση των καταλοίπων. Στην περίπτωση που 
γίνεται χρήση της (4.15) αναφερόμαστε αναλογικά στον γενικευμένο έλεγχο 
της υπό συνθήκη αυτοσυχετίσεως ως προς την ετεροσκεδαστικότητα 
(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity, GARCH(q,p)), 
(Bollerslev, (1986), Bollerslev et al (1992)). 

Για το συγκριτικό έλεγχο της προτιμότερης εξειδικεύσεως των εξισώσεων 
παλινδρομήσεως, τα στατιστικά των Akaike (1973), AIC, και Schwarz (1978), 
SC, [βλέπε (3.21) και (3.22) αντίστοιχα]. 

Για τη σωστή εξειδίκευση μιας εξισώσεως παλινδρομήσεως το στατιστικό του 
Ramsey (1969, 1974) (Ramsey RESET test, RRT), το οποίο βασίζεται στον 
έλεγχο της σημαντικότητας των συντελεστών παλινδρομήσεως μιας 
επαυξημένης της βασικής εξισώσεως. Η επαυξημένη εξίσωση 
παλινδρομήσεως περιλαμβάνει ως επιπλέον μεταβλητές, δυνάμεις της 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 49 



Κεφάλαιο 4: Υποδείγματα αγοράς στο ΧΑΑ 

εκτιμημένης ανεξάρτητης μεταβλητής από τη βασική εξίσωση 
παλινδρομήσεως. Το στατιστικό που χρησιμοποιούμε είναι ο λόγος της 
πιθανοφάνειας (likelihood ratio, LR). 

Τέλος για τον έλεγχο της σταθερότητας των συντελεστών παλινδρομήσεως 
και τον έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας της εξισώσεως παλινδρομήσεως 
χρησιμοποιούμε τα γνωστά στατιστικά του λόγου της πιθανοφάνειας, CHOW-
Break και CHOW-Forecast (Chow, 1960), που βασίζονται στην 
τμηματοποίηση του συνολικού δείγματος σε δύο μέρη. 

Υπενθυμίζουμε ότι (Κάτος και Πέκος(1990) 'Εφαρμοσμένη Στατιστική): 

Στην περίπτωση που παραβιάζεται η υπόθεση της ομοιοσκεδαστικότητας, οι 
εκτιμητές των συντελεστών παλινδρομήσεως είναι αμερόληπτοι, μη 
αποτελεσματικοί (τόσο σε μικρά όσο και σε μεγάλα δείγματα), αλλά συνεπείς. 
Αποτέλεσμα της μη αποτελεσματικότητας είναι η εφαρμογή των ελέγχων 
υποθέσεων στους συντελεστές παλινδρομήσεως, καθώς και ο σχηματισμός 
των διαστημάτων εμπιστοσύνης, να είναι αναξιόπιστοι. Επιπλέον, οι 
προβλέψεις είναι μη αποτελεσματικές. 

Στην περίπτωση που παραβιάζεται η υπόθεση της αυτοσυσχετίσεως, οι 
εκτιμητές των συντελεστών παλινδρομήσεως είναι αμερόληπτοι, μη 
αποτελεσματικοί (τόσο σε μικρά όσο και σε μεγάλα δείγματα), αλλά συνεπείς. 
Αποτέλεσμα της μη αποτελεσματικότητας είναι η εφαρμογή των ελέγχων 
υποθέσεων στους συντελεστές παλινδρομήσεως, καθώς και ο σχηματισμός 
των διαστημάτων εμπιστοσύνης, να είναι αναξιόπιστοι. Επιπλέον, οι 
προβλέψεις είναι μη αποτελεσματικές. 

Στην περίπτωση που παραβιάζεται η υπόθεση της σωστής εξειδικεύσεως, οι 
ιδιότητες των εκτιμητών των συντελεστών παλινδρομήσεως εξαρτώνται από 
το είδος της λαθεμένης εξειδικεύσεως. Γενικά όμως, οι έλεγχοι υποθέσεων και 
τα διαστήματα εμπιστοσύνης είναι αναξιόπιστα. 

Τέλος, στην περίπτωση που παραβιάζεται η υπόθεση της κανονικότητας, οι 
έλεγχοι και τα διαστήματα εμπιστοσύνης είναι αναξιόπιστα. 

Στα επόμενα τμήματα του κεφαλαίου αυτού γίνεται χρήση όλων των ελέγχων 
που σημειώσαμε παραπάνω. Πέραν όμως από τις εκτιμήσεις OLS, στις 
περιπτώσεις που παραβιάζονται βασικές υποθέσεις, παρουσιάζονται 
αντίστοιχα και αποτελέσματα εκτιμήσεων των υποδειγμάτων αγοράς με τις 
μεθόδους AR(1), ARCH(1) και GARCH(1,1) (Greene, 1993), οι οποίες 
βασίζονται στη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας. 
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4.3 Εκτίμηση του απλού υποδείγματος αγοράς 

Είδαμε στο Κεφάλαιο 3 ότι όλες οι αποδόσεις των τιμών των μετοχών είναι 
στάσιμες. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβλητές αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του απλού υποδείγματος αγοράς (4.1). 
Μολονότι, με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας μπορούμε να 
καταστρώσουμε διάφορα υποδείγματα, τα υποδείγματα που χρησιμοποιούμε 
στη διατριβή αυτή βασίζονται στο σκεπτικό του 'συνόλου - άμεσου 
υποσυνόλου'. 

Χρησιμοποιούμε τα εξής είδη 'συνόλων - άμεσων υποσυνόλων': 

Κατηγορία Ι: 

Χρηματιστήριο (R) => Κλάδος Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών (R1 ) 

Χρηματιστήριο (R) 3 Κλάδος Βιομηχανιών (R2) 

Κατηγορία II: 

Κλάδος Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών (R1 ) ζ> Τράπεζες (R11 ) 

Κλάδος Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών (R1) 3 Ασφαλιστικές Εταιρίες 
(R12) 

Κατηγορία III: 

Κλάδος Βιομηχανιών (R2) 3 Μεταφορές (R21) 

Κλάδος Βιομηχανιών (R2) 3 Χημικά (R22) 

Κλάδος Βιομηχανιών (R2) 3 Κλωστοϋφαντουργικά (R23) 

Κλάδος Βιομηχανιών (R2) => Οικοδομικά Υλικά (R24) 

Κλάδος Βιομηχανιών (R2) 3 Μεταλλουργικά (R25) 

Κλάδος Βιομηχανιών (R2) 3 Διατροφής (R26) 

Κλάδος Βιομηχανιών (R2) 3 Διάφορα (R27) 

Βέβαια, όλα τα παραπάνω επιμέρους σύνολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
ως υποσύνολα του ενός και μοναδικού ευρύτερου συνόλου, του γενικού 
συνόλου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις των 11 
απλών υποδειγμάτων αγοράς για το ΧΑΑ, με τη μέθοδο OLS, σύμφωνα με το 
σκεπτικό που σημειώσαμε παραπάνω. 
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Πίνακας 4.1: OLS εκτιμήσεις του απλού υποδείγματος αγοράς. 

R1/ 
R 

R2/ 
R 

R11 / 
R1 

R12/ 
R1 

R21/ 
R2 

R22/ 
R2 

R23/ 
R2 

R24/ 
R2 

R25/ 
R2 

R26/ 
R2 

R27/ 
R2 

b 

1.027 

0.849 

1.018 

0.824 

0.650 

1.057 

1.037 

0.997 

0.752 

1.250 

0.724 

t-ratio 

39.63 
(0.00) 

29.15 
(0.00) 

197.0 
(0.00) 

14.25 
(0.00) 

4.457 
(0.00) 

20.79 
(0.00) 

17.58 
(0.00) 

15.22 
(0.00) 

12.64 
(0.00) 

15.20 
(0.00) 

17.81 
(0.00) 

Adj. 
R2 

0.886 

0.808 

0.995 

0.500 

0.085 

0.681 

0.604 

0.533 

0.540 

0.532 

0.610 

LM(1) 

0.075 
(0.78) 

5.038 
(0.03) 

0.860 
(0.35) 

0.646 
(0.42) 

0.050 
(0.82) 

2.104 
(0.15) 

2.898 
(0.09) 

0.873 
(0.35) 

1.690 
(0.19) 

1.253 
(0.26) 

1.779 
(0.18) 

W 

29.87 
(0.00) 

57.48 
(0.00) 

44.76 
(0.00) 

17.60 
(0.00) 

0.061 
(0.97) 

3.967 
(0.14) 

0.036 
(0.98) 

14.22 
(0.00) 

50.01 
(0.00) 

1.728 
(0.42) 

0.197 
(0.91) 

JB 

1376. 
(0.00) 

95.32 
(0.00) 

376.1 
(0.00) 

688.6 
(0.00) 

27179 
(0.00) 

1.389 
(0.50) 

784.4 
(0.00) 

842.5 
(0.00) 

842.2 
(0.00) 

974.4 
(0.00) 

895.6 
(0.00) 

ARCH 

(1) 

22.23 
(0.00) 

7.637 
(0.01) 

16.88 
(0.00) 

25.88 
(0.00) 

0.013 
(0.91) 

0.024 
(0.88) 

13.45 
(0.00) 

6.145 
(0.01) 

0.020 
(0.89) 

14.49 
(0.00) 

0.065 
(0.80) 

CH 
Break 

1.037 
(0.59) 

2.178 
(0.34) 

0.063 
(0.97) 

2.746 
(0.25) 

7.247 
(0.03) 

4.610 
(0.10) 

0.334 
(0.85) 

0.583 
(0.75) 

0.294 
(0.86) 

0.631 
(0.73) 

4.031 
(0.13) 

CH 
Focst 

1.924 
(0.99) 

5.059 
(0.96) 

5.022 
(0.96) 

59.36 
(0.00) 

159.7 
(0.00) 

9.852 
(0.63) 

11.48 
(0.49) 

2.075 
(0.99) 

1.747 
(0.99) 

6.898 
(0.86) 

10.57 
(0.57) 

RRT 

(2) 

10.92 
(0.01) 

20.90 
(0.00) 

3.99 
(0.14) 

3.54 
(0.17) 

0.654 
(0.72) 

1.921 
(0.38) 

2.257 
(0.32) 

2.578 
(0.32) 

32.38 
(0.00) 

0.204 
(0.90) 

2.743 
(0.25) 

Σημείωση: Επίπεδα σημαντικότητας στις παρενθέσεις. 

Από τις εκτιμήσεις στον Πίνακα 4.1 προκύπτουν τα εξής: 

1. Οι συντελεστές βήτα σε όλες τις περιπτώσεις είναι σημαντικές, όπως 
φαίνεται από τα πολύ υψηλά t-ratios. 

2. Στο 9.1% των περιπτώσεων παρατηρείται αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. 
3. Στο 54.5% των περιπτώσεων παρατηρείται ετεροσκεδαστικότητα στα 

κατάλοιπα. 
4. Στο 90.9% των περιπτώσεων παρατηρείται μη κανονικότητα στα 

κατάλοιπα. 
5. Στο 63.6% των περιπτώσεων παρατηρείται υπό συνθήκη αυτοσυσχέτιση 

ως προς την ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα. 
6. Στο 9.1% των περιπτώσεων παρατηρείται μη σταθερότητα στους 

συντελεστές παλινδρομήσεως. 
7. Στο 18.2% των περιπτώσεων παρατηρείται προβλεπτική αποτυχία. 
8. Στο 27.3% των περιπτώσεων παρατηρείται λάθος εξειδικεύσεως. 
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Από μια παραπέρα διερεύνηση της μη κανονικότητας των καταλοίπων, 
προκύπτει ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα κατάλοιπα παρουσιάζουν 
υψηλούς συντελεστές κυρτώσεως, με αποτέλεσμα οι κατανομές των 
καταλοίπων να είναι λεπτόκυρτες. Η ιδιότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι 
παρατηρούνται ακραίες τιμές στις αποδόσεις ορισμένων περιόδων (βλέπε 
Τμήμα 2.3). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις περιπτώσεις στον Πίνακα 4.1 
παρουσιάζουν στα κατάλοιπα ετεροσκεδαστικότητα και υπό συνθήκη 
αυτοσυσχέτιση ως προς την ετεροσκεδαστικότητα, στον Πίνακα 4.2 
παρουσιάζονται αποτελέσματα των εκτιμήσεων του απλού υποδείγματος 
αγοράς για το ΧΑΑ με τις μεθόδους AR(1), ARCH(1) και GARCH(1). 

Πίνακας 
αγοράς. 

R 1 / 
R 

R2/ 
R 

R11/ 
R1 

R12/ 
R1 

R21/ 
R2 

R22/ 
R2 

R23/ 
R2 

R24/ 
R2 

R25/ 
R2 

R26/ 
R2 

R27/ 
R2 

4.2: AR, 

b 

1.0455 

0.8326 

1.0295 

0.7098 

1.0958 

0.9729 

1.0058 

0.8498 

ARCH, GARCH εκτιμήσεις του 

t-ratios 

46.974 
(0.000) 

36.891 
(0.000) 

264.529 
(0.000) 

19.739 
(0.000) 

35.173 
(0.000) 

21.278 
(0.000) 

22.738 
(0.000) 

14.461 
(0.000) 

Adj. R2 

0.8845 

0.8091 

0.9946 

0.4849 

0.5906 

0.5257 

0.3775 

0.4666 

AR(1) 

0.2201 
(0.011) 

απλού υποδείγματος 

ARCH(1) 

0.3476 
(0.002) 

0.3244 
(0.004) 

0.2615 
(0.000) 

0.2876 
(0.001) 

0.3760 
(0.000) 

0.5600 
(0.000) 

0.7567 
(0.000) 

0.1756 
(0.000) 

GARCH(1) 

0.7488 
(0.000) 

0.6599 
(0.000) 

0.4660 
(0.000) 

0.3013 
(0.002) 

0.8536 
(0.000) 

Σημείωση: Επίπεδα σημαντικότητας στις παρενθέσεις. 
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4.4 Εκτίμηση του υποδείγματος αγοράς Dimson 

Το πρόβλημα με την εκτίμηση των υποδειγμάτων αγοράς Dimson είναι ότι 
δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων το σωστό μέγεθος των υστερήσεων (-κ) και 
των προηγήσεων (+κ) στην εξίσωση (4.2). Ως εκ τούτου είμαστε 
υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε κάποιο κριτήριο για να αποφασίσουμε 
σχετικά με το σωστό μέγεθος του κ. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιούμε 
ως τέτοια κριτήρια τα στατιστικά AIC και SC. 

Στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για 
πειραματισμούς μέχρι κ=6. Η περίπτωση για κ=0 αντιστοιχεί προφανώς στο 
απλό υπόδειγμα αγοράς. 

Πίνακας 4.3: Στατιστικά AIC και SC σε εκτιμημένες εξισώσεις Dimson. 

-k,+k 

R 1 / 
R 

R2/ 
R 

R11 / 
R1 

R12/ 
R1 

R21/ 
R2 

R22/ 
R2 

R23/ 
R2 

R24/ 
R2 

R25/ 
R2 

R26/ 
R2 

R27/ 
R2 

=> 

AIC 
SC 

AIC 

se 

Aie 

se 

Aie 

se 

Aie 

se 

Aie 

se 

Aie 

se 

Aie 
se 

Aie 

se 

Aie 

se 

Aie 

se 

0 

-6.949 
-6.917* 

-6.716* 
-6.683* 

-10.00* 
-9.968* 

-5.169 
-5.137 

-3.609 
-3.576 

-5.716* 
-5.683* 

-5.419* 
-5.386* 

-5.210 
-5.177* 

-5.401* 
-5.369* 

-4.756* 
-4.723* 

-6.163 
-6.130* 

-1.+1 

-6.953* 
-6.887 

-6.705 
-6.639 

-9.975 
-9.909 

-5.145 
-5.079 

-3.581 
-3.515 

-5.697 
-5.633 

-5.399 
-5.333 

-5.187 
-5.121 

-5.388 
-5.323 

-4.731 
-4.665 

-6.142 
-6.076 

-2,+2 

-6.938 
-6.839 

-6.689 
-6.590 

-9.991 
-9.891 

-5.142 
-5.043 

-4.353* 
-4.254* 

-5.674 
-5.574 

-5.381 
-5.282 

-5.157 
-5.058 

-5.359 
-5.260 

-4.705 
-4.606 

-6.181* 
-6.081 

-3,+3 

-6.933 
-6.800 

-6.686 
-6.553 

-9.998 
-9.864 

-5.298 
-5.164 

-4.330 
-4.197 

-5.688 
-5.555 

-5.355 
-5.222 

-5.163 
-5.030 

-5.334 
-5.201 

-4.684 
-4.551 

-6.178 
-6.045 

-4,+4 

-6.906 
-6.738 

-6.659 
-6.491 

-9.980 
-9.812 

-5.408* 
-5.240* 

-4.309 
-4.141 

-5.694 
-5.526 

-5.341 
-5.173 

-5.196 
-5.028 

-5.309 
-5.141 

-4.685 
-4.517 

-6.171 
-6.003 

-5,+5 

-6.877 
-6.674 

-6.667 
-6.464 

-9.965 
-9.762 

-5.389 
-5.186 

-4.296 
-4.093 

-5.671 
-5.468 

-5.312 
-5.109 

-5.223* 
-5.020 

-5.303 
-5.100 

-4.665 
-4.462 

-6.178 
-5.975 

-6+6 

-6.848 
-6.609 

-6.636 
-6.398 

-9.939 
-9.700 

-5.366 
-5.128 

-4.264 
-4.026 

-5.669 
-5.431 

-5.332 
-5.093 

-5.214 
-4.975 

-5.278 
-5.040 

-4.643 
-4.405 

-6.169 
-5.931 
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Από τα στοιχεία στον Πίνακα 4.3 προκύπτει ότι μόνον για τις περιπτώσεις 
R12/R1 και R21/R2 το κ είναι σαφώς διάφορο του μηδενός, αφού οι τιμές και 
των δύο κριτηρίων AIC και SC είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες τιμές τους 
για κ=0. Στις περιπτώσεις R1/R, R24/R2 και R27/R2 το κ θα μπορούσε να 
θεωρηθεί μερικά διάφορο του μηδενός αφού οι τιμές μόνον του στατιστικού 
AIC είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες τιμές του για κ=0. 

Για τις πέντε αυτές περιπτώσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4 τα 
αποτελέσματα από την εκτίμηση με OLS των υποδειγμάτων αυτών αγοράς 
Dimson. 

Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων στον Πίνακα 4.4. με τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα των πέντε εξισώσεων στον Πίνακα 4.3 προκύπτουν τα εξής 
συμπεράσματα (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%): 

1. Οι συντελεστές βήτα, που αποτελούν το άθροισμα των μερικών 
συντελεστών βήτα, σε όλες τις περιπτώσεις είναι σημαντικές, όπως 
φαίνεται από τα πολύ υψηλά στατιστικά του F. 

2. Και στις πέντε εξισώσεις που εκτιμήθηκαν ως υποδείγματα αγοράς 
Dimson, οι διορθωμένοι ως προς τους βαθμούς ελευθερίας συντελεστές 

πολλαπλού προσδιορισμού, R2, είναι μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους 

συντελεστές R2, που εκτιμήθηκαν στις πέντε αντίστοιχες εξισώσεις ως 
απλά υποδείγματα αγοράς. 

3. Σε κανένα από τα δύο υποδείγματα, για τις πέντε εξισώσεις, δεν 
παρατηρείται αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. 

4. Ενώ στο απλό υπόδειγμα αγοράς, τρεις από τις πέντε εξισώσεις 
παρουσιάζουν ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα, στο υπόδειγμα 
αγοράς Dimson, δύο από τις πέντε εξισώσεις παρουσιάζουν 
ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα. 

5. Και στα δύο υποδείγματα, δεν θεραπεύτηκε το πρόβλημα της μη 
κανονικότητας στα κατάλοιπα. 

6. Ενώ στο απλό υπόδειγμα αγοράς, τρεις από τις πέντε εξισώσεις 
παρουσιάζουν υπό συνθήκη αυτοσυσχέτιση ως προς την 
ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα, στο υπόδειγμα αγοράς Dimson, 
τέσσερις από τις πέντε εξισώσεις παρουσιάζουν υπό συνθήκη 
αυτοσυσχέτιση ως προς την ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα. 

7. Ενώ στο απλό υπόδειγμα αγοράς, μία από τις πέντε εξισώσεις 
παρουσιάζει πρόβλημα μη σταθερότητας των συντελεστών 
παλινδρομήσεως, στο υπόδειγμα αγοράς Dimson, καμία από τις πέντε 
εξισώσεις δεν παρουσιάζει πρόβλημα μη σταθερότητας των συντελεστών 
παλινδρομήσεως 

8. Ενώ στο απλό υπόδειγμα αγοράς, δύο από τις πέντε εξισώσεις 
παρουσιάζουν πρόβλημα προβλεπτικής ικανότητας, στο υπόδειγμα 
αγοράς Dimson, καμία από τις πέντε εξισώσεις δεν παρουσιάζει πρόβλημα 
προβλεπτικής ικανότητας. 

9. Ενώ στο απλό υπόδειγμα αγοράς, μία από τις πέντε εξισώσεις 
παρουσιάζει πρόβλημα εξειδικεύσεως, στο υπόδειγμα αγοράς Dimson, 
δύο από τις πέντε εξισώσεις παρουσιάζουν πρόβλημα εξειδικεύσεως. 
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Πίνακας 4.4: OLS εκτιμήσεις του υποδείγματος αγοράς Dimson 

k b F Adj! LM(1) W JB ARCH CH CH RRT 
R2 (1) Break Focst (2) 

R1/ -1.+1 1.087 532.7 0.889 0.198 33.85 915.7 16.31 1.335 2.116 7.891 
R (0.00) (0.66) (0.00) (0.00) (0.00) (0.86) (0.99) (0.02) 

R2/ 
R 

R11 / 
R1 

R12/ -4,+4 0.728 31.99 0.590 1.760 61.03 194.3 7.134 4.331 5.837 10.97 
R1 (0.00) (0.18) (0.00) (0.00) (0.01) (0.93) (0.99) (0.01) 

R21/ -2,+2 0.657 10.70 0.197 0.78 17.29 179.2 4.318 2.595 31.45 3.370 
R2 (0.00) (0.38) (0.07) (0.00) (0.04) (0.86) (0.09) (0.19) 

R22/ 
R2 

R23/ 
R2 

R24/ -5,+5 0.872 25.20 0.581 1.250 27.71 503.8 13.72 6.452 7.035 1.316 
R2 (0.00) (0.26) (0.19) (0.00) (0.00) (0.89) (0.99) (0.52) 

R25/ 
R2 

R26/ 
R2 

R27/ -2,+2 0.764 68.77 0.631 2.188 3.016 768.5 0.037 9.656 16.62 1.087 
R2 (0.00) (0.14) (0.98) (0.00) (0.85) (0.14) (0.78) (0.58) 

Σημείωση: Επίπεδα σημαντικότητας στις παρενθέσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις περιπτώσεις στον Πίνακα 4.4 
παρουσιάζουν στα κατάλοιπα ετεροσκεδαστικότητα και υπό συνθήκη 
αυτοσυσχέτιση ως προς την ετεροσκεδαστικότητα, στον Πίνακα 4.5 
παρουσιάζονται αποτελέσματα των εκτιμήσεων του υποδείγματος αγοράς 
Dimson για το ΧΑΑ με τις μεθόδους AR(1), ARCH(1) και GARCH(1). 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 56 



Κεφάλαιο 4: Υποδείγματα αγοράς στο ΧΑΑ 

Πίνακας 4.5: AR(1), ARCH(1), GARCH(1) εκτιμήσεις του υποδείγματος 
αγοράς Dimson 

R 1 / 
R 

R2/ 
R 

R11 / 
R1 

R12/ 
R1 

R21/ 
R2 

R22/ 
R2 

R23/ 
R2 

R24/ 
R2 

R25/ 
R2 

R26/ 
R2 

R27/ 
R2 

k 

-1,+1 

-4+4 

-2,+2 

-5,+5 

b 

1.0800 

0.5631 

0.8699 

1.1179 

F 

309.292 
(0.000) 

22.4773 
(0.000) 

6.6315 
(0.000) 

17.0770 
(0.000) 

Adj. R2 

0.8852 

0.5491 

0.1660 

0.5397 

AR(1) ARCH(1) 

0.2940 
(0.025) 

0.6829 
(0.006) 

0.9294 
(0.000) 

0.7754 
(0.001) 

GARCH(1) 

0.3362 
(0.000) 

Σημείωση: Επίπεδα σημαντικότητας στις παρενθέσεις. 
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4.5 Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Η υπόθεση / ερώτηση που θέσαμε προς διερεύνηση στην αρχή του 
κεφαλαίου αυτού είναι αν το υπόδειγμα αγοράς Dimson είναι προτιμότερο 
από το απλό υπόδειγμα αγοράς για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Στην 
προσπάθεια μας να απαντήσουμε στην ερώτηση αυτή εκτιμήσαμε, 
χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία αποδόσεως των δεικτών τιμών του ΧΑΑ, 
και τα δύο αυτά υποδείγματα. Για να συγκρίνουμε την ποιότητα των 
εκτιμημένων υποδειγμάτων χρησιμοποιήσαμε πληθώρα σχετικών 
στατιστικών, που αναφέρθηκαν στο Τμήμα 4.2. 

Από τα αποτελέσματα στα προηγούμενα δύο τμήματα δεν προέκυψαν σαφή 
συμπεράσματα υπέρ του υποδείγματος αγοράς Dimson. Τα υποδείγματα 
αγοράς Dimson φαίνεται ότι υπερτερούν των απλών υποδειγμάτων, στην 
καλύτερη περίπτωση μόνο στο 45.5% των εξισώσεων, και στη χειρότερη 
περίπτωση μόνο στο 18.2% των εξισώσεων. Έτσι, δεν μπορούμε μετά 
βεβαιότητας να αποδεχθούμε την υπόθεση που θέσαμε στην αρχή του 
κεφαλαίου αυτού, ότι δηλαδή τα υποδείγματα αγοράς Dimson είναι 
προτιμότερα από τα απλά υποδείγματα αγοράς. 

Τέλος, το γεγονός ότι ορισμένοι ερευνητές, όπως π.χ. οι Karathanasis and 
Patsos (1997) και Karathanasis, Patsos, and Glezakos (1999), υποστηρίζουν 
ότι τα υποδείγματα αγοράς Dimson συμπεριφέρονται καλύτερα από τα απλά 
υποδείγματα αγοράς για το ΧΑΑ, οφείλεται μάλλον στο ότι χρησιμοποιήθηκαν 
κατά τις εκτιμήσεις των υποδειγμάτων αυτών ημερήσια και όχι μηνιαία 
στοιχεία. Αποτέλεσμα της χρησιμοποιήσεως ημερήσιων στοιχείων ήταν η 
καλύτερη μάλλον απόδοση των βραχυχρόνιων και μη χρονικά 
συγχρονισμένων αλληλεξαρτήσεων, όπως π.χ. είναι οι αλληλεξαρτήσεις με 
χρονικές υστερήσεις ή με χρονικές προηγήσεις. Τα μηνιαία στοιχεία, ως 
αθροιστική μονάδα μετρήσεως σε σχέση με τα ημερήσια στοιχεία, δεν 
μπόρεσαν ίσως να απεικονίσουν περισσότερο λεπτομερειακά το φαινόμενο 
της συγχρονισμένης, για τα απλά υποδείγματα αγοράς, ή της μη 
συγχρονισμένης, για τα υποδείγματα αγοράς Dimson, εξαρτήσεως. 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 58 



Κεφάλαιο 5: Αιτιότητα στο ΧΑΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

5.1 Εισαγωγή 

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Κεφαλαίου 3, ότι δηλαδή το 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεν αποτελεί αποτελεσματική αγορά, 
προσπαθήσαμε στο Κεφάλαιο 4 να ελέγξουμε την υπόθεση ότι το υπόδειγμα 
αγοράς Dimson είναι προτιμότερο από το απλό υπόδειγμα αγοράς για το 
ΧΑΑ. Βρήκαμε μάλιστα εκεί ότι δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι 
ισχύει η υπόθεση αυτή. 

Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού μας κάνει να στραφούμε στη διερεύνηση 
της ύπαρξης αλληλεξαρτήσεως μεταξύ των διαφόρων δεικτών τιμών των 
μετοχών, ή μεταξύ των διαφόρων αποδόσεων τιμών των μετοχών. Η 
διερεύνηση αυτή αναφέρεται ως διερεύνηση «κυριαρχίας» (dominance), ή ως 
διερεύνηση «αιτιότητας» (causality). 

Λέγοντας «κυριαρχία» ενός κλάδου στο Χρηματιστήριο, εννοούμε ότι οι 
μεταβολές του δείκτη τιμών των μετοχών του κλάδου αυτού παρασύρουν σε 
παρόμοιες μεταβολές τους δείκτες τιμών των μετοχών των άλλων κλάδων του 
Χρηματιστηρίου. Με άλλα λόγια λέμε ότι οι μεταβολές του δείκτη τιμών των 
μετοχών ενός κυρίαρχου κλάδου γίνονται «αιτία» να μεταβληθούν ανάλογα 
και οι δείκτες τιμών των μετοχών άλλων κλάδων. 

Πολλοί ερευνητές θεωρούν a priori, λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό των 
διαπραγματευόμενων μετοχών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ότι 
ορισμένοι κλάδοι αποτελούν από τη φύση τους ηγετικούς κλάδους. Οι 
Σταυρινός και Σιταρά (1997) θεωρούν π.χ., ότι ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί 
ηγετικό κλάδο στο ΧΑΑ, και προχωρούν στον εμπειρικό έλεγχο της 
υποθέσεως τους αυτής. 

Στην παρούσα διατριβή δεν κάνουμε καμία αρχική υπόθεση ως προς το 
ποιος κλάδος είναι κυρίαρχος ή ηγετικός (leading) στο ΧΑΑ. Αντίθετα, 
προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις επιρροές του οποιουδήποτε κλάδου 
στους υπόλοιπους κλάδους χωριστά. Χωρίζουμε μάλιστα τη διερεύνηση μας 
σε πέντε κατηγορίες: 

1. Την αθροιστική, όπου διερευνούμε τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των δύο 
αθροιστικών κλάδων, δηλαδή του 'κλάδου των τραπεζών και ασφαλιστικών 
εταιριών' και του 'κλάδου των βιομηχανιών'. 

2. Την ειδική, όπου διερευνούμε τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ και των εννέα 
κλάδων ταυτόχρονα, δηλαδή των κλάδων των τραπεζών, ασφαλιστικών 
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εταιριών, μεταφορών, χημικών, κλωστοϋφαντουργικών, οικοδομικών 
υλικών, μεταλλουργικών, διατροφής, και διαφόρων. 

3. Τη γενική, όπου διερευνούμε τις σχέσεις αιτιότητας καθενός από τους δύο 
γενικότερους κλάδους χωριστά, ως προς το σύνολο του ΧΑΑ. 

4. Τη συνολική, όπου διερευνούμε τις σχέσεις αιτιότητας καθενός από τους 
εννέα κλάδους χωριστά, ως προς το σύνολο του ΧΑΑ. 

5. Τη μερική, όπου διερευνούμε τις σχέσεις αιτιότητας καθενός από τους 
εννέα κλάδους χωριστά, ως προς το γενικότερο σύνολο του ΧΑΑ στο 
οποίο αυτές βρίσκονται. 

5.2 Μεθοδολογία διερευνήσεως σχέσεων αιτιότητας 

Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η μεθοδολογία που παρουσιάζεται στο 
τμήμα αυτό δεν αναφέρεται σε ουσιαστικές συναρτησιακές σχέσεις μεταξύ 
αίτιου και αιτιατού, ή μεταξύ εξαρτημένης και ερμηνευτικής μεταβλητής, αλλά 
αναφέρεται σε καθαρά στατιστικές μεθοδολογίες οι οποίες προσπαθούν με 
συγκεκριμένα στατιστικά κριτήρια να αποκαλύψουν αν υπάρχει ή όχι 
στατιστική σχέση αιτιότητας μεταξύ δύο μεταβλητών. 

Μεταξύ δύο μεταβλητών Χ, και Υ„ διακρίνουμε τις εξής δύο κατηγορίες 
αιτιότητας (Seddighi, et al 2000): 

1. Τη μονόδρομη αιτιότητα (unidirectional causality), όπου η μεταβλητή Χ, 
προξενεί τη μεταβλητή Υ„ αλλά η μεταβλητή Yt δεν προξενεί τη μεταβλητή 
χ,. 

2. Την αμφίδρομη αιτιότητα (bilateral causality), ή την 
ανατροφοδοτούμενη αιτιότητα (feedback causality), όπου οι δύο 
μεταβλητές Xt και Υ, προσδιορίζονται ταυτόχρονα. 

Ο περισσότερο διαδεδομένος έλεγχος αιτιότητας μεταξύ δύο μεταβλητών Χ, 
και Yt, είναι ο έλεγχος του Granger (1969), ο οποίος βασίζεται στη διαδικασία 
VAR(k), όπου k είναι η τάξη του παρακάτω υποδείγματος VAR: 

k k 

Yt=aiO+Z a l j x t - j+Zßl j Y t - j + E l j (5·1) 
j=1 j=1 

k k 
Xt =«20 + Z a 2 j x t - j +Zß2jYt-j +s2j (5.2) 

j=1 j=1 

Λαμβάνοντας υπόψη το υπόδειγμα των δύο εξισώσεων (5.1) και (5.2) 
διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 

1. Εάν ισχύει ότι {a11f α12, ..., a1k}*0 και {β21, β22, ..., ß2k}=0, τότε υπάρχει 
μονόδρομη αιτιότητα από το Χ, στο Υ„ η οποία σημειώνεται ως Xt=>Yt· 
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2. Εάν ισχύει ότι {α,,, α12, ..., a1k}=0 και {β21, β22, ..., ß2k}*0, τότε υπάρχει 
μονόδρομη αιτιότητα από το Υ, στο Χ„ η οποία σημειώνεται ως Y,=>Xt. 

3. Εάν ισχύει ότι {a11f α12, ..., a1k}*0 και {β21, β22, ..., ß2k}*0, τότε υπάρχει 
αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ των Χ, και Υ,, η οποία σημειώνεται ως Xt<=>Yt. 

Για τον έλεγχο της σημαντικότητας των συνόλων των συντελεστών α και β 
των τριών περιπτώσεων παραπάνω, χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (5.1) και 
(5.2), χρησιμοποιείται το γνωστό στατιστικό F (Wald, 1943), που σημειώνεται 
παρακάτω: 

,_ (SSR r -SSR u )/k 
F ^ S S R u / ( n - 2 k 1 ) ~ F ( k ' n - 2 k - 1 ) <5·3> 

όπου: SSRU= άθροισμα τετραγώνων καταλοίπων από τη συνολική εξίσωση 
(εξίσωση χωρίς περιορισμούς). 

SSR= άθροισμα τετραγώνων καταλοίπων από την εξίσωση όπου 
υποτίθεται ότι ένα σύνολο μεταβλητών είναι πλεονάζουσες 
(εξίσωση με περιορισμούς). 

Ειδικότερα, οι υποθέσεις σημειώνονται ως εξής: 

Η0: το Χ δεν προξενεί κατά Granger το Υ, δηλαδή είναι {α^, α12, ..., a1k}=0, 
εάν είναι Fc < κρίσιμης τιμής του F 

(5.4) 
Ha: το Χ προξενεί κατά Granger το Υ, δηλαδή είναι {α^, α12, ..., a1k}*0, 

εάν είναι Fc > κρίσιμης τιμής του F 

και 

Η0: το Υ δεν προξενεί κατά Granger το Χ, δηλαδή είναι {β21, β22, ..., ß2k}=0, 
εάν είναι Fc < κρίσιμης τιμής του F 

(5.5) 
Ha: το Υ προξενεί κατά Granger το Χ, δηλαδή είναι {β21, β22,..., ß2k}*0, 

εάν είναι Fc > κρίσιμης τιμής του F 

Η αξιοπιστία του ελέγχου του Granger εξαρτάται από δύο κυρίως πράγματα: 

1. Τη στασιμότητα ή όχι των μεταβλητών. Έχει αποδειχθεί ότι εάν οι 
μεταβλητές είναι μη στάσιμες τότε μειώνεται η αξιοπιστία του ελέγχου 
(Geweke, 1984). 

2. Την τάξη του υποδείγματος VAR. Τα αποτελέσματα των ελέγχων του 
Granger επηρεάζονται άμεσα από την τάξη του υποδείγματος VAR 
(Granger, 1988). 

Αναφορικά με την πρώτη παρατήρηση, είδαμε στο Κεφάλαιο 3 μεθόδους 
ελέγχου της στασιμότητας ή όχι των μεταβλητών. Ως προς τη δεύτερη 
παρατήρηση, ο έλεγχος της τάξεως του υποδείγματος VAR είναι δυνατό να 
γίνει με τα γνωστά κριτήρια Akaike, AIC(k), και Schwartz, SC(k), που είδαμε 
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επίσης στο Κεφάλαιο 3, αλλά που στην περίπτωση των υποδειγμάτων VAR 
γράφονται ως: 

Q m 2 | . 

AIC(k) = ln|Wk|+ (5.6) 

και 

m^k 
SC(k) = ln|Wk|+—ln(n) (5.7) 

όπου: m = αριθμός εξισώσεων 
n = μέγεθος δείγματος 
k = τάξη του υποδείγματος (αντιστοιχεί στην ελάχιστη τιμή των 

κριτηρίων) 
W = αποτελεί εκτίμηση της μήτρας Ω των διακυμάνσεων -

συνδιακυμάνσεων των διαταρακτικών όρων των εξισώσεων. 

5.3 Αθροιστική διερεύνηση αιτιότητας 

Στο Τμήμα αυτό θα ασχοληθούμε με τη διερεύνηση της σχέσεως αιτιότητας 
μεταξύ των δύο αθροιστικών κλάδων, δηλαδή του 'κλάδου των τραπεζών και 
ασφαλιστικών εταιριών' (R1) και του 'κλάδου των βιομηχανιών' (R2). 

