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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξει κατά πόσο ένα Αυτοπαλίνδρομο 

Υπόδειγμα Μαρκοβιανής Αλλαγής Καθεστώτος (Markov Switching, MS-ΑR) 

ενδείκνυται για εκτιμήσεις τιμών Βασικών Προϊόντων (commodities). Αυτό 

επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας μία εκτός του δείγματος ανάλυση (out of sample 

analysis) στην οποία αξιολογείται η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο γίνεται παρουσίαση σημαντικών άρθρων που επιχειρούν τέτοιου 

είδους εκτιμήσεις με διάφορες μεθόδους. Στη συνέχεια, περιγράφεται εν συντομία 

η Αγορά Βασικών Προϊόντων. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο 

της εμπειρικής μας ανάλυσης. Ακολούθως, πραγματοποιείται η εμπειρική ανάλυση 

με τη χρήση   εβδομαδιαίων δεδομένων για 19 βασικά προϊόντα για μια περίοδο 15 

ετών (2000-2015). Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι μόνο για 6 από τα 

19 προϊόντα το προτεινόμενο υπόδειγμα βελτιώνει τις εκτιμήσεις.    
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1. Εισαγωγή 

Η αγορά των βασικών προϊόντων αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών 

καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό πολλά οικονομικά μεγέθη.  Είθισται να 

χωρίζεται σε τρείς επιμέρους αγορές οι οποίες είναι οι εξής: Αγροτικά και 

Κτηνοτροφικά Προϊόντα, Μέταλλα και Ενέργεια. Υπάρχουν μελέτες που 

επικεντρώνονται σε μία εκ των τριών, ενώ άλλες τις μελετούν συνολικά.   Κύριος  

σκοπός  των ερευνών που μελετήθηκαν  είναι οι προβλέψεις των τιμών   διαφόρων 

βασικών προϊόντων.  

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σημαντικός αριθμός υποδειγμάτων  

προκειμένου οι οικονομολόγοι να μπορέσουν να μελετήσουν την αγορά βασικών 

προϊόντων και να εκτιμήσουν τις τιμές τους. Στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης γίνεται μια σύντομη αναφορά  ορισμένων εξ αυτών. Το 

Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα (AR) και το Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα  Κινητού 

Μέσου (ΑRIMA) αποτελούν μερικές απλές γραμμικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία. Ωστόσο, η ασυνέχεια  που  χαρακτηρίζει σε 

πολλές περιπτώσεις  τη συμπεριφορά των βασικών προϊόντων έστρεψε τους 

ερευνητές στα μη γραμμικά μοντέλα. Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΑΝΝ) και τα 

Υποδείγματα Αλλαγής Καθεστώτος (Regime Switching Models) αποτελούν τέτοιου 

είδους υποδείγματα που εφαρμόζονται από πολλούς μελετητές με σκοπό τη 

βελτίωση των  προβλέψεων στα βασικά προϊόντα. Το Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα 

Μαρκοβιανής Αλλαγής, με το οποίο ασχολείται και η παρούσα εργασία, ανήκει στην 

κατηγορία των Regime Switching και έγινε ευρέως γνωστό από τον Hamilton (1989). 

Είναι ένα μη γραμμικό μοντέλο που έχει εφαρμοστεί κατά καιρούς για την ανάλυση 

και την πρόβλεψη πολλών οικονομικών και χρηματοοικονομικών μεγεθών. Στο 

Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά σε έρευνες που κάνουν εφαρμογή του εν λόγω 

μοντέλου για προβλέψεις βασικών προϊόντων και όχι μόνο. 

Βασικός σκοπός των ερευνών που εκτιμούν τιμές βασικών προϊόντων, είναι να 

αποδείξουν σε τι βαθμό το υπόδειγμα που εξετάζουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την ανάλυση και την εκτίμηση των τιμών της συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό 

πραγματοποιείται με τη σύγκριση της εκτός του δείγματος (out of sample) 

προβλεπτικής επίδοσης του μοντέλου τους με αυτή άλλων μοντέλων. Η σύγκριση 

γίνεται με τη χρήση διαφόρων  κριτηρίων αξιολόγησης όπως το Μέσο Απόλυτο 

Ποσοστιαίο Σφάλμα (Mean Absolute Prediction Error, MAPE) και το Μέσο 

Τετραγωνικό Σφάλμα (Mean Square Error, ΜSE). 

Η παρούσα εργασία καλείται να μελετήσει κατά πόσο ένα Αυτοπαλίνδρομο 

Υπόδειγμα Μαρκοβιανής Αλλαγής (MS-AR) μπορεί να εφαρμοστεί  για τις 

προβλέψεις των τιμών των βασικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο 
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υπόδειγμα χρησιμοποιεί δύο καθεστώτα τιμών και μία υστέρηση για το 

Αυτοπαλίνδρομο μέρος του κάθε καθεστώτος. Η εφαρμογή του μοντέλου γίνεται σε 

ένα σύνολο από 19 βασικά προϊόντα με εβδομαδιαία δεδομένα για την περίοδο 

2000-2015. Δουλεύουμε με τιμές συμβολαίων τις οποίες λαμβάνουμε από 6 

διαφορετικές προθεσμιακές αγορές. Η αξιολόγηση του υποδείγματος γίνεται σε δύο 

επίπεδα: Πρώτον, με τη χρήση του Regime Classification Measure (RCM) 

καταδεικνύεται η ποιότητα του καθεστωτικού διαχωρισμού του MS(2)-AR(1) για 

κάθε βασικό προϊόν. Δεύτερον, με τη χρήση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος 

(MSE) αξιολογείται η εκτός του δείγματος (out of sample) προβλεπτική επίδοση του 

προτεινόμενου υποδείγματος. Ως υποδείγματα αναφοράς χρησιμοποιούνται το 

Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα Πρώτου Βαθμού καθώς και το Υπόδειγμα του Τυχαίου 

Περιπάτου (Random Walk). Τελικός στόχος της εργασίας είναι να δείξει σε ποια από 

τα 19 βασικά προϊόντα ενδείκνυται η χρήση του προτεινόμενου υποδείγματος για  

προβλέψεις  τιμών. 

Η εργασία δομείται ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται και αναλύεται η 

βιβλιογραφία. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια σύντομη περιγραφή της Αγοράς Βασικών 

Προϊόντων και των επιμέρους αγορών που την αποτελούν. Αναφέρονται ορισμένα 

βασικά χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς και παρουσιάζονται τα γραφήματα των 

τιμών των 19 βασικών προϊόντων που πραγματεύεται η εργασία. Στο Κεφάλαιο 4 

γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της εμπειρικής μας ανάλυσης. 

Περιγράφεται η γενική και ειδική μορφή του υποδείγματος, η διαδικασία της 

αξιολόγησης και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Στο Κεφάλαιο 5 

παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα ενώ στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η 

εμπειρική ανάλυση. Τέλος, το Κεφάλαιο 7 συγκεντρώνει τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα της εργασίας και κάνει προτάσεις για περαιτέρω μελέτη. 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Τα τελευταία έτη παρατηρείται σημαντική μεταβλητότητα στις τιμές των βασικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ρίσκο και η αβεβαιότητα των 

παραγωγών. Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μοντέλων που 

προσπαθεί να προβλέψει τις τιμές τους και να δώσει την απαραίτητη πληροφόρηση 

σε παραγωγούς και επενδυτές. Παρακάτω γίνεται μια ανασκόπηση των πιο 

πρόσφατων προσπαθειών που έχουν πραγματοποιηθεί, με σκοπό την διερεύνηση  

του εν λόγω ζητήματος. Μέσω αυτής της έρευνας επιχειρείται να εντοπιστούν τα 

βασικά προϊόντα που κατά κύριο λόγο μελετώνται καθώς και τα μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, ερευνούνται άρθρα που πραγματεύονται τα 

Υποδείγματα Αλλαγής Καθεστώτος.  Η παρουσίαση των άρθρων γίνεται με βάση το 

είδος των προϊόντων που τίθενται υπό μελέτη. Για το λόγο αυτό τα χωρίζουμε σε 

τρεις κατηγορίες: Αγροτικά και Κτηνοτροφικά Προϊόντα, Μέταλλα και Ενέργεια. 
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H δική μας έρευνα επιχειρεί να προβλέψει τις τιμές των προϊόντων 

χρησιμοποιώντας το Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα Μαρκοβιανής Αλλαγής  (ΜS-AR). 

Ωστόσο στην βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται αναφορά σε πρόσφατες μελέτες 

που χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό διαφορετικών  μοντέλων. Τα περισσότερα 

άρθρα που μελετήσαμε εξετάζουν την προβλεπτική ικανότητα των μοντέλων που 

χρησιμοποιούν και στη συνέχεια συγκρίνουν τα αποτελέσματα με αυτά άλλων 

υποδειγμάτων.  

 Αγροτικά και Κτηνοτροφικά Προϊόντα  

Οι Moghaddasi και Badr (2008) προσπαθούν να προβλέψουν τιμές αγροτικών 

προϊόντων με τη χρήση διαφόρων υποδειγμάτων. Εστιάζουν στις εκτιμήσεις των 

τιμών του σιταριού και του ρυζιού στο Ιράν χρησιμοποιώντας δομικά μοντέλα και 

μοντέλα χρονοσειρών. Η αξιολόγηση και σύγκριση των υποδειγμάτων αποτελεί και 

τον κύριο στόχο του άρθρου τους. Επιτυγχάνεται με την χρήση αξιολογικών 

κριτηρίων όπως την ρίζα μέσης τετραγωνικής απόκλισης (RMSE), το απόλυτο 

σφάλμα της μέσης τιμής (ΜΑΕ) και το μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα (MAPE). 

Για τον λόγο αυτό γίνεται συλλογή δεδομένων για την περίοδο 1966-2006 σε ετήσια 

βάση  και τα συμπεράσματα που καταλήγουν οι συγγραφείς είναι ότι τα μοντέλα 

χρονοσειρών έχουν καλύτερη προβλεπτική ικανότητα και επιπλέον μικρότερο 

κόστος στη συλλογή δεδομένων από τα αντίστοιχα δομικά υποδείγματα.  

Οι Sabur και Haque (1993) με τη χρήση ημερήσιων δεδομένων της περιόδου 1972-

1992 επιχειρούν να προβλέψουν τις τιμές του ρυζιού στο Μπαγκλαντές. Eπιλέγουν 

ένα μοντέλο Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) και καταλήγουν ότι 

έχει μικρή προβλεπτική ικανότητα όταν πρόκειται για μεγάλες περιόδους μελέτης. 

