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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με την προβλεπτική ικανότητα των υποδειγμάτων για το 

Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Γ.Δ.Χ.Α.) σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος 

αφορά τις ημερήσιες αποδόσεις του δείκτη από το 2000 έως το 2007 και η δεύτερη περίοδος 

από το 2008 έως το 2015 αντίστοιχα.  

 Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σύνθεση και στον υπολογισμό του δείκτη καθώς και 

στην πορεία του στις δύο χρονολογικές περιόδους που εξετάζουμε με βάση τις ημερήσιες 

τιμές, την ετήσια απόδοση και την ετήσια τυπική απόκλιση που παρουσιάζουν. Στο τέλος του 

κεφαλαίου γίνεται σύγκριση των παραπάνω μεγεθών. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τα αυτοπαλίνδρομα ολοκληρωμένα υποδείγματα 

κινητών μέσων Arima. Παρουσιάζεται η μορφή και η μεθοδολογία δημιουργίας, οι έλεγχοι 

όπως και τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου υποδείγματος για να μπορεί να εξηγηθεί 

καλύτερα η χρονολογική σειρά που εξετάζεται και να είναι πιο ικανοποιητικές οι προβλέψεις. 

 Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τα ετεροσκεδαστικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα Arch όπως και 

παραλλαγές αυτών, (Garch, EGarch, GJR-Garch, Garch-M, IGarch, FIGarch, HYGarch). 

Παρουσιάζεται η μορφή και ο τρόπος εξειδίκευσης σε κάθε ένα από αυτά. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις προβλέψεις. Η αξιολόγησή τους, οι ιδιότητες τους 

όπως και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των προβλέψεων. 

 Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την κατανομή, το διαγνωστικό έλεγχο και τις εκτιμήσεις 

των παλινδρομήσεων που αφορούν την πρώτη περίοδο της χρονολογικής σειράς (2000-2007). 

Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την κατανομή, το διαγνωστικό έλεγχο και τις εκτιμήσεις των 

παλινδρομήσεων που αφορούν τη δεύτερη περίοδο της χρονολογικής σειράς (2008-2015). 

 Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη συνέχεια του εμπειρικού κομματιού της διπλωματικής. 

Εξειδικεύει τα κατάλληλα υποδείγματα που αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και 

συγκρίνεται η ικανότητα των υποδειγμάτων στις δύο περιόδους που χωρίσαμε τις τιμές του 

Γ.Δ.Χ.Α. να προβαίνουν σε προβλέψεις. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην εν λόγω Διπλωματική θα ασχοληθούμε με την προβλεπτική ικανότητα των Arima, Arch 

και Garch υποδειγμάτων, όπως και παραλλαγές αυτών για δύο διαδοχικές περιόδους. Θα 

αναλυθούν οι ημερήσιες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών πριν 

και μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. 

 Η πρώτη περίοδος που εξετάζουμε αφορά τα έτη 2000 έως 2007 και η δεύτερη τα έτη 2008 

έως 2015. Για την πρώτη οχταετία αναλύουμε 2000 παρατηρήσεις ενώ για τη δεύτερη 1899 

παρατηρήσεις. Σκοπός είναι να παρατηρηθεί ποια υποδείγματα έχουν καλύτερη προβλεπτική 

ικανότητα πριν την κρίση και να ελεγχθεί αν τα ίδια υποδείγματα είναι εφικτό να προβλέψουν 

ημερήσιες αποδόσεις μετά την κρίση, κι αν όχι να εξετάσουμε ποια υποδείγματα έχουν 

καλύτερη προβλεπτική ικανότητα για τη δεύτερη περίοδο. 

 Η εργασία περιλαμβάνει το θεωρητικό κομμάτι το οποίο αποτελείται από τη σύνθεση και την 

πορεία του δείκτη στις δύο περιόδους και συνεχίζει με τη δομή και τους ελέγχους των 

οικονομετρικών υποδειγμάτων Arima, Arch και Garch όπως και παραλλαγές αυτών. Στη 

συνέχεια εξετάζουμε τα εμπειρικά δεδομένα του Γ.Δ.Χ.Α. και παραθέτουμε τα 

συμπεράσματα μας. 

 Οι ημερήσιες τιμές του δείκτη πάρθηκαν από τον ιστότοπο http://www.capital.gr.  Η εξέταση 

και ανάλυση των δεδομένων όπως και τα γραφήματα που παρουσιάζονται έχουν 

πραγματοποιηθεί με το οικονομετρικό λογισμικό Eviews. Στα Κεφάλαια 1,5,6,7 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό excel για τις πράξεις όπως και για τη δημιουργία των 

γραφημάτων και πινάκων που παραθέτονται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

1.1 Ιστορική αναδρομή και σύνθεση του Γ.Δ.Χ.Α. 

 

Ο Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών υπολογίζεται από της 4/1/1988 και έχει ως τιμή 

βάσης τις 100 μονάδες, μέτρο το οποίο είχε υπολογιστεί από της 31/12/1980 όπου  και 

συνέθετε τις τιμές των μετοχών 49 εταιριών, ο αριθμός των εταιριών αυξήθηκε στη συνέχεια 

και έγινε 60, από τον ίδιο αριθμό εταιριών απαρτίζεται έως και σήμερα. Αποτελεί ένα 

αξιόπιστο μέτρο όπου σε πραγματικό χρόνο καταγράφει τις τάσεις μετοχών εισηγμένων 

εταιριών που διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην 

κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης. 

 Η κύρια αγορά αποτελεί κατά τη διεθνή πρακτική την οργανωμένη αγορά όπου 

διαπραγματεύονται βασικές αξίες, εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και εποπτεύεται 

από την αρχή κεφαλαιαγοράς. Απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους 

με προοπτικές ανάπτυξης, ενώ παρέχει τη δυνατότητα διασυνοριακής άντλησης κεφαλαίων 

και συμμέτοχης σε ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες (πηγή: www.helex.gr). 

 Χρήσιμο είναι να αναφερθεί πως επιλέγονται αυτές οι 60 εταιρίες που συμπεριλαμβάνει ο 

δείκτης. Σύμφωνα με τους κανόνες που παραθέτει το Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές των 

εταιριών που απαρτίζουν το δείκτη είναι οι 60 πρώτες. Τα κριτήρια είναι τα εξής: 

i) Να ανήκει στην κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, δηλαδή, Μέση 

Χρηματιστηριακή Αξία (ΜΧΑ) της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ. 

ii) Να είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο για τουλάχιστον 6 μήνες. Εξαιρούνται οι 

μετοχές εταιριών με χρηματιστηριακή αξία που είναι ίση ή ξεπερνά το 2% του 

αθροίσματος των μέσων χρηματιστηριακών αξιών του συνόλου των εισηγμένων 

εταιριών. 

iii) Να παρουσιάζουν συναλλαγές τουλάχιστον τις μισές από τις ημέρες που εξετάζονται. 

iv)  Να παρουσιάζουν συντελεστή ευρείας διασποράς μεγαλύτερο ή ίσο με 20%. 

v)  Δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείκτη μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές, 

μετατρέψιμες ομολογίες και μετοχές εταιριών επενδύσεων όπως επίσης και μετοχές 

που συμμετέχουν στο Δείκτη Υψηλής κυκλοφοριακής Ταχύτητας. 
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 Η κατάταξη των μετοχών των εταιριών πραγματοποιείται μέσω δύο πινάκων. Ο πρώτος πίνακας 

εμφανίζει στην αρχή τις εταιρίες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μέση χρηματιστηριακή αξία και 

φθίνει προς την εταιρία με τη μικρότερη. Για τον υπολογισμό χρησιμοποιείται ο τύπος: 

ΜΧΑ = 
      

 
   

 
 

 Όπου: 

  : Η τιμή κλεισίματος τη μέρα t 

   : Η ποσότητα των μετοχών σε κυκλοφορία τη μέρα t 

      : Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας τη μέρα t 

m : Ο αριθμός των ημερών που διαπραγματεύεται η μετοχή στο Χ.Α 

 Ο δεύτερος πίνακας καταρτίζεται ανάλογα με την αξία των συναλλαγών των μετοχών χωρίς 

τα πακέτα και υπολογίζεται δύο φορές ετησίως. Από 1/10 έως 31/3 και από 1/4 έως 30/9 

αντίστοιχα. 

 Η τελική κατάταξη προκύπτει από των μέσο όρο των σειρών που γίνεται η διαβάθμιση στους 

δύο παραπάνω πινάκες. Όπου προκύπτει ισοβαθμία επιλέγεται η μετοχή της εταιρίας με τη 

μεγαλύτερη μέση χρηματιστηριακή αξία (ΜΧΑ). Επιλέγονται έτσι οι πρώτες 60 μετοχές που 

απαρτίζουν το δείκτη. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν μπορούν να υπάρχουν πάνω από πέντε 

εταιρίες του ίδιου κλάδου στο δείκτη εκτός κάποιων εξαιρέσεων. Η σύνθεση όπως και η 

στάθμιση του Γενικού Δείκτη ελέγχεται σε τακτικές εξαμηνιαίες αξιολογήσεις και 

αναθεωρήσεις που πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο. 

 Ο Γενικός Δείκτης όπως και όλοι οι υπόλοιποι δείκτες υπολογίζονται ανά 30 δευτερόλεπτα 

σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις τρέχουσες τιμές των μετοχών που τους απαρτίζουν. 

Κάθε εταιρία σταθμίζεται μέσα στο δείκτη με βάση τη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών 

της. Άρα κάθε αλλαγή της πορείας μιας μετοχής επηρεάζει το δείκτη ανάλογα με το βαθμό 

της χρηματιστηριακής της αξίας ή του μεγέθους της. 

 Ο υπολογισμός του Γενικού Δείκτη πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο: 

Pt = 
      

 
   

 
 P0 

Όπου, 

Pt : Η τρέχουσα τιμή του Γενικού Δείκτη 

i : Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές συμμετέχουν στον υπολογισμό του δείκτη 

n: Ο αριθμός των εταιριών που μετέχουν, στην περίπτωση του Γενικού Δείκτη n=60 

Si: Η τελευταία τιμή συναλλαγής της μετοχής i 

Qi: Ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία 
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D: Βάση υπολογισμού του δείκτη ή συνολική χρηματιστηριακή αξία των εταιριών του δείκτη 

κατά την περίοδο έναρξης του υπολογισμού του. 

P0: Η τιμή βάσης του δείκτη, όπως προαναφέρθηκε για το Γενικό Δείκτη είναι ίση με 100. 

 Το D μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τα μερίσματα και των αλλαγών του μετοχικού 

κεφαλαίου. Ο επαναπροσδιορισμός του D γίνεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Dn = 
      

 
   

    
 

 Όπου, 

Dn: Η νέα βάση υπολογισμού του δείκτη 

    : Η τιμή του δείκτη στην προηγούμενη συνεδρίαση 

 Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται σήμερα στο Γενικό Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών 

αναγράφονται αλφαβητικά στον Πίνακα 1.1. 
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Σύνθεση του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Σύμβολο Όνομα Σύμβολο Όνομα 

ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ)  ΕΥΔΑΠ  ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)  

ΟΤΟΕΛ  AUTOHELLAS (ΚΟ)  ΕΥΠΙΚ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)  

ΣΕΝΤΡ 

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

(ΚΟ)  ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)  

ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)  ΙΑΣΩ  ΙΑΣΩ (ΚΟ)  

ΕΦΤΖΙ F.G. EUROPE (ΚO)  ΙΑΤΡ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)  

ΦΦΓΚΡΠ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)  ΙΚΤΙΝ  ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)  

ΦΡΛΚ 

FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

(KΟ)  ΙΝΛΟΤ  ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)  

ΦΡΙΓΟ  FRIGOGLASS (KO)  ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ)  

ΓΡΙΒ  GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)  ΚΡΙ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)  

ΛΥΚ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ)  ΚΥΠΡ  ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)  

ΙΝΤΚΑ  INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)  ΚΥΡΜ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ)  

ΑΒΑΞ  J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)  ΜΕΤΚ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)  

ΜΠΕΛΑ JUMBO (ΚΟ)  ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)  

ΚΛΕΜ KLEEMAN HELLAS (KO)  ΜΥΤΙΛ  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)  

ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)  ΟΛΘ ΟΛΘ (ΚΟ)  

ΜΙΓ  

MARFIN INVESTMENT 

GROUP (ΚΟ)  ΟΛΠ ΟΛΠ (ΚΟ)  

ΜΛΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)  ΟΠΑΠ  ΟΠΑΠ (ΚΟ)  

ΚΟΥΕΣ  QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)  ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ)  

ΚΑΜΠ  REDS (ΚO)  ΠΕΙΡ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)  

ΒΙΟ  VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)  ΠΕΤΡΟ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

(ΚΟ)  

ΑΡΑΙΓ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)  ΠΛΑΘ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)  

ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)  ΠΛΑΚΡ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)  

ΔΕΗ  ΔΕΗ (ΚΟ)  ΣΑΡ  ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)  

ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO)  ΣΩΛΚ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ)  

ΑΝΕΜΟΣ  ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)  ΤΕΝΕΡΓ  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)  

ΕΛΒΑ  

ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ)  ΟΛΥΜΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)  

ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)  ΤΙΤΚ  ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)  

ΕΧΑΕ  

ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-

Χ.Α. (ΚΟ)  ΕΥΡΩΒ 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 

ERGASIAS (ΚΟ)  

ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)  ΥΓΕΙΑ  ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)  

ΕΥΑΠΣ  ΕΥΑΘ (ΚΟ)  ΧΑΚΟΡ  ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)  

      Πίνακας 1.1 (Πηγή: Ναυτεμπορική 27/10/2015) 
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1.2 Η πορεία του Γ.Δ.Χ.Α. την περίοδο 2000-2007 

 

Όπως παρατηρούμε στο Γράφημα 1.1 ο γενικός δείκτης κινείται στα ίδια επίπεδα στις αρχές 

του 2000 και στα τέλη του 2007. Το ιστορικό χαμηλό της πρώτης αυτής οχταετίας που 

εξετάζουμε διαμορφώθηκε στις 1467,3 μονάδες την 31/3/2003, το αντίστοιχο υψηλό της 

περιόδου έφτασε τις 5794,85 την πρώτη ημέρα 3/1/2000.  

 

 

Γράφημα 1.1 
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 Οι αποδόσεις κατ' έτος εμφανίζονται στο γράφημα 1.2. Στα πρώτα τρία έτη οι απόδοση του 

δείκτη πέφτει, τα πρώτα δύο έτη η απόδοση του δείκτη μειώνεται χάνοντας το 2000 18% και 

το έτος 2001 14,15% αντίστοιχα. Όπως παρατηρούμε ο δείκτης παρουσιάζει την μεγαλύτερη 

πτώση το έτος 2002, με την απόδοση να μειώνεται κατά 33,45%. Αντίστροφο κλίμα 

παρουσιάζει η απόδοση του δείκτη στα επόμενα έτη παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 

27,38% το 2003, του 20,42% για το 2004 και του 29,71% για το 2005 όπου και η 

αποδοτικότερη χρονιά του δείκτη για την περίοδο που εξετάζουμε, στο 19,95% η απόδοση το 

2006 και στο 15,95% το έτος 2007. 

 

 

Γράφημα 1.2 

 

 Οι αποδόσεις για κάθε έτος υπολογίστηκαν βάση του τύπου:  
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 Παρατηρούμε ότι η τυπική απόκλιση του δείκτη στην οχταετία παρουσιάζει μεγάλη 

μεταβλητότητα ειδικά στα πρώτα χρόνια. Το 2000 είναι το έτος με τη μεγαλύτερη τυπική 

απόκλιση της τάξης των 612 μονάδων, ακολουθεί σταδιακή πτώση φτάνοντας το 2004 στις 

124 μονάδες που σημαίνει ομαλότητα της μεταβλητότητας των τιμών και ακολουθεί εκ νέου 

άνοδο αυτής φτάνοντας το 2007 στις 218 μονάδες.  