Είδαμε στο Κεφάλαιο 3 ότι όλοι οι δείκτες αποδόσεως τιμών των μετοχών 
είναι στάσιμοι. Ως εκ τούτου, για να εφαρμόσουμε τον έλεγχο αιτιότητας του 
Granger θα πρέπει να γνωρίζουμε την τάξη των αντίστοιχων υποδειγμάτων 
VAR. 

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την περίπτωση 
που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R1 και R2. 
Τόσο για τον Πίνακα αυτό, όσο και για τους υπόλοιπους παρόμοιους πίνακες 
του Κεφαλαίου αυτού σημειώνουμε τις εξής δύο παρατηρήσεις: 

1. ΟΙ πειραματισμοί για την εύρεση της προτιμότερης τάξεως του 
υποδείγματος VAR επεκτάθηκαν μέχρι και της χρονικής υστερήσεως κ=12. 
Για λόγους όμως χώρου στους αντίστοιχους πίνακες παρουσιάζονται 
αποτελέσματα μέχρι και την υστέρηση k=6. Εξ' άλλου τα συμπεράσματα 
βγαίνουν από τις πρώτες 6 υστερήσεις. 

2. Για να είναι συγκρίσιμα τα στατιστικά για μέχρι k=12, χρησιμοποιήσαμε τις 
πρώτες 13 παρατηρήσεις του δείγματος ως παρατηρήσεις πριν από το 
δείγμα, και έτσι τα στατιστικά AIC και SC εκτιμήθηκαν για υποδείγματα 
VAR από 1981:02 μέχρι 1996:12, δηλαδή εκτιμήθηκαν για 191 
παρατηρήσεις. 
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Πίνακας 5.1: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R1 και R2. 

Τάξη VAR, κ AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-5.198900 
-5.183164 

-5.215002* 
-5.186465 
-5.188319 
-5.158562 

-5.096734* 
-5.012888 
-4.976615 
-4.879968 
-4.813711 
-4.715844 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.1 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=3, ενώ χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC η τάξη του VAR είναι κ=1. 

Αν σημειώσουμε τη μηδενική υπόθεση (5.5), 

Η0: το R2 δεν προξενεί κατά Granger το R1, ως Η0: R2 # R1 

και τη μηδενική υπόθεση (5.6), 

Η0: το R1 δεν προξενεί κατά Granger το R2, ως Η0: R1 # R2 

(5.8) 

(5.9) 

τότε ο Πίνακας 5.2 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αυτές 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.2: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R1 και R2. 

Τάξη k Η0: R2 # R1 Η,: R1 # R2 

1 
2 
3* 
4 
5 
6 

1.12670 [0.28977] 
1.73922 [0.17836] 
2.91711 [0.03542] 
2.76095 [0.02902] 
2.99486 [0.01263] 
2.46799 [0.02552] 

0.34671 [0.55665] 
0.26407 [0.76819] 
2.34726 [0.07403] 
1.61582 [0.17192] 
1.24492 [0.28983] 
1.21983 [0.29794] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 
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Από τον Πίνακα 5.2 προκύπτουν τα εξής: 

Υποθέτοντας ότι κ=3, σύμφωνα με το στατιστικό AIC: 

1. Σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 δεν ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R2 # 
R1, αλλά αντίθετα ισχύει η εναλλακτική υπόθεση η οποία σημειώνει ότι το 
R2 προξενεί κατά Granger το R1, δηλαδή ότι ισχύει ότι R2 => R1. 

2. Σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R1 # R2, 
δηλαδή ισχύει η υπόθεση η οποία σημειώνει ότι το R1 δεν προξενεί κατά 
Granger το R2, δηλαδή ότι ισχύει ότι R1 # R2. 

3. Αν όμως εργασθούμε σε επίπεδο σημαντικότητας 0.075, τότε δεν ισχύει η 
μηδενική υπόθεση Η0: R1 # R2, αλλά αντίθετα ισχύει η εναλλακτική 
υπόθεση η οποία σημειώνει ότι το R1 προξενεί κατά Granger το R2, 
δηλαδή ότι ισχύει ότι R1 => R2. 

4. Θα μπορούσαμε συνεπώς να πούμε ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 0.075 
ισχύει η αμφίδρομη αιτιότητα, ή αλλιώς ισχύει ότι R1 <=> R2. 

Υποθέτοντας ότι κ=1, σύμφωνα με το στατιστικό SC: 

1. Σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R2 # R1, 
δηλαδή ισχύει η υπόθεση η οποία σημειώνει ότι το R2 δεν προξενεί κατά 
Granger το R1, δηλαδή ότι ισχύει ότι R2 # R1. 

2. Σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R1 # R2, 
δηλαδή ισχύει η υπόθεση η οποία σημειώνει ότι το R1 δεν προξενεί κατά 
Granger το R2, δηλαδή ότι ισχύει ότι R1 # R2. 

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο στατιστικών AIC και 
SC, ως προς την τάξη k του υποδείγματος VAR, βασίζουμε την τελική μας 
απόφαση ως προς τη φορά της αιτιότητας μεταξύ των δύο μεταβλητών στην 
τάξη που αντιστοιχεί στο στατιστικό AIC. Αυτό γιατί, όπως θα φανεί στους 
επόμενους πίνακες, το στατιστικό SC παρουσιάζει σε όλους τους 
πειραματισμούς μια συνεχή αύξηση της τιμής του καθώς αυξάνεται η τάξη του 
υποδείγματος VAR, ενώ αντίθετα το στατιστικό AIC παρουσιάζει σε πολλές 
περιπτώσεις μια αρχική μείωση και ύστερα αύξηση της τιμής του καθώς 
αυξάνεται η τάξη του υποδείγματος VAR, υποδηλώνοντας έτσι κατά τη γνώμη 
μας ένα γενικό ελάχιστο. 

Έτσι, στην παρούσα περίπτωση, θα μπορούσαμε να πούμε (σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0.075) ότι υπάρχει μια αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ του 
'κλάδου των τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών' και του 'κλάδου των 
βιομηχανιών'. 

5.4 Ειδική διερεύνηση αιτιότητας 

Στο τμήμα αυτό διερευνούμε τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ και των εννέα 
κλάδων ταυτόχρονα, δηλαδή των κλάδων των τραπεζών (R11), ασφαλιστικών 
εταιριών (R12), μεταφορών (R21), χημικών (R22), κλωστοϋφαντουργικών 
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(R23), οικοδομικών υλικών (R24), μεταλλουργικών (R25), διατροφής (R26), 
και διαφόρων (R27). 

Στον Πίνακα 5.3 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την περίπτωση 
που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις μεταβλητές R11, R12, R21, 
R22, R23, R24, R25, R26 και R27. 

Πίνακας 5.3: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R11, R12, R21, R22, R23, R24, 
R25, R26 και R27. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 -18.70450 -17.17202* 
2 -18.72431* -15.81259 
3 -18.66658 -14.37562 
4 -18.40452 -12.73433 
5 -18.61942 -11.56999 
6 -18.40289 -9.974222 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.3 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=2, ενώ χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC η τάξη του VAR είναι κ=1. Ως εκ τούτου στους Πίνακες 5.4 και 5.5 
παρουσιάζουμε, για καθαρά λόγους χώρου, μόνον τα αποτελέσματα για τους 
ελέγχους αιτιότητας του Granger για κ=1 και κ=2 αντίστοιχα. 

Οι Πίνακες 5.4 και 5.5 διαβάζονται ως εξής: 

1. Κάθε στοιχείο που σημειώνεται κάτω από την κύρια διαγώνιο του πίνακα 
αντιστοιχεί στη μηδενική υπόθεση ότι το R της αντίστοιχης στήλης δεν 
προξενεί κατά Granger το R της αντίστοιχης γραμμής. Π.χ. το πρώτο 
στοιχείο κάτω από την κύρια διαγώνιο στην πρώτη στήλη 13.691 
αντιστοιχεί στη μηδενική υπόθεση Η0: R11 # R12. 

2. Κάθε στοιχείο που σημειώνεται πάνω από την κύρια διαγώνιο του πίνακα 
αντιστοιχεί στη μηδενική υπόθεση ότι το R της αντίστοιχης γραμμής δεν 
προξενεί κατά Granger το R της αντίστοιχης στήλης. Π.χ. το πρώτο 
στοιχείο πάνω από την κύρια διαγώνιο στην πρώτη γραμμή 0.2132 
αντιστοιχεί στη μηδενική υπόθεση Η0: R12 # R11. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.5 προκύπτουν οι παρακάτω 36 
περιπτώσεις (συνδυασμοί του 9 προς 2): 

1.0 κλάδος R12 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R12. 

2 . 0 κλάδος R21 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R21. 
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3. Ο κλάδος R22 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, και ούτε ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R22. 

4 . 0 κλάδος R23 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R23. 

5. Ο κλάδος R24 επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R12. 

Πίνακας 5.4: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R11, R12, R21, R22, 
R23, R24, R25, R26 και R27, όταν κ=1. 

R11 R12 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 

R11 0.2132 0.1287 0.7267 0.0029 2.0369 1.5500 0.0902 2.9781 
[0.645] [0.720] [0.390] [0.957] [0.155] [0.215] [0.764] [0.086] 

R12 13.691 0.2427 12.351 3.1752 9.5826 13.196 6.2199 10.136 
[0.000] [0.663] [0.001] [0.076] [0.002] [0.000] [0.013] [0.002] 

R21 5.0756 20.748 4.8236 0.8145 6.6439 0.1976 1.8105 2.7057 
[0.025] [0.000] [0.029] [0.368] [0.011] [0.657] [0.180] [0.102] 

R22 2.6661 0.1883 0.4077 1.1909 3.6259 2.6592 0.0072 3.0247 
[0.104] [0.665] [0.524] [0.276] [0.058] [0.105] [0.933] [0.084] 

R23 7.7781 1.3119 0.0157 9.5564 10.669 5.6560 21.770 5.2786 
[0.006] [0.253] [0.901] [0.002] [0.001] [0.018] [0.000] [0.023] 

R24 0.8937 0.1781 0.1584 2.0152 4.4650 2.8210 2.8376 1.3347 
[0.346] [0.673] [0.691] [0.157] [0.036] [0.095] [0.094] [0.249] 

R25 3.9979 0.5170 0.1484 3.0421 0.4457 0.0808 1.2145 0.2139 
[0.047] [0.473] [0.700] [0.083] [0.505] [0.776] [0.272] [0.644] 

R26 4.5310 0.4416 0.1110 6.7912 8.2729 8.5606 7.1451 11.220 
[0.034] [0.507] [0.739] [0.010] [0.004] [0.004] [0.008] [0.001] 

R27 3.4691 1.7361 0.0033 2.5307 3.6115 9.9630 2.4571 0.9500 
[0.064] [0.189] [0.954] [0.113] [0.059] [0.002] [0.119] [0.331] 

Σημείωση: Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

6 . 0 κλάδος R12 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R12. 

7 . 0 κλάδος R21 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R21. 

8. Ο κλάδος R22 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, και ούτε ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R22. 

9 . 0 κλάδος R23 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R23. 

10.0 κλάδος R24 επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R12. 
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Πίνακας 5.5: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R11, R12, R21, R22, 
R23, R24, R25, R26 και R27, όταν κ=2. 

R11 

R12 

R21 

R22 

R11 

10.056 
[0.000] 

4.0152 
[0.019] 

2.0145 
[0.136] 

R12 

2.5951 
[0.077] 

11.641 
[0.000] 

1.7286 
[0.180] 

R21 

0.0930 
[0.911] 

0.9405 
[0.392] 

1.5150 
[0.222] 

R22 

1.2486 
[0.289] 

7.9394 
[0.000] 

5.2962 
[0.006] 

R23 

0.1514 
[0.860] 

2.0881 
[0.127] 

1.7513 
[0.176] 

0.7145 
[0.491] 

R24 

2.9192 
[0.056] 

5.4887 
[0.005] 

4.2049 
[0.016] 

2.0806 
[0.128] 

R25 

0.8250 
[0.440] 

8.8987 
[0.000] 

1.3570 
[0.260] 

1.6050 
[0.203] 

R26 

3.1274 
[0.046] 

3.5277 
[0.031] 

2.1084 
[0.124] 

0.1359 
[0.873] 

R27 

3.9694 
[0.020] 

14.716 
[0.000] 

3.9328 
[0.021] 

3.8820 
[0.022] 

R23 3.5600 3.3993 0.6247 4.4497 4.9379 3.8677 10.241 3.8621 
[0.030] [0.035] [0.536] [0.013] [0.008] [0.023] [0.000] [0.023] 

R24 0.8990 0.5559 0.9208 1.2570 2.5116 1.4080 1.7101 2.7925 
[0.409] [0.574] [0.400] [0.287] [0.084] [0.247] [0.184] [0.064] 

R25 2.2692 0.4576 0.9213 1.7107 0,5116 0.1996 0.7888 4.4208 
[0.106] [0.633] [0.400] [0.183] [0.600] [0.819] [0.456] [0.013] 

R26 2.1329 1.4619 0.0985 3.3623 4.1031 5.2829 3.4819 5.3852 
[0.121] [0.234] [0.906] [0.037] [0.018] [0.006] [0.033] [0.005] 

R27 3.7273 6.5664 7.1991 1.9570 7.4374 5.7943 1.2866 0.6231 
[0.026] [0.002] [0.001] [0.144] [0.001] [0.003] [0.278] [0.537] 

Σημείωση: Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

11.0 κλάδος R12 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R12. 

12.0 κλάδος R21 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R21. 

13.0 κλάδος R22 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, και ούτε ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R22. 

14.0 κλάδος R23 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R23. 

15.0 κλάδος R24 επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R12. 

16.0 κλάδος R25 δεν επηρεάζει τον κλάδο R11, και ούτε ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R25. 

17.0 κλάδος R26 επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά ο κλάδος R11 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R16. 

18.0 κλάδος R27 επηρεάζει τον κλάδο R11, αλλά και ο κλάδος R11 
επηρεάζει τον κλάδο R27. Αμφίδρομη αιτιότητα. 

19.0 κλάδος R21 δεν επηρεάζει τον κλάδο R12, αλλά ο κλάδος R12 
επηρεάζει τον κλάδο R21. 

20.0 κλάδος R22 δεν επηρεάζει τον κλάδο R12, αλλά ο κλάδος R12 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R22. 
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21.0 κλάδος R23 δεν επηρεάζει τον κλάδο R12, αλλά ο κλάδος R12 
επηρεάζει τον κλάδο R23. 

22.0 κλάδος R24 επηρεάζει τον κλάδο R12, αλλά ο κλάδος R12 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R24. 

23.0 κλάδος R25 επηρεάζει τον κλάδο R12, αλλά ο κλάδος R12 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R25. 

24.0 κλάδος R26 επηρεάζει τον κλάδο R12, αλλά ο κλάδος R12 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R26. 

25.0 κλάδος R27 επηρεάζει τον κλάδο R12, αλλά και ο κλάδος R12 
επηρεάζει τον κλάδο R27. Αμφίδρομη αιτιότητα. 

26.0 κλάδος R22 επηρεάζει τον κλάδο R21, αλλά ο κλάδος R21 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R22. 

27.0 κλάδος R23 δεν επηρεάζει τον κλάδο R21, και ούτε ο κλάδος R21 
επηρεάζει τον κλάδο R23. 

28.0 κλάδος R24 επηρεάζει τον κλάδο R21, αλλά ο κλάδος R21 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R24. 

29.0 κλάδος R25 δεν επηρεάζει τον κλάδο R21, και ούτε ο κλάδος R21 
επηρεάζει τον κλάδο R25. 

30.0 κλάδος R26 δεν επηρεάζει τον κλάδο R21, και ούτε ο κλάδος R21 
επηρεάζει τον κλάδο R26. 

31.0 κλάδος R27 επηρεάζει τον κλάδο R21, αλλά και ο κλάδος R21 
επηρεάζει τον κλάδο R27. Αμφίδρομη αιτιότητα. 

32.0 κλάδος R23 δεν επηρεάζει τον κλάδο R22, αλλά ο κλάδος R22 
επηρεάζει τον κλάδο R23. 

33.0 κλάδος R24 δεν επηρεάζει τον κλάδο R22, και ούτε ο κλάδος R22 
επηρεάζει τον κλάδο R24. 

34.0 κλάδος R25 δεν επηρεάζει τον κλάδο R22, και ούτε ο κλάδος R22 
επηρεάζει τον κλάδο R25. 

35.0 κλάδος R26 δεν επηρεάζει τον κλάδο R22, αλλά ο κλάδος R22 
επηρεάζει τον κλάδο R26. 

36.0 κλάδος R27 επηρεάζει τον κλάδο R22, αλλά ο κλάδος R22 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R27. 

37.0 κλάδος R24 επηρεάζει τον κλάδο R23, αλλά ο κλάδος R23 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R24. 

38.0 κλάδος R25 επηρεάζει τον κλάδο R23, αλλά ο κλάδος R23 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R25. 

39.0 κλάδος R26 επηρεάζει τον κλάδο R23, αλλά και ο κλάδος R23 
επηρεάζει τον κλάδο R26. Αμφίδρομη αιτιότητα. 

40.Ο κλάδος R27 επηρεάζει τον κλάδο R23, αλλά και ο κλάδος R23 
επηρεάζει τον κλάδο R27. Αμφίδρομη αιτιότητα. 

41.0 κλάδος R25 δεν επηρεάζει τον κλάδο R24, και ούτε ο κλάδος R24 
επηρεάζει τον κλάδο R25. 

42.0 κλάδος R26 δεν επηρεάζει τον κλάδο R24, αλλά ο κλάδος R24 
επηρεάζει τον κλάδο R26. 

43.0 κλάδος R27 δεν επηρεάζει τον κλάδο R24, αλλά ο κλάδος R24 
επηρεάζει τον κλάδο R27. 

44.0 κλάδος R26 δεν επηρεάζει τον κλάδο R25, αλλά ο κλάδος R25 
επηρεάζει τον κλάδο R26. 

45.0 κλάδος R27 επηρεάζει τον κλάδο R25, αλλά ο κλάδος R25 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R27. 
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46.0 κλάδος R27 επηρεάζει τον κλάδο R26, αλλά ο κλάδος R26 δεν 
επηρεάζει τον κλάδο R27. 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις καταλήγουμε, ως προς κάθε κλάδο 
χωριστά, στα εξής: 

1. Κλάδος R11 (τραπεζών): Επηρεάζει τους κλάδους R12 (ασφαλειών), R21 
(μεταφορών), R23 (κλωστοϋφαντουργικών) και R27 (διαφόρων), και 
επηρεάζεται από τους κλάδους R24 (οικοδομικών υλικών), R26 
(διατροφής) και R27 (διαφόρων). Παρατηρείται αμφίδρομη αιτιότητα με 
τον κλάδο R27. 

2. Κλάδος R12 (ασφαλειών): Επηρεάζει τους κλάδους R21 (μεταφορών), R23 
(κλωστοϋφαντουργικών) και R27 (διαφόρων), και επηρεάζεται από τους 
κλάδους R11 (τραπεζών), R21 (μεταφορών) R22 (χημικών), R24 
(οικοδομικών υλικών), R25 (μεταλλουργικών), R26 (διατροφής) και R27 
(διαφόρων). Παρατηρείται αμφίδρομη αιτιότητα με τον κλάδο R27. 

3. Κλάδος R21 (μεταφορών): Επηρεάζει τον κλάδο R12 (ασφαλειών) και R27 
(διαφόρων), και επηρεάζεται από τους κλάδους R11 (τραπεζών), R12 
(ασφαλειών), R22 (χημικών), R24 (οικοδομικών υλικών) και R27 
(διαφόρων). Παρατηρείται αμφίδρομη αιτιότητα με τους κλάδους R12 και 
R27. 

4. Κλάδος R22 (χημικών): Επηρεάζει τους κλάδους R12 ασφαλειών), R21 
(μεταφορών), R23 (κλωστοϋφαντουργικών) και R26 (διατροφής), και 
επηρεάζεται από τον κλάδο R27 (διαφόρων). 

5. Κλάδος R23 (ασφαλειών): Επηρεάζει τους κλάδους R26 (διατροφής) και 
R27 (διαφόρων), και επηρεάζεται από τους κλάδους R11 (τραπεζών), R12 
(ασφαλειών), R22 (χημικών), R24 (οικοδομικών υλικών), R25 
(μεταλλουργικών), R26 (διατροφής) και R27 (διαφόρων). Παρατηρείται 
αμφίδρομη αιτιότητα με τον κλάδο R26 και με τον κλάδο R27. 

6. Κλάδος R24 (οικοδομικών υλικών): Επηρεάζει τους κλάδους R11 
(τραπεζών), R12 (ασφαλειών), R21 (μεταφορών), R23 
(κλωστοϋφαντουργικών), R26 (διατροφής) και R27 (διαφόρων). 

7. Κλάδος R25 (μεταλλουργικών): Επηρεάζει τους κλάδους R12 (ασφαλειών), 
R23 (κλωστοϋφαντουργικών) και R26 (διατροφής) και επηρεάζεται από 
τον κλάδο R27 (διαφόρων). 

8. Κλάδος R26 (διατροφής): Επηρεάζει τους κλάδους R11 (τραπεζών), R12 
(ασφαλειών) και R23 (κλωστοϋφαντουργικών) και επηρεάζεται από τους 
κλάδους R22 (χημικών), R23 (κλωστοϋφαντουργικών), R24 (οικοδομικών 
υλικών), R25 (μεταλλουργικών) και R27 (διαφόρων). Παρατηρείται 
αμφίδρομη αιτιότητα με τον κλάδο R23. 

9. Κλάδος R27 (διαφόρων): Επηρεάζει τους κλάδους R11 (τραπεζών), R12 
(ασφαλειών), R21 (μεταφορών), R22 (χημικών), R23 
(κλωστοϋφαντουργικών), R25 (μεταλλουργικών) και R26 (διατροφής) και 
επηρεάζεται από τους κλάδους R11 (τραπεζών), R12 (ασφαλειών), R21 
(μεταφορών), R23 (κλωστοϋφαντουργικών) και R24 (οικοδομικών υλικών), 
Παρατηρείται αμφίδρομη αιτιότητα με τους κλάδους R11, R12, R21 και 
R23. 
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5.5 Γενική διερεύνηση αιτιότητας 

Στο τμήμα αυτό διερευνούμε τις σχέσεις αιτιότητας καθενός από τους δύο 
γενικότερους κλάδους R1 (τραπεζών και ασφαλειών) και R2 (βιομηχανιών) 
χωριστά, ως προς το σύνολο του ΧΑΑ (R). 

Στον Πίνακα 5.6 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την περίπτωση 
που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R και R1. 

Πίνακας 5.6: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R και R1. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 -6.287998* -6.185832* 

2 -6.270742 -6.100466 
3 -6.286690 -6.048303 
4 -6.249505 -5.943008 
5 -6.213969 -5.839362 
6 -6.183786 -5.741068 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.6 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας τόσο 
το στατιστικό AIC όσο και το στατιστικό SC η τάξη του VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.7 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), FC) για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.7: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R και R1. 

Τάξη k Η0: R1 # R Η0: R # R1 

1* 

2 
3 
4 
5 
6 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Από τον Πίνακα 5.7 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
τόσο η μηδενική υπόθεση Η0: R1 # R, όσο και η μηδενική υπόθεση Η0: R # 
R1. Με άλλα λόγια το R1 (τράπεζες και ασφάλειες) δεν προξενεί κατά 
Granger το R (ΧΑΑ) και το R (ΧΑΑ) δεν προξενεί κατά Granger το R1 
(τράπεζες και ασφάλειες). 

1.49407 [0.22303] 
1.06544 [0.34656] 
2.53264 [0.05830] 
1.75973 [0.13867] 
1.38417 [0.23203] 
1.18572 [0.31574] 

0.85199 [0.35711] 
1.38465 [0.25285] 
1.67527 [0.17369] 
1.35188 [0.25232] 
1.11964 [0.35141] 
0.96798 [0.44830] 
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Στον Πίνακα 5.8 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την περίπτωση 
που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R και R2. 

Πίνακας 5.8: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R και R2. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-6.066641* 
-6.045615 
-6.057056 
-6.027020 
-6.039102 
-6.004199 

-5.964476* 
-5.875339 
-5.818669 
-5.720523 
-5.664495 
-5.561481 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.8 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας τόσο 
το στατιστικό AIC όσο και το στατιστικό SC η τάξη του VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.9 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.9: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R και R2. 

Τάξη k HQ: R2 # R Hn: R # R2 

1* 
2 
3 
4 
5 
6 

1.91709 [0.16773] 
1.64036 [0.19656] 
2.75601 [0.04366] 
2.30510 [0.05984] 
2.94741 [0.01382] 
2.42545 [0.02794] 

0.13104 [0.71774] 
0.11737 [0.88932] 
1.56092 [0.20024] 

1.5591 [0.37971] 
1.10865 [0.35726] 
1.11124 [0.35740] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Από τον Πίνακα 5.9 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
τόσο η μηδενική υπόθεση Η0: R2# R, όσο και η μηδενική υπόθεση Η0: R # R2. 
Με άλλα λόγια το R2 (βιομηχανίες) δεν προξενεί κατά Granger το R (ΧΑΑ) 
και το R (ΧΑΑ) δεν προξενεί κατά Granger το R2 (βιομηχανίες). 
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5.6 Συνολική διερεύνηση αιτιότητας 

Στο τμήμα αυτό διερευνούμε τις σχέσεις αιτιότητας καθενός από τους εννέα 
κλάδους χωριστά, δηλαδή τους κλάδους των τραπεζών (R11), ασφαλιστικών 
εταιριών (R12), μεταφορών (R21), χημικών (R22), κλωστοϋφαντουργικών 
(R23), οικοδομικών υλικών (R24), μεταλλουργικών (R25), διατροφής (R26), 
και διαφόρων (R27), ως προς το σύνολο του ΧΑΑ (R). 

Στον Πίνακα 5.10 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R 
και R11. 

Πίνακας 5.10: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R και R11. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 -6.094277 -5.992111* 

2 -6.081644 -5.911368 
3 -6.101670* -5.863283 
4 -6.062950 -5.756453 
5 -6.027312 -5.652705 
6 -5.996266 -5.553548 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.10 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=3, ενώ χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC η τάξη του VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.11 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Από τον Πίνακα 5.11 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, δεν 
ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R11# R, αλλά ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: 
R # R11. Με άλλα λόγια το R11 (τράπεζες) προξενεί κατά Granger το R 
(ΧΑΑ) αλλά το R (ΧΑΑ) δεν προξενεί κατά Granger το R11 (τράπεζες). 

Στον Πίνακα 5.12 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R 
και R12. 
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Πίνακας 5.11 : Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R και R11. 

Τάξη κ H„:R11 #R H n :R#R11 

1 
2 
3* 
4 
5 
6 

1.80853 
1.68689 
2.74456 
1.92935 
1.56426 
1.37395 

[0.18021] 
[0.18777] 
[0.04431] 
[0.10719] 
[0.17216] 
[0.22722] 

0.80056 
2.12802 
2.09057 
1.64790 
1.41636 
1.19518 

[0.37201] 
[0.12182] 
[0.10282] 
[0.16393] 
[0.22017] 
[0.31072] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Πίνακας 5.12: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R και R12. 

Τάξη VAR, κ AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-4.545434 
-4.558745* 
-4.558540 
-4.523760 
-4.504765 
-4.502031 

-4.443269* 
-4.388468 
-4.320153 
-4.217263 
-4.130158 
-4.059313 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.12 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=2, ενώ χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC η τάξη του VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.13 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.13: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R και R12. 

Τάξη k 

1 
ρ* 
3 
4 
5 
6 

H n :R12#R 

0.37941 [0.53862] 
3.71435 [0.02610] 
3.09619 [0.02805] 
2.37909 [0.05327] 
2.25667 [0.05053] 
2.92741 [0.00945] 

H n :R#R12 

16.8429 [0.00000] 
12.3369 [0.00000] 
8.62879 [0.00002] 
6.06589 [0.00013] 
4.95355 [0.00028] 
4.50763 [0.00028] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 
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Από τον Πίνακα 5.13 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, δεν 
ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R12# R, και επίσης δεν ισχύει και η μηδενική 
υπόθεση Η0: R # R12. Με άλλα λόγια το R12 (ασφάλειες) προξενεί κατά 
Granger το R (ΧΑΑ) και το R (ΧΑΑ) προξενεί κατά Granger το R12 
(ασφάλειες). Υπάρχει δηλαδή αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ R και R12. 

Στον Πίνακα 5.14 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R 
και R21. 

Πίνακας 5.14: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R και R21. 

Τάξη VAR, κ AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-2.930752* 
-2.923738 
-2.911981 
-2.884576 
-2.867477 
-2.839581 

-2.828586* 
-2.753462 
-2.673595 
-2.578079 
-2.492870 
-2.396863 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.14 προκύπτει ότι τόσο 
χρησιμοποιώντας το στατιστικό AIC όσο και το στατιστικό SC, η τάξη του 
VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.15 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.15: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R και R21. 

Τάξη κ Hn: R21 # R H 0 :R#R21 

1* 
2 
3 
4 
5 
6 

0.00006 
0.81960 
0.82908 
1.10405 
0.89865 
0.67543 

[0.99378] 
[0.44211] 
[0.47933] 
[0.35597] 
[0.48316] 
[0.66965] 

5.08370 
4.66918 
3.49895 
2.62988 
1.92212 
1.91122 

[0.02524] 
[0.01045] 
[0.01657] 
[0.03578] 
[0.09253] 
[0.08112] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 
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Από τον Πίνακα 5.15 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
η μηδενική υπόθεση Η0: R21# R, αλλά δεν ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R # 
R21. Με άλλα λόγια το R21 (μεταφορές) δεν προξενεί κατά Granger το R 
(ΧΑΑ), ενώ το R (ΧΑΑ) προξενεί κατά Granger το R21 (μεταφορές). 

Στον Πίνακα 5.16 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R 
και R22. 

Πίνακας 5.16: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R και R22. 

Τάξη VAR, κ AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-4.816723* 
-4.795333 
-4.790444 
-4.769203 
-4.750512 
-4.737659 

-4.714557* 
-4.625057 
-4.552057 
-4.462706 
-4.375905 
-4.294941 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.16 προκύπτει ότι τόσο 
χρησιμοποιώντας το στατιστικό AIC, όσο και το στατιστικό SC, η τάξη του 
VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.17 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.17: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R και R22. 

Τάξη κ Hn: R22 # R Hn: R # R22 

1* 
2 
3 
4 
5 
6 

0.91878 
0.60497 
0.62719 
1.25462 
1.50394 
1.36352 

[0.33896] 
[0.54711] 
[0.59826] 
[0.28943] 
[0.19050] 
[0.23152] 

1.48151 
1.26447 
1.12290 
0.81012 
0.74928 
0.75112 

[0.22498] 
[0.28468] 
[0.34098] 
[0.52010] 
[0.58758] 
[0.60927] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 
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Από τον Πίνακα 5.17 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
η μηδενική υπόθεση Η0: R22# R, και ισχύει επίσης και η μηδενική υπόθεση 
Η0: R # R22. Με άλλα λόγια το R22 (χημικά) δεν προξενεί κατά Granger το R 
(ΧΑΑ), και το R (ΧΑΑ) δεν προξενεί κατά Granger το R22 (χημικά). 

Στον Πίνακα 5.18 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R 
και R23. 

Πίνακας 5.18: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R και R23. 

Τάξη VAR, κ AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-4.447734* 
-4.427707 
-4.422715 
-4.392819 
-4.375992 
-4.349477 

-4.345568* 
-4.257431 
-4.184328 
-4.086322 
-4.001385 
-3.906759 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.18 προκύπτει ότι τόσο 
χρησιμοποιώντας το στατιστικό AIC, όσο και το στατιστικό SC, η τάξη του 
VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.19 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.19: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R και R23. 

Τάξη κ Hn: R23 # R Hn: R # R23 

1* 
2 
3 
4 
5 
6 

0.01897 
0.19237 
0.33962 
0.43142 
0.38331 
0.44612 

[0.89058] 
[0.82515] 
[0.79670] 
[0.78583] 
[0.85982] 
[0.84707] 

11.3332 
5.20730 
5.23862 
4.04279 
3.34844 
2.90746 

[0.00091] 
[0.00626] 
[0.00169] 
[0.00360] 
[0.00640] 
[0.00987] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 
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Από τον Πίνακα 5.19 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
η μηδενική υπόθεση Η0: R23# R, και δεν ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R # 
R23. Με άλλα λόγια το R23 (κλωστοϋφαντουργικά) δεν προξενεί κατά 
Granger το R (ΧΑΑ), και το R (ΧΑΑ) προξενεί κατά Granger το R23 
(κλωστοϋφαντουργικά). 

Στον Πίνακα 5.20 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R 
και R24. 

Πίνακας 5.20: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R και R24. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-4.351863 
-4.322475 
-4.364690 
-4.368560 

-4.371446* 
-4.361905 

-4.249697* 
-4.152199 
-4.126303 
-4.062063 
-3.996838 
-3.199188 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.20 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=5, ενώ χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC η τάξη του VAR είναι k=1. 

Ο Πίνακας 5.21 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.21: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R και R24. 

Τάξη k Hn: R24 # R Hn: R # R24 

1 
2 
3 
4 
5* 
6 

3.90952 [0.07038] 
2.32577 [0.10040] 
3.20950 [0.02420] 
4.45467 [0.00183] 
3.69962 [0.00324] 
3.83338 [0.00126] 

1.55710 [0.21356] 
1.03009 [0.35890] 
1.65648 [0.17781] 
0.88770 [0.47236] 
0.70908 [0.61731] 
0.55227 [0.76779] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 
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Από τον Πίνακα 5.21 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, δεν 
ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R24# R, αλλά ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: 
R # R24. Με άλλα λόγια το R24 (οικοδομικά υλικά) προξενεί κατά Granger το 
R (ΧΑΑ), και το R (ΧΑΑ) δεν προξενεί κατά Granger το R24 (οικοδομικά 
υλικά). 

Στον Πίνακα 5.22 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R 
και R25. 

Πίνακας 5.22: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R και R25. 

Τάξη VAR, κ AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-4.596589* 
-4.565296 
-4.551700 
-4.525999 
-4.542656 
-4.510204 

-4.494424* 
-4.395020 
-4.313313 
-4.219502 
-4.168048 
-4.067487 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.22 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας 
τόσο το στατιστικό AIC, όσο και το στατιστικό SC, η τάξη του VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.23 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.23: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R και R25. 

Τάξη κ Hn: R25 # R Hn: R # R25 

1* 
2 
3 
4 
5 
6 

2.34242 
1.12641 
0.87891 
0.80916 
0.63966 
0.55595 

[0.12748] 
[0.32629] 
[0.45301] 
[0.52071] 
[0.66971] 
[0.76492] 

1.59124 
0.99725 
1.11731 
0.86548 
1.33986 
1.11947 

[0.20863] 
[0.37076] 
[0.34325] 
[0.48571] 
[0.24927] 
[0.35261] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 
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Από τον Πίνακα 5.23 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
η μηδενική υπόθεση Η0: R25# R, και ισχύει επίσης και η μηδενική υπόθεση 
Η0: R # R25. Με άλλα λόγια το R25 (μεταλλουργικά) δεν προξενεί κατά 
Granger το R (ΧΑΑ), και το R (ΧΑΑ) δεν προξενεί κατά Granger το R25 
(μεταλλουργικά). 

Στον Πίνακα 5.24 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R 
και R26. 

Πίνακας 5.24: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R και R26. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-3.864122 
-3.857474 
-3.858595 
-3.849583 

-3.880378* 
-3.845915 

-3.761956* 
-3.687198 
-3.620209 
-3.543086 
-3.505771 
-3.403197 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.24 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=5, και χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC, η τάξη του VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.25 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.25: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R και R26. 

Τάξη k hi : R26 # R Hn: R # R26 

1 
2 
3 
4 
5* 
6 

0.01548 
1.47499 
1.52153 
1.57154 
3.31003 
2.74379 

[0.90112] 
[0.23131] 
[0.21024] 
[0.18353] 
[0.00689] 
[0.01410] 

8.48804 
4.05047 
2.66138 
2.98732 
3.24432 
2.76194 

[0.00398] 
[0.01889] 
[0.04936] 
[0.02016] 
[0.00782] 
[0.01355] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 
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Από τον Πίνακα 5.25 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, δεν 
ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R26# R, και δεν ισχύει επίσης και η μηδενική 
υπόθεση Η0: R # R26. Με άλλα λόγια το R26 (διατροφής) προξενεί κατά 
Granger το R (ΧΑΑ), και το R (ΧΑΑ) προξενεί κατά Granger το R26 
(διατροφής). Υπάρχει δηλαδή αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ R και R26. 

Στον Πίνακα 5.26 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές R 
και R27. 

Πίνακας 5.26: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R και R27. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 -3.363510 -5.261345* 

2 -5.423626 -5.253350 
3 -5.423697 -5.185310 
4 5.401902 -5.095405 
5 -5.427285* -5.052678 
6 -5.403345 -4.960627 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.26 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=5, και χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC, η τάξη του VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.27 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.27: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R και R27. 

Τάξη k Hn: R27 # R Hn: R # R27 

1 
2 
3 
4 
5* 
6 2.70018 [0.01549] 4.43212 [0.00033] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

2.15291 
6.37482 
4.90335 
3.51896 
3.21341 

[0.14388] 
[0.00208] 
[0.00263] 
[0.00850] 
[0.00830] 

5.42120 
5.53566 
6.02775 
4.04908 
5.29821 

[0.02090] 
[0.00459] 
[0.00060] 
[0.00357] 
[0.00014] 
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Κεφάλαιο 5: Αιτιότητα στο ΧΑΑ 

Από τον Πίνακα 5.27 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, δεν 
ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R27# R, και δεν ισχύει επίσης και η μηδενική 
υπόθεση Η0: R # R27. Με άλλα λόγια το R27 (διάφορα) προξενεί κατά 
Granger το R (ΧΑΑ), και το R (ΧΑΑ) προξενεί κατά Granger το R27 
(διάφορα). Υπάρχει δηλαδή αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ R και R27. 