Ωστόσο, η ακρίβεια των εκτιμήσεων βελτιώνεται σημαντικά όταν το εύρος της 

περιόδου μειώνεται. 

Οι Ticlavilc et al. (2010) εστιάζουν επίσης σε αγροτικά  αλλά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουν την επίδοση του Multivariate Relevance 

Vector Machine (ΜRVM) μοντέλου συγκρίνοντας το με το  Artificial Neural Network 

(ANN). Για το λόγο αυτό μελετούν τις τιμές τριών  προϊόντων, του καλαμποκιού, του 

χοιρινού και των βοοειδών. Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων γίνονται 

χρησιμοποιώντας δεδομένα σε μηνιαία βάση από το 1989 έως το 2003 και ο 

έλεγχος των εκτιμήσεων με τη χρήση μηνιαίων δεδομένων από το 2004 έως το 

2009. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι το MRVM οδηγεί σε πιο ακριβείς 

προβλέψεις, σε ορίζοντα ενός και δύο μηνών, σε σχέση με την απλή του μορφή 

(RVM) καθώς επίσης και σε σχέση με το  υπόδειγμα ΑΝΝ. Οι Zhang et al. (2014), 

μελετώντας την ίδια κατηγορία προϊόντων πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, αφού 

κατασκευάζουν ένα πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα (Multiple Linear Regression, 

MLR) που σκοπό έχει να προβλέπει τις μεταβολές των τιμών ακόμα και σε 
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περιόδους καταστροφών, όπως η γρίπη των χοίρων στην Κίνα. Οι συγγραφείς 

εφαρμόζουν το μοντέλο στο χοιρινό κρέας και καταλήγουν ότι είναι ικανό  να 

προβλέπει τέτοιου είδους μεταβολές. Επιπλέον, προσδιορίζουν κάποιους 

παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του, όπως η συνολική παραγωγή και το 

συνολικό απόθεμα του χοιρινού κρέατος.  

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κτηνοτροφικού τομέα κατέχει το ιχθυάλευρο 

καθώς αποτελεί συμπληρωματική τροφή για πουλερικά και χοίρους. Συνεπώς οι 

αξιόπιστες προβλέψεις των τιμών του αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για 

την ελαχιστοποίηση του ρίσκου που ενέχει μια κτηνοτροφική μονάδα. Τα εμπειρικά 

στοιχεία φανερώνουν την ύπαρξη καθεστωτικών αλλαγών στην αγορά ιχθυάλευρου 

και για το λόγο αυτό τα υποδείγματα καθεστωτικών αλλαγών (Regime Switching 

Μodels) ενδείκνυνται για προβλέψεις του συγκεκριμένου προϊόντος. Ο Tveterås 

(2003) χρησιμοποιεί το υπόδειγμα αλλαγής καθεστώτος MS(2)-AR(3) και το 

συγκρίνει με ένα  Αυτοπαλίνδρομο Μοντέλο (AR(1)) ώστε να αξιολογήσει την 

προβλεπτική του ικανότητα. Και στις δύο περιπτώσεις πέραν των υστερήσεων, 

χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητη μεταβλητή η τιμή του σογιάλευρου. Τα δεδομένα 

είναι μηνιαία για την περίοδο 1988-2001. Εντοπίζει δύο καθεστώτα τιμών: στο 

πρώτο η τιμή του ιχθυάλευρου έχει υψηλή συσχέτιση με το σογιάλευρο ενώ στο 

δεύτερο χαμηλή εξαιτίας του φαινομένου El Niño. Τέλος με τη χρήση του 

αξιολογικού κριτηρίου Mean Square Predicted Error (ΜSPE) καταλήγει ότι το 

Αυτοπαλίνδρομο μοντέλο (AR) έχει καλύτερη προβλεπτική ικανότητα από το MS-AR. 

 

Οι  Xiong et al. (2015) επιχειρούν να υπολογίσουν το διάστημα πρόβλεψης (interval-

valued)  των τιμών των προθεσμιακών συμβολαίων του  καλαμποκιού και του 

βαμβακιού. Έτσι, αντλούν δεδομένα σε ημερήσια συχνότητα από την Κινέζικη 

αγορά προθεσμιακών συμβολαίων. Το πλεονέκτημα της χρήσης δεδομένων σε 

μορφή διαστημάτων (interval data) έγκειται στο γεγονός ότι λαμβάνεται υπόψη η 

μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα με συνέπεια να μειώνεται το ποσό της τυχαίας 

διακύμανσης. Διεξάγουν την ανάλυση τους σε ένα γραμμικό και μη γραμμικό 

πλαίσιο  προτείνοντας το μοντέλο VECM-MSVR, που είναι ο συνδυασμός ενός 

Vector Error Correlation Model και  ενός Multi-output Support Vector Regression, το 

οποίο και συγκρίνουν με άλλα 5 υποδείγματα. Για να αξιολογήσουν  την εκτός του 

δείγματος (out of sample) προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου τους 

χρησιμοποιούν το κριτήριο αξιολόγησης του Μέσου Απόλυτου Ποσοστιαίου 

Σφάλματος (MAPE). Η έρευνα τους καταλήγει στο ότι το υπόδειγμα που προτείνουν 

υπερτερεί έναντι των υπολοίπων 5 σε όρους προβλεπτικής ικανότητας. 

Οι Ramirez και Fadiga (2003) επιχειρούν να προβλέψουν τις τιμές τριών αγροτικών 

προϊόντων των Η.Π.Α με τη χρήση μοντέλων GARCH. Έτσι, χρησιμοποιούν 
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τριμηνιαία δεδομένα για τη σόγια, το σόργο και το σιτάρι για τις περιόδους 1924-

2000, 1933-2000 και 1913-2000 αντίστοιχα. Σκοπός τους είναι να συγκρίνουν την 

προβλεπτική ικανότητα  του ασύμμετρου μοντέλου A-GARCH με αυτή των GARCH 

και  t-GARCH. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το A-GARCH υπόδειγμα βελτιώνει τις 

προβλέψεις των τιμών των τριών προϊόντων. 

 Μέταλλα 

Ο τομέας των μετάλλων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας και 

συνεπώς η μελέτη του απασχολεί σε μεγάλο βαθμό  την ερευνητική κοινότητα. Οι 

περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται στην αγορά του χρυσού στον οποίο 

στρέφουν το ενδιαφέρον τους πολλοί επενδυτές αφού κατέχει αντισταθμιστικό 

ρόλο στον πληθωριστικό κίνδυνο (Wang et al. 2013).  

O Hassani et al. (2015) εκτιμούν την τιμή του χρυσού με τη χρήση 17 διαφορετικών 

μοντέλων συγκρίνοντας τις προβλεπτικές τους επιδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό  

χρησιμοποιούν μηνιαία δεδομένα για την περίοδο 1972-2013 και εφαρμόζουν το 

υπόδειγμα για 24 διαφορετικούς ορίζοντες πρόβλεψης. Τα κριτήρια αξιολόγησης 

που χρησιμοποιούν για να ελέγξουν την προβλεπτική ικανότητα των υποδειγμάτων 

είναι το RMSE και το RRMSE. Το κυριότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι 

κανένα υπόδειγμα δεν είναι σε θέση να υπερτερεί έναντι όλων των άλλων σε όλους 

τους ορίζοντες πρόβλεψης.  

Οι Sopipan et al. (2012) επιχειρούν να εκτιμήσουν την μεταβλητότητα της τιμής του 

χρυσού χρησιμοποιώντας ένα Μαρκοβιανό Yπόδειγμα Αλλαγής Καθεστώτος GARCH 

(MS-GARCH) και να ελέγξουν αν η προβλεπτική του ικανότητα υπερβαίνει αυτή του 

απλού GARCH. Με δεδομένα για την περίοδο 4/01/2007-30/08/2011 εκτιμούν τα 

υποδείγματα κάτω από τρεις διαφορετικές υποθέσεις κατανομής, την Normal, 

Student-t  και GED.  Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι το ΜRS-GARH έχει καλύτερη 

προβλεπτική ικανότητα σε σχέση με την απλή του μορφή. 

Τα βασικά μέταλλα είναι εξίσου σημαντικά αφού συνδέονται με την βιομηχανική 

παραγωγή. Εκτιμήσεις για τις τιμές αυτών των προϊόντων αποτελούν ένα εξαιρετικά 

δύσκολο εγχείρημα. Οι Pierdzioch et al. (2012)  ελέγχουν την ύπαρξη σύγκλισης στις 

προβλέψεις των τιμών εννιά μετάλλων χρησιμοποιώντας μηνιαία δεδομένα από το 

Consensus Economics Forecast (CEF) για τη χρονική περίοδο 1995-2011. Τα 

συμπεράσματα τους δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει πιθανότατα  λόγω της 

αστάθειας της χρηματιστηριακής αγοράς.  

Οι Dooleya και Lenihanb (2005) χρησιμοποιώντας υποδείγματα ARIMA προβλέπουν 

την μηνιαία τιμή για τον ψευδάργυρο και τον μόλυβδο. Διαπιστώνουν ότι τα ARIMA 

μοντέλα έχουν αξιόλογη προβλεπτική επίδοση χωρίς όμως ιδιαίτερα μεγάλη 

ακρίβεια στις εκτιμήσεις. Τις αδυναμίες των απλών ARIMA μοντέλων επιχειρούν να 
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καταπολεμήσουν οι Kriechbaumer et al. (2014) εφαρμόζοντας σε αυτά τη 

μεθοδολογία Wavelet. Το αποτέλεσμα είναι, πολύ πιο ακριβείς προβλέψεις για τις 

τιμές των μετάλλων. 

Οι Bernard et al. (2008) ερευνούν την συμπεριφορά του αλουμινίου στις αγορές 

όψης και προθεσμίας  χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά μοντέλα: 1)Το υπόδειγμα 

του τυχαίου περιπάτου (Random Walk) λαμβάνοντας υπόψη το υπόδειγμα GARCH, 

2) Tα Poisson-based jump-diffusion μοντέλα με GARCH effects. 3) Το υπόδειγμα 

αναστροφής μέσου (Mean-reverting Model) με την προσθήκη απόδοση ευκολίας 

(convenience yield).  Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι τα μοντέλα με στοχαστική 

απόδοση ευκολίας έχουν καλύτερη προβλεπτική ικανότητα από όλα τα υπόλοιπα 

μοντέλα ανεξαρτήτου ορίζοντα πρόβλεψης. 