  

 

Γράφημα 1.3 

 Ο υπολογισμός των τυπικών αποκλίσεων ανά έτος υπολογίστηκε με τη συνάρτηση stdev του 

excel. Πρακτικά αν θεωρήσουμε ότι οι παρατηρήσεις είναι Υi, ο τύπος της διακύμανσης θα 

είχε τη μορφή: 

σ
2
 = 

          

   
 και σ =     

 Όπου: 

   : Η μέση τιμή των παρατηρήσεων 

n : Το σύνολο των παρατηρήσεων του δείγματος 
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1.3 Η πορεία του Γ.Δ.Χ.Α. την περίοδο 2008-2015 

 

Στην προηγούμενη οχταετία αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι ο δείκτης αν και βαίνει 

καθοδικά εξ αρχής επανέρχεται στα ίδια περίπου επίπεδα με τις πρώτες υψηλές του τιμές (βλ 

Γράφημα 1.1). Για τι μετέπειτα πορεία του το 2008 παρατηρούνται οι πιο υψηλές τιμές του 

δείκτη και από εκεί και μετά έχουμε συνεχείς πτώσεις με μικρές διακυμάνσεις όπως φαίνεται 

στο Γράφημα 1.4. Η χαμηλότερη τιμή του δείκτη εμφανίζεται στις 5/6/2012 και έχει τιμή 

476,36 μονάδες. Η πιο υψηλή τιμή του δείκτη παρατηρείται στις 2/1/2008 που είναι η πρώτη 

παρατήρηση του δείγματος  και ανέρχεται στις 5207,44. 

 

 

Γράφημα 1.4 
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 Οι αποδόσεις ανά έτος εμφανίζονται στο Γράφημα 1.5. Το 2008 παρατηρείται η πιο πτωτική 

πορεία της απόδοσης του δείκτη αγγίζοντας τις 65,69 ποσοστιαίες μονάδες. Μέσα στο 2009 

έχουμε μια άνοδο της απόδοσης της τάξης του 21,21%. Το 2010 όπως και το 2011 

εμφανίζεται πτώση των αποδόσεων με 35,43% για το πρώτο και 52,07% για το δεύτερο έτος 

αντίστοιχα. Το 2014 η απόδοση του δείκτη ήταν αρνητική με ποσοστό καθόδου το 31,44% 

και τέλος ως της 28/9/2015 που είναι και η τελευταία παρατήρηση των δεδομένων μας η 

απόδοση του δείκτη έχει υποστεί απώλεια της τάξης του 21,71%. 

 

 

Γράφημα 1.5 

 Για τρόπο υπολογισμού απόδοσης βλ. Παράγραφο 1.2. 
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 Οι τυπικές αποκλίσεις για την δεύτερη οχταετία που εξετάζουμε εμφανίζονται στο Γράφημα 

1.6. Παρατηρούμε ότι η μεταβλητότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή ως και το 2011. Η μεγαλύτερη 

τυπική απόκλιση φαίνεται το 2008 όπου αγγίζει τις 933 μονάδες. Μειώνεται στα δύο επόμενα 

έτη, ακολουθεί αύξηση στη συνέχεια το 2011 και εμφανίζει πτώση στα επόμενα έτη, 

φτάνοντας τις 74 μονάδες από της 2/1/2015 έως της 28/9/2015. 

 

 

Γράφημα 1.6 

 Για τον τρόπο υπολογισμού της τυπική απόκλισης βλ. Παράγραφο 1.2. 

 

1.4 Σύγκριση των δύο περιόδων 

 

Παρατηρούμε ότι οι τιμές του δείκτη και στις δύο περιόδους που εξετάζουμε παρουσιάζουν 

τη μέγιστη τιμή τους στην πρώτη παρατήρηση. Η μέση ετήσια απόδοση, δηλαδή ο μέσος 

όρος των αποδόσεων είναι 5,94% για την οχταετία 2000 έως 2007 και -15,85% για την 

οχταετία 2008 έως 2015 αντίστοιχα, αυτό οφείλεται στη ραγδαία πτώση των μετοχών που τον 

απαρτίζουν που προέκυψε λόγω της αβεβαιότητας και της οικονομικής κρίσης. Η μέση 

τυπική απόκλιση την πρώτη περίοδο είναι 281 μονάδες ενώ τη δεύτερη 289, συνακόλουθο 

τον παραπάνω είναι και η τυπική απόκλιση να αυξάνεται στη δεύτερη οχταετία. 
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1.5 Ανακεφαλαίωση 

 

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών απαρτίζεται από τις 60 "πρώτες" μετοχές 

εταιριών της κύριας αγοράς και της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που κατατάσσονται με βάση 

τη μέση χρηματιστηριακή αξία και την αξία των συναλλαγών τους η οποία υπολογίζεται δυο 

φορές  κάθε έτος. Υπολογίζεται από της 4/1/1988 και έχει ως τιμή βάσης το 100. Η τιμή του 

δείκτη ανανεώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα ανάλογα των τρεχουσών τιμών των μετοχών που 

τον απαρτίζουν. 

 Στην πρώτη οχταετία που εξετάζουμε οι τιμές του δείκτη ξεκινούν με την υψηλότερη τιμή, 

από το 2000 οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία έως τις αρχές του 2003 και καταλήγουν το 

2007 σε ιστορικά υψηλά της περιόδου. Αντίθετα η επόμενη οχταετία αν και ξεκινά έχοντας 

τις μεγαλύτερες παρατηρήσεις στις αρχές του 2008 ακολουθεί πτωτική πορεία καταλήγοντας 

σε ιστορικά χαμηλά στα μέσα του 2012 και στη συνέχεια έχοντας μια άνοδο με μέση ετήσια 

απόδοση 29,14% για τα έτη 2012 και 2013 συνεχίζει πτωτικά έως και το 2015.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARIMA 

 

2.1 Εισαγωγή στα υποδείγματα Arima 

 

Ο σκοπός της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών μέσω μιας στοχαστικής διαδικασίας είναι 

η κατασκευή των κατάλληλων υποδειγμάτων μέσω ελέγχων ώστε να κατανοήσουμε τη δομή 

της σειράς που εξετάζουμε και να προβούμε σε πρόβλεψη των μεταγενέστερων τιμών της. 

 Τα οικονομετρικά υποδείγματα Arima (Autoregressive Integrated Moving Average models) 

είναι τα αυτοπαλίνδρομα ολοκληρωμένα υποδείγματα κινητών μέσων. Είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμα διότι όπως έχει αποδειχθεί μπορούν να ερμηνεύσουν και να προβλέψουν 

ικανοποιητικά μια χρονολογική σειρά, ιδιαίτερα στον τομέα των οικονομικών επιστημών. Η 

ανάπτυξη αυτών των υποδειγμάτων έχει ως ιδέα ότι οι τιμές μιας χρονολογικής σειράς 

μπορούν να ερμηνευθούν από την πορεία της ίδιας της σειράς στο χρόνο, δηλαδή της ισχυρής 

συσχέτισης που εμφανίζει. 

 

2.2 Μορφή των υποδειγμάτων Αrima 

 

 Εξετάζουμε τα υποδείγματα Arima(p,d,q) σε τρία κομμάτια, το αυτοπαλίνδρομο 

(autoregressive, ar), την τάξη ολοκλήρωσης (integrated, i) και τους κινητούς μέσους (moving 

average, ma).  

 Το αυτοπαλίνδρομο μέρος (autoregressive) ΑR αποτελεί την παλινδρόμηση της σειράς με 

τον εαυτό της, παρατηρείται τι έχει συμβεί στο παρελθόν για να μπορέσει να προβλεφθεί το τι 

θα συμβεί στο μέλλον, το πόσο παλιότερα θα μετακινηθούμε για να προβλέψουμε το μέλλον, 

αναλύεται στην παράγραφο 2.5. 

 Ο κινητός μέσος (moving average) MA αποτελείται από τους αστάθμητους παράγοντες, ή 

αλλιώς τα λάθη του παρελθόντος, που είναι ένας άλλος παράγοντας επιρροής του 

υποδείγματος. Το πόσο πριν θα μετακινηθούμε ώστε να αποφανθούμε ότι επηρεάζουν αυτά 

τα σφάλματα το υπόδειγμα μας αναλύεται και αυτό στην παράγραφο 2.5.   

 Ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα κινητών μέσων (autoregressive moving average model) έχει 

την εξής μορφή: 

Yt = α + β1Υt-1 + β2Υt-2 +...+ βpΥt-p + εt - θ1εt-1 - θ2εt-2 -... - θqεt-q  
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 Όπου α είναι η σταθερά του υποδείγματος, β1,β2 και βp οι συντελεστές του αυτοπαλίνδρομου 

μέρους AR και θ1, θ2 και θq οι συντελεστές των κινητών μέσων MA και το ε αποτελεί τα 

κατάλοιπα η το τυπικό σφάλμα η αλλιώς το λευκό θόρυβο της εξίσωσης. 

 Η τάξη ολοκλήρωσης του υποδείγματος Arima αποτελεί από το αν και σε πιο σημείο η 

χρονολογική σειρά γίνεται στάσιμη. Η έννοια της στασιμότητας ορίζεται ως τα 

χαρακτηριστικά της στοχαστικής διαδικασίας να μην μεταβάλλονται διαχρονικά, δηλαδή 

σταθερός μέσος  και οι συνδιακυμάνσεις των δεδομένων να είναι ανεξάρτητες του χρόνου. 

 Για να γίνει έλεγχος για τη στασιμότητα μιας χρονολογικής σειράς χρησιμοποιούμε το 

διάγραμμα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης κορελόγραμμα (corellogram). Όταν οι 

αυτοσυσχετίσεις δε φθίνουν με γρήγορο ρυθμό εξαρχής και διατηρούν υψηλές τιμές για 

πολλές περιόδους έχουμε ένδειξη μη στασιμότητας σε αντίθετη περίπτωση η σειρά 

χαρακτηρίζεται στάσιμη και μπορεί να εξιδικευτεί ένα Arma (p,q) ή αλλιώς ένα Arima (p,0,q) 

υπόδειγμα. 

 Στην περίπτωση που η σειρά είναι μη στάσιμη, τη μετατρέπουμε σε στάσιμη εφαρμόζοντας 

διαφορές της ώσπου αυτή να χαρακτηρίζεται από στασιμότητα. Με την πρώτη διαφορά η 

σειρά γίνεται ΔYt = Υt - Yt-1. Αν επέλθει στασιμότητα εξειδικεύουμε ένα υπόδειγμα Arima 

(p,1,q). Οι έλεγχοι στασιμότητας αναλύονται στην παράγραφο 2.4. 

 

2.3 Μεθοδολογία Box and Jenkins 

 

Για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία Box and Jenkins (1976). 

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

i) Ταυτοποίηση (Identification): Στο βήμα αυτό γίνεται η εξειδίκευση του αριθμού d 

της διαφοράς δηλαδή ή των διαφορών που μετατρέπουν τη χρονολογική σειρά που 

εξετάζουμε σε στάσιμη (βλ. παράγραφο 2.4). Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

εξειδίκευση των υστερήσεων p του ar και q του ma κομματιού, ο έλεγχος γίνεται 

μέσω κριτηρίων που θα αναφέρουμε διεξοδικά στην παράγραφο 2.5.  

ii) Εκτίμηση (Estimation): Σε αυτό το στάδιο γίνεται ταυτοποίηση των παραμέτρων 

α1,α2,.......αp και των κινητών μέσων θ1,θ2,.......θq, του ARIMA (p,d,q) υποδείγματος που 

ταχτοποιήσαμε στο προηγούμενο βήμα. Η εκτίμηση μπορεί να γίνει με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων (OLS) ή με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας (ML) που δίνει 

εκτιμήσεις που ισχύουν και ασυμπτωτικά. 

iii) Διαγνωστικός έλεγχος: Έλεγχος μέσω διαφόρων στατιστικών κριτηρίων για να 

ελεγχθεί αν και κατά πόσο η μορφή ARIMA που εκτιμήθηκε είναι ικανή να εξηγήσει 

τα δεδομένα της χρονολογικής σειράς. Οπότε προκύπτει και η τελική μορφή του 

υποδείγματος που πρέπει να επιλέξουμε. 

iv) Πρόβλεψη (Forecasting): Εφόσον έχουμε προβεί στα παραπάνω στάδια και έχουμε 

εξειδικεύσει το καταλληλότερο υπόδειγμα για την ερμηνεία της χρονολογικής σειράς 

ακολουθεί η πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών της. Στη συνέχεια μπορούμε να 
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τροποποιήσουμε την εξειδίκευση του υποδείγματος εφόσον οι προβλέψεις δεν είναι 

ικανοποιητικές (βλ. κεφ:4, παράγραφο 4.4). 

 

2.4 Έλεγχοι στατικότητας 

 

Η έννοια της στατικότητας σχετίζεται με το να παραμένουν οι βασικές ροπές αναλλοίωτες 

διαχρονικά στη χρονολογική σειρά που εξετάζουμε. Πρέπει ανεξάρτητα από την περίοδο που 

θα εξετάσουμε το μέσο, η διακύμανση και η συνδιακύμανση να μην επηρεάζονται, 

ουσιαστικά ροπές ανεξάρτητες του χρόνου σημαίνουν στατικότητα της σειράς. Η ιδιότητα 

αυτής της στατικής μεταβλητής είναι οι τιμές της να επιστρέφουν στο μέσο. Η καλύτερη 

πρόβλεψη για μια στατική μεταβλητή είναι να περιμένω ότι η επόμενη τιμή της θα είναι η 

μέση τιμή εφόσον πάντοτε θα επιστρέφει εκεί. Τα υποδείγματα Arima χρησιμοποιούνται 

μόνο σε στάσιμες μεταβλητές, οπότε πρέπει να γίνεται έλεγχος αν η σειρά που θέλουμε να 

εξετάσουμε είναι στάσιμη κι αν όχι, να τη μετατρέψουμε σε στάσιμη μέσω της λήψης 

διαφορών. 

 Οι έλεγχοι στατικότητας ή έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τους 

άτυπους και τους τυπικούς ελέγχους. Οι άτυποι έλεγχοι μπορεί να είναι υποκειμενική και 

κάθε ερευνητής να κρίνει διαφορετικά το αποτέλεσμα που λαμβάνει απ' αυτούς. 

 Οι άτυποι έλεγχοι γίνονται μέσω διαγραμμάτων της χρονολογικής σειράς. Το πρώτο 

διάγραμμα είναι αυτό των τιμών της ίδιας της σειράς, αν τα δεδομένα εμφανίζουν τάση, είτε 

ανοδική είτε καθοδική έχουμε ένδειξη έλλειψης στατικότητας. Το δεύτερο διάγραμμα είναι 

αυτό της αυτοσυσχέτισης ή κορελόγραμμα (correlogram). Στην περίπτωση που αυτό φθίνει 

με εκθετικό βαθμό δηλαδή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τότε έχουμε ένδειξη στάσιμης 

μεταβλητής.  

 Ο πρώτος τυπικός έλεγχος μοναδιαίας ρίζας αναπτύχθηκε από τον Dickey and Fuller (1979), 

το πρώτο στάδιο του ελέγχου περιλαμβάνει το αν πρέπει να συμπεριλάβουμε την τάση  και το 

σταθερό όρο (trend and indecent) ή μόνο το σταθερό όρο, καταρχήν πραγματοποιούμε τον 

έλεγχο και με τη τάση και με το σταθερό όρο και αν το probability του trend είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο με 0,5 τότε αφαιρώ την τάση και ελέγχω μόνο με το σταθερό όρο. 

Παρακάτω φαίνεται η διαδικασία του ελέγχου μέσω ενός υποθετικού υποδείγματος της 

μορφής: 

Υt  = α + βYt-1 + εt 

 Έχουμε τις εξής υποθέσεις: 

Η0 : β = 1 

Η1 : β < 1 

 Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης  και συνεπώς αποδοχή της εναλλακτικής σημαίνει πως η 

σειρά μας είναι στάσιμη. Σε περίπτωση που αποδεχτούμε την μηδενική υπόθεση πρέπει να 
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πάρουμε τις πρώτες διαφορές και αν μετά τον έλεγχο απορρίψουμε και πάλι την εναλλακτική 

υπόθεση να προβούμε σε λήψη και άλλης διαφοράς ως ότου απορρίψουμε τη μηδενική και η 

σειρά γίνει στάσιμη. 

 Στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχτεί έλεγχοι ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας από τους  Phillips and 

Perron (1988), από τους Sargan and Bhargava (1983) και Bhargava (1986). Μεταγενέστερα 

υπήρξε εναλλαγή των υποθέσεων με την μηδενική να σημαίνει στασιμότητα της σειράς και 

την εναλλακτική μη στασιμότητα, ο έλεγχος αναπτύχθηκε από τους Kwiatkowski, Phillips, 

Schmidt and Shin (1992) και ονομάζεται KPSS. Οι Elliot, Rothenberg and Stock (1996) 

άλλαξαν τον έλεγχο των Dickey and Fuller σε γενικευμένο και τέλος ο τελευταίος έλεγχος 

που αναπτύχθηκε ήταν από του Ng and Perron (2001). 

 

2.5 Καταλληλότητα υποδείγματος 

 

Έχουν αναπτυχτεί κάποια κριτήρια έτσι ώστε να θεωρείται ένα υπόδειγμα κατάλληλο για την 

ερμηνεία της χρονολογικής σειράς που εξετάζεται. Κριτήρια: 

i) Οι Box-Jenkins υποδεικνύουν την αρχή της οικονομίας των παραμέτρων η αλλιώς 

αρχή της φειδούς (parsimony). Δηλαδή είναι καλύτερο να εκτιμάμε πρώτα τα 

υποδείγματα χαμηλότερης τάξης και στη συνέχεια αν αυτά δεν είναι ικανοποιητικά 

να προχωράμε στην εκτίμηση αυτών της μεγαλύτερης. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

υποδείγματα μικρότερης τάξης έχουν μικρότερο αριθμό άγνωστων παραμέτρων και 

στη συνέχεια μας δίνουν πιο ακριβείς προβλέψεις. 

ii) Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων δεν πρέπει να παραβιάζουν τις συνθήκες της 

στασιμότητας. Αν η σειρά δεν είναι στάσιμη πρέπει να μετατραπεί μέσω της λήψης 

διαφορών. Για την τάξη p παρατηρούμε που μηδενίζεται το διάγραμμα των 

αυτοσυσχετίσεων (ACF) και για την τάξη q που μηδενίζεται το διάγραμμα μερικών 

αυτοσυσχετίσεων (PACF) και τοποθετούμε τις αντίστοιχες τιμές. 

iii) Να παρουσιάζει καλή προσαρμοστικότητα στα δεδομένα. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί 

μέσω του κριτηρίου του συντελεστή προσδιορισμού R
2 
(R-squared) και του 

διορθωμένου συντελεστή (adjusted) R2. Ο συντελεστής μετρά το ποσοστό της συνολικής 

διακύμανσης της χρονολογικής σειράς που ερμηνεύεται από το υπόδειγμα, πέρνει δηλαδή 

τιμές από μηδέν έως ένα, οπότε όσο πιο κοντά βρίσκεται στη μονάδα τόσο καλύτερη η 

προσαρμοστικότητα του υποδείγματος πάνω στα δεδομένα. Ένα μειονέκτημα που 

παρουσιάζει το ο συγκεκριμένος συντελεστής είναι η αύξηση του όταν αυξάνεται ο 

αριθμός των παρατηρήσεων του δείγματος, αυτό όμως δεν μπορεί να μεταφράζεται πάντα 

σε καλύτερη προσαρμοστικότητα του υποδείγματος άρα είναι προτιμότερο να εξετάσουμε 

το διορθωμένο συντελεστή που έχει την ιδιότητα να αυξάνεται μόνο αν η τιμή της 

στατιστικής t της μεταβλητής που προστίθεται υπερβαίνει τη μονάδα και είναι συνεπώς 

σημαντική.  

iv) Τα εκτιμώμενα κατάλοιπα πρέπει να είναι λευκός θόρυβος. Με τον όρο λευκός 

θόρυβος εννοούμε τα κατάλοιπα να είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές που 

κατανέμονται κανονικά με μηδενικό μέσο και σταθερή διακύμανση. Ο έλεγχος των 
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παραπάνω γίνεται μέσω του ιστογράμματος για να παρατηρηθεί και να ελεγχτεί κατά 

πόσο τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά.  

 Συνεχίζουμε με το κριτήριο των Jarque Bera που αναφέρεται και ως ροπή τρίτης 

τάξης και μας πληροφορεί για το αν οι τιμές διατάσσονται συμμετρικά γύρω από το 

μέσο της κατανομής. Μετράμε το βαθμό της κύρτωσης (kurtosis) που αποτελεί και 

τη ροπή τέταρτης τάξης δηλαδή το βαθμό συγκέντρωσης των τιμών της μεταβλητής  

στην περιοχή του μέσου και των άκρων, δεξιά και αριστερά αυτού. Για να έχουμε  

κανονική κατανομή πρέπει ο συντελεστής ασυμμετρίας να είναι ίσος με μηδέν και η  

κύρτωση ίση με τρία.  

 Με συντελεστή ασυμμετρίας μεγαλύτερο του μηδενός παρατηρούμε θετική 

ασυμμετρία δηλαδή μακριά δεξιά ουρά και με συντελεστή ασυμμετρίας μικρότερο 

του μηδενός  έχουμε αρνητική ασυμμετρία δηλαδή μακριά αριστερή ουρά. Όταν η 

κύρτωση ξεπερνά τις τρεις μονάδες χαρακτηρίζεται ως λεπτόκυρτη ή κατανομή με  

παχιές ουρές, στην αντίθετη περίπτωση δηλαδή για κύρτωση μικρότερη του τρία η  

κατανομή είναι πλατύκυρτη με λεπτές ουρές. Λεπτόκυρτη κατανομή εμφανίζουν 

κυρίως οι χρηματοοικονομικές μεταβλητές. 

v) Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων δεν πρέπει να μεταβάλλονται εντός της δειγματικής 

περιόδου. Πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος σταθερότητας μέσω του κριτηρίου 

του λόγου πιθανοφανειών (likehood ratio test) των παραμέτρων και της διακύμανσης 

τους, να αποφανθούμε αν η χρονολογική σειρά έχει σταθερή διακύμανση, δηλαδή αν  

χαρακτηρίζεται από ομμοσκεδαστικότητα (homoskedasticity). Χρησιμοποιούμε το 

LM test του Engle (1982) που υπολογίζεται με βάσει τον συντελεστή προσδιορισμού 

R
2
 της παλινδρόμησης: 

LM = ( N - q ) R
2 

Μεγάλες τιμές του κριτηρίου οδηγούν σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης και 

συνεπώς αποδοχή της εναλλακτικής που αναφέρει την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας. 

vi) Το υπόδειγμα πρέπει να έχει καλή προβλεπτική ικανότητα εντός της δειγματικής 

περιόδου. Αυτό μπορεί να ελεγχτεί αν ένα μέρος των τελευταίων παρατηρήσεων δεν 

το συμπεριλάβουμε στην εκτίμηση του υποδείγματος, όταν πραγματοποιήσουμε την 

εξειδίκευση του και προβούμε σε πρόβλεψη των μεταγενέστερων τιμών της 

χρονολογικής σειράς θα εξετάσουμε αν και κατά πόσο οι προβλεπόμενες τιμές 

απέχουν από τις πραγματικές. 

 

2.6 Κριτήρια Επιλογής των Υποδειγμάτων Arima 

 

Για να εξειδικευτεί και τελικά να επιλεγεί σωστά ένα υπόδειγμα πρέπει να εφαρμοστούν 

κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως κριτήρια πληροφορίας 

(information criteria). Η ιδιότητα τους βασίζεται στην αρχή της οικονομίας με βάση τους Βox 

και Jenkins (βλ. παράγραφο 2.4),  αντισταθμίζουν δηλαδή την μείωση των τυχαίων λαθών 

όταν προστίθενται στο υπόδειγμα νέες μεταβλητές χρησιμοποιώντας την μικρότερη τάξη 

τους. 
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 Θα αναφερθούμε σε τρία από αυτά τα κριτήρια και στον τρόπο υπολογισμού τους. 

Ξεκινώντας από τον Akaike όπου το 1974 ανέπτυξε το ομώνυμο κριτήριο information 

criterion (AIC) και υπολογίζεται ως εξής: 

AIC =  ln(s
2
)+n(2/N) 

όπου: 

s
2
: είναι η εκτίμηση της μέγιστης πιθανοφάνειας της διακύμανσης των καταλοίπων                            

n: είναι ο αριθμός των εκτιμούμενων παραμέτρων του υποδείγματος, n = p+q+1                                              

Ν: είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν 

 Ο Schwartz το 1978 δημιούργησε ένα άλλο κριτήριο πληροφορίας, το Schwartz information 

criterion (SIC) ή αλλιώς Baysian information criterian (BIC). Ο υπολογισμός του γίνεται 

μέσω της παρακάτω εξίσωσης: 

SIC =  ln(s
2
)+n(ln(N)/N)  

 Οι Hannan και Quinn το 1979 ανέπτυξαν ένα ακόμα κριτήριο πληροφορίας με τη μορφή: 

HQC = ln(s
2
)+n(2ln(lnn)/N) 

 Όταν εξετάζουμε υποδείγματα με διαφορετικό αριθμό παραμέτρων p και q δηλαδή 

επιλέγουμε το υπόδειγμα με τη μικρότερη τιμή του AIC, SIC και HQC. Μεταξύ των δύο 

πρώτων κριτηρίων το SIC οδηγεί στο να επιλέξουμε υποδείγματα μικρότερης τάξης και έχει 

καλύτερες αυμπτωτικές ιδιότητες απ' ότι το AIC. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί εφόσον 

γνωρίζουμε ότι το ln(N) είναι μεγαλύτερο του 2, άρα το κριτήριο Schwartz δε θα είναι σε 

καμία περίπτωση μεγαλύτερο του Akaike. Μελέτες Monte Carlo έχουν δείξει ότι αν ο 

αριθμός των παρατηρήσεων είναι μικρός το κριτήριο AIC θεωρείται καλύτερο. 

 Σύμφωνα με τον Lukepohl (2005) τα τρία κριτήρια στην περίπτωση που αναφερόμαστε σε 

AR υπόδειγμα p τάξης σχετίζονται με την παρακάτω σχέση: 

p(SIC) ≤ p(HQC) ≤ p(AIC) 

 Έτσι απέδειξε πως όταν χρησιμοποιούμε το κριτήριο πληροφορίας SIC έχουμε τους 

λιγότερους αυτοπαλίνδρομους παραμέτρους. Είναι χρήσιμο να προστεθεί ότι όταν 

συγκρίνουμε υποδείγματα τα οποία αποτελούνται από τον ίδιο αριθμό παραμέτρων και έχουν 

εκτιμηθεί με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS), τότε επιλέγεται το υπόδειγμα με το 

μεγαλύτερο R
2
 ή το διορθωμένο R

2
 σύμφωνα με τα κριτήρια AIC και SIC. 

Υπάρχει πληθώρα και άλλων κριτηρίων για την επιλογή του καλύτερου υποδείγματος. Στην 

παρούσα διπλωματική αναλύσαμε τα πιο χρησιμοποιούμενα. Σύμφωνα με τον Ramanathan 

(1992) ο οποίος συμπέρανε ότι κάποια κριτήρια είναι πλεονάζοντα. Για λόγους οικονομίας 

αναφέρουμε επιγραμματικά κάποια από αυτά. Κριτήριο της γενικευμένης διασταυρούμενης 

αξιολόγησης GCS (Craven και Wahba, 1979), κριτήριο SH (Shibata, 1981), κριτήριο RICE 

(Rice, 1981) και κριτήριο PC (Anemiya, 1985). 



Κεφάλαιο 2 Υποδείγματα ARIMA 2015 

19 
 

2.7 Ανακεφαλαίωση 

 

Τα υποδείγματα ARIMA δε στηρίζονται σε κάποια θεωρεία αλλά στις παρατηρήσεις της 

χρονολογικής σειράς που εξετάζουμε, για αυτό το λόγο θεωρούνται αυθαίρετα και 

εξατομικευμένα. Ένα βασικό τους προτέρημα είναι η απόδειξη ότι διαθέτουν πολύ καλή 

προβλεπτική ικανότητα βραχυχρόνια. 

 Η διαδικασία που ακολουθείται για να αναλυθεί μία χρονολογική σειρά μέσω ενός 

υποδείγματος Arima βασίζεται στη μεθοδολογία Box and Jenkins (1976). Η μεθοδολογία 

περιλαμβάνει την ταυτοποίηση και την εξειδίκευση του υποδείγματος και ακολουθούν οι 

διαγνωστικοί έλεγχοι που μπορεί να οδηγήσουν εκ νέου από την αρχή τη διαδικασία. 

 Το τελικό στάδιο της μεθοδολογίας όταν οι διαγνωστικοί έλεγχοι πραγματοποιηθούν 

περιλαμβάνει τις προβλέψεις. 

 Για να επιλεχθεί ποιο υπόδειγμα Arima εξηγεί καλύτερα την πορεία της χρονολογικής σειράς 

χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια. Τα πιο σημαντικά από αυτά αποτελούν το Akaike (AIC) 

και το Schwartz (SIC), όπου επιλέγεται το υπόδειγμα που λαμβάνει την χαμηλότερη τιμή στα 

κριτήρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARCH ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή στα υποδείγματα Arch 

 

Τα υποδείγματα Arch εισήχθησαν από τον Engle (1982) ο οποίος πήρε το Nobel οικονομικών 

το 2003 όταν συμπέρανε πως ο υψηλός πληθωρισμός χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

μεταβλητότητα με βάση το υπόδειγμα Arch. Έχει παρατηρηθεί ότι στους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες υπάρχουν περίοδοι με μεγάλη μεταβλητότητα. Μια κρίση 

μπορεί να επιφέρει απότομη κάθοδο όπως και μια νέα καινοτομία είναι ικανή να επιφέρει  

απότομη άνοδο. Στις παραπάνω περιπτώσεις αντιλαμβάνεται κανείς ότι η διακύμανση δεν 

παραμένει σταθερή. 

 Στο χώρο των χρηματοοικονομικών, ο όρος διακύμανση μεταφράζεται ως ο κίνδυνος που 

είναι διατεθειμένος ένας επενδυτής να αναλάβει. Ουσιαστικά μέσω της μεταβλητότητας μιας 

χρηματοοικονομικής σειράς μπορούμε να εντοπίσουμε την αξία σε κίνδυνο που αναλαμβάνει 

ένας επενδυτής αν επιλέξει την αγορά κάποιου προϊόντος. Μ' αυτόν τον τρόπο γίνεται 

κατανοητό πόσο χρήσιμο είναι να προβλέψουμε την διακύμανση των τιμών τέτοιων 

προϊόντων πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης των υποδειγμάτων Arch 

και των παραλλαγών τους. Πρέπει να αναφερθεί ότι το φαινόμενο της ετεροσκεδαστικότητας 

εμφανίζεται κυρίως σε ημερήσια στοιχεία και σπανιότερα σε ετήσια.  

 Η μη σταθερή διακύμανση μεταφράζεται στον όρο ετεροσκεδαστικότητα 

(heteroskedasticity). O Engle απέδειξε ότι η διακύμανση της χρονολογικής σειράς που 

μελετάμε μπορεί να εξηγηθεί μέσω ενός αυτοπαλίνδρομου σχήματος, δηλαδή ως συνάρτηση 

των προηγούμενων τιμών της. Για αυτό το υπόδειγμα παίρνει την ονομασία ετεροσκεδαστικό 

αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα (autoregressive conditional heteroskedastic model). Τα 

υποδείγματα Arch είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για να μπορέσει να προβλεφθεί η διακύμανση των 

μελλοντικών τιμών έχοντας ως δεδομένα τις τελευταίες και τις προγενέστερες τιμές της 

χρονολογικής σειράς.  

