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Περίληψη 

 

Η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του προβλήματος της αναπλήρωσης 

των τιμών που λείπουν σε χρηματοοικονομικές χρονικές σειρές, οι οποίες δεν μπορούν 

να παραλειφθούν λόγω των συσχετίσεων που υπάρχουν μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, 

θα αναφερθούμε σε χρηματοοικονομικές  σειρές του Ελληνικού  Χρηματιστηρίου, των 

οποίων οι παρατηρήσεις λείπουν σε περιπτώσεις «αργίας»,  όπως η 1
η
 Μαΐου , 28

η
 

Οκτωβρίου , 25
η
 Μαρτίου κτλ.  Η R, σαν στατιστικό πακέτο, προσφέρει αρκετές 

δυνατότητες στον χρήστη σχετικά με το ζήτημα αντιμετώπισης του προβλήματος 

εκλιπόντων τιμών σε χρονικές σειρές. Πιο συγκεκριμένα,  χρησιμοποιούμε πακέτα όπως 

το quantmod , μέσω του οποίου ανακτούμε τα δεδομένα του Ελληνικού 

Χρηματιστηρίου,   το zoo , το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες συναρτήσεις που 

συνδράμουν στην συμπλήρωση των τιμών που λείπουν αλλά και τα tseries,  fArma  

fGarch. Το τελευταία,  περιλαμβάνει μοντέλα GARCH ,    (Generalized Autoregressive  

Hederoskedastic) , τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην ανάλυση δεδομένων 

χρονικών σειρών  κυρίως σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές με σκοπό την ανάλυση και 

πρόβλεψη αυτών. 

Επομένως, η δημιουργία  του λογισμικού με σκοπό την προσομοίωση των εν λόγω 

εκλιπόντων χρηματοοικονομικών τιμών θα βασιστεί στο συγκεκριμένο στατιστικό 

πακέτο. Παράλληλα, θα εξετάσουμε διάφορες εμπειρικές ιδέες για την αναπλήρωση τους 

, θα αξιολογήσουμε με μια μελέτη προσομοίωσης την επιτυχία τους και σε μερικές 

πραγματικές σειρές θα εφαρμόσουμε τις προτάσεις μας με το λογισμικό και τις τεχνικές  

που θα έχουμε δημιουργήσει.  

Τα μέτρα σύγκρισης όσο αναφορά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων , είναι τα μέσα 

απόλυτα σφάλματα , μέσα σφάλματα τετραγωνικής ρίζας , κριτήριο Kolmogorov-

Smirnov , καθώς επίσης και συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης. 
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1. Εισαγωγή 

Υπάρχουν πολλοί τύποι μελετών/ερευνών για τις οποίες το θέμα των ελλειπουσών 

τιμών συγκεκριμένων μεταβλητών δημιουργεί πρόβλημα.  

Κατ’ αρχάς, το πρόβλημα με τις ελλείπουσες τιμές είναι ενδημικό στις κοινωνικές 

επιστήμες (Juster and Smith, 1998). Για παράδειγμα, οι King et al. (2001) διαπίστωσαν 

ότι περίπου το 50% των συμμετεχόντων σε έρευνες πολιτικής φύσεως έχουν τιμές που 

λείπουν, ενώ και για τις οικογενειακές έρευνες το αντίστοιχο ποσοστό προσεγγίζει αυτό 

το των πολιτικών ερευνών. Πολλές δε από τις μεγάλες βάσεις δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να αντληθούν δεδομένα για την διεξαγωγή κάποια 

έρευνας παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα με τιμές μεταβλητών που λείπουν. Επίσης, 

το πρόβλημα με τις ελλείπουσες τιμές απαντά και στις περιπτώσεις πειραματικών 

ερευνητικών σχεδιασμών αλλά και κατά την διαδικασία συλλογής διοικητικών 

δεδομένων.  

Ελλείπουσες τιμές μπορεί να υπάρχουν και σε έρευνες με συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων, όπου ένα άτομο συμφωνεί να συμμετάσχει, αλλά στη συνέχεια δεν 

ολοκληρώνει όλες τις ερωτήσεις. Ελλείπουσες τιμές μπορεί να υπάρξουν σε μελέτες που 

συνδυάζουν διαστρωματικά και διαχρονικά δεδομένα (panel data), όπου δεν υπάρχουν 

δεδομένα για κάποια διαστρωματικά στοιχεία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.  Εν 

γένει, η παρουσία των ελλειπουσών τιμών είναι πανταχού παρούσα σε κάθε είδος 

ποσοτικής μελέτης, και ως εκ τούτου, το πρόβλημα με τις τιμές που λείπουν έχει 

χαρακτηριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα στατιστικά προβλήματα στον τομέα 

σχεδιασμού της έρευνας (Azar, 2002). 

Σε αυτή την εργασία ασχολούμαστε με το πρόβλημα των ελλειπουσών τιμών στις 

χρονολογικές σειρές. Μια χρονοσειρά αποτελεί μια διαδοχική σειρά δεδομένων που 

μετρώνται στη διάρκεια του χρόνου. Παραδείγματα των χρονοσειρών προκύπτουν 

συνήθως κατά την μέτρηση μακροοικονομικών μεγεθών ή χρηματιστηριακών δεικτών, η 

δε ανάλυση μιας χρονοσειράς αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της στατιστικής.  

Ωστόσο, το πρόβλημα με αρκετές χρονοσειρές έγκειται στο ότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις λείπουν κάποιες παρατηρήσεις της χρονοσειράς. Αυτό συμβαίνει επειδή μια 
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παρατήρηση δεν είναι διαθέσιμη προς μέτρηση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

λόγω ελαττωματικού εξοπλισμού, ή κάποιου λάθους.  

Στις Χρονικές Σειρές δεν επιτρέπεται να υπάρχουν τιμές που λείπουν, επειδή υπάρχει 

εξάρτηση. Όταν υπάρχουν τιμές που λείπουν, αλλάζει η απόσταση των  χρονικών 

στιγμών. Αντιθέτως , όταν δεν είναι χρονική σειρά και υπολογίζουμε τον μέσο όρο μιας 

μεταβλητής , τότε δεν παρουσιάζεται πρόβλημα από την στιγμή που δεν υπάρχουν 

εξαρτήσεις. Επομένως , στην μελέτη των χρονοσειρών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 

γεγονός πως ενδέχεται να προκύψουν ελλείπουσες τιμές.  

Όσο αναφορά την εκτίμηση ενός μοντέλου σε χρονικές σειρές , υπάρχουν δύο 

προσεγγίσεις . Είτε εισάγουμε τιμές για τις ελλείπουσες τιμές, είτε, όταν υπάρχουν, 

χρησιμοποιούμε μεθόδους εκτίμησης και υπολογισμού προβλέψεων που αντιμετωπίζουν 

μόνες τους το πρόβλημα των ελλειπουσών τιμών 

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την θεωρητική αλλά και την πρακτική εκτίμηση των επενδύσεων κατά την πάροδο του 

χρόνου. Πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρική αρχή , αλλά όπως και σε άλλα 

διαφορετικά επιστημονικά πεδία , η θεωρία αποτελεί τα θεμέλιο για την δημιουργία 

συμπερασμάτων. Ωστόσο, υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό που διακρίνει την 

ανάλυση των χρηματοοικονομικών σειρών από άλλες χρονικές σειρές . Και η 

οικονομετρική θεωρία αλλά και οι εμπειρικές χρονικές της σειρές παρουσιάζουν ένα 

στοιχείο αβεβαιότητας. Για παράδειγμα , υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της 

μεταβλητότητας του ενεργητικού καθώς επίσης και για μια σειρά αποδόσεων των 

μετοχών , αλλά η μεταβλητότητα δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμη . Σαν αποτέλεσμα της 

προστιθέμενης αβεβαιότητας, η στατιστική θεωρία και οι μέθοδοί της διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών σειρών. 

Η βιβλιογραφία αναφορικά με την τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος με τις 

ελλείπουσες τιμές είναι αρκετά πλούσια, καθώς έχουν παρουσιαστεί πολλές στρατηγικές 

για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος (Allison, 2002, Little and Rubin, 1987, 

2002, Royston, 2005).  

Παρόλα αυτά , αν και υπάρχει αρκετό λογισμικό στην R για ανεξάρτητες 

παρατηρήσεις , όπως τα πακέτα Amelia, Rmetrics, δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε 

περιπτώσεις εξαρτημένων παρατηρήσεων , όπως είναι οι χρηματοοικονομικές  σειρές, 

όπου οι  παρατηρήσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

Διαφορετικές χρονοσειρές μπορεί να απαιτούν διαφορετικές στρατηγικές για την 
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εκτίμηση των τιμών που λείπουν, και ως εκ τούτου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

ορισμένες στρατηγικές εκτίμησης αποτελεσματικά, προκειμένου να επιτύχουν το 

καλύτερο δυνατό αναφορικά με τις εκτιμήσεις για την αναπλήρωση των τιμών.  

Στόχος λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει και να συγκρίνει την 

αποτελεσματικότητα διαφόρων τεχνικών για την εκτίμηση των ελλειπουσών τιμών σε 

υποδείγματα  χρηματοοικονομικών χρονοσειρών. Αυτή η εργασία θα εξετάσει κάθε 

προσέγγιση, χρησιμοποιώντας το οικονομετρικό λογισμικό και μεθόδους προσομοίωσης 

για την εκτίμηση και την πρόβλεψη των δεδομένων με τις τιμές που λείπουν.  

 

Διάρθρωση Εργασίας 

Η δομή της εργασίας , είναι ως εξής: Αρχικά , στο Κεφάλαιο 2  παραθέτουμε ένα 

θεωρητικό πλαίσιο για τις χρηματοοικονομικές σειρές , την κατηγοριοποίηση των 

δεδομένων που λείπουν σύμφωνα με τον Rubin  καθώς επίσης και τις παραδοσιακές και 

μοντέρνες τεχνικές που υπάρχουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης 

δεδομένων. Στο Κεφάλαιο 3 , κάνουμε λόγο για οικονομετρικά μοντέλα 

αυτοπαλινδρόμισης , για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες που παρουσιάζουν , και 

πιο συγκεκριμένα για τα μοντέλα ARMA(1,0) και GARCH(1,1) , εφόσον το μοντέλο 

που θα χρησιμοποιήσουμε για την προσομοίωση είναι το AR(1,0) + GARCH(1,1) . Στο 

Κεφάλαιο 4 , γίνεται λόγος για τον σχεδιασμό του πειράματος με την R  και 

περιγράφονται τα βήματα που ακολουθήσαμε  για να εφαρμόσουμε τις μεθόδους μας. Το 

Κεφάλαιο 5 , είναι η προσομοίωση των μεθόδων με το στατιστικό πακέτο R , όπου 

παραθέτουμε και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα . Το Κεφάλαιο 6 αναφέρεται στα 

συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε μετά την μελέτη της χρονοσειράς. 

 

2.Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο , θα εξετάσουμε τα είδη των δεδομένων που λείπουν και τις 

κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται , και θα αναφέρουμε κάποιες μοντέρνες και 

παραδοσιακές προσεγγίσεις για αναπλήρωση τιμών που λείπουν σε χρονικές σειρές.  
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2.1 Χρηματοοικονομικές Σειρές 

 

Μια χρονική σειρά, είναι μια ακολουθία σημείων δεδομένων , που μετράται συνήθως 

σε διαδοχικές χρονικές σειρές που απέχουν κατά ίσα διαστήματα χρόνου. Παραδείγματα 

χρηματοοικονομικών σειρών είναι η ημερήσια τιμή κλεισίματος του δείκτη Dow Jones 

Industrial Average,  και φυσικά η τιμή κλεισίματος του  Γενικού Δείκτη του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ΓΔΧΑΑ, με τις τιμές του οποίου θα ασχοληθούμε στην 

συγκεκριμένη εργασία. Η ανάλυση χρηματοοικονομικών σειρών , είναι μια διαδικασία η 

οποία περιλαμβάνει μεθόδους  για την ανάλυση δεδομένων , προκειμένου να εξαχθούν 

χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και άλλα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των 

δεδομένων.  Η πρόβλεψη χρηματοοικονομικών σειρών είναι  η χρήση ενός μοντέλου για 

την πρόβλεψη  μελλοντικών τιμών που  βασίζονται ήδη σε παρατηρούμενες τιμές.  

Παρόλο που η ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιείται συχνά κατά τέτοιο τρόπο , ώστε 

να  δοκιμάσει τις θεωρίες ότι οι τρέχουσες τιμές ενός η περισσότερων ανεξάρτητων 

χρονικών σειρών επηρεάζουν την τρέχουσα αξία άλλων χρονικών σειρών , αυτό το είδος 

ανάλυσης δεν μπορεί να θεωρηθεί « Ανάλυση χρηματοοικονομικών σειρών» ,  η οποία 

εστιάζει και επικεντρώνεται στην σύγκριση των τιμών των χρηματοοικονομικών σειρών 

σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Τα δεδομένα  των χρηματοοικονομικών σειρών έχουν 

μια συγκεκριμένη  φυσική χρονική διάταξη. Αυτό καθιστά την ανάλυση  

χρηματοοικονομικών σειρών διαφορετική από άλλα κοινά προβλήματα ανάλυσης 

δεδομένων,  στα οποία δεν υπάρχει φυσική διάταξη των παρατηρήσεων (π.χ. η εξήγηση 

των μισθών των ανθρώπων σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα της εκπαίδευσης τους,  

όπου τα δεδομένα των ατόμων θα μπορούσαν να εγγραφούν σε οποιαδήποτε σειρά). Η  

ανάλυση χρονικών σειρών είναι επίσης διαφορετική από χωρική ανάλυση των 

δεδομένων, όπου οι παρατηρήσεις συνήθως αναφέρονται σε γεωγραφικές περιοχές (π.χ. 