Οι Issler et al. (2013) στο άρθρο τους ερευνούν την αγορά μετάλλων. Τα δεδομένα 

τους που καλύπτουν την περίοδο 1957-2012 είναι σε μηνιαία συχνότητα και 

λαμβάνονται από την Διεθνής Βάση Χρηματοοικονομικών Στατιστικών του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου. Πρώτον επιχειρούν να μελετήσουν τις διακυμάνσεις των 

τιμών  σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα χρησιμοποιώντας τεχνικές 

χρονοσειρών στο πλαίσιο μιας ανάλυσης με  χρήση μοντέλων VAR. Δεύτερον, 

επιχειρούν να βελτιώσουν τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των τιμών των μετάλλων 

συνδυάζοντας προβλέψεις διαφορετικών μοντέλων (γραμμικών και μη). Το 

αξιολογικό κριτήριο που χρησιμοποιούν για την σύγκριση των υποδειγμάτων  είναι 

το RMSE. Συμπερασματικά  διαπιστώνουν ότι  το υπόδειγμα VECM ενδείκνυνται για 

προβλέψεις  μηνιαίων δεδομένων, ενώ  για δεδομένα σε ετήσια βάση τα μοντέλα 

AR, VAR, και VECM μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ίδιο αποτελεσματικά. 

Ενέργεια 

Ο τομέας της ενέργειας είναι ίσως ο πιο δημοφιλής στην έρευνα καθώς συνδέεται 

άμεσα με όλους τους υπόλοιπους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Οι 

μεταβολές στις τιμές του μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρη την παγκόσμια 

οικονομία και να διαταράξουν σε μεγάλο βαθμό οικονομικά μεγέθη χωρών. 

Υπάρχει μεγάλος αριθμός μεθόδων που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των 

τιμών του αργού πετρελαίου. Οι Yea και  Manso (2013) συγκεντρώνουν αυτές τις 

μεθόδους και τις χωρίζουν σε δύο κύριες κατηγορίες: τις ποσοτικές και τις 

ποιοτικές. Οι πρώτες αποτελούνται από  μοντέλα χρονοσειρών,  χρηματοοικονομικά  

και  δομικά μοντέλα ενώ οι δεύτερες χρησιμοποιούν υπολογιστικές και 

τεχνολογικές προσεγγίσεις. Οι ποσοτικές μέθοδοι και συγκεκριμένα τα υποδείγματα 

χρονοσειρών είναι η πλέον διαδεδομένη μέθοδος ανάλυσης και εκτίμησης τιμών. 

Παράδειγμα ποσοτικής τεχνικής πρόβλεψης αποτελούν τα Belief Networks με τα 

οποία οι Abramson και Finizza (1995) προσπαθούν να εκτιμήσουν τις τιμές του 
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αργού πετρελαίου. Ωστόσο, καταλήγουν στο ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει 

χαμηλή προβλεπτική ικανότητα.  

Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η πολύπλοκη συμπεριφορά των τιμών του 

πετρελαίου μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη χρήση μη γραμμικών υποδειγμάτων. 

Οι Moshiri και Foroutan (2006) εφαρμόζουν ARIMA, GARCH και ΑΝΝ μοντέλα για να 

προβλέψουν την ημερήσια προθεσμιακή τιμή του αργού πετρελαίου. Ύστερα από 

σύγκριση των αποτελεσμάτων, καταλήγουν στο ότι το μη γραμμικό υπόδειγμα ΑΝΝ 

αποφέρει πιο ακριβείς εκτιμήσεις. Το υπόδειγμα ΑΝΝ σαν τρόπο πρόβλεψης των 

τιμών του αργού πετρελαίου προτείνουν επίσης οι Sompui και Wongsinlatam 

(2014), οι οποίοι στην έρευνα τους συγκρίνουν τις εκτιμήσεις του με αυτές της 

μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης καταδεικνύουν 

την ανωτερότητα του εν λόγω υποδείγματος. 

Οι Ahmed και Shabri (2014) προτείνουν μια νέα μέθοδο για την πρόβλεψη των 

τιμών του αργού πετρελαίου, η οποία  βασίζεται στις Μηχανές Διανυσμάτων 

Υποστήριξης (Support Vector Machines). Αντλούν ημερήσια δεδομένα για την 

περίοδο 1986-2006 και πραγματοποιούν προβλέψεις με τη χρήση των 

υποδειγμάτων  ARIMA, GARCH καθώς επίσης και με τη νέα προτεινόμενη μέθοδο. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα αξιολογικά κριτήρια RMSE και MAE καταλήγουν 

στο ότι η SVM τεχνική οδηγεί σε ακριβέστερες προβλέψεις σε σχέση με τα άλλα δύο 

υποδείγματα. Για περισσότερες τεχνικές πρόβλεψης των τιμών του αργού 

πετρελαίου μπορείτε να συμβουλευτείτε το άρθρο των Zhang et al. (2015). 

 Ο Nademi et al. (2015) κάνουν χρήση του Markov Switching GARCH υποδείγματος 

ώστε να εκτιμήσουν την μεταβλητότητα των τιμών του αργού  πετρελαίου στο Ιράν 

για την περίοδο 1980-2012. Στο πρώτο βήμα εκτιμούν το υπόδειγμα GARCH και στο 

δεύτερο το υπόδειγμα Markov Switching. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το 

ΜS-GARCH παρέχει περισσότερο ακριβείς προβλέψεις από την απλή μορφή του 

μοντέλου. Τέλος  εντοπίζεται η ύπαρξη δύο καθεστώτων μεταβλητότητας ένα 

χαμηλής και ένα υψηλής. Η χαμηλή μεταβλητότητα  εντοπίζεται στην περίοδο 1980-

2004 ενώ η υψηλή από το 2005 και μετά.  Ο Morana (2001) χρησιμοποιεί μια  ημι-

παραμετρική προσέγγιση ώστε να προβλέψει την τιμή του πετρελαίου Brent 

αξιοποιώντας τις ιδιότητες του υποδείγματος GARCH για την μεταβλητότητα της 

τιμής του πετρελαίου. Η έρευνα καταλήγει στο ότι η παραπάνω προβλεπτική 

μέθοδος μπορεί να προσφέρει  ένα μέτρο επίδοσης της προθεσμιακής τιμής του 

πετρελαίου καθώς επίσης και διαστήματα πρόβλεψης της τιμής. 

Οι Xiong et al. (2013) εφαρμόζουν ένα υβριδικό υπόδειγμα το οποίο  βασίζεται στα 

Νευρωνικά Δίκτυα πρόσω τροφοδότησης (Feed Forward Neural Network, FNN) και 

την Slope-Based μέθοδο (SBM) ώστε να προβλέψουν την τιμή του πετρελαίου. Τα 

δεδομένα λαμβάνονται από το West Texas Intermediate (WTI)  και είναι σε 
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εβδομαδιαία συχνότητα. Οι συγγραφείς  συγκρίνουν τα αποτελέσματα των 

προβλέψεων τους με αυτά άλλων υποδειγμάτων. Καταλήγουν στο  ότι το 

προτεινόμενο υπόδειγμα οδηγεί σε υψηλής ποιότητας προβλέψεις.  

Στην βιβλιογραφική μας έρευνα συναντήσαμε  άρθρα που δεν εξειδικεύονται σε 

καμία από τις παραπάνω κατηγορίες προϊόντων αλλά κάνουν εκτιμήσεις για ένα 

μεγάλο αριθμό αυτών. Οι Bowman και Husain (2004) αξιολογούν την προβλεπτική 

ικανότητα μοντέλων τριών διαφορετικών κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία 

ανήκουν  υποδείγματα που βασίζονται σε αξιολογική κρίση (judgment), στη 

δεύτερη αυτά που χρησιμοποιούν τεχνικές χρονοσειρών και στην τελευταία αυτά 

που ενσωματώνουν προθεσμιακές τιμές (Future Prices). Η έρευνα διεξάγεται για τις 

τιμές δεκαπέντε βασικών προϊόντων και καταλήγει στο ότι τα υποδείγματα που 

βασίζονται σε προθεσμιακές τιμές δίνουν πιο ακριβή αποτελέσματα σε σχέση με τις 

άλλες δύο κατηγορίες. Με το κατά πόσο οι προθεσμιακές τιμές των προϊόντων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκτιμήσεις ασχολούνται στο άρθρο τους και οι 

Reeve  και Vigfusson (2011). Εκτιμούν τις τιμές μεγάλου αριθμού προϊόντων με το 

υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου (Random Walk) και του τυχαίου περίπατου με 

περιπλάνηση (Random walk with drift). Αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι ως επί το 

πλείστον οι προθεσμιακές τιμές έχουν ισχυρότερη προβλεπτική ικανότητα από τον 

τυχαίο περίπατο, ενώ ο τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση υστερεί και από τις δύο 

προηγούμενες μεθόδους. Οι Kroner et al. (1995) εφαρμόζουν μια νέα μέθοδο 

πρόβλεψης τιμών των προϊόντων συνδυάζοντας δύο ξεχωριστές μεθόδους. Για τον 

λόγο αυτό χρησιμοποιούν  μοντέλα χρονοσειρών  στα οποία ενσωματώνουν  τις 

προσδοκίες των  επενδυτών για την μεταβλητότητα των τιμών. Τα αποτελέσματα 

τους δείχνουν ότι η προσέγγιση που προτείνουν ξεπερνά την προβλεπτική 

ικανότητα των δύο παραπάνω μεθόδων μεμονωμένα. 

Υποδείγματα Μαρκοβιανής Αλλαγής Καθεστώτος  

Τα υποδείγματα Αλλαγής Καθεστώτος αποτελούν ένα τρόπο μοντελοποίησης της μη 

γραμμικής συμπεριφοράς που διέπει πολλά οικονομικά και χρηματοοικονομικά 

μεγέθη. Μια πολύ δημοφιλής κατηγορία αυτών αποτελεί το υπόδειγμα 

Μαρκοβιανής Αλλαγής Καθεστώτος (MSM) το οποίο έγινε ευρέως γνωστό από τον 

Hamilton (1989).  Η εφαρμογή του αφορούσε  την μελέτη των οικονομικών κύκλων 

(Business Cycles) στις Η.Π.Α. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο ήταν σε θέση 

να εκτιμήσει  οικονομικά μεγέθη, όπως το ποσοστό ανάπτυξης, με μικρές 

αποκλίσεις από τις πραγματικές τιμές. Ο Engle (1994) έκανε χρήση των MSM ώστε 

να αναλύσει την συμπεριφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών του δολαρίου των 

Η.Π.Α., του γιεν και της αγγλικής λίρας έναντι 7 άλλων νομισμάτων. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας του δείχνουν ότι η προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγματος του υστερεί έναντι του Τυχαίου Περιπάτου. Διάφορα άλλα μεγέθη 

στα οποία γίνεται εφαρμογή του υποδείγματος MSM στη βιβλιογραφία είναι το 
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Α.Ε.Π  (Clements και Krolzig, 1998), η ανεργία  (Deschamps, 2008) και  οι τιμές 

ακινήτων (Crawford και Fratantoni, 2003). Τέλος, εκτενής αναφορά για τη χρήση του 

MSM σε χρηματοοικονομικά μεγέθη γίνεται στο βιβλίο του  Guidolin (2011). 

