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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η σχέση που υπάρχει μεταξύ του όγκου συναλλαγών ενός χρηματιστηριακού δείκτη 

και των τιμών κλεισίματος των μετοχών του, αποτελεί αντικείμενο μελέτης για 

περισσότερο από μισό αιώνα. Πολλές έρευνες υποστηρίζουν πως υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών, ενώ κάποιες άλλες υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει αρνητική συσχέτιση και κάποιες άλλες καταλήγουν ότι πρόκειται για 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της 

σχέσης που υπάρχει μεταξύ του όγκου συναλλαγών και της τιμής κλεισίματος του 

δείκτη Dow Jones. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια 

δεδομένα από τον Ιανουάριο του 2000 ως τον Μάιο του 2014 για την τιμή 

κλεισίματος του δείκτη Dow Jones και για τον όγκο των συναλλαγών.  Τα στοιχεία 

συγκεντρώθηκαν από την Wall Street Journal. Με τη μελέτη αυτή έγινε αντιληπτό, 

ότι ο όγκος συναλλαγών και η τιμή κλεισίματος του Dow Jones δεν αποτελούν 

ανεξάρτητα μεγέθη. Ο όγκος των συναλλαγών επηρεάζει αρνητικά την τιμή 

κλεισίματος του δείκτη DJ, δηλαδή αύξηση του όγκου οδηγεί σε μείωση της τιμής 

κλεισίματος.  Επίσης, έγινε εμφανές  ότι ο όγκος των συναλλαγών επιδρά αρνητικά 

στη μεταβλητότητα του δείκτη κλεισίματος DJ. Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία 

που υπάρχει πάνω στη συγκεκριμένη μελέτη, αλλά και τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στη δεύτερη 

ομάδα ερευνών που υποστηρίζει ότι  υπάρχει αρνητική σημαντική σχέση μεταξύ 

αυτών των δύο μεταβλητών.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Όγκος Συναλλαγών, Τιμές κλεισίματος, Dow Jones. 
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ABSTRACT 
 

 

The relationship between the volume of transactions of a financial index and closing 

prices of the shares, is o topic for many studies for more than half a century. Many 

studies argue that there is a positive correlation between these two variables, while 

others argue that there is a negative correlation and others conclude that they are 

independent variables. The purpose of this study is to investigate the relationship 

between the volume of transactions and the closing price of the index Dow Jones. For 

the empirical analysis daily data are used from January 2000 to May 2014 including 

the closing price of the Dow Jones index and the volume of transactions. The data 

were gathered by the Wall Street Journal. In this study it was conducted that the 

volume of transactions and the closing price of the Dow Jones are not independently 

sizes. The volume of trade negatively affects the closing price of the index DJ, which 

means that an increase in volume leads to a reduction of the closing price. It also 

became evident that the volume of trade negatively affects the volatility DJ's closing 

index. Considering the literature that exists on the particular study, and also the results 

of this study it can be concluded that this study belongs to the second group of studies 

that suggest there is a significant negative relationship between these two variables. 

 

Keywords: Trading volume, closing prices, Dow Jones. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 
 

Ο όγκος συναλλαγών, που ουσιαστικά αποτελεί τον αριθμό των αγοροπωλησιών 

μετοχών, που πραγματοποιούνται σε ένα χρηματιστήριο, σχετίζεται άμεσα με την 

πορεία του δείκτη κλεισίματος. Ο όγκος κλεισίματος, από πολλούς ερευνητές έχει 

θεωρηθεί ως ένας παράγοντας που μπορεί να προβλέψει την πορεία των τιμών 

κλεισίματος των μετοχών ενός χρηματιστηριακού δείκτη (Lee & Swaminathan, 2000;  

Gervais et al., 2001). Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφερθεί, ότι ο όγκος συναλλαγών 

δίνει χρήσιμα αποτελέσματα για τους επενδυτές και για αυτό το λόγο η επίδραση του 

πάνω στις μετοχές και στο δείκτη κλεισίματος, έχουν ελκύσει το ενδιαφέρον 

σημαντικού αριθμού μελετητών. Διάφορες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σε πολλά 

χρηματιστήρια και για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το συγκεκριμένο 

αντικείμενο, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών μελετητών για 

περίπου μισό αιώνα.  

Οι νέες πληροφορίες και διάφοροι άλλοι παράγοντες που σχετίζονται αφενός με το 

μακροοικονομικό και με το μικροοικονομικό περιβάλλον, μπορούν να επηρεάσουν 

τον όγκο συναλλαγών ενός χρηματιστηριακού δείκτη. Ειδικότερα, μία ανακοίνωση 

οικονομικών αποτελεσμάτων μίας επιχείρησης, ένα δελτίο τύπου μίας επιχείρησης, 

μία δικαστική απόφαση ή ακόμη και μία έκβαση στο πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο 

της χώρας, μπορούν να οδηγήσουν σε αξιόλογες μεταβολές του όγκου συναλλαγών 

ενός χρηματιστηριακού δείκτη (Sun, 2003). Αυτές οι μεταβολές στον όγκο 

συναλλαγών οδηγούν και σε αντίστοιχες μεταβολές στις τιμές των μετοχών.  

Υπάρχουν 3 κατηγορίες ερευνών σχετικά με την επίδραση του όγκου συναλλαγών, 

στις τιμές των μετοχών και κατά επέκταση στις τιμές του δείκτη κλεισίματος. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν οι έρευνες αυτές που υποστηρίζουν ότι υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ του όγκου συναλλαγών στις τιμές των μετοχών, στη δεύτερη 

κατηγορία αυτές που υποστηρίζουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ του 

όγκου συναλλαγών στις τιμές των μετοχών και τέλος στην τρίτη κατηγορία ανήκουν 

οι έρευνες που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για 2 ανεξάρτητες μεταβλητές, εκ των 

οποίων καμία δε μπορεί να επιδράσει στην άλλη (Al-Deehani, 2007). 
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1.2   Σκοπός-Στόχοι 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να εξετάσει πως ο δείκτης κλεισίματος του 

Dow Jones, επηρεάζεται από τον όγκο συναλλαγών. Ουσιαστικά, γίνεται προσπάθεια 

με τη βοήθεια ημερήσιων δεδομένων, να εντοπιστεί πιθανή σχέση μεταξύ των 2 

μεταβλητών αυτών. Με την ανάλυση των δεδομένων, θα προκύψει μία έρευνα η 

οποία θα εντάσσεται σε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες ερευνών, καθώς θα 

εντοπιστεί αν υπάρχει θετική ή αρνητική συσχέτιση μεταξύ αυτών των 2 μεταβλητών 

ή αν πρόκειται για 2 ανεξάρτητες μεταβλητές. 

1.3  Συνεισφορά  
 

Κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, έγινε αντιληπτό, ότι δεν 

υπάρχουν αρκετές έρευνες που να μελετούν τη σχέση μεταξύ του όγκου συναλλαγών 

και της τιμής κλεισίματος στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, δεν υπάρχουν έρευνες οι 

οποίες να ασχολούνται με το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς και έρευνες που να 

εξετάζουν ξεχωριστά τη σχέση αυτή κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.   

1.4   Διάρθρωση της διπλωματικής 
 

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, η εργασία χωρίζεται σε δύο επιμέρους 

τμήματα. Στο πρώτο, το οποίο πραγματοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω 

από το θέμα και στο δεύτερο παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα εμπειρικά 

αποτελέσματα, που προέκυψαν από την παρούσα ανάλυση. Για την εμπειρική 

ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια δεδομένα από τον Ιανουάριο του 2000 ως τον 

Μάιο του 2014 για την τιμή κλεισίματος του δείκτη Dow Jones και για τον όγκο των 

συναλλαγών.  Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από την Wall Street Journal. 

Η παρούσα μελέτη αναπτύσσεται σε 4 κυριώς κεφάλαια: 

 Το πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας εξηγεί το πρόβλημα-

σημαντικότητα της μελέτης, περιλαμβάνει την αιτιολόγηση του θέματος της 

διπλωματικής εργασία, προσδιορίζει το σκοπό και εξηγεί τους στόχους της. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την βιβλιογραφική ανασκόπηση του  

θέματος. Ενδεικτικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή για το δείκτη Dow Jones και στη 
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συνέχεια παρουσιάζονται εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη σχέση του όγκου 

συναλλαγών και της τιμής κλεισίματος του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. 

 Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει την εμπειρική ανάλυση της μελέτης. 

Συγκεκριμένα χωρίζεται σε 7 μεγάλα υποκεφάλαια τα οποία είναι τα εξής: 

 Στο πρώτο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι μεταβλητές που συμμετέχουν 

στην έρευνα, γίνεται γραμμική απεικόνιση των μεταβλητών και γίνεται ανάλυση των 

περιγραφικών  στατιστικών των μεταβλητών. 

           Στο δεύτερο υποκεφάλαιο γίνεται εξειδίκευση του υποδείγματος  με τη μέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων και με τον διαγνωστικό έλεγχο των καταλοίπων. 

 Στο τρίτο υποκεφάλαιο εξετάζουμε τη στασιμότητα ,όπου γίνεται έλεγχος των 

συντελεστών αυτοσυσχέτισης και ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας. 

 Στο τέταρτο υποκεφάλαιο εξετάζουμε τη συνολοκλήρωση των μεταβλητών με 

τη μέθοδο Engle-Granger και τη μέθοδο Johansen και εξετάζουμε αν υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας των δύο μεταβλητών μας. 