 Εφόσον αναλυθούν τα Arch υποδείγματα, θα συνεχίσουμε με επτά παραλλαγές αυτών, 

Garch, EGarch, GJR-Garch Garch-M, ΙGarch, FIGarch και HYGarch. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι υπάρχουν και πολυμεταβλητά υποδείγματα των παραπάνω μορφών που σκοπό έχουν να 

αναλύσουν τη μεταβλητότητα της σειράς με αυτή μιας άλλης ή άλλων σειρών πράγμα πολύ 

χρήσιμο στον οικονομικό τομέα ώστε να συνδέονται οι μεταβλητότητες των αποδόσεων 

επενδυτικών προϊόντων και να ερμηνεύει η μια την άλλη ή τις άλλες.  
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3.2 Μορφή των Arch υποδειγμάτων 

 

Για τη δημιουργία των Arch υποδειγμάτων πρέπει να έχουμε το μέσο και τη διακύμανση της 

σειράς που εξετάζουμε. Ας ορίσουμε ως Yt τη σειρά και ως It-1 όλες τις προηγούμενες τιμές 

της χρονολογικής σειράς, στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως το σύνολα των διαθέσιμων 

πληροφοριών. 

μt = Ε          

σt  = E        
        

Όπου: 

μt : ο υπό συνθήκη μέσος (conditional mean) 

σt : η υπό συνθήκη διακύμανση (conditional variance)  

Θεωρούμε λοιπόν το υπόδειγμα: 

Yt = μt + εt 

μt = α + β1Υt-1 + β2Υt-2 +...+ βpΥt-p + εt - θ1εt-1 - θ2εt-2 -... - θqεt-q  

  
           

        = E   
        

 Γίνεται κατανοητό πως τα υπό συνθήκη αυτοπαλίνδρομα ετεροσκεδαστικά υποδείγματα 

έχουν ως κλειδί την διακύμανση του παρελθόντος. Όταν υπάρχει έντονη μεταβλητότητα στη 

χρονολογική σειρά είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα υπόδειγμα που θα είναι ικανό να 

εξηγεί αυτή τη συμπεριφορά. Παρακάτω παραθέτονται τα βήματα για να γίνει αυτό δυνατό: 

i) Πρέπει να γίνει έλεγχος της χρονολογικής σειράς για αυτοσυσχέτιση και 

ταυτοποίηση του Arma υποδείγματος για την εξίσωση του μέσου που ερμηνεύει τη 

γραμμική εξάρτηση των στοιχείων της σειρά. 

ii) Να γίνει έλεγχος Arch δηλαδή να εκτιμηθεί η παλινδρόμηση της εξίσωσης μt και να 

ελεγχθεί η μηδενική υπόθεση για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας στα 

κατάλοιπα. 

iii) Αν αποδεχτούμε τη μηδενική υπόθεση, εξειδικεύουμε το κατάλληλο υπόδειγμα 

Arch και συνεχίζουμε με την εκτίμηση του, που αφορά και την εξίσωση του υπό 

συνθήκη μέσου μt και την εξίσωση της υπό συνθήκης διακύμανσης   
 . 

iv) Το τελευταίο βήμα αποτελείται από το διαγνωστικό έλεγχο που πραγματοποιούμε 

για να αποφανθούμε αν τελικά το υπόδειγμα που έχουμε εξειδίκευση είναι ικανό να 

ερμηνεύει και κατ' επέκταση να προβλέπει την μελλοντική μεταβλητότητα της 

χρονολογικής σειράς. 

Τελικά η γενική μορφή του υποδείγματος Arch q τάξης έχει τη μορφή: 

  
  = α0 + α1    

 
 + α2    

 
 + ... + αq    
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Όπου: 

  
  : η υπό συνθήκη διακύμανση 

εt : είναι λευκός θόρυβος, τα στοιχεία εt δεν σχετίζονται μεταξύ τους αλλά δεν είναι 

ανεξάρτητα κι αυτό λόγω της μεταβλητότητας της διακύμανσης, εt  = utσt , ενώ το ut αποτελεί 

ακολουθία ανεξάρτητων και τυχαία κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών με μηδενικό μέσο 

και διακύμανση ίση με τη μονάδα. 

α0, α1, α2 ... αq: άγνωστοι παράμετροι του υποδείγματος που πρέπει να πληρούν τη συνθήκη 

στασιμότητας και τις παρακάτω συνθήκες 

α0 > 0 

 α1, α2 ... αq ≥ 0  

 Όπως φαίνεται από τον τρόπο που έχει κατασκευαστεί το υπόδειγμα όταν τα σφάλματα στο 

παρελθόν έχουν μεγάλες τιμές αναμένουμε μεγάλη υπό συνθήκη διακύμανση στην τρέχουσα 

περίοδο, άρα προβλέπουμε περίοδο μεγάλης μεταβλητότητας. Σε περίπτωση που τα 

σφάλματα έχουν μικρές τιμές μπορούμε να προβλέψουμε πιο ομαλή περίοδο και λιγότερη 

μεταβλητότητα της σειράς. Η τάξη του υποδείγματος Arch δηλαδή το q δηλώνει ότι πριν από 

την περίοδο q τα σφάλματα δεν επηρεάζουν την τρέχουσα διακύμανση. 

3.3 Μειονεκτήματα των Arch υποδειγμάτων 

 

Τα Arch υποδείγματα εμφανίζουν μειονεκτήματα, παρακάτω αναφέρονται τα πιο σημαντικά: 

i) Οι έλεγχοι που γίνονται για τις υστερήσεις που πρέπει να έχει το υπόδειγμα 

καταλήγουν συνήθως σε έναν μεγάλο βαθμό που έχει ως αποτέλεσμα την 

περιπλοκότητα. 

ii) Συνεπάγεται πολλούς περιορισμούς 

iii) Δεν υπάρχει η δυνατότητα της διαφοροποίησης των επιδράσεων μεταξύ θετικών και 

αρνητικών διαταραχών. Στην πραγματικότητα εμφανίζεται μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα σε μια αρνητική διαταραχή όπως έχει αποδειχτεί από τον Nelson το 

1991. 

iv) Δεν είναι εφικτό να εξηγηθεί από που πηγάζει η μεταβλητότητα (Tsay 2005, Greene 

2012). 

 

3.4 Υποδείγματα Garch 

 

Με βάση τον Engle ο οποίος υποστήριξε ότι τα υποδείγματα Arch έμοιαζαν παραπάνω με 

υποδείγματα κινητών μέσων και λιγότερο αυτοπαλίνδρομα ο Bollerslev το 1986 άλλαξε το 

υπόδειγμα Arch μετατρέποντας το σε Arma υπόδειγμα με μορφή: 
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  = β0 + β1    

  + β2    
  + ... + βj    

  + α1    
 

 + α2    
 

 + ... + αq    
 

 

  
   β0 +         

  
    +        

  
    

 Το νέο υπόδειγμα ονομάζεται γενικευμένο ετεροσκεδαστικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα 

(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic), Garch (p,q). Μ' αυτόν τον τρόπο 

γίνεται σαφές ότι στα υποδείγματα Garch η τρέχουσα διακύμανση δεν εξαρτάται μόνο από τα 

προηγούμενα σφάλματα της σειράς στο τετράγωνο αλλά κι από τη διακύμανση του 

παρελθόντος. 

 Για να προσδιοριστεί η τάξη ενός Garch υποδείγματος μπορεί να εφαρμοστεί η μεθοδολογία 

των Box and Jenkins. Ο Bolerslev απέδειξε ότι ένα υπόδειγμα Garch (p,q) με μικρές τιμές 

των p και q, έχει καλύτερη προσαρμοστικότητα στα δεδομένα από ένα Arch(q) υπόδειγμα με 

μεγάλη τιμή του q. 

 Τα Arch όπως και τα Garch υποδείγματα διέπονται από την ιδιότητα της συμμετρίας. 

Θεωρούν ότι μια αύξηση των τιμών της σειράς θα έχει την ίδια επίδραση στη μεταβλητότητα 

με την αντίστοιχη πτώση τους, πράγμα που δεν συνάδει με την πραγματικότητα (βλ. 

παράγραφο 3.3, iii)).  Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί παραλλαγές των Garch για να 

αποφευχθεί το μειονέκτημα της συμμετρικής μεταβλητότητας. 

  

3.5 Υπόδειγμα EGarch 

 

Ο Nelson το 1991 ανέπτυξε το πρώτο μη συμμετρικό υπόδειγμα Garch, το λεγόμενο εκθετικό 

(exponential) EGarch. Για λόγους απλότητας θα θεωρήσουμε την επέκαταση του Garch (1.1), 

η μορφή του είναι: 

ln (  
 ) = β0 + βln(    

 ) + α 
      

    
 + γ 

    

    
 

 Το ln έχει τοποθετηθεί για να μην μπορεί η διακύμανση να πάρει αρνητικές τιμές. Όταν το γ 

είναι μικρότερο του μηδενός μια αρνητική διαταραχή επιφέρει τελικά μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα από ότι μια ισόποση θετική. 

 

3.6 Υπόδειγμα IGarch 

 

Το ολοκληρωμένο (integrated Garch) IGarch υπόδειγμα περιγράφηκε από τους Engle και 

Bollerslev το 1986. Έχει την εξής μορφή: 

   
           

  
    +        

  
    

 Ώστε: 
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    +        
  

    = 1  

Το υπόδειγμα είναι ολοκληρωμένο στη διακύμανση, περιλαμβάνει την αναλογία της 

διακύμανσης με τη μοναδιαία ρίζα. Επειδή οι επιμέρους παράμετροι συνοψίζονται σε μία 

υπάρχει η διαδικασία της μοναδιαίας ρίζας στο υπόδειγμα. Το IGarch χαρακτηρίζεται ως 

μοντέλο με "μικρή μνήμη". 

 

3.7 Υπόδειγμα FIGarch 

 

Αναπτύχθηκε από τους Baillie, Bollerslev, και Mikkelsen το 1996. Ο σκοπός των 

υποδειγμάτων FIGarch (Fractionally Ιntegrated Garch) είναι να αναπτύξουν μια πιο ευέλικτη 

κατηγορία διαδικασιών για την υπό συνθήκη διακύμανση ώστε να είναι σε θέση να εξηγεί τη 

μεταβλητότητα της χρονολογικής σειράς.  Η μορφή του υποδείγματος είναι: 

                                                      
    

 Αποτελεί παραμετρική επέκταση του IGarch, για την ακρίβεια το μοντέλο είναι βασισμένο στο 

IGarch (1,1). Η ιδιότητα του είναι ότι δίνει ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη δόμηση 

συναρτησιακών σχέσεων. Έχει "μεγαλύτερη μνήμη" από το IGarch μοντέλο. 

  

3.8 Υπόδειγμα HYGarch 

 

Η συγκεκριμένη μορφή υποδείγματος HYGarch (Hyperbolic Garch) αναπτύχθηκε από τον 

Davidson το 2004. Μπορεί να θεωρηθεί ένας συνδυασμός Garch  και FIGarch μοντέλου. 

Αποτελεί τη γενικευμένη μορφή ενός FIGarch. Η μορφή του υποδείγματος: 

ht =       
     

     
 (1 + α                  

  

Προσφέρει περισσότερες δυνατότητες με "τη μνήμη", δηλαδή μπορείς μέσω του μοντέλου να 

δεις την επίδραση παλαιότερων δεδομένων σε σχέση με τα IGarch και FIGarch μοντέλα.  

 

3.9 Υπόδειγμα GJR-Garch 

 

Οι Glosten, Jagannathan και Runkle ανέπτυξαν το υπόδειγμα Threshold Garch (TGarch). Το 

υπόδειγμα αυτό δημιουργήθηκε για να κάνει πιο ρεαλιστικές τις προβλέψεις γιατί 

προσαρμόζει τη μεταβλητότητα ανάλογα με το προς τα που κινείται η διαταραχή και έχει τη 

μορφή: 

  
   β0 +         

  
    +        

  
    + γj      
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 Υπό τη συνθήκη ότι αν        είναι μικρότερο του μηδενός που συνεπάγεται αρνητική 

διαταραχή το    λαμβάνει την τιμή ένα και το γj  γίνεται μεγαλύτερο του μηδενός 

επηρεάζοντας κατά γj περισσότερο, αν       είναι μεγαλύτερο του μηδενός που συνεπάγεται 

θετική διαταραχή το    παίρνει την τιμή μηδέν που σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται περεταίρω η 

τωρινή διακύμανση. 

 

3.10 Υποδείγματα Garch-M 

 

Η ύπαρξη της ανάγκης να συνδεθεί ο αναμενόμενος κίνδυνος με την απόδοση ή την τιμή ενός 

επενδυτικού προϊόντος δημιούργησε τα υποδείγματα Garch-M. Τα Garch-M ή Garch in mean 

όπως ονομάζονται δίνουν τη δυνατότητα στον υπό συνθήκη μέσο να εξαρτάται από την υπό 

συνθήκη διακύμανση και έχουν την εξής μορφή: 

Υt = ζ + δ  
  + εt  

Όπου: 

  
   β0 +         

  
    +        

  
    

 Εφόσον θεωρήσουμε ότι η σειρά Υt αποτελείται από τις αποδόσεις ενός επενδυτικού 

προϊόντος και ένα μέτρο του κινδύνου αυτών είναι η διακύμανση την τοποθετούμε στη 

συνάρτηση των αποδόσεων μας για να παλινδρομήσουμε. 

 

3.11 Ανακεφαλαίωση  

 

Η χρησιμότητα των ετεροσκεδαστικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων (Arch) αφορά στην 

ικανότητα τους να εξετάζουν τις περιόδους με μεγάλη μεταβλητότητα και να προβλέπουν την 

μελλοντική διακύμανση της χρονολογικής σειράς που εξετάζεται. Εφόσον σχηματιστεί ένα 

υπόδειγμα Arch και περάσει από τους διαγνωστικούς ελέγχους προχωράμε στην πρόβλεψη 

της μετέπειτα διακύμανσης της σειράς. 

 Για την καλύτερη εξήγηση των μεταβολών στις παρατηρήσεις μιας χρονολογικής σειράς 

εφαρμόστηκε από τον Bollerslev το γενικευμένο ετεροσκεδαστικό αυτοπαλίνδρομο 

υπόδειγμα (Garch) που αντί να υπολογίζει μόνο τα τετράγωνα των σφαλμάτων του 

παρελθόντος όπως κάνει το Arch συνυπολογίζει και τις παρελθοντικές διακυμάνσεις.  

 Σε μια αρνητική διαταραχή παρατηρείται μεγαλύτερη μεταβλητότητα των τιμών απ' ότι σε 

μια θετική, πράγμα που δεν μπορεί να εξηγηθεί και να εφαρμοστεί με τα υποδείγματα Arch 

και Garch. Για αυτό το λόγο εφαρμόζονται παραλλαγές αυτών των υποδειγμάτων ώστε να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στην πραγματικότητα και να γίνονται πιο ρεαλιστικές 

προβλέψεις. Κάποιες παραλλαγές είναι τα υποδείγματα Egarh, IGarch, FIGarch, GJR-Garch 
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και Garh-M όπου συνδέει τον αναμενόμενο κίνδυνο με την απόδοση ή την τιμή και HYGarch 

που έχει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με "τη μνήμη". 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

4.1 Εισαγωγή στις προβλέψεις 

 

Η πρόβλεψη των μεγεθών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε θεμελιακά είτε τεχνικά. 

Θεμελιώδης είναι η διαδικασία μέσω αριθμοδεικτών που προκύπτουν από τη συνολική 

πορεία της οικονομίας και συνήθως τη χρησιμοποιούμε για μακροχρόνιες προβλέψεις. Όταν 

θέλουμε να προβούμε σε βραχυπρόθεσμες προβλέψεις χρησιμοποιούμε την τεχνική ανάλυση. 