 

3.Αγορά Βασικών Προϊόντων 

Μια σύντομη ματιά στη βιβλιογραφία αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι η 

συμπεριφορά των  τιμών και των αποδόσεων των βασικών προϊόντων 

(commodities) έχει πολλές ομοιότητες με αυτή των πιο παραδοσιακών 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως οι μετοχές, τα επιτόκια και οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι Kat και Oomen (2007) μελέτησαν τις ημερήσιες  τιμές 

συμβολαίων  142 διαφορετικών βασικών προϊόντων από 26 διαφορετικές 

προθεσμιακές αγορές για την περίοδο 1965-2005. Διαπίστωσαν ότι οι αποδόσεις 

των προϊόντων παρουσιάζουν μεγάλη μνήμη, σημαντική κύρτωση (kurtosis) και 

λοξότητα (skewness) ακριβώς όπως και οι αποδόσεις των μετοχών. Εμπειρικά 

στοιχεία (Bhardwaj και Dunsby, 2011) υποδηλώνουν ότι δεν έχουν όλα τα Βασικά 

Προϊόντα την ίδια συμπεριφορά, αλλά δρουν ανάλογα με την κατηγόρια στην οποία 

ανήκουν. Για το λόγο αυτό είθισται να χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:  

1. Αγροτικά Προϊόντα 

2. Μέταλλα 

3. Ενέργεια 

3.1. Αγροτικά Προϊόντα 

Ο αγροτικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, ειδικότερα 

στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγοράς 

αγροτικών προϊόντων είναι η υψηλή μεταβλητότητα στις τιμές τους. Κατά κύριο 

λόγο αυτή η συμπεριφορά πηγάζει από την μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών 

που είναι αβέβαιη και απρόβλεπτη. Συνεπώς αυτού του είδους η αβεβαιότητα 

επηρεάζει το μέγεθος της συγκομιδής και επομένως την τιμή του βασικού 

προϊόντος. Εκτός από τα καιρικά φαινόμενα, ένας δεύτερος παράγοντας που 

συντελεί στην υψηλή μεταβλητότητα των αγροτικών τιμών είναι οι χαμηλές 

ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι 

μία ποσοστιαία  μεταβολή είτε στην ζητούμενη είτε στην προσφερόμενη ποσότητα 

οδηγεί σε μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή των τιμών. Τέλος η αστάθεια των 

τιμών μπορεί να μεγεθυνθεί και εξαιτίας της δραστηριότητας των κερδοσκόπων 

που συμμετέχουν σε αγοραπωλησίες βασικών προϊόντων στις προθεσμιακές αγορές 

διεθνώς. 
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Μελετώντας την  διαχρονική εξέλιξη των τιμών των 10 αγροτικών προϊόντων (Σχήμα 

1) παρατηρούμε ότι από τα μέσα του 2007 η τιμή ακολουθεί μία ανοδική πορεία για 

να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ το 2008 καθώς η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά για 

την συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του 

καφέ και του βαμβακιού.  Στην συνέχεια παρατηρείται εμφανής πτώση, ενώ το 

2011 οι τιμές αγγίζουν νέο επίπεδο ρεκόρ που σε αρκετά προϊόντα ξεπερνάει και 

αυτό του 2008. Τέλος το έτος 2015, το οποίο είναι και το τελευταίο της έρευνας μας, 

βρίσκει πτωτικές τις τιμές για την πλειοψηφία των αγροτικών προϊόντων με 

εξαίρεση το κακάο. 

Στην εργασία προσθέσαμε και δύο προϊόντα από τον κτηνοτροφικό τομέα. Στην 

περίπτωση των βοοειδών  είναι ξεκάθαρη η αυξητική τάση της τιμής καθ όλη την 

υπό εξέταση περίοδο. Στο χοιρινό κρέας από την άλλη άξιο σχολιασμού είναι το 

έτος 2014 όπου η τιμή του φτάνει σε ιστορικό μέγιστο εξαιτίας ενός ιού που έπληξε 

του χοίρους, μείωσε σε μεγάλο βαθμό την προσφορά τους και συνεπώς αύξησε την 

τιμή τους. 

 

3.2. Μέταλλα 

Τα μέταλλα χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην οικονομική δραστηριότητα αφού 

αφενός αποτελούν πρώτη ύλη στην παραγωγή πολλών βιομηχανικών προϊόντων και 

αφετέρου διαδραματίζουν τον ρόλο αντισταθμιστών σε επενδυτικές 

δραστηριότητες (πολύτιμα μέταλλα). 

Τα δημοφιλέστερα πολύτιμα μέταλλα είναι ο χρυσός το ασήμι, το παλλάδιο και ο 

λευκόχρυσος1. Χαρακτηριστικό αυτών των μετάλλων είναι ότι δεν χρησιμοποιούνται 

τόσο ως πρώτες ύλες  από τους παραγωγούς, αλλά ως ασφάλιστρα από διάφορους 

επενδυτές, κυρίως σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων και έντονων πολιτικών 

αναταραχών. Από τα 4 αυτά πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός και το ασήμι φαίνεται ότι 

έχουν περισσότερες ομοιότητες ως προς την συμπεριφορά τους. Αυτό γίνεται 

εμφανές στην περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008) που όπως 

παρατηρούμε  στo Σχήμα 1 πλήττει κυρίως το παλλάδιο και το λευκόχρυσο των 

οποίων η τιμή σημειώνει δραματική πτώση, ενώ στην περίπτωση του ασημιού και 

του χρυσού η πτώση αυτή είναι αισθητά χαμηλότερή. Στη συνέχεια οι τιμές τους 

ακολουθούν ανοδική πορεία και σκαρφαλώνουν σε ένα μέγιστο επίπεδο το έτος 

2011. Τέλος, το έτος 2015 φαίνεται πως και τα 4 πολύτιμα μέταλλα ακολουθούν 

πτωτική πορεία κατά πάσα πιθανότητα λόγω της ενδυνάμωσης του δολαρίου, μιας 

και η αξία και των τεσσάρων εκφράζεται σε δολάρια. 

                                                           
1 Η κατάταξη βάση της αξίας τους είναι η ακόλουθη: Λευκόχρυσος , χρυσός, παλλάδιο και ασήμι. 
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Από τα υπόλοιπα μέταλλα που χρησιμοποιούνται κυρίως στην βιομηχανία η 

παρούσα εργασία μελετά την τιμή του  χαλκού και του αλουμινίου. Το έτος 2005 η 

τιμή των δύο μετάλλων ακολουθεί αυξητική πορεία και φτάνει σε ιστορικό ρεκόρ το 

2006. Μετά από μία αρκετά μεγάλη πτώση, νέο μέγιστο παρατηρείται και για τα 

δύο μέταλλα το έτος 2011 ενώ από εκεί και πέρα η τιμή ακολουθεί καθοδική 

πορεία. 

 

3.3. Ενέργεια 

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι μερικές από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες 

υφέσεις οφείλονται σε σοκ της τιμής του πετρελαίου. Συνεπώς, είναι εύκολο να 

αντιληφθεί κανείς τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο «μαύρος χρυσός»  στην 

διαμόρφωση των οικονομικών εξελίξεων.  

Μερικές από τις σημαντικότερες πετρελαϊκές κρίσεις  ξέσπασαν στο  δεύτερο μισό 

του 20ου αιώνα και έπληξαν την παγκόσμια οικονομία. Το 1973 μετά το ξέσπασμα 

Αραβοϊσραηλινού πολέμου οι Αραβικές Χώρες μέλη του ΟΠΕΚ επιβάλλουν 

πετρελαϊκό εμπάργκο με αποτέλεσμα την εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου. 

Συγκεκριμένα από 3 $/βαρέλι το 1973 η τιμή του μαύρου χρυσού αγγίζει τα 20 

$/βαρέλι το Μάρτιο του 1974. Το 1979 σε διάστημα μικρότερο από 10 έτη, ξεσπά 

δεύτερη πετρελαϊκή κρίση αυτή τη φορά λόγω πολιτικών αναταραχών που 

προκάλεσε η  επανάστασης στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου από 13$/βαρέλι 

προσεγγίζει τα 32$/βαρέλι στις αρχές του 1980. Τέλος, στα μέσα του 1990 

συντελείται ακόμα ένα πετρελαϊκό σοκ ως αποτέλεσμα της κρίσης στον περσικό 

κόλπο. 

Η μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου εξηγείται σε πρώτο επίπεδο από τις 

δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Από εκεί και πέρα είναι εξαιρετικά 

δύσκολο εγχείρημα να εντοπιστούν οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν την 

τιμή του. Ορισμένοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η διακύμανση της τιμής του 

πετρελαίου οφείλεται στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει από τις αναδυόμενες 

οικονομίες και στο αυξανόμενο κόστος εύρεσης και γεώτρησης. Κάποιοι άλλοι 

ωστόσο υποστηρίζουν ότι αυτού του είδους η μεταβλητότητα οφείλετε σε 

κερδοσκοπική δραστηριότητα. Οι Stevans και Sessions (2008) χρησιμοποιώντας 

μηνιαία δεδομένα για την περίοδο Ιανουάριος 1998 - Μάρτιος 2008 καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι σε μακροχρόνιο ορίζοντα οι τιμές όψης (spot prices) του 

πετρελαίου προσεγγίζουν τις προθεσμιακές τιμές (future prices).  

Στο Σχήμα 1 παρατηρούμε τη διαχρονική εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου WTI. Από 

το 2007 η τιμή του ακολουθεί μια αυξητική πορεία και φθάνει σε ιστορικό μέγιστο 

περίπου στα μέσα του 2008 με 147,30 $/βαρέλι. Στη συνέχεια, μετά από μία 
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τεραστίου επιπέδου πτώση, ακολουθεί εκ νέου ανοδική πορεία μέχρι και τα μέσα 

του έτους 2014, ενώ από εκείνο το σημείο και έπειτα η καθοδική πορεία της τιμής 

του συνεχίζει μέχρι σήμερα. 
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Σχήμα 1. Τιμές Βασικών Προϊόντων 
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4. Μεθοδολογία 

Σε αυτή την ενότητα αναλύουμε εν συντομία το θεωρητικό υπόβαθρο της 

εμπειρικής μας ανάλυσης. Αρχικά, παρουσιάζουμε την γενική μορφή του  

Αυτοπαλίνδρομο Υποδείγματος Μαρκοβιανής Αλλαγής  και στη συνέχεια την  

ειδική, την οποία και χρησιμοποιούμε  στην ενότητα 5. Τέλος  περιγράφουμε το 

πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο γίνεται η αξιολόγηση του υποδείγματος.  

