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Περίληψη 

 

 

H συσχέτιση που έχει ο χρυσός με επενδυτικά προϊόντα, όπως οι χρηματιστηριακοί 

δείκτες, αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνών τις τελευταίες δεκαετίες. Στόχος της 

συγκεκριμένης εργασίας είναι να ερευνήσει τον τρόπο με τον όποιο μπορεί να συσχετίζεται 

ο χρυσός με τους χρηματιστηριακούς δείκτες τιμών των ΗΠΑ (GSPC), Γερμανίας (GDAXI), 

Γαλλίας (FCHI) και τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI), CBOE 

Gold Index (GOX). Τα μοντέλα που εφαρμόζονται είναι του συντελεστή απλής συσχέτισης 

(Pearson r) και εκείνου μερικής συσχέτισης (Partial Correlation). Παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα με τις δυο μεθόδους, ενώ πραγματοποιείται και σύγκριση μεταξύ τους.  

Και για τους έξι δείκτες του δείγματος χρησιμοποιείται ένα δείγμα ημερήσιων 

τιμών για τηv περίοδο 4 Ιουνίου 1996 έως 5 Φεβρουαρίου 2015. Η ερευνά αρχικά 

πραγματοποιείται για το σύνολο του δείγματος και στη συνέχεια αφορά σε τρία επιμέρους 

υποδείγματα, τα όποια δημιουργούνται από το αρχικό με βάση την περίοδο της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 2007-2009. Στόχος είναι ο περαιτέρω προσδιορισμός της 

συμπεριφοράς του χρυσού στην περίοδο της κρίσης, πριν από αυτή και μετά. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως ο χρυσός μπορεί να θεωρηθεί ο 

αντισταθμιστής σε όλους τους δείκτες του δείγματος για όλες τις χρονικές περιόδους, 

καθώς η συσχέτιση του μαζί τους είναι μηδέν ή κοντά στο μηδέν. Από την άλλη όμως, δεν 

μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο και στο ερώτημα εάν αποτελεί ασφαλές επενδυτικό 

καταφύγιο. Το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να θεωρηθεί ισχυρό ασφαλές καταφύγιο για τις 

περιπτώσεις των ΗΠΑ και Γαλλίας, αλλά όχι τόσο ισχυρό για το δείκτη της Γερμανίας και τα 

δυο χαρτοφυλάκια. 
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Εισαγωγή 

 

 

Ο χρυσός αποτελεί ένα αγαθό όπου ιστορικά ήταν άμεσα συνυφασμένο με τον 

πλούτο και την οικονομική ευρωστία. Ιστορικά, χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή 

αντικειμένων πολυτελείας και  νομισμάτων, ενώ τα πρώτα νομισματικά συστήματα 

στήριξαν τη λειτουργία τους πάνω του, καθώς διατηρούσε την αξία του αναλλοίωτη. Το 

χαρακτηριστικό αυτό φαίνεται πως καταφέρνει να το διατηρεί ακόμα και σήμερα ως 

επενδυτικό αγαθό. Οι επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρούν το χρυσό ως το αγαθό 

που μπορεί να σώσει τις επενδύσεις τους σε περιόδους κρίσης. Πράγματι, παρατηρείται 

ιστορικά μια άνοδο της τιμής του χρυσού σε περιόδους οικονομικών και γεωπολιτικών 

κρίσεων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το 2010, ένα χρόνο μετά την παγκόσμια 

οικονομική κρίση και εν μέσω της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η τιμή του έφτασε αρκετά 

ψηλά. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα εγχείρημα διερεύνησης της συσχέτισης του 

χρυσού με τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας και δυο χαρτοφυλακίων που 

περιέχουν μετοχές εταιρειών εξόρυξης και παραγωγής χρυσού, για την περίοδο 4 Ιουνίου 

1996 έως 5 Φεβρουαρίου 2015. Πραγματοποιείται περαιτέρω ερευνά για την 

αλληλεπίδραση του πολύτιμου μέταλλου με τους άλλους δείκτες στην περίοδο της κρίσης, 

πριν από αυτή και μετά. Επιπρόσθετα, γίνεται σύγκριση αποτελεσματικότητας του χρυσού 

με τα δυο χαρτοφυλάκια. 

Η εργασία είναι χωρισμένη σε δυο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική 

αναδρομή στο ρολό του χρυσού στο διεθνές νομισματικό σύστημα. Στη συνέχεια,  

αναλύονται το πώς έχουν διαμορφωθεί σήμερα η ζήτηση και η πρόσφορα του πολύτιμου 

μετάλλου. Επιπλέον, πραγματοποιείται σύντομη περιγραφή των αγορών που ο χρυσός 

πωλείται και αγοράζεται ως επενδυτικό αγαθό, τις μορφές των επενδυτικών προϊόντων που 

στηρίζονται σε αυτόν και οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή τους. Τέλος επιχειρείται 

μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που αφορούν στο πώς αλληλεπιδρά με άλλα 

επενδυτικά προϊόντα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά, αναλύονται τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί 

στην ερευνά. Πραγματοποιείται περιγραφή στα γραφήματα από τους δείκτες τιμών του 
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δείγματος συνδυαστικά με τα γραφήματα μεταβολής της τιμής και μεταβλητότητας. Επίσης, 

γίνεται αιτιολόγηση της πορείας τους και των μεταστροφών που αυτή παρουσιάζει με βάση 

τα οικονομικό-πολιτικά γεγονότα που διαδραματιστήκαν. Αναλύονται οι μεθοδολογίες  του 

έλεγχου κανονικότητας των δειγμάτων, του συντελεστή απλής συσχέτισης (Pearson r) και 

εκείνου μερικής συσχέτισης (Partial Correlation) και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

τους. Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους δυο συντελεστές και παρατηρούνται οι 

σημαντικές διαφορές. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με άλλα της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Τέλος, υπάρχει το παράρτημα της εφαρμογής. 
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Κεφάλαιο 1 Θεωρητικό μέρος της μελέτης . 

 

 

Από τις αγορές της αναπτυγμένης δύσης έως εκείνες της αναπτυσσόμενης 

ανατολής, ο χρυσός παρουσιάζει αξιοσημείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η παγκόσμια 

οικονομική κρίση του 2007 και η ευρωπαϊκή κρίση του 2012 έστρεψαν το ενδιαφέρον των 

επενδυτών στο πολύτιμο μέταλλο και ώθησαν την τιμή του σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η 

ανάλυση της μεταβλητότητας της τιμής του παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα 

τα τελευταία χρόνια. Πλήθος μελετών στην παγκόσμια βιβλιογραφία προσπαθεί να 

διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του καθώς και την αλληλεπίδραση 

του με τις αγορές.  

Το παρόν κεφάλαιο ξεκινά με μια σύντομη ιστορική ανάδρομη του χρυσού καθώς 

και των νομισματικών καθεστώτων που είχαν ως βάση τους το πολύτιμο μέταλλο. Έπειτα, 

αναλύονται η ζήτηση και η πρόσφορα του καθώς γίνεται αναφορά στις μορφές που έχει η 

ζήτηση του και με ποιους τρόπους αυτή ικανοποιείται από την πρόσφορα. Ακολουθεί 

αναφορά στις αγορές του χρυσού και στους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Τέλος, 

περιγράφεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη συσχέτιση που έχει ο χρυσός, ως 

επενδυτικό προϊόν, με τις διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και με τις αγορές σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

 

1.1 Ιστορική αναδρομή   

 

Καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας ο χρυσός αποτελεί ένα υλικό το 

όποιο  απεικονίζει πλούτο και πολυτέλεια. Κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση του ρόλου του 

χρυσού στο εμπόριο, καθώς και η συμβολή του στην δημιουργία του παγκοσμίου 

τραπεζικού συστήματος. 

Οι αρχαίοι πολιτισμοί στην προσπάθεια τους για ανεύρεση ενός μέσου, το οποίο θα 

χρησιμοποιούσαν ως μονάδα ανταλλαγής εμπορευμάτων, δημιούργησαν τα μεταλλικά 

νομίσματα. Ο χρυσός ,λόγω της μη-φθοράς του, αποτέλεσε ένα από τα κυρία υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή νομισμάτων. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε λύση  στο 

πρόβλημα που είχε προκύψει από τη χρήση άλλων υλικών ως χρήμα που φθείρονταν στο 
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χρόνο (Gerdesmeier, 2005). Το αιγυπτιακό νόμισμα Shekel  αποτελούνταν από 2/3 χρυσό 

και 1/3 ασήμι, ζύγιζε 11,3 γραμμάρια και είναι η πρώτη ιστορικά  καταγεγραμμένη χρήση 

του χρυσού ως μέσω ανταλλαγής στο παγκόσμιο εμπορείο. Το Shekel χρονολογείται ότι 

δημιουργήθηκε το 1500 π.χ. Στην Κίνα τα πρώτα χρυσά νομίσματα ξεκίνησαν να 

χρησιμοποιούνται το 1091 π.χ. Αξιοσημείωτο πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι ο χρυσός, 

πλέον, είχε αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα ως υλικό κατασκευής νομισμάτων καθώς 

σταδιακά και χωρίς να υπάρχει κάποια μορφή επαφής μεταξύ των πολισμών της Ευρώπης 

και της ανατολικής Ασίας, τα νομίσματα χρυσού γίνονται μέσο ανταλλαγής σε όλο τον 

κόσμο. Το πολύτιμο μέταλλο συνέχισε να είναι αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής για το 

εμπόριο, αλλά και ως μέσο επίδειξης πλούτου σχεδόν σε όλες τις αυτοκρατορίες που 

αναπτύχθηκαν κατά το πέρασμα των αιώνων. Κάποιες από αυτές ήταν η αυτοκρατορία του 

μεγάλου Αλεξάνδρου και η Ρωμαϊκή (National Mining Association).  