Με τον όρο μακροχρόνια πρόβλεψη εννοούμε προς τα που θα κινηθεί η χρονολογική σειρά 

που μελετάμε, ανοδικά, καθοδικά ή θα παραμείνει σε σταθερή πορεία, ζητούμενο απ' την 

άλλη της βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης είναι η ακρίβεια της τιμής που θα λάβει η μεταβλητή 

σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο άμεσο μέλλον.          

 Η τεχνική ανάλυση αναφέρεται στην κινητήρια δύναμη της αγοράς, δηλαδή στην ψυχολογία 

των επενδυτών που επηρεάζει την προσφορά και τη ζήτηση μιας μετοχής, ενός Δείκτη, ή μιας 

ολόκληρης οργανωμένης αγοράς. Η τεχνική ανάλυση μελετά την πορεία των τιμών 

παρελθοντικά και προσπαθεί να προβλέψει τις μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν 

μελλοντικά σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. 

 Η επόμενη διάκριση των μεθόδων πρόβλεψης αποτελείται από τις ποιοτικές και ποσοτικές. 

Μια ποιοτική μέθοδος πρόβλεψης εμπεριέχει την υποκειμενικότητα και απορρέει από την 

κρίση του εκάστωτε αναλυτή. Αντίθετα, οι ποσοτικές μέθοδοι πρόβλεψης είναι 

αντικειμενικές και πραγματοποιούνται μέσω μαθηματικών, στατιστικών υποδειγμάτων.  

 Οι προβλέψεις μπορούν να διαχωριστούν και σε δύο επιπλέον κατηγορίες, τις προβλέψεις 

σημείου (point forecast) και στις προβλέψεις διαστήματος (interval forecasts). Στην πρώτη 

περίπτωση αναφερόμαστε σε πρόβλεψη μιας συγκεκριμένης τιμής της χρονολογικής σειράς 

που εξετάζουμε στο μέλλον. Στις προβλέψεις διαστήματος εκτιμούμε ένα εύρος τιμών μέσα 

στο οποίο αναμένεται να βρίσκεται η πραγματική τιμή της σειράς στη μελλοντική περίοδο.  
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4.2 Λάθη πρόβλεψης και αποτροπή αυτών 

 

Εφόσον έχουμε εκτελέσει τη διαδικασία Box and Jenkins και θέλουμε να προβούμε σε 

πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών μιας χρονολογικής σειράς μπορεί να εμφανιστούν λάθη τα 

οποία οφείλονται στους παρακάτω λόγους: 

i) Πάντοτε υπάρχει τυχαιότητα, οπότε ακόμα κι αν το υπόδειγμα έχει εκτιμηθεί σωστά 

μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις μεταξύ των προβλεπόμενων τιμών της χρονολογικής 

σειράς και των πραγματικών. 

ii) Μπορεί να έχει γίνει λάθος ταυτοποίηση και εξειδίκευση του υποδείγματος και 

συνεπώς οι προβλεπόμενες δεν μπορούν να είναι οι πραγματικές τιμές. 

iii) Λάθη στις παραμέτρους που εκτιμήθηκαν και αποτελούν τυχαίες μεταβλητές που 

μπορεί να απέχουν από τις πραγματικές τιμές. 

iv) Η χρησιμοποίηση προβλέψεων αντί αληθινών τιμών κάποιας ερμηνευτικές 

μεταβλητής μπορεί να επιφέρει λάθη. 

   Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε προβλέψεις με δύο τρόπους είτε εντός της δειγματικής 

περιόδου είτε εκτός αυτής. Μέσω της διαδικασίας πρόβλεψης εκτός της δειγματικής περιόδου 

μπορούν να εμφανιστούν λάθη και αποκλίσεις. Για να μειώσουμε την πιθανότητα εμφάνισης 

των παραπάνω λαθών είναι προτιμότερο να κάνουμε προβλέψεις εντός της περιόδου, να 

κρατήσουμε δηλαδή τις τελευταίες τιμές του δείγματος μας εκτός της ταυτοποίησης και 

εκτίμησης του υποδείγματος και να πραγματοποιήσουμε προβλέψεις έχοντας ήδη τις 

πραγματικές τιμές. Μ' αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να δούμε πόσο καλά έχει εξειδικευτεί το 

υπόδειγμα μας και ποια η ικανότητα του στο να προβλέπει τις μεταγενέστερες τιμές της 

σειράς.  

 

4.3 Ιδιότητες των προβλέψεων 

 

Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε μία χρονολογική σειρά έστω Υt και γνωρίζουμε τις προηγούμενες 

τιμές της, για να μπορεί να πραγματοποιηθεί πρόβλεψη των μεταγενέστερων τιμών της 

πρέπει να ακολουθεί κάποιες ιδιότητες: 

i) Η αναμενόμενη τιμή της χρονολογικής σειράς πρέπει να είναι ίση με την εκτιμημένη: 

Εt(Yt+i) =   t+i  για i > 0 

ii) Οι προγενέστερες τιμές  δεν επηρεάζονται από την υπό συνθήκη αναμενόμενη τιμή 

και μένουν αμετάβλητες: 

Εt(Yt-i) = Υt-i  για i ≥ 0 

iii) Τα κατάλοιπα αποτελούν τυχαίες ανεξάρτητες μεταβλητές: 

Εt(εt+i) = Ε(εt+i) = 0 για i > 0 

Εt(εt-i) = εt-i  για i ≥ 0 

iv) Οι τιμές των καταλοίπων μπορούν να υπολογιστούν ως λάθη πρόβλεψης: 

  t+i = Υt+i -   t+i  = εt+i για i > 0  
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4.4 Αξιολόγηση των προβλέψεων 

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ενδιαφερόμαστε για προβλέψεις με όσο το δυνατό μικρότερο 

σφάλμα πρόβλεψης. Ως σφάλμα ή λάθος πρόβλεψης θεωρούμε τη διαφορά μεταξύ της 

παρατηρούμενης και της προβλεπόμενης τιμής: 

  t = Υt -   t 

Όπου, 

Υt: η παρατηρούμενη τιμή 

  t: η τιμή που προβλέψαμε 

  t: το λάθος της πρόβλεψης 

 Όταν αναφερόμαστε σε προβλέψεις που γίνονται εντός της δειγματικής περιόδου και έχουμε 

εκτιμήσει ένα δείγμα N παρατηρήσεων και θέλουμε να προβλέψουμε τις επόμενες περιόδους 

που έστω είναι Ν+j μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια μέτρα αξιολόγησης των 

προβλέψεων που έχουμε υπολογίσει. 

 Ως πρώτο μέτρο θεωρούμε το μέσο του τετραγώνου του σφάλματος (mean squared error) 

που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλα λάθη που έχουν γίνει στις προβλέψεις. Ο 

υπολογισμός του γίνεται με τον εξής τρόπο: 

MSE = 
 

 
    

    

     
 

 

 Η τετραγωνική ρίζα του μέσου του τετράγωνου του σφάλματος (root mean squared error) 

αποτελεί το δεύτερο μέτρο και υπολογίζεται ως εξής: 

RMSE =       

 Ένα άλλο μέτρο αξιολόγησης των προβλέψεων είναι το μέσο απόλυτο σφάλμα (mean 

absolute percentage error), το συγκεκριμένο συμβολίζεται με MAE και διαφέρει από τα 

προηγούμενα δύο γιατί υπολογίζει μόνο τα απόλυτα σφάλματα της πρόβλεψης. Ο 

υπολογισμός του είναι ο ακόλουθος: 

MAE = 
 

 
         

      

 Όπως το MAE έτσι και το MAPE υπολογίζει μόνο τα απόλυτα σφάλματα αλλά αυτή τη φορά 

ως ποσοστό, είναι το μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα και υπολογίζεται ως εξής: 

MAPE = 
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 Όσο μικρότερες είναι οι τιμές των παραπάνω μέτρων τόσο καλύτερες οι προβλεπόμενες 

τιμές οπότε τόσο καλύτερη και η ικανότητα του υποδείγματος που επιλέξαμε να τις 

πραγματοποιεί. 

 Ο Theil χρησιμοποίησε ένα άλλο μέτρο αξιολόγησης των προβλέψεων, τον συντελεστή 

ανισότητας (inequality coefficient), ο συγκεκριμένος συμβολίζεται με U ή ΤΙC και έχει την 

εξής μορφή: 

U = 
    

  
 

 
           

 

 
          

     

   

     

  

 Ο συντελεστής U ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα του MSE σε σχετικούς όσους. Οι τιμές που 

μπορεί να λάβει είναι από μηδέν έως και ένα. Όταν παίρνει την τιμή μηδέν σημαίνει πως οι 

προβλέψεις είναι ίσες με τις πραγματικές τιμές συνεπώς απόλυτα ακριβείς, όταν το U ισούται 

με τη μονάδα οι προβλέψεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όσο πιο κοντά 

στο μηδέν βρίσκεται ο συντελεστής του Theil τόσο πιο ικανοποιητικές είναι οι προβλέψεις. 

  Μπορούμε να χωρίσουμε το παραπάνω μέτρο αξιολόγησης σε τρία επιμέρους κομμάτια και 

να εξετάσουμε ξεχωριστά το καθένα. 

 Το πρώτο κομμάτι του U αποτελείται από το ποσοστό μεροληψίας (bias proportion), θα το 

συμβολίσουμε ως UM και υπολογίζεται ως εξής: 

UM = 
                    

 
 

 
           

    

     

 

 Όπου: 

      
: ο μέσος των πραγματικών τιμών 

          : ο μέσος των προβλεπόμενων τιμών 

 Το αποτέλεσμα της εξίσωσης UM μας γνωστοποιεί κατά πόσο απέχει ο μέσος των 

πραγματικών και των προβλεπόμενων τιμών, ουσιαστικά αναφερόμαστε στο συστηματικό 

λάθος της πρόβλεψης, προτιμάμε η μεροληψία να είναι όσο πιο μικρή, μεγάλο ποσοστό 

μεροληψίας αντικατοπτρίζει σφάλμα στην εξειδίκευση του υποδείγματος και απαίτηση 

τροποποίησης του. 

 Ένα δεύτερο κομμάτι του συντελεστή ανισότητας του Theil αποτελεί το ποσοστό 

διακύμανσης (variance proportion), θα το συμβολίσουμε με UV και τον υπολογίζουμε ως 

εξής: 

UV = 
          

 
 
           

    

     

 

Όπου: 



Κεφάλαιο 4 Προβλέψεις 2015 

31 
 

     η τυπική απόκλιση της πραγματικής    

     η τυπική απόκλιση της προβλεπόμενης      

 Το ποσοστό της διακύμανσης μετρά την απόκλιση που έχουν μεταξύ τους οι τυπικές 

αποκλίσεις της πραγματικής και της προβλεπόμενης σειράς. Μ' αυτόν τον τρόπο φαίνεται αν 

η μεταβλητότητα της μιας προβλεπόμενης σειράς ταιριάζει με τη μεταβλητότητα της 

πραγματικής. Για να έχει το υπόδειγμα που χρησιμοποιήσαμε καλή προβλεπτική ικανότητα 

το ποσοστό του UV πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερο. 

 Το τρίτο και τελευταίο κομμάτι του συντελεστή U είναι ο συντελεστής συνδιακύμανσης 

(covariance proportion), συμβολίζεται ως UC και παρακάτω είναι ο τρόπος υπολογισμού του:  

UC = 
            

 
 
           

    

     

 

Όπου: 

ρ : ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ πραγματικής και προβλεπόμενης σειράς 

 Ο συντελεστής συνδιακύμανσης συμπεριλαμβάνει όλα τα μη συστηματικά λάθη, συνεπώς 

δεν συνάδει με την εξειδίκευση του υποδείγματος και είναι σχεδόν σίγουρο πως θα υπάρχει. 

 Η σχέση που συνδέει τις τρεις παραπάνω συνιστώσες είναι η ακόλουθη: 

UM + UV + UC = 1 

Ποσοστό μεροληψίας + Ποσοστό διακύμανσης + Ποσοστό συνδιακύμανσης = 1 

 Όπως έχουν δείξει ο Holden et al. (1990) και οι Pindyck and Rubinfeld (1998) οι πρώτες δύο 

πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερες για να έχουμε ικανοποιητικές προβλέψεις κι ας 

αυτό έχει ως αντίκτυπο την αύξηση του ποσοστού συνδιακύμανσης.  

 

4.5 Ανακεφαλαίωση 

 

Οι προβλέψεις σε μια χρονολογική σειρά πραγματοποιούνται ανάλογα με τη διάρκεια που θα 

αφορούν, χωρίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Οι 

βραχυπρόθεσμες πραγματοποιούνται μέσω της τεχνικής ανάλυσης ενώ οι μακροπρόθεσμες 

μέσω της θεμελιώδους ανάλυσης. Άλλη διάκριση αφορά τη ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, 

στην παρούσα διπλωματική ασχολούμαστε με ποσοτική και ποιο συγκεκριμένα με την 

ανάλυση χρηματοοικονομετρικών υποδειγμάτων. 

 Για να αξιολογηθούν οι προβλέψεις που προέκυψαν από τα υποδείγματα χρησιμοποιούνται 

διάφορα κριτήρια. Το μέσο του τετραγώνου του σφάλματος (MSE) όπως και η τετραγωνική 

του ρίζα αποτελούν τα πρώτα μέτρα που εξετάζονται και δίνουν βαρύτητα στα μεγάλα 
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σφάλματα της πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκε. Το μέσο απόλυτο σφάλμα (MAE) και το 

ποσοστό του (MAPE) υπολογίζει το απόλυτο των σφαλμάτων. Όσο μικρότερες είναι οι τιμές 

στα παραπάνω κριτήρια τόσο ακριβέστερες οι προβλέψεις. 

 Άλλο μέτρο αξιολόγησης αποτελεί ο συντελεστής ανισότητας του Theil (U) που παίρνει 

τιμές από 0 έως 1. Όσο πιο κοντά κινείται στη μονάδα τόσο καλύτερες οι προβλέψεις. Ο 

Theil διαχώρισε τον παραπάνω δείκτη σε τρία κομμάτια και αποτελεί το άθροισμα του 

ποσοστού μεροληψίας (UM) του ποσοστού διακύμανσης (UV) και του ποσοστού 

συνδιακύμανσης (UC). Με τα πρώτα δύο ποσοστά να πρέπει να είναι όσο το δυνατό 

μικρότερα ώστε οι προβλέψεις να είναι πιο ακριβείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

5.1 Ανάλυση Εμπειρικών Αποτελεσμάτων Περιόδου 2000 έως 2007 

 

Για το σκοπό της διπλωματικής που αναφέρεται στο να συγκριθεί η προβλεπτική ικανότητα 

των υποδειγμάτων, έγινε μοντελοποίηση των αποδόσεων για τις δύο περιόδους που 

εξετάζουμε.  

 Για την πρώτη περίοδο χρησιμοποιήθηκαν 2000 παρατηρήσεις που αποτελούνται από τις 

αποδόσεις του Γ.Δ.Χ.Α.. Για να προβούμε στη διαδικασία της πρόβλεψης με το κάθε 

υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν οι 100 τελευταίες παρατηρήσεις του δείγματος. 

 Το ιστόγραμμα των παρατηρήσεων εμφανίζεται στο Γράφημα 5.1. 
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Series: R1

Sample 1/03/2000 12/31/2007

Observations 2000

Mean       5.52e-05

Median   0.000200

Maximum  0.079200

Minimum -0.091700

Std. Dev.   0.013309

Skewness  -0.064523

Kurtosis   7.964833

Jarque-Bera  2055.518

Probability  0.000000

 
Γράφημα 5.1 
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 Η διάμεσος (median) της σειράς είναι 0,0002, δηλαδή κινείται πολύ κοντά στο μηδέν, μας 

ενδιαφέρει η διάμεσος γιατί σαν μέτρο είναι λιγότερο ευαίσθητο σε ακραίες τιμές από ότι η 

μέση τιμή. Η μεγαλύτερη ημερήσια απόδοση που παρουσιάζεται είναι 7,92% και η μικρότερη 

-9,17%. Η τυπική απόκλιση είναι 1,3309%.  