 

4.1. Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα (Autoregressive Model) 

Το αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα AR(P) είναι ένα γραμμικό υπόδειγμα που  έχει τη 

μορφή 

Υt= α0 + α1Υt-1 + α2Υt-2 +….+ αpYt-p + et , 

(1)                                                   

όπου P είναι ο αριθμός των υστερήσεων, α0  ο σταθερός όρος, α1…p οι παράμετροι 

του υποδείγματος και et λευκός θόρυβος. Ο όρος αυτοπαλίνδρομο αναφέρεται στο 

γεγονός ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι χρονικές υστερήσεις της μεταβλητής 

Υt . 

4.2. Markov-Switching Autoregressive Models (MS-AR) 

Πολλές εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι οικονομικές και χρηματοοικονομικές σειρές 

ακολουθούν διαφορετικά μοτίβα στο χρόνο. Κλασικό παράδειγμα αποτελούν οι 

συχνές εναλλαγές του μέσου. Οι ερευνητές  για να αντιμετωπίσουν αυτή την 

ποικιλομορφία χρησιμοποιούν διαφορετικά υποδείγματα έτσι ώστε να 

παρουσιάσουν αυτά τα μοτίβα. Τα υποδείγματα Μαρκοβιανής Αλλαγής 

Καθεστώτος (Markov Regime Switching Models) που έγιναν δημοφιλή με το άρθρο 

του Hamilton (1989) κατασκευάζονται συνδυάζοντας δύο ή περισσότερα δυναμικά 

μοντέλα όπου η εναλλαγή από το ένα στο άλλο γίνεται μέσω του μηχανισμού 

αλλαγής καθεστώτος Μαρκόβ. 

Η κεντρική ιδέα πίσω από τα Υποδείγματα Μαρκοβιανής Αλλαγής είναι ότι οι 

παράμετροι των χρονοσειρών εξαρτώνται από μια μη παρατηρήσιμη μεταβλητή St 

∈ {1,…K}, που περιγράφει το τρέχον καθεστώς και το Κ αντιπροσωπεύει τον αριθμό 

των καθεστώτων. Για την μεταβλητή St ισχύουν οι δύο ακόλουθες υποθέσεις: 

i) Είναι ανεξάρτητη των παρελθοντικών παρατηρήσεων Yt-1, Yt-2, …., Y1  
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ii) Ακολουθεί μια Μαρκοβιανή αλυσίδα πρώτου βαθμού με Κ καθεστώτα. 

Αυτό συνεπάγεται ότι η τιμή της St για κάθε περίοδο t εξαρτάται μόνο 

από την προηγούμενη τιμή St-1.  

Οι πιθανότητες μετάβασης (transition possibilities) από το ένα καθεστώς στο άλλο 

δίνονται από τις δεσμευμένες πιθανότητες: 

 

P(St=i|St-1=j,St-2=k,…)= P(St=i|St-1=j)=ρij , 

   ∑ 𝛒𝐢𝐣 = 𝟏,𝑲
𝒋=𝟏  

(2) 

 

οι οποίες μπορούν να αναπαρασταθούν και από τον ακόλουθο πίνακα 

(

𝝆𝟏𝟏 ⋯ 𝛒𝟏𝚱

⋮ ⋱ ⋮
𝝆𝜥𝟏 ⋯ 𝝆𝜥𝜥

). 

Ένα υπόδειγμα Μαρκοβιανής Αλλαγής μπορεί να λάβει πολλές μορφές. Ωστόσο, η 

παρούσα εργασία ασχολείται μόνο με την περίπτωση του MS-AR η γενική μορφή 

του οποίο δίνεται από την εξίσωση (3). 

Yt = 𝜶𝟎
(𝒔𝒕)

+ 𝜶𝟏
(𝒔𝒕)

Yt-1+…+ 𝜶𝒑
(𝒔𝒕)

 Yt-p + 𝝈(𝒔𝒕)εt, 

(3) 

όπου:  St           τα καθεστώτα για κάθε περίοδο t                                                                                                                                                        

 Κ       ο αριθμός των καθεστώτων                                                                                                                                     

 p       ο αριθμός των υστερήσεων                                                               

 𝜶𝟎
(𝒔𝒕)

  ο σταθερός όρος  που διαφέρει ανάλογα με το καθεστώς                                                                                               

 𝜶𝒑
(𝒔𝒕)

  ο συντελεστής της t-p υστέρησης                                                                                                                    

 𝝈(𝒔𝒕)  η τυπική απόκλιση, η οποία διαφέρει ανάλογα με το καθεστώς                                                                

 εt           τα κατάλοιπα με  μέσο μηδέν και διακύμανση μονάδα.                                                       

Η εκτίμηση των παραμέτρων του MS-AR υποδείγματος πραγματοποιείται με την 

Μέθοδο Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Hamilton, 1989). 
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4.3. MS(2)-AR(1) Model 

Το υπόδειγμα που θα εκτιμήσουμε στην παρούσα εργασία είναι της μορφής MS(2)-

AR(1). Δηλαδή πρόκειται για ένα Markov-Switching δύο καθεστώτων όπου το κάθε 

καθεστώς αποτελείται από ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα πρώτου βαθμού. 

Συνεπώς ο πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης θα είναι ένας 2x2 πίνακας που θα έχει 

τη μορφή 

[
𝝆𝟏𝟏 𝝆𝟏𝟐

𝝆𝟐𝟏 𝝆𝟐𝟐
]  

 ρ11+ρ12=1 και ρ21+ρ22=1 

Η εξίσωση που περιγράφει το υπόδειγμα MS(2)-AR(1) δίνεται από την παρακάτω 

εξίσωση: 

 

𝐲𝐭 = {
𝐜𝟎 + 𝐜𝟏𝐲𝐭−𝟏 + 𝐮𝐭 , 𝐮𝐭~(𝟎, 𝛔𝟏

𝟐) όταν 𝐬𝐭 = 𝟏 

 𝐜𝟎
′ + 𝐜𝟏

′ 𝐲𝐭−𝟏 + 𝐮𝐭 ,          𝐮𝐭~(𝟎, 𝛔𝟐
𝟐) όταν 𝐬𝐭 = 𝟐   

 

(4) 

όπου: 

 𝑐0 και  𝑐0
′  είναι η σταθεροί όροι των δύο καθεστώτων 

 c1 και 𝑐1
′ , είναι οι συντελεστές της πρώτης υστέρησης των δύο καθεστώτων 

 𝑢𝑡 είναι ο διαταρακτικός όρος που έχει μέσο μηδέν και διακύμανση 𝜎𝑡
2 

 st  είναι η μη παρατηρήσιμη μεταβλητή που δηλώνει το τρέχων καθεστώς. 
Στο υπόδειγμα μας τα καθεστώτα είναι  δύο και συνεπώς st ∈ {1,2} 
 

 

 4.4. Αξιολόγηση Υποδείγματος  

Αφού εκτμηθεί το υπόδειγμα, το αμέσως επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση  του η 

οποία και  γίνεται σε δύο επίπεδα. Αρχικά, χρησιμοποιείται το Regime Classification 

Measure (RCM) το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος εντός-δείγματος (in sample) 

αξιολόγησης.  Σε δεύτερη φάση επιχειρείται μία εκτός δείγματος (out of sample) 

αξιολόγηση. Συγκεκριμένα αξιολογείται η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

με τη χρήση  του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος (Mean Square Error, MSE). 

Παρακάτω βλέπουμε αναλυτικότερα αυτούς τους δύο τρόπους αξιολόγησης. 
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4.4.1. Regime Classification Measure (RCM) 

Tο Regime Classification Measure (RCM) είναι ένα μέτρο που αποτιμά την  ποιότητα 

του καθεστωτικού διαχωρισμού του υποδείγματος μας. Παρακάτω δίνεται η 

φόρμουλα που υπολογίζει το RCM: 

𝑹𝑪𝑴 = 𝟒𝟎𝟎 ×
𝟏

𝑻 
∑ 𝒑𝒕(𝟏 − 𝒑𝒕

𝑻
𝒕=𝟏 ). 

(5) 

Με pt  συμβολίζεται η εξομαλυμένη πιθανότητα καθεστώτος (Smoothed Regime 
Probabilities) και με T ο αριθμός των παρατηρήσεων. Ο σταθερός αριθμός 400 
χρησιμοποιείται ώστε το αποτέλεσμα του μέτρου μας να κυμαίνεται μεταξύ των 
τιμών 0-100. Έτσι όταν η τιμή είναι μηδέν σημαίνει ότι έχει πραγματοποιηθεί 
τέλειος διαχωρισμός των καθεστώτων ενώ όταν το μέτρο λαμβάνει την τιμή 100 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα καθεστώτα τιμών που έχουν 
οριστεί από το μοντέλο. 
 

4.4.2. Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (MSE) 

 
Η  προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος αξιολογείται με τη χρήση του Μέσου 

Τετραγωνικού Σφάλματος (MSE). Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης υπολογίζεται 

το MSE του μοντέλου μας καθώς επίσης και δύο άλλων απλοϊκότερων 

υποδειγμάτων (Naïve Models) τα οποία χρησιμοποιούμε σαν σημείο αναφοράς 

(Benchmarks). Αυτά είναι το Αυτοπαλίνδρομο Υπόδειγμα Πρώτου Βαθμού (ΑR(1)) 

και το Υπόδειγμα του Τυχαίου Περιπάτου (Random Walk). Στη συνέχεια δίνεται η 

φόρμουλα μέσω της οποίας υπολογίζεται το MSE.  