5.7 Μερική διερεύνηση αιτιότητας 

Στο τμήμα αυτό διερευνούμε τις σχέσεις αιτιότητας καθενός από τους εννέα 
κλάδους χωριστά, ως προς το γενικότερο σύνολο του ΧΑΑ στο οποίο αυτοί 
ανήκουν. Δηλαδή τους κλάδους των τραπεζών (R11) και ασφαλιστικών 
εταιριών (RI 2) ως προς το γενικότερο κλάδο των τραπεζών και των 
ασφαλιστικών εταιριών (R1), και τους κλάδους των μεταφορών (R21), 
χημικών (R22), κλωστοϋφαντουργικών (R23), οικοδομικών υλικών (R24), 
μεταλλουργικών (R25), διατροφής (R26), και διαφόρων (R27), ως προς το 
γενικότερο κλάδο των βιομηχανιών (R2). 

Στον Πίνακα 5.28 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές 
R1 και R11. 

Πίνακας 5.28: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R1 και R11. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 -9.157979 -9.055813* 

2 -9.214201 -9.043925 
3 -9.235242* -8.996856 
4 -9.205295 -8.898798 
5 -9.179541 -8.804934 
6 -9.159269 -8.716551 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.28 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=3, ενώ χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC η τάξη του VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.29 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών στο ΧΑΑ 81 
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Από τον Πίνακα 5.29 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, δεν 
ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R11# R1, αλλά ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: 
R1 # R11. Με άλλα λόγια το R11 (τράπεζες) προξενεί κατά Granger το R1 
(τράπεζες και ασφάλειες) αλλά το RI (τράπεζες και ασφάλειες) δεν προξενεί 
κατά Granger το R11 (τράπεζες). 

Στον Πίνακα 5.30 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές 
R1 και R12. 

Πίνακας 5.29: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R1 και R11. 

Τάξη κ Hn:R11#R1 Hn:R1 #R11 

1 
2 
3* 
4 
5 
6 

0.52563 [0.46930] 
4.19557 [0.01644] 
3.07318 [0.02890] 
2.54499 [0.04096] 
2.32083 [0.04490] 
2.26208 [0.03943] 

0.11429 [0.73567] 
3.50964 [0.03180] 
2.47029 [0.06318] 
2.09593 [0.08294] 
1.98558 [0.08263] 
1.94339 [0.07603] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Πίνακας 5.30: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R1 και R12. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-4.329979 
-4.339717 

-4.362124* 
-4.327832 
-4.298085 
-4.285222 

-4.227814* 
-4.169441 
-4.123738 
-4.021335 
-3.923478 
-3.842504 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.30 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=3, ενώ χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC η τάξη του VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.31 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 
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Από τον Πίνακα 5.31 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
η μηδενική υπόθεση Η0: R12# R1, και δεν ισχύει και η μηδενική υπόθεση Η0: 
R1 # R12. Με άλλα λόγια το R12 (ασφάλειες) δεν προξενεί κατά Granger το 
R1 (τράπεζες και ασφάλειες) και το R1 (τράπεζες και ασφάλειες) προξενεί 
κατά Granger το R12 (ασφάλειες). 

Στον Πίνακα 5.32 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές 
R2KOI R21. 

Πίνακας 5.31: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R1 και R12. 

Τάξη κ H„:R12#R1 Hn: R1 # R12 

1 
2 
3* 
4 
5 
6 

0.74318 
3.12271 
2.12641 
1.69473 
1.59463 
1.90598 

[0.38968] 
[0.04624] 
[0.09823] 
[0.15287] 
[0.16354] 
[0.08198] 

14.5246 
10.4093 
7.14608 
5.05095 
4.04657 
3.58776 

[0.00018] 
[0.00005] 
[0.00014] 
[0.00069] 
[0.00164] 
[0.00219] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Πίνακας 5.32: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R2 και R21. 

Τάξη VAR, κ AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-3.042272 
-3.049024* 
-3.015430 
-2.985679 
-3.010135 
-2.973594 

-2.940106* 
-2.878748 
-2.777044 
-2.679182 
-2.635528 
-2.530876 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.32 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=2 και χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC η τάξη του VAR είναι k=1. 

Ο Πίνακας 5.33 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), 
μηδενικές υποθέσεις. 

Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
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Πίνακας 5.33: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R2 και R21. 

Τάξη κ Hn: R21 # R2 Hn: R2 # R21 

1 
2* 
3 
4 
5 
6 

0.02391 
3.07121 
2.14379 
1.87690 
1.51734 
1.30664 

[0.87726] 
[0.04860] 
[0.09607] 
[0.11613] 
[0.18628] 
[0.25620] 

3.75383 
4.03959 
2.78169 
2.14944 
1.55740 
1.37125 

[0.05410] 
[0.01909] 
[0.04223] 
[0.07633] 
[0.17417] 
[0.22833] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Από τον Πίνακα 5.33 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, δεν 
ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R21# R2, και δεν ισχύει επίσης και η μηδενική 
υπόθεση Η0: R2 # R21. Με άλλα λόγια το R21 (μεταφορές) προξενεί κατά 
Granger το R2 (βιομηχανίες), ενώ το R2 (βιομηχανίες) προξενεί κατά 
Granger το R21 (μεταφορές). Υπάρχει δηλαδή αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ 
R2 και R21. 

Στον Πίνακα 5.34 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές 
R2 και R22. 

Πίνακας 5.34: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R2 και R22. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-5.210639* 
-5.174705 
-5.182305 
-5.176032 
-5.173734 
-5.154762 

-5.108474* 
-5.004429 
-4.943918 
-4.869535 
-4.799127 
-4.712044 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.34 προκύπτει ότι τόσο 
χρησιμοποιώντας το στατιστικό AIC, όσο και το στατιστικό SC, η τάξη του 
VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.35 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 
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Πίνακας 5.35: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R2 και R22. 

Τάξη κ Hn: R22 # R2 Η0: R2 # R22 

1* 
2 
3 
4 
5 
6 

0.48848 [0.48542] 
0.25269 [0.77696] 
2.32393 [0.07628] 
3.08868 [0.01711] 
2.25623 [0.05057] 
2.06024 [0.05993] 

1.40096 [0.23797] 
0.82726 [0.43876] 
2.38173 [0.07082] 
2.16453 [0.07456] 
1.70842 [0.13459] 
1.54687 [0.16519] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Από τον Πίνακα 5.35 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
η μηδενική υπόθεση Η0: R22# R2, και ισχύει επίσης και η μηδενική υπόθεση 
Η0: R # R22. Με άλλα λόγια το R22 (χημικά) δεν προξενεί κατά Granger το 
R2 (βιομηχανίες), και το R2 (βιομηχανίες) δεν προξενεί κατά Granger το R22 
(χημικά). 

Στον Πίνακα 5.36 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές 
R2KOI R23. 

Πίνακας 5.36: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R2 και R23. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-4.870011* 
-4.848083 
-4.815991 
-4.797065 
-4.801656 
-4.785209 

-4.767845* 
-4.677807 
-4.577605 
-4.490568 
-4.427048 
-4.342491 

Σημείωση: 
ελέγχου. 

Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.36 προκύπτει ότι τόσο 
χρησιμοποιώντας το στατιστικό AIC, όσο και το στατιστικό SC, η τάξη του 
VAR είναι κ=1. 
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Ο Πίνακας 5.37 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.37: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R2 και R23. 

Τάξη κ Hn: R23 # R2 Hn: R2 # R23 

1* 
2 
3 
4 
5 
6 

0.06769 [0.79500] 
0.48867 [0.61419] 
0.29222 [0.83099] 
0.93430 [0.44518] 
0.68444 [0.63578] 
0.75515 [0.60609] 

17.2284 
8.14011 
5.61902 
4.99393 
4.24657 
3.42189 

[0.00005] 
[0.00040] 
[0.00103] 
[0.00075] 
[0.00111] 
[0.00317] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Από τον Πίνακα 5.37 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
η μηδενική υπόθεση Η0: R23# R2, και δεν ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R2 # 
R23. Με άλλα λόγια το R23 (κλωστοϋφαντουργικά) δεν προξενεί κατά 
Granger το R2 (βιομηχανίες), και το R2 (βιομηχανίες) προξενεί κατά Granger 
το R23 (κλωστοϋφαντουργικά). 

Στον Πίνακα 5.38 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές 
R2 και R24. 

Πίνακας 5.38: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R2 και R24. 

Τάξη VAR, κ AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-4.647527 
-4.609556 
-4.615974 
-4.655648 

-4.722874* 
-4.699019 

-4.545361* 
-4.439280 
-4.377588 
-4.349151 
-4.348267 
-4.256301 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.38 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=5, ενώ χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC η τάξη του VAR είναι κ=1. 
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Ο Πίνακας 5.39 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), 
μηδενικές υποθέσεις. 

Fc, για τις δύο αντίστοιχες 

Πίνακας 5.39: Έλεγχοι αιτιότητας (FJ του Granger για R2 και R24. 

Τάξηκ Hn: R24 # R2 Hn: R2 # R24 

1 
2 
3 
4 
5* 
6 

1.20833 
0.58145 
1.22616 
4.31494 
3.76665 
3.31733 

[0.27299] 
[0.56005] 
[0.30142] 
[0.00230] 
[0.00284] 
[0.00399] 

2.66015 
1.53122 
1.27087 
0.81280 
0.59371 
0.69824 

[0.10447] 
[0.21885] 
[0.28561] 
[0.51840] 
[0.70480] 
[0.65136] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Από τον Πίνακα 5.39 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, δεν 
ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R24# R2, αλλά ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: 
R 2# R24. Με άλλα λόγια το R24 (οικοδομικά υλικά) προξενεί κατά Granger 
το R2 (βιομηχανίες), και το R2 (βιομηχανίες) δεν προξενεί κατά Granger το 
R24 (οικοδομικά υλικά). 

Στον Πίνακα 5.40 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές 
R2Kai R25. 

Πίνακας 5.40: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R2 και R25. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-4.858091* 
-4.823970 
-4.794869 
-4.768632 
-4.803152 
-4.761534 

-4.755925* 
-4.653694 
-4.556483 
-4.462135 
-4.428545 
-4.318817 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.40 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας 
τόσο το στατιστικό AIC, όσο και το στατιστικό SC, η τάξη του VAR είναι κ=1. 

Ο Πίνακας 5.41 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 
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Πίνακας 5.41 : Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R2 και R25. 

Τάξη k Hn: R25 # R2 Hn: R2 # R25 

1* 
2 
3 
4 
5 
6 

0.92137 
0.41501 
0.29048 
0.26676 
0.37249 
0.30427 

[0.33828] 
[0.66091] 
[0.83224] 
[0.89906] 
[0.86708] 
[0.93413] 

0.85216 
0.59222 
0.76689 
0.58756 
1.44338 
1.20109 

[0.35706] 
[0.55408] 
[0.51387] 
[0.67203] 
[0.21061] 
[0.30762] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Από τον Πίνακα 5.41 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
η μηδενική υπόθεση Η0: R25# R2, και ισχύει επίσης και η μηδενική υπόθεση 
Η0: R2 # R25. Με άλλα λόγια το R25 (μεταλλουργικά) δεν προξενεί κατά 
Granger το R2 (βιομηχανίες), και το R2 (βιομηχανίες) δεν προξενεί κατά 
Granger το R25 (μεταλλουργικά). 

Στον Πίνακα 5.42 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές 
R2 και R26. 

Πίνακας 5.42: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R2 και R26. 

Τάξη VAR, k AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-4.190855* 
-4.153536 
-4.133426 
-4.133268 
-4.171311 
-4.134790 

-4.088689* 
-3.983260 
-3.895039 
-3.826771 
-3.796704 
-3.692072 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.42 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας 
τόσο το στατιστικό AIC, όσο και το στατιστικό SC, η τάξη του VAR είναι κ=1. 
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Ο Πίνακας 5.43 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), FCI για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.43: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R2 και R26. 

Τάξηκ Η0: R26 # R2 Hn: R2 # R26 

1* 
2 
3 
4 
5 
6 

0.13910 [0.70958] 13.4539 [0.00031] 
0.09280 [0.91142] 6.60010 [0.00168] 
0.06593 [0.97788] 4.68682 [0.00349] 
1.15524 [0.33206] 4.92785 [0.00084] 
1.19031 [0.31552] 5.20843 [0.00017] 
0.99984 [0.42689] 4.28984 [0.00045] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Από τον Πίνακα 5.43 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
η μηδενική υπόθεση Η0: R26# R2, και δεν ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R2 # 
R26. Με άλλα λόγια το R26 (διατροφής) δεν προξενεί κατά Granger το R 
(βιομηχανίες), και το R2 (βιομηχανίες) προξενεί κατά Granger το R26 
(διατροφής). 

Στον Πίνακα 5.54 παρουσιάζονται τα στατιστικά AIC και SC για την 
περίπτωση που το υπόδειγμα VAR κατασκευάζεται από τις δύο μεταβλητές 
R2Kai R27. 

Πίνακας 5.54: Τάξη VAR για υπόδειγμα των R2 και R27. 

Τάξη VAR, κ AIC SC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

-5.626887 
-5.662075 
-5.666220 
-5.652229 

-5.741826* 
-5.707598 

-5.524722* 
-5.491799 
-5.427833 
-5.345732 
-5.367218 
-5.264881 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου. 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 5.54 προκύπτει ότι χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό AIC η τάξη του VAR είναι κ=5, και χρησιμοποιώντας το στατιστικό 
SC, η τάξη του VAR είναι κ=1. 
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Ο Πίνακας 5.55 παρουσιάζει τα στατιστικά (5.3), Fc, για τις δύο αντίστοιχες 
μηδενικές υποθέσεις. 

Πίνακας 5.55: Έλεγχοι αιτιότητας (Fc) του Granger για R2 και R27. 

Τάξη k Hn: R27 # R2 Η0: R2 # R27 

1 0.08826 [0.76670] 5.40764 [0.02106] 

2 3.47103 [0.03301] 5.62331 [0.00422] 
3 2.75881 [0.04350] 4.64618 [0.00368] 
4 1.82530 [0.12560] 3.23095 [0.01359] 
5* 2.07464 [0.07040] 7.42708 [0.00000] 
6 1.92921 [0.07823] 6.18505 [0.00000] 

Σημείωση: 1. Ο αστερίσκος (*) σημειώνει την τάξη για λήψη αποφάσεων. 
2. Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες. 

Από τον Πίνακα 5.55 προκύπτει ότι, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ισχύει 
η μηδενική υπόθεση Η0: R27# R2, και δεν ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0: R2 # 
R27. Με άλλα λόγια το R27 (διάφορα) δεν προξενεί κατά Granger το R2 
(βιομηχανίες), και το R2 (βιομηχανίες) προξενεί κατά Granger το R27 
(διάφορα). 

5.8 Συμπεράσματα 

Μολονότι στα προηγούμενα τμήματα του κεφαλαίου αυτού παρουσιάσαμε 
αρκετά αναλυτικά όλες τις πιθανές μορφές αιτιότητας μεταξύ των διαφόρων 
κλάδων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, θεωρούμε σκόπιμο να 
ανακεφαλαιώσουμε εδώ αρκετά συνοπτικά τα συμπεράσματα αυτά. 

Έτσι, στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζουμε διαγραμματικά όλες τις αλληλεξαρτήσεις 
μεταξύ των διαφόρων κλάδων, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της 
ειδικής αναλύσεως αιτιότητας που βρήκαμε στο Τμήμα 5.4. Στο σχήμα αυτό, 
η φορά του κάθε βέλους σημειώνει τη φορά της αιτιότητας, δηλαδή ποιος 
κλάδος επηρεάζει ποιον. Το βέλος, π.χ., που ενώνει τους κλάδους R11 και 
R12 σημειώνει ότι ο κλάδος R11 επηρεάζει τον κλάδο R12, αφού το βέλος 
ξεκινά από τον κλάδο R11 και καταλήγει με την αιχμή του στον κλάδο R12. Τα 
βέλη που παρουσιάζουν αιχμές και στην αρχή τους και στο τέλος τους 
σημειώνουν αμφίδρομη αιτιότητα. 
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Ο Πίνακας 5.56 παρουσιάζει πληροφορίες που προκύπτουν από το Σχήμα 
5.1. Για κάθε κλάδο χωριστά σημειώνεται ο αριθμός των κλάδων από τους 
οποίους αυτός επηρεάζεται (αριθμός βελών που καταλήγουν στον κλάδο, 
input) και ο αριθμός των κλάδων που αυτός επηρεάζει (αριθμός βελών που 
αρχίζουν από τον κλάδο, output). Οι δύο αυτές πληροφορίες (input και output) 
είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με το ποιες θεωρούνται 
σημαντικότερες, για να κατατάξουν τους κλάδους σύμφωνα με το βαθμό 
«συμμετοχής τους στα κοινά του ΧΑΑ». Θα μπορούσαμε, π.χ., να 
θεωρήσουμε τον κλάδο R12 (ασφάλειες) ως πολύ ευαίσθητο κλάδο αφού 
αυτός επηρεάζεται από μεγάλο αριθμό άλλων κλάδων. Παρόμοια, θα 
μπορούσαμε να θεωρήσουμε τον κλάδο R27 (διάφορα) ως περισσότερο 
κυρίαρχο κλάδο αφού αυτός επηρεάζει μεγάλο αριθμό άλλων κλάδων. Αν 
μάλιστα θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κοινό δείκτη ο οποίος θα 
λαμβάνει υπόψη του τόσο το input όσο και το output κάθε κλάδου, τότε ο 
λόγος input/output θα μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί για να διαβαθμίσει 
τους κλάδους κατά σειρά ευαισθησίας, όπως σημειώνεται στον Πίνακα 5.56. 
Ο κλάδος π.χ. R23 (κλωστοϋφαντουργικά) παρουσιάζεται ως ο περισσότερο 
ευαίσθητος, ενώ αντίθετα, ο κλάδος R24 (οικοδομικά υλικά) παρουσιάζεται 
ως ο λιγότερο ευαίσθητος. 

Σχήμα 5.1 : Ειδική διερεύνηση αιτιότητας 
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Παρόμοια με το Σχήμα 5.1, στο Σχήμα 5.2 παρουσιάζουμε διαγραμματικά 
όλες τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων, χρησιμοποιώντας τα 
αποτελέσματα της γενικής, αθροιστικής, συνολικής και μερικής αναλύσεως 
αιτιότητας που βρήκαμε στα Τμήματα 5.5, 5.3, 5.6 και 5.7 αντίστοιχα. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτιότητες αναφέρονται μόνον ως προς τα γενικότερα 
σύνολα R, R1 και R2. Τα βέλη δείχνουν τις μονόδρομες, ή αμφίδρομες, 
αιτιότητες όλων των κλάδων του ΧΑΑ. Το βέλος, π.χ., που συνδέει το R11 με 
το R σημειώνει ότι ο κλάδος R11 (τράπεζες) επηρεάζουν το R (ΧΑΑ). 

Πίνακας 5.56: Διαβάθμιση ευαισθησίας 

Κλάδοι 

R11 
R12 
R21 
R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27 

Αριθμός 
κλάδων από 
τους οποίους 
επηρεάζεται 

(input) 

3 
7 
5 
1 
7 
0 
1 
5 
5 

Αριθμός 
κλάδων που 

επηρεάζει 

(output) 

4 
3 
2 
4 
2 
6 
3 
3 
7 

Λόγος 

(input / 
output) 

0.75 
2.33 
2.50 
0.25 
3.50 
0.00 
0.33 
1.67 
0.71 

Διαβάθμιση 
ευαισθησίας 

(1 = πιο 
ευαίσθητος) 

5 
3 
2 
8 
1 
9 
7 
4 
6 

Αξιοσημείωτο είναι το αποτέλεσμα που αναφέρεται στους κλάδους R22 
(χημικά) και R25 (μεταλλουργικά). Οι δύο αυτοί κλάδοι δε φαίνεται να 
επηρεάζουν το R (ΧΑΑ) αλλά ούτε και το R2 (βιομηχανίες), δηλαδή το 
γενικότερο κλάδο στον οποίο ανήκουν. Αντίθετα, συμβουλευόμενοι το Σχήμα 
5.1, τόσο ο κλάδος R22 όσο και ο κλάδος R25 συμμετέχουν στις σχέσεις 
αιτιότητας με άλλους κλάδους. 

Με άλλα λόγια, η σαφέστερη και πληρέστερη εικόνα σχετικά με τις 
αλληλεπιδράσεις των διαφόρων κλάδων στο ΧΑΑ προκύπτει από το 
συνδυασμό των αποτελεσμάτων στα Σχήματα 5.1 και 5.2. 
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Σχήμα 5.2 : Γενική, αθροιστική, συνολική και μερική διερεύνηση αιτιότητας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

6.1 Εισαγωγή 

Αν θελήσουμε να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε 
προηγούμενα κεφάλαια θα μπορούσαμε περιληπτικά να πούμε τα εξής: 

1. Στο Κεφάλαιο 3, χρησιμοποιώντας στοιχεία που αναφέρονται στους δείκτες 
τιμών των μετοχών, βρήκαμε ότι το ΧΑΑ δεν αποτελεί αποτελεσματική 
αγορά, οπότε είναι δυνατόν να υπάρχουν υποδείγματα που να 
χρησιμοποιηθούν στην πρόβλεψη μεγεθών του ΧΑΑ. 

2. Στο Κεφάλαιο 4, υπό το φως των αποτελεσμάτων του Κεφαλαίου 3, 
κάναμε μια πρώτη προσπάθεια να βρούμε τέτοια υποδείγματα 
προβλέψεων, εκτιμώντας το απλό υπόδειγμα αγοράς και το υπόδειγμα 
αγοράς του Dimson για το ΧΑΑ, με στοιχεία που αναφέρονται στους 
δείκτες αποδόσεως τιμών των μετοχών. 

3. Στο Κεφάλαιο 5, προσπαθήσαμε να δικαιολογήσουμε τη φορά σχέσεως 
που χρησιμοποιήσαμε κατά την εκτίμηση των υποδειγμάτων στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, διερευνώντας όλες τις πιθανές σχέσεις αιτιότητας 
που πιθανώς υπάρχουν μεταξύ των δεικτών αποδόσεως τιμών των 
μετοχών στο ΧΑΑ. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προχωρήσουμε λίγο περισσότερο και θα 
διερευνήσουμε εάν υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις (long-run 
relationships), ή σχέσεις ισορροπίας (equilibrium relationships), μεταξύ των 
δεικτών τιμών των μετοχών στο ΧΑΑ. 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε στη διερεύνηση μας αυτή βασίζεται 
στην τεχνική της συνολοκληρώσεως (cointegration). Σε γενικές γραμμές η 
τεχνική αυτή μελετά τη συγχρονισμένη κίνηση των μεταβλητών υπό εξέταση, 
η οποία συγχρονισμένη κίνηση γίνεται αιτία να παρατηρούνται γραμμικές 
σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 
αποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν σχέσεις ισορροπίας μεταξύ των 
μεταβλητών αυτών (Gujarati, 1995). 

Επιπλέον, η τεχνική της συνολοκληρώσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
την εκτίμηση βραχυχρόνιων σχέσεων (short - run relationships), ή σχέσεων 
ανισορροπίας (disequilibrium relationships), επειδή η εκτίμηση των σχέσεων 
αυτών χρησιμοποιεί εκτιμημένες παραμέτρους που προέκυψαν από την 
τεχνική της συνολοκληρώσεως. Τα υποδείγματα που προκύπτουν κατά την 
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εκτίμηση των βραχυχρόνιων σχέσεων λέγονται υποδείγματα διόρθωσης 
σφάλματος (error correction models). 

6.2 Μεθοδολογία συνολοκληρώσεως για δύο μεταβλητές και 

το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος 

Δύο χρονοσειρές Υ, και Xt) οι οποίες είναι ολοκληρωμένες τάξεως ένα, δηλαδή 
ισχύει ότι Υ,~Ι(1) και Xt~l(1), λέμε ότι είναι συνολοκληρωμένες εάν υπάρχει 
ένας γραμμικός συνδυασμός των χρονοσειρών αυτών ο οποίος είναι στάσιμη 
χρονοσειρά (Engl.e and Granger, 1987). 

Η σχέση 

Υ, = β0 + β1Χ, + ε{ (6.1) 

λέγεται εξίσωση συνολοκληρώσεως (cointegrating equation). Η σχέση αυτή 
βρίσκεται σε μακροχρόνια ισορροπία (long-run equilibrium) όταν ισχύει ότι 

0 = Y t - f t , - f t X , (6.2) 

Η απόκλιση από τη μακροχρόνια ισορροπία, ε,, ονομάζεται σφάλμα 
ισορροπίας (equilibrium error) και ισούται με 

ε, = Yt - β0 - β, Xt (6.3) 

Οι δύο χρονοσειρές Yt και Xt είναι συνολοκληρωμένες εάν το σφάλμα 
ισορροπίας ε{ είναι στάσιμη χρονοσειρά, δηλαδή όταν ισχύει ότι ε,~Ι(0). 

Για της διερεύνηση της σχέσεως συνολοκληρώσεως μεταξύ των δύο 
μεταβλητών Υ,~Ι(1) και Xt~l(1) ακολουθείται ο έλεγχος Engle-Granger (EG), ή 
ο επαυξημένος (augmented) έλεγχος Engle-Granger (AEG). Τα βήματα των 
ελέγχων αυτών είναι τα εξής: 

1. Εκτιμάται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων η εξίσωση (6.1), η 
οποία τώρα λέγεται παλινδρόμηση συνολοκληρώσεως (cointegrating 
regression). 

2. Εάν τα b0 και b, σημειώνουν τις εκτιμήσεις των παραμέτρων β0 και βτ 
αντίστοιχα, υπολογίζονται τα κατάλοιπα et, τα οποία αποτελούν εκτίμηση 
των σφαλμάτων ε„ δηλαδή είναι 

e ^ Y t - b o - ^ X , (6.4) 

Το διάνυσμα [1, -b0, -b,] ονομάζεται διάνυσμα συνολοκληρώσεως 
(cointegrating vector) και στην περίπτωση των δύο μεταβλητών, εάν αυτό 
υπάρχει, είναι μοναδικό. 
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3. Για τον έλεγχο της στασιμότητας ή όχι της χρονοσειράς et ακολουθείται η 
μεθοδολογία των ελέγχων Dickey-Fuller, DF και ADF, που παρουσιάσαμε 
στο Κεφάλαιο 3. Ειδικότερα, εκτιμάται με τη μέθοδο της παλινδρομήσεως η 
εξίσωση 

q 

Aet =ôet_1 + 2]ôjAet_j+i+ut (6.5) 

j=2 

Οι υποθέσεις που ελέγχονται είναι οι εξής: 

Η0: δ=0, για μη στασιμότητα, εάν ίδ >τ 

(6.6) 
Ha: δ<0, για στασιμότητα, εάν ίδ <τ 
όπου οι κρίσιμες τιμές του τ δίνονται στον Πίνακα 6.1 (Engle and Granger 

(1987), Engle and Yoo (1987), MacKinnon (1991), Davinson and 
MacKinnon (1993)). 

Πίνακας 6.1: Κρίσιμες τιμές τ για ελέγχους συνολοκληρώσεως EG, ή AEG. 

Επίπεδα σημαντικότητας 
Μέγεθος 0.01 0.05 0.10 
δείγματος 

25 -4.37 -3.59 -3.22 
50 -4.12 -3.46 -3.13 
100 -4.01 -3.39 -3.09 

οο -3.90 -3.33 -3.05 

Πηγή: Thomas, R.L. (1997), βασισμένο σε MacKinnon (1991). 

Στην περίπτωση που οι δύο μεταβλητές Yt~l(1) και Xt~l(1) είναι 
συνολοκληρωμένες, δηλαδή στην περίπτωση που ισχύει ότι e, = Yt - b0 - b., Xt 

~l(0), το υπόδειγμα της διορθώσεως σφάλματος είναι το εξής Sargan (1964): 

Δ Υ, = υστερήσεις των (ΔΥ„ ΔΧ,) + λβΜ + υ, (6.7) 

όπου το λ λέγεται βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής (short-run 
adjustment coefficient) και για το οποίο ισχύει ότι -1<λ<0. 

Το υπόδειγμα (6.7) εκτιμάται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, αφού 
όλες του οι μεταβλητές είναι στάσιμες. Ο συντελεστής λ σημειώνει το μέρος 
της αποκλίσεως του πραγματικού επιπέδου της μεταβλητής Υ, από το 
μακροχρόνιο επίπεδο της που διορθώνεται κάθε χρονική περίοδο. 
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6.3 Έλεγχοι συνολοκληρώσεως των δεικτών τιμών των 
μετοχών στο ΧΑΑ 

Στο τμήμα αυτό θα ασχοληθούμε με τη διερεύνηση του εάν υπάρχουν σχέσεις 
συνολοκληρώσεως μεταξύ του καθενός δείκτη τιμών των μετοχών στο ΧΑΑ 
χωριστά και του γενικού δείκτη τιμών μετοχών στο ΧΑΑ. Ειδικότερα, θα 
διερευνήσουμε τις σχέσεις συνολοκληρώσεως μεταξύ των δεικτών LP11, 
LP12, LP21, LP22, LP23, LP24, LP25, LP26 και LP27 χωριστά με το δείκτη 
LP. 

Ακολουθώντας τους ελέγχους EG και AEG για το πρώτο πράγμα που πρέπει 
να βεβαιωθούμε είναι αν οι υπό εξέταση μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες 
πρώτης τάξεως. Είδαμε στο Κεφάλαιο 3 ότι όλοι οι δείκτες τιμών μετοχών, 
στη λογαριθμική τους μορφή, είναι ολοκληρωμένοι πρώτης τάξεως. Ισχύει 
δηλαδή ότι: 

LP11-1(1), Ι_Ρ12Η(1) 

LP21~I(1), LP22H(1), LP23~I(1), LP24~I(1), LP25H(1), LP26~I(1), LP27~I(1) 

LP~I(1) 

Σύμφωνα με το πρώτο βήμα που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο τμήμα, ο 
Πίνακας 6.2 σημειώνει τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων 
συνολοκληρώσεως για όλους τους δείκτες ως προς το γενικό δείκτη LP. 

Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι σε όλες τις παλινδρομήσεις οι 
συντελεστές της μεταβλητής LP είναι πολύ σημαντικοί και οι περισσότεροι 
συντελεστές προσδιορισμού R2 είναι πολύ υψηλοί. Εάν δεν λάβουμε υπόψη 
τις πολύ χαμηλές τιμές των στατιστικών DW, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα 
αποτελέσματα αυτά είναι αρκετά αποδεκτά. Το συμπέρασμα αυτό όμως είναι 
πλασματικό (spurious) επειδή σε όλες τις παλινδρομήσεις ισχύει ότι DW < R2 

(Granger and Newbold, 1974). Αυτός λοιπόν είναι ένας επιπλέον λόγος να 
προχωρήσουμε στη διερεύνηση των σχέσεων συνολοκληρώσεως μεταξύ των 
μεταβλητών. 

Χρησιμοποιώντας τα διανύσματα συνολοκληρώσεως που σημειώνονται στον 
Πίνακα 6.2, εκτιμήσαμε τα αντίστοιχα για κάθε παλινδρόμηση 
συνολοκληρώσεως κατάλοιπα, σύμφωνα με το βήμα δύο του προηγουμένου 
τμήματος. Τα κατάλοιπα αυτά είναι αντίστοιχα τα εξής, Ε11, Ε12, Ε21, Ε22, 
Ε23, Ε24, Ε25, Ε26 και Ε27. 

Σύμφωνα με το βήμα τρία του προηγουμένου τμήματος, στους Πίνακες 6.3 
και 6.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου στασιμότητας ή όχι των 
χρονοσειρών των καταλοίπων Ε, που υπολογίσαμε παραπάνω. ΟΙ 
αρχιτεκτονική των δύο αυτών πινάκων είναι η ίδια με την αρχιτεκτονική των 
αντίστοιχων πινάκων στο Κεφάλαιο 3. Σημειώνουμε μόνον εδώ ότι οι 
πειραματισμοί μας έγιναν μόνο για την εξίσωση (6.5), η οποία δεν 
περιλαμβάνει ούτε σταθερή ούτε τάση. 
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Πίνακας 6.2: Παλινδρομήσεις συνολοκληρώσεως 

Δείκτες Σταθερή LP R2 DW 

LP11 

LP12 

LP21 

LP22 

LP23 

LP24 

LP25 

LP26 

LP27 

-0.14573 
[0.0036] 

1.48483 
[0.0000] 

2.37179 
[0.0000] 

1.30779 
[0.0000] 

0.22966 
[0.1899] 

-0.37004 
[0.0378] 

0.39571 
[0.0004] 

-2.99277 
[0.0000] 

0.87925 
[0.0000] 

1.05108 
[0.0000] 

0.78057 
[0.0000] 

0.34452 
[0.0000] 

0.60530 
[0.0000] 

0.85698 
[0.0000] 

1.01132 
[0.0000] 

0.91428 
[0.0000] 

1.74869 
[0.0000] 

0.78534 
[0.0000] 

0.9828 

0.8214 

0.4864 

0.7696 

0.7528 

0.8051 

0.8991 

0.9300 

0.8963 

0.0904 

0.0621 

0.3265 

0.0685 

0.0367 

0.0407 

0.0896 

0.0891 

0.0532 

Σημείωση: Επίπεδα σημαντικότητας μέσα στις αγκύλες 

Από απόψεως υστερήσεων τα στατιστικά AIC και SC συμφωνούν σε όλες τις 
περιπτώσεις, στους Πίνακες 6.3 και 6.4, πλην των δύο περιπτώσεων Ε21 και 
Ε26. Συγκρίνοντας τα στατιστικά DF και ADF, για τις προτιμότερες 
περιπτώσεις (όπου δηλαδή υπάρχει αστερίσκος) με τις κρίσιμες τιμές που 
σημειώνονται στον Πίνακα 6.1, και λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις υποθέσεις 
(6.6), προκύπτουν τα εξής: 

1. Οι χρονοσειρές Ε11, Ε12, Ε22, Ε23, Ε24, Ε25, Ε26 και Ε27 είναι μη 
στάσιμες. 

2. Η χρονοσειρά Ε21 είναι στάσιμη 
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Πίνακας 6.3: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στα 
κατάλοιπα ισορροπίας Ε11 και Ε12 (τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες) 

Υστερήσεις 
q=0 

q=1 

q=2 

Στατιστικά 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 

E11 
-6.775* 
-6.759* 

0.599 
[0.439] 
-1.785 
-6.766 
-6.734 
1.688 

[0.194] 
-1.868 
-6.761 
-6.711 
0.000 

[1.000] 
-2.023 

E12 
-5.225* 
-5.209* 

1.262 
[0.261] 
-1.566 
-5.216 
-5.184 
3.089 

[0.079] 
-1.387 
-5.217 
-5.168 
0.198 

[0.656] 
-1.156 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. 

Πίνακας 6.4: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στα 
κατάλοιπα ισορροπίας Ε21, Ε22, Ε23, Ε24, Ε25, Ε26 και Ε27 (βιομηχανίες). 

Υστε
ρήσεις 

q=0 

q=1 

q=2 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 

E21 

-3.666 
-3.649* 

3.013 
[0.083] 
-3.439 

-3.668* 
-3.635 
0.071 

[0.789] 
-3.894 
-3.653 
-3.604 
0.264 

[0.607] 
-3.645 

E22 

-5.307 
-5.291 
6.122 

[0.013] 
-0.921 

-5.331* 
-5.298* 

0.000 
[1.000] 
-1.425 
-5.316 
-5.267 
1.128 

[0.288] 
-1.322 

E23 

-5.146* 
-5.129* 

0.000 
[1.000] 
-1.068 
-5.133 
-5.100 
0.417 

[0.518] 
-1.112 
-5.124 
-5.075 
0.257 

[0.612] 
-1.234 

E24 

-5.021* 
-5.004* 

1.427 
[0.232] 
-1.498 
-5.015 
-4.982 
0.106 

[0.744] 
-1.647 
-5.002 
-4.953 
0.046 

[0.830] 
-1.674 

E25 

-5.213* 
-5.197* 

2.050 
[0.152] 
-2.148 
-5.209 
-5.177 
0.374 

[0.541] 
-2.341 
-5.200 
-5.151 
0.591 

[0.442] 
-2.172 

E26 

-4.314 
-4.298* 

3.585 
[0.058] 
-1.746 
-4.318 
-4.285 
4.722 

[0.030] 
-2.074 

-4.327* 
-4.278 
3.234 

[0.072] 
-2.474 

E27 

-5.990* 
-5.974* 

0.000 
[1.000] 
-0.951 
-5.976 
-5.943 
3.066 

[0.080] 
-0.996 
-5.980 
-5.931 
0.503 

[0.478] 
-0.638 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. 
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Με άλλα λόγια: 

1. Οι δείκτες LP11, LP12, LP22, LP23, LP24, LP25, LP26 και LP27 δεν 
βρίσκονται σε σχέση συνολοκληρώσεως με το δείκτη LP. 

2. Ο δείκτης LP21 βρίσκεται σε σχέση συνολοκληρώσεως με το δείκτη LP. 

Επειδή οι δείκτες LP21 και LP είναι συνολοκληρωμένοι, δηλαδή υττάρχει 
μεταξύ τους μακροχρόνια σχέση ισορροπίας, θα μπορούσαμε σύμφωνα με 
αυτά που είπαμε στο προηγούμενο τμήμα, να εκτιμήσουμε την εξίσωση 
διορθώσεως σφάλματος. Αυτή είναι η παρακάτω: 

ALP21t =0.000175 + 0.119862ΔίΡ21Μ + 0.606266ÄLPt -0.163292E21t_1 

Prob [0.9875] [0.0907] [0.0000] [0.0002] 

R2 =0.1660 DW = 2.0180 
(6.8) 

Η εξίσωση (6.8) εκτιμήθηκε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων επειδή 
όλες οι μεταβλητές που περιλαμβάνει είναι στάσιμες. Η μεταβλητή ALP,, σε 
αντίθεση με τη γενική μορφή (6.7), δεν αναφέρεται σε χρονική υστέρηση. 
Αυτό είναι αποδεκτό μια και η μεταβλητή αυτή είναι στάσιμη (Seddighi et al, 
2000). 