εγγραφή των  τιμών  των κατοικιών σύμφωνα με την θέση στην οποία βρίσκονται, 

καθώς και τα εγγενή χαρακτηριστικά των σπιτιών) 

Οι χρονικές σειρές, είναι διαδοχικές σειρές δεδομένων οι οποίες μετριούνται κατά την 

διάρκεια του χρόνου. Παραδείγματα από χρονικές σειρές μπορούν να προκύψουν από 

την μηχανική μέχρι την οικονομία. Η ανάλυση των δεδομένων των χρονικών σειρών  
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αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της στατιστικής.  Δεδομένου ότι, τα δεδομένα είναι  

αρχεία που λαμβάνονται από τον πέρασμα του χρόνου,  οι παρατηρήσεις που λείπουν  

είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Αυτό συμβαίνει επειδή μια ή και περισσότερες 

παρατηρήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

λόγω ελαττωματικού εξοπλισμού, αρχείων που λείπουν , αργίες,  ή και λάθη τα οποία 

δεν μπορούν να διορθωθούν αργότερα. Όταν μια ή περισσότερες παρατηρήσεις λείπουν , 

τότε είναι αναγκαίο να εκτιμηθεί το κατάλληλο μοντέλο , με το οποίο θα εισάγουμε τις 

ελλείπουσες τιμές είτε θα χρησιμοποιούμε μεθόδους εκτίμησης και υπολογισμού 

προβλέψεων που αντιμετωπίζουν μόνες τους το πρόβλημα των ελλειπουσών τιμών. Με 

την συμπερίληψη των εκτιμήσεων των τιμών που λείπουν,  είναι περισσότερη πιθανή και 

προσιτή η κατανόηση της φύσης των δεδομένων, με πιο ακριβή πρόβλεψη. 

Διαφορετικές σειρές  μπορεί να απαιτούν διαφορετικές μεθόδους  για τον υπολογισμό 

των τιμών που λείπουν. Είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν αυτές οι στρατηγικές 

αποτελεσματικά προκειμένου να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Η 

διαδικασία  της εκτίμησης των ελλειπόντων τιμών σε χρονικές σειρές απαιτεί και 

περιλαμβάνει ανάλυση και μοντελοποίηση. Στην κοινωνία μας, έχουμε συχνά να 

αναλύσουμε και να εξάγουμε συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα 

που είναι διαθέσιμα για συλλογή. Ιδανικά, θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι τα στοιχεία 

συλλέγονται προσεκτικά  και έχουν κανονικά σχέδια χωρίς ακραίες τιμές ή ελλείπουσα 

τιμή. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν συμβαίνει πάντα,  επομένως ένα σημαντικό μέρος 

της αρχικής εξέτασης των δεδομένων είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων 

και η εξέταση τροποποιήσεων όπου χρειάζονται. Ένα κοινό πρόβλημα που συχνά 

παρατηρείται είναι ο ελλιπείς παρατηρήσεις σε δεδομένα χρονικών σειρών. Επίσης, τα 

δεδομένα που είναι γνωστό ή υποψιάζεται ότι έχουν παρατηρηθεί εσφαλμένα,  μπορούν 

να θεωρηθούν ως τιμές που λείπουν. 

Ένα από τα βασικά βήματα στην ανάλυση των χρονικών σειρών αποτελεί η προσπάθεια 

του εντοπισμού και επιδιόρθωσης προφανών λαθών και η συμπλήρωση παρατηρήσεων 

που ενδεχομένως θα λείπουν,  επιτρέποντας έτσι ολοκληρωμένη ανάλυση και πρόβλεψη. 

Αυτό, μπορεί ορισμένες φορές να επιτευχθεί με απλές μεθόδους , όπως ο υπολογισμός 

της κατάλληλης μέσης τιμής, η συμπλήρωση των τιμών με την αμέσως προηγούμενη 

διαθέσιμη τιμή κτλ, τις οποίες θα εξετάσουμε στην συνέχεια. Ωστόσο, περισσότερες 

πολύπλοκες μέθοδοι  μπορεί να χρειασθούν και μπορεί να απαιτήσουν μια βαθύτερη 

κατανόηση των χρονικών σειρών. Από την στιγμή που θα ανακαλύψουμε την 
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φυσιολογία των δεδομένων, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα 

χρησιμοποιώντας την κοινή λογική σε συνδυασμό με διάφορες μαθηματικές 

προσεγγίσεις.  Αυτό είναι συνάμα και τέχνη αλλά και επιστήμη.  Μερικές φορές, είμαστε 

στην θέση και είναι απαραίτητο να προβλέψουμε τιμές, πέρα αλλά και πριν το φάσμα 

των γνωστών τιμών. Για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, χρειαζόμαστε ένα μοντέλο που 

ταιριάζει ικανοποιητικά τα διαθέσιμα στοιχεία, ακόμα και όταν οι τιμές που λείπουν 

είναι παρούσες.  

 

 

 

 

2.1.1 Η Γενικότητα του Προβλήματος της Έλλειψης Δεδομένων 

Το θέμα της έλλειψης δεδομένων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη προσοχή κατά την τελευταία 

δεκαετία, όπως αποδεικνύεται από  αρκετές πρόσφατες τάσεις.  Πρώτον, οι περισσότεροι 

διδακτορικοί φοιτητές στην στατιστική, παρουσιάζουν τα «ελλειπή δεδομένα» ως έναν 

τομέα ενδιαφέροντος και τεχνογνωσίας. Δεύτερον, υπάρχει δυσκολία στην δημοσίευση 

εμπειρικών μελετών στην κοινωνιολογία, χωρίς να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο 

χειρίστηκαν τα ελλειπή δεδομένα. Τρίτον , όλο και περισσότεροι μέθοδοι για τον 

χειρισμό δεδομένων που λείπουν έχουν δημιουργηθεί κατά την διάρκεια των τελευταίων 

ετών.  Αν και στα στοιχεία που λείπουν,  έχει δοθεί ένα αυξανόμενο ποσοστό προσοχής, 

εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία «παρανόησης»  σχετικά με το 

πρόβλημα που δημιουργούν τα δεδομένα που λείπουν, καθώς και οι αποδεκτές λύσεις. 

Τα στοιχεία που λείπουν , είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη, γιατί έτσι μπορεί να 

προκύψει σε σημαντική μεροληψία των αναλύσεων. Από την άλλη πλευρά, τα δεδομένα 

που λείπουν είναι συχνά αβλαβή πέραν της μείωσης στατιστικής ισχύος.  

Το  πρόβλημα της έλλειψης δεδομένων προκύπτει συχνά στην πράξη.  Για παράδειγμα , 

στην συγκεκριμένη εργασία μελετούμε τις τιμές των μετοχών του ΓΔΧΑΑ από το 2007 

μέχρι και to 2012 . Είναι δεδομένο φυσικά πως θα υπάρχουν τιμές οι οποίες λείπουν και 

βρίσκονται « διασκορπισμένες» κατά μήκος της χρονικής σειράς την οποία θα 

μελετήσουμε στην συνέχεια. 

Συχνά η ανάλυση τέτοιων δεδομένων , συνάδει με μια υπόθεση, άλλοτε ρητή ή και 

αυτονόητη, ότι η διαδικασία η οποία προκάλεσε την έλλειψη δεδομένων μπορεί να 

αγνοηθεί. Η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί όμως, είναι : « Πότε είναι η κατάλληλη 
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διαδικασία ;»  Οι στατιστικές μελέτες πάνω σε ελλιπή δεδομένα δεν απαντούν σε αυτή 

την ερώτηση με γενικολογίες.  Στα περισσότερα άρθρα των μη σκόπιμων ελλειπόντων 

δεδομένων , η διαδικασία η οποία προκαλεί τα ελλιπή δεδομένα συνήθως αγνοείται , εάν 

αυτή θεωρηθεί ότι προκλήθηκε τυχαία. Σε κάποια άλλα, όπως αυτά που ασχολούνται με 

κανονικές πολυμεταβλητές , η υπόθεση σχετικά  με την διαδικασία η οποία προκαλεί την 

έλλειψη δεδομένων  είναι το γεγονός πως κάθε τιμή στο σύνολα δεδομένων είναι πιθανό 

να λείπει εξίσου το ίδιο. Σε κάποια άλλα άρθρα, όπως σε αυτά στα οποία ασχολούνται με 

την ανάλυση διακύμανσης, η υπόθεση φαίνεται να είναι ότι οι αξίες των εξαρτημένων 

μεταβλητών λείπουν ανεξάρτητα από τις αξίες οι οποίες θα είχαν παρατηρηθεί. 

Οι στατιστικές μελέτες, επίσης συζητούν το θέμα πως συχνά τα ελλιπή δεδομένα 

δημιουργούνται σκόπιμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις,  η διαδικασία η οποία τα δημιουργεί 

γενικά θεωρείται σαφής. Κάποια παραδείγματα διαδικασιών που σκόπιμα προκαλούν 

έλλειψη δεδομένων, είναι ένα προσχεδιασμένο πειραματικό σχέδιο πολλών μεταβλητών ,  

η τυχαία δειγματοληψία ενός πεπερασμένου πληθυσμού , αλλά και η « τυχαιότητα» σε 

ένα πείραμα , όπου για κάθε μονάδα, οι αξίες οι οποίες θα είχαν παρατηρηθεί εάν η 

μονάδα αυτή είχε δεχθεί διαφορετική μεταχείριση , λείπουν. Ακόμη , υπάρχουν και οι 

διαδοχικοί κανόνες «διακοπής» , όπου οι τιμές μετά και την τελευταία παρατηρούμενη, 

λείπουν. Τέλος , και σε περιπτώσεις « εύρωστης ανάλυσης» , οι παρατηρούμενες τιμές 

θεωρούνται ως ακραίες τιμές και επομένως απορρίπτονται ή θεωρούνται ως ελλείπουσες.  

(Donald B. Rubin, 1976) 

Η ύπαρξη των ελλειπόντων δεδομένων  αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα για τους 

ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται με δεδομένα από έρευνες.  Άτομα , στο αρχικό πλαίσιο 

της δειγματοληψίας μπορεί να μην ανταποκριθούν στην έρευνα καθόλου, ή μπορεί να 

αφήσουν ορισμένα αντικείμενα κενά και ακόμη , να απαντήσουν σε προηγούμενα 

κύματα έρευνας αλλά να μην ανταποκριθούν σε μεταγενέστερα κύματα αυτής. Ο τρόπος 

με τον οποίο τα δεδομένα  λείπουν , θα εξαρτηθεί από δύο πράγματα. Από την φύση της 

διαδικασίας η οποία προκαλεί την έλλειψη δεδομένων, όπως αναφέρθηκαν κάποια είδη 

προηγουμένως,  αλλά και το είδος των συμπερασμάτων που θα εκπορευθεί από τα 

δεδομένα. Η συντριπτική πλειοψηφία των διαδικασιών για τον χειρισμό δεδομένων που 

λείπουν, υποθέτει ότι η διαδικασία που προκαλεί την έλλειψη δεδομένων είναι 

αγνοήσιμη σε μια ιδιαίτερη αίσθηση. Για παράδειγμα , ένα πολύ γνωστό βιβλίο των 

Little και Rubin (2002) , (Statistical Analysis with Missing Data ,  Second Edition ) , 
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αφιερώνει μόνο ένα από τα 15 κεφάλαια του σε μεθόδους που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όταν η διαδικασία αυτή δεν είναι αγνοήσιμη. 

Ο Rubin (1976) ,  ανέλυσε κάποιες συνθήκες οι οποίες είναι απαραίτητες για να 

δικαιολογήσουν την αγνόηση της διαδικασίας η οποία προκαλεί τα ελλιπή δεδομένα.  

Επίσης , ταξινόμησε και κατηγοριοποίησε τα ελλιπή δεδομένα ως αυτά που λείπουν 

τυχαία (ΜΑR-Missing At Random) , αυτά που παρατηρούνται τυχαία, (OAR- Observed 

At Random) και σε αυτά που λείπουν εντελώς τυχαία (MCAR-Missing Completely At 

Random) . 

Στο κείμενο που ακολουθεί , θα ορισθούν διάφορα είδη «έλλειψης δεδομένων» , και θα 

συζητηθούν διάφορες μέθοδοι για την διεκπεραίωση τους.  (Rubin , 1976) 

 

 

2.2  Είδη Δεδομένων Που Λείπουν 

Το γεγονός κατά το οποίο παρουσιάζονται ελλειπή δεδομένα είναι ένα ανησυχητικό 

φαινόμενο και χαρακτηριστικό πολλών συνόλων δεδομένων. Οι Little και  Rubin, εν 

συντομία όρισαν  τρεις βασικές κατηγορίες δεδομένων που λείπουν . Δεδομένα που 

λείπουν στην τύχη  (MAR-Missing At Random) , τα δεδομένα πoυ παρατηρούνται στην 

τύχη (OAR-Observed At Random) και τα δεδομένα που λείπουν εντελώς στην τύχη ( 

MCAR- Missing Completely At Random).  