𝑴𝑺𝑬 =
𝟏

𝑻
× ∑ (�̂�𝑻

𝒊=𝟏 t−𝒀t)2 , 

(6) 

όπου �̂�t είναι η εκτιμηθείσα τιμή της εξεταζόμενης μεταβλητής την περίοδο t και 𝑌t 

η πραγματική τιμή. Η διαφορά (�̂�t−𝑌t)2 αντιπροσωπεύει το τετράγωνο των 

εκτιμημένων σφαλμάτων. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του  δείκτη ΜSE τόσο 

υψηλότερα βαθμολογείται η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος. Για να 

μπορέσουμε να υπολογίσουμε το MSE εργαστήκαμε στο πρόγραμμα E-Views 8 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο του προγραμματισμού ακολουθώντας την εξής 

διαδικασία:  
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Πρώτα απ’ όλα  χωρίσαμε τις παρατηρήσεις σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, που 

αποτελείται από τα 2/3 του συνόλου των παρατηρήσεων, είναι αυτό σύμφωνα με 

το οποίο εκτιμάται το υπόδειγμα. Με βάση αυτήν την εκτίμηση γίνεται η πρόβλεψη 

της επόμενης περιόδου (one-step-ahead forecast)2. Συνεπώς, από τις 830 

παρατηρήσεις χρησιμοποιούμε τις 553 για να εκτιμήσουμε το υπόδειγμα και να 

προβλέψουμε την τιμή της 554ης (�̂�554). Στη συνέχεια εκτελούμε την ίδια διαδικασία 

έχοντας ως αρχικό δείγμα τις 554 παρατηρήσεις έτσι ώστε να εκτιμηθεί η τιμή της 

555ης (�̂�555). Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι και η προτελευταία παρατήρηση 

να συμπεριληφθεί στο δείγμα και να προβλεφθεί η τιμής της τελευταίας. Με την 

παραπάνω μέθοδο υπολογίζουμε τα σφάλματα πρόβλεψης της κάθε περιόδου που 

είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του MSE. Εκτελούμε την ίδια διαδικασία για 

τον υπολογισμό των σφαλμάτων πρόβλεψης και των τριών υποδειγμάτων.  

 

5.  Δεδομένα   

Στην ενότητα αυτή δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα 

δεδομένα και στη συνέχεια πραγματοποιείται η επεξεργασία τους η οποία 

περιλαμβάνει Ελέγχους Στασιμότητας (Unit Root Test) και Περιγραφική Στατιστική.                                                      

Η συλλογή των δεδομένων έγινε από το Quandl που είναι μία πλατφόρμα παροχής 

οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε τιμές 

συμβολαίων (Future Prices) από πέντε διαφορετικές προθεσμιακές αγορές 

(Exchange Markets)  για ένα σύνολο 19 βασικών προϊόντων (Πίνακας 1)3. Πολλές 

έρευνες γύρω από τα βασικά προϊόντα  χρησιμοποιούν τα προθεσμιακά συμβόλαια 

για να προσεγγίσουν τις φυσικές τιμές των προϊόντων διότι είναι πιο εύκολα 

προσβάσιμα. Η βάση δεδομένων παρείχε τιμές συμβολαίων σε ημερήσια συχνότητα 

για διάφορες χρονικές περιόδους σε σχέση με το κάθε προϊόν. Ωστόσο, για να 

υπάρχει μία ομοιομορφία εστιάσαμε στην περίοδο 2000-2015. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε μετατροπή της συχνότητας από ημερήσια σε εβδομαδιαία με 

τον  υπολογισμό της μέσης τιμής κάθε εβδομάδας με αποτέλεσμα να 

συγκεντρωθούν 831 παρατηρήσεις. Για τη μέτρηση του πετρελαίου 

χρησιμοποιήσαμε τoν WTI (West Texas International) που είναι ο τύπος πετρελαίου 

που χρησιμοποιείται περισσότερο στην βιβλιογραφία. Τέλος, ολόκληρη η 

επεξεργασία των δεδομένων και η ανάλυση των υποδειγμάτων πραγματοποιήθηκε 

με τη χρήση του προγράμματος Ε-Views 8. 

 

                                                           
2 Στην περίπτωση μας η μία περίοδος είναι μία εβδομάδα. 
3 Στον πίνακα 1 χρησιμοποιούμε τις ακριβείς ονομασίες των προϊόντων όπως αυτές δίνονται από την 
κάθε προθεσμιακή αγορά. 



 
20 

 

 

Πίνακας 1 

CBOT: Chicago Board of Trade, ICE: International Exchange, CME: Chicago Mercantile 

Exchange, NYMEX: New York Mercantile Exchange, SHFE: Shanghai Future Exchange.                              

Bu: Μπούσελ4, Τ: Τόνος, lb: Λίβρα, CWT: Εκατόβαρο, t oz: Ευγενής Ουγγιά, bbl: Βαρέλι 

 

 

 

Οι έλεγχοι στασιμότητας (Unit Root Tests)  εκτελούνται στις λογαριθμικές  τιμές των 

προϊόντων. Συγκεκριμένα, εστιάζουμε στους ελέγχους Augmented Dickey Fuller5  

(ADF) και Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS). Στον πίνακα 2 είναι 

συγκεντρωμένες οι στατιστικές των δύο ελέγχων. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Μπούσελ είναι μονάδα μέτρησης όγκου που χρησιμοποιείται στην γεωργία. 
5 Το κριτήριο πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκε είναι το  Akaike Information Criteria (AIC). 

Αγροτικά και 
Κτηνοτροφικά   

Μονάδες Μέταλλα Μονάδες Ενέργεια Μονάδες 

CBOT/Wheat  USD/bu NYME/ Gold  USD/t oz ΝΥΜΕΧ/WTI Crude Oil USD/bbl 

CBOT/Corn  USD/bu NYMEX/Silver  USD/t oz    

CBOT/Soybean  USD/bu NYMEX/Palladium  USD/t oz    

CBOT/Soybean Meal  USD/T NYMEX/Platinum  USD/t oz    

CBOT/Soybean Oil  USD/lb SHFE/Aluminium  USD/Ib    

CBOT/Rough Rice  USD/CWT SHFE/Copper  USD/MT    

CBOT/Oats  USD/bu       

ICE/Cotton  USD/lb       

ICE/ Cocoa  USD/T       

ICE/Coffee   USD/lb       

CME/Live Cattle  USD/lb       

CME/Hogs   USD/lb       
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Πίνακας 2 

Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης Η0 για  10% *,  5% ** και  1%***. Οι κριτικές τιμές της 
στατιστικής t για τα επίπεδα σημαντικότητας 10%, 5% και 1%  είναι -2,56,  -2,86 και -3,43 
αντίστοιχα. Οι κριτικές τιμές της LM για 10%, 5% και 1% είναι 0,34 , 0,46 και 0,73 
αντίστοιχα.  

 

 
 
Οι έλεγχοι φανερώνουν ότι οι χρονοσειρές δεν είναι στάσιμες με ταύτιση και των 
δύο ελέγχων. Εξαίρεση αποτελεί  η περίπτωση του αλουμινίου που σύμφωνα με τον 
ΚPSS οι τιμές του είναι στάσιμες για επίπεδο σημαντικότητας 5% καθώς και η 
περίπτωση του χοιρινού όπου σύμφωνα με τον ADF υπάρχει στασιμότητα για 
επίπεδο σημαντικότητας 10%. 
 
Στη συνέχεια για να μετατρέψουμε τις χρονοσειρές μας σε στάσιμες,  υπολογίζουμε 
τις πρώτες τους διαφορές (αποδόσεις) τα γραφήματα των οποίων  παρουσιάζονται 
παρακάτω (Σχήμα 2). 
 

 

 

 

Έλεγχος Στασιμότητας Augmented Dickey-Fuller και KPSS, στα Επίπεδα 

Προϊόντα ADF KPSS 

 t-statistic LM-statistic 

Σιτάρι -1,9250 2,5147*** 

Καλαμπόκι -1,6628 2,5280*** 

Σόγια -1,7304 2,8040*** 

Σογιάλευρο -1,9796 2,9245*** 

Σογιέλαιο -1,7194 2,5231*** 

Ρύζι -1,5676 2,6897*** 

Βρώμη -2,0524 2,6102*** 

Βαμβάκι -1,9189 1,5984*** 

Κακάο -1,9896 2,7338*** 

Καφές -1,4761 2,5169*** 

Βοοειδή -1,3147 3,0984*** 

Χοιρινό -2,6215* 2,0156*** 

Χρυσός -1,1411 3,3658*** 

Ασήμι -1,2550 3,0471*** 

Παλλάδιο -1,7334 1,3630*** 

Λευκόχρυσος -1,6880 2,6698*** 

Αλουμίνιο -0,9945 0,5596** 

Χαλκός -1,5490 2,3571*** 

Πετρέλαιο -1,7533 2,5168*** 
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Σχήμα 2. Αποδόσεις Βασικών Προϊόντων 
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Υποβάλουμε τις αποδόσεις σε έλεγχο στασιμότητας και λαμβάνουμε τα παρακάτω 
αποτελέσματα (Πίνακας 3). 
 
 

Πίνακας 3 

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι σειρές είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές  

για επίπεδο σημαντικότητας 1% και το γεγονός  αυτό επιβεβαιώνεται και από τους 

δύο ελέγχους. Ωστόσο, στην περίπτωση του χρυσού και του λευκόχρυσου ο έλεγχος 

KPSS δίνει στασιμότητα για επίπεδο σημαντικότητας 10%. 

Μετά την ολοκλήρωση  των ελέγχων στασιμότητας και την απόδειξη ότι οι τιμές των 

προϊόντων είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές, πραγματοποιείται ανάλυση των 

περιγραφικών στατιστικών των δεδομένων. Συγκεκριμένα εστιάσαμε στα μεγέθη 

της λοξότητας (skewness), της κυρτότητας (kurtosis) και της στατιστικής Jarque-Bera 

για να ελέγξουμε κατά πόσο τα δεδομένα μας προσεγγίζουν κανονική κατανομή. 

Στον πίνακα 4 συγκεντρώσαμε αυτά τα τρία μεγέθη μαζί με την μέση τιμή και την 

τυπική απόκλιση (st. deviation) των αποδόσεων των τιμών. Παρατηρούμε ότι η 

κατανομή όλων των προϊόντων απέχει από την κανονική. Θετική λοξότητα έχουν το 

σιτάρι, το καλαμπόκι, ο καφές, το κακάο και τα χοιρινό ενώ όλα τα υπόλοιπα 

αρνητική. Οι θετικές τιμές της λοξότητας φανερώνουν ότι η καμπύλη κατανομής 

σχηματίζει μεγάλη ουρά προς τα δεξιά και άρα οι περισσότερες τιμές είναι 

δεξιότερα της μέσης τιμής. Το αντίστροφο ακριβώς ισχύει για τις αρνητικές τιμές. 