Τα αποτελέσματα στην εξίσωση (6.8) σημειώνουν ότι βραχυχρόνιες 
μεταβολές στο γενικό δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ επηρεάζουν θετικά το 
δείκτη τιμών μετοχών του τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, επειδή ο 
βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής είναι σημαντικός, αυτό σημαίνει ότι 
το 0.163292 της αποκλίσεως του πραγματικού επιπέδου του δείκτη τιμών 
μετοχών του τομέα των μεταφορών, από το μακροχρόνιο επίπεδο 
ισορροπίας του, διορθώνεται κάθε μήνα. 
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6.4 Συμπεράσματα 

Εάν εξαιρέσουμε την περίπτωση του δείκτη τιμών μετοχών LP21, βρήκαμε 
στο προηγούμενο τμήμα ότι δεν υπάρχει σχέση συνολοκληρώσεως μεταξύ 
κανενός άλλου δείκτη τιμών μετοχών και του γενικού δείκτη τιμών μετοχών 
στο ΧΑΑ. Παρόμοια αποτελέσματα πήραμε και όταν προσπαθήσαμε να 
ελέγξουμε εάν υπάρχουν σχέσεις συνολοκληρώσεως μεταξύ οποιουδήποτε 
συνδυασμού ζευγών κλαδικών δεικτών τιμών μετοχών. 

Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με τον Granger (1992), εάν 
υποθέσουμε ότι 

AlogP i t=ßjAlogP t+s i t (6.9) 

όπου Ρ| = δείκτης τιμών της i μετοχής 
Ρ = γενικός δείκτης τιμών μετοχών του χρηματιστηρίου 
^ = λευκός θόρυβος (δηλαδή στάσιμη χρονοσειρά) 

τότε εάν αθροίσουμε την (6.9) ως προς το χρόνο προκύπτει η παρακάτω 
εξίσωση. 

t 

logPit=ßjlogPt + 2>i,H (6.10) 
j=0 

Επειδή στην εξίσωση (6.10) ο τελευταίος όρος της αποτελεί το άθροισμα των 
στάσιμων χρονοσειρών ε·,, έπεται ότι ο όρος αυτός είναι μία μη στάσιμη 
χρονοσειρά πρώτης τάξεως, δηλαδή είναι 1(1). Επειδή λοιπόν για τον 
τελευταίο όρο έχουμε ότι είναι 1(1), αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχέση 
συνολοκληρώσεως μεταξύ των χρονοσειρών logPjt και logPt. 

Με άλλα λόγια, επιβεβαιώσαμε εμπειρικά στο κεφάλαιο αυτό ότι δεν 
υπάρχουν σχέσεις συνολοκληρώσεως μεταξύ των κλαδικών δεικτών τιμών 
μετοχών και του γενικού δείκτη τιμών μετοχών στο ΧΑΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

7.1 Εισαγωγή 

Διαβάζοντας τα συμπεράσματα των τριών αμέσως προηγούμενων κεφαλαίων 
πηγαίνοντας προς τα πίσω, θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι συνέπεια 
της μη υπάρξεως σχέσεων μακροχρόνιας ισορροπίας (στο έκτο κεφάλαιο) και 
της υπάρξεως σχέσεων αιτιότητας (στο πέμπτο κεφάλαιο) ήταν τα 
υποδείγματα αγοράς (στο τέταρτο κεφάλαιο). Ο ισχυρισμός αυτός είναι 
σωστός αν αναλογισθεί κανείς ότι τα υποδείγματα αγοράς δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά τα υποδείγματα διορθώσεως σφάλματος, της μορφής (6.7), χωρίς 
όμως την ύπαρξη της μεταβλητής του σφάλματος ισορροπίας. 

Μολονότι βρήκαμε στο Κεφάλαιο 6 ότι δεν υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις 
ισορροπίας μεταξύ δύο δεικτών τιμών των μετοχών, θα προσπαθήσουμε στο 
κεφάλαιο αυτό να διερευνήσουμε αν υπάρχουν σχέσεις μακροχρόνιας 
ισορροπίας μεταξύ δεικτών τιμών των μετοχών και διαφόρων 
μακροοικονομικών μεταβλητών. Η ύπαρξη τέτοιων σχέσεων θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι αναφέρεται στη μη ύπαρξη ημι-ισχυρής αποτελεσματικότητας 
της αγοράς. 

Βασικό στοιχείο μιας τέτοιας διερευνήσεως είναι η γνώση των a priory 
περιορισμών, δηλαδή των προσημάτων των συντελεστών των μεταβλητών οι 
οποίες θεωρούνται ερμηνευτικές μεταβλητές σε μια συνάρτηση με εξαρτημένη 
μεταβλητή ένα δείκτη τιμών των μετοχών. Για το λόγο αυτό θα 
στοιχειοθετήσουμε στο εισαγωγικό αυτό τμήμα τους «εκ των προτέρων» 
αυτούς περιορισμούς μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και ενός αριθμού 
ανεξάρτητων μακροοικονομικών μεταβλητών. 

Στα περισσότερα εγχειρίδια οικονομικών (βλέπε π.χ., Dornbusch and Fischer 
(1990), Lipsey et al (1993), Tresch (1994), Parking and King (1995)) 
αναλύονται σε βάθος τα παρακάτω θέματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αξία (present value), PV, μιας 
πληρωμής (εισοδήματος) R δραχμών, μετά από t χρόνια, όταν το επιτόκιο 
είναι ΐ, δίνεται από τον τύπο 
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PV = J- (7.1) 
(1 + 01 

η παρούσα αξία μιας ομολογίας (bond) η οποία αποφέρει μια σειρά 
πληρωμών R1f R2 RT, για ένα χρονικό ορίζοντα Τ, ισούται με το άθροισμα 
των παρουσών αξιών για κάθε πληρωμή. Δηλαδή είναι 

~ . . R i R? R T V-I Ì 

(1 + 0 (1 + i)2 (1 + i)T jtì(1 + i)T 

Από τους τύπους (7.1) και (7.2) προκύπτει το γενικό πόρισμα ότι «η παρούσα 
αξία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (asset) το οποίο αποφέρει 
διαχρονικά δοσμένη σειρά χρηματικού εισοδήματος, σχετίζεται αρνητικά με το 
επίπεδο του επιτοκίου». 

Επιπλέον, επειδή η παρούσα αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί 
συνήθως τη χρηματική ποσότητα που είναι διατεθειμένος ένας αγοραστής να 
πληρώσει για να έχει το δικαίωμα εισπράξεως της μελλοντικής σειράς 
εισοδημάτων που αντιστοιχούν στο περιουσιακό αυτό στοιχείο, η τιμή 
ισορροπίας του περιουσιακού αυτού στοιχείου στην ελεύθερη αγορά ισούται 
με την παρούσα αξία του. Θα λέγαμε λοιπόν ότι: 

1. Εάν το επίπεδο του επιτοκίου μειωθεί, τότε η αξία ενός περιουσιακού 
στοιχείου που αποφέρει μια δοσμένη σειρά εισοδήματος θα αυξηθεί. 

2. Μια αύξηση στην αγοραία τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου που αποφέρει 
μια δοσμένη σειρά εισοδήματος, είναι αντίστοιχη με μια μείωση στο 
επίπεδο του επιπέδου του επιτοκίου που κερδίζεται από το περιουσιακό 
αυτό στοιχείο. 

Η ποσοτική θεωρία του χρήματος (quantity theory of money) είναι δυνατό 
να παρουσιασθεί από τις παρακάτω εξισώσεις: 

Ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς (transactions demand for 
money): 

MD = k P Y (7.3) 

όπου: MD = ζήτηση χρήματος 
Ρ = επίπεδο τιμών 
Υ = πραγματικό εισόδημα (πραγματικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν, 

ΑΕΠ) 
κ = συντελεστής (παράμετρος) 

Προσφορά χρήματος (money supply): 

M s = M (7.4) 

όπου: M s = προσφορά χρήματος 
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Μ = δοσμένη από την κεντρική τράπεζα (κράτος) ποσότητα χρήματος 

Ισορροπία στην αγορά χρήματος: 

M s = MD (7.5) 

Από την αντικατάσταση των (7.3) και (7.4) στην (7.5) προκύπτει η παρακάτω 
εξίσωση της ποσοτικής θεωρίας του χρήματος: 

Μ = k Ρ Υ (7.6) 

Η εξίσωση αυτή γράφεται και ως 

Μ V = Ρ Υ (7.7) 

όπου V = 1/κ = (εισοδηματική) κυκλοφορία του χρήματος, 

και ονομάζεται εξίσωση ανταλλαγής (equation of exchange). 

Εάν τώρα επεκτείνουμε την παραπάνω θεωρία και θεωρήσουμε ότι η ζήτηση 
χρήματος σε πραγματικές τιμές ισούται με το άθροισμα της ζητήσεως 
χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς, M D T ) σε πραγματικές τιμές, και της 
ζητήσεως χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς, M D S , (speculative 
demand for money) σε πραγματικές τιμές, τότε η συνολική ζήτηση χρήματος, 
MD, σε πραγματικές τιμές, δίνεται από την εξίσωση: 

MD/P = M D T / P + MD f S/P (7.8) 

όπου: 

Πραγματική ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς: 

M D T / P = kY (7.9) 

Πραγματική ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς: 

MD,S/P = f(i) (7.10) 

Εάν λάβουμε υπόψη ότι είναι αρνητική η σχέση μεταξύ πραγματική ζητήσεως 
χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς και επιτοκίου, η συνάρτηση f(i) σε μια 
απλή γραμμική της μορφή γράφεται ως 

MD,s / Ρ = f(i) = - h i (7.11) 

όπου: h = συντελεστής (παράμετρος) 

Τέλος, αντικαθιστώντας τις (7.9) και (7.11) στην (7.8) παίρνουμε ότι: 

MD/P = k Y - h i (7.12) 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις (7.4), (7.5) και (7.12) προκύπτει ότι 

M/P = k Y - h i (7.13) 

από την οποία τελικά παίρνουμε την ονομαζόμενη καμπύλη LM (LM curve) 

1f... M 
i = - kY- — 

hV P, 
(7.14) 

Αναφορικά με την αγορά αγαθών, η κλασική μακροοικονομική λογιστική 
ταυτότητα (στην απλή μορφή της κλειστής οικονομίας - τα αποτελέσματα δεν 
μεταβάλλονται και στην ανοιχτή οικονομία) δίνεται ως εξής: 

Αθροιστική ζήτηση (aggregate demand): 

Y = C + I + G (7.15) 

όπου: C = κατανάλωση 
I = επενδύσεις 
G = δημόσιες δαπάνες 

Αν για λόγους ευκολίας υποθέσουμε ότι τις γνωστές απλές γραμμικές 
συναρτήσεις, τότε έχουμε: 

Συνάρτηση καταναλώσεως: C = a + ßY (7.16) 

Συνάρτηση επενδύσεων: Ι = γ - δ i (7.18) 

Συνάρτηση δημοσίων δαπανών: G = θ = σταθερή (7.19) 

Αντικαθιστώντας τις (7.16), (7.17) και (7.18) στην (7.15) παίρνουμε: 

Υ = ε - ζ i (7.20) 

όπου: ε = (α + β + θ) / (1 - β) 
ζ = 1 / ( 1 - β ) 

Η (7.20) είναι η γνωστή καμπύλη IS (IS curve). 

Λύνοντας το σύστημα των (7.14) και (7.20) παίρνουμε την ταυτόχρονη 
ισορροπία στην αγορά αγαθών και στην αγορά χρήματος, που είναι: 

sh C M 
Υ = Η-—-2 (721) 

h + κζ h + κζΡ { ' 

l = h^-h7kÏP (722) 
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Από τις (7.21) και (7.22) προκύπτουν τα εξής: 

1. Δοσμένου του επιπέδου των τιμών, Ρ, αν αυξηθεί (μειωθεί) η ποσότητα 
χρήματος, Μ, θα αυξηθεί (μειωθεί) το επίπεδο του εισοδήματος, Υ, και θα 
μειωθεί (αυξηθεί) το επίπεδο του επιτοκίου, ΐ. 

2. Δοσμένης της ποσότητας χρήματος, Μ, αν αυξηθεί (μειωθεί) το επίπεδο 
των τιμών, Ρ, θα μειωθεί (αυξηθεί) το επίπεδο του εισοδήματος, Υ, και θα 
αυξηθεί (μειωθεί) το επίπεδο του επιτοκίου, ϊ. 

Συνδυάζοντας, και γενικεύοντας, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα προκύπτουν οι 
εξής a priori περιορισμοί: 

1. Αύξηση (μείωση) του επιπέδου του εισοδήματος προκαλεί αύξηση 
(μείωση) της τιμής στην αγορά του περιουσιακού στοιχείου (μετοχής). 

2. Αύξηση (μείωση) του επιπέδου του επιτοκίου προκαλεί μείωση (αύξηση) 
της τιμής στην αγορά του περιουσιακού στοιχείου (μετοχής). 

3. Αύξηση (μείωση) του επιπέδου των τιμών (πληθωρισμός) προκαλεί 
αύξηση (μείωση) στο επίπεδο του επιτοκίου, με αποτέλεσμα να μειωθεί 
(αυξηθεί) η τιμή στην αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου (μετοχής). 

4. Αύξηση (μείωση) του επιπέδου της προσφοράς χρήματος προκαλεί 
μείωση (αύξηση) στο επίπεδο του επιτοκίου, με αποτέλεσμα να αυξηθεί 
(μειωθεί) η τιμή στην αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου (μετοχής). 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα παραπάνω θα μπορούσαμε να γράψουμε ως 
εξής τη συνάρτηση προσδιορισμού της τιμής των μετοχών: 

Z = f(Y,P,i,M) 

dZ ft dZ n dZ n dZ ft (7.23) 
— > 0 — < 0 — < 0 ^7T>0 
dY dP ai ôM 

όπου: Ζ = τιμή μετοχής. 

Κατά την εκτίμηση της συναρτήσεως (7.23) πολλές φορές δεν 
χρησιμοποιούνται όλες οι ερμηνευτικές μεταβλητές, είτε λόγω προβλημάτων 
πολυσυγραμμικότητας (όπως π.χ. μεταξύ επιπέδου των τιμών και επιπέδου 
του επιτοκίου), είτε λόγω μη υπάρξεως αξιόπιστων στοιχείων των 
μεταβλητών (όπως π.χ. του επιπέδου του επιτοκίου για μικρά χρονικά 
διαστήματα). 

7.2 Μεθοδολογία συνολοκληρώσεως για περισσότερες από 
δύο μεταβλητές και το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος 

Η μεθοδολογία των Engle and Granger (1987), για τον έλεγχο της 
συνολοκληρώσεως δύο μεταβλητών, που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 
θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και στην περίπτωση των περισσότερων από 
δύο μεταβλητές, υπό την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει μία μόνο σχέση 
συνολοκληρώσεως μεταξύ των μεταβλητών αυτών. Επειδή όμως πολλές 
φορές υπάρχουν περισσότερες από μία σχέσεις συνολοκληρώσεως, ο 
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αριθμός των οποίων ονομάζεται βαθμός συνολοκληρώσεως (cointegrating 
rank), για τον έλεγχο των σχέσεων συνολοκληρώσεως χρησιμοποιείται η 
μεθοδολογία του Johansen (1988) και των Stock and Watson (1988), η 
οποία βασίζεται στη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας (maximum 
likelihood). 

Στην περίπτωση που διερευνούμε τις σχέσεις συνολοκληρώσεως μεταξύ m 
μεταβλητών Υ~Ι(1), Χ,—1(1), Xm-i~K1), τα βήματα των ελέγχων των 
Johansen (1988) και Stock and Watson (1988) είναι τα εξής: 

1. Χρησιμοποιώντας κριτήρια, όπως π.χ. AIC και SC, βρίσκουμε την τάξη k 
του αντίστοιχου υποδείγματος VAR. 

2. Χρησιμοποιώντας το στατιστικό 

m 
*trace(r) = -n Σ^-μ\) (7.24) 

j=r+1 

όπου: r = βαθμός συνολοκληρώσεως 
n = μέγεθος δείγματος 
μ = χαρακτηριστικές ρίζες (eigenvalues). Για την εύρεση τους βλέπε 

Johansen (1988) και Stock and Watson (1988) 

βρίσκουμε το βαθμό συνολοκληρώσεως, r, με τη βοήθεια των παρακάτω 
διαδοχικών ελέγχων: 

Η0: r = 0 vs. Ha: r > 1 (εάν ^ race(r) > κρίσιμη τιμή) 
Η0: r < 1 vs. Ha: r > 2 (εάν \race(r) > κρίσιμη τιμή) 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (7.25) 
Η0: r < m-1 vs. Ha: r = m (εάν \raœ(r) > κρίσιμη τιμή) 

Οι κρίσιμες τιμές σημειώνονται στους Johansen (1988), Johansen and 
Juselius (1990), Osterwald-Lenum (1992), Enders (1995) 

3. Σύμφωνα με το βαθμό συνολοκληρώσεως, r < m, εκτιμώνται τα αντίστοιχα 
διανύσματα συνολοκληρώσεως με τη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας. 
Για να έχουν όμως αξιοπιστία τα εκτιμημένα διανύσματα 
συνολοκληρώσεως, θα πρέπει αυτά να υπακούουν στους a priori 
περιορισμούς του συγκεκριμένου φαινομένου που διερευνάται. 

Αναφορικά με το υπόδειγμα διορθώσεως σφάλματος, στην περίπτωση που r 
=1, τότε αυτό δίνεται από την εξίσωση (6.7). Στην περίπτωση που r > Ι,τότε 
αυτό δίνεται από την εξίσωση: 

ΔΥ, = υστερήσεις των (ΔΥ4, ΔΧ, „ AXm.1t) + λ, e1 i M + ... + λΓ βΓ Μ + υ, (7.26) 
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7.3 Έλεγχοι συνολοκληρώσεως των δεικτών τιμών των 
μετοχών του ΧΑΑ ως προς μακροοικονομικές μεταβλητές 

Έχοντας καταλήξει στην (7.23) ότι η τιμή της μετοχής εξαρτάται θετικά από το 
εισόδημα, αρνητικά από το επίπεδο των τιμών, αρνητικά από το επίπεδο του 
επιτοκίου και θετικά από την ποσότητα χρήματος, θα προσπαθήσουμε στο 
τμήμα αυτό να διερευνήσουμε αν υπάρχουν σχέσεις συνολοκληρώσεως 
μεταξύ των μεταβλητών αυτών. 

Η ταυτοποίηση των στατιστικών στοιχείων που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η 
εξής: 

1. Ως τιμές μετοχών παίρνουμε τους δείκτες τιμών μετοχών, Ρ, για τους 
διάφορους κλάδους. 

2. Προσεγγίζουμε το εισόδημα με το δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, Prod, 
(CTM, 1999). 

3. Ως επίπεδο τιμών παίρνουμε το δείκτη τιμών καταναλωτή, CPI, (CTM, 
1999). 

4. Δε χρησιμοποιήσαμε στη διερεύνηση μας το επίπεδο του επιτοκίου γιατί 
δεν μπορέσαμε να βρούμε αξιόπιστα στοιχεία σε μηνιαία βάση. Εξ' άλλου, 
λόγω της στενής θετικής σχέσεως μεταξύ επιτοκίου και επιπέδου των 
τιμών πιθανόν να είχαμε και πολυσυγγραμμικότητα. 

5. Ως ποσότητα χρήματος χρησιμοποιήσαμε το δείκτη της προσφοράς 
χρήματος Μ1 (CTM, 1999). Η προσφορά χρήματος Μ1 περιλαμβάνει το 
νόμισμα σε κυκλοφορία, τις ταξιδιωτικές επιταγές και τις καταθέσεις όψεως 
στις εμπορικές τράπεζες και τους άλλους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς. To Μ1 αντιπροσωπεύει, περισσότερο από κάθε άλλο 
μέγεθος, τον παραδοσιακό ορισμό του χρήματος ως μέσου πληρωμών 
(Dornbusch and Fischer, 1993). 

Όλοι οι δείκτες τιμών των μετοχών (LPij) είδαμε στο Κεφάλαιο 3 ότι είναι 
ολοκληρωμένοι πρώτης τάξεως. Εδώ, θα διερευνήσουμε τη στασιμότητα ή 
όχι των τριών μακροοικονομικών μεταβλητών LM1 = log (Μ1), LCPI = 
log(CPI) και LProd = log(Prod). Για τη διερεύνηση αυτή θα ακολουθήσουμε 
την ίδια ακριβώς μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στο Κεφάλαιο 3. 

Έτσι, στους Πίνακες 7.1, 7.2 και 7.3 παρουσιάζουμε τους ελέγχους DF και 
ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο δείκτη της προσφοράς χρήματος, 
στο δείκτη τιμών καταναλωτή και στο δείκτη της βιομηχανικής παραγωγής 
αντίστοιχα. 

Για τη λήψη αποφάσεως σχετικά με τη στασιμότητα ή όχι των τριών αυτών 
μεταβλητών, λάβαμε υπόψη στους Πίνακες 7.1, 7.2 και 7.3 τα στατιστικά που 
σημειώνονται ταυτόχρονα και με αστερίσκο (*) και με θαυμαστικό (!). 
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Πίνακας 7.1: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη της Προσφοράς Χρήματος 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q = 2 

q=3 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LM1) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 
-6.784 -6.785 -6.921 
-6.768 -6.752 -6.872 

5.433 -0.365 -5.626 
-6.907 -6.906 -7.001 
-6.874 -6.857 -6.936 

6.732 0.062 -4.675 
-6.955 -6.962 -7.018 
-6.906 -6.896 -6.936 

7.563 -0.080 -3.657 
-7.009* -7.030* -7.070*! 
-6.943* -6.948* -6.971*! 

1.344 3.356 1.988 
[0.246] [0.067] [0.0158] 

7.339 -0.528 -3.158 

Πρώτες Διαφορές (ALMI) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 
-6.713 -6.916 -6.906 
-6.696 -6.883 -6.857 

-16.296 -19.351 -19.303 
-6.712 -6.972 -6.962 
-6.679 -6.923 -6.896 

-10.390 -14.223 -14.187 
-6.776 -7.039 -7.030 

-6.727* -6.973*! -6.947* 
0.000 3.103 3.311 

[1.000] [0.078] [0.069] 
-6.959 -11.162 -11.132 

-6.782* -7.045*! -7.037* 
-6.716 -6.963 -6.938 
0.000 2.653 2.940 

[1.000] [0.103] [0.086] 
-5.320 -9.893 -9.884 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Κάτω από τη μεθοδολογία αυτή τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε 
είναι τα εξής: 

1. Η μεταβλητή LM1t είναι μη στάσιμη, ενώ η μεταβλητή m, = ALMI, = LM1t -
LM1 M είναι στάσιμη. Με άλλα λόγια ισχύει ότι LM1, ~Ι(1) και mt ~Ι(0). 

2. Η μεταβλητή LCPI, είναι μη στάσιμη, ενώ η μεταβλητή ct = ACPI, = LCPI, -
LCPI,^ είναι στάσιμη. Με άλλα λόγια ισχύει ότι LCPI, ~Ι(1) και e, ~Ι(0). Θα 
πρέπει να σημειώσουμε όμως εδώ ότι η μη στασιμότητα της μεταβλητής 
LCPI, δεν είναι ξεκάθαρη, σύμφωνα με τα στατιστικά ADF στον Πίνακα 7.2. 
Αποδεχθήκαμε όμως τη μη στασιμότητα της μεταβλητής αυτής ως οριακή, 
με το σκεπτικό ότι η δύναμη των ελέγχων AD και ADF δεν είναι και πολύ 
ισχυρή (Enders, 1995). 

3. Η μεταβλητή LProd, είναι μη στάσιμη, ενώ η μεταβλητή q, = AProd, = LProd, 
- LProd^ είναι στάσιμη. Με άλλα λόγια ισχύει ότι LProd, ~Ι(1) και q, ~Ι(0). 
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Πίνακας 7.2: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

Υστερή
σεις 

q = 0 

q=1 

q=2 

q=3 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LCPI) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 
-8.403 -8.521 -8.512 
-8.387 -8.488 -8.463 

11.496 -2.961 -0.713 
-8.419 -8.518 -8.511 
-8.386 -8.469 -8.446 

7.481 -2.900 -1.038 
-8.457 -8.611*! -8.601* 
-8.408 -8.545*! -8.519* 
1.329 0.063 0.058 

[0.249] [0.801] [0.810] 
7.973 -3.583 -0.251 

-8.475* -8.597! -8.587 
-8.409* -8.515! -8.488 
14.558 23.721 22.200 
[0.000] [0.000] [0.000] 

5.824 -3.320 -0.237 

Πρώτες Διαφορές (ACPI) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 
-8.182 -8.487 -8.516 
-8.166 -8.454 -8.467 

-8.174 -12.846 -13.365 
-8.187 -8.558 -8.611 
-8.156 -8.509 -8.545 

-6.647 -12.472 -12.325 
-8.325* -8.552 -8.597! 
-8.275 -8.486 -8.514! 
0.000 21.524 2.205 

[1.000] [0.000] [0.137] 
-4.145 -8.606 -9.423 
-8.324 -8.730* -8.873*! 
-8.258 -8.648* -8.774*! 
35.645 10.530 2.438 
[0.000] [0.001] [0.118] 
-4.448 -11.403 -13.509 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Έχοντας τεκμηριώσει ότι όλες οι μεταβλητές που υπεισέρχονται στην 
ανάλυση μας είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξεως, θα προχωρήσουμε 
παρακάτω στη διερεύνηση των πιθανών σχέσεων συνολοκληρώσεως μεταξύ 
των μεταβλητών αυτών. Επειδή οι μεταβλητές αυτές είναι περισσότερες από 
δύο, η μεθοδολογία διερευνήσεως που ενδείκνυται για τις περιπτώσεις αυτές 
είναι αυτή των Johansen (1988) και Stock and Watson (1988). 

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής λάβαμε υπόψη τα εξής: 

1. Ισχύουν οι a priori περιορισμοί για τις συναρτησιακές σχέσεις μεταξύ των 
μεταβλητών. 

2. Ο βαθμός του υποδείγματος VAR ισούται με κ=3. 
3. Υποτίθεται γραμμική προσδιοριστική τάση στα στοιχεία (linear 

deterministic trend). 
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Πίνακας 7.3: Έλεγχοι DF και ADF για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στο 
Δείκτη της Βιομηχανικής Παραγωγής 

Υστερή
σεις 

q=0 

q=1 

q=2 

q=3 

Στατι
στικά 

AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

DF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 
AlC 
SC 

LM(1) 
[Prob] 

ADF 

Αρχικά επίπεδα (LProd) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 
-5.550 -5.576 -5.573 
-5.362 -5.371 -5.350 

0.624 -2.563 -2.736 
-6.200 -6.209 -6.199 
-5.995 -5.987 -5.960 

1.366 -1.893 -1.297 
-6.230 -6.241 -6.230 

-6.008*! -6.001 -5.974* 
2.858 3.437 3.461 

[0.091] [0.064] [0.063] 
1.126 -1.944 -1.525 

-6.236* -6.249*! -6.239* 
-5.997 -5.993 -5.966 
2.538 3.311 3.387 

[0.111] [0.069] [0.066] 
0.983 -2.028 -1.702 

Πρώτες Διαφορές (ALProd) 
Χωρίς Σταθερή Σταθερή 

σταθερή και τάση 
ή τάση 
-6.200 -6.200 -6.201 
-6.012 -5.995 -5.978 

-18.723 -18.821 -18.917 
-6.233 -6.230 -6.227 

-6.028*! -6.008* -5.988* 
1.776 2.857 2.751 

[0.183] [0.091] [0.097] 
-8.843 -8.924 -9.008 
-6.241 -6.236 -6.233 
-6.019 -5.997 -5.977 

-6.419 -6.496 -6.583 
-6.244*! -6.237* -6.233* 

-6.003 -5.980 -5.959 
1.188 1.912 2.179 

[0.276] [0.167] [0.140] 
-4.981 -5.051 -5.146 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά επίπεδο 
ελέγχου κατακόρυφα. Το θαυμαστικό (!) σημειώνει προτιμότερο συγκριτικά 
επίπεδο ελέγχου οριζόντια. 

Στον Πίνακα 7.4 σημειώνονται οι κρίσιμες τιμές για τους ελέγχους (7.25), που 
προέκυψαν με το πακέτο Eviews σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

Πίνακας 7.4: Κρίσιμες τιμές για ελέγχους συνολοκληρώσεως 

Μηδενικές υποθέσεις Επίπεδο Επίπεδο 
(αριθμός σημαντικότητας 5% σημαντικότητας 1% 
συνολοκληρωμένων 
σχέσεων) 

Η0: r = 0 (καμία) 47.21 

Η0: r < 1 (το πολύ μία) 29.68 

Η0:Γ<2(τοπολύδύο) 15.41 

Η0: r < 3 (το πολύ τρεις) 3 · 7 6 

54.46 
35.65 
20.04 

6.65 
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Στους Πίνακες 7.5 μέχρι και 7.8 σημειώνονται τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή της μεθόδου των Johansen (1988) και Stock and Watson (1988), 
για την εύρεση των πιθανών σχέσεων συνολοκληρώσεως μεταξύ καθενός 
από τους δώδεκα δείκτες τιμών των μετοχών του ΧΑΑ με τις τρεις 
μακροοικονομικές μεταβλητές της Ελληνικής οικονομίας. 

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων (7.25), και την αντίστοιχη λήψη 
αποφάσεων, συγκρίνουμε τις τιμές htrace των Πινάκων 7.5 - 7.8 με τις 
αντίστοιχες κρίσιμες τιμές στον Πίνακα 7.4. Ο αριθμός των σχέσεων 
συνολοκληρώσεως, δηλαδή ο βαθμός συνολοκληρώσεως (r), σημειώνεται με 
ένα αστερίσκο (*) στην αντίστοιχη θέση. 

Πίνακας 7.5: Χαρακτηριστικές ρίζες και λόγοι πιθανοφάνειας των σχέσεων 
συνολοκληρώσεως των LP, LP1 και LP2 με τα {LM1, LCPI και LProd} 

Γ 

0 
1 
2 
3 

LP 
Eigenvalue λ , ^ 

0.212960 72.71943 
0.071189 24.82428* 
0.039263 10.05432 
0.010165 2.043477 

LP1 
Eigenvalue \ r a n f i 

0.217155 73.19390 
0.073926 24.22975* 
0.030709 8.869553 
0.013071 2.631529 

LP2 
Eigenvalue λ(Γί,ΓΛ 

0.206920 73.18229 
0.069546 26.81610* 
0.052617 12.39959 
0.007915 1.589295 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει αριθμό σχέσεων συνολοκληρώσεως 
(Ο-

Πίνακας 7.6: Χαρακτηριστικές ρίζες και λόγοι πιθανοφάνειας των σχέσεων 
συνολοκληρώσεως των LP11, LP12 και LP21 με τα {LM1, LCPI και LProd} 

r 

0 
1 
2 
3 

LP11 
Eigenvalue k,ram 

0.215573 72.83936 
0.074169 24.27892* 
0.030191 8.866241 
0.013582 2.735068 

LP12 
Eigenvalue h^ 

0.231946 79.71475 
0.080147 26.93581* 
0.040853 10.22759 
0.009383 1.885434 

LP21 
Eigenvalue λ ^ 

0.215712 76.37772 
0.076499 27.78188* 
0.038031 11.86509 
0.020342 4.110388 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει αριθμό σχέσεων συνολοκληρώσεως 

(Ο-
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Πίνακας 7.7: Χαρακτηριστικές ρίζες και λόγοι ττιθανοφάνειας των σχέσεων 
συνολοκληρώσεως των LP22, LP23 και LP24 με τα {LM1, LCPI και LProd} 

r 

0 
1 
2 
3 

LP22 
Eigenvalue \rarÄ 

0.194501 65.92735 
0.065993 22.66863* 
0.036871 9.014385 
0.007476 1.500734 

LP23 
Eigenvalue λ,Γ3ΓΛ 

0.212703 77.68510 
0.074164 29.85525 
0.062169 14.44358* 
0.008000 1.606467 

LP24 
Eigenvalue λ ^ 

0.299964 128.9581 
0.203319 57.63332 
0.040655 12.17316* 
0.019175 3.872318 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει αριθμό σχέσεων συνολοκληρώσεως 

(Ο-

Πίνακας 7.8: Χαρακτηριστικές ρίζες και λόγοι τπθανοφάνειας των σχέσεων 
συνολοκληρώσεως των LP25, LP26 και LP27 με τα {LM1, LCPI και LProd} 

r 

0 
1 
2 
3 

LP25 
Eigenvalue \ r a m 

0.199451 71.75176 
0.071844 27.26022* 
0.049434 12.34903 
0.010986 2.209417 

LP26 
Eigenvalue \rarÄ 

0.206487 76.70334 
0.077109 30.44622 
0.064558 14.39744* 
0.005237 1.050126 

LP27 
Eigenvalue \rarÄ 

0.230298 80.58576 
0.070813 28.23552* 
0.059532 13.54648 
0.006334 1.270929 

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) σημειώνει αριθμό σχέσεων συνολοκληρώσεως 
(Ο-

Συνοψίζοντας τα μέχρι τώρα αποτελέσματα σχετικά με τον αριθμό των 
σχέσεων συνολοκληρώσεως καταλήγουμε στα εξής: 

1. Μεταξύ LP, LM1, LCPI και LProd υπάρχει μία σχέση συνολοκληρώσεως. 
2. Μεταξύ LP1, LM1, LCPI και LProd υπάρχει μία σχέση συνολοκληρώσεως. 
3. Μεταξύ LP2, LM1, LCPI και LProd υπάρχει μία σχέση συνολοκληρώσεως. 
4. Μεταξύ LP11, LM1, LCPI και LProd υπάρχει μία σχέση συνολοκληρώσεως. 
5. Μεταξύ LP12, LM1, LCPI και LProd υπάρχει μία σχέση συνολοκληρώσεως. 
6. Μεταξύ LP21, LM1, LCPI και LProd υπάρχει μία σχέση συνολοκληρώσεως. 
7. Μεταξύ LP22, LM1, LCPI και LProd υπάρχει μία σχέση συνολοκληρώσεως. 
8. Μεταξύ LP23, LM1, LCPI και LProd υπάρχουν δύο σχέσεις συνολοκλη

ρώσεως. 
9. Μεταξύ LP24, LM1, LCPI και LProd υπάρχουν δύο σχέσεις συνολοκλη

ρώσεως. 
ΙΟ.Μεταξύ LP25, LM1, LCPI και LProd υπάρχει μία σχέση 

συνολοκληρώσεως. 
11.Μεταξύ LP26, LM1, LCPI και LProd υπάρχουν δύο σχέσεις συνολοκλη

ρώσεως. 
12.Μεταξύ LP27, LM1, LCPI και LProd υπάρχει μία σχέση 

συνολοκληρώσεως. 
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Στον Πίνακα 7.9 σημειώνονται οι σχέσεις συνολοκληρώσεως, σύμφωνα με 
τους βαθμούς συνολοκληρώσεως που βρήκαμε παραπάνω. Οι σχέσεις αυτές 
σημειώνονται με τους αριθμούς 1, ή και 2, ανάλογα με το βαθμό 
συνολοκληρώσεως για κάθε περίπτωση. Επιπλέον, για τις μεταβλητές LP23, 
LP24 και LP26 σημειώνεται και μία τρίτη σχέση συνολοκληρώσεως, με τον 
αριθμό (1), η οποία προήλθε από την εφαρμογή της ίδιας μεθοδολογίας, 
υποθέτοντας όμως ότι υπάρχει μία μόνο σχέση, και όχι δύο σχέσεις, 
συνολοκληρώσεως. Ο λόγος γίνεται εμφανής από τα παρακάτω. 

Ας ασχοληθούμε με τη μεταβλητή LP23. Η πρώτη σχέση συνολοκληρώσεως, 
για το LP23, είναι συνεπής σύμφωνα με τους a priori περιορισμούς. Η 
δεύτερη σχέση συνολοκληρώσεως, για το LM1, δεν είναι συνεπής σύμφωνα 
με τους a priori περιορισμούς γιατί το πρόσημο της μεταβλητής LProd είναι 
αντίθετο από αυτό που πρέπει. Συνεπώς, από τη στιγμή που μία από τις δύο 
σχέσεις συνολοκληρώσεως είναι ασυνεπής το σύστημα των δύο αυτών 
σχέσεων δεν είναι αποδεκτό. Αν όμως υποθέσουμε ότι υπάρχει μία μόνο 
σχέση συνολοκληρώσεως, αυτή που σημειώνεται με (1), τότε αυτή είναι 
συνεπής σύμφωνα με τους a priori περιορισμούς. 

Ας ασχοληθούμε τώρα με τη μεταβλητή LP24. Η πρώτη σχέση 
συνολοκληρώσεως, για το LP24, δεν είναι συνεπής σύμφωνα με τους a priori 
περιορισμούς. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πρόσημα και των δύο μεταβλητών της, 
LCPI και LProd, είναι αντίθετα με αυτά που αναμένουμε. Η δεύτερη σχέση 
συνολοκληρώσεως, για το LM1, δεν είναι συνεπής σύμφωνα με τους a priori 
περιορισμούς γιατί το πρόσημο της μεταβλητής LProd είναι αντίθετο από 
αυτό που πρέπει. Συνεπώς, από τη στιγμή που μία από τις δύο σχέσεις 
συνολοκληρώσεως είναι ασυνεπής το σύστημα των δύο αυτών σχέσεων δεν 
είναι αποδεκτό. Αν όμως υποθέσουμε ότι υπάρχει μία μόνο σχέση 
συνολοκληρώσεως, αυτή που σημειώνεται με (1), τότε αυτή είναι συνεπής 
σύμφωνα με τους a priori περιορισμούς. 