(Rubin and Little, 1987). 

Έστω Χ και Υ δύο σύνολα δεδομένων. Τα στοιχεία που λείπουν στο Y , παρατηρούνται 

τυχαία ( OAR) ,  εάν η έλλειψη για το Y δεν είναι συνάρτηση του Χ. Με άλλα λόγια,  

εάν το Χ προσδιορίζει την έλλειψη στο Y, τότε τα δεδομένα δεν είναι OAR.  Τα 

δεδομένα που λείπουν στο Y είναι MAR, εάν η έλλειψη στο Υ δεν είναι συνάρτηση στο 

Υ. Δηλαδή, εάν το Υ προσδιορίζει την έλλειψη στο Υ, τα δεδομένα δεν είναι MAR. 

Τέλος τα στοιχεία που είναι MCAR , εάν η έλλειψη στο Υ δεν συσχετίζεται ούτε από το 

Χ ούτε από το Υ. Με άλλα λόγια, ΜCAR=OAR+MAR. Εάν τα δεδομένα είναι MCAR η 

τουλάχιστον MAR, τότε ο μηχανισμός των δεδομένων που λείπουν θεωρείται 

«αγνοήσιμος». Αλλιώς, ο εν λόγω μηχανισμός θεωρείται «μη αγνοήσιμος». 

(Scott M. Lynch, 2003) 

 

Προκειμένου αυτές οι προτάσεις να γίνουν περισσότερο κατανοητές, θα εξετάσουμε ένα 

παράδειγμα, αυτό της επίδρασης της εκπαίδευσης στο εισόδημα. Εάν η έλλειψη  στο 
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εισόδημα είναι συναρτήσει της εκπαίδευσης (π.χ. τα υψηλού μορφωτικού επιπέδου τα 

άτομα δεν αναφέρουν το εισόδημα τους), τότε τα δεδομένα δεν είναι OAR. Εάν η 

έλλειψη στο εισόδημα είναι σε συνάρτηση με το εισόδημα, ( τα άτομα με υψηλό 

εισόδημα δεν αναφέρουν το εισόδημα τους) , τότε τα δεδομένα δεν είναι MAR. 

Όλες αυτές οι πτυχές της έλλειψης δεδομένων είναι εφάμιλλες στον τομέα της 

κοινωνιολογίας,  και γενικά είναι πιο πιθανό κατά την διεξαγωγή μιας ανάλυσης ή 

έρευνας να συναντήσουμε  μεγαλύτερο όγκο δεδομένων που λείπουν από ότι μικρότερο. 

Τα ευχάριστα νέα είναι ότι οι στατιστικές ιδιότητες μέγιστης πιθανοφάνειας παραμένουν 

εάν τα δεδομένα είναι MCAR η MAR. Όχι όμως όταν είναι OAR. Παρακάτω υπάρχει 

ένα διάγραμμα της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών, ας πούμε X και Υ. 

 

 

Διάγραμμα1. Αποτέλεσμα Παλινδρόμησης για τα διάφορα είδη δεδομένων που 

λείπουν , Rubin and Little, 1987       

 

Το Διάγραμμα1 αναπαριστά αποτελέσματα παλινδρόμησης για τα διάφορα είδη 

δεδομένων που λείπουν. Το πρώτο διάγραμμα ( επάνω αριστερά) δείχνει την 

προσαρμογή του μοντέλου παλινδρόμησης όταν όλα τα δεδομένα παρατηρούνται. Το 

δεύτερο, δείχνει τι συμβαίνει με την προσαρμογή του μοντέλου όταν τα δεδομένα είναι 

MAR αλλά όχι OAR. Σε αυτήν την περίπτωση , διαγράφονται όλες οι παρατηρήσεις με 

τιμές του Χ μεγαλύτερες της μονάδας. Παρατηρούμε ότι η γραμμή παλινδρόμησης είναι 
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σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη την γραμμή που δημιουργήθηκε στην περίπτωση που τα 

δεδομένα είναι πλήρη. Το κάτω αριστερά διάγραμμα υποδεικνύει τι συμβαίνει όταν τα 

δεδομένα δεν είναι ούτε MAR αλλά και ούτε OAR. Για αυτήν την περίπτωση, 

διαγράφουμε όλες τις παρατηρήσεις με τιμές του Υ μεγαλύτερες του 4. Εδώ 

παρατηρούμε ότι η γραμμή παλινδρόμησης δεν επίπτει στην γραμμή των 

ολοκληρωμένων δεδομένων, απλά την τέμνει. Τέλος,  το τελευταίο διάγραμμα δείχνει τι 

συμβαίνει εάν τα δεδομένα είναι MAR , αλλά μια εσφαλμένη λειτουργική μορφή 

καθορίζεται για το μοντέλο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρξουν προκαταλήψεις όσο 

αναφορά τις εκτιμήσεις του μοντέλου. (Tsay 2002) 

 

 

 

2.3 Παραδοσιακές Προσεγγίσεις για Τιμές που Λείπουν 

 

Κατά την πάροδο των τελευταίων ετών, έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ποικιλία 

προσεγγίσεων με σκοπό την διαχείριση δεδομένων που απουσιάζουν. Το μειονέκτημα σε 

αυτές τις μεθόδους όμως είναι ότι δεν είναι πολύ χρήσιμες όταν τα δεδομένα δεν είναι 

MAR, αλλά μάλλον, μόνο  όταν δεν είναι ΟAR. 

 

Αρχικά , είναι η διαγραφή από την λίστα δεδομένων (listwise deletion). Σε αυτήν την 

περίπτωση, απλά διαγράφεται ολόκληρη η παρατήρηση εάν λείπει σε οποιοδήποτε 

στοιχείο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση. Παρόλα αυτά , η συγκεκριμένη μέθοδος 

είναι αξιόπιστη παρά μόνο όταν τα δεδομένα είναι MCAR ή και MAR. Εάν τα δεδομένα 

δεν είναι MAR, τότε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν δεν θα είναι αντικειμενικά και 

τα συμπεράσματα ανακριβή. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές είναι η καλύτερη μέθοδος, 

ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι MAR. Συνεχίζοντας, μια δεύτερη μέθοδος είναι η 

κατά ζεύγη διαγραφή (pairwise deletion), μέσω της οποίας διαγράφονται τιμές που 

λείπουν ανά ζευγη. Αυτό λειτουργεί μόνο εάν ένα μοντέλο εκτιμάται από διακύμανση η 

πίνακα συσχετίσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διακυμάνσεις ή οι συσχετίσεις 

εκτιμούνται κατά ζεύγη, έτσι απλά δεν συμπεριλαμβάνεται καμία παρατήρηση η οποία 

υστερεί σε δεδομένα σε ένα από τα στοιχεία σε ένα ζεύγος. Το πρόβλημα σε αυτήν την 

μέθοδο είναι πάντως πως εάν τα δεδομένα δεν είναι MAR , τα αποτελέσματα δεν θα 

είναι σαφή  και γενικά χαρακτηρίζεται από φτωχή στατιστική θεμελίωση. Μια ακόμη 
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μέθοδος , είναι η εικονική  προσαρμογή μεταβλητής ( Dummy variable adjustment). Έχει 

να κάνει με την ρύθμιση και τοποθέτηση των τιμών που λείπουν ίση με ια αυθαίρετη 

αξία. Στην συνέχεια, κατασκευάζεται μια εικονική μεταβλητή η οποία υποδεικνύει την 

έλλειψη και συμπεριλαμβάνει την αυθαίρετη αυτή τιμή που δημιουργήθηκε στο μοντέλο 

παλινδρόμησης. Το πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση είναι πως αυτή η προσέγγιση 

απλά δεν λειτουργεί και οδηγεί σε μεροληπτικές εκτιμήσεις των παραμέτρων αλλά και 

σε τυπικά σφάλματα. Αυτό όμως δεν έχει μια στέρεη θεωρητική δικαιολογία  , αλλά 

είναι απλά μια μέθοδος για να κρατήσει τις παρατηρήσεις σε μια ανάλυση. 

Κατόπιν, θα αναφερθούμε στην μέθοδο της Εισαγωγής Μέσου (Mean Imputation). Στην 

συγκεκριμένη μέθοδο, γίνεται αντικατάσταση μιας παρατήρησης που λείπει  με τον μέση 

τιμή δείγματος της μεταβλητής. Μπορεί να ακούγεται λογικό, αλλά δεν είναι. Εάν τα 

 

δεδομένα είναι MAR ή ΟΑR , αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει  σε μεροληψία και 

στα τυπικά σφάλματα αλλά και στις παραμέτρους. 

Συνεχίζοντας, θα γίνει λόγος για την μέθοδο hotdecking. Με αυτήν την μέθοδο, γίνεται 

αντικατάσταση της παρατήρησης που λείπει με το σκορ ενός ατόμου που ταιριάζει το 

άτομο που λείπει από το στοιχείο σε μια σειρά από άλλους παράγοντες. Εάν πολλά 

άτομα ταιριάζουν με το άτομο που λείπει στο αντικείμενο , τότε χρησιμοποιείται η μέση 

τιμή των σκορ των ατόμων με πλήρη στοιχεία. Η μέθοδος, προϋποθέτει πως τα στοιχεία 

είναι MAR και μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εφαρμοσθεί  σε πολλές συνεχείς 

μεταβλητές. Επιπλέον,  όσο περισσότερες μεταβλητές χρησιμοποιηθούν για να 

ταιριάξουν με την παρατήρηση που λείπει, τόσο το καλύτερο, αλλά εξίσου λιγότερο 

πιθανό είναι να βρεθεί αυτή η αντιστοιχία.  

Επίσης, υπάρχει και η μέθοδος της Μονής Εισαγωγής ( Single Imputation) , η οποία 

περιλαμβάνει και την προσομοίωση πιθανών τιμών των αγνοουμένων δεδομένων και την 

κατασκευή πολλαπλών συνόλων δεδομένων. Στην συνέχεια, εκτιμάται το μοντέλο 

χρησιμοποιώντας κάθε νέο σύνολο δεδομένων , και υπολογίζονται οι μέσοι των 

παραμέτρων κατά μήκος του δείγματος. Όπως και οι προηγούμενες μέθοδοι, έτσι και 

αυτή παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα., όπως η προϋπόθεση ότι τα δεδομένα είναι 

MAR , και είναι αρκετά δύσκολο να εφαρμοσθεί.  

Ο αλγόριθμος EM ( Expectation Maximization  algorithm). Πρόκειται για μια διαδικασία 

δυο σταδίων για την εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου. Ενσωματώνει στοιχεία 

που λείπουν στην διαδικασία εκτίμησης, παρακάμπτοντας έτσι την ανάγκη για 
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καταλογισμό. Ο βασικός αλγόριθμος αποτελείται από 2 στάδια : Προσδοκία και 

Μεγιστοποίηση. Αρχικά , τα δεδομένα διαχωρίζονται σε ελλειπή και μη, και επίσης 

δημιουργούνται αρχικές τιμές για τις παραμέτρους. Στο πρώτο στάδιο, χρησιμοποιώντας 

τις παραμέτρους, υπολογίζονται τα προβλεπόμενα σκορ για τα δεδομένα που λείπουν 

(Προσδοκία). Στο δεύτερο στάδιο, 

χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα σκορ για τα δεδομένα που λείπουν, μεγιστοποιείται 

η συνάρτηση πιθανότητας για τη λήψη νέων εκτιμήσεων των παραμέτρων.  

Όσο αναφορά αυτή την προσέγγιση, υπάρχουν 2 βασικά προβλήματα. Το ένα είναι ότι 

δεν υπάρχει τυποποιημένο λογισμικό  που κάνει αυτού του είδους την προσέγγιση φιλική 

προς τον μέσο χρήστη. Δεύτερον, ο αλγόριθμος δεν παράγει τυπικά σφάλματα για τις 

παραμέτρους. Για ακόμη μια φορά, αυτή η μέθοδος προϋποθέτει τα δεδομένα να είναι 

MAR ,  αν και  παρά τα προβλήματα αυτά, είναι ό,τι καλύτερο η εκτίμηση μέγιστης 

πιθανοφάνειας έχει να προσφέρει. 

(Scott M. Lynch, 2003) 

 

2.3.1  Μοντέρνες τεχνικές για τιμές που λείπουν 

Ένα μεγάλο μέρος πρόσφατης μεθοδολογικής έρευνας έχει επικεντρωθεί σε δύο 

σύγχρονες μεθόδους για την ανάλυση δεδομένων που λείπουν. Αυτές της μέγιστης 

πιθανοφάνειας ( maximum likelihood) καθώς επίσης και του πολλαπλού καταλογισμού 

(multiple imputation). Αυτές οι προσεγγίσεις όμως παρέχουν περισσότερα 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές όπως η διαγραφές τιμών που 

λείπουν ή και μέσες τεχνικές καταλογισμού , επειδή αυτές απαιτούν λιγότερο αυστηρές 

παραδοχές και μπορούν να μετριάσουν τις παγίδες των παραδοσιακών τεχνικών. Σε αυτό 

το κεφάλαιο , θα εξηγήσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάλυσης των δεδομένων που 

λείπουν, θα παρέχουμε μια επισκόπηση των παραδοσιακών τεχνικών  και κατόπιν θα 

προσφέρουμε προσιτές περιγραφές της μέγιστης πιθανοφάνειας αλλά και του πολλαπλού 

καταλογισμού. 