Το 1284 μ.χ. οι Βενετοί δημιούργησαν το δουκάτο που εξελίσσεται στο 

δημοφιλέστερο  νόμισμα για τους επομένους  πέντε αιώνες, ενώ την ίδια χρονιά, η Μεγάλη 

Βρετανία επινόησε το φλορίνι που αποτέλεσε το αντίπαλο δέος του δουκάτου. Το 1377 η 

Μεγάλη Βρετανία αλλάζει το νομισματικό της σύστημα με ένα νέο που έχει ως βάση το 

χρυσό και το ασήμι (National Mining Association). 

Κατά την ύστερη νεότερη ιστορία, δηλαδή τη διάρκεια της βιομηχανικής 

επανάστασης αλλά και στη σύγχρονη ιστορία, η όποια ξεκινάει με τον πρώτο παγκόσμιο 

πόλεμο, το πολύτιμο μέταλλο συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία, αλλά και στη 

λειτουργία του παγκοσμίου τραπεζικού συστήματος. Η Μεγάλη Βρετανία, πρώην 

παγκόσμια υπερδύναμη και οι ΗΠΑ σημερινή παγκόσμια υπερδύναμη, στήριξαν κατά 

καιρούς το νομισματικό και τραπεζικό σύστημα τους στο χρυσό. Το 1744 οι ΗΠΑ 

δημιούργησαν το πρώτο τους χρυσό νόμισμα, γεγονός το οποίο είναι αξιοσημείωτο εάν 

αναλογιστεί κάποιος πως στη νεότερη ιστορία τους, αλλά και τώρα, αποτελούν τη χώρα 

που η οικονομία της έχει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με το πολύτιμο μέταλλο. Στην ίδια 

χώρα, το 1792, ψηφίστηκε ο νόμος βάση του οποίου το δολάριο εισήρθε στο κανόνα του 

Διμεταλλισμού. Έκτοτε, μέχρι και την υιοθέτηση του χρυσού κανόνα, το δολάριο 

ισοδυναμούσε με συγκεκριμένη ποσότητα χρυσού ή με συγκεκριμένη ποσότητα ασημιού 

ανάλογα με την αξία που είχε το κάθε μέταλλο ανά χρονική στιγμή (National Mining 

Association). 

 Το 1816 η Μεγάλη Βρετανία αντιστοίχησε επίσημα τη λίρα με συγκεκριμένη 

ποσότητα χρυσού και ουσιαστικά εισήγαγε το χρυσό κανόνα στο παγκόσμιο τραπεζικό 

σύστημα . Η κίνηση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την παγκόσμια κυριαρχία του Λονδίνου στις 
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OTC αγορές η όποια συνεχίζεται μέχρι και σήμερα (O'connor et al., 2015). Ένα χρόνο 

αργότερα παρουσιάστηκε το sovereign που ήταν ένα μικρό χρυσό νόμισμα το βάρος του 

οποίου ισοδυναμούσε με μια λίρα (ο όρος sovereign χρησιμοποιείται και σήμερα από την 

κεντρική τράπεζα της Ινδίας για ομόλογα που στηρίζονται σε διαθέσιμα χρυσού της ίδιας 

τράπεζας. Το 1873, λόγω της συνεχούς αναθεώρησης της άξιας του, ο άργυρος έπαψε 

πλέον να θεωρείται πρότυπο άξιας και οι ΗΠΑ ασπάστηκαν ανεπίσημα το χρυσό κανόνα, 

πράξη η όποια επισημοποιήθηκε 27 χρόνια μετά. Κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου 

πολέμου (1919), οι περισσότερες χώρες, εξέρχονται από το χρυσό κανόνα. Η κεντρική 

τράπεζα των ΗΠΑ, το 1923, αναφέρει πως τα αποθέματα της σε χρυσό αντικατόπτριζαν το 

40% των δολαρίων  που υπήρχαν. Την περίοδο 1925 έως 1933, η Μεγάλη Βρετανία 

ξαναστράφηκε στο χρυσό κανόνα χωρίς μεγάλη επιτυχία όμως.  

Μετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου (1945) το κογκρέσο των 

Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε τη συμφωνία του Breton Wood. Οι ΗΠΑ από την εποχή 

εκείνη, έως και σήμερα, είναι η ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη και καθιέρωσε , εκτός 

από την δημιουργία του ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και της παγκόσμιας τράπεζας, 

ένα νέο νομισματικό σύστημα που είχε σαν βάση τα αποθέματα χρυσού των κεντρικών 

τραπεζών από τις χώρες που λάμβαναν μέρος σε αυτό. Ο χρυσός ήταν άμεσα συνδεδεμένος 

με την αμερικανική οικονομία και το δολάριο, γεγονός το όποιο συνεχίζει να ισχύει έως και 

σήμερα. Το 1961 απαγορεύεται στους πολίτες των ΗΠΑ να κατέχουν χρυσό. Την ίδια χρονιά 

οι κεντρικές τράπεζες των χωρών Βελγίου, Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Ελβετίας, Δυτικής 

Γερμάνια, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ δημιούργησαν το London Gold Pool και 

συμφώνησαν ότι ο χρυσός θα πωλείται και θα αγοράζεται στα 33,0875$ την ουγκιά. Η αξία 

του χρυσού, πλέον, συμβολίζεται πάντα σε δολάρια. Οι χώρες που ήταν μέλη του London 

Gold Pool, το 1968, επιχειρούν να τροποποιήσουν την παγκόσμια αγορά χρυσού ώστε η 

αγοραπωλησία του χρυσού να λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Τελικά το 

αποτέλεσμα ήταν η συνύπαρξη δύο συστημάτων. Το πρώτο ήταν το κλασικό με σταθερή 

τιμή συναλλαγής στα 35$ την ουγκιά και το δεύτερο είχε την μορφή ελεύθερης αγοράς. Στις 

13 Φεβρουαρίου έγινε υποτίμηση του δολαρίου άρα και ανατίμηση της άξιας του χρυσού. 

Ο χρυσός κόστιζε 42,22$ την ουγκιά και επιπλέον οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

απελευθερώθηκαν από την τιμή του . Έως τον Ιούνιο του ιδίου έτους, η τιμή του είχε 

σχεδόν τριπλασιαστεί στα 120$ την ουγκιά. Το 1975 ο χρυσός είχε πλέον ξεκινήσει να 

υπάρχει ως επενδυτικό προϊόν στην New York’s Commodity Exchange και στο Chicago’s 

International Monetary Market and Board of Trade. Το 1980 η τιμή του έφτασε σε ιστορικά 

υψηλά επίπεδα στα 870$ ενώ στο τέλος της ίδιας χρονιάς έκλεισε στα $591. Το πολύτιμο 
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μέταλλο πλέον παρουσίαζε μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή του (National Mining 

Association). 

 

1.2 Τα σημαντικότερα νομισματικά καθεστώτα. 