Ας ασχοληθούμε τέλος με τη μεταβλητή LP26. Η πρώτη σχέση 
συνολοκληρώσεως, για το LP26, είναι συνεπής σύμφωνα με τους a priori 
περιορισμούς. Η δεύτερη σχέση συνολοκληρώσεως, για το LM1, δεν είναι 
συνεπής σύμφωνα με τους a priori περιορισμούς γιατί το πρόσημο της 
μεταβλητής LProd είναι αντίθετο από αυτό που πρέπει. Συνεπώς, από τη 
στιγμή που μία από τις δύο σχέσεις συνολοκληρώσεως είναι ασυνεπής το 
σύστημα των δύο αυτών σχέσεων δεν είναι αποδεκτό. Αν όμως υποθέσουμε 
ότι υπάρχει μία μόνο σχέση συνολοκληρώσεως, αυτή που σημειώνεται με (1), 
τότε αυτή είναι συνεπής σύμφωνα με τους a priori περιορισμούς. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα στον Πίνακα 7.9 θα λέγαμε, υπό το πρίσμα 
ότι και για τις μεταβλητές LP23, LP24 και LP26 ισχύει μία μόνο σχέση 
συνολοκληρώσεως, ότι για όλους τους δείκτες τιμών μετοχών υπάρχει μία 
μόνο συνεπής σχέση συνολοκληρώσεως με τις τρεις μακροοικονομικές 
μεταβλητές. 
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Πίνακας 7.9: Σχέσεις συνολοκληρώσεως 

Εξαρτημένη 
μεταβλητή 
LP 

LP1 

LP2 

LP11 

LP12 
LP21 

LP22 

LP23 

LM1 

LP23 

LP24 

LM1 

LP24 

LP25 

LP26 

LM1 

LP26 

LP27 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

2 

(1) 

1 

2 

(1) 

1 

1 

2 

(1) 

1 

Σταθερή 

-223.8641 

-222.4627 

-252.3570 

-248.5799 

-138.7809 

-106.4811 

-1134.160 

-225.3095 

6.249641 

-252.1093 

411.0634 

45.95977 

-92.11108 

-338.9907 

-440.2823 

5.652627 

-483.7716 

-125.6595 

LM1 

5.384497 
(5.61843) 
5.789743 
(5.68354) 
5.407396 
(6.39856) 
6.638651 
(6.57233) 
0.672352 
(3.04138) 
1.805393 
(2.50443) 
28.37175 
(91.8960) 

4.288208 
(6.39343) 

10.94815 
(12.7996) 
11.46294 
(11.5732) 

7.693637 
(12.2963) 
0.520658 
(2.69233) 

LCPI 

-6.285747 
(6.29360) 

-6.607937 
(6.42427) 

-6.599233 
(7.14197) 

-7.632028 
(7.51330) 

-1.016047 
(3.26331) 

-2.366214 
(2.69827) 

-36.52274 
(118.824) 

-0.819851 
(0.80717) 

1.123024 
(0.04909) 

-5.635611 
(7.03166) 
6.954611 
(7.93122) 

1.357364 
(0.54451) 

-7.906013 
(12.2544) 

-13.38392 
(13.8017) 

-1.511609 
(1.94070) 

1.080931 
(0.05101) 

-9.827899 
(13.6475) 

-0.784106 
(2.85723) 

LProd 

51.10022 
(30.3103) 
50.75786 
(31.7115) 
57.57129 
(34.9528) 
56.65784 
(39.0889) 
31.90069 
(11.0599) 
24.77988 
(9.81869) 
257.6732 
(834.273) 
51.07265 
(21.5555) 

-1.512891 
(1.31094) 

57.56024 
(26.8296) 

-98.74916 
(163.001) 

-10.46449 
(11.1906) 

15.81766 
(25.4744) 
77.42837 
(78.7386) 
99.04665 
(57.1160) 

-1.342958 
(1.342958) 

109.3789 
(67.3146) 
28.82095 
(9.64548) 

Σημείωση: Τυπικά σφάλματα στις παρενθέσεις. 
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7.4 Εξισώσεις διορθώσεως σφάλματος στο ΧΑΑ 

Έχοντας εκτιμήσει τις σχέσεις συνολοκληρώσεως μεταξύ του καθενός δείκτη 
τιμών μετοχών και των τριών μακροοικονομικών μεταβλητών, θα 
παρουσιάσουμε παρακάτω τις αντίστοιχες, για κάθε ένα δείκτη χωριστά, 
εξισώσεις διορθώσεως σφάλματος. Η μορφή της εξισώσεως που θα 
ακολουθήσουμε είναι η (6.7) και υπενθυμίζουμε ότι: 

ALPij, = LPijt - LPij,^ = Rij, = απόδοση μετοχής 

ALProdt = LProdt - LProdM = q t = ρυθμός μεταβολής προϊόντος (ανάπτυξη) 

ALCPI, = LCPIt - LCPIj., = c, = ρυθμός μεταβολής τιμών (πληθωρισμός) 

ALMI, = LM1, - LM1,.., = mt = ρυθμός μεταβολής προσφοράς χρήματος 

eij = κατάλοιπα ισορροπίας (από σχέσεις συνολοκληρώσεως) 

Για την κάθε μία εξίσωση διορθώσεως σφάλματος, όπου μέσα στις 
παρενθέσεις σημειώνονται οι λόγοι του t και μέσα στις αγκύλες σημειώνονται 
τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας, έχουμε: 

Γενικός Δείκτη€ Τιμών Μετοχών 

Rt =0.01852 + 0.39661Rt_i +0.11030qt_4 -1.36760ct_·, + 0.23975mt_6 + 

t (2.402) (6.122) (1.483) (-3.368) (1.457) 

sig [0.017] [0.000] [0.140] [0.001] [0.147] 

-0.00243et_·, R2 = 0.20870 DW = 1.98132 

t (-1.372) 

sig [0.172] 

(7.27) 

Δείκτης Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιριών 

RÎt =0.01819+0.41580R1t_i+0.12655qt_4 -1.24126ct_1 +0.19350mt_6 + 

t (2.168) (6.447) (1.563) (-2.813) (1.082) 

sig [0.031] [0.000] [0.120] [0.005] [0.280] 

-0.00129e1M R2 =0.21161 DW = 1.98946 

t (-0.667) 

sig [0.506] 
(7.28) 
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Δείκτηο Βιομηγανιών 

R2t =0.01756 + 0.40721R2t_1 +0.12160qt_4 -1.41370ct_.| +0.25550m t_6 + 

t (2.449) (6.380) (1.760) (-3.740) (1.669) 

sig [0.015] [0.000] [0.080] [0.000] [0.097] 

-0.00293e2M R2 = 0.23280 DW = 1.97962 

t (-2.001) 

sig [0.047] 

(7.29) 

Δείκτης Τραπεζών 

RÎ1 t =0.01824+ 0.41789R11t_-| +0.12490qt_4 -1.22417ct_·, +0.18050mt_6 + 

t (2.131) (6.485) (1.511) (-2.718) (0.990) 

sig [0.034] [0.000] [0.132] [0.007] [0.322] 

- 0.00104e11M R2 =0.21148 DW = 1.98871 

t (-0.592) 

sig [0.555] 
(7.30) 

Δείκτης Ασφαλειών 

RÎ2 t =0.01281 + 0.13842R12t_1 +0.18425qt_5 -1.10571ct_i +0.38208mt_7 + 

t (1.175) (1.968) (1.792) (-1.965) (1.684) 

sig [0.241] [0.050] [0.075] [0.051] [0.094] 

- 0.00519e12M R2 = 0.06985 DW = 1.98397 

t (-1.329) 

sig [0.185] 
(7.31) 

Δείκτης Μεταφορών 

R21t =0.02357+ 0.05606R21t_1 +0.19286qt_2 -1.95000ct_.| + 0.54312mt_2 + 

t (1.358) (0.802) (1.166) (-2.190) (1.513) 

sig [0.176] [0.423] [0.245] [0.030] [0.132] 

-0.019116214.! R 2 = 0.06285 DW = 1.99342 

t (-2.358) 

sig [0.019] 
(7.32) 
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Δείκτης Χημικών 

R22t =0.01116 + 0.28556R22t_1 +0.09652qt_4 -1.14364ct_1 +0.25775m t_6 + 

t (1.143) (4.201) (1.026) (-2.221) (1.238) 

sig [0.254] [0.000] [0.306] [0.027] [0.217] 

-0.00082e22M R2 =0.12192 DW = 1.97524 

t (-1.847) 

sig [0.066] 

(7.33) 

Δείκτης Κλωστοϋφαντουργικών 

R23t = 0.02299 + 0.23934R23t_1 + 0.23228qt_1 - 1.95478ct_1 + 0.30138mt_6 + 

t (2.266) (3.528) (1.955) (-3.641) (1.384) 

sig [0.025] [0.000] [0.052] [0.000] [0.168] 

-0.000016234.! R2 =0.13667 DW = 2.04390 

t (-0.028) 

sig [0.977] 

(7.34) 

Δείκτης Οικοδομικών Υλικών 

R24t = 0.04352+ 0.26596R24t_1 +0.20641qt_-| -0.96664c t_i +0.41810m t_6 + 

t (1.125) (3.900) (2.058) (-1.866) (1.878) 

sig [0.262] [0.000] [0.041] [0.063] [0.062] 

-0.002486244.! R2 =0.12078 DW = 2.04484 

t (-0.858) 

sig [0.392] 
(7.35) 

Δείκτης Μεταλλουργικών 

R25t =0.01574 + 0.23360R25t_., +0.08272qt_3 -1.26063ct_-, + 0.34309mt_6 + 

t (1.800) (3.360) (0.972) (-2.704) (1.829) 

sig [0.073] [0.001] [0.332] [0.007] [0.069] 

-0.00250e25M R2 = 0.10603 DW = 2.00770 

t (-1.893) 

sig [0.059] 
(7.36) 
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Δείκτηο Διατροφής 

R26t =0.02826+ 0.20935R26t_1 +0.09404q t_4 -1.81721ct_1 +0.14983mt_3 + 

t (2.063) (3.034) (0.734) (-2.579) (0.517) 

sig [0.040] [0.003] [0.464] [0.011] [0.606] 

-0.00064e26M R2 = 0.08308 DW = 2.02310 

t (-0.446) 

sig {0.656} 

(7.37) 

Δείκτη Διαφόρων 

R27t = 0.01492+ 0.35717R27t_1 +0.15406qt_4 -1.19236ct_1 +0.18861mM + 

t (2.171) (5.396) (2.313) (-3.303) (1.216) 

sig [0.031] [0.000] [0.022] [0.001] [0.225] 

-0.00527e27M R2 =0.17964 DW = 1.96500 

t (-1.865) 

sig [0.064] 

(7.38) 

Αναφορικά με τις εκτιμημένες εξισώσεις διορθώσεως σφάλματος (7.27) -
(7.38), και χρησιμοποιώντας και την ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων 
σημαντικότητας που παρουσιάζουμε στον Πίνακα 7.10 για επίπεδο 
σημαντικότητας 0.10, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

1. Σε όλες τις εξισώσεις, πλην του κλάδου των μεταφορών, η τρέχουσα 
απόδοση τιμών των μετοχών εξαρτάται θετικά από την απόδοση τιμών των 
μετοχών της προηγουμένης περιόδου. 

2. Σε όλες τις εξισώσεις η τρέχουσα απόδοση τιμών των μετοχών εξαρτάται 
αρνητικά από τον πληθωρισμό της προηγουμένης περιόδου. 

3. Στο 44.4% των εξισώσεων, ο ρυθμός αναπτύξεως της οικονομίας 
προηγούμενων περιόδων επηρεάζει θετικά την τρέχουσα απόδοση τιμών 
των μετοχών. Το 55.6% των περιπτώσεων εμφανίζει υστέρηση τεσσάρων 
μηνών. 

4. Στο 33.3% των εξισώσεων, ο ρυθμός αυξήσεως της προσφοράς χρήματος 
προηγούμενων περιόδων επηρεάζει θετικά την τρέχουσα απόδοση τιμών 
των μετοχών. Το 44.4% των περιπτώσεων εμφανίζει υστέρηση έξη μηνών. 

5. Στο 44.4% των εξισώσεων, το ποσοστό που ορίζεται από το βραχυχρόνιο 
συντελεστή προσαρμογής, της αποκλίσεως του πραγματικού επιπέδου του 
δείκτη τιμών μετοχών του αντίστοιχου τομέα, από το μακροχρόνιο επίπεδο 
ισορροπίας του, διορθώνεται κάθε μήνα. 
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Πίνακας 7.10: 
εξισώσεις διορθι 

Εξίσωση 

R 
R1 
R2 

Ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων σημαντικότητας στις 
ώσεως σφάλματος (με τις αντίστοιχες υστερήσεις) 

RUM) 

s 
s 
s 

q 

ns(-4) 
ns(-4) 

s(-4) 

c 

s(-1) 
s(-1) 
s(-1) 

m 

ns(-6) 
ns(-6) 

s(-6) 

eij(-1) 

ns 
ns 

s 

R11 
R12 
R21 
R22 
R23 
R24 
R25 
R26 
R27 

Συνολικά 
s 

ns 

s 
s 

ns 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

8 (88.9%) 
1 (11 .1%) 

4 
5 

ns(-4) 
s(-5) 

ns(-2) 
ns(-4) 

s(-1) 
s(-4) 

ns(-3) 
ns(-4) 

s(-4) 

(44.4%) 
(55.6%) 

s(-1) 
s(-1) 
s(-1) 
s(-1) 
s(-1) 
s(-1) 
s(-1) 
s(-1) 
s(-1) 

9 (100.0%) 
0 (0.0%) 

ns(-6) 
s(-7) 

ns(-2) 
ns(-2) 
ns(-6) 

s(-6) 
s(-6) 

ns(-3) 
ns(-1) 

3 (33.3%) 
6 (66.7%) 

ns 
ns 

s 
s 

ns 
ns 

s 
ns 

s 

4 (44.4%) 
5 (55.6%) 

Σημείωση: s = σημαντικό, ns = μη σημαντικό. 
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7.5 Συμπεράσματα 

Μολονότι στο Κεφάλαιο 6 είδαμε ότι οι κλαδικοί δείκτες τιμών μετοχών δεν 
συνολοκληρώνονται με το γενικό δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ, εντούτοις 
στο κεφάλαιο αυτό βρήκαμε ότι όλοι οι δείκτες τιμών μετοχών στο ΧΑΑ 
συνολοκληρώνονται με τις μακροοικονομικές μεταβλητές του δείκτη της 
προσφοράς χρήματος, του δείκτη τιμών καταναλωτή και του δείκτη της 
βιομηχανικής παραγωγής. 

Ειδικότερα, βρήκαμε ότι υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας μεταξύ 
των τιμών των μετοχών και της προσφοράς χρήματος, του επιπέδου των 
τιμών, και της βιομηχανικής παραγωγής. Με άλλα λόγια, βρήκαμε ότι: 

Ι.Όταν αυξάνεται μακροχρόνια η προσφορά χρήματος (ή αντίστοιχα 
μειώνεται το επιτόκιο) στην Ελληνική οικονομία, τότε παρατηρείται αύξηση 
στις τιμές των μετοχών. 

2. Όταν αυξάνεται μακροχρόνια ο πληθωρισμός (και αντίστοιχα αυξάνεται το 
επιτόκιο) στην Ελληνική οικονομία, τότε παρατηρείται μείωση στις τιμές 
των μετοχών. 

3. Όταν σημειώνεται μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη στην Ελληνική 
οικονομία, τότε παρατηρείται αύξηση στις τιμές των μετοχών. 

Επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη ότι όλες μας οι μεταβλητές στις 
παλινδρομήσεις συνολοκληρώσεως αναφέρονται σε λογαρίθμους των 
τεσσάρων δεικτών, οι εκτιμημένοι συντελεστές στον Πίνακα 7.9 σημειώνουν 
τις ελαστικότητες των δεικτών τιμών μετοχών ως προς τους τρεις δείκτες των 
μακροικονομικών μεταβλητών. Αν μάλιστα για κάθε μεταβλητή συγκρίνουμε 
τις ελαστικότητες αυτές με την αντίστοιχη μέση ελαστικότητα του γενικού 
δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ, στον Πίνακα 7.11 σημειώνουμε τη σχετική 
ευαισθησία των ελαστικοτήτων αυτών, όπου μεγαλύτερη ελαστικότητα 
σημαίνει περισσότερο ευαίσθητη και μικρότερη ελαστικότητα σημαίνει 
λιγότερο ευαίσθητη. 

Πίνακας 7.11: Ευαισθησία ελαστικοτήτων σχέσεων συνολοκληρώσεως 

Περισσότερο 
ευαίσθητη 

Λιγότερο 
ευαίσθητη 

LM1 
LP1 ILP2,LP11, 

LP22, LP23, 
LP24, LP25, 

LP26 
LP12, LP21, 

LP27 

LCPI 

LP1.LP2.LP11, 
LP22, LP24, 
LP25, LP26 

LP12, LP21, 
LP23, LP27 

LProd 
LP2,LP11,LP22, 

LP25, LP26 

LP1.LP12, LP21, 
LP23, LP24, 

LP27 
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Τα αποτελέσματα στον Πίνακα 7.11 έρχονται να συμπληρώσουν τις τρεις 
παρατηρήσεις που σημειώσαμε αμέσως παραπάνω. Έτσι, αν υποθέσουμε, 
π.χ., ότι αυξήθηκε μακροχρόνια η προσφορά χρήματος (ή μειώθηκε 
αντίστοιχα το επιτόκιο) στην Ελληνική οικονομία, τότε μακροχρόνια οι μετοχές 
των Τραπεζών (LP11) αντιδρούν θετικά πιο έντονα από ότι μακροχρόνια 
αντιδρούν θετικά οι μετοχές των ασφαλειών (LP12), κ.ο.κ.. 

Την όλη μακροχρόνια εικόνα παραπάνω έρχονται να συμπληρώσουν οι 
βραχυχρόνιες εκτιμήσεις των εξισώσεων σφάλματος. Αν μάλιστα ανεχθούμε 
μεγαλύτερα επίπεδα σημαντικότητας, τότε τα περισσότερα σχεδόν 
αποτελέσματα είναι σημαντικά. Ειδικότερα, για το γενικό δείκτη τιμών 
μετοχών καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα (σε παρόμοια συμπεράσματα 
καταλήγουμε και για τους άλλους δείκτες τιμών μετοχών): 

1. Η τρέχουσα απόδοση τιμών μετοχών του ΧΑΑ εξαρτάται θετικά από την 
απόδοση τιμών μετοχών του ΧΑΑ της αμέσως προηγουμένης περιόδου. 

2. Η τρέχουσα απόδοση τιμών μετοχών του ΧΑΑ εξαρτάται αρνητικά από τον 
πληθωρισμό της Ελληνικής οικονομίας της αμέσως προηγουμένης 
περιόδου. 

3. Ο ρυθμός αναπτύξεως της Ελληνικής οικονομίας, που σημειώθηκε πριν 
από τέσσερις μήνες, επηρεάζει θετικά την τρέχουσα απόδοση τιμών 
μετοχών του ΧΑΑ. 

4. Ο ρυθμός αυξήσεως της προσφοράς χρήματος της Ελληνικής οικονομίας, 
που σημειώθηκε πριν από έξη μήνες, επηρεάζει θετικά την τρέχουσα 
απόδοση τιμών μετοχών του ΧΑΑ. 

5. Το 0.002 (πολύ μικρό) της αποκλίσεως του πραγματικού επιπέδου του 
δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ, από το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας 
του, διορθώνεται κάθε μήνα. 

6. Τέλος, ως προς το χρόνο, η τρέχουσα απόδοση τιμών μετοχών του ΧΑΑ 
εξαρτάται πρώτα από τις μεταβολές στον πληθωρισμό, ύστερα από τις 
μεταβολές στην ανάπτυξη της οικονομίας, και τέλος, από τις μεταβολές 
στην προσφορά χρήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΑΣΥΣΧΕΤΙΣΤΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

8.1 Εισαγωγή 

Προσπαθήσαμε στο Τμήμα 7.1, του προηγουμένου κεφαλαίου, να 
παρουσιάσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο σύμφωνα με το οποίο οι τιμές των 
μετοχών επηρεάζονται από βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές, όπως 
είναι π.χ., οι μεταβολές στην προσφορά χρήματος, στην παραγωγή 
προϊόντος, στα επιτόκια, και στον πληθωρισμό. 

Διάφοροι ερευνητές ασχολήθηκαν, κυρίως σε εμπειρικό επίπεδο, με τον 
επηρεασμό των μετοχών από βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές. 
Ειδικότερα: 

Αναφορικά, με τη θετική εξάρτηση των τιμών των μετοχών από το επίπεδο 
της (βιομηχανικής) παραγωγής ασχολήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Schwert 
(1987), οι Baivers et al. (1990) και οι Cecchetti et al. (1990). 

Αναφορικά με την αρνητική επίδραση του πληθωρισμού στη διαμόρφωση 
των τιμών των μετοχών έχουν ασχοληθεί εμπειρικά, μεταξύ άλλων, οι Fama 
(1981), ο Schwert (1981) ο Pearce (1982), ο Summers (1983), ο Day (1984), 
οι Huisinga and Mishkin (1984) και οι Boyle and Young (1988). 

Αναφορικά τη θετική επίδραση της προσφοράς χρήματος στη διαμόρφωση 
των τιμών των μετοχών ασχολήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Homa and Jaffe 
(1971), ο Cooper (1974), ο Grossman (1981), ο Wong (1986), και ο Schwert 
(1987). 

Σχετικά με την αρνητική επίδραση των τιμών των προϊόντων, τη θετική 
επίδραση της προσφοράς χρήματος και τη θετική επίδραση της παραγωγής 
στη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών Αξιών 
ασχολήθηκαν οι Αλεξάκης και Απέργης (1997). 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των ερευνών που αναφέρθηκαν αμέσως 
παραπάνω είναι ότι αυτές ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση του φαινομένου 
χρησιμοποιώντας μεθόδους της κλασσικής οικονομετρίας. Στο προηγούμενο 
όμως κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με τη διερεύνηση του φαινομένου 
χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των σχέσεων συνολοκληρώσεως. Βρήκαμε 
μάλιστα εκεί ότι μεταξύ των τιμών των μετοχών και των τριών βασικών 
μακροοικονομικών μεταβλητών (παραγωγή, πληθωρισμός, προσφορά 
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χρήματος) υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας, ή αλλιώς υπάρχουν 
σχέσεις συνολοκληρώσεως. 

Στο κεφάλαιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι μεταβλητές που 
υπεισέρχονται στην ανάλυση είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξεως, και 
επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των μεταβλητών αυτών υπάρχουν 
σχέσεις συνοκληρώσεως, θα μελετήσουμε το φαινόμενο του προσδιορισμού 
των τιμών των μετοχών, χρησιμοποιώντας μεθόδους της κλασσικής 
οικονομετρίας (Gujarati, 1995). Ως τέτοιες μεθόδους θα χρησιμοποιήσουμε τη 
συνηθισμένη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (ordinary least squares, 
OLS) και τη μέθοδο των φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων 
παλινδρομήσεως (seemingly unrelated regression equations, SURE). 

8.2 Μεθοδολογία φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων 
παλινδρομήσεως 

Στην περίπτωση που σε ένα σύστημα διαρθρωτικών εξισώσεων κάθε 
εξίσωση περιλαμβάνει μία μόνο ενδογενή μεταβλητή, αυτή που βρίσκεται στα 
αριστερά του ίσον, τότε λέμε ότι το σύστημα των εξισώσεων αυτών δεν 
αποτελεί σύστημα ταυτόχρονων εξισώσεων (simultaneous equations 
system), αλλά αντίθετα αυτό αποτελεί ένα σύνολο εξισώσεων (set of 
equations). Το σύνολο αυτό των εξισώσεων θα μπορούσε να γραφεί ως, 

Υ, = Χ, β, + e, , για i = 1,2 G (8.1) 

όπου για την εξίσωση i έχουμε: 

Υι = διάνυσμα διαστάσεων ηχ1 των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής 
Χι = μήτρα διαστάσεων nxKi των τιμών των ερμηνευτικών μεταβλητών 
β, = διάνυσμα διαστάσεων Κ|χ1 των συντελεστών παλινδρομήσεως 
ε, = διάνυσμα διαστάσεων ηχ1 των τιμών της μεταβλητής του σφάλματος 

Το σύνολο των εξισώσεων (8.1) γράφεται και ως, 

(8.2) 

Gnx1 GnxK Κχ1 Gnx1 

όπου K=K1+K2+...KG, ή τέλος ως, 

Υ = Χ β + ε (8.3) 
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Στην περίπτωση που οι μεταβλητές σφάλματος (διαταρακτικοί όροι) κάθε μιας 
από τις εξισώσεις (8.1) ακολουθούν τις κλασικές υποθέσεις της γραμμικής 
παλινδρομήσεως, και επιπλέον, για το ίδιο t (= 1, 2, ...,n) δεν υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων δύο διαφορετικών εξισώσεων (i * 
j), τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε για κάθε μία εξίσωση χωριστά τη μέθοδο 
των ελαχίστων τετραγώνων. Οι εκτιμητές που θα πάρουμε είναι οι εξής: 

bi,OLS=(XiXi)"1XiYi (8-4) 

και 

var-cov(b i j0Ls) = sf(XfXi)-1 (8.5) 

όπου: b; = εκτιμητής του β; 

e, = εκτιμητής (κατάλοιπα - residuals) του ε, 

• ί - Ϊ ^ Σ ^ - ^ Ι · . (8·β) 

Στην περίπτωση που οι μεταβλητές σφάλματος (διαταρακτικοί όροι) κάθε μιας 
από τις εξισώσεις (8.1) ακολουθούν τις κλασικές υποθέσεις της γραμμικής 
παλινδρομήσεως, και επιπλέον, για το ίδιο t (= 1, 2 n) υπάρχει συσχέτιση 
μεταξύ των διαταρακτικών όρων δύο διαφορετικών εξισώσεων (ί Φ j), δηλαδή 
έχουμε σύγχρονη συσχέτιση (contemporaneous correlation), οπότε ισχύει 
ότι 

οον(ε„, zit) = Ε(εΑε0 = σ, , i * j (8.7) 

τότε δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε για κάθε μία εξίσωση χωριστά τη μέθοδο 
των ελαχίστων τετραγώνων. Αντίθετα, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των 
ασυσχέτιστων φαινομενικά εξισώσεων παλινδρομήσεως. Στην περίπτωση 
αυτή οι εκτιμητές που θα πάρουμε είναι οι εξής (Zellner, 1962): 

bsuR=(X'W~1Xr1X'W-1Y (8.8) 

και 

var-cov(bS U R) = (X'W-1Xr1 (8.9) 

όπου: 
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W = 

s-f -fi S12I 

s 2 l ' s 22' 
s G l ' SG2' 

s i c ' 

s 2 G l 

SGG' 

(8.10) 

ei,OLS = * i ~ X i "i, OLS (8.11) 

sy = 
1 

[(n-KjXn-Kj)] 
ì72"ei',OLSei,OLS = 

1 
ΪΤτΣΘίι θΐ1 (8.12) 

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι στις περιπτώσεις που παρατηρείται 
αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα, τότε οι παραπάνω εκτιμητές βρίσκονται αφού 
πρώτα οι αρχικές μεταβλητές μετασχηματισθούν σύμφωνα με τους παρακάτω 
μετασχηματισμούς: 

Y i ,t = Y i ,t - PiYi,t-1 ι x i , t = x i , t - P i x i , t - l . t - 2 , 3 n 

Yi.t = V 1 - p f Y i , t - xi,t = V1 — Ppxi,t - t = 1 

όπου ρ, = (εκτιμημένοι) συντελεστές αυτοσυσχετίσεως. 

(8.13) 

Στις περιπτώσεις αυτές αναφερόμαστε στη μέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων με αυτοσυσχέτιση (autoregression) (ÒLS/AR) και στη μέθοδο 
των φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων παλινδρομήσεως με 
αυτοσυσχέτιση (SURE/AR) αντίστοιχα. 

Τέλος, η εφαρμογή της μεθόδου SURE/AR ενδείκνυται αντί της μεθόδου 
OLS/AR, στην περίπτωση που υπάρχει σύγχρονη συσχέτιση μεταξύ των 
καταλοίπων των εξισώσεων. Ο έλεγχος της υποθέσεως αυτής γίνεται με το 
στατιστικό λ των Breusch and Pagan (1980), το οποίο δίνεται ως, 

i=2j=1 ν c 

(8.14) 

οπου 

s 2 

_ 2 _ SU 
s i i s j j 

(8.15) 
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8.3 Εκτιμήσεις των συναρτήσεων προσδιορισμού των 
δεικτών τιμών μετοχών στο ΧΑΑ με τη μέθοδο OLS/AR 

Στις εκτιμήσεις τόσο του τμήματος αυτού, όσο και του επομένου, για την 
επιλογή των «καλύτερων» εξισώσεων προτεραιότητα δόθηκε στη μη 
παραβίαση των a priori περιορισμών. Έτσι, στον Πίνακα 8.1 σημειώνονται οι 
εξισώσεις, όπου C(ijh) = συντελεστές παλινδρομήσεως, που αντιστοιχούν 
στις εκτιμήσεις, με τη μέθοδο OLS/AR, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.2. 

Πίνακας 8.1 : Υπόδειγμα εξισώσεων προς εκτίμηση με OLS/AR 

LP11=C(110)+C(111 )*LP11 (-1 )+C(112)*LPROD(-4)+ 
C(113)*LCPI(-1 )+C(114)*LM1 (-6)+[AR(1 )=C(115)] 

LP12=C(120)+C(121 )*LP12(-1 )+C(122)*LPROD(-5)+ 
C(123)*LCPI(-1 )+C(124)*LM 1 (-6)+[AR(1 )=C(125)] 

LP21 =C(210)+C(211 )*LP21 (-1 )+C(212)*LPROD(-2)+ 
C(213)*LCPI(-1 )+C(214)*LM1 (-2)+[AR(1 )=C(215)] 

LP22=C(220)+C(221 )*LP22(-1 )+C(222)*LPROD(-4)+ 
C(223)*LCPI(-1 )+C(224)*LM 1 (-6)+[AR(1 )=C(225)] 

LP23=C(230)+C(231 )*LP23(-1 )+C(232)*LPROD(-5)+ 
C(233)*LCPI+C(234)*LM1 (-6)+[AR(1 )=C(235)] 

LP24=C(240)+C(241 )*LP24(-1 )+C(242)*LPROD(-4)+ 
C(243)*LCPI(-1 )+C(244)*LM1 (-6)+[AR(1 )=C(245)] 

LP25=C(250)+C(252)*LPROD(-4)+C(253)*LCPI(-1)+ 
C(254)*LM1 (-6)+[AR(1 )=C(255)] 

LP26=C(260)+C(261 )*LP26(-1 )+C(262)*LPROD(-4)+ 
[AR(1)=C(265)] 

LP27=C(270)+C(271 )*LP27(-1 )+C(272)*LPROD(-4)+ 
C(274)*LM1 (-1 )+[AR(1 )=C(275)] 

Από στατιστικής απόψεως, κοινό χαρακτηριστικό όλων των εκτιμημένων 
εξισώσεων στον Πίνακα 8.2 είναι ότι σημειώνεται υψηλή αυτοσυσχέτιση στα 
κατάλοιπα κάθε εξισώσεως, υπενθυμίζοντας την περίπτωση των 
πλασματικών παλινδρομήσεων. Επιπλέον, οι συντελεστές πολλαπλού 
προσδιορισμού R2 είναι πολύ υψηλοί και οι περισσότεροι συντελεστές 
παλινδρομήσεως είναι σημαντικοί. Τα στατιστικά DW δεν είναι αξιόπιστα, 
αφού έχουν υπολογισθεί ύστερα από τις διορθώσεις ως προς την 
αυστοσυχέτιση στα κατάλοιπα. 
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Πίνακας 8.2 : Εκτιμήσεις των εξισώσεων του υποδείγματος του Πίνακα 8.1 

C(110) 

C(111) 

C(112) 

C(113) 

C(114) 

C(115) 

C(120) 

C(121) 

C(122) 

C(123) 

C(124) 

C(125) 

C(210) 

C(211) 

C(212) 

C(213) 

C(214) 

C(215) 

C(220) 

C(221) 

C(222) 

C(223) 

C(224) 

C(225) 

C(230) 

C(231) 

C(232) 

C(233) 

C(234) 

C(235) 

C(240) 

C(241) 

C(242) 

C(243) 

C(244) 

C(245) 

C(250) 

Συντελεστής Τυπικό 

-0.921384 

0.944310 

0.232827 

-0.111036 

0.153778 

0.435259 

-0.940876 

0.974356 

0.249361 

-0.097899 

0.089440 

0.136638 

-0.696632 

0.867808 

0.259907 

-0.269796 

0.293152 

0.133307 

-0.204861 

0.962846 

0.079476 

-0.044024 

0.047023 

0.317673 

-0.592427 

0.978885 

0.150355 

-0.017322 

0.019300 

0.252471 

-1.024241 

0.958534 

0.253520 

-0.231230 

0.259073 

0.297520 

11.98560 

Σφάλμα 

0.444923 

0.026086 

0.099668 

0.151317 

0.143728 

0.074524 

0.554813 

0.019160 

0.126419 

0.156613 

0.145772 

0.075344 

0.854372 

0.046260 

0.194899 

0.217609 

0.209087 

0.087721 

0.514907 

0.022877 

0.115898 

0.156822 

0.149751 

0.074723 

0.546212 

0.015910 

0.123185 

0.161984 

0.151940 

0.072834 

0.543885 

0.018620 

0.122664 

0.171098 

0.168987 

0.073283 

7.156012 

Στατιστικό t 

-2.070883 

36.19974 

2.336033 

-0.733796 

1.069927 

5.840528 

-1.695843 

50.85475 

1.972490 

-0.625102 

0.613562 

1.813509 

-0.815373 

18.75934 

1.333547 

-1.239824 

1.402060 

1.519669 

-0.397860 

42.08778 

0.685744 

-0.280727 

0.314006 

4.251370 

-1.084609 
61.52572 

1.220566 

-0.106934 

0.127026 

3.466378 

-1.883195 

51.47932 

2.066787 

-1.351450 

1.533093 

4.059905 

1.674899 

Prob. 

0.0385 

0.0000 

0.0196 

0.4632 

0.2848 

0.0000 

0.0901 

0.0000 

0.0487 

0.5320 

0.5396 

0.0699 

0.4150 

0.0000 

0.1825 

0.2152 

0.1611 

0.1288 

0.6908 

0.0000 

0.4930 

0.7790 

0.7536 

0.0000 

0.2782 

0.0000 

0.2224 

0.9149 

0.8989 

0.0005 

0.0598 

0.0000 

0.0389 

0.1767 

0.1254 

0.0001 

0.0941 

R
2 

0.991 

0.977 

0.830 

0.971 

0.984 

0.988 

0.988 

DW 

1.981 

1.975 

1.991 

2.000 

2.042 

2.001 

1.589 
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C(252) 

C(253) 

C(254) 

C(255) 

C(260) 

C(261) 

C(262) 

C(265) 

C(270) 

C(271) 

C(272) 

C(274) 

C(275) 

0.089187 

-1.094033 

0.337275 

0.996367 

-0.789053 

0.988326 

0.189494 

0.213134 

-1.079588 

0.974356 

0.264205 

6.88E-05 

0.331965 

0.086191 

0.452461 

0.191596 

0.005004 

0.696564 

0.008637 

0.155389 

0.070677 

0.360748 

0.016826 

0.081577 

0.014056 

0.071338 

1.034760 

-2.417962 

1.760341 

199.0999 

-1.132778 

114.4241 

1.219480 

3.015614 

-2.992639 

57.90729 

3.238724 

0.004892 

4.653430 

0.3009 

0.0157 

0.0785 

0.0000 

0.2575 0.992 2.017 

0.0000 

0.2228 

0.0026 

0.0028 0.990 1.967 

0.0000 

0.0012 

0.9961 

0.0000 

Από ουσιαστικής πλευράς, το τρέχον επίπεδο του δείκτη τιμών μετοχών στο 
ΧΑΑ εξαρτάται άμεσα, σε όλες τις περιπτώσεις πλην της LP25, από το 
επίπεδο του δείκτη τιμών μετοχών της προηγούμενης περιόδου. Σχετικά με 
την επίδραση των άλλων μακροοικονομικών μεταβλητών, η σημαντικότητα 
τους και η βαρύτητα τους, στον προσδιορισμό του δείκτη τιμών μετοχών 
διαφέρει από κλάδο σε κλάδο. 

8.4 Εκτιμήσεις των συναρτήσεων προσδιορισμού των 
δεικτών τιμών μετοχών στο ΧΑΑ με τη μέθοδο SURE/AR 

Αρχίζοντας από το υπόδειγμα που σημειώνεται στον Πίνακα 8.1, στον Πίνακα 
8.3 παρουσιάζεται το τελικό υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε για την 
εκτίμηση των εξισώσεων με τη μέθοδο SURE/AR, μετά από πολλούς 
πειραματισμούς. Το υπόδειγμα αυτό αποτελεί κλασική μορφή υποδειγμάτων 
όπου μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος SURE/AR. Συγκρίνοντας τα 
υποδείγματα στους Πίνακες 8.1 και 8.3, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και πολύ 
μεγάλες διαφορές. Από στατιστικής πλευράς, ενώ όλες οι εξισώσεις στον 
Πίνακα 8.1 σημειώνουν αυτοσυσχέτιση, αυτό δεν ισχύει για τις εξισώσεις στον 
Πίνακα 8.3. 