 Στο πέμπτο υποκεφάλαιο  εξετάζουμε την ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών με το μηχανισμό διόρθωσης σφάλματος. 

 Στο έκτο υποκεφάλαιο προσδιορίζουμε με τη μέθοδο Granger την αιτιατή 

σχέση των μεταβλητών μας, κατά πόσο δηλαδή εξαρτάται η μία από την άλλη.  

 Στο έβδομο υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στο υπόδειγμα Arch-Garch , όπου 

προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη μεταβλητότα(volatility) των δύο μεταβλητών 

μας.  

            Στο τέταρτο και τελευταίο  κεφάλαιο γίνεται μια ανακεφαλαίωση της 

διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν και 

γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones  

Ο Charles Dow ήταν ο πρώτος που δημιούργησε έναν χρηματιστηριακό δείκτη ο 

οποίος θα μπορούσε να δείχνει την κατεύθυνση της αγοράς το 1884.  Για την 

δημιουργία του δείκτη επέλεξε τις πιο αντιπροσωπευτικές κατά τη γνώμη του 11 

μετοχές της αμερικανικής αγοράς και υπολόγισε τον μέσο όρο τους. Οι καθημερινοί 

υπολογισμοί του μέσου όρου των μετοχών αυτών μπορούσαν να δώσουν 

πληροφορίες για την πορεία της αγοράς με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα σε σχέση 

με το αν παρακολουθούσε απλά μια μετοχή. Από τις εταιρίες που είχε επιλέξει ο Dow 

για την μελέτη του μόνο η General Electric υπάρχει ακόμα και σήμερα. Οι εταιρίες 

που υπάρχουν στην λίστα του Dow Jones αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και το 

ποιες μετοχές εμπεριέχονται είναι απόφαση των εκδοτών της εφημερίδας Wall Street 

Journal την οποία συν ίδρυσε ο Dow (Καβαλλιεράτου, 2008).  

Όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Dow Jones Industrial το 1896 διαμορφωνόταν στα 

επίπεδα των 41 μονάδων, εξαιτίας όμως της κρίσης του καλοκαιριού του 1896 το 

χαμηλότερο σημείο που έχει σημειώσει στην ιστορία είναι του είναι οι 28,48 μονάδες. 

Αργότερα και έως το 1914 ο δείκτης κυμαινόταν σε εξαιρετικά στενά επίπεδα μεταξύ 

των 50 και των 100 μονάδων. Όταν ξέσπασε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914 ο 

Δείκτης διαμορφωνόταν στις 71 μονάδες, τότε λήφθηκε η απόφαση να ανασταλεί η 

λειτουργία του για 5 περίπου μήνες, και όταν η αγορά άνοιξε ξανά 

ο Dow Jones σημείωσε μια απίστευτη πτώση ρεκόρ της τάξης του 24% (Capital 

Invest).  

Η ψυχολογία των επενδυτών άλλαξε απότομα την 10ετία του 1980 εξαιτίας της 

τρομακτικής προόδου της πληροφορικής μετά το λανσάρισμα του πρώτου 

προσωπικού υπολογιστή (PC) από την IBM.Έτσι ο Dow Industrialαπό τις 800 

περίπου μονάδες στις αρχές του 1980 ανήλθε περίπου στις 2.750 μονάδες το 1987. 

Κατά την Μαύρη Δευτέρα του 1987 ο Dow υποχώρησε 22,61%, από τις 2.247 

μονάδες στις 1.739 μονάδες. Τις επόμενες όμως δύο συνεδριάσεις πέτυχε ανάκαμψη 

της τάξης του 16%. Η Μαύρη Δευτέρα ήταν η Δευτέρα στις 19 Οκτωβρίου 1987. Το 

2008 και με αφορμή το κλείσιμο της Lehman Brothers οι παγκόσμιες αγορές 
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κατέρρευσαν και ο Dow Jones σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες ολιγοήμερες 

πτώσεις της σύγχρονης ιστορίας του.  

 

 

Σχέση μεταξύ όγκου συναλλαγών και τιμών μετοχών 

 

Το συγκεκριμένο θέμα και η σχέση που υπάρχει μεταξύ του όγκου συναλλαγών και 

των τιμών των μετοχών, είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και για αυτό έχει 

απασχολήσει μεγάλο αριθμό ερευνητών. Πληθώρα ερευνών έχει πραγματοποιηθεί 

εδώ και μισό αιώνα και όχι μόνο για συγκεκριμένα χρηματιστήρια κάποιων χωρών. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κάποιες έρευνες που παρέχουν χρήσιμες 

πληροφορίες για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο μεταβλητών αυτών.  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, στο εισαγωγικό κομμάτι, υπάρχουν έρευνες που καταλήγουν 

σε διάφορα συμπεράσματα αναφορικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του όγκου 

συναλλαγών και των τιμών κλεισίματος των μετοχών. Η πρώτη ομάδα ερευνών 

υποστηρίζει την ύπαρξη ισχυρής θετικής σχέσης μεταξύ των τιμών και του όγκου 

συναλλαγών. Η δεύτερη ομάδα ερευνών, υποστηρίζει ότι υπάρχει αρνητική σχέση 

μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών και τέλος, η τρίτη ομάδα ερευνών υποστηρίζει ότι 

πρόκειται για ανεξάρτητες μεταβλητές (Al-Deehani, 2007). 

 

Σύμφωνα με τον Ying (1966), ο όγκος συναλλαγών και οι τιμές των μετοχών δεν 

αποτελούν ανεξάρτητες μεταβλητές καθώς υπάρχει άμεση επίδραση της μίας 

μεταβλητής  πάνω στην άλλη. Τα βασικότερα ευρήματα της υπό μελέτης έρευνας 

είναι ότι ο μικρός όγκος συναλλαγών συνάδει με μείωση στις τιμές των μετοχών 

καθώς και ότι ένας μεγάλος όγκος συναλλαγών συνάδει με αύξηση στις τιμές των 

μετοχών. Ακόμη, ο Ying (1966), κατέληξε στο γεγονός, ότι μία μεγάλη αλλαγή στον 

όγκο συναλλαγών, όπως είναι μία μεγάλη αύξηση, συνάδει με μεγάλη αλλαγή στη 

τιμή της μετοχής, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μεγάλη αύξηση ή σε μεγάλη μείωση. 

Οι Δριτσάκης και Στεφανίδης (χχ), στη μελέτη τους «Η επίδραση του όγκου 

συναλλαγών στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών του Χ.Α.Α», κατέδειξαν ότι ο όγκος 

συναλλαγών επιδρά στη μεταβολή του γενικού δείκτη. Βέβαια, οι ίδιοι υποστηρίζουν, 

ότι ο όγκος συναλλαγών δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα που επιδρά στη 
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διαμόρφωση του δείκτη κλεισίματος καθώς και άλλοι μακροοικονομικοί και 

μικροοικονομικοί παράγοντες μπορούν να συμβάλλουν στην άνοδο ή στην πτώση του 

δείκτη του Χ.Α.Α.  

 

O Sabri (2008) μελετά την επίδραση του όγκου των συναλλαγών στην τιμή των 

μετοχής σε οκτώ αραβικές χρηματιστηριακές αγορές. Τα ευρήματά του δείχνουν ότι 

οι μεταβολές στον όγκο συναλλαγών αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για τις 

μεταβολές στις τιμές των μετοχών. Χωρίς σημαντικές διαφορές και η έρευνα των 

Baschi et al., (1996), όπου και αυτή κατέληξε στο γεγονός ότι υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ του όγκους συναλλαγών και των τιμών κλεισίματος. Στο σημείο αυτό πρέπει 

να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα, μελέτησε το χρηματιστήριο της 

Κωνσταντινούπολης.  

 

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Assogbavi et al., (2007), οι οποίοι 

εξέτασαν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του όγκου συναλλαγών και των τιμών των 

μετοχών στο Χρηματιστήριο της Ρωσίας. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής, 

επιβεβαιώνουν και άλλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ανεπτυγμένες 

αγορές, πως υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ του όγκου συναλλαγών και της 

μεταβολής στις τιμές των μετοχών. Επίσης, η έρευνα κατέληξε ότι η αδύναμη θετική 

σχέση που εντοπίζεται μεταξύ του όγκου συναλλαγών και της σχέσης αυτής, 

ενδεχομένως να οφείλεται στις θεσμικές διαφορές μεταξύ των χρηματιστηρίων 

διαφόρων χωρών. 

 

Η έρευνα των Lee και Rui (2002), εστιάζει και αυτή στο ίδιο αντικείμενο, της σχέσης 

που υπάρχει μεταξύ του όγκου συναλλαγών και των τιμών των μετοχών. Οι 

ερευνητές αυτοί, εξετάσανε τρεις διαφορετικές αγορές, της Νέας Υόρκης, του Τόκυο 

και του Λονδίνου και καταλήξανε και για τις τρεις αγορές, ότι υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ του όγκου συναλλαγών και των τιμών των μετοχών.  