 Το Skewness μας δείχνει τη συμμετρία των δεδομένων (βλ. Παράγραφο 2.5), η τιμή του 

είναι -0,064523<0 άρα έχουμε αρνητική ασυμμετρία (negatively skewed) που σημαίνει 

αριστερή ουρά, έχουμε δηλαδή περισσότερες αρνητικές αποδόσεις απ' ότι θετικές. Με την 

κύρτωση μετράμε το βαθμό συγκέντρωσης των τιμών στο μέσο της κατανομής (βλ. 

Παράγραφο 2.5), η τιμή του στην περίπτωση μας είναι 7,9648333>3 που σημαίνει ότι η 

κατανομή παρουσιάζει υπερβολική κύρτωση (excess kurtosis) και χαρακτηρίζεται 

λεπτόκυρτη (leptokurtic). Αλλιώς χαρακτηρίζεται κατανομή με παχιές ουρές (fat tailed) κι 

αυτό δικαιολογείται από το ότι φθίνει απότομα και παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση στις 

ουρές. 

 Το κριτήριο Jarque-Bera για την κανονικότητα της κατανομής παίρνει τιμή 2055,518>>2 

άρα η κατανομή δεν είναι κανονική. 

 Ο τυπικός έλεγχος μοναδιαίας ρίζας που πραγματοποιήθηκε ήταν αυτός των Dickey-Fuller, ο 

οποίος μας έδωσε τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.1. 

Null Hypothesis: R1 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=25) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -40.11534  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.433422  

 5% level  -2.862783  

 10% level  -2.567478  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Πίνακας 5.1 
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Υποθέσεις (βλ: παράγραφο 2.4): 

Η0 : Μη στάσιμη 

Η1 : Στάσιμη 

 Εφόσον το test Dickey-Fuller έχει ως αποτέλεσμα Probability=0<0.05 αποδεχόμαστε την 

εναλλακτική υπόθεση, άρα η χρονολογική σειρά των αποδόσεων είναι στατική. Άρα 

μπορούμε να συνεχίσουμε με την μοντελοποίηση της σειράς. 

 

5.2 Υπόδειγμα (Garch 1,1) 

 

Το πρώτο μοντέλο που παλινδρομήσαμε είναι το Arma (1,1)-Garch (1,1), τα αποτελέσματα 

της παλινδρόμησης φαίνονται στον Πίνακα 5.2. 

Dependent variable : r1 

Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : GARCH (1, 1) model. 

No regressor in the conditional variance 

Student distribution, with 7.41793 degrees of freedom. 

Strong convergence using numerical derivatives 

Log-likelihood = 5763.34 

Robust Standard Errors (Sandwich formula) 

Πίνακας 5.2 

 

 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 0.000504                 0.00026179     1.924       0.0545 

AR(1)                 -0.184493                   0.15227        -1.212        0.2258 

MA(1)                  0.303177                   0.14223        2.132        0.0332 

Cst(V) x 10^4        0.050700              0.028366        1.787        0.0740 

ARCH(Alpha1)      0.102958               0.032479       3.170        0.0015 

GARCH(Beta1)      0.867133              0.046222       18.76        0.0000 

Student(DF)           7.417930               1.1418          6.496        0.0000 
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 Για να εξετάσουμε την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος χρησιμοποιήσαμε τα 

Μέτρα Αξιολόγησης της πρόβλεψης (Forecast Evaluation Measures). Τα αποτελέσματα 

αυτών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης Garch (1,1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE)                           0.0001154 4.898e-008 

Median Squared Error(MedSE)                      2.649e-005 1.794e-008 

Mean Error(ME)                                              0.0002245 -3.771e-005 

Mean Absolute Error(MAE)                              0.007742 0.0001514 

Root Mean Squared Error(RMSE)                         0.01074 0.0002213 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE)                     .NaN 3829 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE)           .NaN 0.6289 

Percentage Correct Sign(PCS)                                               0.61 .NaN 

Theil Inequality Coefficient(TIC)                                        0.9522 0.5559 

Logarithmic Loss Function(LL)                                         .NaN 10.91 

Πίνακας 5.3 

 Όπως αναφερθήκαμε στο Κεφάλαιο 4 (βλ. Παράγραφο 4.4) οι τιμές των MSE, MedSE, ME, 

MAE, RMSE, MAPE, AMAPE, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες για να διέπεται 

το υπόδειγμα από καλή προβλεπτική ικανότητα. Με το υπόδειγμα Garch (1,1) οι τιμές αυτών 

των μέτρων είναι χαμηλές όπως παρατηρούμε στον πίνακα 5.3. Ο συντελεστής του Theil 

παρατηρούμε ότι βρίσκεται κοντά στη μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι προβλέψεις δεν 

συνάδουν με τις πραγματικές τιμές. 

 

5.3 Υπόδειγμα ΕGARCH (1,1) 

 

Η παλινδρόμηση έγινε με το μοντέλο ΕGARCH (1,1), η εκτίμηση της φαίνεται στον Πίνακα 

5.4. 

Dependent variable : r1 

Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : EGARCH (1, 1) model. 

No regressor in the conditional variance 

Normal distribution. 

Weak convergence (no improvement in line search) using numerical derivatives 

Log-likelihood = 5658.77 
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Robust Standard Errors (Sandwich formula) 

Πίνακας 5.4 

 Τα μέτρα αξιολόγησης της πρόβλεψης του παραπάνω υποδείγματος φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης EGARCH (1, 1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE)                           0.0001156 1.327e-007 

Median Squared Error(MedSE)                      2.63e-005 7.44e-008 

Mean Error(ME)                                              0.000203 -0.0002494 

Mean Absolute Error(MAE)                              0.007743 0.0003118 

Root Mean Squared Error(RMSE)                         0.01075 0.0003643 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE)                     .NaN 5783 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE)           .NaN 0.718 

Percentage Correct Sign(PCS)                                               0.61 .NaN 

Theil Inequality Coefficient(TIC)                                        0.9509 0.5713 

Logarithmic Loss Function(LL)                                         .NaN 14.65 

Πίνακας 5.5 

 Παρατηρούμε χαμηλές τιμές των μέτρων αξιολόγησης των προβλέψεων, κοντά στο μηδέν, 

που σημαίνει πως το υπόδειγμα EGARCH παρουσιάζει καλή προβλεπτική ικανότητα. 

 

5.4 Υπόδειγμα GJR-GARCH (1,1) 

  

Η παρακάτω παλινδρόμηση αφορά  το υπόδειγμα GJR-GARCH (1,1), παρατίθεται η 

εκτίμηση της. 

Dependent variable : r1 

Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : GJR (1, 1) model. 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 0.000522 0.00031148 1.675 0.0942 

AR(1)                 0.003626 0.043709 0.08295 0.9339 

MA(1)                  0.121968 0.035145 3.470 0.0005 

Cst(V) x 10^4        -0.008829 7301.4 0.00 1.0000 

ARCH(Alpha1)      0.459548 0.27888 1.648 0.0996 

GARCH(Beta1)      0.998207 0.00062621 1594. 0.0000 

EGARCH(Theta1)           -0.053742 0.017468 -3.077 0.0021 

EGARCH(Theta2)           0.252725 0.049243 5.132 0.0000 
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No regressor in the conditional variance 

Normal distribution. 

Strong convergence using numerical derivatives 

Log-likelihood = 5748.92 

Robust Standard Errors (Sandwich formula) 

Πίνακας 5.6 

 Για την αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας του παραπάνω υποδείγματος 

χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω μέτρα. 

Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης GJR-GARCH (1,1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE)                           0.0001156 4.975e-008 

Median Squared Error(MedSE)                      2.88e-005 1.986e-008 

Mean Error(ME)                                              0.0004433 -4.712e-005 

Mean Absolute Error(MAE)                              0.007788 0.0001564 

Root Mean Squared Error(RMSE)                         0.01075 0.000223 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE)                     .NaN 4062 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE)           .NaN 0.6327 

Percentage Correct Sign(PCS)                                               0.61 .NaN 

Theil Inequality Coefficient(TIC)                                        0.9706 0.5472 

Logarithmic Loss Function(LL)                                         .NaN 11.15 

Πίνακας 5.7 

 Στο υπόδειγμα GJR-GARCH τα κριτήρια που εξετάστηκαν έχουν χαμηλές τιμές 

συμπεραίνουμε  λοιπόν καλή προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος. 

 

5.5 Υπόδειγμα IGARCH(1,1) 

 

Το επόμενο υπόδειγμα που εξετάστηκε είναι το IGARH(1,1). Τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης του παρατίθενται στον Πίνακα 5.8. 

Dependent variable : r1 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 0.000284 0.00027541     1.030   0.3030 

AR(1)                 -0.149444     0.14040    -1.064   0.2873 

MA(1)                  0.272384     0.13273     2.052   0.0403 

Cst(V) x 10^4        0.043616    0.022178     1.967   0.0494 

ARCH(Alpha1)      0.053010    0.019707     2.690   0.0072 

GARCH(Beta1)      0.866451    0.041138     21.06   0.0000 

GJR(Gamma1)           0.113783    0.040127     2.836   0.0046 
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Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : IGARCH (1, 1) model. 

No regressor in the conditional variance 

Normal distribution. 

Strong convergence using numerical derivatives 

Log-likelihood = 5729.48 

Robust Standard Errors (Sandwich formula) 

Πίνακας 5.8 

 Παρατίθενται τα παρακάτω μέτρα αξιολόγησης των προβλέψεων του υποδείγματος. 

Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης IGARCH(1,1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE)                           0.0001154 5.768e-008 

Median Squared Error(MedSE)                      2.601e-005 2.784e-008 

Mean Error(ME)                                              9.444e-005 -8.588e-005 

Mean Absolute Error(MAE)                              0.007717 0.0001813 

Root Mean Squared Error(RMSE)                         0.01074 0.0002402 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE)                     .NaN 3997 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE)           .NaN 0.6516 

Percentage Correct Sign(PCS)                                               0.61 .NaN 

Theil Inequality Coefficient(TIC)                                        0.9416 0.5319 

Logarithmic Loss Function(LL)                                         .NaN 11.9 

Πίνακας 5.9 

 Τα μέτρα αξιολόγησης παραμένουν και σε αυτό το υπόδειγμα σε χαμηλές τιμές με 

αποτέλεσμα την καλή ικανότητα της πρόβλεψης του υποδείγματος.  

 

 

 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 0.000633 0.00026557     2.385   0.0172 

AR(1)                 -0.144866     0.15091   -0.9599   0.3372 

MA(1)                  0.261959     0.14250     1.838   0.0662 

Cst(V) x 10^4        0.016926    0.010376     1.631   0.1030 

ARCH(Alpha1)      0.104834    0.033473     3.132   0.0018 

GARCH(Beta1)      0.895166     
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5.6 Υπόδειγμα FIGARCH(1,1) 

 

Μοντελοποιήσαμε το υπόδειγμα FIGARCH(1,1). Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης 

φαίνονται στον Πίνακα 5.10. 

Dependent variable : r1 

Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : FIGARCH (1, d, 1) model estimated with BBM's method (Truncation 

order : 1000). 

No regressor in the conditional variance 

Normal distribution. 

Strong convergence using numerical derivatives 

Log-likelihood = 5751.68 

Robust Standard Errors (Sandwich formula) 

Πίνακας 5.10 

 Παρακάτω παραθέτουμε τα μέτρα αξιολόγησης των προβλέψεων του υποδείγματος. 

Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης FIGARCH(1,1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE)                           0.0001154 4.661e-008 

Median Squared Error(MedSE)                      2.601e-005 8.65e-009 

Mean Error(ME)                                              8.453e-005 1.038e-005 

Mean Absolute Error(MAE)                              0.007715 0.0002159 

Root Mean Squared Error(RMSE)                         0.01074 0.0002402 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE)                     .NaN 2889 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE)           .NaN 0.6036 

Percentage Correct Sign(PCS)                                               0.61 .NaN 

Theil Inequality Coefficient(TIC)                                        0.9407 0.6176 

Logarithmic Loss Function(LL)                                         .NaN 9.544 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 0.000643 0.00026209     2.454   0.0142 

AR(1)                 -0.157057     0.14683    -1.070   0.2849 

MA(1)                  0.278516     0.13847     2.011   0.0444 

Cst(V) x 10^4        0.089464    0.034279     2.610   0.0091 

d-Figarch             0.364699    0.071228     5.120   0.0000 

ARCH(Phi1)           -0.081661    0.095910   -0.8514   0.3946 

GARCH(Beta1)      0.222322     0.13361     1.664   0.0963 
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Πίνακας 5.11 

 Τα μέτρα αξιολόγησης της πρόβλεψης παραμένουν σε χαμηλές αριθμητικές τιμές και για το 

υπόδειγμα FIGARCH(1,1). Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψουμε μελλοντικές 

τιμές των αποδόσεων του Γ.Δ.Χ.Α.. 

 

5.7 Υπόδειγμα HYGARCH (1, d, 1) 

 

Το τελευταίο υπόδειγμα που αναλύουμε είναι το ΗYGARCH(1,D,1). Τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης φαίνονται στον Πίνακα 5.12. 

Dependent variable : r1 

Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : HYGARCH (1, d, 1) model of Davidson (Truncation order : 1000). 

No regressor in the conditional variance 

Normal distribution. 

Strong convergence using numerical derivatives 

Log-likelihood = 5751.68 

 Robust Standard Errors (Sandwich formula) 

Πίνακας 5.12 

Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. 

Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης HYGARCH (1, d, 1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE)                           0.0001154 4.661e-008 

Median Squared Error(MedSE)                      2.601e-005 8.621e-009 

Mean Error(ME)                                              8.466e-005   1.056e-005 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 0.000643 0.00026138     2.460   0.0140 

AR(1)                 -0.157059     0.14681    -1.070   0.2848 

MA(1)                  0.278504     0.13846     2.011   0.0444 

Cst(V) x 10^4        0.087652    0.066573     1.317   0.1881 

d-Figarch             0.362727    0.093755     3.869   0.0001 

ARCH(Phi1)           -0.082439    0.097530   -0.8453   0.3981 

GARCH(Beta1)      0.220459     0.14350     1.536   0.1246 

Log Alpha (HY)        0.002519    0.082301   0.03061   0.9756 
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Mean Absolute Error(MAE)                              0.007715    0.0001263 

Root Mean Squared Error(RMSE)                         0.01074    0.0002159 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE)                     .NaN 2885 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE)           .NaN 0.6034 

Percentage Correct Sign(PCS)                                               0.61 .NaN 

Theil Inequality Coefficient(TIC)                                        0.9408        0.618 

Logarithmic Loss Function(LL)                                         .NaN 9.538 

Πίνακας 5.13 

 Όπως φαίνεται οι τιμές των μέτρων αξιολόγησης των προβλέψεων για το υπόδειγμα 

HYGARCH (1,d,1) είναι μικρές. Συμπεραίνουμε ότι το υπόδειγμα είναι ικανό να προβεί σε 

προβλέψεις. 

 

5.8 Ανακεφαλαίωση 

 

Εφόσον διαπιστώθηκε ότι η χρονολογική σειρά των ημερήσιων αποδόσεων του Γ.Δ.Χ.Α 

είναι στάσιμη, συνεχίσαμε στο στάδιο των παλινδρομήσεων για να αποφανθούμε στο ποια 

υποδείγματα έχουν καλύτερη προβλεπτική ικανότητα, 

 Τα υποδείγματα που εξετάσαμε για την περίοδο 2000 έως 2007, είναι το GARCH, το 

EGARCH, το GJRGARH, το IGARCH, το FIGARH και το HYGARCH. 