Στον Πίνακα 8.4 παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα των εξισώσεων που 
εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο SURE/AR. Επιπλέον, στον Πίνακα 8.5 σημειώνεται 
η μήτρα των συντελεστών συσχετίσεως των καταλοίπων των εκτιμημένων 
εξισώσεων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.4. 
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Πίνακας 8.3: Υπόδειγμα εξισώσεων προς εκτίμηση με SURE/AR 

LP11=C(110)+C(111 )Ί_Ρ11 (-1 )+C(112)*LPROD(-4)+ 
C(113)*LCPI(-1)+C(114)*LM1(-6)+[AR(1)=C(115)] 

LP12=C(120)+C(121 )*LP12(-1 )+C(122)*LPROD(-5)+ 
C(123)*LCPI(-1 )+C(124)*LM 1 (-7) 

LP21 =C(210)+C(211 )*LP21 (-1 )+C(212)*LPROD(-2)+ 
C(213)*LCPI(-1)+C(214)*LM1(-2) 

LP22=C(220)+C(221 )*LP22(-1 )+C(222)*LPROD(-2)+ 
C(223)*LCPI(-1 )+C(224)*LM1 (-6) 

LP23=C(230)+C(231 )*LP23(-1 )+C(232)*LPROD(-5)+ 
C(234)*LM1 (-6)+[AR(1 )=C(235)] 

LP24=C(240)+C(241 )*LP24(-1 )+C(242)*LPROD(-4)+ 
C(243)*LCPI(-1 )+C(244)*LM1 (-6)+[AR(1 )=C(245)] 

LP25=C(250)+C(251 )*LP25(-1 )+C(252)*LPROD(-1 )+ 
C(253)*LCPI(-5)+C(254)*LM1 (-6)+[AR(1 )=C(255)] 

LP26=C(260)+C(261 )*LP26(-1 )+C(262)*LPROD(-4)+ 
C(264)*LM1 (-4)+[AR(1 )=C(265)] 

LP27=C(270)+C(271 )*LP27(-1 )+C(272)*LPROD(-4)+ 
C(274)*LM1 (-1 )+[AR(1 )=C(275)] 

Πίνακας 8.4: Εκτιμήσεις των εξισώσεων του υποδείγματος του Πίνακα 8.3 

Συντελεστής Τυπικό Στατιστικό t Prob. R2 DW 
Σφάλμα 

C(110) 

C(111) 

C(112) 

C(113) 

C(114) 

C(115) 

C(120) 

C(121) 

C(122) 

C(123) 

C(124) 

-0.610119 

0.937777 

0.165318 

-0.146955 

0.198637 

0.235020 

-1.009777 

0.963299 

0.273819 

-0.129811 

0.127270 

0.315800 

0.014732 

0.070870 

0.090679 

0.087688 

0.048999 

0.382747 

0.013067 

0.087372 

0.101115 

0.094255 

-1.931980 

63.65433 

2.332711 

-1.620604 

2.265271 

4.796379 

-2.638237 

73.72173 

3.133943 

-1.283797 
1.350273 

0.0535 
0.0000 
0.0198 
0.1053 
0.0236 
0.0000 

0.0084 
0.0000 
0.0018 
0.1994 
0.1771 

0.990 1.526 

0.976 1.694 
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C(210) 

C(211) 

C(212) 

C(213) 

C(214) 

C(220) 

C(221) 

C(222) 

C(223) 

C(224) 

C(230) 

C(231) 

C(232) 

C(234) 

C(235) 

C(240) 

C(241) 

C(242) 

C(243) 

C(244) 

C(245) 

C(250) 

C(251) 

C(252) 

C(253) 

C(254) 

C(255) 

C(260) 

C(261) 

C(262) 

C(264) 

C(265) 

C(270) 

C(271) 

C(272) 

C(274) 

C(275) 

-0.885848 

0.894907 

0.289737 

-0.413692 

0.428016 

-0.255965 

0.972556 

0.093298 

-0.154270 

0.149329 

-0.701347 

0.957805 

0.181294 

0.016205 

0.111475 

-0.616019 

0.958289 

0.166722 

-0.298946 

0.327417 

0.137064 

-0.103262 

0.967693 

0.037454 

-0.061674 

0.087888 

0.107115 

-0.424493 

0.978864 

0.105791 

0.017393 

0.098283 

-0.787535 

0.953510 

0.207240 

0.016453 

0.166388 

0.750404 

0.031350 

0.172607 

0.175693 

0.169841 

0.300348 

0.011325 

0.066796 

0.080953 

0.078276 

0.401643 

0.010899 

0.090428 

0.012268 

0.054639 

0.416845 

0.013014 

0.094027 

0.130666 

0.129373 

0.055484 

0.363790 

0.014071 

0.082312 

0.102157 

0.101814 

0.061953 

0.543609 

0.009576 

0.121646 

0.018721 

0.056297 

0.258986 

0.011475 

0.058716 

0.010145 

0.052797 

-1.180495 

28.54606 

1.678592 

-2.354626 

2.520107 

-0.852226 

85.87976 

1.396759 

-1.905675 

1.907714 

-1.746195 

87.87952 

2.004855 

1.320894 

2.040195 

-1.477812 

73.63348 

1.773128 

-2.287869 

2.530792 

2.470310 

-0.283850 

68.77351 

0.455029 

-0.603712 

0.863218 

1.728971 

-0.780879 

102.2236 

0.869665 

0.929081 

1.745792 

-3.040842 

83.09149 

3.529559 

1.621707 

3.151450 

0.2380 

0.0000 

0.0934 

0.0187 

0.0118 

0.3942 

0.0000 

0.1627 

0.0569 

0.0566 

0.0810 

0.0000 

0.0451 

0.1867 

0.0415 

0.1396 

0.0000 

0.0764 

0.0223 

0.0115 

0.0136 

0.7766 

0.0000 

0.6491 

0.5461 

0.3881 

0.0840 

0.4350 

0.0000 

0.3846 

0.3530 

0.0810 

0.0024 

0.0000 

0.0004 

0.1050 

0.0017 

0.828 

0.967 

0.983 

0.987 

0.987 

0.992 

0.989 

1.786 

1.379 

1.659 

1.666 

1.726 

1.741 

1.562 
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Πίνακας 8.5: Μήτρα συντελεστών συσχετίσεως καταλοίπων των εκτιμημένων 
εξισώσεων στον Πίνακα 8.4 

LP11 

LP12 

LP21 

LP22 

LP23 

LP24 

LP25 

LP26 

LP27 

LP11 

LP24 

1.000000 

0.560143 

0.637822 

0.468511 

0.312273 

0.174325 

0.657495 

0.625035 

0.533351 

0.386140 

0.560143 

1.000000 

0.507365 

0.430509 

0.546396 
0.431935 

0.629651 

0.445030 

LP12 

LP25 

0.637822 

0.507365 

1.000000 

0.354416 

0.319338 

0.241125 

0.618009 

0.482039 

0.578892 

0.393890 

0.468511 

0.430509 

0.354416 

1.000000 

0.503180 
0.280064 

0.547850 

0.532904 

LP21 

LP26 

0.312273 

0.546396 

0.319338 

0.503180 

1.000000 

0.162673 

0.247395 

0.606365 

0.292554 

0.476679 

0.174325 

0.431935 

0.241125 

0.280064 

0.162673 
1.000000 

0.331780 

0.446635 

LP22 

LP27 

0.657495 

0.629651 

0.618009 

0.547850 

0.247395 

0.331780 

1.000000 

0.638307 

0.630518 

0.577908 

0.625035 

0.445030 

0.482039 

0.532904 

0.606365 
0.446635 

0.638307 

1.000000 

LP23 

0.533351 

0.578892 

0.292554 

0.630518 

1.000000 

0.386140 

0.393890 

0.476679 

0.577908 

Χρησιμοποιώντας το στατιστικό (8.14) και τα στοιχεία στον Πίνακα 8.5, 
βρίσκουμε ότι λ = 1690.7. Επειδή από στους Πίνακες της χ2 κατανομής ισχύει, 
για επίπεδο σημαντικότητας 0.05, ότι χ2(36) = 51.0, έπεται ότι λ = 1690.7 > 
χ2(36) = 51.0, οπότε ισχύει ότι πράγματι υπάρχει σύγχρονη συσχέτιση μεταξύ 
των διαταρακτικών όρων των εξισώσεων προσδιορισμού των δεικτών τιμών 
των μετοχών στο ΧΑΑ. Με άλλα λόγια οι εκτιμήσεις στον Πίνακα 8.4 είναι 
περισσότερο αξιόπιστες από ότι είναι οι εκτιμήσεις στον Πίνακα 8.2. 

Στα Σχήματα από 8.1 μέχρι και 8.9 παρουσιάζονται οι πραγματικές 
μεταβλητές (γραμμή χρώματος μπλε) και οι αντίστοιχες εκτιμημένες 
μεταβλητές (γραμμή χρώματος κόκκινου), με τη μέθοδο SURE/AR, για κάθε 
δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ αντίστοιχα. 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 132 



Κεφάλαιο 8: Φαινομενικά ασυσχέτιοτες εξισώσεις στο ΧΑΑ 

80 82 84 86 88 90 92 94 

LP12 LP12S 

Σχήμα 8.1: Τράπεζες Σχήμα 8.2: Ασφάλειες 

88 90 92 94 9β 80 82 84 

- LP21 LP21S LP22 LP22S 

Σχήμα 8.3: Μεταφορές Σχήμα 8.4: Χημικά 

80 82 8 4 8 6 8 8 9 0 82 9 4 9 6 80 82 84 

- LP23 LP23S • LP24 LP24S 

Σχήμα 8.5: Κλωστοϋφαντουργικά Σχήμα 8.6: Οικοδομικά Υλικά 
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80 82 8 4 8 6 8 8 9 0 9 2 9 4 

| LP25 LP25S| LP26 LP26S 

Σχήμα 8.7: Μεταλλουργικά Σχήμα 8.8: Διατροφής 

80 82 84 88 80 92 94 96 

| LP27 LP27S| 

Σχήμα 8.9: Διάφορα 

Από τα σχήματα αυτά προκύπτει ότι, τουλάχιστον διαγραμματικά, η 
συμπεριφορά των εκτιμημένων εξισώσεων στον Πίνακα 8.4 αναπαράγει πολύ 
καλά την πραγματικότητα. Ειδικότερα, βλέπουμε ότι οι κόκκινες (εκτιμημένες) 
γραμμές βρίσκονται πολύ κοντά στις μπλε (πραγματικές) γραμμές και 
ακολουθούν τα σημεία καμπής των πραγματικών γραμμών. 

Ως προς τις ίδιες τις εκτιμήσεις στον Πίνακα 8.4 προκύπτουν τα εξής: 

1. Σε όλους τους κλάδους, πλην των κλάδων των κλωστοϋφαντουργικών, της 
διατροφής και των διαφόρων, οι μετοχές επηρεάζονται αρνητικά από τον 
πληθωρισμό στην οικονομία. 

2. Σε όλους τους κλάδους, οι μετοχές επηρεάζονται θετικά από την 
παραγωγική ανάπτυξη της οικονομίας. 

3. Σε όλους τους κλάδους, οι μετοχές επηρεάζονται θετικά από την προσφορά 
χρήματος στην οικονομία. 

4. Σε όλους τους κλάδους, οι μετοχές επηρεάζονται από την ίδια τους τη 
δυναμική. 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 134 



Κεφάλαιο 8: Φαινομενικά ασυσχέτιστες εξισώσεις στο ΧΑΑ 

8.5 Συμπεράσματα 

Από τις εκτιμήσεις στον Πίνακα 8.4 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

1. Οι κλάδοι των ασφαλειών, μεταφορών, κλωστοϋφαντουργικών και 
διαφόρων επηρεάζονται εντονότερα, από ότι επηρεάζονται οι κλάδοι των 
τραπεζών, χημικών, οικοδομικών υλικών, μεταλλουργικών και διατροφής, 
σχετικά με τη μέση ελαστικότητα (+0.168964) των τιμών των μετοχών ως 
προς την παραγωγική ανάπτυξη της οικονομίας. 

2. Οι κλάδοι των τραπεζών, μεταφορών και οικοδομικών υλικών 
επηρεάζονται εντονότερα, από ότι επηρεάζονται οι κλάδοι των ασφαλειών, 
χημικών, κλωστοϋφαντουργικών, μεταλλουργικών, διατροφής και 
διαφόρων, σχετικά με τη μέση ελαστικότητα (+0.152067) των τιμών των 
μετοχών ως προς την προσφορά χρήματος στην οικονομία. 

3. Οι κλάδοι των μεταφορών και οικοδομικών υλικών επηρεάζονται 
εντονότερα, από ότι επηρεάζονται οι κλάδοι των τραπεζών, ασφαλειών, 
χημικών και μεταλλουργικών, σχετικά με τη μέση ελαστικότητα (-0.200891) 
των τιμών των μετοχών ως προς τον πληθωρισμό στην οικονομία. Οι 
κλάδοι των κλωστοϋφαντουργικών, της διατροφής και των διαφόρων δεν 
επηρεάζονται από τον πληθωρισμό. 

4. Οι κλάδοι των ασφαλειών, χημικών, κλωστοϋφαντουργικών, οικοδομικών 
υλικών, μεταλλουργικών και διατροφής επηρεάζονται εντονότερα, από ότι 
επηρεάζονται οι κλάδοι των τραπεζών, μεταφορών και διαφόρων, σχετικά 
με τη μέση ελαστικότητα (+0.953855) των τιμών των μετοχών ως προς τη 
δυναμική τους. 

Πέρα από τα παραπάνω συμπεράσματα θα μπορούσαμε να μελετήσουμε και 
τη μακροχρόνια συμπεριφορά των δεικτών τιμών μετοχών των διαφόρων 
κλάδων στο ΧΑΑ. Η μελέτη αυτή μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των 
εκτιμημένων εξισώσεων στον Πίνακα 8.4, που με μορφή εκτιμημένου 
υποδείγματος γράφονται στον Πίνακα 8.6. 

Από τη δυναμική λύση του υποδείγματος που σημειώνεται στον Πίνακα 8.6, 
ως προς τις εξαρτημένες του μεταβλητές, λαμβάνονται οι δυναμικά 
προσομοιωμένες (simulated) μεταβλητές, οι οποίες διαγραμματικά 
απεικονίζονται στο Σχήμα 8.10. 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των προσομοιωμένων μεταβλητών, ανεξάρτητα 
από τις παροδικές αυξομειώσεις τους, είναι ότι παρουσιάζουν μακροχρόνια 
αυξητική τάση. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μακροχρόνια 
παρατηρείται μια μέση αύξηση των τιμών των μετοχών σε όλους τους 
κλάδους στο ΧΑΑ. 
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Η ακριβής μέση μηνιαία μακροχρόνια αύξηση των τιμών των μετοχών στο 
ΧΑΑ σημειώνεται στον Πίνακα 8.7. Η αύξηση αυτή εκτιμήθηκε με τη μέθοδο 
της παλινδρομήσεως η οποία εφαρμόσθηκε στην εξίσωση 

Pij = ae ß t (8.16) 

ή στη γραμμική σε λογαρίθμους εξίσωση, 

log(Pij) = log(a) + β t (8.17) 

όπου: α = σταθερή 
β = τάση 
e = βάση λογαρίθμων 
t = χρόνος 

Πίνακας 8.6: Υπόδειγμα εκτιμημένων εξισώσεων με SURE/AR 

LP11 =-0.6101192914+0.9377772915Ί_Ρ11 (-1 )+0.1653181941 *LPROD(-4) 
-0.1469554274*LCPI(-1 )+0.1986367056*LM 1 (6)+ 
[AR(1)=0.2350195952] 

LP12=-1.009777268+0.9632986406*LP12(-1 )+0.2738185039*LPROD(-5) 
-0.1298110116*LCPI(-1 )+0.1272704674*LM 1 (-7) 

LP21 =-0.885848098+0.894906855*LP21 (-1 )+0.2897366286*LPROD(-2) 
-0.4136917349*LCPI(-1 )+0.4280164447*LM1 (-2) 

LP22=-0.2559648362+0.9725556659*LP22(-1)+0.09329807063*LPROD(-2) 
-0.1542701613*LCPI(-1)+0.1493285549*LM1(-6) 

LP23=-0.7013466516+0.9578047735*LP23(-1)+0.1812944858*LPROD(-5) 
+0.01620490897*LM 1 (-6)+[AR(1 )=0.1114752453] 

LP24=-0.6160186294+0.9582888399*LP24(-1 )+0.1667215215*LPROD(-4) 
-0.2989464972*LCPI(-1)+0.3274168445*LM1(-6)+ 
[AR(1)=0.137063545] 

LP25=-0.1032616443+0.9676926941 *LP25(-1 )+0.03745414027*LPROD(-1 ) 
-0.06167361181 *LCPI(-5)+0.08788797946*LM1 (-6)+ 
[AR(1)=0.1071148138] 

LP26=-0.4244930206+0.9788640348*LP26(-1 )+0.1057911981 *LPROD(-4) 
+0.01739346817Ί.Μ1 (-4)+[AR(1 )=0.09828347353] 

LP27=-0.7875350349+0.9535104668*LP27(-1)+0.2072403388*LPROD(-4) 
+0.01645266359*LM1(-1)+[AR(1)=0.1663878144] 
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1 1 1 1 1 1 1 ι 1 1 1 1 1 1 1 1 Γ " 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 

LP11D LP22D LP25D 
LP12D LP23D LP26D 
LP21D LP24D LP27D 

Σχήμα 8.10: Μακροχρόνιες τάσεις δεικτών τιμών μετοχών 

Πίνακας 8.7: Μηνιαίες τάσεις μεταβολής των δεικτών τιμών μετοχών στο 
ΧΑΑ 

Δείκτες 

PL11-Τραπεζών 
PL12-Ασφαλειών 
PL21- Μεταφορών 
PL22- Χημικών 
PL23- Κλωστοϋφαντουργικών 
PL24- Οικοδομικών Υλικών 
PL25- Μεταλλουργικών 
PL26- Διατροφής 
PL27- Διαφόρων 

Τάσεις από 
δυναμική 

προσομοίωση 

0.011591 
0.005921 
0.003822 
0.001560 
0.006308 
0.009129 
0.008619 
0.013134 
0.007234 

Τάσεις από 
πραγματικά 

στοιχεία 

0.012153 
0.007711 
0.002524 
0.004848 
0.007378 
0.011003 
0.010546 
0.018205 
0.008220 
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Στον Πίνακα 8.7 οι μακροχρόνιες μηνιαίες τάσεις έχουν εκτιμηθεί 
εφαρμόζοντας την απλή παλινδρόμηση στην εξίσωση (8.17), 
χρησιμοποιώντας τόσο τα δυναμικά προσομοιωμένα στοιχεία όσο και τα 
πραγματικά στοιχεία. Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην μιας, τα αποτελέσματα 
από τα προσομοιωμένα στοιχεία σημειώνουν χαμηλότερες τάσεις αυξήσεως. 

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα από τα προσομοιωμένα στοιχεία 
καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

1. Οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν μακροχρόνια αύξηση σε όλους τους 
κλάδους στο ΧΑΑ. 

2. Η γενική μέση μηνιαία μακροχρόνια αύξηση των τιμών των μετοχών στο 
ΧΑΑ είναι της τάξεως του 0.748%. 

3. Οι τιμές των μετοχών των τραπεζών, των οικοδομικών υλικών, των 
μεταλλουργικών και των διατροφής, παρουσιάζουν μέση μηνιαία 
μακροχρόνια αύξηση υψηλότερη από τη γενική μέση τάση. 

4. Τέλος, οι τιμές των μετοχών των ασφαλειών, των μεταφορών, των 
χημικών, των κλωστοϋφαντουργικών, και των διαφόρων, παρουσιάζουν 
μέση μηνιαία μακροχρόνια αύξηση χαμηλότερη από τη γενική μέση τάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

9.1 Εισαγωγή 

Αναφερθήκαμε στο Τμήμα 7.1 στις καμπύλες IS και LM. Στη γενική της 
μορφή, η καμπύλη IS προκύπτει από τις δύο μακροοικονομικές ταυτότητες 
(Branson and Litvak, 1976): 

Ταυτότητα ως ροή αγαθών: 

Y = C + I + G + ( X - M ) (9.1) 

Ταυτότητα ως ροή εισοδημάτων: 

Y = C + S + T + ( F - D ) (9.2) 

όπου: 

Υ = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), ή ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 
C = Συνολική Δαπάνη Καταναλώσεως 
Ι = Συνολική Δαπάνη Επενδύσεων 
G = Συνολικές Δημόσιες Δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες 
Χ = Συνολικές Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
Μ = Συνολικές Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
S = Ακαθάριστες Ιδιωτικές Αποταμιεύσεις 
Τ = Καθαρά Εισοδήματα από Φορολόγηση 
F = Συνολική μεταφορά πληρωμών σε αλλοδαπούς 
D = Συνολική μεταφορά πληρωμών σε ημεδαπούς 

Αν υποθέσουμε, για χάρη ευκολίας, ότι η οικονομία στην οποία 
αναφερόμαστε είναι κλειστή (δηλαδή δεν υπάρχουν οι μεταβλητές Χ, M, F και 
D), τότε από τις δύο ταυτότητες (9.1) και (9.2) παίρνουμε ότι: 

C + | + G = Y = C + S + T (9.3) 

ή 

c + i + g = y = c + s + t (9.4) 
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όπου τα κεφαλαία γράμματα σημειώνουν μεταβλητές σε νομισματικές 
μονάδες και τα μικρά γράμματα σημειώνουν τις ίδιες μεταβλητές σε 
πραγματικές μονάδες. Αν με Ρ σημειώνεται η μεταβλητή του αποπληθωριστή 
τιμών, η σχέση μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων και μικρών, είναι, π.χ., Υ = P. y. 

Από την (9.4) παίρνουμε ότι: 

i(r) + g = y = s(y-t(y)) + t(y) 

υποθέτοντας επιπλέον ότι: 

(9.5) 

c=c(y-t(y)) = η κατανάλωση είναι (θετική) συνάρτηση του διαθεσίμου 
εισοδήματος, y-t(y) 

i = i(r) = οι επενδύσεις είναι (αρνητική) συνάρτηση του επιτοκίου 
g = οι δημόσιες δαπάνες είναι αυτόνομες (εξωγενείς) 
t=t(y) η φόροι είναι (θετική) συνάρτηση του εισοδήματος 
s=s(y-t(y)) = οι αποταμιεύσεις είναι (θετική) συνάρτηση του διαθεσίμου 

εισοδήματος 

Από την (9.5) προκύπτει η καμπύλη IS, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 9.1. 

, +9 ^ ^ ^ 

i+g 

45° 

1 

ι 
Γ 

Γι 

ϊζ 

s+t 

Γ 

Vi 

Α2 

ν, 

s+t 

- IS 

y 

Σχήμα 9.1: Η καμπύλη IS 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 140 



Κεφάλαιο 9: Συστήματα ταυτόχρονων εξισώσεων στο ΧΑΑ 

Από το Σχήμα (9.1) προκύπτει ότι η καμπύλη IS είναι μια καμπύλη 
ισορροπίας και αντιστοιχεί σε μία συνάρτηση όπου το προϊόν εξαρτάται από 
το επίπεδο του επιτοκίου στην οικονομία. Η συνάρτηση αυτή IS σημειώνεται 
ως: 

Ισορροπία στην αγορά αγαθών: 

IS: y = f 1 ( r ) , dy/dr<0 (9.6) 

Με τη βοήθεια του σχήματος (9.1) αποδεικνύεται ότι: 

1. Εάν αυξάνονται (μειώνονται) οι δημόσιες δαπάνες, τότε μετακινείται η 
καμπύλη IS προς τα δεξιά (αριστερά). 

2. Εάν αυτοδύναμα αυξάνονται (μειώνονται) οι επενδύσεις, τότε μετακινείται η 
καμπύλη IS προς τα δεξιά (αριστερά). 

3. Εάν αυτοδύναμα αυξάνονται (μειώνονται) οι αποταμιεύσεις, τότε 
μετακινείται η καμπύλη IS προς τα αριστερά (δεξιά). 

4. Εάν αυτοδύναμα αυξάνονται (μειώνονται) οι φόροι, τότε μετακινείται η 
καμπύλη IS προς τα αριστερά (δεξιά). 

Στη γενική της μορφή, η καμπύλη LM προέρχεται από τις δύο συναρτήσεις: 

Ζήτηση χρήματος: MD / Ρ = k(y) + l(r) (9.7) 

Προσφορά χρήματος: M s / Ρ = Μ. / Ρ (9.8) 

όπου: 

MD = ζήτηση χρήματος σε τρέχουσες τιμές 

M s = προσφορά χρήματος σε τρέχουσες τιμές 
Μ. = αυτοδύναμη (εξωγενής) προσφορά χρήματος σε τρέχουσες τιμές 
Ρ = επίπεδο τιμών (αποπληθωριστής τιμών) 
k=k(y) = η ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς, σε πραγματικές 
τιμές, είναι (θετική) συνάρτηση του πραγματικού εισοδήματος 
l=l(r)= η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς, σε πραγματικές 
τιμές, είναι (αρνητική) συνάρτηση του επιτοκίου 

Θεωρώντας ισορροπία στην αγορά χρήματος, από τις (9.7) και (9.8) 
προκύπτει ότι: 

Ισορροπία: Μ. / Ρ = k(y) + l(r) (9.9) 
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Από την (9.9) προκύπτει η καμπύλη LM, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 9.2. 

Σχήμα 9.2: Η καμπύλη LM 

Από το Σχήμα (9.2) προκύπτει ότι η καμπύλη LM είναι μια καμπύλη 
ισορροπίας και αντιστοιχεί σε μία συνάρτηση όπου το προϊόν εξαρτάται από 
το επίπεδο του επιτοκίου στην οικονομία. Η συνάρτηση αυτή LM σημειώνεται 
ως: 

Ισορροπία στην αγορά χρήματος: 

LM: y = f 2 ( r ) , dy/dr>0 (9.10) 
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Με τη βοήθεια του σχήματος (9.2) αποδεικνύεται ότι: 

1. Εάν αυξάνεται (μειώνεται) η προσφορά χρήματος, τότε μετακινείται η 
καμπύλη LM προς τα δεξιά (αριστερά). 

2. Εάν αυξάνεται (μειώνεται) το επίπεδο τιμών, τότε μετακινείται η καμπύλη 
LM προς τα αριστερά (δεξιά). 

Συνδυάζοντας τις συναρτήσεις (9.6) και (9.10), ή αντίστοιχα τις καμπύλες IS 
και LM στα Σχήματα 9.1 και 9.2, προκύπτει η ταυτόχρονη ισορροπία στην 
αγορά αγαθών και στην αγορά χρήματος, ή αλλιώς η ισορροπία στην 
οικονομία, όπως παρουσιάζεται με το σημείο τομής Ε στο Σχήμα 9.3. Στο 
σχήμα αυτό το rE αποτελεί το επίπεδο ισορροπίας του επιτοκίου και το yE 

αποτελεί το επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος. 

r 

ΓΕ 

ι 

y 

ι LM 

li 

Ε y 

Σχήμα 9.3: Ισορροπία στην οικονομία 

Λαμβάνοντας υπόψη τις μετακινήσεις των καμπυλών IS και LM που 
παρουσιάσαμε παραπάνω, και χρησιμοποιώντας το Σχήμα 9.3, προκύπτουν 
τα εξής: 

1. Στην περίπτωση που αυξάνεται (μειώνεται) η προσφορά χρήματος, τότε 
μετακινείται η καμπύλη LM προς τα δεξιά (αριστερά), οπότε μειώνεται 
(αυξάνεται) το επίπεδο ισορροπίας του επιτοκίου και αυξάνεται (μειώνεται) 
το επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος. 

2. Στην περίπτωση που αυξάνεται (μειώνεται) το επίπεδο τιμών, τότε 
μετακινείται η καμπύλη LM προς τα αριστερά (δεξιά), οπότε αυξάνεται 
(μειώνεται) το επίπεδο ισορροπίας του επιτοκίου και μειώνεται (αυξάνεται) 
το επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος. 
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Εάν τώρα λάβουμε υπόψη τις σχέσεις (7.1) και (7.2), τότε, για τους λόγους 
που αναπτύξαμε στο Τμήμα 7.1, μπορούμε να γράψουμε γενικά ότι: 

Ζ = f(y, r) , dZ/ôy > 0, dZldr < 0 (9.11 ) 

όπου: Ζ = τιμή μετοχής. 

Υπό το φως της (9.11), τα δύο αμέσως παραπάνω αποτελέσματα γράφονται: 

1. Στην περίπτωση που αυξάνεται (μειώνεται) η προσφορά χρήματος, τότε 
μειώνεται (αυξάνεται) το επίπεδο ισορροπίας του επιτοκίου και αυξάνεται 
(μειώνεται) το επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος, οπότε αυξάνονται 
(μειώνονται) οι τιμές των μετοχών. 

2. Στην περίπτωση που αυξάνεται (μειώνεται) το επίπεδο τιμών, τότε 
αυξάνεται (μειώνεται) το επίπεδο ισορροπίας του επιτοκίου και μειώνεται 
(αυξάνεται) το επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος, οπότε μειώνονται 
(αυξάνονται) οι τιμές των μετοχών. 

Όλα τα παραπάνω θα λέγαμε ότι συνοψίζονται στο εξής σύστημα εξισώσεων: 

IS: y = f 1 (r) , dy/dr<0 (9.12) 

LM: y = f 2 (r) , dy/dr>0 (9.13) 

Τιμές μετοχών: Ζ = f(y, r) , dZ/dy > 0, dZ/dr < 0 (9.14) 

Το σύστημα όμως των εξισώσεων (9.12) - (9.14) αποτελεί ένα σύστημα 
ταυτόχρονων εξισώσεων. Έτσι, στην περίπτωση που θελήσουμε να το 
εκτιμήσουμε, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι οι μεταβλητές του επίπεδου 
τιμών (Ρ) και της προσφορά χρήματος (Μ.) είναι εξωγενείς, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε εκτιμητικές μεθόδους ταυτόχρονων εξισώσεων. Στο 
επόμενο τμήμα παρουσιάζουμε πολύ περιληπτικά τη μέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων σε δύο στάδια (two-stages least squares, 2SLS), που 
χρησιμοποιούμε στις εκτιμήσεις μας στο κεφάλαιο αυτό. 

9.2 Μεθοδολογία εκτιμήσεως συστημάτων ταυτόχρονων 
εξισώσεων 

Μολονότι υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που ασχολούνται με την εκτίμηση των 
συστημάτων ταυτόχρονων εξισώσεων, θα παρουσιάσουμε εδώ τη μέθοδο 
των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, μια και τη χρησιμοποιούμε στη 
διατριβή αυτή. 
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Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εκτιμήσουμε μία εξίσωση, η οποία έχει g 
ενδογενείς και κ προσδιορισμένες μεταβλητές. Έστω ότι η εξίσωση αυτή 
αποτελεί την πρώτη εξίσωση ενός συστήματος που έχει G ενδογενείς και Κ 
προσδιορισμένες μεταβλητές. Έστω επίσης ότι η προς εκτίμηση εξίσωση 
είναι η εξής: 

Υ^Υ,γ,+Χ,β, + ε^Ζ,δ, + ε, (9.15) 

όπου: 

Ζ, = [Υ, Χ,] και δ, = [ Υ 1 Μ 

με 

Υι = [Υ 2 Υ3 ... Υ.] 

Χ., = [Χ 1 Χ2 ... Χ J 

Χ = Ι Xi Xk+1 Xk+2 ••• x« J 

Εάν με d, σημειώσουμε τον εκτιμητή του δ,, τότε τα δύο στάδια της μεθόδου 
είναι τα εξής: 

Στάδιο 1: Εφαρμογή της μεθόδου OLS στις εξισώσεις του ανηγμένου 
(reduced) συστήματος, 

Υ, = Χ, ιτ, + υ, για i = 2, 3 g (9.16) 

για την απόκτηση των εκτιμήσεων ρ, των αντίστοιχων ανηγμένων 
συντελεστών TTJ, δηλαδή των, 

Ρ ί = (X'XrXYi (9.17) 

με την βοήθεια των οποίων παίρνουμε τις εκτιμημένες τιμές των Υ(Ι δηλαδή 
των 

YrXPi = X(X'X)1X'Yi (9.18) 

Στάδιο 2: Χρησιμοποιώντας τις εκτιμημένες τιμές των Υ„ κατασκευάζουμε τη 
μήτρα 

Ζ , ^ Υ , Χί] με Υ 1 = [ Υ 2 Υ3 - Yg 

και εφαρμόζουμε τη μέθοδο OLS στην εξίσωση, 

Υ1 = Ϋ 1 γ 1 + Χ 1 β 1 + η 1 = Ζ 1 δ 1 + η 1 (9.19) 

όπου: η! = διαταρακτικός όρος. 
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Ο εκτιμητής των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια που παίρνουμε είναι ο 
εξής: 

dl,2SLS=(ZiZir1ZiYl (9.20) 

και 

var-cov(d1>2SLs) = sf(Z!|Z1)"1 (9.21) 

με 

s? = n _ g l k + 1(Vi -Zldi,2SLs)'(Yl -Zldi,2SLs) (9.22) 

Στην περίπτωση που παρουσιάζεται αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα ε, τότε 
επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία εκτιμήσεων, με την προϋπόθεση ότι οι 
αρχικές μεταβλητές έχουν μετασχηματισθεί σύμφωνα με τους 
μετασχηματισμούς (8.13). Η μέθοδος εκτιμήσεως λέγεται η μέθοδος των 
ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια με αυτοσυσχέτιση (2SLS/AR). 

9.3 Εκτίμηση του συστήματος των ταυτόχρονων εξισώσεων 
προσδιορισμού των δεικτών τιμών μετοχών στο ΧΑΑ 

Το σύστημα των ταυτόχρονων εξισώσεων (9.12) - (9.14) θα μπορούσε να 
εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας τα μηνιαία στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε μέχρι 
τώρα στη διατριβή μας. Είπαμε όμως στο Κεφάλαιο 7 ότι τα μηνιαία στοιχεία 
που είχαμε στη διάθεση μας και αναφέρονταν στο επίπεδο του επιτοκίου δεν 
ήταν πλήρη. Ως εκ τούτου, στο κεφάλαιο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ετήσια 
στοιχεία για όλες τις μεταβλητές που υπεισέρχονται στις εκτιμήσεις. Το δείγμα 
μας εκτείνεται από το 1978 μέχρι και το 1996, και τα στοιχεία τα πήραμε από 
διάφορες εκδόσεις της Στατιστικής Επετηρίδας της Ελλάδος. 

Στον Πίνακα 9.1 σημειώνουμε το σύστημα των ταυτόχρονων εξισώσεων που 
πρόκειται να εκτιμήσουμε με τη μέθοδο 2SLS. Μολονότι οι εξισώσεις του 
συστήματος αυτού αναφέρονται στις γενικές εξισώσεις του συστήματος των 
εξισώσεων (9.12) - (9.14), εντούτοις χρειάζεται να σημειώσουμε τα εξής: 

1. Πολλές από τις μεταβλητές εμφανίζονται με χρονική υστέρηση. Αυτό για να 
απεικονίσουμε τη δυναμικότητα του φαινομένου. 

2. Όλες οι εξισώσεις του προσδιορισμού των τιμών των μετοχών, LPij, 
περιλαμβάνουν τις δύο βασικές διαρθρωτικές μεταβλητές. Το ετήσιο 
βραχυχρόνιο επιτόκιο, LRS, και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε σταθερές 
τιμές, LQOI. 
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3. Η εξίσωση LRS σημειώνει τη συνάρτηση LM. Οι a priori περιορισμοί για τη 
συνάρτηση αυτή είναι οι εξής: 

• Καθώς αυξάνεται η προσφορά χρήματος, LM1, μειώνεται το επίπεδο 
του επιτοκίου, LRS. 

• Καθώς αυξάνεται το επίπεδο των τιμών, LCPI, αυξάνεται το επίπεδο του 
επιτοκίου, LRS. 

• Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ ΑΕΠ, LQOI, και επιτοκίου, LRS. Αυτή είναι 
η βασική ιδιότητα της καμπύλης LM. 

4. Η εξίσωση LQOI σημειώνει τη συνάρτηση IS. Οι a priori περιορισμοί για τη 
συνάρτηση αυτή είναι οι εξής: 

• Καθώς αυξάνεται το επίπεδο των τιμών, LCPI, αυξάνεται το επίπεδο του 
ΑΕΠ, LQOI. Αυτό αποτελεί το νόμο της προσφοράς. 

• Υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ ΑΕΠ, LQOI, και επιτοκίου, LRS. Αυτή 
είναι η βασική ιδιότητα της καμπύλης IS. 

5. Όλες χωρίς εξαίρεση οι εξισώσεις περιλαμβάνουν, για λόγους 
απεικονίσεως της δυναμικότητας προσδιορισμού της εξαρτημένης 
μεταβλητής τους, στις ερμηνευτικές τους μεταβλητές και την αντίστοιχη 
εξαρτημένη τους μεταβλητή με υστέρηση. Ο αντίστοιχος συντελεστής 
παλινδρομήσεως πρέπει να είναι μεταξύ μηδέν και ένα, για λόγους 
συγκλίσεως της εξισώσεως. 

6. Όλες οι εξισώσεις του προσδιορισμού των τιμών των μετοχών, LPij, 
περιλαμβάνουν πέραν των δύο βασικών διαρθρωτικών μεταβλητών, LRS 
και LQOI, και μια πολυωνυμική τάση δευτέρου βαθμού, η οποία 
απεικονίζεται με τη χρονική τάση, Τ, και την τετράγωνη χρονική τάση, 
Τ2=Τ*Τ. Το χρονικό αυτό πολυώνυμο θεωρήθηκε σκόπιμο να εισαχθεί στις 
εξισώσεις για να ληφθούν υπόψη και όλοι οι άλλοι ερμηνευτικοί 
παράγοντες που προσδιορίζουν τις τιμές των μετοχών, πέραν βέβαια των 
δύο βασικών διαρθρωτικών μεταβλητών. 

Πίνακας 9.1: Σύστημα ταυτόχρονων εξισώσεων προς εκτίμηση με 2SLS 

LRS = C(11) + C(12)*LM1(-1) + C(13)*LCPI + C(14)*LQOI(-1) + 

C(15)*LRS(-1) 

LQOI = C(21 ) + C(22)*LCPI(-1 ) + C(23)*LRS(-1 ) + C(24)*LQOI(-1 ) 

LP11 = C(111) + C(112)*T + C(113)*T2 + C(114)*LRS + 
C(115)*LQOI(-2) + C(116)*LP11 (-1 ) 

LP12 = C(121) + C(122)*T + C(123)*T2 + C(124)*LRS + 
C(125)*LQOI(-2) + C(126)*LP12(-1) 

LP21 = C(211) + C(212)*T + C(213)*T2 + C(214)*LRS + 
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C(215)*LQOI(-2) + C(216)*LP21(-1) 

LP22 = C(221 ) + C(222)*T + C(223)*T2 + C(224)*LRS + 
C(225)*LQOI(-2) + C(226)*LP22(-1 ) 

LP23 = C(231 ) + C(232)*T + C(233)*T2 + C(234)*LRS + 
C(235)*LQOI(-2) + C(236)*LP23(-1 ) 

LP24 = C(241 ) + C(242)*T + C(243)*T2 + C(244)*LRS + 
C(245)*LQOI(-1) + C(246)*LP24(-1) 

LP25 = C(251 ) + C(252)*T + C(253)*T2 + C(254)*LRS(-1 ) + 
C(255)*LQOI(-2) + C(256)*LP25(-1 ) 

LP26 = C(261 ) + C(262)*T + C(263)*T2 + C(264)*LRS(-1 ) + 
C(265)*LQOI(-2) + C(266)*LP26(-1) 

LP27 = C(271 ) + C(272)*T + C(273)*T2 + C(274)*LRS + 
C(275)*LQOI(-2) + C(276)*LP27(-1 ) 

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο 2SLS στο σύστημα των ταυτόχρονων εξισώσεων 
του Πίνακα 9.1, ο Πίνακας 9.2 παρουσιάζει τις αντίστοιχες εκτιμήσεις. 