 

Ο Yonis (2013), παρουσίασε και αυτός με τη σειρά του μία πολύ ενδιαφέρουσα 

μελέτη σχετικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών των 2 μεταβλητών, σε 

τέσσερις πολύ σημαντικές αγορές της Ασίας. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέληξε ότι 

υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών των μεταβλητών σε όλες τις αγορές που 

εξετάστηκαν εκτός από το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας. 
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Οι Mahajan και Singh (2009), εξέτασαν και αυτοί τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του 

όγκου συναλλαγών και των τιμών των μετοχών. Χρησιμοποιήθηκαν, ημερήσια 

δεδομένα από το χρηματιστήριο της Ινδίας, από τον Οκτώβρη του 1996 έως και τον 

Μάρτιο του 2006. Η ανάλυση τους, έδειξε ότι υπάρχει θετική και σημαντική σχέση 

μεταξύ του όγκου και των τιμών των μετοχών.  

Επιπροσθέτως, οι McCowan & Muhammad (χχ), μελέτησαν και αυτοί τη σχέση 

μεταξύ του όγκου συναλλαγών και του δείκτη κλεισίματος για το χρηματιστήριο της 

Μαλαισίας. Χρησιμοποίησαν ως δεδομένα τις τιμές κλεισίματος των μετοχών και τον 

αριθμό του όγκου συναλλαγών για τη χρονική διάρκεια μεταξύ του Δεκεμβρίου του 

1995 και του Δεκεμβρίου του 2003. Η συγκεκριμένη έρευνα, έδειξε ότι ο όγκος 

συναλλαγών επηρεάζει το δείκτη κλεισίματος του χρηματιστηρίου μόνο κατά τη 

διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες εντοπίζεται οικονομική κρίση και 

αβεβαιότητα στους επενδυτές. 

Οι Mehrabanpoor et al.,  (2011), εξέτασαν και αυτοί με τη σειρά τους, τη σχέση που 

υπάρχει μεταξύ του όγκου συναλλαγών και του δείκτη κλεισίματος του 

χρηματιστηρίου της Τεχεράνης. Τα αποτελέσματα, συμβαδίζουν με τα ευρήματα 

άλλων ερευνητών και καταλήγουν στο γεγονός ότι οι μεταβολές στον όγκο 

συναλλαγών σχετίζονται θετικά με το κλείσιμο των μετοχών.  

Οι Al-Jafari και  Tliti (2013), πραγματοποίησαν και αυτοί έρευνα σχετικά  με τη 

σχέση που υπάρχει μεταξύ των τιμών των μετοχών και του όγκου συναλλαγών για τις 

μετοχές του τραπεζικού κλάδου της Ιορδανίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της 

έρευνας, γίνεται και σε αυτή την περίπτωση αντιληπτό, ότι ο όγκος συναλλαγών 

επιδρά σημαντικά και θετικά στη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών. 

 

Στον αντίποδα, βέβαια υπάρχουν και έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει 

θετική σχέση μεταξύ του όγκου συναλλαγών και των τιμών των μετοχών. Οι Granger 

και Morgenstern (1963, όπως αναφέρεται στον Al-Deehani, 2007), κατέληξαν ότι δεν 

υπάρχει σχέση μεταξύ του όγκου συναλλαγών και τις μεταβολές των τιμών των 

μετοχών. Παρομοίως και οι Godfrey, Granger και Morgenstern (1964, όπως 

αναφέρεται στον Al-Deehani, 2007), κατέληξαν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ 

αυτών των μεταβλητών. Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Chen et al., (2001), 
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οι οποίοι δε βρήκαν καμία σχέση μεταξύ όγκου και τιμών, σε μεγάλα χρηματιστήρια, 

όπως είναι αυτά της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και 

των ΗΠΑ. 

 

Καταληκτικά, πρέπει να σημειωθεί ότι στις έρευνες των Wood et al. (1985), Moosa 

and Korczak (1999) και Moosa et al. (2003), βρέθηκε ότι υπάρχει αρνητική σχέση 

μεταξύ του όγκου συναλλαγών και των τιμών των μετοχών (Al-Deehani, 2007).  

Επίσης, στη ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ του όγκου συναλλαγών και της 

τιμής κλεισίματος του χρηματιστηριακού δείκτη κατέληξε και η έρευνα των Zolotov 

& Melenberg (2007), στην οποία χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι χρηματιστηριακοί 

δείκτες από αναπτυγμένες αγορές.  

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι τα αποτελέσματα αυτής 

της σχέσης ποικίλουν από έρευνα σε έρευνα. Αν και στον μεγαλύτερο αριθμό των 

ερευνών που εξετάστηκαν στην παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση, σημειώνεται 

θετική συσχέτιση μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών, όγκου συναλλαγών και τιμές 

κλεισίματος, υπάρχουν και άλλες έρευνες, οι οποίες καταλήγουν ότι πρόκειται για 

ασυσχέτιστες μεταβλητές ή για μεταβλητές στις οποίες σημειώνεται αρνητική 

συσχέτιση. 
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3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια δεδομένα από τον 

Ιανουάριο του 2000 ως τον Μάιο του 2014 για την τιμή κλεισίματος του δείκτη Dow 

Jones και για τον όγκο των συναλλαγών.  Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από την Wall 

Street Journal. Όλα τα δεδομένα είναι εκφρασμένα σε λογαρίθμους για να μπορέσουν 

να συμπεριλάβουν την πολλαπλασιαστική επίδραση των χρονολογικών σειρών 

(Δριτσάκη-Μπαργιώτα Μ., 2004). Η ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα Eviews. 

 

1.  Περιγραφική απεικόνιση δεδομένων 

 

Αυτό το κεφάλαιο  περιλαμβάνει τη γραφική απεικόνιση των μεταβλητών καθώς 

επίσης και τα περιγραφικά στατιστικά.   

 

1.1  Γραφική απεικόνιση των μεταβλητών 

 

Στα διαγράμματα 1 και 2  παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των 

μεταβλητών Dow Jones (DJc) και του όγκου των συναλλαγών (Volume) για τη 

χρονική περίοδο 2000-2014. Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει τις διακυμάνσεις της 

τιμής κλεισίματος του DJ κατά την διάρκεια της περιόδου που μελετάμε. 

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη μείωση στην τιμή κλεισίματος του δείκτη 

παρουσιάζεται στο έτος 2009, ενώ τα τελευταία χρόνια τα η τιμή κλεισίματος 

παρουσιάζει συνεχή άνοδο ως το έτος 2014.   
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Διάγραμμα 1 Δείκτης Dow Jones (2000-2014) 
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Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει τις τιμές του όγκου των συναλλαγών. Ο όγκος 

συναλλαγών παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, ιδιαίτερα το 2009 και μετά ο 

όγκος των συναλλαγών αρχίζει να μειώνεται.   Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει και 

τις δύο μεταβλητές μαζί.  

 

Διάγραμμα 2  Τιμές του όγκου των συναλλαγών (2000-2014) 
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Διάγραμμα  2 Δείκτης Dow Jones και τιμές του όγκου των συναλλαγών (2000-

2014) 
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1.2 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητών 

1.2.1 Έλεγχος για την κανονική κατανομή  

Στα διαγράμματα 4 και 5 απεικονίζονται τα περιγραφικά στοιχεία των 2 μεταβλητών 

που μελετάμε. Από το διάγραμμα 4 βλέπουμε ότι η κατανομή των δεδομένων της 

τιμής κλεισίματος του DJ είναι πλατύκυρτη  (γιατί έχει συντελεστή κύρτωσης 2.77< 

3), ενώ έχει θετική ασυμμετρία γιατί ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι θετικός 

(0.6>0). Επίσης, επειδή η τιμή του probability του στατιστικού Jarque-Bera είναι 

μικρότερη του 5% , καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δεδομένα δεν κατανέμονται 

κανονικά.  Ο αριθμητικός μέσος είναι 9.3 ενώ η τυπική απόκλιση είναι 0.17. 
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Διάγραμμα 3 Περιγραφικά στατιστικά της τιμής κλεισίματος του δείκτη Dow 

Jones 
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Από το διάγραμμα 5 βλέπουμε ότι η κατανομή των στοιχείων του όγκου των 

συναλλαγών είναι λεπτόκυρτη   (γιατί έχει συντελεστή κύρτωσης 3.39> 3), ενώ έχει 

αρνητική ασυμμετρία γιατί ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι αρνητικός. Επίσης, 

επειδή η τιμή του probability του στατιστικού Jarque-Bera είναι μικρότερη του 5% , 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δεδομένα δεν κατανέμονται κανονικά.  Ο 

αριθμητικός μέσος είναι 19.1 ενώ η τυπική απόκλιση είναι 0.4. 

Διάγραμμα 4 Περιγραφικά στατιστικά του όγκου των συναλλαγών 
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1.2.2 Περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών  

Ο πίνακας  1 περιέχει  τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και των δύο μεταβλητών.  