Τα ελλιπή δεδομένα  βρίσκονται παντού σε ποσοτικές πρόσφατες μελέτες. Λόγω της 

παρεμβατικής τους φύσης , αυτό το φαινόμενο έχει χαρακτηριστεί από πολλούς 

ερευνητές και στατιστικολόγους ως « ένα από τα πιο σημαντικά και στατιστικά 

προβλήματα σχεδιασμού στον τομέα της έρευνας» (Amanda N. Baraldi et al,2009 ) 

Παρά την σημαντική φύση του προβλήματος , οι ερευνητές χρησιμοποιούν συνήθως 

παλιές τεχνικές αναμονής οι οποίες υπάρχουν στην μεθοδολογική βιβλιογραφία.  Για  
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παράδειγμα , το να εξαιρούμε περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα λείπουν είναι μία 

τεχνική η οποία είναι σταθερά εδραιωμένη στα στατιστικά λογισμικά πακέτα και είναι 

μια εξαιρετικά συχνή τεχνική η οποία χρησιμοποιείται σε διάφορα πεδία όπως η 

ψυχολογία , η εκπαίδευση και το χρηματιστήριο. 
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2.3.2 Πολλαπλή Εισαγωγή ( Multiple Imputation) 

Η Πολλαπλή Εισαγωγή δημιουργεί διάφορα αντίγραφα του συνόλου δεδομένων  , που το 

καθένα περιέχει διαφορετικές τεκμαρτές τιμές.  Οι αναλύσεις στην συνέχεια διεξάγονται 

για κάθε σύνολο δεδομένων  χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες που θα είχαν 

χρησιμοποιηθεί εάν τα δεδομένα ήταν πλήρη. Αναλύοντας κάθε σύνολο δεδομένων το 

κάθε ένα ξεχωριστά , δημιουργούνται πολλαπλά σύνολα των εκτιμήσεων των 

παραμέτρων αλλά και τυπικών  σφαλμάτων , και στην συνέχεια αυτά τα πολλαπλά 

σύνολα αποτελεσμάτων συνδυάζονται σε ένα ενιαίο σύνολο από αποτελέσματα. 

 

3 Χρηματοοικονομικά Μοντέλα 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφέρουμε κάποια είδη χρηματοοικονομικών μοντέλων που 

υπάρχουν  και θα δώσουμε έμφαση στα μοντέλα ARCH και GARCH , καθώς επίσης και 

τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που τα χαρακτηρίζουν. 

 

 

3.1 Στατικά Μοντέλα 

Αρχικά , ας εξετάσουμε τις στατικές χρονικές σειρές από μια διαισθητική άποψη. Εάν 

ένας τομέας της σειράς των δεδομένων είναι όμοιος με οποιοδήποτε άλλο τομέα , τότε 

μπορούμε να αποκαλέσουμε ην χρονική σειρά «στατική». Με άλλα λόγια , η σειρά δεν 

έχει συστηματικές αλλαγές σε μέση τιμή και διακύμανση. Επιπλέον , τυχόν περιοδικές 

αλλαγές πρέπει να αφαιρούνται. Το μοντέλο των στατικών χρονικών σειρών υποδεικνύει 

ότι οι τιμές κυμαίνονται ομοιόμορφα σε μια καθορισμένη περίοδο του χρόνου σε ένα 

σταθερό επίπεδο. Το σταθερό αυτό επίπεδο στο οποίο κυμαίνεται είναι συνήθως ο μέσος 

όρος των τιμών. Το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας πιθανοτήτων των χρονικών 

σειρών, ασχολείται με στατικά μοντέλα χρονικών σειρών και για αυτόν τον λόγο η 

ανάλυση χρονικών σειρών έχει συχνά στόχο την μετατροπή ενός μη –στατικού μοντέλου 

σε στατικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή η θεωρία. 
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Από μαθηματικής άποψης , μια χρονική σειρά ARMA τάξης (p,q) , μπορεί να ορισθεί ως 

εξής: 

                          1 1 11  φ  θ  ..t t t t t q t qX X EX                                           (1) 

 , όπου το Et  είναι μια ακολουθία ανεξάρτητων και ταυτόχρονα κανονικά 

κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών με μέση τιμή μηδέν και διακύμανση σz
 2 

, και 

επίσης τα φi και θj λέγονται παράμετροι αυτοπαλινδρόμισης και κινητού μέσου όρου 

αντίστοιχα. (Autoregressive and Moving Average).  

Μια χρονική σειρά λέγεται ότι είναι αυστηρά στατική εάν η κατανομή των X(t1)…X(tn)  

είναι όμοια με την κατανομή των X(t1+τ) ,….., X (tn+ τ) . Με άλλα λόγια , η μετατόπιση 

του χρόνου προέλευσης t κατά ένα χρονικό τμήμα τ, δεν θα επιφέρει καμία απολύτως 

αλλαγή. Συνεχίζοντας , θα εξετάσουμε δυο χρήσιμα εργαλεία τα οποία συμβάλλουν στον 

εντοπισμό διαφορετικών χρονολογικών σειρών μοντέλα. 

Αρχικά, είναι η συνάρτηση αυτοσυσχετίσεων. (Autocorrelation Function-ACF) , η οποία 

αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στο στάδιο προσδιορισμού για την 

κατασκευή μοντέλων για χρονικές σειρές. Μετρά πόσο έντονα οι αξίες των χρονικών 

σειρών συσχετίζονται μεταξύ τους κατά την πάροδο του χρόνου. Ο αριθμός των 

περιόδων ξεχωριστά συνήθως ονομάζεται «χρονική υστέρηση» .  Επομένως, μια 

αυτοσυσχέτιση για χρονική υστέρηση 1 , είναι ένα μέτρο για του πόσο οι διαδοχικές 

τιμές συσχετίζονται μεταξύ τους κατά μήκος των σειρών. Μια αυτοσυσχέτιση με 

χρονική υστέρηση 2 , μετράει το πόσο οι τιμές των χρονικών σειρών που απέχουν 2 

περιόδους μεταξύ τους, συσχετίζονται κατά μήκος των σειρών. Η αξία αυτοσυσχέτισης 

έχει εύρος από -1 έως 1 , όπου όταν μια τιμή είναι κοντά στο 1 τότε υποδηλώνεται μια 

ισχυρή  θετική συσχέτιση   , μια τιμή κοντά στο -1 δηλώνει δυνατή αρνητική συσχέτιση 

και τέλος , τιμή κοντά στο 0 δηλώνει πως δεν υπάρχει καθόλου συσχέτιση.  

Δηλαδή έστω ότι συμβολίζουμε με ρi την συνάρτηση αυτοσυσχετίσεων , τότε αν ρi=0 , 

τότε δεν υπάρχει καθόλου συσχέτιση , εάν ρi≈ 1 τότε υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση , 

ενώ αν είναι ρi ≈ -1 , τότε υπάρχει πολύ αρνητική συσχέτιση , με -1≤ρi ≤1. 

Τέλος, ο μαθηματικός τύπος που υπολογίζει την αυτοσυσχέτιση μεταξύ των Xt και  Χt-m 

δίνεται από την σχέση (1.1) 

                                           
( , )

( ) ( )

m t t m

t t m

Corr X X

Var X Var X

 






                                               (1.1) 

Συνεχίζοντας, η συνάρτηση Μερικής Αυτοσυσχέτισης (Partial Autocorrelation Function-

PACF) είναι ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο και λειτουργεί παρόμοια με την συνάρτηση 
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αυτοσυσχέτισης που αναφέραμε πιο πάνω. Με την PACF, υπολογίζεται ένα πλήθος 

τιμών μερικής αυτοσυσχέτισης για μια δεδομένη χρονική σειρά, οι οποίες αντιστοιχούν 

σε ένα εύρος τιμών χρονικής υστέρησης που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τις 

σχέσεις μεταξύ των τιμών των χρονικών σειρών. Οι τιμές της συνάρτησης μερικών 

αυτοσυσχετίσεων επίσης διακυμαίνονται από -1 έως 1 και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε 

ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα όταν τα πρότυπα αυτοσυσχέτισης είναι δύσκολο να 

προσδιορισθούν. 

Και η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης αλλά και η συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης 

συχνά παρουσιάζονται ως πίνακες τιμών ή και σαν γραφικές παραστάσεις των τιμών 

συσχέτισης.Οι γραφικές αυτές παραστάσεις αποκαλούνται διαγράμματα 

αυτοσυσχέτισης. Τα διαγράμματα αυτοσυσχέτισης είναι ειδικού είδους γραφήματα στα 

οποία οι αυτοσυσχετίσεις αλλά και οι μερικές αυτοσυσχετίσεις για μια δεδομένη χρονική 

σειρά αναπαρίστανται ως μια σειρά ράβδων . Είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για οπτική αναπαράσταση μοτίβων που ενδέχεται να υπάρχουν σε 

αυτοσυσχετίσεις η μερικές αυτοσυσχετίσεις στατικών χρονικών σειρών. 

.( David Sheung Chi Fung, 2006) 

 

3.2  Μη Στατικά Μοντέλα 

Μια χρονική σειρά, είναι μη- στατική όταν δεν παρουσιάζει σταθερό επίπεδο. Επίσης, η 

χρονική σειρά μπορεί να εμφανίσει κάποιες περιοδικές διακυμάνσεις. Τα περισσότερα 

από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την μελέτη των χρονικών σειρών,  

εφαρμόζονται μόνο σε στατικές χρονικές σειρές. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να 

εξετάσουμε τα στοιχεία και να μετατρέψουμε οποιοδήποτε μη στατικό μοντέλο σε 

στατικό. Υπάρχουν δυο είδη μετατροπών προκειμένου να μετατραπεί μια μη-στατική 

σειρά σε στατική. Αρχικά , τα δεδομένα μπορούν να μετατραπούν μέσω « διαχωρισμού» 

εάν η στοχαστική διαδικασία έχει ασταθή μέσο όρο. Αυτού του είδους η μετατροπή 

χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει την πολυωνυμική τάση που παρουσιάζεται στα 

δεδομένα. Οι λογαριθμικές και οι τετραγωνικής ρίζας μετατροπές είναι ειδικής 

κατηγορίας μετατροπές και ονομάζονται μετασχηματισμός Box-Cox  ο οποίος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να επιφέρει την στατισμότητα στην χρονική σειρά.( David Sheung 

Chi Fung, 2006) 
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3.2.1 Θεωρητικό υπόβαθρο :Οι μηχανισμοί του Rubin για τα ελλειπή δεδομένα 

Πριν καν ξεκινήσουμε να συζητάμε διάφορες επιλογές για τον χειρισμό των δεδομένων 

που λείπουν , είναι σημαντικό να έχουμε μια περισσότερο σταθερή κατανόηση της 

φράσης « Μηχανισμοί για τα δεδομένα που λείπουν»  από τους Rubin και Little. 

Αναφερθήκαμε και στο κεφάλαιο 3.2 , αλλά σε αυτό το κεφάλαιο θα επεκταθούμε 

περισσότερο.  Eίναι τα MAR, MCAR και MNAR (Missing Not At Random). Οι 

μηχανισμοί αυτοί,  περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ των μετρούμενων μεταβλητών 

καθώς επίσης και την πιθανότητα των ελλειπόντων δεδομένων.  Αν και οι όροι αυτοί 

έχουν μια ακριβή μαθηματική και πιθανολογική έννοια, είναι ουσιαστικά τρεις 

διαφορετικές εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους τα δεδομένα λείπουν.  Από 

πρακτική άποψη , οι μηχανισμοί είναι υποθέσεις που υπαγορεύουν την απόδοση των 

διάφορων τεχνικών για τα δεδομένα που λείπουν. Αρχικά , τα δεδομένα είναι MCAR  

όταν η πιθανότητα έλλειψης δεδομένων σε μια μεταβλητή Χ είναι ανεξάρτητη με άλλες 

μετρούμενες μεταβλητές και τις αξίες της ίδιας της Χ.  Με άλλα λόγια , η έλλειψη είναι 

εντελώς μη συστηματική και τα παρατηθέντα δεδομένα μπορούν να θεωρηθούν ως 

τυχαίο επιμέρους δείγμα των υποθετικών πλήρη στοιχείων. Ο μηχανισμός MAR απαιτεί 

μια λιγότερο αυστηρή παραδοχή σχετικά με τον λόγο για τον οποίο τα δεδομένα λείπουν.  

Τα δεδομένα είναι MAR όταν η έλλειψη σχετίζεται με τις άλλες μετρούμενες μεταβλητές 

στο μοντέλο ανάλυσης ,  αλλά όχι με τις υποκείμενες αξίες της ημιτελούς μεταβλητής ( 

δηλαδή τις υποθετικές τιμές που θα προέκυπταν αν τα δεδομένα ήταν πλήρη). Αυτή η 

ορολογία συχνά προκαλεί σύγχυση και είναι παραπλανητική λόγω χρήσης της λέξης 

«τυχαία» (random). Στην πραγματικότητα , ένας μηχανισμός MAR δεν είναι καθόλου 

τυχαίος και περιγράφει την συστηματική έλλειψη όπου η τάση για τις τιμές που λείπουν 

συσχετίζεται με άλλες μεταβλητές της μελέτης που σχετίζονται με την ανάλυση. 

  Τέλος , τα δεδομένα είναι MNAR , εάν η πιθανότητα των δεδομένων που λείπουν είναι 

συστηματικά συνδεδεμένη με τις υποθετικές τιμές που λείπουν. Με άλλα λόγια , το 

μοντέλο MNAR περιγράφει τα δεδομένα που λείπουν βασισμένα στις θεωρητικές τιμές 

των σκορ που λείπουν. 