Πίνακας 9.2: Εκτιμήσεις του συστήματος των εξισώσεων του Πίνακα 9.1 

C(11) 

C(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

C(21) 

C(22) 

C(23) 

C(24) 

C(111) 

C(112) 

C(113) 

C(114) 

C(115) 

C(116) 

Συντελεστής 

-12.26790 

-1.475864 

1.330530 

3.113837 

0.411513 

2.903911 

0.069397 

-0.070272 

0.329403 

-22.96999 

0.246284 

-0.012629 

-1.144608 

5.725803 

0.772396 

Τυπικό 

Σφάλμα 

6.159660 

0.767797 
0.770581 

1.396439 

0.250847 

0.730949 

0.015216 

0.035676 

0.169051 

15.57877 

0.084932 

0.005034 

0.647493 

3.539935 

0.187144 

Στατιστικό 

t 

-1.991652 

-1.922207 

1.726659 

2.229841 

1.640497 

3.972798 

4.560825 

-1.969707 

1.948543 

-1.474441 

2.899761 

-2.508653 

-1.767753 

1.617488 

4.127284 

Prob. 

0.0486 

0.0569 
0.0867 

0.0276 

0.1034 

0.0001 

0.0000 

0.0511 

0.0536 

0.1429 

0.0044 

0.0134 

0.0796 

0.1083 

0.0001 

R
2 

0.494 

0.928 

0.908 

DW 

2.179 

1.456 

2.171 
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C(121) 

C(122) 

C(123) 

C(124) 

C(125) 

C(126) 

C(211) 

C(212) 

C(213) 

C(214) 

C(215) 

C(216) 

C(221) 

C(222) 

C(223) 

C(224) 

C(225) 

C(226) 

C(231) 

C(232) 

C(233) 

C(234) 

C(235) 

C(236) 

C(241) 

C(242) 

C(243) 

C(244) 

C(245) 

C(246) 

C(251) 

C(252) 

C(253) 

C(254) 

C(255) 

C(256) 

C(261) 

C(262) 

C(263) 

C(264) 

C(265) 

C(266) 

-10.26283 

0.213429 

-0.011860 

-0.945232 

2.799286 

0.881934 

-21.74415 

0.181231 

-0.010098 

-1.119527 

5.741712 

0.451104 

-29.17456 

0.193271 

-0.012387 

-0.632001 

6.757874 

0.813312 

-39.24856 

0.334221 

-0.019747 

-1.881045 

9.649765 

0.772662 

-13.55253 

0.201327 

-0.010279 

-1.209113 

3.564750 

0.952525 

-6.853340 

0.190932 

-0.007915 

-0.773014 

2.014344 

0.766824 

-27.34986 

0.437958 

-0.021495 

-1.088288 

6.531177 

0.737621 

11.87842 

0.078438 

0.004039 

0.526896 

2.697976 

0.184128 

13.39167 

0.073144 

0.004279 

0.529730 

3.046451 

0.213763 

17.56556 

0.095951 

0.005890 

0.769952 

3.990234 

0.235546 

20.81481 

0.115164 

0.006594 

0.798414 

4.724451 

0.157187 

20.10778 

0.119566 

0.006933 

0.923356 

4.570674 

0.227138 

15.34181 

0.088566 

0.004856 

0.588732 

3.444845 

0.191635 

27.83925 

0.177795 

0.009002 

1.089657 

6.224489 

0.164909 

-0.863990 

2.720996 

-2.936375 

-1.793964 

1.037551 

4.789777 

-1.623707 

2.477731 

-2.359762 

-2.113392 

1.884721 

2.110298 

-1.660896 

2.014277 

-2.102954 

-0.820832 

1.693604 

3.452882 

-1.885607 

2.902131 

-2.994890 

-2.355975 

2.042516 

4.915551 

-0.673995 

1.683818 

-1.482648 

-1.309476 

0.779918 

4.193593 

-0.446710 

2.155811 

-1.629922 

-1.313014 

0.584742 

4.001472 

-0.982421 

2.463281 

-2.387858 

-0.998743 

1.049271 

4.472882 

0.3893 

0.0074 

0.0040 

0.0753 

0.3015 

0.0000 

0.1070 

0.0146 

0.0198 

0.0366 

0.0618 

0.0368 

0.0993 

0.0461 

0.0375 

0.4133 

0.0929 

0.0008 

0.0617 

0.0044 

0.0033 

0.0200 

0.0432 

0.0000 

0.5016 

0.0947 

0.1407 

0.1928 

0.4369 

0.0001 

0.6559 

0.0330 

0.1057 

0.1916 

0.5598 

0.0001 

0.3278 

0.0151 

0.0185 

0.3199 

0.2961 

0.0000 

0.918 

0.615 

0.720 

0.826 

0.855 

0.876 

0.885 

2.168 

2.508 

1.911 

2.313 

1.568 

1.794 

1.770 
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C(271) 

C(272) 

C(273) 

C(274) 

C(275) 

C(276) 

-6.183639 

0.229555 

-0.011216 

-0.750622 

1.843035 

0.774928 

12.33502 

0.072987 

0.003976 

0.496808 

2.801828 

0.164862 

-0.501308 

3.145148 

-2.820994 

-1.510890 

0.657797 

4.700458 

0.6170 

0.0021 

0.0056 

0.1334 

0.5119 

0.0000 

0.905 1.881 

Από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 9.2 προκύπτουν τα εξής: 

1. Όλοι οι συντελεστές παλινδρομήσεως έχουν το σωστό, σύμφωνα με τους a 
priori περιορισμούς, πρόσημο. 

2. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι συντελεστές παλινδρομήσεως των 
διαρθρωτικών μεταβλητών είναι σημαντικοί. 

3. Όλοι οι συντελεστές παλινδρομήσεως των ερμηνευτικών εξαρτημένων 
μεταβλητών με υστέρηση είναι θετικοί και μικρότεροι της μονάδος. 

4. Οι συντελεστές προσδιορισμού R2 είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία 
αποδεκτοί. 

5. Τα στατιστικά DW σημειώνουν ότι δεν υπάρχει σημαντική αυτοσυσχέτιση. 
6. Στις περισσότερες συναρτήσεις η εισαγωγή του χρονικού πολυωνύμου 

ήταν σημαντική. 

9.4 Το προσομοιωμένο σύστημα των εξισώσεων 
προσδιορισμού των δεικτών τιμών μετοχών στο ΧΑΑ 

Έχοντας εκτιμήσει, και παρουσιάσει στον Πίνακα 9.2, το υπόδειγμα των 
ταυτόχρονων εξισώσεων προσδιορισμού των δεικτών τιμών μετοχών στο 
ΧΑΑ σε λογαριθμική μορφή, στον Πίνακα 9.3 παρουσιάζουμε το 
προσομοιωμένο σύστημα των εκτιμημένων εξισώσεων του Πίνακα 9.2 σε 
αρχικά επίπεδα μεταβλητών. 

Πίνακας 9.3: Το προσομοιωμένο σύστημα των εκτιμημένων εξισώσεων του 
Πίνακα 9.2 

RS = exp( -12.26789726 -1.47586425*Log(M1 (-1 )) + 
1.330530464*Log(CPI) +3.113836914*Log(QOI(-1)) + 
0.4115129716*Log(RS(-1 ))) 

QOI = exp( 2.903910756 + 0.06939743148*Log(CPI(-1)) -
0.07027207678*Log(RS(-1)) + 0.3294032426*Log(QOI(-1))) 

P11 = exp(-22.9699852 + 0.2462835648T - 0.01262906235*T2 -
1.144607665*Log(RS) + 5.725802843*Log(QOI(-2)) + 
0.7723959906*Log(P11 (-1 ))) 
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Ρ12 = exp( -10.26283092 + 0.2134289238*Τ - 0.01185977845*Τ2 -
0.9452318052*Log(RS) + 2.799286024*Log(QOI(-2)) + 
0.8819335319*Log(P12(-1 ))) 

Ρ21 = exp( -21.74415256 + 0.1812309422*Τ - 0.0100980046*Τ2 -
1.119526616*Log(RS) + 5.741711601 *Log(QOI(-2)) + 
0.4511035008*Log(P21 (-1 ))) 

P22 = exp( -29.17455984 + 0.1932714238*T - 0.01238666326*T2 -
0.6320014869*Log(RS) + 6.757873984*Log(QOI(-2)) + 
0.8133119819*Log(P22(-1 ))) 

P23 = exp( -39.248556 + 0.3342208865*T - 0.01974682345T2 -
1.881044928*Log(RS) + 9.649765458*Log(QOI(-2)) + 
0.7726622313*Log(P23(-1 ))) 

P24 = exp( -13.55253359 + 0.2013269992T - 0.01027946904T2 -
1.209112652*Log(RS) + 3.564750019*Log(QOI(-1)) + 
0.9525248972*l_og(P24(-1 ))) 

P25 = exp( -6.853339737 + 0.1909322844*T - 0.007915432583*T2 
0.7730135986*Log(RS(-1)) + 2.014344474*Log(QOI(-2)) + 
0.7668237913*Log(P25(-1 ))) 

P26 = exp( -27.349857 + 0.43795822*T - 0.021494692T2 -
1.088288*Log(RS(-1)) + 6.5311775*Log(QOI(-2)) + 
0.73762053*Log(P26(-1))) 

P27 = exp( -6.183639046 + 0.2295549869T - 0.01121625006*T2 -
0.7506223405*Log(RS) + 1.843034882*Log(QOI(-2)) + 
0.7749280253*Log(P27(-1 ))) 

Για να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά του προσομοιωμένου υποδείγματος 
κάναμε μία στατική και μία δυναμική προσομοίωση. Τα αποτελέσματα των 
προσομοιώσεων αυτών παρουσιάζονται διαγραμματικά στα Σχήματα από 9.4 
μέχρι και 9.14. Σε κάθε σχήμα παρουσιάζονται τρεις μεταβλητές. Η πρώτη 
μεταβλητή (γραμμή χρώματος μπλε) αναφέρεται στα πραγματικά στοιχεία, η 
δεύτερη μεταβλητή (γραμμή χρώματος κόκκινου) αναφέρεται στα εκτιμημένα 
στοιχεία από τη στατική προσομοίωση (σημειώνεται με τελικό γράμμα το S), 
και τέλος, η τρίτη μεταβλητή (γραμμή χρώματος πράσινου) αναφέρεται στα 
εκτιμημένα στοιχεία από τη δυναμική προσομοίωση (σημειώνεται με τελικό 
γράμμα το F). 

Από τα σχήματα αυτά προκύπτουν τα εξής: 

1. Τα εκτιμημένα στοιχεία από τη στατική προσομοίωση βρίσκονται πιο κοντά 
στα πραγματικά στοιχεία, σε σχέση με τα εκτιμημένα στοιχεία από τη 
δυναμική προσομοίωση. 
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2. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το υπόδειγμα μας 
απεικονίζει σχετικά καλά τις τόσο δύσκολες, από απόψεως απεικονίσεως, 
τιμές των μετοχών. 
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Σχήμα 9.4: Επιτόκια Σχήμα 9.5: ΑΕΠ 
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Σχήμα 9.6: Τράπεζες Σχήμα 9.7: Ασφάλειες 
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Σχήμα 9.8: Μεταφορές Σχήμα 9.9: Χημικά 
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Σχήμα 9.10: Κλωστοϋφαντουργικά Σχήμα 9.11: Οικοδομικά Υλικά 
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Σχήμα 9.12: Μεταλλουργικά Σχήμα 9.13: Διατροφής 
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Σχήμα 9.14: Διάφορα 

Πέραν από τη διαγραμματική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του 
προσομοιωμένου υποδείγματος, στον Πίνακα 9.4 παρουσιάζουμε δείκτες που 
αναφέρονται στην αξιολόγηση του δυναμικά προσομοιωμένου υποδείγματος. 
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Πίνακας 9.4: Δείκτες αξιολογήσεως του δυναμικά προσομοιωμένου 
υποδείγματος του Πίνακα 9.3 

Ρ11 
Ρ12 
Ρ21 
Ρ22 
Ρ23 
Ρ24 
Ρ25 
Ρ26 
Ρ27 

RS 
QOI 

ce 

0.83442 

0.85462 

0.70525 

0.83893 

0.39977 

0.75240 

0.78944 

0.74981 

0.81457 

0.71955 

0.95082 

RC 

0.87902 

1.17455 

1.03698 

1.15677 

0.59791 

0.86686 

0.94830 

0.95485 

1.03515 

0.93456 

0.95287 

υ 

0.11123 

0.10574 

0.05984 

0.05766 

0.35034 

0.15814 

0.12922 

0.23560 

0.09835 

0.02367 

0.00044 

UM 

0.00096 

0.01681 

0.00288 

0.02872 

0.01499 

0.01653 

0.01256 

0.04088 

0.01018 

0.00347 

0.00320 

US 

0.00812 

0.25528 

0.20276 

0.23721 

0.11855 

0.03834 

0.07319 

0.10074 

0.13328 

0.10853 

0.00005 

UC 

0.99092 

0.72791 

0.79436 

0.73407 

0.86646 

0.94513 

0.91426 

0.85838 

0.85655 

0.88800 

0.99675 

Οι διάφοροι δείκτες στον Πίνακα 9.4 είναι οι εξής (Κάτος και Πέκος(1990), 
'Εφαρμοσμένη Στατιστική'): 

CC = συντελεστής συσχετίσεως μεταξύ πραγματικής μεταβλητής και 
προσομοιωμένης μεταβλητής (παίρνει τιμές μεταξύ -1 και +1: όσο 
πλησιέστερα στο +1, τόσο παρόμοια η προσομοιωμένη μεταβλητή 
παρακολουθεί την πραγματική μεταβλητή). 

RC = συντελεστής παλινδρομήσεως της πραγματικής μεταβλητής πάνω 
στην προσομοιωμένη μεταβλητή (όσο πλησιέστερα στο +1, τόσο 
πλησιέστερα η προσομοιωμένη μεταβλητή απεικονίζει την πραγματική 
μεταβλητή). 

U = δείκτης ανισότητας του Theil (παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1: όσο 
πλησιέστερα στο 0 τόσο καλύτερη είναι πρόβλεψη της μεταβλητής) 

UM = αναλογία μεροληψίας (παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1 : όσο πλησιέστερα 
στο 0, τόσο καλύτερη η πρόβλεψη TOU μέσου της μεταβλητής) 

US = αναλογία διακυμάνσεως (παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1 : όσο πλησιέστερα 
στο 0, τόσο καλύτερη είναι η πρόβλεψη της διακυμάνσεως της 
μεταβλητής) 

UC = αναλογία συνδιακυμάνσεως (παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1: όσο 
πλησιέστερα στο 1, τόσο το ποσοστό που δεν προβλέπεται οφείλεται 
σε τυχαίους παράγοντες) 

Από τις τιμές των δεικτών στον Πίνακα 9.4 προκύπτει ότι, σε γενικές γραμμές, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προγνωστική ικανότητα του δυναμικά 
προσομοιωμένου υποδείγματος είναι αρκετά ικανοποιητική, οπότε αυτό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πειραματισμούς ευαισθησίας. 
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9.5 Ευαισθησία του προσομοιωμένου συστήματος των 
εξισώσεων προσδιορισμού των δεικτών τιμών μετοχών στο 
ΧΑΑ 

Λέγοντας ευαισθησία του προσομοιωμένου συστήματος των εξισώσεων 
προσδιορισμού των δεικτών τιμών μετοχών στο ΧΑΑ, εννοούμε τη 
συμπεριφορά των ενδογενών μεταβλητών του δυναμικά προσομοιωμένου 
συστήματος όταν μεταβάλλεται το επίπεδο των εξωγενών μεταβλητών του. Οι 
ενδογενείς μεταβλητές του συστήματος είναι όλες οι εξαρτημένες μεταβλητές 
του συστήματος, ή αλλιώς οι μεταβλητές που εμφανίζονται στα αριστερά του 
ίσον των εξισώσεων. Αυτές στο σύστημα μας είναι οι εξής: RS, QOI, LP11, 
LP12, LP21, LP22, LP23, LP24, LP25, LP26 και LP27. Καθαρά εξωγενείς 
μεταβλητές του συστήματος είναι οι μεταβλητές του δείκτη τιμών καταναλωτή 
(CPI) και της προσφοράς χρήματος (Μ1). 

Τη συμπεριφορά των ενδογενών μεταβλητών του προσομοιωμένου 
υποδείγματος διερευνήσαμε με τη βοήθεια των δυναμικών 
πολλαπλασιαστών (dynamic multipliers). Οι δυναμικοί πολλαπλασιαστές 
ορίζονται με τον εξής τύπο: 

Μ_Υ_Χ = ((Υ_Χ / Y_F) -1 ) 100 (9.23) 

όπου: 

Μ_Υ_Χ = πολλαπλασιαστής (Μ) της ενδογενούς μεταβλητής (Υ) ύστερα 
από διατάραξη σε εξωγενή μεταβλητή (Χ). 

Υ_Χ = τιμή δυναμικά προσομοιωμένης μεταβλητής (Υ) ύστερα από μία 
διατάραξη σε εξωγενή μεταβλητή (Χ). 

Y_F = τιμή δυναμικά προσομοιωμένης μεταβλητής (Υ) χωρίς 
διατάραξη 
σε οποιαδήποτε εξωγενή μεταβλητή (F). 

Οι πειραματισμοί που εφαρμόσαμε είναι οι εξής: 

1. Αυξήσαμε μόνον το δείκτη τιμών καταναλωτή (X=C) κατά 1% μια χρονική 
περίοδο. 

2. Αυξήσαμε μόνον την προσφορά χρήματος (Χ=Μ) κατά 1% μια χρονική 
περίοδο. 

3. Αυξήσαμε και το δείκτη τιμών καταναλωτή και την προσφορά χρήματος 
(X=CM) κατά 1% την ίδια μια χρονική περίοδο. 

Στα Σχήματα από 9.15 μέχρι και 9.25 παρουσιάζουμε διαγραμματικά τους 
δυναμικούς πολλαπλασιαστές για κάθε ενδογενή μεταβλητή. Ειδικότερα, σε 
κάθε σχήμα παρουσιάζονται τρεις πολλαπλασιαστές, ένας για κάθε 
πειραματισμό. Με γραμμή χρώματος μπλε σημειώνεται ο πολλαπλασιαστής 
που αντιστοιχεί στον πειραματισμό 1 (κατάληξη σε C), με γραμμή χρώματος 
κόκκινου σημειώνεται ο πολλαπλασιαστής που αντιστοιχεί στον πειραματισμό 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 155 



Κεφάλαιο 9: Συστήματα ταυτόχρονων εξισώσεων στο ΧΑΑ 

2 (κατάληξη σε Μ), και με γραμμή χρώματος πράσινου σημειώνεται ο 
πολλαπλασιαστής που αντιστοιχεί στον πειραματισμό 3 (κατάληξη σε CM). 

Σε κάθε σχήμα η χρονική περίοδος 0 αντιστοιχεί στην περίοδο όπου έγινε η 
κατά 1% διατάραξη στο επίπεδο της εξωγενούς (εξωγενών) μεταβλητής 
(μεταβλητών). Η χρονική αυτή περίοδος έχει προς τα αριστερά της δύο 
τουλάχιστον χρονικές περιόδους γιατί στο προσομοιωμένο σύστημα στον 
Πίνακα 9.3 υπάρχουν εξισώσεις στις οποίες ερμηνευτικές μεταβλητές 
εμφανίζονται με χρονική υστέρηση δύο περιόδων. 
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• M_RS C • 

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
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Σχήμα 9.15: Επιτόκια Σχήμα 9.16: ΑΕΠ 
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Σχήμα 9.17: Τράπεζες Σχήμα 9.18: Ασφάλειες 
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Σχήμα 9.19: Μεταφορές Σχήμα 9.20: Χημικά 
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Σχήμα 9.21 : Κλωστοϋφαντουργικά Σχήμα 9.22: Οικοδομικά Υλικά 
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Σχήμα 9.23: Μεταλλουργικά Σχήμα 9.24: Διατροφής 
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Σχήμα 9.25: Διάφορα 

Από τα Σχήματα 9.15 - 9.25 προκύπτουν τα εξής: 

1. Οι ακραίες τιμές των πολλαπλασιαστών ως προς την προσφορά χρήματος 
είναι μεγαλύτερες (σε απόλυτες τιμές) από τις ακραίες τιμές των 
πολλαπλασιαστών ως προς το δείκτη τιμών καταναλωτή. 

2. Σε γενικές γραμμές, οι ακραίες τιμές των πολλαπλασιαστών ως προς την 
προσφορά χρήματος συμβαίνουν σε επόμενη χρονική περίοδο από ότι 
συμβαίνουν οι ακραίες τιμές των πολλαπλασιαστών ως προς το δείκτη 
τιμών καταναλωτή. 

3. Οι πολλαπλασιαστές ως προς τις δύο εξωγενείς μεταβλητές είναι αντίθετης 
φοράς. 

4. Ο κοινός πολλαπλασιαστής ως προς την ταυτόχρονη μεταβολή των δύο 
εξωγενών μεταβλητών αποτελεί τη μέση αθροιστική κατάσταση μεταξύ των 
δύο πολλαπλασιαστών. 

5. Οι πολλαπλασιαστές φθάνουν, σε γενικές γραμμές, το επίπεδο ισορροπίας 
τους μετά τη δέκατη χρονική περίοδο. Πάντως, η μεγαλύτερη δράση τους 
λαμβάνει χώρα στις πέντε πρώτες χρονικές περιόδους και ύστερα οι 
καμπύλες τους σε σχέση με το χρόνο τείνουν στο επίπεδο κορεσμού τους. 

6. Η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών ως προς το δείκτη τιμών 
καταναλωτή είναι η εξής: Το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στο δείκτη 
τιμών καταναλωτή είναι να αυξηθεί το επίπεδο του επιτοκίου (Σχήμα 9.15) 
με αποτέλεσμα να μειωθεί το επίπεδο του ΑΕΠ (Σχήμα 9.16). Η αύξηση 
του επιτοκίου και η μείωση του ΑΕΠ έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι 
δείκτες τιμών μετοχών του ΧΑΑ (Σχήματα 9.17 - 9.25). 

7. Η οικονομική ανάλυση των πολλαπλασιαστών ως προς την προσφορά 
χρήματος είναι η εξής: Το αποτέλεσμα μιας αρχικής αυξήσεως στην 
προσφορά χρήματος είναι να μειωθεί το επίπεδο του επιτοκίου (Σχήμα 
9.15) με αποτέλεσμα να αυξηθεί το επίπεδο του ΑΕΠ (Σχήμα 9.16). Η 
μείωση του επιτοκίου και η αύξηση του ΑΕΠ έχουν ως αποτέλεσμα να 
αυξηθούν οι δείκτες τιμών μετοχών του ΧΑΑ (Σχήματα 9.17 - 9.25). 
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Στους Πίνακες 9.5 μέχρι και 9.10 σημειώνονται σε αριθμητική μορφή οι 
πολλαπλασιαστές που παρουσιάστηκαν διαγραμματικά στα Σχήματα 9.15 -
9.25. Για λόγους χώρου, και επειδή η μεγαλύτερη δράση τους λαμβάνει χώρα 
στις πέντε πρώτες χρονικές περιόδους, στους πίνακες αυτούς 
παρουσιάζονται οι τιμές των πολλαπλασιαστών για τις πέντε πρώτες χρονικές 
περιόδους μετά τη χρονική περίοδο της διαταράξεως. Επιπλέον, για μια 
συνοπτικότερη εικόνα, στην τελευταία γραμμή κάθε πίνακα σημειώνονται και 
οι μέσες τιμές (μ) των αντίστοιχων τιμών των πολλαπλασιαστών. Τέλος, τα 
στοιχεία στους πίνακες αυτούς είναι χρήσιμα γιατί σημειώνουν τη χρονική 
περίοδο που αρχίζει η δράση των πολλαπλασιαστών μετά τη μηδενική 
περίοδο. Τιμές των πολλαπλασιαστών ίσες με το μηδέν δείχνουν ότι δεν 
άρχισε ακόμη η δράση των πολλαπλασιαστών. 

Πίνακας 9.5: Πολλαπλασιαστές επιτοκίου (RS) και ΑΕΠ (QOI) 

t M R S C Μ RS Μ Μ RS CM Μ QOI C M QOI M M QOI CM 

0 
1 
2 
3 
4 

5 

1.332724 

0.546298 

0.149633 

-0.082248 

-0.113885 

-0.055254 

0.000000 

-1.457803 

-0.602498 

0.072679 

0.268342 

0.172956 

1.332724 

-0.919470 

-0.453767 

-0.009629 

0.154151 

0.117607 

0.000000 

-0.023979 

-0.046174 

-0.025717 

-0.002690 

0.007122 

0.000000 

0.000000 

0.103250 

0.076490 

0.020083 

-0.012216 

0.000000 

-0.023979 

0.057028 

0.050753 

0.017392 

-0.005096 

μ 0.296211 -0.257721 0.036936 -0.015240 0.031268 0.016016 

Πίνακας 9.6: Πολλαπλασιαστές Τραπεζών (Ρ11) και Ασφαλειών (Ρ12) 

t M Ρ11 C M Ρ11 Μ M Ρ11 CM M Ρ12 C M Ρ12 Μ M Ρ12 CM 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

-1.503947 

-1.778064 

-1.544812 

-1.237928 

-1.090170 

-0.926358 

0.000000 

1.695102 

2.009960 

1.464551 

1.417107 

1.335728 

-1.503947 

-0.113102 

0.434098 

0.208492 

0.311489 

0.396996 

-1.243615 

-1.605606 

-1.556618 

-1.363605 

-1.224896 

-1.100603 

0.000000 

1.397784 

1.811654 

1.526316 

1.380960 

1.268249 

-1.243615 

-0.230265 

0.226835 

0.141897 

0.139149 

0.153687 

μ -1.346880 1.320408 -0.044329 -1.349157 1.230827 -0.135385 
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Πίνακας 9.7: Πολλαπλασιαστές Μεταφορών (Ρ21) και Χημικών (Ρ22) 

t Μ Ρ21 C M Ρ21 Μ M Ρ21 CM Μ Ρ22 C M Ρ22 Μ M Ρ22 CM 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

-1.471236 

-1.270402 

-0.741385 

-0.380542 

-0.309122 

-0.225213 

0.000000 

1.657652 

1.428300 

0.559979 

0.545902 

0.492348 

-1.471236 

0.366191 

0.676326 

0.177306 

0.235092 

0.266026 

-0.833230 

-1.019603 

-0.923716 

-0.861097 

-0.939031 

-0.902126 

0.000000 

0.932436 

1.143265 

0.882511 

1.250387 

1.428248 

-0.833230 

-0.096674 

0.208988 

0.013815 

0.299615 

0.513238 

μ -0.732983 0.780697 0.041617 -0.913134 0.939474 0.017625 

Πίνακας 9.8: Πολλαπλασιαστές Κλωστοϋφαντουργικών (Ρ23) και 

Οικοδομικών Υλικών (Ρ24) 

t M Ρ23 C M Ρ23 Μ M Ρ23 CM Μ Ρ24 C M Ρ24 Μ M Ρ24 CM 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

-2.459603 

-2.905959 

-2.527364 

-2.033582 

-1.802356 

-1.537605 

0.000000 

2.800885 

3.325229 

2.419633 

2.366608 

2.244880 

-2.459603 

-0.186466 

0.713825 

0.336845 

0.521598 

0.672757 

-1.588026 

-2.159846 

-2.318819 

-2.273647 

-2.121781 

-1.965980 

0.000000 

1.791481 

2.451586 

2.620812 

2.442120 

2.184387 

-1.588026 

-0.407058 

0.075919 

0.287577 

0.268523 

0.175462 

μ -2.211078 2.192873 -0.066841 -2.071350 1.915064 -0.197934 

Πίνακας 9.9: Πολλαπλασιαστές Μεταλλουργικών (Ρ25) και Διατροφής (Ρ26) 

t M Ρ25 C M Ρ25 Μ Μ Ρ25 CM Μ Ρ26 C M Ρ26 Μ M P26CM 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0.000000 

-1.018191 

-1.198679 

-1.082715 

-0.860482 

-0.624461 

0.000000 

0.000000 
1.141664 

1.346630 

1.184409 

0.853381 

0.000000 

-1.018191 

-0.070700 

0.249336 

0.313735 

0.223591 

0.000000 

-1.430478 

-1.642050 

-1.528810 

-1.339433 

-1.033270 

0.000000 

0.000000 

1.611027 

1.853499 

1.968722 

1.659412 

0.000000 

-1.430478 

-0.057477 

0.296353 

0.602919 

0.608995 

μ -0.797421 0.754347 -0.050371 -1.162340 1.182110 0.003385 
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Πίνακας 9.10: Πολλαπλασιαστές Διαφόρων (Ρ27) 

Μ Ρ27 e M Ρ27 Μ M Ρ27 CM 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

-0.988844 

-1.172120 

-1.020663 

-0.774427 

-0.600240 

-0.471347 

0.000000 

1.108412 

1.316420 

0.963553 

0.734838 

0.580248 

-0.988844 

-0.076700 

0.282321 

0.181663 

0.130188 

0.106166 

-0.837940 0.783912 -0.060868 

9.6 Το αθροιστικό υπόδειγμα 

Αν υποθέσουμε ότι το σύστημα των τριών ταυτόχρονων εξισώσεων (9.12) -
(9.14) είναι αυτό που περιγράφει τις συναρτήσεις IS, LM και Ζ, όπου τώρα 
το Ζ είναι ο γενικός δείκτης τιμών του ΧΑΑ, τότε σύμφωνα με όσα 
παρουσιάσαμε στα προηγούμενα τμήματα το προς εκτίμηση σύστημα είναι 
αυτό που σημειώνεται στον Πίνακα 9.11. 

Πίνακας 9.11: Σύστημα ταυτόχρονων αθροιστικών εξισώσεων προς εκτίμηση 
με 2SLS 

LRS = C(11) + C(12)*LM1(-1) + C(13)*LCPI + C(14)*LQOI(-1) + 
C(15)*LRS(-1) 

LQOI = C(21 ) + C(22)*LCPI(-1 ) + C(23)*LRS(-1 ) + C(24)*LQOI(-1 ) 

LP = C(31 ) + C(32)*T + C(33)*T2 + C(34)*LRS+ C(35)*LQOI(-2) + 
C(36)*LP(-1) 

Στον Πίνακα 9.12 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις με τη μέθοδο 2SLS των 
εξισώσεων του συστήματος του Πίνακα 9.11. Οι εκτιμήσεις αυτές, σε γενικές 
γραμμές, είναι αποδεκτές. 
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Πίνακας 9.12: Εκτιμήσεις του συστήματος των εξισώσεων του Πίνακα 9.11 

C(11) 

C(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

C(21) 

C(22) 

C(23) 

C(24) 

C(31) 

C(32) 

C(33) 

C(34) 

C(35) 

C(36) 

Συντελεστής 

-11.51288 

-1.452966 

1.319732 

2.939354 

0.406977 

2.911676 

0.069529 

-0.070331 

0.327597 

-19.30425 

0.232597 

-0.012306 

-1.041258 

4.814647 

0.839611 

Τυπικό 

Σφάλμα 

6.113744 

0.766926 

0.769945 

1.385662 

0.250625 

0.726073 

0.015149 

0.035671 

0.167911 

14.04382 

0.076604 

0.004590 

0.645773 

3.214609 

0.166303 

Στατιστικό 

-1.883114 

-1.894532 

1.714060 

2.121264 

1.623849 

4.010169 

4.589679 

-1.971678 

1.951019 

-1.374573 

3.036350 

-2.681258 

-1.612422 

1.497740 

5.048676 

Prob. 

0.0678 

0.0662 

0.0951 

0.0409 

0.1131 

0.0003 

0.0001 

0.0564 

0.0589 

0.1778 

0.0044 

0.0110 

0.1156 

0.1429 

0.0000 

R
2
 D W 

0.495 

0.928 

0.918 

2.133 

1.453 

2.088 

Ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολουθήσαμε στα 
προηγούμενα τμήματα, στον Πίνακα 9.13 παρουσιάζεται το προσομοιωμένο 
σύστημα των εξισώσεων που εκτιμήθηκαν και παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 
9.12. 

Πίνακας 9.13: Το προσομοιωμένο σύστημα των εκτιμημένων εξισώσεων του 
Πίνακα 9.12 

RS = exp( -11.512877 -1.4529659*Log(M1 (-1 )) + 1.3197321 *l_og(CPI) + 
2.9393542*Log(QOI(-1)) + 0.40697707*Log(RS(-1))) 

QOI = exp( 2.9116763 + 0.069528853*Log(CPI(-1 )) -
0.070330851 *Log(RS(-1)) + 0.32759722*Log(QOI(-1))) 

Ρ = exp( -19.304253 + 0.23259672*T - 0.012306054*T2 -
1.0412583*Log(RS) + 4.8146473*Log(QOI(-2)) + 
0.83961122*Log(P(-1))) 
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Πα να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά του προσομοιωμένου υποδείγματος 
του Πίνακα 9.13 κάναμε και εδώ μία στατική και μία δυναμική προσομοίωση. 
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων αυτών παρουσιάζονται 
διαγραμματικά στα Σχήματα από 9.26 μέχρι και 9.27. Σε κάθε σχήμα 
παρουσιάζονται τρεις μεταβλητές. Η πρώτη μεταβλητή (γραμμή χρώματος 
μπλε) αναφέρεται στα πραγματικά στοιχεία, η δεύτερη μεταβλητή (γραμμή 
χρώματος κόκκινου) αναφέρεται στα εκτιμημένα στοιχεία από τη στατική 
προσομοίωση (σημειώνεται με τελικά γράμματα τα AS), και τέλος, η τρίτη 
μεταβλητή (γραμμή χρώματος πράσινου) αναφέρεται στα εκτιμημένα στοιχεία 
από τη δυναμική προσομοίωση (σημειώνεται με τελικό γράμμα το Α). Σε 
γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και το αθροιστικό υπόδειγμα 
μας απεικονίζει σχετικά καλά τον τόσο δύσκολο, από απόψεως απεικονίσεως, 
γενικό δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ. 

78 80 82 84 90 92 94 9β 

• RS RSAS RSA 

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 

I QOI QOIAS QOIA] 

Σχήμα 9.26: Επιτόκια Σχήμα 9.27: ΑΕΠ 

78 80 82 8 4 8 6 8 8 9 0 9 2 9 4 9 8 

• Ρ PAS — ΡΑ 

Σχήμα 9.28: Γενικός Δείκτης 

Πέραν από τη διαγραμματική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του 
προσομοιωμένου αθροιστικού υποδείγματος, στον Πίνακα 9.14 
παρουσιάζουμε δείκτες που αναφέρονται στην αξιολόγηση του δυναμικά 
προσομοιωμένου υποδείγματος. 
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Πίνακας 9.14: Δείκτες αξιολογήσεως του δυναμικά προσομοιωμένου 
υποδείγματος του Πίνακα 9.13 

CC RC U UM US UC 

Ρ 
RS 
QOI 

0.81369 
0.72285 
0.95101 

0.87595 
0.94635 
0.95255 

0.11236 
0.02344 
0.00044 

0.00372 
0.00393 
0.00329 

0.01433 
0.11595 
0.00003 

0.98195 
0.88012 
0.99669 

Από τις τιμές των δεικτών στον Πίνακα 9.14 προκύπτει ότι, σε γενικές 
γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προγνωστική ικανότητα του 
δυναμικά προσομοιωμένου αθροιστικού υποδείγματος είναι αρκετά 
ικανοποιητική, οπότε αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πειραματισμούς 
ευαισθησίας. 

Τη συμπεριφορά των ενδογενών μεταβλητών του προσομοιωμένου 
αθροιστικού υποδείγματος διερευνήσαμε, όπως ακριβώς κάναμε και για το 
προσομοιωμένο αναλυτικό υπόδειγμα, με τη βοήθεια των δυναμικών 
πολλαπλασιαστών. Οι δυναμικοί πολλαπλασιαστές παρουσιάζονται στα 
Σχήματα 9.29 - 9.30. 

0.12 

8 10 12 14 16 

- M RS_AC • M_RS_AM - - M R S ACM 

4 6 8 10 12 14 16 

- M QOI AC M QOI AM M QOI ACM 

Σχήμα 9.29: Επιτόκια Σχήμα 9.30: ΑΕΠ 
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-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 

| M_P_AC Μ_Ρ_ΑΜ M_P_ACM| 

Σχήμα 9.31 : Γενικός Δείκτης 

Τόσο από τα Σχήματα 9.29 - 9.31, όσο και από τις ακριβείς τιμές των 
πολλαπλασιαστών που σημειώνονται αντίστοιχα στους Πίνακες 9.13 -9.15, η 
εικόνα που προκύπτει από τη μελέτη των πολλαπλασιαστών του αθροιστικού 
υποδείγματος είναι, σε γενικές γραμμές, η ίδια που προέκυψε και από τη 
διερεύνηση του αναλυτικού υποδείγματος που είδαμε στα προηγούμενα 
τμήματα. 