Πίνακας 1 Περιγραφικά στατιστικά όλων των μεταβλητών του υποδείγματος 

 

 

1.2.3 Ανάλυση συσχετίσεων 

 

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τον συντελεστή συσχέτισης και τα αντίστοιχα t-statistics και 

probability. Oι τιμές του συντελεστή συσχέτισης κυμαίνονται από -1 ως 1. Όταν οι 

τιμές βρίσκονται κοντά στο 1, υπάρχει θετική συσχέτιση, ενώ όταν βρίσκονται κοντά 

στο -1 υπάρχει αρνητική. Από τον πίνακα βλέπουμε ότι η τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι -0.5, γεγονός που δείχνει ότι 

οποιαδήποτε αύξηση του όγκου των συναλλαγών σημαίνει μείωση της τιμής 

κλεισίματος του DJ. Επίσης, επειδή το αντίστοιχο probability είναι 0.00<0.05 ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι στατιστικά σημαντικός.  
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Πίνακας 2 Ανάλυση συσχετίσεων 

 

1.3   Συμπεράσματα ενότητας  

  

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην παραπάνω ενότητα, προκύπτει 

ότι τα δεδομένα των δύο μεταβλητών δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Η 

κατανομή για την τιμή κλεισίματος  του δείκτη DJ είναι πλατύκυρτη  και ασύμμετρη 

στα δεξιά, ενώ η κατανομή των στοιχείων του όγκου των συναλλαγών είναι 

λεπτόκυρτη και ασύμμετρη αριστερά. Επιπλέον, οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν 

αρνητική συσχέτιση.  

 

2. Εξειδίκευση υποδείγματος 

 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιγραφή του γενικού μοντέλου που θα 

χρησιμοποιήσουμε καθώς και τα αποτελέσματα διαφόρων ελέγχων.  Για την ανάλυση 

της σχέσης μεταξύ του όγκου των συναλλαγών (ανεξάρτητη μεταβλητή) και την τιμή 

του δείκτη κλεισίματος  του DJ  (εξαρτημένη μεταβλητή)  χρησιμοποιήθηκε το 

παρακάτω VAR μοντέλο 

DJc=f(V) (1) 
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Όπου:  

DJc: τιμή κλεισίματος του δείκτη Dow Jones 

V: όγκος των συναλλαγών 

Η γραφική μορφή του υποδείγματος είναι: 

𝐷𝐽𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝑡 +  𝑢𝑡 (2) 

 Όπου 𝑢𝑡 : διαταρακτικός ή στοχαστκός όρος, όποίος πρέπει να ακολουθεί την 

κανονική κατανομή με μέσο ίσο με το μηδέν και σταθερή διακύμανση. 

2.1 Εκτίμηση με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

 

 Πίνακας 3 Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 

 

 

 

Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα από τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. 

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά η εξίσωση 2 παίρνει την παρακάτω μορφή χωρίς των 

διαταρακτικό όρο 𝑢𝑡:  

𝐷𝐽𝑐𝑡 = 14.28 − 0.25𝑉𝑡 (3) 
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Το αρνητικό πρόσημο του συντελεστή 𝛽1 δείχνει ότι ο όγκος των συναλλαγών 

επηρεάζει αρνητικά τις τιμές κλεισίματος του δείκτη DJ.  Για να ελέγξουμε τη 

στατιστική  σημαντικότητα του συντελεστή της  μεταβλητής Vt ελέγχουμε την 

απόλυτη τιμή  του  t-statistic η οποία είναι 42.70>1.96 (επίπεδο σημαντικότητας 5%), 

επομένως απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση  ότι ο συντελεστής της μεταβλητής  Vt  

δεν είναι στατιστικά σημαντικός. Επίσης η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R2, ο 

οποίος μελετά την καταλληλότητα του γραμμικού μοντέλου, ισούται με 0.34. Αυτό 

σημαίνει ότι οι μεταβολές του ύψους του όγκου των συναλλαγών Vt  ερμηνεύουν το 

34% της μεταβλητότητας των τιμών κλεισίματος του δείκτη DJ.  

 Πίνακας 4: Μέση ελαστικότητα 

 

Από τον πίνακας 4, ο οποίος  παρουσιάζει τη μέση ελαστικότητα των συντελεστών, 

παρατηρούμε ότι η μέση ελαστικότητα της μεταβλητής  Volume    ως προς τις τιμές 

κλεισίματος του δείκτη DJ είναι -0.25.  

 

Πίνακας 5 Διαστήματα εμπιστοσύνης των μεταβλητών 
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Με βάση τον πίνακα 5 το διάστημα εμπιστοσύνης του σταθερού όρου 𝛽0  με επίπεδο 

σημαντικότητας 5% κυμαίνεται από 14.055 ως 14.512, ενώ για τον συντελεστή 𝛽1 

κυμαίνεται από -0.271 ως -0.247. 

 

2.2 Διαγνωστικοί έλεγχοι καταλοίπων  

 

2.2.1 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης  

Durbin Watson 

Δύο  από τις υποθέσεις της γραμμικής παλινδρόμησης είναι ότι η διακύμανση του 

διαταρακτικού όρου είναι σταθερή και ότι η συνδιακύμανση των διαταρακτικών 

όρων είναι  μηδέν.  Αν οι υποθέσεις αυτές δεν ικανοποιούνται τότε έχουμε το 

φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) ή της αυτοπαλινδρόμησης 

(autoregression). Ο έλεγχος των Durbin- Watson αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο 

ελέγχου της αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης στο διαταρακτικό όρο. Ο πίνακας 2 μας 

δίνει την τιμή  του DW που είναι 0.24.Για να μην υπάρχει πρόβλημα αυτοσυσχέτισης 

θα πρέπει η τιμή του DW να είναι ανάμεσα στις κριτικές τιμές, οι οποίες γα το δείγμα 

μας (n=3402,k=1,α=0.05)  είναι DL= 1.66 DU=1.68.  Είναι εμφανές ότι η τιμή του 

DW δεν βρίσκεται ανάμεσα στις κριτικές τιμές, επομένως απορρίπτουμε την 

μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση και δεχόμαστε ότι υπάρχει θετική 

αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού (αφού η τιμή του  DW είναι κοντά στο 0 και 

μικρότερη από το κατώτερο όριο).   

 

Breush / Godfrey Serial Correlation LM test 

 

Για να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης συνεχίζουμε με τον 

έλεγχο των Breusch και Godfrey. Ο πίνακας 6 συνοψίζει τα αποτελέσματα του 

ελέγχου , στον οποίο διαπιστώνουμε με ακρίβεια ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση Α τάξης 

(επειδή Prob.F(3,3397)=0.00<0.05 απορρίπτουμε την Ηο ότι δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτηση).   
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Πίνακας 6 Έλεγχος των Breusch και Godfrey 

 

 

 

 

2.2.2 Κανονικότητα (Histogram Normality tests) 

Συνεχίζουμε τον έλεγχο καταλοίπων με τον έλεγχο κανονικότητας. Στο γράφημα 6 

απεικονίζονται τα περιγραφικά στοιχεία των καταλοίπων. Βλέπουμε ότι η τιμή της 

πιθανότητας (probability) του Jarque-Bera είναι 0.30>0.05 , επομένως δεν μπορούμε 

να απορρίψουμε την Ho, άρα τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά.  
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Διάγραμμα 5 Περιγραφικά στοιχεία των καταλοίπων 
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2.2.3 Ετεροσκεδαστικότητα   

Έλεγχος White heteroskedasity test 

Συνεχίζουμε τον έλεγχο καταλοίπων με τον έλεγχο για την ετεροσκεδαστικότητα των 

καταλοίπων. Αν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα τότε η συνδιακύμανση των 

καταλοίπων δεν είναι σταθερή. Αρχικά εφαρμόζουμε τον έλεγχο 

ετεροσκεδαστικότητας White heteroskedasity test, τα αποτελέσματα του οποίου 

απεικονίζονται στον πίνακα 7. Οι χαμηλές τιμές της πιθανότητας Prob. 

F(2,3399)=0.00 <0.05 μας οδηγούν να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση του 

έλεγχου (Ηο: δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα), άρα υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα.  
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 Πίνακας 7 Έλεγχος White heteroskedasity  

 

Test heteroskedasity with ARCH 

Ο πίνακας 8 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του υποδείγματος ARCH, το οποίο είναι 

ένας αυτοπαλίνδρομος υπό συνθήκη έλεγχος.  Από τον πίνακα βλέπουμε ότι Prob. 

F(1,3396)=0.00<0.05, άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση του ελέγχου (Ηο: 

δεν υπάρχει υπόδειγμα ARCH), επομένως  υπάρχει μοντέλο ARCH πρώτης τάξης.  
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Πίνακας 8 Έλεγχος υποδείγματος ARCH 

 

 

2.2.4  Έλεγχος σταθερότητας υποδείγματος  

 

Έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών (Chow Breakpoint test) 

O έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών πραγματοποιείται με το Chow Breakpoint 

Test. Με βάση τη μελέτη των διαγραμμάτων 1 και 2 επιλέγουμε ως έτος αναφοράς το 

2009 για τον έλεγχο σταθερότητας ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Παρατηρώντας  τα 

αποτελέσματα του ελέγχου  που παρουσιάζονται στον πίνακα 9 βλέπουμε ότι και οι 

τρεις έλεγχοι δίνουν χαμηλές τιμές πιθανότητας μικρότερες του 5%. Αυτό μας οδηγεί 

να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση (Ηο: οι συντελεστές είναι σταθεροί) και να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι συντελεστές του υποδείγματος δεν είναι 

σταθεροί.  
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Πίνακας 9 Έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών - Chow Breakpoint test 

 

 

Έλεγχος της προβλεπτικής αποτυχίας (Chow Forecast test) 

Ο έλεγχος της προβλεπτικής αποτυχίας πραγματοποιήθηκε με τον έλεγχο  Chow 

forecast test, ο οποίος ελέγχει τις υποθέσεις (Ηο: Σωστή πρόβλεψη, έναντι 

Η1:λαθασμένη πρόβλεψη). Με βάση τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στον 