 

  Η περίοδος, από τις αρχές του 18ου αιώνα έως και το 1970, έχει να παρουσιάσει τα 

πιο ενδιαφέροντα νομισματικά καθεστώτα του παγκόσμιου συστήματος συναλλαγών. Ο 

χρυσός κανόνας, ο διμεταλλισμός και ο κανόνας του αργύρου είναι οι πρώτες μορφές 

συστημάτων σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενώ στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, 

με τον τερματισμό του β’ παγκοσμίου πολέμου,  πραγματοποιήθηκε μια  προσπάθεια ώστε 

οι κεντρικές τράπεζες να εισέλθουν ξανά σε καθεστώς σταθερής νομισματικής ισοτιμίας 

μέσα από σύμφωνο του Breton Woods.  Σε όλα αυτά τα συστήματα, με εξαίρεση τον 

κανόνα του αργύρου, ο χρυσός είχε πρωταγωνιστικό ρολό μέσα από τα αποθεματικά που 

διατηρούσαν οι κεντρικές τράπεζες. Πιο αναλυτικά: 

 Ο διμεταλλισμός αποτελεί τον πρόγονο του χρυσού κανόνα με τον οποίο 

μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Την περίοδο που τέθηκε σε εφαρμογή, 

τα δυο υλικά (χρυσός και άργυρος) αποτέλεσαν τη βάση του παγκοσμίου 

συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών. Κάθε νομισματική μονάδα αντιστοιχούσε 

σε μια συγκεκριμένη ποσότητα χρυσού ή αργύρου. Η επιλογή του καταλληλότερου 

πολύτιμου μετάλλου, με βάση την όποια γινόταν η αντιστοίχιση με το νόμισμα της 

κάθε χώρας, άλλαζε ανά τακτά χρονικά διάστημα και ανά χώρα  ανάλογα με την 

αγοραία τιμή του κάθε υλικού. Eαν η αγοραία τιμή του χρυσού ήταν πολύ 

υψηλότερη από την επίσημη, τότε ο αργυρός γινόταν αυτόματα το υλικό με το 

οποίο προσδιορίζονταν οι νομισματικές ισοτιμίες και το αντίστροφο. Εάν για 

παράδειγμα η τιμή του χρυσού έπεφτε κάτω από την επίσημη τιμή, τότε συνέφερε 

στους κατόχους να στραφούν στη δημιουργία νομισμάτων. Αποτέλεσμα αυτής της 

διαδικασίας ήταν η πρόσφορα χρυσού να μεγαλώνει και κατά συνέπεια να 

μειώνεται η πρόσφορα αργύρου. Η τιμή του χρυσού λόγω μεγάλης προσφοράς 

έπεφτε και προσέγγιζε την επίσημη ενώ η τιμή του αργύρου είχε ανοδικές τάσεις. 

Εάν η αγοραία τιμή ενός από τα δύο μέταλλα παρέκκλινε, σε μεγάλο βαθμό, από 

την επίσημη τιμή, τότε ο διμεταλλισμός μετατρεπόταν σε μονομεταλλισμό 

(Καρφάκης, 2007). Οι χώρες που λειτουργούσαν κάτω από το καθεστώς του 

διμεταλλισμού βίωναν έναν  νομισματικό κύκλο, συνεχούς μεταβολής, από το 
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χρυσό στον άργυρο. Από το 1792 έως και το 1834, η οικονομία των ΗΠΑ βρισκόταν 

υπό καθεστώς διμεταλλισμού. 

 Ο Χρυσός κανόνας τέθηκε σε ισχύ από το 1850 και μετά, για ένα μεγάλο αριθμό  

χωρών. Κυρία αίτια της τάσης αυτής είναι το γεγονός πως η αγοραία τιμή του 

αργύρου είχε υποστεί σημαντική πτώση. Από το 1870 έως και το 1914, όπου 

ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας 

οικονομίας βρισκόταν στο σύστημα του χρυσού κανόνα.  Αυτό σήμαινε ότι κάθε 

τραπεζογραμμάτιο από τις χώρες που συμμετείχαν μπορούσε να εξαργυρωθεί σε 

μια καθορισμένη ποσότητα χρυσού. Ουσιαστικά η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ 

δυο χώρων κυμαινόταν γύρω από μια σταθερή ισοτιμία, η απόκλιση της οποίας 

από το σταθερό αυτό σημείο, καθορίζονταν από τα κόστη μεταφοράς από το ένα 

κράτος στο άλλο (Καρφάκης, 2007). Ο κανόνας του χρυσού επανήλθε στο 

προσκήνιο και μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από την πλευρά του Ηνωμένου 

Βασιλείου χωρίς μεγάλη επιτυχία. Το 1922 στη σύνοδο της Γένοβας λαμβάνεται η 

απόφαση πως οι χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν δολάρια και στερλίνες ως 

μέσα διεθνών πληρωμών τα όποια θα συμπλήρωναν τα αποθέματα χρυσού. Έτσι 

ξεκίνησε να χρησιμοποιείται ένα υβριδικό σύστημα, ο κανόνας χρυσού και 

συναλλάγματος. Όταν το 1931 ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, το 

σύστημα κινούμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών τίθεται σε ισχύει (National 

Mining Association). Ο χρυσός κανόνας ήταν μια προσπάθεια ώστε να 

δημιουργηθεί ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών που θα 

καταπολεμούσε παθογένειες της ελεύθερης αγοράς συναλλάγματος. Η λειτουργιά 

του όμως παρουσίασε σημαντικά μειονεκτήματα. Ο Krugman (2008) αναφέρει ως 

κυριότερα μειονεκτήματα τα εξής:  

o Η διαδικασία προσαρμογής των ισοζυγίων δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλες τις 

χώρες. 

o Τα αποθέματα χρυσού δεν ήταν επαρκής ώστε να καλύψουν τις ανάγκες 

του παγκοσμίου εμπορίου . 

o Ο κανόνας του χρυσού έδινε σε χώρες με μεγάλη δυνατότητα παραγωγής 

χρυσού, τη δύναμη ώστε να επηρεάσουν μακροοικονομικά την παγκόσμια 

οικονομία. 

o Ο χρυσός κανόνας απέτρεπε τις χώρες να ακολουθήσουν πληθωριστικές 

πολικές στην αγορά τους, ως μέτρα κατά της ανεργίας ή ενίσχυσης των 

εξαγωγών.  Συμφώνα με τον Enwall  (2012) αυτός ήταν ένας από τους πλέον 
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βασικούς λόγους που η αμερικανική οικονομία άφησε το χρυσό κανόνα το 

1933.  

 Κανόνας χρυσού-συναλλάγματος (Breton Wood). Το 1944 στη διεθνή διάσκεψη του 

Breton Wood, στο Νιου Χάμσαϊρ, μετά το νομισματικό  χάος του μεσοπολέμου και 

τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου συμφωνήθηκε ένα νέο νομισματικό 

σύστημα παραπλήσιο με τον κανόνα του χρυσού. Την περίοδο εκείνη, το 

νομισματικό σύστημα στηριζόταν στο δολάριο. Μετά το πέρας της διάσκεψης ένας 

αναθεωρημένος κανόνας χρυσού είχε καθιερωθεί. Τα εθνικά νομίσματα των 

κυριότερων οικονομικών δυνάμεων της εποχής, προσδέθηκαν στο αμερικανικό 

δολάριο έναντι σταθερής ισοτιμίας, το οποίο δολάριο ήταν μετατρέψιμο σε χρυσό 

με καθορισμένη ισοτιμία 35$ ανά ουγκιά. Το νομισματικό σύστημα του Breton 

Wood, ενίοτε καλείται κανόνας χρυσού-συναλλάγματος. Οι κεντρικές τράπεζες 

βρίσκονταν σε ετοιμότητα να ανταλλάσσουν δολάρια με το εθνικό τους νόμισμα και 

το αντίστροφο (Gerdesmeier, 2005). Ο Elwell (2012) αναφέρει χαρακτηριστικά πως 

οι χώρες χρησιμοποιούσαν δολάρια Αμερικής για να συνάψουν συμφωνίες και 

μόνο περιορισμένες ποσότητες χρυσού ήταν εμπορεύσιμες. Επίσης,  στη διάσκεψη 

αυτή δημιουργήθηκε και το ΔΝΤ. Το 1968, όπως προαναφέρθηκε, καθιερώθηκε ένα 

σύστημα στο όποιο οι κεντρικές τράπεζες συναλλάσσονταν στην επίσημη ισοτιμία 

μεταξύ τους και ταυτόχρονα είχε τεθεί  πλέον σε λειτουργία και η ελεύθερη αγορά 

χρυσού. Το νομισματικό σύστημα του Breton Wood κατέρρευσε το 1971 και οι 

περισσότερες χώρες επέτρεψαν στην ελεύθερη διακύμανση των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών των νομισμάτων τους (National Mining Association).  

 

 

  

1.3 Προσφορά και ζήτηση χρυσού  

 

Η συνολική ποσότητα χρυσού η όποια έχει εξορυχτεί έως τώρα υπολογίζεται στους 

186.700 τόνους. Παρόλο που ως συνολικό άθροισμα το βάρος του παγκοσμίου χρυσού 

φαντάζει πολύ μεγάλο, στην πραγματικότητα αποτελεί ένα πολύ σπάνιο μέταλλο. 

Χαρακτηριστικά  λέγεται πως εάν συγκεντρωθεί όλη η ποσότητα χρυσού σε ένα μέρος τότε 

αυτή θα σχηματίζει ένα κύβο με πλευρά μόλις 26 μέτρα (World Gold Council). Η κατάταξη 

των χωρών που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες χρυσού, όπως και οι χώρες με τη 

μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια των χρόνων. 
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Γράφημα 1: Ποσοστιαίος καταμερισμός της παράγωγης  

 χρυσού (2015) (http://www.gold.org/) 

 

Το World Gold Council (2016) αναφέρει ότι ο ετήσιος συνολικός ανεφοδιασμός του 

χρυσού έχει υπολογιστεί κατά μέσο όρο γύρω στους 4,000 τόνους στα τελευταία 10 χρόνια. 

Παρότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης θεωρεί πως ο χρυσός προέρχεται μονό μέσω της 

εξόρυξης του, μολαταύτα αυτό αποτελεί μια λανθασμένη άποψη καθώς το πολύτιμο 

μέταλλο παρέχεται στην αγορά και μέσω ανακύκλωσης. Ο ανεφοδιασμός της αγοράς μέσω 

εξόρυξης αναλογεί στα δύο τρίτα του συνολικής ποσότητας. Οι ποσότητες ανακυκλώσιμου 

χρυσού είναι ίσες με το υπόλοιπο ένα  τρίτο. H πρόσφορα χρυσού αφορά στον τομέα της 

ανεύρεσης νέων ποσοτήτων του πολύτιμου μετάλλου, καθώς επίσης και μετατροπή των 

ήδη υπαρχόντων ποσοτήτων, ώστε να καλυφτεί η ζήτηση. Πιο αναλυτικά στην ιστοσελίδα 

World Gold Council αναφέρεται πως: 

 Η εξόρυξη χρυσού λαμβάνει χώρα σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών σε παγκόσμια 

κλίμακα. Η μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού έχει εξορυχτεί τα τελευταία χρόνια, 

καθώς οι μέθοδοι και η τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι εταιρείες εξόρυξης έχουν 

εξελιχθεί με αλματώδεις ρυθμούς. Η παγκόσμια εξόρυξη φτάνει κατά μέσο όρο τα 

τελευταία 10 χρόνια τους 2800 τόνους, ενώ το 2015 έχει υπερβεί τους 3000 τόνους. 

Οι τρεις μεγαλύτερες χώρες παραγωγοί είναι η Kίνα, η Αυστραλία και η Ρωσία ενώ 

πολύ κοντά σε ποσότητα εξόρυξης είναι και οι ΗΠΑ. Πιο αναλυτικά για το 2015, η 

Κίνα αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως, καθώς αντιπροσωπεύει 

Πίνακας 1: Πίνακας παγκόσμιας ζήτησης 
χρυσού (http://www.gold.org/). 
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περίπου το 14% της συνολικής παραγωγής. Η Ασία γενικότερα παράγει το 23% του 

συνόλου που εξορύχτηκε πρόσφατα. Η Κεντρική και Νότια Αμερική παράγει 

περίπου το 17% του συνόλου, ενώ η Βόρεια Αμερική περίπου το 16%. Τέλος, 

περίπου το 19% της παραγωγής προέρχεται από την Αφρική και 14% από την 

περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Όσον αφορά στο εάν υπάρχει κάποια μορφή 

συσχέτισης μεταξύ της παραγόμενης ποσότητας και της τιμής του χρυσού, η έρευνα 

των Selvanathan and Selvanathan 1999 έχει αποδείξει πως μακροπρόθεσμα η σχέση 

της ποσότητας του εξορυγμένου χρυσού και της τιμής του μετάλλου παρουσιάζει 

ελαστικότητα πράγμα που σημαίνει πως μια αύξηση της τιμής του χρυσού 

μακροπρόθεσμα θα επιφέρει και αύξηση της παραγόμενης ποσότητας. Για την 

αντίστροφη σχέση, άλλες μελέτες αναφέρουν πως μακροπρόθεσμα η σχέση που 

έχει η τιμή χρυσού και η παραγόμενη ποσότητα του είναι ελαφρώς ελαστική 

(Rockoff ,1984). 

 

 

Γράφημα 2: Παρουσίαση των χωρών με την μεγαλύτερη παραγωγή χρυσού το 2015. (http://www.gold.org/) 

 

 

 Η ανακύκλωση αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρυσού. Η παραγόμενη 
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παγκόσμιας παράγωγης. Οι αυξομειώσεις της ποσότητας που ανακυκλώνεται 

οφείλονται σε διαφόρους παράγοντες όπως οικονομικούς, κοινωνικούς και 

γεωγραφικούς. Η παράγωγη χρυσού μέσα από την ανακύκλωση είναι σταθερά 

ανοδική τα τελευταία χρόνια και αυτό οφείλεται κυρίως στη συνεχώς αυξημένη 

ζήτηση χρυσών κοσμημάτων (World Gold Council ,2016). Οι O’connor et al., (2015) 

αναφέρουν πως το 2011 η μεγάλη αύξηση στην τιμή του χρυσού είχε σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση στη ποσότητα που ανακυκλώθηκε, συνεπώς οι 

αυξομειώσεις της τιμής του έχουν άμεση επιρροή στη μεταβλητότητα της ζήτησης 

του χωρίς όμως μεγάλη διάρκεια. Συνεπώς, μία περίοδος οικονομικής κρίσης έχει 

σαν αντίκτυπο την αύξηση της ανακύκλωσης χρυσού,  καθώς  ο κόσμος στρέφεται 

σε αυτόν για να προστατεύσει τα χρήματα του. Τέλος η ανακύκλωση διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ινδία όπου ενώ παγκοσμίως 

η επαναχρησιμοποίηση χρυσού παρουσιάζει αύξηση, τα επίπεδα στην Ινδία είναι 

σταθερά χαμηλά. Υπάρχουν δυο βασικές επιλογές στην κατηγοριοποίηση της και η 

κάθε μία από αυτές αποτελεί ξεχωριστή αγορά. Ο χρυσός υψηλής άξιας αποτελεί 

τον πρώτο τομέα και τον πιο σημαντικό. Αντιστοιχεί στο 90% της συνολικής 

ανακύκλωσης και ουσιαστικά αφορά κοσμήματα, νομίσματα και μπάρες χρυσού. Ο 

βιομηχανικός χρυσός αποτελεί την δεύτερη πηγή η όποια αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 

10% και είναι ο χρυσός ο όποιος βρίσκεται κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές (World 

Gold Council 2016). 

 

Από την μία άκρη του κόσμου έως την άλλη, ο χρυσός έχει συναισθηματική, 

πολιτιστική και οικονομική αξία, η οποία στηρίζει τη ζήτηση που υπάρχει γι’ αυτόν σε όλες 

τις γενιές ανθρώπων έως και σήμερα. Ο χρυσός παίρνει διάφορες μορφές από φυσικό 

αγαθό έως επενδυτικά προϊόντα. Βρίσκεται, επίσης, σε smart phones αλλά και στον τομέα 

της ιατρικής. Οι αγορές στις οποίες ο χρυσός δραστηριοποιείται διαφοροποιούνται ανά 

καιρούς. Πιο αναλυτικά, οι τέσσερις βασικές κατηγορίες που μπορεί να διαχωριστεί η 

ζήτηση του χρυσού είναι : 

 Η ζήτηση για την κατασκευή κοσμημάτων: Ο τομέας της κατασκευής κοσμημάτων 

κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ζήτησης, αφού έφτασε τους 2414,9 τόνους. Η 

ποσότητα χρυσού η όποια απορροφάται στην κατασκευή κοσμημάτων παρουσιάζει 

μείωση τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά όμως συνεχίζει να αποτελεί το 

μεγαλύτερο με διάφορα μερίδιο της συνολικής ζήτησης. Οι μεγαλύτερες αγορές 
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χρυσών κοσμημάτων παγκοσμίως, τα τελευταία χρόνια, είναι οι αγορές της Κινάς 

και της Ινδίας.  

 Η ζήτηση για επενδυτικούς σκοπούς: Ο επενδυτικός χρυσός αποτελεί τη δεύτερη 

μεγαλύτερη αγορά. Συνολικά, το 2015 , έφτασε τους 878,3 τόνους και χωρίζεται σε 

δυο βασικές κατηγορίες. Μπάρες χρυσού και τα νομίσματα είναι η πρώτη 

κατηγορία (φυσικός χρυσός), ενώ τα paper gold's είναι η δεύτερη κατηγορία. 

 Τα διαθέσιμα χρυσού κεντρικών τραπεζών αποτελούν την τρίτη κατηγορία. Σε όλη 

την πορεία του τραπεζικού συστήματος ο χρυσός σχετιζόταν άμεσα με τη 

λειτουργία του, ιδιαίτερα την περίοδο του χρυσού. Μετά την πτώση του χρυσού 

κανόνα, έχει μειωθεί αισθητά το ενδιαφέρον των κεντρικών τραπεζών οι οποίες και 

δεν κατέχουν πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό του το 2015, αποτελούσαν την τρίτη 

στη σειρά μεγαλύτερη κατηγορία ζήτησης η όποια έφτασε τους 588,4 τόνους. Οι 

κεντρικές τράπεζες μαζί με τον τομέα των επενδύσεων ήταν οι μοναδικοί τομείς με 

αυξητικές τάσεις. Η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού είναι οι ΗΠΑ. 

Ακολουθεί η Γερμάνια, με πολύ μικρότερες ποσότητες, ενώ τρίτο είναι το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.). Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι από τις 15 πρώτες 

χώρες και οργανισμούς, μόνο 5 είναι χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, εκ των 

οποίων οι τρεις ανήκουν στους G7. Επίσης, τα 2/3 των παγκόσμιων αποθεμάτων 

ανήκουν σε χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ. Τέλος, η σειρά των κρατών με τα 

μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού δεν συσχετίζεται ιδιαίτερα με την σειρά των χωρών 

που είναι οι μεγαλύτερες παραγωγοί χρυσού. Σύμφωνα με τους O’connor et al,. 