Πίνακας 9.13: Πολλαπλασιαστές επιτοκίου (RS) και ΑΕΠ (QOI) 

t Μ RS AC Μ RS AM Μ RS ACM M QOI AC M QOI AM M QOI ACM 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

1.321837 
0.535864 
0.149499 

-0.071973 
-0.103634 
-0.051670 

0.000000 
-1.435348 
-0.586659 
0.059434 
0.244025 
0.158958 

1.321837 
-0.907176 
-0.438037 
-0.012582 
0.140138 
0.107206 

0.000000 
-0.023171 
-0.045168 
-0.025304 
-0.003227 
0.006236 

0.000000 
0.000000 
0.101732 
0.074720 
0.020292 
-0.010494 

0.000000 
-0.023171 
0.056518 
0.049397 
0.017065 
-0.004259 

μ 0.296654 -0.259932 0.035231 -0.015106 0.031042 0.015925 

Θεωρήσαμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε, παράλληλα με το αναλυτικό 
υπόδειγμα, και το αθροιστικό υπόδειγμα, γιατί ίσως, το αθροιστικό υπόδειγμα 
επέχει θέση μέσης συγκριτικής κατάστασης. 
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Πίνακας 9.14: Πολλαπλασιαστές Γενικού Δείκτη Τιμών Μετοχών ΧΑΑ 

Μ ρ AC Μ Ρ AM Μ Ρ ACM 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

-1.358051 

-1.690086 

-1.574172 

-1.359482 

-1.250930 
-1.118644 

0.000000 

1.516786 

1.894331 

1.525272 

1.518150 

1.470008 

-1.358051 

-0.198934 

0.290339 

0.145054 

0.248229 

0.334920 

-1.391894 1.320758 -0.089740 

9.7 Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα στο κεφάλαιο αυτό θα μπορούσαμε να 
παρουσιάσουμε τους Πίνακες 9.15 και 9.16. Στον Πίνακα 9.15 σημειώνουμε 
τις μέσες ελαστικότητες των δεικτών τιμών μετοχών ως προς το επίπεδο του 
επιτοκίου, ως προς το επίπεδο του ΑΕΠ, και ως προς το επίπεδο του δείκτη 
τιμών μετοχών της προηγουμένης χρονικής περιόδου, όπως αυτές 
εκτιμήθηκαν στους Πίνακες 9.2 και 9.11. Υπενθυμίζουμε ότι ο τύπος της 
ελαστικότητας μιας μεταβλητής Υ ως προς μια μεταβλητή Χ δίνεται από τον 
τύπο: 

e Y X = 
dY Χ = dlog(Y) ^ %ΔΥ 

αΧ Υ " dlog(X) ~ %ΔΧ 
(9.24) 

Από τα στοιχεία στον Πίνακα 9.15 προκύπτουν τα εξής γενικά 
συμπεράσματα: 

1. Για όλους τους κλάδους του ΧΑΑ, πλην των κλάδων Ρ25 (μεταλλουργικά) 
και Ρ26 (διατροφής) όπου παρατηρείται χρονική υστέρηση μιας περιόδου, 
η αντίδραση των τιμών των μετοχών στις αλλαγές του επιπέδου του 
επιτοκίου είναι άμεση. 

2. Για όλους τους κλάδους του ΧΑΑ, πλην του κλάδων Ρ24 (οικοδομικών 
υλικών) όπου παρατηρείται χρονική υστέρηση μιας περιόδου, η αντίδραση 
των τιμών των μετοχών στις αλλαγές του επιπέδου του ΑΕΠ είναι σχετικά 
αργή, σημειώνοντας χρονική υστέρηση δύο περιόδων. 

Από τον ίδιο Πίνακα προκύπτουν τα εξής ειδικά συμπεράσματα ως προς το 
γενικό δείκτη τιμών μετοχών (παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και ως 
προς τους κλαδικούς δείκτες τιμών μετοχών): 

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση των Δεικτών Τιμών Μετοχών του ΧΑΑ 166 



Κεφάλαιο 9: Συστήματα ταυτόχρονων εξισώσεων στο ΧΑΑ 

1. Μία αύξηση του επιτοκίου κατά 1% προκαλεί, ceteris paribus, σύγχρονη 
μείωση του γενικού δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ κατά 1.041%. 

2. Μία αύξηση του επιπέδου του ΑΕΠ κατά 1% προκαλεί, ceteris paribus, 
ασύγχρονη αύξηση με υστέρηση δύο χρονικών του γενικού δείκτη τιμών 
μετοχών του ΧΑΑ κατά 4.815%. 

3. Μία αύξηση του γενικού δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ κατά 1% προκαλεί, 
ceteris paribus, δυναμική αύξηση με υστέρηση μιας περιόδου του γενικού 
δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ κατά 0.840%. 

Πίνακας 9.15: Μέσες ελαστικότητες 

Ρ11 
Ρ12 
Ρ21 
Ρ22 
Ρ23 
Ρ24 
Ρ25 
Ρ26 
Ρ27 

RS 

-1.145 

-0.945 

-1.119 

-0.632 

-1.881 

-1.209 

-0.773 (-1) 

-1.088 (-1) 

-0.751 

Ως προς 

QOI(-2) 

5.723 

2.799 

5.742 

6.758 

9.650 

3.565 (-1) 

2.014 

6.531 

1.843 

PiK-D 

0.772 

0.882 

0.451 

0.813 

0.773 

0.952 

0.767 

0.738 

0.775 

Ρ -1.041 4.815 0.840 

Στον Πίνακα 9.16 σημειώνουμε τους αθροιστικούς, για τα πρώτα έξη χρόνια 
της διαδικασίας (0 = χρόνος διαταραχής της εξωγενούς μεταβλητής + 5 = τα 
πρώτα πέντε χρόν/α μετά τη διαταραχή), δυναμικούς πολλαπλασιαστές των 
δεικτών τιμών μετοχών, ως προς τις διαταραχές κατά 1% στο δείκτη τιμών 
καταναλωτή, κατά 1% στη προσφορά χρήματος, και κατά 1% στο δείκτη 
τιμών μετοχών και στη προσφορά χρήματος. 

Από τα στοιχεία στον Πίνακα 9.16 προκύπτουν τα εξής γενικά 
συμπεράσματα: 

1. Για όλους τους κλάδους του ΧΑΑ, η δυναμική αντίδραση των τιμών των 
μετοχών στην αύξηση του επιπέδου του δείκτη τιμών καταναλωτή είναι 
αρνητική. 

2. Για όλους τους κλάδους του ΧΑΑ, η δυναμική αντίδραση των τιμών των 
μετοχών στην αύξηση της προσφορά χρήματος είναι θετική. 

3. Για όλους τους κλάδους του ΧΑΑ, πλην των κλάδων Ρ21 (μεταφορών), 
Ρ22 (χημικών) και Ρ26 (διατροφής), η δυναμική αντίδραση των τιμών των 
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μετοχών στην ισόποση και ταυτόχρονη ποσοστιαία αύξηση του επιπέδου 
του δείκτη τιμών καταναλωτή και της προσφοράς χρήματος είναι αρνητική. 

Πίνακας 9.16: Αθροιστικοί δυναμικοί πολλαπλασιαστές 

Ρ11 
Ρ12 
Ρ21 
Ρ22 
Ρ23 
Ρ24 
Ρ25 
Ρ26 
Ρ27 

Ρ 

Διαταραχή + 1 % 
στο 
CPI 

-8.081 
-8.095 
-4.398 
-5.479 

-13.266 
-12.428 
-4.797 
-6.974 
-5.028 

-8.351 

Διαταραχή + 1 % 
στο 
Μ1 

7.922 
7.385 
4.684 
5.637 

13.157 
11.490 
4.526 
7.093 
4.703 

7.924 

Διαταραχή +1% 
στα 

CPI και Μ1 

-0.266 
-0.812 
+0.250 
+0.106 
-0.401 
-1.188 
-0.302 
+0.020 
-0.365 

-0.538 

Από τον ίδιο Πίνακα προκύπτουν τα εξής ειδικά συμπεράσματα ως προς το 
γενικό δείκτη τιμών μετοχών (παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και ως 
προς τους κλαδικούς δείκτες τιμών μετοχών): 

1. Μία αύξηση σε μια χρονική περίοδο του επιπέδου του δείκτη τιμών 
καταναλωτή κατά 1%, προκαλεί αθροιστική μείωση του γενικού δείκτη 
τιμών μετοχών του ΧΑΑ, η οποία μετά από πέντε χρονικές περιόδους 
ισούται συσσωρευμένα με -8.351%. 

2. Μία αύξηση σε μια χρονική περίοδο του επιπέδου της προσφοράς 
χρήματος κατά 1%, προκαλεί αθροιστική αύξηση του γενικού δείκτη τιμών 
μετοχών του ΧΑΑ, η οποία μετά από πέντε χρονικές περιόδους ισούται 
συσσωρευμένα με 7.924%. 

3. Μία αύξηση σε μια χρονική περίοδο του επιπέδου του δείκτη τιμών 
καταναλωτή και του επιπέδου της προσφοράς χρήματος κατά 1%, 
προκαλεί αθροιστική μείωση του γενικού δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ, η 
οποία μετά από πέντε χρονικές περιόδους ισούται συσσωρευμένα με -
0.538%. Με άλλα λόγια, η αρνητική επίδραση του πληθωρισμού στον 
προσδιορισμό του γενικού δείκτη τιμών μετοχών του ΧΑΑ είναι εντονότερη 
από ότι είναι η θετική επίδραση της προσφοράς χρήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

10.1 Ανακεφαλαίωση 

Πριν παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα της διατριβής αυτής, θεωρούμε 
σκόπιμο να ανακεφαλαιώσουμε τις βασικές υποθέσεις / διερευνήσεις που 
έγιναν στα επιμέρους κεφάλαια, τους ελέγχους / μεθόδους που 
χρησιμοποιήθηκαν ανά υπόθεση / διερεύνηση, τα στατιστικά αποτελέσματα 
που προέκυψαν για τους ελέγχους / διερευνήσεις, και τέλος, τα επιμέρους 
πρακτικά αποτελέσματα για κάθε υπόθεση / διερεύνηση. Ο Πίνακας 10.1 
παρουσιάζει την ανακεφαλαίωση αυτή. 

Πίνακας 10.1: Ανακεφαλαίωση των βασικών υποθέσεων, μεθόδων και 
αποτελεσμάτων της διατριβής 

Κεφ. 

2 

3 

4 

5 

Υποθέσεις / 
Διερευνήσεις 
Περιγραφική 
παρουσίαση 
δεικτών και 
αποδόσεων 

Διερεύνηση της 
υποθέσεως της 
ασθενούς αποτε
λεσματικότητας 
αγοράς του ΧΑΑ 

Διερεύνηση 
υποδειγμάτων 
αγοράς: 
• Απλού 
• Dimson 
Διερεύνηση 
αιτιότητας μεταξύ 
κλάδων του ΧΑΑ 

Έλεγχοι / 
Μέθοδοι 
Στατιστικά της 
Περιγραφικής 
στατιστικής 

• Έλεγχοι του 
αυστηρά 
τυχαίου 
περιπάτου 

• Μέθοδοι DF και 
ADF 

Μέθοδοι 
εκτιμήσεως: 
• OLS/AR(1) 
• ARCH(1) 
• GARCHO) 
Στατιστική μέθοδος 
αιτιότητας κατά 
Granger 

Στατιστικά 
αποτελέσματα 
Δείκτες και 
αποδόσεις: 
• μη κανονικές 
• σχετιζόμενες σε 

μεγάλο βαθμό 
• Δείκτες τιμών 

μετοχών ~ 1(1) 
• Αποδόσεις 

τιμών μετοχών 
~Ι(0) 

• Σφάλματα δεν 
είναι αυστηρά 
λευκοί θόρυβοι 

• Δείκτες δεν είναι 
αυστηρά τυχαίοι 
περίπατοι 

Ασαφή 
συμπεράσματα ως 
προς την υπεροχή 
κάποιου 
υποδείγματος 

Οι περισσότεροι 
κλάδοι, σε μεγάλο 
βαθμό, και 
επηρεάζουν και 
επηρεάζονται κατά 
Granger 

Πρακτικά 
αποτελέσματα 
Δείκτες και 
αποδόσεις 
κινούμενες, γενικά, 
παρόμοια 

Η αγορά του ΧΑΑ 
δεν είναι ασθενώς 
αποτελεσματική, 
οπότε είναι δυνατό 
να ευρεθούν 
υποδείγματα 
προβλέψεων 

Χρησιμοποίηση 
υποδειγμάτων 
αγοράς κατά 
περίπτωση 

Χρησιμοποίηση 
υποδειγμάτων 
αγοράς ανάλογα με 
αποτελέσματα 
αιτιότητας 
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6 

7 

8 

9 

Έλεγχοι υπάρξεως 
μακροχρόνιων 
σχέσεων μεταξύ 
κλαδικών και 
γενικών δεικτών 
τιμών μετοχών 

Έλεγχοι υπάρξεως 
μακροχρόνιων 
σχέσεων μεταξύ 
των δεικτών τιμών 
μετοχών και 
μακροοικονομικών 
μεταβλητών 
(προσφορά 
χρήματος, 
πληθωρισμός, 
παραγωγή) 

Διερεύνηση των 
συναρτήσεων 
προσδιορισμού των 
δεικτών τιμών 
μετοχών από 
μακροοικονομικές 
εξωγενείς 
μεταβλητές 
(προσφορά 
χρήματος, 
πληθωρισμός, 
παραγωγή) 

Διερεύνηση των 
συναρτήσεων 
προσδιορισμού των 
δεικτών τιμών 
μετοχών από 
μακροοικονομικές 
ενδογενείς 
μεταβλητές 
(επιτόκια, 
παραγωγή) και 
εξωγενείς 
μεταβλητές 
(προσφορά 
χρήματος, 
πληθωρισμός) 

• Διμεταβλητοί 
έλεγχοι 
συνολοκληρώ
σεως Granger 

• Διμεταβλητά 
υποδείγματα 
διορθώσεως 
σφάλματος 

• Πολυμεταβλητοί 
έλεγχοι 
συνολοκληρώ
σεως Johansen 

• Πολυμεταβλητά 
υποδείγματα 
διορθώσεως 
σφάλματος 

Μέθοδοι 
εκτιμήσεως: 
• OLS/AR(1) 
• φαινομενικά 

ασυσχέτιστες 
εξισώσεις 
παλινδρομή
σεως 
(SURE/AR(1)) 

Μέθοδοι 
εκτιμήσεως: 
• Μέθοδος των 

ελαχίστων 
τετραγώνων σε 
δύο στάδια 
(2SLS) 

• Δυναμική 
προσομοίωση 
προβλέψεων 

• Δυναμικοί 
πολλαπλα
σιαστές 

Δεν υπάρχουν 
σχέσεις 
συνολοκληρώσεως 
μεταξύ των 
κλαδικών και 
γενικών δεικτών 
τιμών μετοχών 

Υπάρχουν σχέσεις 
συνολοκληρώσεως 
μεταξύ των 
δεικτών τιμών 
μετοχών και των 
τριών 
μακροοικονομικών 
μεταβλητών 

Οι δείκτες τιμών 
μετοχών 
επηρεάζονται: 
• θετικά από την 

προσφορά 
χρήματος 

• αρνητικά από 
τον πληθωρισμό 

• θετικά από την 
ανάπτυξη της 
οικονομίας 

Οι δείκτες τιμών 
μετοχών 
επηρεάζονται: 
• αρνητικά από τα 

επιτόκια 
• θετικά από την 

παραγωγή 
Τα επιτόκια 
επηρεάζονται: 
• αρνητικά από 

την προσφορά 
χρήματος 

• θετικά από τον 
πληθωρισμό 

• θετικά από την 
παραγωγή 

Η παραγωγή 
επηρεάζεται: 
• θετικά από τον 

πληθωρισμό 
• αρνητικά από τα 

επιτόκια 

Δεν υπάρχουν 
μακροχρόνιες 
σχέσεις μεταξύ των 
κλαδικών και 
γενικών δεικτών που 
θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε 
προβλέψεις 

• Υπάρχουν 
μακροχρόνιες 
σχέσεις, και 
μπορούν να 
κατασκευασθούν 
πολυμεταβλητά 
υποδείγματα 
διορθώσεως 
σφάλματος για 
προβλέψεις 

• Η αγορά του 
ΧΑΑ δεν είναι 
ημι-ισχυρώς 
αποτελεσματική 

Χρησιμοποίηση 
υποδειγμάτων 
προσδιορισμού των 
δεικτών τιμών 
μετοχών για 
προβλέψεις, 
λαμβάνοντας υπόψη 
τη χρονική υστέρηση 
και την ένταση 
επηρεασμού των 
δεικτών από τις 
μακροοικονομικές 
μεταβλητές 
Χρησιμοποίηση 
προσομοιωμένων 
υποδειγμάτων 
προσδιορισμού των 
δεικτών τιμών 
μετοχών σε 
πειραματισμούς 
δυναμικής 
προγνωστικής 
ευαισθησίας, ως 
προς: 
• μεταβολές στον 

πληθωρισμό 
• μεταβολές στην 

προσφορά 
χρήματος 

• μεταβολές στον 
πληθωρισμό και 
στην προσφορά 
χρήματος 
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10.2 Επιμέρους συμπεράσματα 

Η βασική υπόθεση προς έλεγχο στη διατριβή αυτή είναι «η αγορά του ΧΑΑ 
είναι αποτελεσματική». Στην περίπτωση που ισχύει η υπόθεση αυτή, δηλαδή 
η υπόθεση της αποτελεσματικότητας, δεν είναι δυνατό να προβΚεφθούν τα 
επίπεδα των μελλοντικών τιμών μετοχών και αποδόσεων τους με μόνες 
πληροφορίες τις ιστορικές (παρελθούσες) τιμές των μετοχών και των 
αποδόσεων τους. Με άλλα λόγια, η υπόθεση της αποτελεσματικότητας 
υποστηρίζει ότι οι τιμές των μετοχών και οι αποδόσεις τους έχουν 
'βραχυχρόνια μνήμη'. 

Από στατιστικής πλευράς, μια χρηματοπιστωτική αγορά είναι 
αποτελεσματική, όταν οι χρονοσειρές των τιμών μετοχών του ακολουθούν τη 
διαδικασία του αυστηρά τυχαίου περιπάτου. Μία μάλιστα χρονοσειρά 
ακολουθεί τη διαδικασία του αυστηρά τυχαίου περιπάτου όταν αυτή είναι μη 
στάσιμη και τα σφάλματα της είναι αυστηρά λευκοί θόρυβοι. 

Στη διατριβή αυτή (Κεφάλαιο 3) αποδείξαμε ότι όλες οι χρονοσειρές των 
δεικτών τιμών μετοχών του ΧΑΑ δεν ακολουθούν τη διαδικασία του αυστηρά 
τυχαίου περιπάτου, οπότε έτσι αποδείξαμε ότι η αγορά του ΧΑΑ δεν είναι 
αποτελεσματική. Με άλλα λόγια, οι τιμές μετοχών του ΧΑΑ παρουσιάζουν 
'μακροχρόνια μνήμη' , ή αλλιώς παρουσιάζουν 'εμμονή' (persistence), οπότε 
είναι δυνατόν να αναπτυχθούν διάφορες τεχνικές και υποδείγματα που θα 
ήταν σε θέση, αν εκτιμηθούν και χρησιμοποιηθούν σωστά, να αποφέρουν 
υπερβάλλοντα κέρδη σε επενδυτές. 

Έχοντας αποδείξει ότι η αγορά του ΧΑΑ δεν είναι αποτελεσματική, ως πρώτη 
εφαρμογή υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν επίπεδα μόνων των 
παρελθουσών αποδόσεων τιμών μετοχών του ΧΑΑ, εκτιμήσαμε δύο 
υποδείγματα: το απλό υπόδειγμα αγοράς (όπου η τρέχουσα απόδοση μιας 
μετοχής εξαρτάται από την τρέχουσα απόδοση χαρτοφυλακίου) και το 
υπόδειγμα αγοράς Dimson (όπου η τρέχουσα απόδοση μιας μετοχής 
εξαρτάται τόσο από την τρέχουσα απόδοση χαρτοφυλακίου, όσο και από 
αποδόσεις χαρτοφυλακίου με υστέρηση ή / και προήγηση) (Κεφάλαιο 4). 

Μολονότι ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα υποδείγματα αγοράς 
Dimson συμπεριφέρονται καλύτερα από ότι συμπεριφέρονται τα απλά 
υποδείγματα αγοράς για το ΧΑΑ, η υπόθεση αυτή δεν επιβεβαιώνεται με 
ασφάλεια. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανόν να οφείλεται είτε στη μορφή των 
στοιχείων που χρησιμοποιήσαμε (μηνιαία, αντί ημερησίων στοιχείων που 
χρησιμοποίησαν άλλοι ερευνητές), είτε στη μορφή του χαρτοφυλακίου που 
χρησιμοποιήσαμε (απόδοση τιμών μετοχών κλάδου ως προς απόδοση τιμών 
μετοχών γενικότερου κλάδου). 

Το ασαφές αποτέλεσμα που αναφέραμε παραπάνω, σχετικά με την ποιότητα 
των υποδειγμάτων αγοράς, έγινε αιτία να διερευνήσουμε σε βάθος τις σχέσεις 
αιτιότητας μεταξύ των αποδόσεων όλων των κλαδικών τιμών μετοχών του 
ΧΑΑ (Κεφάλαιο 5). Διερευνήσαμε δηλαδή τη φορά του επηρεασμού των 
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κλάδων μεταξύ τους, ή με άλλα λόγια βρήκαμε για κάθε κλάδο, τους κλάδους 
που αυτός επηρεάζει και τους κλάδους από τους οποίους αυτός επηρεάζεται. 

Τα αποτελέσματα σχετικά με τις σχέσεις αιτιότητας, συνοψίζονται στα 
Σχήματα 5.1 και 5.2 και η ευαισθησία επηρεασμού των κλάδων στον Πίνακα 
5.56. Εδώ σημειώνουμε απλώς ότι οι κλάδοι που επηρεάζονται περισσότερο 
από άλλους κλάδους είναι ο κλάδος των ασφαλιστικών εταιριών (R12) και ο 
κλάδος των κλωστοϋφαντουργικών (R23), και οι κλάδοι που επηρεάζουν 
περισσότερο άλλους κλάδους είναι ο κλάδος των διαφόρων (R27) και ο 
κλάδος των οικοδομικών υλικών (R24). Θα πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ 
ότι οι έλεγχοι των σχέσεων αιτιότητας που κάναμε είναι καθαρά στατιστικοί 
έλεγχοι και δεν βασίζονται σε κάποια οικονομική θεωρία. ΓΓ αυτό θα πρέπει 
πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι 'έλεγχοι αιτιότητας 
κατά Granger'. 

Επειδή οι έλεγχοι αιτιότητας που διερευνήσαμε ήταν καθαρά στατιστικοί 
έλεγχοι, προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε το θέμα αυτό και να διερευνήσουμε 
αν υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ δεικτών τιμών μετοχών (Κεφάλαιο 
6). Αυτό γιατί οι μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ δύο μεταβλητών δεν είναι 
τίποτα άλλο από τις σχέσεις ισορροπίας που αποδέχονται οι διάφορες 
οικονομικές θεωρίες. 

Για τη διερεύνηση των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ δύο δεικτών τιμών 
μετοχών εφαρμόσαμε την πιο σύγχρονη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται 
τελευταία στην οικονομετρία. Αυτή είναι η μεθοδολογία των σχέσεων 
διμεταβλητής συνολοκληρώσεως του Granger. Πέραν όμως από τον έλεγχο 
των μακροχρόνιων σχέσεων, και κάνοντας χρήση των αποτελεσμάτων αυτών, 
προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε και τις αντίστοιχες βραχυχρόνιες σχέσεις, ή 
σχέσεις ανισορροπίας, μεταξύ των ίδιων των μεταβλητών. 

Συμπέρασμα της διερευνήσεως αυτής ήταν ότι δεν υπάρχουν σχέσεις 
συνολοκληρώσεως, ή μακροχρόνιες σχέσεις, ή σχέσεις ισορροπίας, μεταξύ 
δύο κλαδικών δεικτών τιμών μετοχών του ΧΑΑ. Το συμπέρασμα αυτό 
επιβεβαιώνει εμπειρικά τη θεωρητική προσέγγιση του Granger (1992) πάνω 
στο θέμα αυτό. 

Το ότι βρήκαμε ότι δεν υπάρχουν σχέσεις συνολοκληρώσεως μεταξύ δύο 
δεικτών τιμών μετοχών στο ΧΑΑ, δε σημαίνει ότι γενικά δεν υπάρχουν 
σχέσεις συνολοκληρώσεως μεταξύ των δεικτών τιμών μετοχών και άλλων 
μακροοικονομικών μεταβλητών. Αντίθετα μάλιστα, προσπαθήσαμε να 
διερευνήσουμε την ύπαρξη σχέσεων συνολοκληρώσεως μεταξύ των 
διαφόρων δεικτών τιμών μετοχών του ΧΑΑ και των μακροοικονομικών 
μεταβλητών της προσφοράς χρήματος, του δείκτη τιμών καταναλωτή και της 
βιομηχανικής παραγωγής (Κεφάλαιο 7). 

Στη διερεύνηση μας αυτή εργαστήκαμε σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, 
προσπαθήσαμε, χρησιμοποιώντας έννοιες και θεωρίες της οικονομικής 
επιστήμης, να θεμελιώσουμε τη σχέση που υπάρχει (πρόσημα παραμέτρων) 
μεταξύ τιμής της μετοχής και διαφόρων μακροοικονομικών μεταβλητών. Στο 
δεύτερο στάδιο, για τον έλεγχο της υπάρξεως σχέσεων πολυμεταβλητής 
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συνολοκληρώσεως μεταξύ των μεταβλητών, χρησιμοποιήσαμε τη σύγχρονη 
μεθοδολογία πολυμεταβλητής συνολοκληρώσεως του Johansen. Στο τρίτο 
στάδιο, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων σταδίων, 
εκτιμήσαμε τα αντίστοιχα υποδείγματα διορθώσεων σφάλματος. 

Τα επιμέρους συμπεράσματα του πρώτου σταδίου συνοψίζονται στα εξής: 

Οι δείκτες τιμών μετοχών στο ΧΑΑ επηρεάζονται από τις παρακάτω 
μακροοικονομικές μεταβλητές ως εξής: 

1. Θετικά, από την αύξηση της προσφοράς χρήματος. 
2. Αρνητικά, από την αύξηση του επιτοκίου. 
3. Θετικά, από την αύξηση της παραγωγής (αναπτύξεως της οικονομίας) 
4. Αρνητικά, από την αύξηση του επιπέδου των τιμών (πληθωρισμού). 

Τα επιμέρους συμπεράσματα του δεύτερου σταδίου συνοψίζονται στα εξής: 

1. Για όλους τους δείκτες τιμών μετοχών του ΧΑΑ, πλην των Ρ23, Ρ24 και 
Ρ26, υπάρχουν μοναδικές σχέσεις συνολοκληρώσεως με τις 
μακροοικονομικές μεταβλητές της προσφοράς χρήματος (και αντίστοιχα 
επιτοκίου), του δείκτη τιμών καταναλωτή, και της βιομηχανικής 
παραγωγής, που υπακούουν στην οικονομική θεωρία (εκ των προτέρων 
περιορισμοί, ή αλλιώς πρόσημα συντελεστών). 

2. Για τους δείκτες τιμών μετοχών Ρ23, Ρ24 και Ρ26 του ΧΑΑ, υπάρχουν 
πολλαπλές (δύο) σχέσεις συνολοκληρώσεως με τις μακροοικονομικές 
μεταβλητές της προσφοράς χρήματος (και αντίστοιχα επιτοκίου), του δείκτη 
τιμών καταναλωτή, και της βιομηχανικής παραγωγής, οι οποίες όμως δεν 
υπακούουν στην οικονομική θεωρία. Ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται 
υπόψη, αλλά αντί αυτών θεωρούνται οι αντίστοιχες μοναδικές σχέσεις 
συνολοκληρώσεως. 

Τα επιμέρους, σε γενικές γραμμές, συμπεράσματα του τρίτου σταδίου 
συνοψίζονται στα εξής: 

1. Ο πληθωρισμός επιδρά στη διαμόρφωση των τιμών μετοχών με υστέρηση 
μιας περιόδου. 

2. Η προσφορά χρήματος επιδρά στη διαμόρφωση των τιμών μετοχών με 
υστέρηση έξη περιόδων. 

3. Ο ρυθμός αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας επιδρά στη διαμόρφωση 
των τιμών μετοχών με υστέρηση τεσσάρων περιόδων. 

4. Η δυναμικότητα των τιμών μετοχών επιδρά στη διαμόρφωση του 
επιπέδου των τιμών μετοχών με υστέρηση μιας περιόδου. 

5. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό της αποκλίσεως του πραγματικού επιπέδου 
των τιμών μετοχών από το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας τους, που 
διορθώνεται κάθε περίοδο 

Έχοντας θεμελιώσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του επιπέδου των τιμών 
μετοχών και διαφόρων μακροοικονομικών μεταβλητών, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι όλες οι μεταβλητές που υπεισέρχονται στην ανάλυση είναι 
ολοκληρωμένες πρώτης τάξεως και ότι υπάρχουν σχέσεις συνολοκληρώσεως 
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μεταξύ τους, προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε τη διερεύνηση και να 
εκτιμήσουμε τις αντίστοιχες συναρτήσεις προσδιορισμού του επιπέδου των 
τιμών μετοχών, χρησιμοποιώντας πλέον τις μεθόδους OLS/AR(1) και 
SURE/AR(1) της κλασικής οικονομετρίας (Κεφάλαιο 8). 

Τα επιμέρους, σε γενικές γραμμές, συμπεράσματα της αναλύσεως αυτής 
συνοψίζονται στα εξής: 

1. Η ανάπτυξη της οικονομίας επηρεάζει εντονότερα τις τιμές μετοχών των 
κλάδων των ασφαλειών, μεταφορών, κλωστοϋφαντουργικών, και 
διαφόρων. 

2. Η προσφορά χρήματος επηρεάζει εντονότερα τις τιμές μετοχών των 
κλάδων των τραπεζών, μεταφορών, και οικοδομικών υλικών. 

3. Ο πληθωρισμός επηρεάζει εντονότερα τις τιμές μετοχών των κλάδων των 
μεταφορών και των οικοδομικών υλικών. 

4. Η δυναμική των ίδιων των κλάδων επηρεάζει εντονότερα τις τιμές των 
μετοχών των κλάδων των ασφαλειών, χημικών, κλωστοϋφαντουργικών, 
οικοδομικών υλικών, μεταλλουργικών, και διατροφής. 

5. Γενικά, σημειώνεται μια μέση μηνιαία μακροχρόνια αύξηση των τιμών των 
μετοχών στο ΧΑΑ της τάξεως του 0.748%. 

Σε συνέχεια της αναλύσεως παραπάνω, προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τις 
συναρτήσεις προσδιορισμού τιμών των μετοχών με τη θεωρία της 
ταυτόχρονης ισορροπίας στην αγορά αγαθών και στην αγορά χρήματος 
(Κεφάλαιο 9). Αποτέλεσμα της θεωρήσεως αυτής ήταν να δημιουργηθεί ένα 
σύστημα ταυτόχρονων εξισώσεων, το οποίο περιελάμβανε τις 
μακροοικονομικές συναρτήσεις IS και LM, καθώς και τις συναρτήσεις 
προσδιορισμού τιμών των μετοχών. Το σύστημα των ταυτόχρονων αυτών 
εξισώσεων εκτιμήθηκε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο 
στάδια (2SLS), λύθηκε με τη μέθοδο της δυναμικής προσομοιώσεως, και 
χρησιμοποιήθηκε για μελέτη της ευαισθησίας της ανταποκρίσεως των τιμών 
μετοχών σε μεταβολές των εξωγενών μεταβλητών του δείκτη τιμών 
καταναλωτή και της προσφοράς χρήματος. 

Από στατικής πλευράς, τα επιμέρους συμπεράσματα της αναλύσεως αυτής 
συνοψίζονται στα εξής: 

Από την εκτίμηση των εξισώσεων προσδιορισμού των τιμών μετοχών του 
υποδείγματος: 

1. Οι τιμές των μετοχών αντιδρούν αρνητικά σε αύξηση των επιτοκίων. 
2. Οι τιμές των μετοχών αντιδρούν θετικά σε αύξηση της παραγωγής 

(ανάπτυξη). 

Από την εκτίμηση της εξισώσεως προσδιορισμού του επιτοκίου (καμπύλη 
LM) του υποδείγματος: 
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1. Το επίπεδο του επιτοκίου αντιδρά θετικά στην αύξηση του επιπέδου των 
τιμών. 

2. Το επίπεδο του επιτοκίου αντιδρά αρνητικά στην αύξηση της προσφοράς 
χρήματος. 

3. Το επίπεδο του επιτοκίου αντιδρά θετικά στην αύξηση της παραγωγής 
(ανάπτυξη). 

Από την εκτίμηση της εξισώσεως προσδιορισμού της παραγωγής (καμπύλη 
IS) του υποδείγματος: 

1. Το επίπεδο της παραγωγής αντιδρά αρνητικά στην αύξηση του επιπέδου 
του επιτοκίου. 

2. Το επίπεδο της παραγωγής αντιδρά θετικά στην αύξηση του επιπέδου των 
τιμών. 

Από δυναμικής πλευράς, και έχοντας αποδεχθεί ότι το προσομοιωμένο 
σύστημα των εξισώσεων είναι σε θέση να προβλέψει σχετικά καλά τις 
ενδογενείς μεταβλητές, τα επιμέρους συμπεράσματα της αναλύσεως αυτής, 
λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιμημένους δυναμικούς πολλαπλασιαστές, 
συνοψίζονται σε γενικές γραμμές στα εξής: 

Ως προς μία αύξηση του επιπέδου των τιμών κατά 1 %: 

1. Το επίπεδο του επιτοκίου θα αυξηθεί, κατά μέσο όρο στις πρώτες πέντε 
περιόδους από την διαταραχή, κατά 0.297%. 

2. Το επίπεδο της παραγωγής θα μειωθεί, κατά μέσο όρο στις πρώτες πέντε 
περιόδους από την διαταραχή, κατά 0.015%. 

3. Το επίπεδο του γενικού δείκτη τιμών του ΧΑΑ θα μειωθεί, κατά μέσο όρο 
στις πρώτες πέντε περιόδους από την διαταραχή, κατά 1.392%. 

Ως προς μία αύξηση του επιπέδου της προσφοράς χρήματος κατά 1%: 

1. Το επίπεδο του επιτοκίου θα μειωθεί, κατά μέσο όρο στις πρώτες πέντε 
περιόδους από την διαταραχή, κατά 0.260%. 

2. Το επίπεδο της παραγωγής θα αυξηθεί, κατά μέσο όρο στις πρώτες πέντε 
περιόδους από την διαταραχή, κατά 0.031%. 

3. Το επίπεδο του γενικού δείκτη τιμών του ΧΑΑ θα αυξηθεί, κατά μέσο όρο 
στις πρώτες πέντε περιόδους από την διαταραχή, κατά 1.321 %. 

Ως προς μία ταυτόχρονη αύξηση του επιπέδου των τιμών και της προσφοράς 
χρήματος κατά 1%: 

1. Το επίπεδο του επιτοκίου θα αυξηθεί, κατά μέσο όρο στις πρώτες πέντε 
περιόδους από την διαταραχή, κατά 0.035%. 

2. Το επίπεδο της παραγωγής θα αυξηθεί, κατά μέσο όρο στις πρώτες πέντε 
περιόδους από την διαταραχή, κατά 0.016%. 

3. Το επίπεδο του γενικού δείκτη τιμών του ΧΑΑ θα μειωθεί, κατά μέσο όρο 
στις πρώτες πέντε περιόδους από την διαταραχή, κατά 0.090%. 
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10.3 Γενικά συμπεράσματα 

Στο Κεφάλαιο 1 της διατριβής αυτής θέσαμε τις εξής τρεις ερωτήσεις προς 
διερεύνηση: 

1. Είναι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αποτελεσματικό; 
2. Μπορούμε να εκτιμήσουμε υποδείγματα που θα ήταν δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν στην ποιοτική και την ποσοτική διερεύνηση του 
προσδιορισμού του επιπέδου των τιμών των μετοχών και των αποδόσεων 
τους; 

3. Μπορεί να εκτιμηθεί αν η συμπεριφορά των συναρτησιακών σχέσεων των 
υποδειγμάτων για το ΧΑΑ είναι σύγχρονη (στατική) ή ασύγχρονη 
(δυναμική); 

Από όλα όσα αναλυτικά εκθέσαμε στη διατριβή αυτή, ή από όλα όσα 
συνοπτικά ανακεφαλαιώσαμε στο κεφάλαιο αυτό προκύπτουν ότι: 

1. Αναφορικά με την πρώτη ερώτηση, η απάντηση είναι αρνητική. Δηλαδή το 
Χρηματιστήριο Αθηνών Αξιών δεν αποτελεί αποτελεσματική αγορά. 

2. Αναφορικά με τη δεύτερη ερώτηση, η απάντηση είναι θετική. Μάλιστα, 
παρουσιάσαμε ποιοτικά και εκτιμήσαμε ποσοτικά μεγάλο αριθμό 
υποδειγμάτων. Αυτά είναι το απλό υπόδειγμα αγοράς, το υπόδειγμα 
αγοράς Dimson, τα υποδείγματα μακροχρόνιας ισορροπίας, τα 
βραχυχρόνια υποδείγματα διορθώσεως σφαλμάτων, τα υποδείγματα των 
φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων, τα υποδείγματα των ταυτόχρονων 
εξισώσεων, και τέλος τα δυναμικά προσομοιωμένα υποδείγματα. 

3. Η συμπεριφορά των συναρτησιακών σχέσεων των υποδειγμάτων για το 
ΧΑΑ είναι μάλλον ασύγχρονη (δυναμική). Η δυναμική αυτή συμπεριφορά 
μας λέει ότι οι τιμές των μετοχών επηρεάζονται κατά αύξουσα σειρά 
χρονικής υστερήσεως ως εξής: 

α. Από την ίδια τη δυναμική της μετοχής. 
β. Από τον πληθωρισμό στην οικονομία. 
γ. Από το ρυθμό αναπτύξεως της οικονομίας. 
δ. Από την προσφορά χρήματος στην οικονομία. 

Τελειώνοντας, θα λέγαμε ότι η διατριβή αυτή έρχεται να προσθέσει, τόσο με 
τη θεωρητική της παρουσία όσο και με την εμπειρική της εφαρμογή, μία 
ακόμα θέση στη σύγχρονη σκέψη που ασχολείται με τον έλεγχο της 
υποθέσεως της αποτελεσματικότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών. 
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