πίνακα 10 η πιθανότητα του F statistic είναι μικρότερη από 0.05 άρα απορρίπτουμε 

την Ηο. Επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι  έχουμε κάνει λανθασμένη 

πρόβλεψη στο υπόδειγμα μας.  
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Πίνακας 10 Έλεγχος της προβλεπτικής αποτυχίας - Chow Forecast test 

 

 

Έλεγχος του διαστήματος εμπιστοσύνης (Recursive Estimates) 

Ο έλεγχος του διαστήματος εμπιστοσύνης για το υπόδειγμα πραγματοποιείται με το 

Cusum test, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στα διαγράμματα 7. Η 

γενική ερμηνεία  των διαγραμμάτων είναι η εξής:  Όταν η μπλε γραμμή είναι μέσα 

στα όρια της κόκκινης γραμμής σημαίνει ότι η πρόβλεψή μας είναι σωστή. Όταν η 

μπλε γραμμή δεν είμαι μέσα στα όρια της κόκκινης γραμμής σημαίνει ότι η 
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πρόβλεψή μας είναι λανθασμένη και ότι το υπόδειγμά μας δεν διαθέτει μεγάλη 

εμπιστοσύνη για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Από το διάγραμμα 

παρατηρούμε ότι η μπλε γραμμή βρίσκεται εκτός των δύο κριτικών γραμμών, οπότε 

το υπόδειγμα μας δεν έχει σταθερούς συντελεστές και παρουσιάζει πρόβλημα 

διαθρωτικής ασφάλειας.  

Διάγραμμα 6 Έλεγχος του διαστήματος εμπιστοσύνης Cusum test 
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Έλεγχος εξειδίκευσης του υποδείγματος Ramsey Rate Test 

Ο έλεγχος  εξειδίκευσης του υποδείγματος Ramsey Rate Test  εξετάζει αν οι μη 

γραμμικοί προσδιορισμοί των προσαρμοσμένων τιμών βοηθούν στην επεξήγηση του 

υποδείγματος. Με τον έλεγχο αυτό εξετάζουμε αν είναι σωστή η εξειδίκευση του 

υποδείγματος (Ηο) έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης αν είναι λαθεμένη εξειδίκευση 

του υποδείγματος (Η1). Με βάση τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στον πίνακα 

11, όπου το probability της F-statistic είναι 0.00  < 0.05 απορρίπτουμε την Ηο, άρα 

υπάρχει λαθεμένη εξειδίκευση του υποδείγματος.  
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Πίνακας 11 Έλεγχος εξειδίκευσης του υποδείγματος -Ramsey Rate test 

 

 

2.3 Συμπεράσματα ενότητας 

 

Η ενότητα αυτή περιέχει την περιγραφή της γενικής μορφής του υποδείγματος, καθώς 

επίσης και τα αποτελέσματα διαφόρων ελέγχων για τις δύο μεταβλητές (DJc, V)  του 

υποδείγματός όπου διαπιστώσαμε τα εξής: 
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Το αποτέλεσμα της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων έδειξε ότι ο συντελεστής  της  

μεταβλητής  του όγκου των συναλλαγών (V)    είναι στατιστικά σημαντικός και 

αρνητικός. Επίσης  οι μεταβολές του ύψους του όγκου των συναλλαγών   ερμηνεύουν 

το 34% της μεταβλητότητας των τιμών κλεισίματος του δείκτη DJ. Επίσης, υπάρχει 

θετική αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού και τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά. Οι 

έλεγχοι έδειξαν πως υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα και  υπόδειγμα ARCH 1ης τάξης. 

Χρησιμοποιώντας ως έτος αναφοράς το 2009, οι συντελεστές μας δεν είναι σταθεροί 

και δεν κάναμε σωστή πρόβλεψη. Επίσης, το υπόδειγμα μας δεν διαθέτει μεγάλη 

εμπιστοσύνη για να εξάγουμε ασφαλή  συμπεράσματα.  

 

3. Στασιμότητα 

 

Αυτή η ενότητα εξετάζει τη στασιμότητα των χρονολογικών σειρών.  Μία 

χρονολογική σειρά ονομάζεται στάσιμη αν ο  μέσος και η διακύμανσή της  δεν 

μεταβάλλονται διαχρονικά και η συνδιακύμανση των τιμών  της σε δύο χρονικές 

περιόδους εξαρτάται μόνο από τις χρονικές υστερήσεις και όχι από καθαυτό το 

χρονικό σημείο στο οποίο υπολογίζεται (δεύτερης τάξης στασιμότητα).  Επομένως οι 

τιμές  της χρονοσειράς στα διάφορα διαστήματα θα πρέπει να έχουν τον ίδιο μέσο, 

ίδια διακύμανση και η συνδιακύμανση να είναι συνάρτηση μόνο χρονικών 

υστερήσεων. Μπορούμε  να μελετήσουμε  τον έλεγχο μιας χρονοσειράς με τον 

έλεγχο συντελεστών αυτοσυσχέτισης (ACF) και μερικής συσχέτισης (PACF), καθώς 

και ελέγχοντας για  την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών.  Τα αποτελέσματα των ελέγχων 

αυτών παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. 

 

3.1 Έλεγχος συντελεστών αυτοσυσχέτισης( correlogram) 

 

Στους πίνακες που ακλουθούν παρουσιάζονται οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης  και 

μερικής αυτοσυσχέτισης με καθορισμένο αριθμό υστερήσεων, τα αντίστοιχα 

κορελογράμματα και τα αποτελέσματα των Ljung Box με τις πιθανότητες. Αρχικά 

ελέγχουμε την αυτοσυσχέτηση για τη χρονοσειρά της τιμής κλεισίματος του δείκτη 

DJ. Παρατηρούμε στον πίνακα 12 πως κάποια κορελογράμματα είναι εκτός ορίων  
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και ότι οι τιμές των probability Q statistic είναι μικρότερες από το 5%, επομένως 

απορρίπτουμε την Ηο άρα η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη. Γι αυτό θα ελέγχουμε την 

πρώτη διαφορά (Ho: η χρονοσειρά είναι στάσιμη, Η1: η χρονοσειρά δεν είναι 

στάσιμη).   

 

 

Πίνακας 12 Kορελόγραμμα του δείκτη Dow Jones 

 

Ο πίνακας 13 απεικονίζει τα κορελογράμματα για την αυτοσυσχέτηση και μερική 

αυτοσυσχετηση με την πρώτη  διαφορά. Παρατηρούμε στον πίνακα 12 πως κάποια 

κορελογράμματα είναι εκτός ορίων και ότι οι τιμές των probability Q  statistic είναι 

μικρότερες από το  5%, επομένως η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη. Γι’ αυτό θα 

ελέγξουμε τη δεύτερη διαφορά. 
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Πίνακας 13 Kορελόγραμμα του δείκτη Dow Jones (πρώτη διαφορά) 

 

 

 

 

Παίρνοντας και τη δεύτερη διαφορά  βλέπουμε ότι πως κάποια κορελογράμματα είναι 

εκτός ορίων και ότι οι τιμές των probability Q statistic είναι μικρότερες από το 5%, 

επομένως η χρονοσειρά της τιμής κλεισίματος του δείκτη DJ δεν είναι στάσιμη 

(πίνακας 14).  
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Πίνακας 14 Kορελόγραμμα του δείκτη Dow Jones (δεύτερη διαφορά) 

 

 

 

 

Συνεχίζοντας πραγματοποιούμε  τους ίδιους ελέγχους στη χρονοσειρά του όγκου των 

συναλλαγών. Αρχικά χωρίς να πάρουμε τις διαφορές βλέπουμε πως τα 

κορελογράμματα είναι εκτός ορίων και ότι οι τιμές των probability Q Statistic  είναι 

μικρότερες από το 5%, επομένως η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη. Γι αυτό θα 

ελέγχουμε την πρώτη διαφορά (πίνακας 15). 
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Πίνακας 15 Kορελόγραμμα του όγκου των συναλλαγών 

 

 

Παίρνοντας την πρώτη διαφορά παρατηρούμε πως κάποια κορελογράμματα είναι 

εκτός ορίων και ότι οι τιμές των probability Q statistic είναι μικρότερες από το 5%, 

επομένως η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη. Γι αυτό θα  ελέγξουμε τη δεύτερη 

διαφορά (πίνακας 16). 
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Πίνακας 16 Kορελόγραμμα του όγκου των συναλλαγών (πρώτη διαφορά) 

 

 

 

Παίρνοντας και τη δεύτερη  διαφορά βλέπουμε ότι πως κάποια κορελογράμματα είναι 

εκτός ορίων και ότι οι τιμές των probability Q statistic είναι μικρότερες από το 5%, 

επομένως η χρονοσειρά του  όγκου των συναλλαγών δεν είναι στάσιμη (πίνακας 17).  
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Πίνακας 17 Kορελόγραμμα του όγκου των συναλλαγών (δεύτερη διαφορά) 

 

 

 

3.2 Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας (unit root test) 

 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη  μοναδιαίας ρίζας γίνεται με τον επαυξημένο έλεγχο 

Dickey Fuller (ADF) και τον έλεγχο των Phillips-Perron (P-P). Οι συγκεκριμένοι 

έλεγχοι ελέγχουνε την Ηο: υπάρχει μοναδιαία ρίζα, επομένως η σειρά δεν είναι 

στάσιμη, έναντι της εναλλακτικής Η1: δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα, άρα η χρονοσειρά 

είναι στάσιμη. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν οι τιμές του t student είναι 

μικρότερες από τις κρίσιμες περιοχές που προκύπτουν από τον πίνακα McKinnon. Η 

μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι η εξής: αρχικά για κάθε μία μεταβλητή του 

υποδείγματος εξετάσαμε την ύπαρξη στασιμότητας με τις τρεις μορφές εξισώσεων 

του Dickey-Fuller και Phillips- Perron και στη συνέχεια πήραμε τις πρώτες διαφορές. 