Έλεγχος Στασιμότητας Augmented Dickey-Fuller και KPSS, στις Πρώτες Διαφορές 

Προϊόντα ADF KPSS 

 t-statistic LM-statistic 
Σιτάρι -19,1103*** 0,1254 

Καλαμπόκι -14,7768*** 0,1092 

Σόγια -22,7852*** 0,1269 

Σογιάλευρο -23,4232*** 0,0739 

Σογιέλαιο -22,8121*** 0,2352 

Ρύζι -6,9265*** 0,1093 

Βρώμη -6,2447*** 0,1016 

Βαμβάκι -19,7938*** 0,0681 

Κακάο -16,0579*** 0,0738 

Καφές -6,8774*** 0,1313 

Βοοειδή -8,6339*** 0,0248 

Χοιρινό -7,2048*** 0,0543 

Χρυσός -14,2102*** 0,4185* 

Ασήμι -18,9202*** 0,2172 

Παλλάδιο -10,5363*** 0,1069 

Λευκόχρυσος -10,3081*** 0,3841* 

Αλουμίνιο -9,6289*** 0,1936 

Χαλκός -7,7943*** 0,2207 

Πετρέλαιο -13,0824*** 0,2265 
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Τέλος, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη τυπική απόκλιση και συνεπώς την μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα  είναι η βρώμη, το παλλάδιο και ο καφές ενώ με τη μικρότερη το 

αλουμίνιο, ο χρυσός και τα βοοειδή. 

 

Περιγραφική Στατιστική 

Προϊόντα mean st. deviation skewness kurtosis Jarque-Bera 
Σιτάρι 0,00078 0,03573  0,42985 4,55762 109,465 
Καλαμπόκι 0,00072 0,03512  0,02752 5,47909 212,393 
Σόγια 0,00074 0,03055 -0,55192 4,64854 136,127 
Σογιάλευρο 0,00077 0,03496 -0,41081 4,61808 113,754 
Σογιέλαιο 0,00069 0,02895 -0,07655 3,7058 18,0167 

Ρύζι 0,00095 0,03365 -0,15333 7,92143 839,867 
Βρώμη 0,00097 0,04608 -0,48751 6,27935 404,305 
Βαμβάκι 0,00021 0,03829 -0,57122 8,00522 910,429 
Κακάο 0,00166 0,03621   0,07233 4,07562 40,6869 
Καφές 4,20E-05 0,03926   0,14215 4,46752 77,2748 
Βοοειδή 0,00076 0,02094 -0,50299 6,95127 574,24 
Χοιρινό 5,71E-05 0,03919   0,1151 6,63594 458,475 
Χρυσός 0,0016 0,0208 -0,44993 5,73633 286,601 
Ασήμι 1,21E-03 0,03517 -0,72135 6,08715 401,096 
Παλλάδιο 0,00026 0,04036 -0,42049 5,14046 182,686 
Λευκόχρυσος 8,96E-04 0,0278 -0,80318 6,52017 517,157 
Αλουμίνιο -0,00067 0,01629 -0,68445 11,0489 2263,64 
Χαλκός 0,00064 0,02814 -0,5331 6,90488 566,405 
Πετρέλαιο 0,00065 0,03824 -0,63029 5,14553 213,895 

 

Πίνακας 4 

Στην Κανονική Κατανομή Skewness= 0,  Kurtosis = 3 και Jarque-Bera<5,99 

 

 
6. Εμπειρικά Αποτελέσματα 

Καταρχήν  εκτιμάται το προτεινόμενο υπόδειγμα για καθένα από τα 19 βασικά 

προϊόντα. Στον Πίνακα 5 είναι συγκεντρωμένοι  οι συντελεστές και η μεταβλητότητα 

(sigma) όλων των προϊόντων και για τα δύο καθεστώτα. Για να υπάρχει 

ομοιομορφία χωρίσαμε τα δύο καθεστώτα σε υψηλής και χαμηλής μεταβλητότητας. 

Έτσι, το πρώτο καθεστώς είναι αυτό με την υψηλή μεταβλητότητα ενώ το δεύτερο 

αυτό με τη χαμηλή. 
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Πίνακας 5 

Στατιστική σημαντικότητα για 1%*** , 5%**, και 10%* 

 

MS(2)-AR(1) Model 

προιόντα  regime 1 
High Volatiliy 

   regime 2 
Low Volatility 

 

 co                                  
(Std. Error) 

c1                                  
(Std. Error) 

Log(sigma)                           
(Std. Error) 

co                                  
(Std. Error) 

c1                                  
(Std. Error) 

Log(sigma)                           
(Std. Error) 

Σιτάρι 0,0193** 
(0,0081) 

1,0231*** 
(0,2740) 

-3,2213*** 
(0,1151) 

-0,0026 
(0,0018) 

0,1242** 
(0,0495) 

-3,4965*** 
(0,0507) 

Καλαμπόκι 0,0011 
(0,0006) 

0,1642*** 
(0,0531) 

-3,0349*** 
(0,0536) 

0,0002 
(0,0036) 

0,2633*** 
(0,0592) 

-3,8600*** 
(0.0618) 

Σόγια -0,0025* 
(0,0010) 

0,2178*** 
(0,0478) 

-3,1378*** 
(0,0468) 

0,0019 
(0.0030) 

0,2350*** 
(0,0665) 

-3,8542*** 
(0,0671) 

Σογιάλευρο -0,0011 
(0,0033) 

0,1872*** 
(0,0684) 

-2,9909*** 
(0,0592) 

0,0012 
(0,0011) 

0,2204*** 
(0,0496) 

-3,6807*** 
(0,0429) 

Σογιέλαιο -0,0020 
(0,3822) 

0,2084*** 
(0,0081) 

-3,2213*** 
(0,0460) 

0,0013*** 
(0,0901) 

0,2387*** 
(0,0034) 

-3,7830*** 
(0,0401) 

Ρύζι 0,0013 
(0,0023) 

0,1654*** 
(0,0654) 

-3,0212*** 
(0,0749) 

0,0006 
(0,0008) 

0,1850*** 
(0,0443) 

-3,7423*** 
(0,0453) 

Βρώμη -0,0213 
(0,0235) 

0,2142 
(0,4445) 

-2,4891*** 
(0,2231) 

0,0043*** 
(0.0016) 

0,1174** 
(0.0499) 

-3,3466*** 
(0,1019) 

Βαμβάκι -0,00001 
(0,00003) 

0,1435 
(0,1088) 

-2,6575*** 
(0,1153) 

0,0001 
(0,0004) 

0,2378*** 
(0,0385) 

-3,4981*** 
(0,0416) 

Κακάο 0,0018 
(0,0015) 

0,2204*** 
(0,0643) 

-3,7220*** 
(0,0535) 

0,0009 
(0,0022) 

0,2633*** 
(0,0422) 

-3,2283*** 
(0.0413) 

Καφές 0,0126 
(0,0108) 

0,0557 
(0,1913) 

-2,7269*** 
(0,1373) 

-0,0016 
(0,0015) 

0,1798*** 
(0,0408) 

-3,4233*** 
(0,0559) 

Βοοειδή -0,0005 
(0,0015) 

0,1484*** 
(0,0576) 

-3,5920*** 
(0,0568) 

0,0015* 
(0,0008) 

0,1254** 
(0,0526) 

-4,2851*** 
(0,0559) 

Χοιρινό 0,0043 
(0,0051) 

0,3767*** 
(0,1292) 

-2,7194*** 
(0,0803) 

-0,0013 
(0,0011) 

0,1572*** 
(0,0355) 

-3,7370*** 
(0,0524) 

Χρυσός -0,0006 
(0,0059) 

0,1658* 
(0,0857) 

-3,3609*** 
(0,0790) 

0,0016** 
(0,0006) 

0,2454*** 
(0,0382) 

-4,1443*** 
(0,0359) 

Ασήμι 0,0018 
(0,0024) 

0,2202*** 
(0,0543) 

-3,0702*** 
(0,0481) 

0,0003 
(,0013) 

0,2978*** 
(0,0456) 

-3,8035*** 
(0,0439) 

Παλλάδιο 0,0003 
(0,0009) 

0,2972*** 
(0,0442) 

-3,0667*** 
(0,0389) 

-0,0001 
(0,0002) 

0,2040*** 
(0,0711) 

-3,8001*** 
(0,0672) 

Λευκόχρυσος -0,0039 
(0.0038) 

0,2385*** 
(0,0800) 

-3,0920*** 
(0,0938) 

0,0020** 
(0,0008) 

0,1837*** 
(0,0404) 

-3,9246*** 
(0,0531) 

Αλουμίνιο -0,0006 
(0,0009) 

0,3046*** 
(0,0633) 

-3,6707*** 
(0,0553) 

-0,0005 
(0,0003) 

0,1298*** 
(0,0445) 

-4,7204*** 
(0,0374) 

Χαλκός -0,0003 
(0,0014) 

0,3185*** 
(0,0561) 

-3,2345*** 
(0,0662) 

0,0009 
(0,0008) 

0,1986*** 
(0,0500) 

-4,1970*** 
(0,0723) 

Πετρέλαιο -0,0137** 
(0,0068) 

0,1294 
(0,0983) 

-2,7765*** 
(0,0849) 

0,0028*** 
(0,0012) 

0,2105*** 
(0,0403) 

-3,4992*** 
(0,0341) 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε την Αναμενόμενη Διάρκεια Παραμονής στο καθεστώς 

(Expected Durations). Με αυτόν τον τρόπο δίνεται μία εκτίμηση της περιόδου που 

το κάθε προϊόν παραμένει σε καθένα από τα δύο καθεστώτα τιμών. Στο πλαίσιο 

αυτό, διαμορφώνεται μία γενική εικόνα για το κατά πόσο το προϊόν διακρίνεται 

από υψηλή ή χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών του. 

Expected Durations 

Προϊόντα High Volatility Low Volatility 

Σιτάρι 1,02 5,31 

Καλαμπόκι 8,47 13,13 

Σόγια 14,63 34,88 

Σογιάλευρο 18,88 49,42 

Σογιέλαιο 44,86 142,35 

Ρύζι 21,14 51,54 

Βρώμη 1,54 9,87 

Βαμβάκι 7,89 58,24 

Κακάο 164,77 96,82 

Καφές 2,75 18,65 

Βοοειδή 12,48 17,21 

Χοιρινό 5,29 1,58 

Χρυσός 22,73 114,85 

Ασήμι 48,01 78,06 

Παλλάδιο 37,52 24,27 

Λευκόχρυσος 12,01 43,69 

Αλουμίνιο 21,47 51,1 

Χαλκός 18,01 30,14 

Πετρέλαιο 13,16 71,07 

Πίνακας 6 

Οι αριθμοί αναφέρονται σε εβδομάδες. 

Αξίζει να τονίσουμε ότι το κακάο, το παλλάδιο και το χοιρινό διατηρείται 

περισσότερες περιόδους στο καθεστώς υψηλής μεταβλητότητας ενώ όλα τα 

υπόλοιπα προϊόντα τείνουν να διατηρούνται περισσότερο στο καθεστώς της 

χαμηλής μεταβλητότητας. 