 Με τις τιμές των μέτρων αξιολόγησης των προβλέψεων συμπεραίνουμε ότι τα υποδείγματα 

μας είναι ικανά για προβλέψεις. Η σύγκριση αυτών πραγματοποιείται στο Κεφάλαιο 7. 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 6 Ανάλυση Εμπειρικών Αποτελεσμάτων Δεύτερης Περιόδου 2015 

43 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 

6.1 Ανάλυση Εμπειρικών Αποτελεσμάτων Περιόδου 2008 έως 2015 

 

Για την ανάγκη της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 1899 ημερήσιες παρατηρήσεις των 

αποδόσεων του Γ.Δ.Χ.Α. με τις 100 τελευταίες παρατηρήσεις να μένουν εκτός δείγματος 

ώστε να αποφανθούμε για την προβλεπτική ικανότητα κάθε μοντέλου. Για τον έλεγχο 

κανονικότητας των παρατηρήσεων παρατίθεται το ιστόγραμμα τους, Γράφημα 6.1. 

0
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-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Series: R2

Sample 1/02/2008 9/28/2015

Observations 1899

Mean      -0.000803

Median  -0.000600

Maximum  0.143700

Minimum -0.162300

Std. Dev.   0.023887

Skewness   0.048879

Kurtosis   6.600899

Jarque-Bera  1026.728

Probability  0.000000

 

Γράφημα 6.1 

Η διάμεσος (median) της σειράς είναι -0,000600, δηλαδή κινείται πολύ κοντά στο μηδέν, μας 

ενδιαφέρει η διάμεσος γιατί σαν μέτρο είναι λιγότερο ευαίσθητο σε ακραίες τιμές από ότι η 

μέση τιμή. Η μεγαλύτερη απόδοση είναι 14,37% και η μικρότερη -16,23%  Η τυπική 

απόκλιση είναι 2,3887%.  

 Το Skewness μας δείχνει τη συμμετρία των δεδομένων (βλ. Παράγραφο 2.5), η τιμή του 

είναι  0,048879>0 άρα έχουμε θετική ασυμμετρία (negatively skewed) που σημαίνει δεξιά 

ουρά, έχουμε δηλαδή περισσότερες θετικές αποδόσεις απ' ότι αρνητικές. Με την κύρτωση 

μετράμε το βαθμό συγκέντρωσης των τιμών στο μέσο της κατανομής (βλ. Παράγραφο 2.5), η 

τιμή της στην περίπτωση μας είναι 6,600899>3 που σημαίνει ότι η κατανομή παρουσιάζει 

υπερβολική κύρτωση (excess kurtosis) και χαρακτηρίζεται λεπτόκυρτη (leptokurtic). Αλλιώς 
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χαρακτηρίζεται κατανομή με παχιές ουρές (fat tailed) κι αυτό δικαιολογείται από το ότι 

φθίνει απότομα και παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση στις ουρές. 

 Το κριτήριο Jarque-Bera για την κανονικότητα της κατανομής παίρνει τιμή 1026,728>>2 

άρα η κατανομή δεν είναι κανονική. 

 Ο τυπικός έλεγχος μοναδιαίας ρίζας που πραγματοποιήθηκε ήταν αυτός των Dickey-Fuller, ο 

οποίος μας έδωσε τα αποτελέσματα του Πίνακα 6.1. 

Null Hypothesis: R2 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=25) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -40.78637  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.433595  

 5% level  -2.862860  

 10% level  -2.567519  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Πίνακας 6.1 

Υποθέσεις (βλ: παράγραφο 2.4): 

Η0 : Μη στάσιμη 

Η1 : Στάσιμη 

 Εφόσον το test Dickey-Fuller έχει ως αποτέλεσμα Probability=0<0.05 αποδεχόμαστε την 

εναλλακτική υπόθεση, άρα η χρονολογική σειρά των αποδόσεων είναι στατική. Άρα 

μπορούμε να συνεχίσουμε με την μοντελοποίηση της σειράς. 

 

6.2 Υπόδειγμα (Garch 1,1) 

 

Το πρώτο μοντέλο που παλινδρομήσαμε είναι το Arma (1,1)-Garch (1,1), τα αποτελέσματα 

της παλινδρόμησης φαίνονται στον Πίνακα 6.2. 

Dependent variable : r2 
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Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : GARCH (1, 1) model. 

No regressor in the conditional variance 

Normal distribution. 

Strong convergence using numerical derivatives 

Log-likelihood = 4306.93 

 Robust Standard Errors (Sandwich formula) 

Πίνακας 6.2 

 Για να εξετάσουμε την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος χρησιμοποιήσαμε τα 

Μέτρα Αξιολόγησης της πρόβλεψης (Forecast Evaluation Measures). Τα αποτελέσματα 

αυτών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης Garch (1,1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE) 0.001087 9.767e-006 

Median Squared Error(MedSE) 0.0002088 2.538e-007 

Mean Error(ME) -0.001009 0.0005002 

Mean Absolute Error(MAE) 0.02216 0.001085 

Root Mean Squared Error(RMSE) 0.03297 0.003125 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE) .NaN 211.9 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE) .NaN 0.5653 

Percentage Correct Sign(PCS) 0.5 .NaN 

Theil Inequality Coefficient(TIC) 0.9868 0.8114 

Logarithmic Loss Function(LL) .NaN 7.385 

Πίνακας 6.3 

 Όπως αναφερθήκαμε στο Κεφάλαιο 4 (βλ. Παράγραφο 4.4) οι τιμές των MSE, MedSE, ME, 

MAE, RMSE, MAPE, AMAPE, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες για να διέπεται 

το υπόδειγμα από καλή προβλεπτική ικανότητα. Με το υπόδειγμα Garch (1,1) οι τιμές αυτών 

των μέτρων είναι χαμηλές όπως παρατηρούμε στον πίνακα 6.3. Ο συντελεστής του Theil 

παρατηρούμε ότι βρίσκεται κοντά στη μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι προβλέψεις δεν 

συνάδουν με τις πραγματικές τιμές. 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 -0.000057 0.00059223 -0.09555   0.9239 

AR(1)                 -0.642424     0.26591    -2.416   0.0158 

MA(1)                  0.715716     0.24150     2.964   0.0031 

Cst(V) x 10^4        0.232974    0.071803     3.245   0.0012 

ARCH(Alpha1)      0.081731    0.014630     5.587   0.0000 

GARCH(Beta1)      0.875612    0.022789     38.42   0.0000 
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6.3 Υπόδειγμα ΕGARCH (1,1) 

 

Η παλινδρόμηση έγινε με το μοντέλο ΕGARCH (1,1), η εκτίμηση της φαίνεται στον Πίνακα 

6.4. 

Dependent variable : r2 

Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : EGARCH (1, 1) model. 

No regressor in the conditional variance 

Normal distribution. 

Estimation done using the MaxSA algorithm 

Weak convergence (no improvement in line search) using numerical derivatives 

Log-likelihood = 4243.89 and temperature 2.35099e-037 

 Robust Standard Errors (Sandwich formula) 

Πίνακας 6.4 

 Τα μέτρα αξιολόγησης της πρόβλεψης του παραπάνω υποδείγματος φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης EGARCH (1, 1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE)                           0.001087   9.455e-006 

Median Squared Error(MedSE)                      0.0002107    9.28e-007 

Mean Error(ME)                                              -0.001177 -3.517e-005 

Mean Absolute Error(MAE)                              0.02216     0.001363 

Root Mean Squared Error(RMSE)                         0.03297     0.003075 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE)                     .NaN 414.1 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE)           .NaN 0.6215 

Percentage Correct Sign(PCS)                                               0.51         .NaN 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 0.000110 0.00071628    0.1535   0.8780 

AR(1)                 -0.623516     0.17193    -3.627   0.0003 

MA(1)                  0.704103     0.15593     4.515   0.0000 

Cst(V) x 10^4        -65108.998222      4219.6    -15.43   0.0000 

ARCH(Alpha1)      0.897204     0.67167     1.336   0.1818 

GARCH(Beta1)      0.991826   0.0035455     279.7   0.0000 

EGARCH(Theta1)           -0.024582    0.011875    -2.070   0.0386 

EGARCH(Theta2)           0.148814    0.058051     2.563   0.0104 
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Theil Inequality Coefficient(TIC)                                        0.9858       0.7007 

Logarithmic Loss Function(LL)                                         .NaN 9.468 

Πίνακας 6.5 

 Παρατηρούμε χαμηλές τιμές των μέτρων αξιολόγησης των προβλέψεων, κοντά στο μηδέν, 

που σημαίνει πως το υπόδειγμα EGARCH παρουσιάζει καλή προβλεπτική ικανότητα. 

 

6.4 Υπόδειγμα GJR-GARCH (1,1) 

  

Η παρακάτω παλινδρόμηση αφορά  το υπόδειγμα GJR-GARCH (1,1), παρατίθεται η 

εκτίμηση της. 

Dependent variable : r2 

Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : GJR (1, 1) model. 

No regressor in the conditional variance 

Normal distribution. 

Strong convergence using numerical derivatives 

Log-likelihood = 4315.45 

 Robust Standard Errors (Sandwich formula) 

Πίνακας 6.6 

 Για την αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας του παραπάνω υποδείγματος 

χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω μέτρα. 

 

 

 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 -0.000583 0.00053505    -1.090   0.2760 

AR(1)                 -0.674177     0.30174    -2.234   0.0256 

MA(1)                  0.744162     0.27221     2.734   0.0063 

Cst(V) x 10^4        0.226820    0.076325     2.972   0.0030 

ARCH(Alpha1)      0.0030 0.017380     2.321   0.0204 

GARCH(Beta1)      0.880249    0.025190     34.95   0.0000 

GJR(Gamma1)           0.076552    0.026764     2.860   0.0043 
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Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης GJR-GARCH (1,1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE)                           0.001086 9.761e-006 

Median Squared Error(MedSE)                      0.0002147 2.62e-007 

Mean Error(ME)                                              -0.0004825 0.0004925 

Mean Absolute Error(MAE)                              0.02218 0.001088 

Root Mean Squared Error(RMSE)                         0.03296 0.003124 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE)                     .NaN 214.5 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE)           .NaN 0.566 

Percentage Correct Sign(PCS)                                               0.5 .NaN 

Theil Inequality Coefficient(TIC)                                        0.9781 0.8095 

Logarithmic Loss Function(LL)                                         .NaN 7.417 

Πίνακας 6.7 

 Στο υπόδειγμα GJR-GARCH τα κριτήρια που εξετάστηκαν έχουν χαμηλές τιμές 

συμπεραίνουμε  λοιπόν καλή προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος. 

 

6.5 Υπόδειγμα IGARCH(1,1) 

 

Το επόμενο υπόδειγμα που εξετάστηκε είναι το IGARH(1,1). Τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης του παρατίθενται στον Πίνακα 6.8. 

Dependent variable : r2 

Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : IGARCH (1, 1) model. 

No regressor in the conditional variance 

Normal distribution. 

Strong convergence using numerical derivatives 

Log-likelihood = 4297.53 

 Robust Standard Errors (Sandwich formula) 
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Πίνακας 6.8 

 Παρατίθενται τα παρακάτω μέτρα αξιολόγησης των προβλέψεων του υποδείγματος. 

Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης IGARCH(1,1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE)                           0.001087 9.496e-006 

Median Squared Error(MedSE)                      0.00021 1.165e-006 

Mean Error(ME)                                              -0.001137 -0.0002178 

Mean Absolute Error(MAE)                              0.02216 0.001489 

Root Mean Squared Error(RMSE)                         0.03297 0.003082 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE)                     .NaN 501 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE)           .NaN 0.6372 

Percentage Correct Sign(PCS)                                               0.5 .NaN 

Theil Inequality Coefficient(TIC)                                        0.9866 0.6721 

Logarithmic Loss Function(LL)                                         .NaN 10.09 

Πίνακας 6.9 

 Τα μέτρα αξιολόγησης παραμένουν και σε αυτό το υπόδειγμα σε χαμηλές τιμές με 

αποτέλεσμα την καλή ικανότητα της πρόβλεψης του υποδείγματος.  

 

6.6 Υπόδειγμα FIGARCH(1,1) 

 

Μοντελοποιήσαμε το υπόδειγμα FIGARCH(1,1). Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης 

φαίνονται στον Πίνακα 6.10. 

Dependent variable : r2 

Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : FIGARCH (1, d, 1) model estimated with BBM's method (Truncation 

order : 1000). 

No regressor in the conditional variance 

Normal distribution. 

Strong convergence using numerical derivatives 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 0.000071 0.00058400    0.1222   0.9028 

AR(1)                 -0.654037     0.25848    -2.530   0.0115 

MA(1)                  0.725600     0.23452     3.094   0.0020 

Cst(V) x 10^4        0.071945    0.030651     2.347   0.0190 

ARCH(Alpha1)      0.096037    0.022791     4.214   0.0000 

GARCH(Beta1)      0.903963     
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Log-likelihood = 4307.55 

Robust Standard Errors (Sandwich formula) 

Πίνακας 6.10 

 Παρακάτω παραθέτουμε τα μέτρα αξιολόγησης  των προβλέψεων του υποδείγματος. 

Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης FIGARCH(1,1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE)                           0.001087 9.542e-006 

Median Squared Error(MedSE)                      0.0002088 5.395e-007 

Mean Error(ME)                                              -0.0009987 0.0002211 

Mean Absolute Error(MAE)                              0.02216 0.00121 

Root Mean Squared Error(RMSE)                         0.03297 0.003089 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE)                     .NaN 310.5 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE)           .NaN 0.5949 

Percentage Correct Sign(PCS)                                               0.5 .NaN 

Theil Inequality Coefficient(TIC)                                        0.9875 0.748 

Logarithmic Loss Function(LL)                                         .NaN 8.497 

Πίνακας 6.11 

 Τα μέτρα αξιολόγησης της πρόβλεψης παραμένουν σε χαμηλές αριθμητικές τιμές όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 6.11 και για το υπόδειγμα FIGARCH(1,1). Άρα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να προβλέψουμε μελλοντικές τιμές των αποδόσεων του Γ.Δ.Χ.Α.. 

 

6.7 Υπόδειγμα HYGARCH (1, d, 1) 

 

Το τελευταίο υπόδειγμα που αναλύουμε είναι το ΗYGARCH(1,D,1). Τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης φαίνονται στον Πίνακα 6.12. 

Dependent variable : r2 

Mean Equation : ARMA (1, 1) model. 

No regressor in the conditional mean 

Variance Equation : HYGARCH (1, d, 1) model of Davidson (Truncation order : 1000). 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 -0.000066 0.00061754   -0.1075   0.9144 

AR(1)                 -0.621665     0.26087    -2.383   0.0173 

MA(1)                  0.694983     0.23928     -2.383   0.0037 

Cst(V) x 10^4        0.387262     0.17700     2.188   0.0288 

d-Figarch             0.373479     0.11119     3.359   0.0008 

ARCH(Phi1)           0.086728    0.086985    0.9971   0.3189 

GARCH(Beta1)      0.430518     0.15382     2.799   0.0052 
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No regressor in the conditional variance 

Normal distribution. 

Strong convergence using numerical derivatives 

Log-likelihood = 4310.71 

Robust Standard Errors (Sandwich formula) 

Πίνακας 6.12 

Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος HYGARCH παρατίθεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Μέτρα Αξιολόγησης της Πρόβλεψης HYGARCH (1, d, 1) 

 

 Mean Variance 

Mean Squared Error(MSE)                           0.001087   9.761e-006 

Median Squared Error(MedSE)                      0.0002088   2.567e-007 

Mean Error(ME)                                              -0.0009769    0.0004958 

Mean Absolute Error(MAE)                              0.02216     0.001087 

Root Mean Squared Error(RMSE)                         0.03296     0.003124 

Mean Absolute Percentage Error(MAPE)                     .NaN 213.2 

Adjusted Mean Absolute Percentage Error(AMAPE)           .NaN 0.5659 

Percentage Correct Sign(PCS)                                               0.51         .NaN 

Theil Inequality Coefficient(TIC)                                        0.9874       0.8102 

Logarithmic Loss Function(LL)                                         .NaN 7.406 

Πίνακας 6.13 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.13 οι τιμές των μέτρων αξιολόγησης των προβλέψεων για το 

υπόδειγμα HYGARCH (1,d,1) είναι μικρές. Συμπεραίνουμε ότι το υπόδειγμα είναι ικανό να 

προβεί σε προβλέψεις. 