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 18. 
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Πίνακας 18 Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας (unit root test ΑDF, P-P) 

 ADF P-P 

Μεταβλητές Non C T, C Non C T, C 

DJc 0.68(22) -0.93(22) -2.10(22) 0.72(40) -1.42(29) -2.66(22) 

ΔDJc -13.06(21)* -13.077 

(21)* 

-13.12 

(21)* 

-97.12 

(24)* 

-97.22 (24)* -97.49 (25)* 

Volume -0.796 (28) -3.460 

(19)***  

-4.821 

(19)*** 

-

0.4197(1) 

-33.16 (35)* -41.474 (36)* 

Δvolume -16.42(27)* -16.43 (27)* -16.454 

(27)* 

-549.411 

(958)* 

-763.82 

(970)* 

-812.628 

(972)* 

 

 

Σημειώσεις:  

1. ***, **, * για επίπεδα σημαντικότητας 1, 5 και 10% αντίστοιχα.  

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις για το ADF, αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των 

χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιείται για τα 

σφάλματα του λευκού θορύβου. 3. Ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων για το ADF 

επιλέχτηκε χρησιμοποιώντας το κριτήριο του Akaike (AIC). 

4. Οι αριθμοί μέσα στις αγκύλες για τα P-P αναφέρονται στον αριθμό των περιόδων 

της αυτοσυσχέτισης βασισμένο στον εκτιμητή των Newey-West (1994) 

χρησιμοποιώντας τη στατιστική συνάρτηση του Bartlett.  

5. Δ=Πρώτες διαφορές, C=Σταθερά, Τ=Τάση, Non.=Χωρίς σταθερά και τάση. 

 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 18, διαπιστώνουμε την ύπαρξη στασιμότητας για τις δύο 

μεταβλητές στις πρώτες διαφορές και με τους δύο ελέγχους ADF και P-P. 

Συγκεκριμένα η μεταβλητή DJc δεν παρουσιάζει στασιμότητα στα επίπεδα αλλά 

παρουσιάζει ισχυρή στασιμότητα με επίπεδο σημαντικότητας 10% στις πρώτες 

διαφορές. Επίσης η μεταβλητή Volume παρουσιάζει στασιμότητα στα επίπεδα, αλλά 

δεν είναι στάσιμη όταν δεν υπάρχει τάση και σταθερά στο υπόδειγμα. Η χρονοσειρά 
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Volume είναι επίσης στάσιμη στις πρώτες διαφορές με επίπεδο σημαντικότητας 10% 

και στους δύο ελέγχους.  

 

 

3.3 Συμπεράσματα ενότητας 

 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τη στασιμότητα των δύο 

μεταβλητών του υποδείγματος με συντελεστές αυτοσυσχέτισης  και τους ελέγχους 

του επαυξημένου Dickey-Fuller(ADF) και Phillips-Perron(PP). Ο έλεγχος 

στασιμότητας που έγινε με τα κορελογράμματα έδειξε ότι οι δύο μεταβλητές δεν είναι 

στάσιμες στα επίπεδα, στις πρώτες διαφορές καθώς και  στις δεύτερες διαφορές, έτσι 

προχωρήσαμε στους ελέγχους για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. Οι δύο έλεγχοι 

έδειξαν ότι και οι δύο μεταβλητές είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές, καθώς επίσης 

ότι η μεταβλητή Volume είναι στάσιμη στα επίπεδα ενώ η μεταβλητή DJc δεν είναι 

στάσιμη στα επίπεδα. Επομένως, επειδή οι μεταβλητές μας είναι ολοκληρωμένες 

πρώτης τάξης δηλαδή στάσιμες στις πρώτες διαφορές μπορούμε να προχωρήσουμε σε 

έλεγχο συνολοκλήρωσης. 

 

4. Συνολοκλήρωση μεταβλητών 

 

Σε αυτή την ενότητα θα κάνουμε τον έλεγχο για την συνολοκλήρωση των 

μεταβλητών ο  οποίος ελέγχει τη μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης έναντι 

της εναλλακτικής που είναι η ύπαρξη συνολοκήρωσης. Για τον έλεγχο 

συνολοκλήρωσης υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων: η μέθοδος της μίας 

εξίσωσης που βασίζεται στην εκτίμηση των ελαχίστων τετραγώνων και η μέθοδος 

που στηρίζεται σε σύστημα εξισώσεων και στη μέθοδο πιθανοφάνειας. 

  



35 
 

 

4.1 Μέθοδος Engle – Granger 

 

Η μέθοδος των Engle -Granger στηρίζεται στον έλεγχο της στασιμότητας των 

καταλοίπων. Εφόσον οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες ίδιας τάξης θα 

συνεχίσουμε με τον έλεγχο στασιμότητας καταλοίπων. Για να πραγματοποιηθεί ο 

έλεγχος με την μέθοδο αυτή, χρησιμοποιήσαμε τα κατάλοιπα που έχουν προκύψει 

από τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και εφαρμόσαμε τον έλεγχο για τη μοναδιαία 

ρίζα για τη στασιμότητα καταλοίπων στα επίπεδα με τον έλεγχο ADF χωρίς σταθερά 

και τάση. Οι υποθέσεις που ελέγχονται είναι η μηδενική Ηο ότι δεν υπάρχει 

στασιμότητα στα κατάλοιπα, δηλαδή δεν υπάρχει συνολοκλήρωση στις μεταβλητές 

έναντι της εναλλακτικής Η1 ότι υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, άρα υπάρχει 

συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών. Ο πίνακας 19 συνοψίζει τα αποτελέσματα 

του ελέγχου.  
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Πίνακας 19 Μέθοδος Engle – Granger 

 

 

Παρατηρούμε ότι η τιμή του probability είναι 0.02<0.05  επομένως απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση, άρα τα κατάλοιπα είναι στάσιμα και υπάρχει συνολοκλήρωση 
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εφόσον οι μεταβλητές με είναι συνολοκληρωμένες πρώτης τάξης.  Άρα υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών.  

 

4.2 Μέθοδος Johansen 

 

Η μέθοδος Johansen εξετάζει τις σχέσεις συνολοκλήρωσης. Σ΄ ένα υπόδειγμα είναι 

πιθανό να υπάρχει παραπάνω από μία σχέση συνολοκλήρωσης. Οι σχέσεις αυτές 

μπορούν να καθορίσουν το βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος. Για να 

προχωρήσουμε σε έλεγχο συνολοκλήρωσης Johansen θα πρέπει να εκτιμήσουμε ένα 

υπόδειγμα VAR, για το οποίο αρχικά θα πρέπει να υπολογίσουμε τις χρονικές 

υστερήσεις, δηλαδή την τάξη του υποδείγματος. Ο προσδιορισμός της τάξης του 

υποδείγματος γίνεται με τον έλεγχο του ελέγχου πιθανοφάνειας (LR) και τα κριτήρια 

του Akaike (AIC) και του Schwarz (SC). Με βάση τον πίνακας 20 ο οποίος συνοψίζει 

τα αποτελέσματα για τον προσδιορισμό της τάξης, διαπιστώνουμε ότι όλα τα 

κριτήρια δίνουν τρείς χρονικές υστερήσεις. Άρα η τάξη του VAR υποδείγματος είναι 

3: VAR(3). 

 

 

Πίνακας 20 Προσδιορισμός της τάξης του υποδείγματος VAR 

 

O πίνακας 21 παρουσιάζει το VAR μοντέλο. Με βάση τη μεθοδολογία του Johansen 
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χρησιμοποιούμε τα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής για να 

προσδιορίσουμε το βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος.  

 

 

Πίνακας 21 Υπόδειγμα VAR 

 

 

 

Με τον έλεγχο ίχνους ελέγχουμε τις παρακάτω υποθέσεις: 
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Ηο: υπάρχουν h διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = 0) και ή εναλλακτική Ηα: 

υπάρχουν h + 1 διανύσματα συνολοκλήρωσης(h ≥1) ή Ηο: υπάρχουν το πολύ h 

διανύσματα συνολοκλήρωσης (h ≤1) και η εναλλακτική  Ηα: υπάρχουν h + 1 

διανύσματα συνολοκλήρωσης (h ≥2) ή Ηο: υπάρχουν το πολύ h διανύσματα 

συνολοκλήρωσης (h ≤ρ-1) και η εναλλακτική Ηα: υπάρχουν h + 1 διανύσματα 

συνολοκλήρωσης(h = ρ).  