(2015) οι κεντρικές τράπεζες από το 2010 έχουν μετατραπεί σε καθαρούς 

αγοραστές χρυσού. Η κίνηση των τραπεζών δείχνει πως ο χρυσός ακόμη και σήμερα 

συνεχίζει να θεωρείται ένα νομισματικό προϊόν το οποίο μπορεί να στηρίξει τις 

κεντρικές τράπεζες σε περιόδους κρίσης.  

 Η ζήτηση για τεχνολογική χρήση αποτελεί την τελευταία κατηγορία. Μεγάλες 

ποσότητες χρυσού χρησιμοποιούνται ως επί των πλείστων στα electronics και την 

οδοντιατρική. Συνολικά, το 2015, για τεχνολογική χρήση καταναλωθήκαν περίπου 

330,7 τόνοι χρυσού πράγμα που σημαίνει πως η τεχνολογική χρήση αποτελεί την 

μικρότερη από τις τέσσερις  κατηγορίες. 
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Γράφημα 3: Γραφική απεικόνιση που παρουσιάζει τις δέκα χώρες με  τα μεγαλύτερα  αποθέματα χρυσού  κα το σύνολο των 

αποθεμάτων παγκοσμίως. (http://www.gold.org/) 

 

 

1.4 Οι αγορές χρυσού. 

 

Όπως αναφέρεται ευρέως τα τελευταία χρόνια,  ο χρυσός είναι ένα προϊόν το όποιο 

εμπορεύεται ευρύτατα σε όλον τον κόσμο. Λογική λοιπόν είναι η ερώτηση για τη σχέση που 

μπορεί να  έχει η πληροφορία που διαχέεται στις αγορές του με την τιμή του. Ο Laulajainen 

(1990) τονίζει πως είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ποια αγορά επηρεάζει περισσότερο 

την τιμή του χρυσού και πραγματοποιεί μια ερευνά τις αγορές της Νέας Υόρκης , του 

Λονδίνου και του Χόνγκ Κονγκ. Τα ευρήματα του δείχνουν πως η αγορά η όποια επηρεάζει 

περισσότερο τις άλλες είναι η αυτής της Νέας Υόρκης.  Για να γίνει όμως πιο κατανοητό το 

αποτέλεσμα της έρευνας του καλό είναι πρώτα να γίνει μια παρουσίαση της παγκόσμιας 

αγοράς χρυσού και των επενδυτικών προϊόντων που αναφέρονται στο πολύτιμο μέταλλο. Η 

παγκόσμια αγορά χρυσού παρουσιάζει αποκεντρωμένη λειτουργία στις συναλλαγές της 
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διευκρινιστεί πως ο χρυσός εμπορεύεται παγκόσμια σε δυο κύριες μορφές, το φυσικό 

χρυσό και τα paper golds.  

Ο OCallaghan (1991) αναφέρει ότι ως paper gold ορίζουμε κάποια συμβόλαια 

απαιτήσεων που αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένες ποσότητες χρυσού. Οι συναλλαγές στις 

αγορές των paper gold's συνήθως οφείλονται σε κερδοσκοπικούς λογούς και σπάνια 

εμπεριέχουν κάποια μεταφορά φυσικού χρυσού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας 

αγοράς είναι η αγορά futures της Νέας Υόρκης στην όποια υπάρχουν 8,4 εκατομμύρια 

συμβόλαια που αφορούν σε futures χρυσού με το καθένα να αντικατοπτρίζει 100 ουγκιές 

χρυσού. Στην πραγματικότητα όμως μόνο το 1,2% του πραγματικού χρυσού παρουσιάζει 

έντονη κινητικότητα.  Κάποια από τα επενδυτικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως paper 

gold's αναλύονται ακολούθως: 

 Τα Gold futures που στην πραγματικότητα αποτελούν δεσμεύσεις αποστολής ή 

κατανάλωσης μιας συγκεκριμένης ποσότητας χρυσού. Τα μέλη των αγορών τους 

χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: τους πωλητές όπου έχουν μακροπρόθεσμες θέσεις 

στην αγορά και τους αγοραστές που οι θέσεις τους είναι βραχυπρόθεσμες. Οι 

συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω κάποιου διαμεσολαβητή ο οποίος δέχεται 

πληρωμές και από τα δυο μέλη με σκοπό να επικυρώσει τη συναλλαγή. Οι 

αγοραστές και οι πωλητές έχουν δικαίωμα να ρευστοποιήσουν το συμβόλαιο τους 

οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. Κάθε συμβόλαιο για να πραγματοποιηθεί 

χρειάζεται τη συγκατάθεση και των δύο αντισυμβαλλόμενων. Εάν ένα από τα δυο 

μέλη δεν συμφωνεί στην πραγματοποίηση της συνδιαλλαγής τότε το συμβόλαιο 

χαρακτηρίζεται ως open. Το σύνολο αυτών των συμβολαίων ονομάζεται open 

interest και συνιστά για τα μέλη της αγοράς σημαντικό δείκτη των συνθηκών που 

επικρατούν σε αυτή. Οι αγορές future αποτελούν πολύ σημαντικό κλάδο της 

παγκόσμιας αγοράς χρυσού καθώς έχουν κέραιο ρόλο στην διαμόρφωση της τιμής 

του (OCallaghan, 1991). Οι σημαντικότερες αγορές κατά το GFMS (2014) είναι της 

Νέας Υόρκης (COMEX) του Τόκιο (Tocom) της Σαγκάης (Shanghai Exchanges) και της 

Ινδίας (MCX). 

 Τα Gold options αποτελούν και αυτά συμβόλαια, όμως διαφέρουν από τα Gold 

futures στο γεγονός ότι οι αγοραστές έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν 

συναλλαγή που αφορά φυσικό χρυσό σε προκαθορισμένη τιμή, στην 

επονομαζόμενη Strike price (OCallaghan,1991). 

 Τα Gold warrants είναι συμβόλαια τα όποια ασφαλίζουν την αξία τους σε χρυσό. Ο 

κάτοχος τους μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σαν απλά options. Με αλλά λόγια τα 
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warrants τιτλοδοτούν μια συγκεκριμένη ποσότητα χρυσού την όποια ο κάτοχος 

τους μπορεί να την πουλήσει μετά από το πέρας ενός ορισμένου χρονικού 

διαστήματος το όποιο συνήθως είναι πέντε χρόνια. Εκδίδονται, κυρίως, από 

εταιρίες εξόρυξης χρυσού που θέλουν να προσελκύσουν επενδυτές 

(OCallaghan,1991). 

 Τα Gold certificates δημιουργήθηκαν προς αποφυγή μεταφοράς του χρυσού από 

κάτοχο σε κάτοχο. Είναι τίτλοι ιδιοκτησίας μιας συγκεκριμένης ποσότητας ράβδων 

και μεταβιβάζονται από κάτοχο σε κάτοχο (OCallaghan,1991). 

 Τα Exchange Traded Fund (ETF) αποτελούν μια πολύ σημαντική κατηγορία καθώς 

έχουν μειώσει τη σημαντικότητα της αγοράς future και πως επηρεάζουν πλέον τη 

διαμόρφωση της αγοράς χρυσού (Ivanov, 2013). Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά 

το 2003 και θεωρηθήκαν ως μια δραστική αλλαγή όσον αφορά στα προϊόντα προς 

τα όποια θα οδηγούταν η ζήτηση από εκείνη τη στιγμή και μετά (O’connell, 2007). Ο 

επενδυτικός χρυσός είχε πλέον αποκτήσει μια νέα επιλογή η όποια θα αποτελούσε 

πόλο έλξης για πολλούς μικροεπενδυτές που μέχρι τώρα είχαν δύσκολη πρόσβαση 

στην αγορά του. Ουσιαστικά είναι παράγωγα προϊόντα της αγοράς του φυσικού 

χρυσού. Είναι open-end τίτλοι ανταλλαγής επενδυτικών κεφαλαίων και οι 

διαδικασίες συναλλαγής τους μοιάζουν με αυτήν των μετοχών. Με την αγορά ενός 

ETF o επενδυτής δεν αγοράζει κάποια ποσότητα χρυσού αλλά ένα ασφαλιστήριο 

τίτλο που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ποσότητα χρυσού. Με τη ρευστοποίηση 

τους ο επενδυτής παραλαμβάνει μετρητά τα όποια αντιστοιχούν στην ποσότητα 

αυτή. Τα ETFs χαίρουν προνομιακής φορολόγησης και υψηλής ρευστοποίησης και 

για αυτό προσελκύουν πολλούς επενδυτές. Τα ETFs  παρουσίασαν μια σταθερά 

ανοδική ζήτηση έως το 2014. 