 

 

 

 

 Coefficient    Std.Error   t-value       t-prob 

Cst(M)                 -0.000088 0.00059333   -0.1485   0.8820 

AR(1)                 -0.627591     0.25426    -2.468   0.0137 

MA(1)                  0.700031     0.23319     3.002   0.0027 

Cst(V) x 10^4        0.363086     0.41024    0.8851   0.3762 

d-Figarch             0.948136     0.30938     3.065   0.0022 

ARCH(Phi1)           -0.052761     0.14579   -0.3619   0.7175 

GARCH(Beta1)      0.809273     0.22227     3.641   0.0003 

Log Alpha (HY)        -0.064886    0.085267   -0.7610   0.4468 
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6.8 Ανακεφαλαίωση 

 

Εφόσον διαπιστώθηκε ότι η χρονολογική σειρά των ημερήσιων αποδόσεων του Γ.Δ.Χ.Α 

είναι στάσιμη, συνεχίσαμε στο στάδιο των παλινδρομήσεων για να αποφανθούμε στο ποια 

υποδείγματα έχουν καλύτερη προβλεπτική ικανότητα, 

 Τα υποδείγματα που εξετάσαμε για την περίοδο 2008 έως 2015, είναι το GARCH, το 

EGARCH, το GJRGARH, το IGARCH, το FIGARH και το HYGARCH. 

 Με τις τιμές των μέτρων αξιολόγησης των προβλέψεων συμπεραίνουμε ότι τα υποδείγματα 

μας είναι ικανά για προβλέψεις. Η σύγκριση της προβλεπτικής ικανότητας των υποδειγμάτων 

μεταξύ των δύο περιόδων αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Για τη σύγκριση της προβλεπτικής ικανότητας των υποδειγμάτων δημιουργήσαμε πίνακες 

που δείχνουν κάθε μέτρο ξεχωριστά για κάθε υπόδειγμα και κάθε περίοδο αντίστοιχα. Για 

λόγους οικονομίας, οι συντελεστές των υποδειγμάτων παραλείπονται μιας και όλοι αφορούν 

παλινδρομήσεις με παραμέτρους (1,1). 

 

7.1 Σύγκριση του Μέσου Τετραγώνου του Σφάλματος (MSE) 

 

Το πρώτο μέτρο αξιολόγησης είναι το MSE, οι τιμές του οπίου παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Προβλεπτικό Μέτρο MSE 
Περίοδοι 

2000-2007 2008-2015 

Μοντέλα 

Garch 0.0001154 0.001087 

EGarch 0.0001156 0.001087   

GJR-Garch 0.0001156 0.001086 

Igarch 0.0001154 0.001087 

FIGarch 0.0001154 0.001087 

HYGarch 0.0001154 0.001087   

Πίνακας 7.1 

 Το πιο ικανό προβλεπτικό υπόδειγμα είναι αυτό που ελαχιστοποιεί το μέσο του τετραγώνου 

του σφάλματος. Στην περίπτωση μας για την πρώτη περίοδο, τέσσερα από τα έξη 

υποδείγματα έχουν την ίδια ελάχιστη τιμή, άρα σύμφωνα με αυτό το μέτρο συμπεραίνουμε 

ότι και τα τέσσερα (Garch, IGarch, FIGarch, HYGarch) παρουσιάζουν την ίδια προβλεπτική 

ικανότητα. 

 Όσον αφορά τη δεύτερη περίοδο το υπόδειγμα που φέρνει τα καλύτερα προβλεπτικά 

αποτελέσματα είναι το GJR-Garch. 

 Η σύγκριση της προβλεπτικής ικανότητας μεταξύ των περιόδων δείχνει ότι καλύτερη 

προβλεπτική ικανότητα υπάρχει στην πρώτη περίοδο όποιο υπόδειγμα κι αν 

χρησιμοποιήσουμε . 
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7.2 Σύγκριση Διαμέσου Τετραγώνου του Σφάλματος (MedSE) 

 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη διάμεσο του τετραγώνου του σφάλματος στον παρακάτω 

πίνακα. 

Προβλεπτικό Μέτρο MedSE 
Περίοδοι 

2000-2007 2008-2015 

Μοντέλα 

Garch 2.649e-005   0.0002088 

EGarch 2.63e-005    0.0002107 

GJR-Garch 2.88e-005   0.0002147 

Igarch 2.601e-005   0.00021 

FIGarch 2.601e-005    0.0002088 

HYGarch 2.601e-005   0.0002088 

Πίνακας 7.2 

 Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 7.2 η πρώτη περίοδος προκρίνει ως  πιο ικανά υποδείγματα 

για προβλέψεις το IGarch, το FIGarch και το HYGarch με ίδια ελάχιστη τιμή 2.601e-005. 

 Για τη μετέπειτα περίοδο η καλύτερη προβλεπτική ικανότητα παρατηρείται ότι διέπεται από 

τρία υποδείγματα. Το Garch, το FIGarch και το HYGarch, το προβλεπτικό μέτρο που 

χρησιμοποιήσαμε έχει την ίδια ελάχιστη τιμή 0,0002088 και στα τρία μοντέλα. 

 Όποιο μοντέλο κι αν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το μέτρο MedSE λειτουργεί καλύτερα 

προβλεπτικά αν αφορά την πρώτη περίοδο. 

 

7.3 Σύγκριση Μέσου Σφάλματος (ME) 

 

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται σύγκριση του Μέσου Σφάλματος για κάθε υπόδειγμα και κάθε 

περίοδο που εξετάζουμε. 

Προβλεπτικό Μέτρο ME Περίοδοι 

2000-2007 2008-2015 

Μοντέλα 

Garch 0.0002245 -0,001009 

EGarch 0.000203   -0,001177 

GJR-Garch 0.0004433 -0,0004825 

Igarch 9.444e-005  -0,001137 

FIGarch 8.453e-005   -0,0009987 
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HYGarch 8.466e-005   -0,0009769 

Πίνακας 7.3 

Όσον αφορά την πρώτη περίοδο το υπόδειγμα με την καλύτερη προβλεπτική ικανότητα που 

προκρίνεται είναι το FIGarch. Η δεύτερη περίοδος προκρίνει ως καλύτερο προβλεπτικό 

υπόδειγμα το GJR-Garch.   

Οι αποδόσεις της πρώτης περιόδου σύμφωνα με το προβλεπτικό μέτρο ME υπερτερούν στη 

διαδικασία της πρόβλεψης ανεξαρτήτως του υποδείγματος που θα μοντελοποιηθεί σε σχέση 

με τις αποδόσεις της δεύτερης. 

 

7.4 Σύγκριση Μέσου Απόλυτου Σφάλματος (ΜΑΕ) 

 

Τα αποτελέσματα του μέτρου ΜΑΕ για κάθε υπόδειγμα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Προβλεπτικό Μέτρο MAE 
Περίοδοι 

2000-2007 2008-2015 

Μοντέλα 

Garch 0,007742 0,02216 

EGarch 0,007743 0,02216 

GJR-Garch 0,007788 0,02218 

Igarch 0,007717 0,02216 

FIGarch 0,007715 0,02216 

HYGarch 0,007715 0,02216 

Πίνακας 7.4 

  Οι τιμές του μέσου σφάλματος για την πρώτη περίοδο προκρίνουν τα υποδείγματα FIGarch 

και HYGarch ως αυτά με την καλύτερη προβλεπτική ικανότητα. Για τη δεύτερη περίοδο, 

όλες οι τιμές του μέτρου ελαχιστοποιούνται και είναι ίσες εκτός από αυτή του GJR-Garch,  

οπότε όλα έχουν ίδια προβλεπτική ικανότητα εκτός από το GJR-Garch σύμφωνα με το MAE. 

 Σύμφωνα με το προβλεπτικό μέτρο ΜΑΕ όποιο υπόδειγμα κι αν χρησιμοποιήσουμε παρέχει 

καλύτερη προβλεπτική ικανότητα όταν αφορά την πρώτη περίοδο που εξετάζουμε παρά τη 

δεύτερη. 

 

7.5 Σύγκριση της Τετραγωνικής Ρίζας του Μέσου του Τετράγωνου του                                                                               

Σφάλματος (RMSE) 

 

Το επόμενο προβλεπτικό μέτρο που συγκρίνουμε είναι αυτό της τετραγωνικής ρίζας του 

μέσου του τετραγώνου του σφάλματος. 
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Προβλεπτικό Μέτρο RMSE Περίοδοι 

2000-2007 2008-2015 

Μοντέλα 

Garch 0.01074 0.03297 

EGarch 0.01075 0.03297     

GJR-Garch 0.01075 0.03296 

Igarch 0.01074 0.03297 

FIGarch 0.01074 0.03297 

HYGarch 0.01074    0.03296     

Πίνακας 7.5 

 Στην πρώτη περίοδο όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 7.5 τέσσερα υποδείγματα έχουν την 

ίδια κατώτερη τιμή οπότε και προκρίνονται ως αυτά με την καλύτερη προβλεπτική ικανότητα 

για τη χρονολογική σειρά, τα υποδείγματα είναι, το Garch, το IGarch, το FIGarch και το 

HYGarch. Για τη δεύτερη περίοδο τα υποδείγματα με την μικρότερη τιμή που προκρίνονται 

με βάση το μέτρο για την καλύτερη προβλεπτική του ικανότητα είναι το GJR-Garch και το 

HYGarch. 

 Η σύγκριση της προβλεπτικής ικανότητας μεταξύ των δύο περιόδων σύμφωνα με το μέτρο 

RMSE μας δείχνει ότι ανεξαρτήτως υποδείγματος η πρώτη περίοδος υπερτερεί της δεύτερης. 

 

7.6 Σύγκριση Ποσοστού Σωστών Σημείων (PCS) 

 

Το προτελευταίο προβλεπτικό μέτρο αξιολόγησης των υποδειγμάτων είναι το ποσοστό 

σωστών σημείων, δηλαδή αποτελεί το ποσοστό των σωστών προβλέψεων των ημερήσιων 

αποδόσεων του Γ.Δ.Χ.Α. 

Προβλεπτικό Μέτρο PCS 
Περίοδοι 

2000-2007 2008-2015 

Μοντέλα 

Garch 0.61 0.5 

EGarch 0.61 0.51         

GJR-Garch 0.61 0.5 

Igarch 0.61 0.5 

FIGarch 0.61 0.5 

HYGarch 0.61 0.51         

Πίνακας 7.6 
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Όπως παρατηρούμε οι τιμές του PCS για την πρώτη περίοδο είναι κοινές άρα όλα τα 

υποδείγματα θεωρούμε πως έχουν την ίδια προβλεπτική ικανότητα σύμφωνα με το μέτρο. 

Όσον αφορά τη δεύτερη περίοδο μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζουν τα υποδείγματα EGarch 

και HYGarch οπότε και προκρίνονται έναντι των υπολοίπων στην ικανότητα τους να 

προβούν σε προβλέψεις. 

 Η πρώτη περίοδος σύμφωνα με το PCS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέψεις καλύτερα 

από ότι η δεύτερη ανεξαρτήτως υποδείγματος. 

 

7.7 Σύγκριση του Συντελεστή του Theil (TIC) 

 

Παρακάτω παρατίθεται ο συγκριτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του μέτρου U ή TIC (βλ. 

Παράγραφο 4.4). 

Προβλεπτικό Μέτρο RMSE 
Περίοδοι 

2000-2007 2008-2015 

Μοντέλα 

Garch 0,9522 0,9868 

EGarch 0,9509 0,9858 

GJR-Garch 0,9706 0,9781 

Igarch 0,9416 0,9866 

FIGarch 0,9407 0,9875 

HYGarch 0,9408 0,9874 

Πίνακας 7.7 

 Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 7.6 στην πρώτη περίοδο που εξετάζουμε το υπόδειγμα που 

παρουσιάζει την καλύτερη προβλεπτική ικανότητα είναι το FIGarch. Στη δεύτερη περίοδο το 

αντίστοιχο καλύτερο προβλεπτικό υπόδειγμα είναι το GJR-Garch.  

 Σύμφωνα με το κριτήριο του συντελεστή του Theil τα υποδείγματα της πρώτης περιόδου 

παρουσιάζουν καλύτερη προβλεπτική ικανότητα από ότι τα υποδείγματα της δεύτερης. 

 

7.8 Συμπερασματική Σύγκριση 

 

Ανεξάρτητα από το πιο προβλεπτικό μέτρο κι αν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε, 

παρατηρούμε ότι όλα τα υποδείγματα παρέχουν καλύτερη προβλεπτική ικανότητα όταν 

παλινδρομούμε τις αποδόσεις του Γ.Δ.Χ.Α της πρώτης περιόδου 2000-2007.   

 Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι την περίοδο προ κρίσης, αν θεωρήσουμε ότι η κρίση 

ξεκίνησε το 2008, τα υποδείγματα μπορούσαν να προβλέψουν καλύτερα τις μετέπειτα τιμές 

του δείκτη από ότι τα ίδια υποδείγματα μπορούν στη μετέπειτα περίοδο. 
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 Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα υποδείγματα με την καλύτερη 

προβλεπτική ικανότητα σύμφωνα με τα μέτρα που υπολογίσαμε για κάθε χρονική περίοδο. 

Υποδείγματα με την καλύτερη προβλεπτική ικανότητα 

Προβλεπτικά Μέτρα 

Αξιολόγησης 

Περίοδοι 

2000-2007 2008-2015 

MSE 

Garch, Igarch, FIGarch, 

HYGarch GJR-Garch 

MDSE IGarch, FIGarch, HYGarch Garch,FIGarch, HYGarch 

ΜΕ FIGarch GJR-Garch 

MAE FIGarch, HYGarch 

Garch, EGarch, IGarch, FIGarch, 

HYGarch 

RMSE 

Garch, Igarch, FIGarch, 

HYGarch GJR-Garch, HYGarch 

PCS 

Garch, EGarch,IGarch, 

FIGarch, HYGarch, GJR-

Garch EGarch, HYGarch 

TIC FIGarch GJR-Garch 

Πίνακας 7.8 

 Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 7.8 το υπόδειγμα που προκρίνεται ως αυτό με την 

καλύτερη προβλεπτική ικανότητα για την πρώτη περίοδο είναι το FIGarch. Οι τιμές όλων των 

μέτρων ελαχιστοποιούνται όταν χρησιμοποιείται το FIGarch υπόδειγμα. Για τη δεύτερη 

περίοδο τα υποδείγματα που ελαχιστοποιούν τα περισσότερα μέτρα αξιολόγησης είναι το 

GJR-Garch και το HYGarch. 

 

7.9 Ανακεφαλαίωση 

 

Στο 7
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο διαπιστώσαμε ποια υποδείγματα παρέχουν καλύτερη 

προβλεπτική ικανότητα. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε για κάθε μέτρο ξεχωριστά όπως και 

για κάθε περίοδο συγκεντρωτικά. 

 Όποιο Μέτρο Αξιολόγησης των προβλέψεων υπολογίστηκε μας έδειξε ότι τα υποδείγματα 

παρέχουν καλύτερη προβλεπτική ικανότητα την πρώτη περίοδο που εξετάσαμε. Αυτό μας 

δείχνει ότι τα υποδείγματα προβλέπουν πιο ακριβείς τιμές για την περίοδο 2000-2007 παρά 

για την περίοδο 2008-2015. 

Τα υπόδειγμα που έχουν καλύτερη προβλεπτική ικανότητα σύμφωνα με τα μέτρα 

αξιολόγησης είναι το FIGarch για την πρώτη  και το GJR-Garch και HIGarch για τη δεύτερη 

περίοδο. 
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