Με τον έλεγχο της μέγιστης ιδιοτιμής ελέγχουμε τις παρακάτω υποθέσεις: 

Ηο: υπάρχουν h διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = 0)  και η εναλλακτική Ηα: 

υπάρχουν h + 1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = 1) ή Ηο: υπάρχουν το πολύ h 

διανύσματα συνολοκλήρωσης (h ≤1) και η εναλλακτική Ηα: υπάρχουν h + 1 

διανύσματα συνολοκλήρωσης(h = 2) ή Ηο: υπάρχουν το πολύ h διανύσματα 

συνολοκλήρωσης (h ≤ρ-1) και η εναλλακτική Ηα: υπάρχουν h + 1 διανύσματα 

συνολοκλήρωσης (h = ρ).  

Τα αποτελέσματα των ελέγχων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.  
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 Πίνακας 22 ‘Ελεγχος ίχνους και μέγιστης ιδιοτιμής 
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Παρατηρούμε ότι η τιμή του probability της τιμής του ίχνους στην πρώτη περίπτωση 

(None*) είναι μικρότερη από 5%, άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση ότι δεν 

υπαρχει κανένα συνολοκληρωμένο διάστημα. Στη δεύτερη περίπτωση (at most one) η 

μηδενική υπόθεση (Ho) είναι ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον συνοκληρωμένο διάστημα 

και επειδή το probability είναι μεγαλύτερο από το 5% δεν μπορούμε να απορρίψουμε 

την Ηο άρα υπάρχει τουλάχιστον 1 συνολοκληρωμένο διάστημα. Ακολουθώντας τα 

ίδια βήματα για το έλεγχο υποθέσεων της μέγιστης ιδιοτιμής καταλήγουμε στο ίδιο 

συμπέρασμα. Άρα συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον συνοκληρωμένο 

διάνυσμα, επομένως και μακροχρόνια σχέση ισορροπίας η οποία είναι 

DJc= 1.062029Volume   +       0.000114 

        (0.04986)                        (1.9E-05) 

 

4.3 Συμπεράσματα ενότητας 

 

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τη συνολοκλήρωση των 

μεταβλητών. Με τον έλεγχο των Engle Granger διαπιστώθηκε ότι τα κατάλοιπα είναι 

σταθερά στα επίπεδα άρα υπάρχει συνολοκλήρωση δηλαδή μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών. Έπειτα αφού βρέθηκε η τάξη του υποδείγματος 

VAR(3), χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία του Johansen καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας και ένα τουλάχιστον 

συνοκληρωμένο διάνυσμα. 

 

5 Εξισώσεις διορθώσεις λάθους 

Εφόσον υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών μπορούμε να ελέγξουμε 

την βραχυχρόνια σχέση των μεταβλητών του υποδείγματος.  

 

5.1 Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM) 

 

Η βραχυχρόνια σχέση ανισορροπίας μεταξύ των δύο μεταβλητών μπορεί να 

διατυπωθεί με το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM). Η συνάρτηση που προκύπτει 
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για να συνδέσει τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

δίνεται από την παρακάτω σχέση:  

 

ΔYt = lagged (ΔYt, ΔXt ……) + λut-1 + et 

 

Όπου -1 < λ < 0 είναι ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής και et  ο λευκός 

θόρυβος. O συντελεστής λ είναι ο εκτιμημένος συντελεστής του όρου διόρθωσης 

σφάλματος και μετρά την ταχύτητα προσαρμογής που απαιτείται για την 

αποκατάσταση της ισορροπίας στο δυναμικό υπόδειγμα. ΔYt και ΔXt είναι οι πρώτες 

διαφορές των μεταβλητών DJc και Volume οι οποίες είναι ολοκληρωμένες πρώτης 

τάξης, ενώ το σφάλμα ισορροπίας ut είναι ολοκληρωμένο μηδενικής τάξης. Άρα 

μπορούμε να εκτιμήσουμε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων την παραπάνω 

συνάρτηση. Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ο 

συντελεστής  λ είναι αρνητικός, μεταξύ των τιμών -1 και 1 και δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός, επομένως δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας.  

 

Πίνακας 23 Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM) 

 
 

5.2 Συμπεράσματα ενότητας  

Στην παρούσα ενότητα εξετάσαμε με το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών αν υπάρχει 

βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. Ο 
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βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής λ είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια, αλλά δεν 

είναι στατιστικά σημαντικός, επομένως δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας. 

6 Σχέσεις αιτιότητας 

 

Σε αυτή την ενότητα θα κάνουμε έλεγχο για τη σχέση αιτιότητας μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική 

θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ, το ερώτημα που τίθεται 

είναι αν πράγματι μια τέτοια σχέση υπάρχει. Αυτή τη σχέση αιτιότητας θα την 

μελετήσουμε με τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger.  

 

 

6.1 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 

Ο έλεγχος Granger είναι ο πιο γνωστός έλεγχος για την κατεύθυνση της αιτιότητας. Ο 

έλεγχος αυτός βασίζεται στο συλλογισμό ότι το μέλλον δεν μπορεί να προκαλέσει το 

παρόν ή το παρελθόν. Γενικά, μία μεταβλητή Χ αιτιάζει κατά Granger μία  άλλη Υ, 

αν όλη η πρόσφατη και προηγούμενη πληροφόρηση γύρω από τις τιμές της 

μεταβλητής αυτής βοηθούν στην καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της Υ. 

Οι υποθέσεις αιτιότητας που διαμορφώνονται είναι οι παρακάτω: 

Ηο: Η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) της Υ 

Ηα: Η μεταβλητή Χ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) της Υ.  

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Στην πρώτη υπόθεση, 

επειδή το probability είναι μεγαλύτερο του 5% δεν μπορούμε να απορρίψουμε την 

Ηο, άρα δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας από τον όγκο στην τιμή κλεισίματος. Ωστόσο 

στη δεύτερη υπόθεση, το probability είναι μικρότερο από 5% απορρίπτουμε την 

μηδενική υπόθεση Ηο και δεχόμαστε την Ηα . Συμπεραίνουμε ότι η τιμή κλεισίματος 

προκαλεί κατά Granger τον όγκο συναλλαγών, οπότε υπάρχει μονόδρομη αιτιατή 

σχέση των δύο μεταβλητών. 
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Πίνακας 24 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 
 

6.2 Συμπεράσματα ενότητας  

Στην παρούσα  ενότητα πραγματοποιήθηκε η σχέση αιτιότητας μεταξύ των δύο 

μεταβλητών με τον έλεγχο Granger. Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι 

υπάρχει μονόδρομη αιτιατή σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Δηλαδή ο όγκος 

συναλλαγών δεν προκαλεί κατά Granger τη τιμή κλεισίματος αλλά η τιμή 

κλεισίματος αιτιάται τη μεταβλητή του όγκου, για τα έτη 2000-2014 που εξετάζουμε. 

7 Υπόδειγμα ARCH- GARCH  

 

Στην ενότητα αυτή θα χρησιμοποιήσουμε τα μοντέλα ARCH-GARCH, για τον 

έλεγχο της επίδρασης του όγκου των συναλλαγών στη μεταβλητότητα της τιμής 

κλεισίματος του δείκτη DJ. 

 

7.1  Υπόδειγμα ARCH- GARCH  

 

H αστάθεια ή μεταβλητότητα των αγορών, γνωστή ως volatility στη διεθνή 

βιβλιογραφία, αναφέρεται στην ασταθή συμπεριφορά των αγορών, και παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο  στην οικονομική θεωρία και έχει σημαντικές εφαρμογές, όπως πχ 

στη διαχείριση κινδύνου. Η αστάθεια αυτή μετράται με την διακύμανση και την 

τυπική απόκλιση. Γενικά όταν οι ερευνητές προσπαθώντας να εκτιμήσουν ένα 

μοντέλο πρόβλεψης για τις μεταβλητές που παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα 

παρατήρησαν ότι σε  ορισμένες περιόδους τα σφάλματα προβλέψεων θα είναι μεγάλα 

(ασταθείς περιόδους) και σε άλλες περιόδους μικρά (ήρεμοι περίοδοι). Αυτό δείχνει 
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ότι οι διακυμάνσεις των σφαλμάτων έτειναν να ομαδοποιούνται διαχρονικά 

παρουσιάζοντας ένα είδος ετεροσκεδαστικότητας υπό συνθήκη.  Έτσι λοιπόν ένα από 

τα μοντέλα που δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των 

διαταρακτικών όρων είναι το υπόδειγμα ARCH GARCH. Ειδικότερα, τα μοντέλα 

GARCH  είναι ειδικά στη μοντελοποίηση της αστάθειας αυτής και μας βοηθούν να 

βγάλουμε συμπεράσματα για τις χρονοσειρές που μελετάμε.  