 Τα Sovereign Gold Bond (SGB) είναι κρατικές ασφάλειες οι οποίες αντικατοπτρίζουν 

γραμμάρια χρυσού. Η τιμή πώλησης και αγοράς τους αναθεωρείται από την 

Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας. Θεωρούνται υποκατάστατα του φυσικού χρυσού και η 

αγοραπωλησία τους γίνεται σε μετρητά και εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα 

της Ινδίας. Παρέχουν στους επενδυτές πλήρη προστασία του χρυσού που 

αγοράζουν χωρίς να έχουν κάποιο πρόσθετο έξοδο αποθήκευσης η μεταφοράς. 

Τέλος, αναφέρεται πως η μικρότερη ποσότητα που μπορεί να αγοραστεί είναι 2 

γραμμάρια και η μεγαλύτερη 500 γραμμάρια χρυσού. Η αγορά των SGB θεωρείται 

μια από τις καλύτερες επενδύσεις σύμφωνα με το World Gold Council (2016). 
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 Οι αγορές φυσικού χρυσού (νομίσματα και ράβδοι) έχουν συνήθως τη μορφή 

εξωχρηματιστηριακές-Over the Counter(OTC) αγοράς. Ο οργανισμός London Boolean 

Market Association (2006) χαρακτηρίζει ως OTC την αγορά εκείνη της οποίας τα μελή 

μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς τη διαμεσολάβηση κάποιου οργανισμού ή 

οίκου, αναλαμβάνοντας πλήρως το ρίσκο. Oι Mozes and Cooks (2013) αναφέρουν πως η 

ζήτηση για φυσικό χρυσό και η τιμή του χρυσού δεν συνδέονται μεταξύ τους. Μία αύξηση 

της ζήτησης για φυσικό χρυσό δεν οδηγεί και σε αύξηση της τιμής του χρυσού. Οι 

μεγαλύτερες αγορές φυσικού χρυσού συμφώνα με τον OCallaghan (1991)  είναι οι εξής :  

 London bullion market and gold fixing 

 Zurich gold pool and gold price 

 Hong Kong bullion market and price fixing 

 New York bullion market 

 Singapore bullion market 

 Continental Europe 

 The Middle East 

 India and the Far East 

 

1.5 Οι αγορές του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. 

 

Κατά τους Hauptfleisch et al., (2015) οι London Over The Counter (LOTC) και  

COMEX είναι οι κυρίαρχες αγορές χρυσού και μέσω αυτών πραγματοποιείται το  85,7% των 

συνολικών αγοραπωλησιών παγκοσμίως. Επιπρόσθετα τονίζει την παραδοξότητα του 

γεγονότος πως ενώ η LOTC αριθμεί το 78% των συναλλαγών και η COMEX το 7,7% τα 

στοιχειά δείχνουν πως η COMEX συσχετίζεται εντονότερα με την παγκόσμια τιμή χρυσού σε 

σύγκριση με το Λονδίνο. Επομένως, η πληροφορία που διαχέεται από την COMEX έχει 

μεγαλύτερη βαρύτητα στον καθορισμό της τιμής του πολύτιμου μέταλλου. H κυριαρχία των 

δυο αγορών επιβεβαιώνεται και από νεότερες έρευνες όπως των O’connor et al., (2015), οι 

όποιοι όμως δεν παραλείπουν το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια και οι αγορές της Ασίας 

αποκτούν αξιοσημείωτα ποσοστά και σημασία, πρώτιστος η αγορά της Σαγκάης και 

ακολούθως η Tocom (Japan) και MCX (India). Τη σημαντική άνοδο που παρουσιάζουν οι 

αγορές της Ασίας την τονίζει και ο O’Connell (2007). Λόγω της υψηλής σημασίας που έχουν 

οι COMEX και LOTC στην αγορά χρυσού, θα αναφερθούμε ακολούθως σε αυτές: 



22 
 

 Η LOTC αποτελεί τη μεγαλύτερη Over The Counter αγορά χρυσού σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η κυριαρχία της ξεκίνησε από τη δημιουργία του χρυσού κανόνα και 

συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Τα μέλη της μπορούν να διαχωριστούν σε δυο 

κατηγορίες. Οι ιδρυτές της αγοράς συνιστούν την πρώτη κατηγορία, με τις μεγάλες 

κεντρικές τράπεζες να κυριαρχούν αριθμητικά. Τη δεύτερη κατηγορία μελών 

συγκροτούν τα απλά μελή, τα οποία είναι εταιρίες σχετιζόμενες με το χρυσό Το 

εύρος της διαφοροποίησης των εταιριών αυτών είναι μεγάλο καθώς ξεκινά από 

την εξόρυξη και φτάνει έως τη διαμεσολάβηση (brokers) χρυσού. H μέση ποσότητα 

χρυσού που διακινείται κάθε μέρα είναι 5000 τόνοι. Η LOTC χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη αδιαφάνεια στις συναλλαγές καθώς δεν υπάρχει κάποιο δημόσιο έγγραφο 

καταγραφής τους και τα μόνα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια είναι κάποιες 

μηνιαίες στατιστικές αναφορές των μελών της (Hauptfleisch et al., 2015).  

 Η COMEX αποτελεί την αγορά πρώτων υλών. Σύμφωνα με τον Choudhry et al., 

2015 ο χρυσός παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά σε σύγκριση με τα αλλά 

επενδυτικά προϊόντα. Η COMEX, σε αντίθεση με την LOTC, χαρακτηρίζεται από 

πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές της. O αριθμός των μελών της είναι 

πολύ μεγαλύτερος και δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί στην προσθήκη νέων 

μελών. Τα futures χρυσού που συναλλάσσονται στην COMEX αντιστοιχούν σε 100 

ουγκιές χρυσού το καθένα και η αξία τους εκφράζεται πάντα σε δολάρια. 

Σημαντική στιγμή στην πορεία της COMEX και στο κατά ποσό επηρεάζει την 

παγκόσμια τιμή του χρυσού υπήρξε η είσοδος της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

συναλλαγών GLOBEX. H αλλαγή αυτή έδωσε στην COMEX παγκόσμιο χαρακτήρα 

σαν αγορά, διεύρυνε το επενδυτικό κοινό το οποίο απευθύνεται και παρείχε 

24ωρη πρόσβαση σε αυτό (Hauptfleisch et al., 2015). 
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Γράφημα 4: Γράφημα που απεικονίζει το μέγεθος των αγορών χρυσού από το 2007 έως το 2015. (GFMS (2014)) 

1.6 Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του χρυσού. 

 

Ο χρυσός είναι μία πρώτη ύλη της οποίας οι συναλλαγές λαμβάνουν χώρα στις 

κυριότερες αγορές παγκοσμίως με αποτέλεσμα η πληροφορία που διαχέεται σε αυτές να 

ενσωματώνεται άμεσα στην τιμή του. Επιπλέον, το πολύτιμο αυτό μέταλλο δεν έχει κάποιο 

δείκτη απόδοσης, όπως για παράδειγμα ο δείκτης κερδών για τις μετοχές εταιριών. 

Συμφώνα με τον O’connor (2015), αυτό μπορεί να τον απλοποιεί σαν επενδυτικό προϊόν 

αλλά ταυτόχρονα κάνει αναγκαίο τον καθορισμό των πηγών που επηρεάζουν την αξία του. 

Μελέτες δείχνουν πως η τιμή του επηρεάζεται από διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη 

όπως είναι το εθνικό ακαθάριστο προϊόν των ισχυρών χωρών καθώς επίσης και ο 

πληθωρισμός. Έντονο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει η αλληλεπίδραση του 

με τις χρηματιστηριακές  αγορές καθώς επίσης με συναλλαγματικές ισοτιμίες και άλλες 

πρώτες ύλες. Οι Capie et al., (2005) και  Pukthuanthong and Roll (2011)  συνηγορούν υπέρ 

της άποψης πως ο δείκτης τιμών του χρυσού επηρεάζεται από τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες ενώ οι Baur and McDermott (2010) προσπαθούν να αναδείξουν τη σχέση που έχει 

ο χρυσός με τις αγορές. Στη συνεχεία ακολουθεί παρουσίαση των τελευταίων ερευνών για 

τη συσχέτιση που εμφανίζει ο χρυσός, ως επενδυτικό προϊόν, με τις διεθνείς 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις αγορές παγκοσμίως.  