 

   

                                                                                                                                                               

Στο επόμενο βήμα εκτελείται το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης του υποδείγματος 

M(2)-AR(1), με τον υπολογισμό του RCM. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι δείκτες 

RCM για το κάθε βασικό προϊόν. 
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προϊόντα RCM 

Σιτάρι 44,51233 

Καλαμπόκι 44,21693 

Σόγια 30,84521 

Σογιάλευρο 24,24977 

Σογιέλαιο 10,31627 

Ρύζι 26,28669 

Βρώμη 22,04511 

Βαμβάκι 17,55746 

Κακάο 16,68711 

Καφές 31,41939 

Βοοειδή 43,82582 

Χοιρινό 47,01204 

Χρυσός 13,24559 

Ασήμι 18,00928 

Παλλάδιο 27,33859 

Λευκόχρυσος 23,5377 

Αλουμίνιο 33,15966 

Χαλκός 22,87287 

Πετρέλαιο 17,43096 

                                                                         Πίνακας 7 

Τα βασικά προϊόντα με τον ποιοτικότερο καθεστωτικό διαχωρισμό με βάση το 

μέτρο RCM είναι το σογιέλαιο, ο χρυσός, το κακάο, το πετρέλαιο και το βαμβάκι. 

Ενώ αυτά όπου ο καθεστωτικός διαχωρισμός είναι κάπως χαμηλότερης ποιότητας 

είναι το αλουμίνιο, τα βοοειδή, το καλαμπόκι, το σιτάρι και το χοιρινό. Όπως θα 

δούμε και στη συνέχεια δεν είναι απαραίτητο η αξιολόγηση μέσω RCM να κινείται 

προς την ίδια κατεύθυνση με την δεύτερη μέθοδο αξιολόγησης. Δηλαδή, υψηλή 

αξιολόγηση του υποδείγματος  με βάση το μέτρο RCM δε συνεπάγεται και υψηλή 

προβλεπτική ικανότητα. 

Για το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης υπολογίζουμε το MSE του υποδείγματος 

μας καθώς και των άλλων δύο μοντέλων που χρησιμοποιούμε σαν σημείο 

αναφοράς. Επειδή οι τιμές του  MSE είναι πολύ  μικροί αριθμοί για πρακτικούς 

λόγους χρησιμοποιούμε των λόγο των ΜSE των  υποδειγμάτων για να 

διευκολύνουμε τη σύγκριση. Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 8 έχουμε σχηματίσει 

τρεις στήλες. Στην πρώτη συγκρίνουμε τα MSE του MS(2)-AR(1) και του AR(1). Στον 

αριθμητή τοποθετούμε το MSE του πρώτου και στον παρανομαστή του δεύτερου. 

Συνεπώς, όταν ο λόγος δίνει αποτέλεσμα μικρότερο της μονάδας σημαίνει ότι το 

ΜS(2)-AR(1) επικρατεί του AR(1) ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι 

μεγαλύτερο της μονάδας συμβαίνει το αντίστροφο. Με την ίδια λογική στη δεύτερη 

στήλη γίνεται σύγκριση των MS(2)-AR(1) και του Radom Walk και στην τρίτη του 

AR(1) με το Radom Walk. 
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Προϊόντα MSEMSAR/MSEAR MSEMSAR/MSERW MSEAR/MSERW 

Σιτάρι 1,0460 0,5961 0,5699 

Καλαμπόκι 0,9928 0,5935 0,5978 

Σόγια 0,9944 0,6014 0,6048 

Σογιάλευρο 0,9924 0,5770 0,5814 

Σογιέλαιο 1,0053 0,6031 0,5999 

Ρύζι 1,0055 0,5783 0,5751 

Βρώμη 1,0030 0,5676 0,5660 

Βαμβάκι 0,9966 0,5627 0,5646 

Κακάο 0,9966 0,6019 0,6040 

Καφές 1,0179 0,6220 0,6111 

Βοοειδή 0,9998 0,6004 0,6006 

Χοιρινό 1,0006 0,6582 0,6578 

Χρυσός 1,0036 0,6272 0,6249 

Ασήμι 0,9947 0,6643 0,6679 

Παλλάδιο 0,9896 0,6043 0,6106 

Λευκόχρυσος 1,0041 0,6688 0,6660 

Αλουμίνιο 0,9944 0,6090 0,6125 

Χαλκός 1,0027 0,6021 0,6005 

Πετρέλαιο 1,0169 0,6474 0,6366 

Πίνακας 8 

 

Πρώτα απ’ όλα είναι ξεκάθαρο ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος μας 

καθώς επίσης και του AR(1) ξεπερνά αυτή του υποδείγματος του Τυχαίου 

Περιπάτου για κάθε βασικό προϊόν. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι  οι 

αντίστοιχοι λόγοι είναι μικρότεροι της μονάδας και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Από 

εκεί και πέρα η σύγκριση των άλλων δύο υποδειγμάτων φανερώνει ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις το MS(2)-AR(1) επικρατεί του AR(1) ενώ σε άλλες όχι.  

Όπως παρατηρούμε το υπόδειγμα που προτείνουμε επικρατεί του ΑR(1) σε 9 

βασικά προϊόντα.  Αυτά είναι τα εξής: 

Αγροτικά Προϊόντα: καλαμπόκι, σόγια, σογιάλευρο, βαμβάκι, κακάο 

Κτηνοτροφικά: βοοειδή 

Μέταλλα: ασήμι, παλλάδιο, αλουμίνιο 
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6.1. Έλεγχος Ευαισθησίας του Υποδείγματος 

(Robustness Test) 

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το υπόδειγμα μας δεν  είναι ασταθές 

προβαίνουμε σε Έλεγχο Ευαισθησίας του Υποδείγματος. Για τον λόγο αυτό, 

υπολογίσουμε εκ νέου το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα των MS(2)-AR(1) και  AR(1) 

διαφοροποιώντας το σπάσιμο (break) του δείγματος.  

Στον πρώτο υπολογισμό του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος είχαμε αφήσει 277 

παρατηρήσεις εκτός δείγματος. Τώρα αφήνουμε σε πρώτη φάση 210 και έπειτα 

340. Σε περίπτωση που το υπόδειγμα μας μετά και από αυτές τις τροποποιήσεις 

εξακολουθεί να υπερτερεί του AR(1) σημαίνει ότι τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά 

παραμένουν αμετάβλητα. Σε αντίθετη περίπτωση το υπόδειγμα πάσχει από 

αστάθεια. Στον Πίνακα 9 συγκεντρώσαμε τους λόγους των MSE για τα 19 βασικά 

προϊόντα. 

 MSEMSAR/MSEAR  

Προϊόντα 210 277 340 

Σιτάρι 1,0044 1,046 1,0023 

Καλαμπόκι 0,9967 0,9928 0,9950 

Σόγια 0,9923 0,9944 0,9911 

Σογιάλευρο 0,9915 0,9924 0,9918 

Σογιέλαιο 1,0000 1,0053 0,9983 

Ρύζι 1,0000 1,0055 1,0000 

Βρώμη 1,1196 1,0030 1,1234 

Βαμβάκι 0,9892 0,9966 0,9932 

Κακάο 1,0604 0,9966 1,0395 

Καφές 1,0252 1,0179 1,0222 

Βοοειδή 0,9240 0,9998 0,9745 

Χοιρινό 1,0159 1,0006 1,0141 

Χρυσός 0,9839 1,0036 0,9892 

Ασήμι 1,0025 0,9947 1,0041 

Παλλάδιο 0,9986 0,9896 0,9956 

Λευκόχρυσος 1,0313 1,0041 1,0161 

Αλουμίνιο 1,0098 0,9944 1,0120 

Χαλκός 1,0088 1,0027 0,9882 

Πετρέλαιο 1,0078 1,0169 1,0158 

Πίνακας 9 

 

Όπως παρατηρούμε από τα αγροτικά προϊόντα μόνο στην περίπτωση του κακάο 

φαίνεται πως το υπόδειγμα μας χάνει την υπεροχή έναντι του AR(1). Για τα βοοειδή 

υπάρχει σταθερότητα του υποδείγματος. Ενώ στα μέταλλα διαπιστώνουμε πως 
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μόνο στο παλλάδιο ο λόγος είναι μικρότερος της μονάδας και συνεπώς το 

υπόδειγμα μας εξακολουθεί να υπερισχύει. 

 

7. Συμπεράσματα 

Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποδείξει εάν η χρήση ενός 

Αυτοπαλίνδρομου Υποδείγματος Μαρκοβιανής Αλλαγής  βελτιώνει τις προβλέψεις 

των τιμών των βασικών προϊόντων. Για να διαπιστωθεί αυτό πραγματοποιήθηκε 

εκτίμηση του υποδείγματος για ένα σύνολο 19 βασικών προϊόντων και στη συνέχεια 

έγινε αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι το RCM και το MSE. Με αυτόν τον τρόπο, οδηγούμαστε σε 

εντός και εκτός του δείγματος αξιολογήσεις αντίστοιχα. 

Με τη χρήση του RCM καταδεικνύεται ότι ποιοτικότερος καθεστωτικός διαχωρισμός 

γίνεται για το σογιέλαιο, τον χρυσό, το κακάο, το πετρέλαιο, το βαμβάκι και  το 

ασήμι. Στη συνέχεια, από  τα 19 βασικά προϊόντα που εξετάζονται μόνο στην 

περίπτωση 6 εξ αυτών αποδεικνύεται  προβλεπτική υπεροχή του προτεινόμενου 

υποδείγματος. Αρχικά η έρευνα μας κατέληξε σε 9 ωστόσο, ύστερα από έρευνα 

ευαισθησίας του υποδείγματος ο αριθμός περιορίστηκε σε 6. Τα προϊόντα αυτά 

είναι τα εξής: καλαμπόκι, σόγια, σογιάλευρο, βαμβάκι, βοοειδή και παλλάδιο. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός  ότι δεν υπάρχει ταύτιση των δύο κριτηρίων. 

Δηλαδή, η εξάδα των προϊόντων για τα οποία το προτεινόμενο υπόδειγμα 

υπερτερεί σε όρους προβλεπτικής επίδοσης διαφέρει σημαντικά από τα 6 πρώτα 

προϊόντα με βάση το RCM. 

Τέλος, περαιτέρω μελέτη του θέματος θα μπορούσε να συντελεστεί με 

διαφοροποιήσεις στον ορίζοντα πρόβλεψης. Έτσι, η περίοδος πρόβλεψης εκτός από 

εβδομαδιαία θα μπορούσε να είναι και μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια. Επιπλέον, 

ως αναφορά τη δομή του υποδείγματος θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί η 

προσθήκη παραπάνω των δύο καθεστώτων. 
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