 

To γενικευμένο υπόδειγμα GARCH(p,q) είναι  

Var(ut)= bXtuVara it
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i  
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Για να δούμε κατά πόσο επηρεάζει ο όγκος των συναλλαγών τη μεταβλητότητα της 

τιμής κλεισίματος του δείκτη DJ χρησιμοποιήσαμε το υπόδειγμα Garch(1,1) το οποίο 

είναι το εξής: 

 𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑡) = 𝛼0 + 𝛼1
2

i-tu +  𝛽1 VtuVar it  )(   

 

Τα αποτελέσματα τα oποία παίρνουμε από το υπόδειγμα GARCH (1,1), συνοψίζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω. Γενικά αν οι συντελεστές του υποδείγματος 

GARCH  (α και β) έχουν άθροισμα την μονάδα,  τότε η αστάθεια των μεταβλητών 

είναι αρκετή, καθώς επίσης αν οι συντελεστές είναι θετικοί τότε η μεταβλητότητα 

είναι έντονη κατά τη διάρκεια της περιόδου που μελετάμε. Οι συντελεστές της υπό 

συνθήκης διακύμανσης στην περίπτωση που εξετάζουμε είναι α1 = 0.86 και β1 = 0.15, 

άρα είναι  θετικοί με άθροισμα κοντά στη μονάδα (1,01) και στατιστικά σημαντικοί  

άρα η αστάθεια της μεταβλητής είναι έντονη καθώς επίσης η μεταβλητότητα είναι 

έντονη τη χρονική περίοδο  που μελετάμε. Επίσης ο συντελεστής της μεταβλητής V 

είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός.  
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Πίνακας 25 Υπόδειγμα ARCH-GARCH  

 

 

 

7.2 Συμπεράσματα  ενότητας  

 

Στην ενότητα αυτή αναλύθηκε η σχέση μεταξύ του όγκου των συναλλαγών  στη 

μεταβλητότητα της τιμής κλεισίματος του δείκτη DJ. Τα αποτελέσματα του 

υποδείγματος GARCH (1,1) δείχνουν ότι η τιμή κλεισίματος του δείκτη DJ 

παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα. Επίσης τα αποτελέσματα του υποδείγματος 

δείχνουν μια αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του όγκου των 

συναλλαγών και της μεταβλητότητας  της τιμής κλεισίματος του δείκτη DJ.  
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4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

4.1  Σύνοψη και Συμπεράσματα 
 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε πως ο όγκος συναλλαγών επηρεάζει την τιμή 

κλεισίματος του δείκτη Dow Jones. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 

ημερήσια δεδομένα από τον Ιανουάριο του 2000 ως τον Μάιο του 2014 για την τιμή 

κλεισίματος του δείκτη Dow Jones και για τον όγκο των συναλλαγών.  Τα στοιχεία 

συγκεντρώθηκαν από την Wall Street Journal.  

Η περιγραφική ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι τα δεδομένα των δύο μεταβλητών 

δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Η κατανομή για την τιμή κλεισίματος  του 

δείκτη DJ είναι πλατύκυρτη  και ασύμμετρη στα δεξιά, ενώ η κατανομή των 

στοιχείων του όγκου των συναλλαγών είναι λεπτόκυρτη και ασύμμετρη αριστερά. 

Επιπλέον, οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν  αρνητική συσχέτιση.  

Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων έδειξε ότι ο συντελεστής  της  μεταβλητής  

του όγκου των συναλλαγών (V)    είναι στατιστικά σημαντικός και αρνητικός, που 

σημαίνει ότι μία ποσοστιαία αύξηση του όγκου των συναλλαγών θα προκαλέσει 0. 25 

ποσοστιαία μείωση στην τιμή κλεισίματος του δείκτη DJ. Επίσης, υπάρχει θετική 

αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού στους συντελεστές του υποδείγματος και τα 

κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά, καθώς επίσης υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα και  

υπόδειγμα ARCH 1ης τάξης. Χρησιμοποιώντας ως έτος αναφοράς το 2009, οι 

συντελεστές του υποδείγματος μας δεν είναι σταθεροί και δεν κάναμε σωστή 

πρόβλεψη. Επίσης, το υπόδειγμα μας δεν διαθέτει μεγάλη εμπιστοσύνη για να 

εξάγουμε ασφαλή  συμπεράσματα.  

Με τους υπόλοιπους ελέγχους βρήκαμε ότι οι μεταβλητές μας είναι ολοκληρωμένες 

πρώτης τάξης, δηλαδή στάσιμες στις πρώτες διαφορές. Οι μέθοδοι Engle Granger και 

Johansen έδειξαν ότι υπάρχει ένα  συνολοκληρωμένο διάνυσμα, άρα υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Επίσης με τον  

μηχανισμό διόρθωσης σφάλματος διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση 

ισορροπίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου Granger δείχνουν ότι  υπάρχει μονόδρομη 

αιτιακή σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, δηλαδή η τιμή κλεισίματος αιτιάται τον 
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όγκο συναλλαγών. Τέλος, τα αποτελέσματα του υποδείγματος GARCH(1,1)  

δείχνουν μια αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του όγκου των 

συναλλαγών και της μεταβλητότητας  της τιμής κλεισίματος του δείκτη DJ. 

Με τη μελέτη αυτή αποδείξαμε ότι ο όγκος συναλλαγών και η τιμή κλεισίματος του 

Dow Jones δεν αποτελούν ανεξάρτητα μεγέθη. Ο όγκος των συναλλαγών επηρεάζει 

αρνητικά την τιμή κλεισίματος του δείκτη DJ, δηλαδή αύξηση του όγκου οδηγεί σε 

μείωση της τιμής κλεισίματος.  Επίσης δείξαμε ότι ο όγκος των συναλλαγών επιδρά 

αρνητικά στη μεταβλητότητα του δείκτη κλεισίματος DJ. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

βιβλιογραφία που υπάρχει πάνω γύρω από τη σχέση του όγκου συναλλαγών και τον 

δείκτη κλεισίματος των μετοχών, αλλά και τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

διαπιστώνουμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στη δεύτερη ομάδα ερευνών που 

υποστηρίζει ότι  υπάρχει αρνητική σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των δύο 

μεταβλητών.  

4.2  Μελλοντικές επεκτάσεις 
 

Τα ευρήματα της έρευνας είναι σημαντικά αλλά χρειάζονται να γίνουν περισσότερες 

μελέτες στο θέμα αυτό. Σε περεταίρω έρευνα θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλες 

μεταβλητές που εκφράζουν μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες.  

Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν τόσο στην άνοδο ή την πτώση του δείκτη  DJ 

εφόσον αφορούν επιχειρήσεις που διαμορφώνουν τον γενικό δείκτη. Στο υπόδειγμα 

που χρησιμοποιήσαμε σε αυτή τη μελέτη, έχουμε συμπεριλάβει μόνο τον όγκο των 

συναλλαγών ως μοναδική ανεξάρτητη μεταβλητή, αλλά θα μπορούσαν σε 

μελλοντικές μελέτες να προστεθούν και οι παραπάνω παράγοντες όπως πχ τα επίπεδα 

επιτοκίων, ο πληθωρισμός, ή η συναλλαγματική ισοτιμία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ελέγχου μοναδιαίας ρίζας με 

ADF και P-P που χρησιμοποιήθηκαν για τον πίνακα 18.  

 

Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller με σταθερά  

 

Πίνακας 26 Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή DJ στα επίπεδά 

της με σταθερά 

 

 



53 
 

 

Πίνακας  27Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή DJ στη πρώτη 

διαφορά με σταθερά 
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Πίνακας 28: Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή Volume στα 

επίπεδά της με σταθερά 
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Πίνακας  29 Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή Volume στη 

πρώτη διαφορά της με σταθερά 
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Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller με σταθερά και τάση 

 

Πίνακας 30 Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή DJ στα επίπεδά 

της με σταθερά και τάση 
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Πίνακας  31Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή DJ στη πρώτη 

διαφορά  της με σταθερά και τάση 
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Πίνακας  32Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή Volume στα 

επίπεδά της με σταθερά και τάση 
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Πίνακας 33 Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή Volume στην 

πρώτη διαφορά της με σταθερά και τάση 
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Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller χωρίς σταθερά και τάση  

 

Πίνακας 34 Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή DJ στα επίπεδά 

της χωρίς σταθερά και τάση 
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Πίνακας 35 Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή DJ στην πρώτη 

διαφορά της χωρίς σταθερά και τάση 
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Πίνακας 36Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή Volume στα 

επίπεδά της χωρίς σταθερά και τάση 
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Πίνακας 37Έλεγχος επαυξημένου Dickey-Fuller στη μεταβλητή Volume στην 

πρώτη διαφορά της χωρίς σταθερά και τάση 
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Έλεγχος Phillips-Perron με σταθερά  

 

Πίνακας 38 Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή DJ στα επίπεδά της με 

σταθερά 
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Πίνακας 39 Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή DJ στην πρώτη διαφορά της 

με σταθερά 
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Πίνακας 40 Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή Volume στα επίπεδα της με 

σταθερά 
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Πίνακας 41Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή Volume στην πρώτη 

διαφορά της με σταθερά 
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Έλεγχος Phillips-Perron με σταθερά και τάση  

 

Πίνακας 42 Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή DJ στα επίπεδά της με 

σταθερά και τάση 
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Πίνακας 43 Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή DJ στην πρώτη διαφορά της 

με σταθερά και τάση 
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Πίνακας 44 Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή Volume στα επίπεδά της με 

σταθερά και τάση 
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Πίνακας  45 Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή Volume  της στην πρώτη 

διαφορά της με σταθερά και τάση 
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Έλεγχος Phillips-Perron χωρίς σταθερά και τάση  

  

 

Πίνακας 46 Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή DJ στα επίπεδά της χωρίς 

σταθερά και τάση 
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Πίνακας 47Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή DJ στην πρώτη διαφορά  της 

χωρίς σταθερά και τάση 
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Πίνακας 48 Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή Volume στα επίπεδά της 

χωρίς σταθερά και τάση 
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Πίνακας 49 Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή Volume στην πρώτη 

διαφορά της χωρίς σταθερά και τάση 
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