 

1.7 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

Συμφώνα με το World Gold Council ο χρυσός αποτελεί επενδυτικό προϊόν με 

μοναδικές ιδιότητες στη διαχείριση κίνδυνου και στη διατήρηση κεφαλαίου. Άμεση 
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συνέπεια αυτών των ιδιοτήτων του είναι η ευρύτατη χρήση του από οργανισμούς και 

ιδιώτες επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Μια μέτρια κατανομή χρυσού σε ένα επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο προσφέρει προστασία και μείωση κίνδυνου χωρίς να συνεπάγεται μείωση 

των μακροπροθέσμων κερδών. Η χρήση του χρυσού ως αντισταθμιστή (hedge), ασφαλούς 

παραδείσου (Safe heaven) και διαφοροποιητή (Diversifier) για τη δημιουργία 

χαρτοφυλακίου έχει μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια. Η πορεία των δεικτών των 

τιμών του, έχει αναλυθεί ποικιλοτρόπως, σε διεθνές επίπεδο, ανά ομάδα κρατών και ανά 

χώρες μεμονωμένα. Σειρά ερευνών στοχεύουν στον προσδιορισμό των  παραγόντων που 

επηρεάζουν την τιμή του πολύτιμου μέταλλου καθώς και την πηγή τους. Σημαντικές 

προσπάθειες έχουν γίνει στη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του χρυσού με διαφόρους 

τύπους επενδυτικών προϊόντων όπως είναι τα πρώτες ύλες (π.χ. πετρέλαιο). Η 

αποτελεσματικότητα του σαν αντισταθμιστής, ασφαλές καταφύγιο και διαφοροποιητής 

έχει συγκριθεί σε σχέση με αλλά επενδυτικά προϊόντα. Στο άρθρο των Baur and Lucey 

(2010) αναλύονται οι όροι αντισταθμιστής, διαφοροποιητής και ασφαλές καταφύγιο. Οι 

ορισμοί που δίνονται στη μελέτη τους, χρησιμοποιούνται ευρέως και αποτελούν σταθμό 

για τη μετέπειτα βιβλιογραφία.  

 Ως αντισταθμιστής μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε επενδυτικό προϊόν το οποίο είναι, 

σταθερά, μη συνδεδεμένο ή αρνητικά συνδεδεμένο με τα προϊόντα ενός 

χαρτοφυλακίου.  

 Ως διαφοροποιητής, από την άλλη, χαρακτηρίζεται κάθε επενδυτικό προϊόν το οποίο 

είναι θετικά συνδεδεμένο με τα προϊόντα ενός  χαρτοφυλακίου αλλά όχι απολύτως . 

 Ως ασφαλής παράδεισος θεωρείται το επενδυτικό προϊόν, το οποίο, παρουσιάζει τα 

στοιχειά που προαναφέρθηκαν στην περίπτωση του αντισταθμιστή, αλλά μόνο σε 

περιόδους οικονομικών αναταραχών (π.χ. παγκόσμια οικονομική κρίση). 

 

1.7.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβλητότητα της τιμής του χρυσού 

 

Η μεταβλητότητα των αγορών και κυρίως ο προσδιορισμός των παραγόντων που 

την επηρεάζουν αποτελούν έναν τομέα της βιβλιογραφίας που ανθεί τα τελευταία χρόνια. 

Οι Baklaci et al., (2016), με αφορμή την αυξημένη μεταβλητότητα που παρουσίαζε η τιμή 

του χρυσού μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αναζητούν στοιχεία τα 

όποια παρουσιάζουν κάποια μορφή σύνδεσης μεταξύ της προαναφερθείσας 

μεταβλητότητας στις αγορές του στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η σημαντική αύξηση της  

ζήτησης του χρυσού και κατά συνέπεια η συνεχώς αυξανόμενη τιμή του μετέτρεψε τον 
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χρυσό σε πόλο έλξης για τους επενδυτές, με αποτέλεσμα την αύξηση της μεταβλητότητας 

των δεικτών του. Οι Κινά , Ινδία , Ταιβάν και Τουρκία επιλέχτηκαν για την ερευνά ως χώρες 

του αναπτυσσομένου κόσμου που έχουν αξιοσημείωτο αντίκτυπο στις αγορές χρυσού 

παγκοσμίως. Από τις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου επιλεχτήκαν οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. 

Η σύνδεση η οποία υπάρχει μεταξύ της μεταβλητότητας αυτών των αγορών  αναλύεται 

μέσα από το VECH-MGARCH μοντέλο και τα αποτελέσματα δείχνουν την ύπαρξη 

συσχέτισης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει αξιοσημείωτη συσχέτιση μεταξύ των αγορών της 

Ταιβάν, Τουρκιάς και Ινδίας, ενώ η Κινά αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση εμφανίζοντας 

υψηλή συσχέτιση με τις αγορές της Ταιβάν και Ιαπωνίας. Η ικανότητα του χρυσού να 

προσφέρει διαφοροποίηση στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων, που περιέχουν μετοχές από 

τις προαναφερόμενες χώρες, πρέπει να θεωρείται αδιαπραγμάτευτη σύμφωνα με τους 

συγγραφείς . 

 

Οι Beckmann and Czudaj (2013) ασχολούνται με την επίδραση των 

μακροοικονομικών μεγεθών στη μεταβλητότητα του δείκτη τιμών του πολύτιμου μέταλλου, 

με τη χρήση των VECH μοντέλων. Η ερευνά τους αναλύει εάν ο χρυσός παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά εκείνα ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως αντισταθμιστής. Επίκεντρο της 

αποτελούν οι οικονομίες των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Ιαπωνίας. Οι συγγραφείς καταλήγουν σε τρία κύρια συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι ο 

χρυσός είναι μερικώς ικανός να αποτελέσει Ηedge απέναντι στον πληθωρισμό. Η ικανότητα 

του αυτή είναι πιο έντονη στις αγορές των ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου. Το δεύτερο είναι 

πως η προσαρμογή του στον πληθωρισμό διαφέρει από οικονομική περίοδο σε οικονομική 

περίοδο και το τρίτο, ότι η πορεία του δείκτη τιμών του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  την 

πρόβλεψη της πορείας του πληθωρισμού.  

 

1.7.2 Ο χρυσός και συναλλαγματικές ισοτιμίες 

 

Όσον αφορά την δημιουργία χαρτοφυλακίου πολλές μελέτες έχουν ασχοληθεί με την 

αλληλεπίδραση χρυσού και συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι Capie et al., (2005)  εξετάζουν 

και συγκρίνουν την πορεία των τιμών του χρυσού συγκριτικά με τις αντίστοιχες του 

δολαρίου και προσδιορίζουν εάν το πολύτιμο μέταλλο αποτελεί αντισταθμιστή σε εγχώριο 

και διεθνές επίπεδο. Σε εγχώριο επίπεδο ο χρυσός αποδεικνύεται αντισταθμιστής στον 

πληθωρισμό, ενώ από την άλλη διατηρεί τον χαρακτήρα αυτόν απέναντι στο δολάριο χάρη 

στην αρνητική συσχέτιση που υπάρχει μαζί του. Η ερευνά μοντέλα τύπου ARCH. Το δείγμα 
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τιμών αφορά στο χρονικό διάστημα από 8 Ιανουαρίου 1971 έως 20 Φεβρουαρίου του 2004 

και αποτελείται από τους δείκτες  των συναλλαγματικών ισοτιμιών δολάριο-στερλίνα και 

δολάριο-γιεν καθώς επίσης και από τις εβδομαδιαίες παρατηρήσεις του δείκτη τιμών του 

χρυσού στην LOTC. Η μελέτη επιβεβαιώνει και τις δυο αρχικές υποθέσεις και αναδεικνύει 

τον χρυσό ως ισχυρό αντισταθμιστή έναντι του δολαρίου. 

 

Το άρθρο των Beckmann et al., (2015) χρησιμοποιεί τιμές πέντε συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και παρουσιάζει παρόμοια συμπεράσματα με την μελέτη των Capie et al., (2005). 

Η μελέτη έχει ως σκοπό να αναδείξει τη σχέση του χρυσού με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

με βάση την αυξημένη μεταβλητότητα που παρατηρείται σε αυτές ανά χρονικές περιόδους. 

Χρησιμοποιεί ημερήσιες τιμές με σκοπό να αναδείξει τη βραχυχρόνια σχέση των δεικτών 

τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η σύνδεση του χρυσού και των άλλων δεικτών του 

δείγματος δεν είναι σταθερή σε βραχυχρόνιο επίπεδο. Ο χρυσός δεν παρουσιάζει 

συγκεκριμένη μορφή αντίδρασης στις πληροφορίες που επηρεάζουν τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες από τη στιγμή της ανακοίνωσης τους και μετά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως 

μια απότομη πτώση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες την πρώτη μέρα επιδρά αρνητικά στην 

τιμή του χρυσού, συνεπώς η συσχέτιση τους είναι θετική. Δυο μέρες μετά η συσχέτιση 

αντιστρέφεται και είναι πλέον αρνητική, πράγμα που σημαίνει πως η θέση  του χρυσού 

ισχυροποιείται από την πτώση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η λειτουργία του χρυσού ως 

αντισταθμιστή υποστηρίζεται από στοιχεία της έρευνας που αποδεικνύουν την αρνητική 

συσχέτιση που έχει το πολύτιμο μέταλλο με την αυξημένη μεταβλητότητα των άλλων 

δεικτών. 