 

3.3  Μοντέλα Αυτοπαλινδρόμισης 

Το πιο βασικό μοντέλο αυτοπαλινδρόμισης (Autoregressive model-AR) είναι αυτό που 

περιέχει μόνο μια AR παράμετρο και παρουσιάζεται ως εξής:                                                       
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1t t tX X E                                                        (1.2) 

Το tE  είναι μια σειρά από ανεξάρτητες,   κανονικά κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές 

με μέση τιμή μηδέν και διακύμανση 2

z  . Αυτό σημαίνει ότι κάθε δοσμένη τιμή tX είναι 

ευθέως ανάλογη με την πεοηγούμενη τιμή 1tX  συν κάποιο τυχαίο σφάλμα tE  .  Καθώς ο 

αριθμός των AR παραμέτρων αυξάνεται, η τιμή Xt γίνεται άμεσα ανάλογη με τις 

παρελθοντικές τιμές της χρονικής σειράς. Το γενικό μοντέλο αυτοπαλινδρόμισης με 

αριθμό p AR- παραμέτρων μπορεί να γραφεί ως  

 

                                       1 1 2 2 φ  φt t t tp t p EX X                                  (1.3) 

όπου τα φi είναι οι AR παράμετροι. Οι δείκτες των φi λέγονται τάξεις των παραμέτρων 

AR. Η υψηλότερη τάξη p χαρακτηρίζεται ως η τάξη του μοντέλου. Επομένως, το εν 

λόγω μοντέλο ονομάζεται μοντέλο αυτοπαλινδρόμισης τάξης p και συμβολίζεται με 

AR(p). Ο τιμές των φ , οι οποίες καθιστούν το μοντέλο στατικό, είναι τέτοιες ώστε οι 

ρίζες της εξίσωσης φ(Β)=0 , βρίσκονται εκτός του μοναδιαίου κύκλου στο μιγαδικό 

επίπεδο όπου το Β  είναι ο τελεστής της προς τα πίσω μετατόπισης με  

                                                       

j

t j jtB X X                                                         (1.4) 

και                                  1 2

2( ) 1 

                                                (1.5) 

( David Sheung Chi Fung, 2006) 

 

 

 

 

 

3.4 Μοντέλα Κινητού Μέσου 

Ο δεύτερος τύπος του βασικού Box-Jenkins μοντέλου ονομάζεται μοντέλο κινητού 

μέσου (Moving Average Model-MA). Σε αντίθεση μεε το μοντέλο αυτοπαλινδρόμισης, 

οι παράμετροι του Μοντέλου Κινητού Μέσου αναφέρει στο τι συμβαίνει κατά την 

περίοδο t μόνο για τα τυχαία σφάλματα που συνέβησαν σε παρελθούσες χρονικές 

περιόδους, δηλαδή για Et-1 ,Εt-2,…κτλ. Το βασικό MA μοντέλο τάξης ένα μπορεί να 

γραφεί ως  
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                                          .1 1t t t tE E                                                           (1.6) 

Σημαίνει ότι κάθε δεδομένη στην χρονική σειρά είναι ευθέως ανάλογη μόνο με το τυχαίο 

σφάλμα Et-1 από την προηγούμενη περίοδο συν κάποιο τρέχων τυχαίο σφάλμα tE  .  O 

γενικός κινητός μέσος με q , MA παραμέτρους μπορεί να γραφτεί ως  

                              1 1 2 2t t tt tX E                                                  (1.7) 

, όπου τα  i  είναι οι MA παράμετροι.  Όπως και στο μοντέλο αυτοπαλινδρόμισης,  οι 

δείκτες των θi  ονομάζονται τάξεις των παραμέτρων ΜΑ. Η υψηλότερη τάξη q 

αναφέρεται ως η τάξη του μοντέλου. Ως εκ τούτου , το συγκεκριμένο μοντέλο 

ονομάζεται μοντέλο κινητού μέσου και συμβολίζεται ως MA(q).  

 

 

 

3.5  Μοντέλα Αυτοπαλινδρόμισης Κινητού Μέσου 

 

Στις καλύτερες περιπτώσεις , το καλύτερο είναι να αναπτυχθεί ένα μικτό μοντέλο 

αυτοπαλινδρόμισης κινητού μέσου (Autoregressive Moving Average Models-ARMA) 

όταν πρόκειται να κατασκευάσουμε ένα στοχαστικό μοντέλο που θα αντιπροσωπεύει μια 

στατική χρονική σειρά. Η τάξη του ARMA μοντέλου εκφράζεται με όρους και p και q. 

Οι παράμετροι του μοντέλου , αναφέρονται στο τι συμβαίνει σε χρόνο t , και στις 

παρελθοντιές τιμές αλλά και στα τυχαία σφάλματα τα οποία συνέβησαν σε 

παρελθοντικές χρονικές περιόδους. Ένα γενικό μοντέλο ARMA , γράφεται ως εξής:  

                1 1 11( φ  –  θ) ( )..t t t q tt qtEX E                                 (1.8) 

H  εν λόγω εξίσωση της χρονικής σειράς μπορεί να απλουστευθεί από έναν προς τα πίσω 

φορέα μετατόπισης B, έτσι  ώστε  

                                        )( () t tB X                                                              (1.9) 

, όπου Β είναι ο προς τα πίσω φορέας μετατόπισης με  

                                        j

j

ttB X X                                                                     (2) 

Τέλος, είναι,   2

211 

                                                          (2.1)                                

                                και επίσης είναι  

                           2

211 q

q         .                                                       (2.2) 
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3.6 Το μοντέλο ARCH ( Auto- Reggresive Conditionally Heterskedastic Model) 

 

Το  πρώτο μοντέλο που παρέχει ένα πλαίσιο για την μοντελοποίηση της μεταβλητότητας 

είναι το μοντέλο ARCH του Engle (1982). Η βασική ιδέα των μοντέλων ARCH είναι 

πρώτον , ότι η μέση διορθωμένη απόδοση της επένδυσης είναι κατά σειρά ασυσχέτιστη 

αλλά εξαρτημένη, και δεύτερον, η εξάρτηση at μπορεί να περιγραφεί σαν μια απλή 

τετραγωνική συνάρτηση . Πιο συγκεκριμένα, ένα ARCH(m) μοντέλο , όπου m είναι η 

τάξη του μοντέλου αυτού,  μπορεί να γραφεί ως : 

                                                   tt t                                                             (2.3) 

                                                   και επίσης, 

                           2 2

1

 

10 ...   t t m t ma a        2                                               (2.4) 

όπου εt είναι μια σειρά ανεξάρτητων και πανομοιότυπα κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών  

, με μέση τιμή μηδέν και διακύμανση 1 , με a0>0 και 1≤ ai.  

Ακόμη , σύμφωνα με το μοντέλο ARCH , τα μεγάλα οικονομικά σοκ τείνουν να 

ακολουθούνται από άλλα οικονομικά σοκ. Με τον όρο « οικονομικό σοκ» νοείται ένα 

γεγονός το οποίο προκαλεί μια σημαντική αλλαγή στο εσωτερικό μιας οικονομίας , παρά τα 

όσα συμβαίνουν έξω από αυτή. Τα οικονομικά σοκ είναι συνήθως απρόβλεπτα και 

επηρεάζουν την προσφορά και την ζήτηση σε όλες τις αγορές. 

Η επίδραση του ARCH μοντέλου συμβαίνει και σε άλλες χρηματοοικονομικές σειρές. Το 

που ακολουθεί υποδεικνύει τα χρονικά γραφήματα των ποσοστιαίων ρυθμών μεταβολής από 

γερμανικό μάρκο σε αμερικάνικο δολάριο και αυτές οι μετρήσεις γίνονται σε δεκάλεπτα 

χρονικά διαστήματα , από τις 5 Ιουνίου 1989 έως τις 19 Ιουνίου 1989 , κάνοντας χρήση 2488 

παρατηρήσεων. 

. Το Σχήμα 3 (α) δείχνει το ACF δείγμα των ποσοστιαίων μεταβολών της σειράς και επίσης , 

το Σχήμα 3 (b) δείχνει το PACF δείγμα  των ποσοστιαίων μεταβολών των τετραγωνικών 

σειρών. Προφανώς , οι σειρές δεν έχουν σειριακή συσχέτιση. Φαίνεται ότι υπάρχουν μερικές 

μεγάλες αιχμές στην PACF. Τέτοιες αιχμές υπονοούν ότι οι ποσοστιαίες μεταβολές δεν είναι 

ανεξάρτητες και έχουν και κάποιες επιπτώσεις ARCH. 
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Σχήμα  3α : Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ποσοστιαίων μεταβολών μοντέλου ARCH 

Σχήμα 3β:  Συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισηςποσοστιαίων μεταβολών ARCH 

                                     

3.6.1 Ιδιότητες του Μοντέλου ARCH 

Για να κατανοήσουμε τις ιδιότητες του ARCH  μοντέλου, πρέπει να μελετήσουμε το 

ARCH(1) μοντέλο.  

                                                 tt t                                                                     (2.5) 

                                                              
2 2

0 1 1t ta a a                                                                (2.6) 

, με 0 0a  και 1 0a   . Πρώτον, ο μέσος του at παραμένει μηδέν , επειδή  

                                       ( ( ) 0)t t tE a EE                                                           (2.7) 

Δεύτερον , η υπό όρους διακύμανση μπορεί να δοθεί από τον εξής τύπο: 

                       2 2

0 1 1 0 1 1Var(α )  Et t ta a E a                                               (2.8) 

 . Επειδή το at είναι μια στατική διαδικασία με ( ) 0tE a   ,  

                           1 1) ( ) ( )( t t tVar a Var Ea a   2  . 

 Επομένως, έχουμε  

                                    0 1t tVar a a a aVar                                                           (2.9) 

                                            και  

                                      0 11/t aV aar a                                                                  (3) 
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Επειδή η διακύμανση στο ta   πρέπει να είναι θετική,  χρειαζόμαστε 0≤ 1a <1. Τρίτον , σε 

κάποιες εφαρμογές,  χρειαζόμαστε υψηλότερης τάξης στιγμές του ta  να υπάρχουν, και 

ως εκ τούτου, το 1a  πρέπει να πληροί  ορισμένους περιορισμούς.  Για παράδειγμα, 

προκειμένου να μελετήσουμε την συμπεριφορά της ουράς του,  απαιτούμε το τέταρτο 

στοιχείο του ta  να είναι πεπερασμένο.  Υπό την υπόθεση της κανονικότητας του t  στην 

εξίσωση,  έχουμε : 

                                         4

1  /t tE F 
=  

2
2

13 /t tFE  
 
 

 

                                                              =  
2

2

0 1 13 ta aa                                       (3.1) 

 Επομένως , είναι : 

                                                   4

tE a =  4

1/ ttEE Fa 
 
 

 

                                                              =  
2

2

0 1 13 taE a a   

                                                             = 2 2 2 4

0 0 1 1 1 13 2 t ta aE a aa a                   (3.2) 

Επομένως, εάν το ta   είναι τέταρτης τάξης, με 4

4 ( )tm E a , τότε έχουμε  

                                            2 2

0 0 1 44 1[ ( ) ]3 2 ta aVm ar a a ma                             

                                                  = 2 2

0 1 1 1 4(1 (13α 2 / 3) m                               (3.3) 

 Τελικά , έχουμε λύνοντας ως προς 1

2 2

4 110 3a /(1 ) (1 )(1 3 )a a am     . 

Το αποτέλεσμα , έχει δύο συμπεράσματα. Πρώτον , από την στιγμή που η τέταρτη 

στιγμή του ta  είναι θετικός αριθμός, τότε βλέπουμε πως και το 1a  θα πρέπει να πληροί 

τον περιορισμό 2

11 3 0a  , και δεύτερον, η κύρτωση του ta  είναι 

                                          4 2/( ) (( ))t tVa arE a = 2 2

0 1(1 ) (3 / 3 31 )(1 )a a a a   
1 1   (3.4) 

 

. Έτσι, η κύρτωση του ta  είναι θετική και η κατανομή της ουράς είναι πιο βαριά από 

αυτήν της κανονικής κατανομής  Τέλος, συμπεραίνουμε ότι το  ta ενός ARCH(1)  

μοντέλου, παρουσιάζει πιο συχνά ακραίες τιμές από ότι οι μεταβλητές σε μια 

πανομοιότυπα κατανεμημένα κανονική κατανομή. 
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3.6.2  Οι αδυναμίες ενός μοντέλου ARCH 

Το συγκεκριμένο μοντέλο , εκτός από τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, παρουσιάζει επίσης κάποιες αδυναμίες.  Αρχικά , το μοντέλο υποθέτει 

ότι και τα θετικά και τα αρνητικά σοκ παρουσιάζουν τις ίδιες επιπτώσεις  στην 

μεταβλητότητα  , διότι εξαρτώνται από τα τετράγωνα των προηγούμενων σοκ. Στην 

πράξη , είναι γνωστό πως η τιμή ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

αντιδρά διαφορετικά σε θετικά και αρνητικά οικονομικά σοκ. Ακόμη, το μοντέλο 

ARCH(1) όπως είδαμε προηγουμένως , είναι σχετικά περιοριστικό. Για παράδειγμα, το 

2

1a    πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στο διάστημα [0,1/3] εάν η χρηματοοικονομική σειρά 

έχει πεπερασμένη τέταρτη στιγμή. Ο συγκριμένος περιορισμός γίνεται περισσότερο 

απαιτητικός όταν το μοντέλο ARCH είναι μεγαλύτερης τάξης.  Κατόπιν , τα μοντέλα 

ARCH δεν παρέχουν  καμία νέα αντίληψη για την κατανόηση της πηγής των μεταβολών 

της χρηματοοικονομικής σειράς. Μπορούν απλά να παρέχουν έναν μηχανικό τρόπο για 

να  περιγράψουν την συμπεριφορά της δεσμευμένης διακύμανσης.  Δεν δίνει καμία 

ένδειξη σχετικά με το τι προκαλεί την συμπεριφορά αυτή. Τέλος, τα μοντέλα ARCH 

είναι πιθανόν να υπέρ-προβλέψουν την μεταβλητότητα , επειδή ανταποκρίνονται αργά 

σε μεγάλα απομονωμένα οικονομικά σοκ στην σειρά επιστροφών. 

(Tsay, 2002)  

3.7  Το μοντέλο GARCH (Generalized Auto-Regressive Hederoskedastic Model) 

Αν και το μοντέλο ARCH είναι σχετικά απλό , συχνά απαιτεί πολλές παραμέτρους για 

να περιγράψουν κατάλληλα την διαδικασία της μεταβλητότητας της απόδοσης των 

περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα , ας θεωρήσουμε τις μηνιαίες αποδόσεις του 

δείκτη S&P 500. Ένα μοντέλο ARCH  τάξης 9 θα χρειαζόταν για την διαδικασία της 

μεταβλητότητας. Κάποιο άλλο μοντέλο επομένως θα ήταν πιο χρήσιμο.  Ο Bollerslev 

(1986) , προτείνει μια γενικευμένη έκδοση του μοντέλου ARCH. Για μια λογαριθμική 

επιστροφή σειρών rt , υποθέτουμε ότι η μέση εξίσωση της διαδικασίας μπορεί να 

περιγραφεί από ένα μοντέλο ARMA. Έστω t t ta r    να είναι η μέση διορθωμένη 

λογαριθμική επιστροφή. Τότε, το αt , ακολουθεί μοντέλου GARCH(m,s) εάν t t ta                                    

,                                 
2

0

2
2

1
1

    
m

s

i t i j t jj
i

t a a a   


                                           (3.5) 
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όπου ξανά το εt είναι μια σειρά από πανομοιότυπα κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές με 

μέσο μηδέν και διακύμανση ένα, 0 0 , 0 ,  β 0i ja a   και ακόμη είναι 

                                          
max( , )

1

( ) 1
m s

i i

i

a 


                                                  (3.6)            

 Εδώ , γίνεται κατανοητό όταν 0ia   για i>m και 0j  για j s . O τελευταίος 

περιορισμός, για τα 1.i ia    , υπονοεί ότι η άνευ όρων διακύμανση του at είναι 

πεπερασμένη, ενώ η υπό συνθήκη διακύμανση 2

t  εξελίσσεται με την πάροδο του 

χρόνου. Για να κατανοήσουμε τις ιδιότητες των μοντέλων GARCH , έχουμε τα εξής : 

2 2

tt ta    , και από αυτή την σχέση είναι προφανώς 2

.t t ta  2  Θέτοντας στην 

σχέση (3.5), 2 2

t i t i t ia      , μπορούμε να ξαναγράψουμε το μοντέλο GARCH ως 

εξής: 

                      
max( , )

2 2

0

1 1

2    ( )  η
m s s

i i t i

i j

t j tt ja a a a   

 

                                 (3.7). 

 Είναι απλό να ελέγξουμε ότι το ηt είναι μια σειρά  martingale. Δηλαδή, είναι 

( ) 0tE   και Cov(ηt,ηt-j) =0 για j≥1. Πάντως , οι μεταβλητές της ηt  δεν είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένες. Η εξίσωση (3.6) μας δείχνει ότι είναι μια μορφή ARMA 

των τετραγωνικών σειρών a
2 

. Επομένως , το μοντέλο GARCH μπορεί ν θεωρηθεί  σαν 

μια εφαρμογή ιδέας ARMA στις τετραγωνικές σειρές a
2

t. Χρησιμοποιώντας τον άνευ 

όρων μέσο ενός μοντέλου ARMA ,  έχουμε  

                                           
max( , )

0

1

2 (1   / ( ) 
m s

it

i

iaE a 


                                (3.8) 

, με την προϋπόθεση ότι ο παρονομαστής του προηγούμενου κλάσματος είναι θετικός.  

Τα πλεονεκτήματα αλλά και οι αδυναμίες των μοντέλων GARCH μπορούν εύκολα να 

φανούν εστιάζοντας στο πιο απλό από τα GARCH μοντέλα , το GARCH(1,1)  μοντέλο , 

με τα εξής χαρακτηριστικά :  

                                        2 2

0 1 1 1 1       t t taa a    2                                      (3.9)  

με 0≤a1, β1≤ , (a1+β1)≤ 1. Πρώτον , ένα μεγάλο at-1
2 

οδηγεί σε ένα μεγάλο σt-1
2 

. Αυτό 

σημαίνει ότι ένα μεγάλο at-1
2 
 τείνει να ακολουθείται από  ένα μεγάλο σ

2
t ,  

δημιουργώντας έτσι την γνωστή συμπεριφορά της μεταβλητότητας σε 

χρηματοοικονομικές χρονικές σειρές. Δεύτερον , μπορεί να δειχθεί ότι εάν  

2 2

1 1 1    1  2    (      ) 0a a     , τότε 
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2

4 2 2 2 2

1 1 1 1 1[1     / ( ) 1 ( ) 3    ]/ 2 3  t ta E a aE        


 


                  (4) 

.  Κατά συνέπεια , παρόμοια με τα μοντέλα ARCH , η κατανομή της ουράς  μιας 

GARCH(1,1)  διαδικασίας είναι πιο βαριά από αυτήν μιας κανονικής κατανομής . Τρίτον 

, το μοντέλο παρέχει μια απλή παραμετρική συνάρτηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

προκειμένου  να περιγράψει την διαδικασία της μεταβλητότητας. Οι προβλέψεις ενός 

μοντέλου GARCH , μπορούν να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας μεθόδους παρόμοιες με 

αυτές ενός μοντέλου ARMA.  Ας θεωρήσουμε το μοντέλο GARCH(1,1) στην σχέση (4) 

και να υποθέσουμε ότι η προέλευση της πρόβλεψης είναι h. Για το πρώτο βήμα μετά την 

πρόβλεψη , έχουμε  

                                       2 2 2

1 0 1 1      h h ha a a                                                (4.1)
 

 
όπου το ah και το σh

2 
είναι γνωστά στον χρονικό δείκτη h. Επομένως , το πρώτο βήμα 

μετά την πρόβλεψη , είναι  

                                       2 2 2

0 1 1   1h h haa a                                                (4.2) 

 Για πολλαπλά βήματα μετά την πρόβλεψη , χρησιμοποιούμε 2    ta   2 2

t t
 , και 

ξαναγράφουμε την εξίσωση της μεταβλητότητας βασισμένοι στην σχέση (3.7) και έτσι 

έχουμε  

                                 2 2 2 2

1 0 1 1( )  ( )  1t t t tta aa                                        (4.3) 

Θέτοντας t=h+1 ,  η εξίσωση γίνεται ως εξής : 

                             2 2 2 2

0 1 1 1 112 1    1  ( ) ( )  h h h ha aa                                   (4.4) 

. Εφόσον ισχύει E(εh+1
2
-1/Fh)=0 , το δεύτερο βήμα μετά την πρόβλεψη μεταβλητότητας , 

ο χρονικός δείκτης h ικανοποιεί την εξίσωση : 

.                              2 2

0 1 12   ( )h haa                                                          (4.5) 

 Γενικά έχουμε ,  

                              σh
2
(l)=a0+(a1+β1)σh

2
(l-1) , με l>1.                                           (4.6) 

 (8). Από συνεχόμενες αντικαταστάσεις, έχουμε το l- βήμα πέρα από την πρόβλεψη, το 

οποίο μπορεί να γραφεί ως   

                 σh
2
(l)= a0[1-(α1+β1)

l-1
]/(1-a1-β1)+(a1+β1)

l-1
σh

2
(1).                                 (4.7) 

Επομένως , σ(h)
2
→ a0/1-a1-β1 , καθώς το l→∞ , με την προϋπόθεση ότι a1+β1<1. Ως εκ 

τούτου , οι προβλέψεις πολλαπλών βημάτων μετά την μεταβλητότητα ενός μοντέλου 

GARCH(1,1) , συγκλίνουν προς την άνευ όρων διακύμανση , με την προϋπόθεση 
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βέβαια ότι το Var(at) υπάρχει.  Το GARCH μοντέλο αντιμετωπίζει τις ίδιες αδυναμίες τις 

οποίες αντιμετωπίζει και το μοντέλο ARCH , τις οποίες αναφέραμε και προηγουμένως. 

3.8 Τα Μοντέλα μας για μια Χρηματοοικονομική Σειρά 

Στην εργασία , χρησιμοποιήσαμε 2 οικονομετρικά μοντέλα προκειμένου να κάνουμε 

προσομοίωση των τιμών που λείπουν και να  μπορέσουμε να εφαρμόσουμε 

αποτελεσματικά τις προτάσεις μας.  

Στην πρώτη περίπτωση , χρησιμοποιήσαμε έναν συνδυασμό ARMA(1,0) και 

GARCH(1,1) ,  το ARMA(1,)+ GARCH(1,1)  για την ακρίβεια, και προβλέψαμε τις 

τιμές  που λείπουν  με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε αυτές τις τιμές 

με τις δικές μας « διορθωμένες» τιμές , όσο πιο ρεαλιστικά γένεται. Στο επόμενο 

κεφάλαιο θα εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτό το θέμα.  

 

 

 

3.9  Μέθοδοι Αναπλήρωσης Τιμών που Λείπουν Στο ΧΑΑ μέσω της  R 

 

Μέθοδος 1. Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε για να αναπληρώσουμε τις τιμές 

που λείπουν στον Ελληνικό Χρηματιστηριακό Δείκτη είναι η συνάρτηση na.locf (last 

observation carried forward). , και βρίσκεται στο πακέτο zoo της R.  Πρόκειται για μια 

συνάρτηση , η οποία παραχωρεί τιμές στις ελλείπουσες τιμές  τις τιμές της αμέσως 

προηγούμενης διαθέσιμης μέρας στην οποία λειτουργεί το Χρηματιστήριο.  Για 

παράδειγμα , αν ημέρα Πέμπτη  το Χρηματιστήριο είναι κλειστό , τότε η αντίστοιχη 

ελλείπουσα τιμή της Πέμπτης θα πάρει την τιμή της Τετάρτης ( εφόσον λειτουργεί το 

Χρηματιστήριο την Τετάρτη, αλλιώς η συνάρτηση  θα εντοπίσει και θα αντικαταστήσει 

την τιμή που λείπει με την αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη τιμή ).  

Πρόκειται για μια δημοφιλή μέθοδο η οποία είναι αρκετά κατανοητή από τον χρήστη. 

Είναι ιδιαίτερα απλή και ανήκει στις παραδοσιακές προσεγγίσεις αντιμετώπισης 

δεδομένων που αναφέραμε παραπάνω , και πιο συγκεκριμένα είναι μέθοδος μοναδικής 

εισαγωγής ( Single Imputation) . Παρόλα αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελαττωματική 

όταν  οι τιμές που λείπουν είναι MCAR ή MAR.  

Μέθοδος 2. Η δεύτερη μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε , είναι η συνάρτηση 

na.approx η οποία εξίσου βρίσκεται στο πακέτο zoo της R. Η συγκεκριμένη  συνάρτηση 
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ουσιαστικά υπολογίζει τον Μέσο Όρο των τιμών που βρίσκονται εκατέρωθεν της 

ελλείπουσας τιμής , και την αντικαθιστά με αυτόν. Σχετικά παραδείγματα θα 

αναφέρουμε στην συνέχεια , στο κεφάλαιο 5 «Προσομοίωση με  R». 

Μέθοδος  3.  Η  τρίτη μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε  είναι αυτή του Σταθμισμένου 

Εκθετικού Κινητού Μέσου (  Stabilized Exponential Moving Average)  , η οποία 

εκφράζεται με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο : 

Pt=aPt-1+ a
2
Pt-2+……. + (1-(a+a

2
+…a

4
)) Pt-5 

Για τον υπολογισμό του a , λύνουμε την μη γραμμική εξίσωση a+a
2
+a

3
+a

4
=0.8 και 

επιλέγουμε a5=0.2 

4. Σχεδιασμός Πειράματος 

Η Χρονική Σειρά με την οποία θα ασχοληθούμε  περιλαμβάνει τιμές από  τις 02/01/2009 

μέχρι τις 31/12/2013. Εφόσον υπάρχουν ελλείπουσες τιμές , που είναι άλλωστε και η 

πεμπτουσία της συγκεκριμένης εργασίας , θα δημιουργήσουμε προσομοιωμένες σειρές 

όπου γνωρίζουμε τις « πραγματικές» τιμές έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε με 

τις μεθόδους-προτάσεις μας. Για να αξιολογήσουμε την απόδοση ενός μοντέλου 

πρόβλεψης σε μια χρονοσειρά για κ χρονικά βήματα υπολογίζουμε κάποιο μέτρο που 

συγκεντρώνει τα σφάλματα πρόβλεψης για έναν ικανοποιητικό αριθμό χρονικών 

στιγμών. Κάνουμε λοιπόν προβλέψεις για κ χρονικά βήματα μπροστά σε έναν αριθμό 

γνωστών παρατηρήσεων για χρόνους n+1 , n+2,….  Υπολογίζουμε δηλαδή τα xn(k) , 

xn+1(k), xn+1-k (k) . Έχουμε τις αντίστοιχες πραγματικές τιμές xn+k , xn+1+k , … , xn+1 

υπολογίζουμε τα σφάλματα πρόβλεψης για κ χρονικά βήματα μπροστά en(k) , en+1(k) , 

en+1-k(k). Υπάρχουν διάφορα στατιστικά μέτρα που συγκεντρώνουν τα σφάλματα 

πρόβλεψης όπως η εκτίμηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος ( mse) ,  E[ (xn+k-

xn(k)
2
)] . Συχνά χρησιμοποιείται και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα , καθώς επίσης και το 

μέσο απόλυτα σφάλμα όπως θα δείξουμε παρακάτω.  

. 

 

 Θα αναφέρουμε επίσης ποιες και πόσες είναι οι τιμές που λείπουν κατά μήκος της 

χρονοσειράς , θα εφαρμόσουμε το μοντέλο AR(1,0) +GARCH(1,1) , και εν συνεχεία θα 

εφαρμόσουμε τις μεθόδους αναπλήρωσης έχοντας σαν μέτρα αξιολόγησης το μέσο 

σφάλμα τετραγωνικής ρίζας , μέσο απόλυτο σφάλμα και συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης -

μερικής αυτοσυσχέτισης, καθώς επίσης και την απόσταση Kolmogorov-Smirnov.Τέλος , 
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εφαρμόζουμε το μοντέλο  που αφορά τα day effects,  και κατόπιν εφαρμόζουμε ξανά τις 

προτάσεις μας χρησιμοποιώντας τα ίδια προαναφερθέντα μέτρα αξιολόγησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Προσομοίωση με R-Αποτελέσματα 
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Γράφημα 1: ΓΔΧΑΑ κατά την χρονική περίοδο 2009-2013 

 

 

 

Στην συνέχεια, εφαρμόζουμε την συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της χρονοσειράς , και έτσι 

είναι : 



 35 

 

Γράφημα 2.  Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης του ΓΔΧΑΑ 

 

Παρατηρούμε , σύμφωνα με το Γράφημα 2 ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αυτοσυσχετίσεις 

κατά το μήκος της χρονοσειράς που μελετάμε. Αυτό συμβαίνει γιατί οι παρατηρήσεις 

μας είναι εξαρτημένες. Αυτό επίσης οφείλεται λόγω της τάσης. (trend).  Εν συνεχεία θα 

προσπαθήσουμε να απαλείψουμε τις εξαρτήσεις μεταξύ των τιμών του ΓΔΧΑΑ.  

                                  

 

 

 

Ο μετασχηματισμός της μεταβολής του λογαρίθμου των τιμών (ή ισοδύναμα της  

σχετικής μεταβολής των τιμών) έχει ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση με το  

μετασχηματισμό των πρώτων διαφορών. Ενώ και οι δύο μετασχηματισμοί  

απαλείφουν αργές μεταβολές της μέσης τιμής, η διαφορά των λογαρίθμων  

σταθεροποιεί και τη διασπορά, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. 
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Γενικά παίρνοντας τους λογαρίθμους των τιμών πετυχαίνουμε να μειώσουμε μεγάλες  

εξάρσεις της χρονοσειράς και τείνει η χρονοσειρά να γίνει κανονική, να έχει δηλαδή  

Γκαουσιανή περιθώρια κατανομή .Εν συνεχεία , λογαριθμίζοντας τις τιμές της 

χρονοσειράς μας , έχουμε : 

 

Γράφημα 3.  Λογαριθμισμένη Χρονική Σειρά του ΓΔΧΑΑ 
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                                                                 Γράφημα 4: Αποδόσεις ΓΔΧΑΑ 

 

 

Φαίνεται ότι η διακύμανση της χρονοσειράς μειώνεται καθώς μειώνονται και  

οι τιμές της αρχικής χρονοσειράς στο πέρασμα του χρόνου.  Το  Γράφημα 4 απλώς 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν είναι στάσιμη η χρονοσειρά. Το συμπέρασμα βγήκε από 

το παραπάνω διάγραμμα των πρώτων διαφορών. Οι διαφορές στην αρχή είναι μεγάλες 

και στο πέρασμα του χρόνου, μειώνονται.  
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Γράφημα 5. Θηκόγραμμα των αποδόσεων των τιμών του ΓΔΧΑΑ 

 

 

Κατόπιν , θα παραθέσουμε τις συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης 

για την σειρά που έχει λογαριθμιστεί προκειμένου να γίνει πιο γραμμική , αλλά και τις 

ίδιες συναρτήσεις για τις πρώτες διαφορές των λογαρίθμων . 
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Γράφημα 6. Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της λογαριθμισμένης χρονοσειράς  

Παρατηρούμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες αυτοσυσχετίσεις , επομένως θα 

πάρουμε στην συνέχεια τις πρώτες διαφορές των λογαρίθμων.  

  

 

Γράφημα 5. Συνάρτηση Μερικής Αυτοσυσχέτισης της λογ. χρονοσειράς 
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Η PACF , στο Γράφημα 5 , παρουσιάζει εξάρτιση  για υστέρηση 1.  

 

 

 

Γράφημα 7:Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης των πρώτων λογαριθμικών διαφορών 

 

Παρατηρούμε  ότι παίρνοντας τις πρώτες διαφορές των λογαρίθμων οι εξαρτήσεις 

τείνουν να εξαλειφτούν. 

.  
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Γράφημα 8: Συνάρτηση Μερικής Αυτοσυσχέτισης των Πρώτων Λογ. Διαφορών. 

     Παρατηρούμε  για υστέρηση 1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά. 

 

Επιλογή κατάλληλου μοντέλου χρονικής σειράς 

Η κλασσική μέθοδος αναγνώρισης ενός μοντέλου, για την δομή και την τάξη του , 

γίνεται παρατηρώντας το γράφημα της αυτοσυσχέτισης(ACF)  και της μερικής 

αυτοσυσχέτισης (PACF), ως προς τις διάφορες υστερήσεις. Η ACF τάξης k μετρά τη 

συσχέτιση της σειράς με την ίδια υστέρηση k. Η μερική αυτοσυσχέτιση τάξης k, είναι η 

αυτοσυσχέτιση τάξης k, αφού έχει εφαρμοστεί ένα k-1 αυτοπαλινδρομούμενο μοντέλο 

(AR(k-1)). Οπότε , εν  συνεχεία  θα εφαρμόσουμε ARMA μοντέλα τάξης (1,0) , (1,1) , 

(1,2) , (2,0) , (2,1) και (2,2) 

 

Στην συνέχεια , εφαρμόζουμε το κριτήριο AIC , ούτως ώστε να καταλήξουμε ποιας 

τάξης μοντέλο είναι το καταλληλότερο.  Έπειτα από δοκιμές οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι το ARMA (1,1)  είναι το καταλληλότερο γιατί παρουσιάζει την 

μικρότερη τιμή.  
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                                Πίνακας1. Κριτήριο AIC για τα μοντέλα ARMA 

 

 

Όλα τα μοντέλα ARMA είναι ικανοποιητικά, αφού σύμφωνα με τον έλεγχο σημαντικών 

αυτοσυσχετίσεων Portmanteau όλες οι p-value είναι μεγαλύτερες του 0.05 επομένως δεν 

απορρίφθηκε η μηδενική υπόθεση ανεξαρτησίας για καμιά χρονοσειρά υπολοίπων. Το 

μοντέλο μας αντιπροσωπεύει επαρκώς τα residuals, τα οποία είναι ανεξάρτητα μεταξύ 

τους. 

Κατόπιν , εφαρμόζουμε το μοντέλο GARCH(1,1) στα υπόλοιπα των ARMA(1,1) και 

ARMA(1,0). Όταν χρησιμοποιούμε GARCH μοντέλα μοντελοποιούμε την 

ετεροσκεδαστικότητα και τις ουρές(heavy tailed distribution). Εξετάζουμε την 

αυτοσυσχέτιση και την μερική αυτοσυσχέτιση των τετράγωνα των returns' values.  

 

 

 

Όταν χρησιμοποιούμε GARCH μοντέλα μπορούμε να μοντελοποιήσουμε και την 

ετεροσκεδαστικότητα και τις ουρές(heavy tailed distribution). 

 

Εξετάζουμε την αυτοσυσχέτιση και την μερική αυτοσυσχέτιση των τετράγωνα των  

returns' values.  

Από το Γράφημα 9 φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της αλλαγής 

των returns. Όπως επίσης και από το Γράφημα 10 . 

 

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε GARCH μοντέλο 

  AIC 

Arma(1,0) -9282,28 

Arma(1,1) -9287,17 

Arma(1,2) -9284,74 

Arma(2,0) -9285,7 

Arma(2,1) -9284,69 

Arma(2,2) -9282,92 
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Γράφημα 9: Συνάρτηση Τετραγωνικής Αυτοσυσχέτισης των πρώτων διαφορών των 

λογαρίθμων. 
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Γράφημα 10.Συνάρτηση Μερικής Αυτοσυσχέτισης των λογ. διαφορών 

Εν συνεχεία , εφαρμόζουμε το GARCH(1,1) , στα υπόλοιπα του ARMA(1,0) . 

  

Προσομοίωση του μοντέλου AR(1,0) + GARCH (1,1) 

 

Αρχικά , θα  αναφέρουμε τις ημερομηνίες στις οποίες λείπουν τιμές κατά μήκος της 

χρονοσειράς . 
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2009 

2009-01-06 2009-03-25 2009-04-17 2009-04-18 2009-05-01 

2009-06-08 2009-10-28 2009-12-25 - - 

 

 

 

                Γράφημα 11. Γράφημα του ΓΔΧΑΑ για την χρονιά 2009 
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                   Γράφημα 11α . Αποδόσεις του ΓΔΧΑΑ , χρονιά 2009 

 

 

 

 

2010 

2010-01-01 2010-01-06 2010-02-15 2010-03-25 

2010-04-02 2010-04-05 2010-05-24 2010-10-28 

 

  

 

 Και τα  αντίστοιχα  γραφήματα για την χρονιά 2010 είναι το παρακάτω : 
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                         Γράφημα 12 : ΓΔΧΑΑ, χρονιά 2010 
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             Γράφημα 12 α. Αποδόσεις ΓΔΧΑΑ, χρονιά 2010 

 

 

2011 

2011-01-06 2011-03-07 2011-04-22 2011-04-25 

2011-06-13 2011-08-15 2011-10-28 2011-12-26 
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                 Γράφημα 13. Τιμές ΓΔΧΑΑ , χρονιά 2011 
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               Γράφημα 13 α. Αποδόσεις ΓΔΧΑΑ, χρονιά 2011. 
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                                                                2012 

 

 

                   Γράφημα 14. Τιμές ΓΔΧΑΑ , χρονιά 2012 

2012-01-06 2012-02-27 2012-04-13 2012-04-16 

2012-05-01 2012-06-04 2012-08-15 2012-12-25 

2012-12-26 - - - 
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Γράφημα 14
 
α. Αποδόσεις ΓΔΧΑΑ , χρονιά 2012. 

 

 

2013 

2013-01-01 2013-03-18 2013-03-25 2013-05-01 

2013-05-03 2013-05-06 2013-06-24 2013-08-15 

2013-10-28 2013-12-25 2013-12-26 - 
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                                                    Γράφημα 15. Τιμές ΓΔΧΑΑ, χρονιά 2013 

 



 54 

 

 

 

                                                                                       

   Γράφημα 15 α.  Αποδόσεις ΓΔΧΑΑ , χρονιά 2013 

 

Εν συνεχεία , θα κάνουμε την προσομοίωση του μοντέλου AR(1,0) + GARCH (1,1) , θα 

παραθέσουμε τους συντελεστές του μοντέλου και επίσης θα δείξουμε ποιές θα έπρεπε 

είναι οι «πραγματικές»  τιμές  τις μέρες στις οποίες δεν λειτουργεί το Χρηματιστήριο.  

Ακόμη , θα εφαρμόσουμε τις μεθόδους μας και θα κάνω συγκρίσεις έτσι ώστε να 

καταλήξουμε στο ποια μέθοδος είναι αποτελεσματικότερη.  
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Είναι :  ( simulated AR(1,0)+ GARCH(1,1) ) 

       mu         ar1    omega    alpha1  beta1 

             0 4.837112e-02 2.339739e-05 6.175377e-02 8.915088e-01 

 

 

 Ακόμη , ένα ενδεικτικό παράδειγμα των αναπληρωθέντων με τις 3 μεθόδους τιμών και 

των προσομοιωμένων τιμών , είναι το εξής : 

Dates    Locf Approx SEMA     AR(1) + 

GARCH(1,1) 

2009-01-06 2.748564e-02 1.450533e-02 2.748564e-02 2.863741e-03 

2010-01-01 -6.514710e-05 -4.452432e-05 -4.987579e-05 2.118789e-02 

2011-08-15 -3.678169e-04 5.328045e-04 -1.009288e-03 -3.151804e-02 

2012-12-25 1.213104e-04 7.080808e-04 3.336064e-04 7.913398e-03 

2013-03-25 3.825008e-04 1.438004e-04 -3.139387e-04 2.659311e-02 

  Πίνακας2. Ενδεικτικές τιμές για κάθε έτος , φαίνονται πως διορθώθηκαν και ποιες 

είναι οι τιμές από την προσομοίωση. 

 

 

Στην συνέχεια ,  ακολουθούν ιστογράμματα για την προσομοιωμένη σειρά , καθώς 

επίσης και για τις « διορθωμένες» σειρές για κάθε μια μέθοδο.  Έτσι , έχουμε διαδοχικά : 
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Γράφημα 16. Ιστόγραμμα Συχνοτήτων της προσομοιωμένης σειράς. 
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Το ιστόγραμμα συχνοτήτων για την  χρονοσειρά που είναι διορθωμένη με την locf είναι : 

                                                                                                                   

Γράφημα 17. Ιστόγραμμα συχνοτήτων σύμφωνα με την μέθοδο locf 
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Γράφημα 18. Ιστόγραμμα Συχνοτήτων για την μέθοδο approx. 
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Γράφημα 19. Ιστόγραμμα Συχνοτήτων με την μέθοδο  SEMA 

 

Για να αξιολογήσουμε την απόδοση ενός μοντέλου πρόβλεψης σε μια χρονοσειρά για κ 

χρονικά βήματα υπολογίζουμε κάποιο μέτρο που συγκεντρώνει τα σφάλματα πρόβλεψης 

για έναν ικανοποιητικό αριθμό χρονικών στιγμών. Κάνουμε λοιπόν προβλέψεις για κ 

χρονικά βήματα μπροστά σε έναν αριθμό γνωστών παρατηρήσεων για χρόνους n+1 , 

n+2,….  Υπολογίζουμε δηλαδή τα xn(k) , xn+1(k), xn+1-k (k) . Έχουμε τις αντίστοιχες 

πραγματικές τιμές xn+k , xn+1+k , … , xn+1 υπολογίζουμε τα σφάλματα πρόβλεψης για κ 

χρονικά βήματα μπροστά en(k) , en+1(k) , en+1-k(k). Υπάρχουν διάφορα στατιστικά μέτρα 

που συγκεντρώνουν τα σφάλματα πρόβλεψης όπως η εκτίμηση του μέσου τετραγωνικού 

σφάλματος ( mse) ,  E[ (xn+k-xn(k)
2
)] . Συχνά χρησιμοποιείται και η ρίζα του μέσου 

τετραγωνικού σφάλματος , καθώς επίσης και το μέσο απόλυτα σφάλμα όπως θα 

δείξουμε παρακάτω.  

Άρα , ως μέτρο σύγκρισης, θα δείξουμε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της 

προσομοιωμένης χρονοσειράς και της σειράς που έχει αναπληρωθεί με κάθε μια από τις 
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μεθόδους που έχουμε προαναφέρει. Την ίδια διαδικασία , θα επαναλάβουμε με το μέσο 

απόλυτο και ριζικό μέσο τετραγωνικό σφάλμα . 

Αποτελέσματα 

MSE 

Locf 0.0004716659 

Approx 0.0004707938 

SEMA 0.0004713180 

 

Προφανώς , όσο πιο μικρό σφάλμα υπάρχει τόσο πιο αποτελεσματική είναι η μέθοδος.  

Σε αυτήν την περίπτωση η μέθοδος approx είναι η πιο αποτελεσματική.  

 

 

ΜΑΕ 

                                 Locf                          0.01714177 

                                Approx                          0.01714876 

                                 SEMA                          0.0171457 

  

Όσο αναφορά , το μέσο απόλυτο σφάλμα , η μέθοδος locf φαίνεται να λειτουργεί πιο 

αποτελεσματικά . 
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Γράφημα 20. Συναρτήσεις Αυτοσυσχετίσεων Προσομοιωμένης Σειράς (Αριστερά) και 

«Διορθωμένης» Σειράς (Δεξιά). 

 

Όσο μικρότερες αυτοσυσχετίσεις υπάρχουν , τόσο πιο αποτελεσματική είναι η μέθοδος. 

Η approx φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική. 
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              Γράφημα 21.  Συναρτήσεις τετραγωνικής αυτοσυσχέτισης προσομοιωμένης 

σειράς ( Αριστερά) και « Διορθωμένης»  (Δεξιά).  

  Ομοίως παρατηρούμε ότι η approx είναι πιο αποτελεσματική. 
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             Γράφημα 22. Απόσταση Kolmogorov- Smirnov. 

 

 

Στην στατιστική, το  τεστ Kolmogorov-Smirnov (δοκιμή K-S) είναι μια μη παραμετρική 

δοκιμή της ισότητας των συνεχών, μονοδιάστατων κατανομών πιθανοτήτων που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει ένα δείγμα με μια κατανομή πιθανοτήτων αναφοράς 

(ένα δείγμα δοκιμής K-S ), ή να συγκρίνει δύο δείγματα (K-S τεστ για δυο δείγματα). Το 

στατιστικό  τεστ Kolmogorov-Smirnov ορίζει μια απόσταση μεταξύ της εμπειρικής 

συνάρτησης κατανομής του δείγματος και την αθροιστική συνάρτηση κατανομής της 

διανομής αναφοράς, ή μεταξύ των εμπειρικών συναρτήσεων κατανομής των δύο 

δειγμάτων. Η μηδενική κατανομή αυτής της στατιστικής υπολογίζεται σύμφωνα με την 

μηδενική υπόθεση ότι τα δείγματα προέρχονται από την ίδια κατανομή (στην περίπτωση 

των δύο δειγμάτων) ή ότι το δείγμα προέρχεται από την κατανομή αναφοράς (στην 
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περίπτωση ενός δείγματος). Σε κάθε περίπτωση, οι κατανομές θεωρούνται κάτω από τη 

μηδενική υπόθεση είναι συνεχείς κατανομές, αλλά κατά τα άλλα είναι απεριόριστη. 

 

Το Γράφημα 22 , απεικονίζει την απόσταση Kolmogorov-Smirnov , όπου D , το οποίο 

φαίνεται και στα 3 διαγράμματα , είναι η απόσταση K-S και F η συχνότητα σε kHz. Και 

στα 3 διαγράμματα η κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει την μέθοδο αναπλήρωσης , και η 

μπλε γραμμή την προσομοιωμένη γραμμή με το μοντέλο AR(1,0) +GARCH(1,1) . Όσο 

περισσότερο πλησιάζουν  οι γραμμές , τόσο πιο αποτελεσματική είναι η μέθοδος. Αυτό 

το αντιλαμβανόμαστε από την απόσταση D , η οποία είναι μικρότερη στην μέθοδο 

αναπλήρωσης με τον  Σταθμισμένο Εκθετικό Κινητό Μέσο. ( D= 0.031).  

    

 Day Effects 

Η ύπαρξη των επιπτώσεων των ημερών της εβδομάδος ( day of the week effects) , στις 

αγορές είναι  στο επίκεντρο πολλών ερευνητών κατά τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα 

εμφανίζεται σε διάφορες μορφές όπως  στη διεθνή βιβλιογραφία, στην 

αποτελεσματικότητα της αγοράς, ημερολογιακές επιδράσεις, μη-τυχαιότητα των 

αποδόσεων των μετοχών στην αγορά, επιπτώσεις της Δευτέρας και άλλα. Σύμφωνα με 

την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, εάν υπάρχουν τέτοια σχέδια, υπάρχει η 

δυνατότητα για ειδικές στρατηγικές χρόνο που θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικές 

αποδόσεις. Οι περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στις μεγάλες 

αγορές μετοχών και υπάρχουν μερικά άρθρα για τις αναδυόμενες περιφερειακές  

αγορές. Το φαινόμενο των day effects παρουσιάζεται σε διαφορετικές περιοχές του 

κόσμου. Τέλος , οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει πως το συγκεκριμένο φαινόμενο 

εξαρτάται από την ωριμότητα και το μέγεθος των αγορών , καθώς επίσης και το μέγεθος 

τους, τον οικονομικό κύκλο αλλά και την οργανωτική δομή. 

 Θα υλοποιήσουμε επομένως ένα μοντέλο το οποίο μελετάει την χρονοσειρά στην οποία 

ενδέχεται να υπάρχουν NA’s και θα εφαρμόσουμε και θα συγκρίνουμε πάλι τις μεθόδους 

μας. 
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Προσομοίωση με το μοντέλο Pt= exp( lnPt-1
1+φ

-lnPt-2
φ
 + Ut)exp(μκ) 

Όπου φ είναι ο συντελεστής αυτοπαλινδρόμισης, και μκ είναι ο μέσος όρος των 

αποδόσεων για κάθε μέρα.  

 Σε αυτήν την περίπτωση , χρησιμοποιούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία με πριν , απλά 

έχουμε καινούργιο μοντέλο κατά την προσομοίωση. Για μέτρα σύγκρισης θα 

χρησιμοποιήσουμε πάλι τα mse,  mae , καθώς επίσης και τις συναρτήσεις 

αυτοσυσχέτισης και τετραγωνικής αυτοσυσχέτισης.  

MSE 

Locf 0.0004713309 

Approx 0.0004704590 

SEMA 0.0004709831 

 

 

MAE 

           Locf 0.01713568 

            Approx 0.01713579 

          SEMA 0.0171396 

  

 

Παρατηρώντας τους δύο πίνακες , συμπεραίνουμε ότι σύμφωνα με το μέσο τετραγωνικό 

,  η μέθοδος approx φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερη . Στον πίνακα που 

περιλαμβάνει τα μέσα απόλυτα σφάλματα, η Locf παρουσιάζει το μικρότερο σφάλμα 

επομένως λειτουργεί καλύτερα όσο αναφορά την αναπλήρωση.  
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 Γράφημα 23.Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της νέας προσομοιωμένης σειράς 

(Αριστερά) και της «Διορθωμένης» Σειράς (Δεξιά). 

 

 

Η approx παρουσιάζει μικρότερες αυτοσυσχετίσεις επομένως είναι πιο αποτελεσματική. 
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               Γράφημα 24. Συνάρτηση τετραγωνικής αυτοσυσχέτισης της νέας 

προσομοιωμένης σειράς (Αριστερά) και της « Διορθωμένης» Σειράς (Δεξιά). 

Η  approx φαίνεται να παρουσιάζει μικρότερη αυτοσυσχέτιση επομένως είναι πιο 

αποτελεσματική.  

 

 

5 . Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Βασικός στόχος στην παρούσα εργασία ήταν χρησιμοποιώντας δεδομένα από ημερήσιες 

παρατηρήσεις αναφορικά με την τιμή κλεισίματος του Γενικού Δείκτη του 

Χρηματιστηρίου της Αθήνας, κατά την περίοδο 02/01/2009  έως 31/12/2013 να 

παρουσιάσουμε ένα τρόπο αναπλήρωσης ελλειπουσών τιμών . Χρησιμοποιήσαμε τρεις 

μεθόδους αναπλήρωσης , locf, approx και SEMA. Η κάθε μια έχει τις δικές της 

ιδιαιτερότητες τις οποίες δείξαμε παραπάνω.  Επίσης χρησιμοποιήσαμε δύο 

οικονομετρικά μοντέλα ,  το AR(1)+ GARCH(1,1) , καθώς επίσης και το μοντέλο που 

μελετάει τα day effects, για να προσομοιώσουμε τις τιμές που λείπουν.  Κατά γενική 

ομολογία , η μέθοδος approx φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα στις περισσότερες 

περιπτώσεις.  

Τέλος , το εύρος κριτηρίων που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε έναν 

εμπεριστατωμένο έλεγχο όσο αναφορά την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου είναι 
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αρκετά αξιόπιστα και παρέχουν σαφήνεια και ακρίβεια , καθώς επίσης και  την αποφυγή 

λανθασμένων εκτιμήσεων.  
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7. Παράρτηματα 

Α) Πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν 

library (quantmod) 

library(fArma) 

library(xts)  

library(fGarch) 

library(tseries) 

library(forecast) 

require(rJava) 

library(xlsx) 

library(Metrics) 

library(rugarch) 

library(WriteXLS) 

library(PerformanceAnalytics) 

Β) Συναρτήσεις 

1. Αλίευση δεδομένων γίνεται από την συνάρτηση : 

getSymbols ("GD.AT",from="2009-01-02",to="2013-12-31") 

2.  Πρώτες Διαφορές Λογαρίθμων 

difflog.GD.AT.Close<-diff(log.GD.AT.Close) 

3.  Εφαρμογή Μοντέλου ARMA(1,0) + GARCH (1,1) 

modelarmaplusgarch = garchFit(~arma(1,0)+garch(1,1), data = 

difflog.GD.AT.Close[2:length(difflog.GD.AT.Close)],trace = F) 

4. Προσομοίωση Μοντέλου  

GD.AT.Close.garch11.sim = ugarchsim(GD.AT.Close.garch11.fit 

n.sim=nrow(ggprefinal),   rseed=123,  startMethod="unconditional") 

5. Προσομοίωση Μοντέλου με day effects  

mean(difflog.GD.AT.Close[2:length(difflog.GD.AT.Close)]) 

expmk<-exp(mean(difflog.GD.AT.Close[2:length(difflog.GD.AT.Close)])) 

new_simulation<-expmk*GD.AT.Close.garch11.sim@simulation$seriesSim 
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