 

Οι Papadamou and Markopoulos (2014) προσεγγίζουν το ίδιο θέμα από μια καθαρά 

βραχυχρόνια οπτική γωνία. Η προσέγγιση τους αυτή οδήγησε στη λήψη ωριαίων 

παρατηρήσεων συνολικής διάρκειας δυο ετών (1/1/2010 έως 27/3/2012), που 

παρουσιάζουν την εξέλιξη των τιμών του χρυσού, του αργύρου και τριών κύριων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι ισοτιμίες αυτές είναι : 

 Ευρώ προς Δολάριο (EUR/USD) 

 Στερλίνα προς Δολάριο ( GBP/USD) 

 Γιεν προς Δολάριο ( JPY/USD) 

Το σύνολο των παρατηρήσεων καλύπτει δυο σημαντικά χρηματοπιστωτικά 

γεγονότα. Το πρώτο είναι το ελληνικό ζήτημα χρέους και το δεύτερο η υποβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομίας των ΗΠΑ. Η έρευνα έχει διττό σκοπό. Αφενός, την 
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κατανόηση του χαρακτήρα του χρυσού όσον αφορά βραχυχρόνιες επενδυτικές κινήσεις με 

στόχο την εύρεση κάποιου μοτίβου στην  μεταβολή των δεικτών. Η αντιπαραβολή του 

χρυσού με τον άργυρο έχει ως στόχο την ανεύρεση πιθανής συσχέτισης των δυο μετάλλων  

και την πραγματοποίηση μιας σύγκρισης της αποτελεσματικότητας τους. Μέσα από ένα 

μοντέλο BEKK-GARCH(1,1) προκύπτουν τα εξής  αποτελέσματα : 

 Τα δυο πολύτιμα μέταλλα παρουσιάζουν ισχυρή, θετική συσχέτιση μεταξύ τους 

πράγμα σημαίνει πως έχουν παρόμοια συμπεριφορά ιδιαίτερα σε οικονομικά σοκ. 

 Μια θετικά απότομη αλλαγή στην πορεία της τιμής του χρυσού μετά από μια μικρή 

καθυστέρηση επηρεάζει την αγορά του αργύρου να κινηθεί ανάλογα, συνεπώς η 

πορεία του χρυσού παρουσιάζει έντονη σχέση αιτιότητας  (causality) με το δείκτη 

τιμών του αργύρου. 

 Η ερευνά καταλήγει πως ο χρυσός αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τους 

επενδυτές σε απότομες πτωτικές  διακυμάνσεις  των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

 

O Joy ( 2011) διαπίστωσε ότι, αφενός, η συσχέτιση μεταξύ της τιμής του χρυσού και 

του Αμερικανικού δολαρίου είναι αρνητική τα τελευταία 25 χρόνια, αφετέρου, η ένταση της 

συσχέτισης αυτής δεν ήταν σταθερή καθ' όλη την διάρκεια του δείγματος. Στα 25 χρόνια η 

ένταση παρουσιάζει μεταβολές. Τα επτά τελευταία χρόνια η σχέση ήταν πιο αρνητική από 

οποιοδήποτε άλλη προηγούμενη περίοδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση 

πως ο χρυσός αποτελεί ένα προϊόν που λειτουργεί περισσότερο ως αντισταθμιστής παρά 

ως ασφαλές καταφύγιο. Το συμπέρασμα αυτό είναι αντίθετο με εκείνα άλλων ερευνών 

όπως αυτής των McDermott (2010). Κατά γενική ομολογία ο δείκτης τιμών του χρυσού 

παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με τους δείκτες των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς 

είτε σαν αντισταθμιστής είτε σαν ασφαλές καταφύγιο o δείκτης τιμών του αντιδρά θετικά 

στις αναταραχές των νομισματικών τιμών.   

 

1.7.3 Ο χρυσός και η αγορά των πρώτων υλών 

 

Η σχέση του χρυσού με την αγορά των πρώτων υλών αποτελεί έναν ενδιαφέροντα 

τομέα ερευνών καθώς ο ιδιόμορφος χαρακτήρας του τον καθίστα ως ένα από τα προϊόντα 

που η συμπεριφορά τους διαφέρει κατά πολύ από τον μέσω όρο των υπολοίπων προϊόντων 

αυτής της αγοράς. Η έντονη διαφοροποίηση που παρουσιάζει ο δείκτης τιμών του χρυσού 

σε σύγκριση με τις άλλες πρώτες ύλες έχει στρέψει τα βλέμματα των ερευνητών, όπως οι 

Sumner et al., (2010) , πάνω του. Η μελέτη τους επιβεβαιώνει τις ιδιαιτερότητες του χρυσού 
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σαν επενδυτικό προϊόν. Επίσης η ίδια έρευνα συνδέει άμεσα την τιμή του χρυσού με την 

ψυχολογία των επενδυτών της αγοράς. Όταν στην αγορά επικρατεί αισιοδοξία τότε η 

απόδοση του χρυσού μειώνεται σε αντίθετη περίπτωση αυξάνεται. Ο χρυσός έχει αρνητική 

συσχέτιση με τα υπόλοιπα προϊόντα και αποτελεί έναν Αντισταθμιστή για χαρτοφυλάκια 

που περιέχουν πρώτες ύλες. 

 

Άλλες έρευνες επικεντρώνουν το βλέμμα τους στη σχέση του πολύτιμου μέταλλου 

με το πετρέλαιο το όποιο επίσης παρουσιάζει αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον σαν 

προϊόν. Οι Narayan et al., (2010) διερευνούν την ύπαρξη κάποιας μορφής συσχέτισης 

ανάμεσα στο δείκτη τιμών του πετρελαίου και το δείκτη τιμών του χρυσού. Η ερευνά 

πραγματοποιείται πάνω σε ένα δείγμα ημερήσιων τιμών που αφορά στην περίοδο 

01/02/1995 έως 06/03/2009 για το χρυσό. Από την άλλη πλευρά, οι παρατηρήσεις που 

αφορούν στο πετρέλαιο παρουσιάζουν κενά.  Έτσι μπορούμε να τις χωρίσουμε ως εξής:  

 Για τους τρεις πρώτους μήνες κάθε χρόνου του δείγματος οι παρατηρήσεις 

αφορούν στην περίοδο  01/02/1995 έως 11/12/2008. 

 Για  τους τέταρτο και πέμπτο μηνά του έτους από την 01/02/1995 έως 17/11/1995. 

 Για τους μήνες  έκτο , ένατο και δέκατο την περίοδο  01/02/1995 έως 09/12/2009. 

 Για τους υπόλοιπους μήνες δεν βρέθηκαν τιμές. 

 Η μελέτη, συμπερασματικά  αποδεικνύει μια μακρά σχέση μεταξύ του χρυσού και 

των τιμών του πετρελαίου. Σε ενδεχόμενη κρίση στην αγορά πετρελαίου το πολύτιμο 

μέταλλο αποτελεί Αντισταθμιστή καθώς  μια άνοδος του πετρελαίου οδηγεί σε πληθωρισμό 

και ο χρυσός αποτελεί Αντισταθμιστή έναντι του πληθωρισμού. 

 

O Reboredo (2013) παρουσιάζει μια μελέτη που επίσης έχει το ίδιο αντικείμενο 

διερεύνησης. Η ερευνά στηρίζεται σε δείγμα εβδομαδιαίων μεταβολών από τις 07/10/2001 

έως 30/09/2011. Στόχος της χρήσης εβδομαδιαίων τιμών είναι να αποφθεχθεί οποιαδήποτε 

μορφή ακραίων τιμών που πιθανώς θα δημιουργούσαν θόρυβο στο τελικό συμπέρασμα. Η 

εύρεση μόνιμης συσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων του χρυσού και του πετρελαίου 

αποδεικνύεται μέσω του autogregressive conditional heteroskedasticity-Lagrange (ARCH-

LM) μοντέλου αλλά και της στατιστικής Ljung-box. Στην συνέχεια χρησιμοποιείται το 

μοντέλο copula του Deheuvels (1978). Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η τιμή του χρυσού 

δεν επηρεάζεται εύκολα από κάποιο σοκ στην αγορά πετρελαίου και αυτό καθίστα το 

πολύτιμο μέταλλο Ασφαλές καταφύγιο απέναντι στις αγορές πετρελαίου. Μέσω από το 

μοντέλο Clayton and Gumbel copulas και συγκρίνοντας τα αποτέλεσμα με αυτά του 
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Gaussian Copula μοντέλου, προκύπτει η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ χρυσού και 

πετρελαίου σε μακροχρόνια βάση γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο ρόλος του 

χρυσού σαν Αντισταθμιστής  αναιρείται. Το άρθρο όμως επιβεβαιώνει τη λειτουργιά του ως 

Ασφαλές καταφύγιο. 

 

Οι Le and Chang (2011) εξετάζουν πιθανή σύνδεση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ 

της μεταβολής της τιμής του χρυσού και της τιμής του πετρελαίου. Η ερευνά τους 

βασίστηκε σε τιμές από τον Ιανουάριο του 1986 έως  τον Απρίλιο του 2011 και παρουσίασε 

τρία βασικά συμπεράσματα: 

 Αναδεικνύεται μακροχρόνια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των δεικτών  

πετρελαίου, πληθωρισμού και χρυσού. 

 Διατυπώνεται η πιθανή ύπαρξη μοτίβου μεταξύ της τιμής του πετρελαίου και αυτής 

του χρυσού. Το μοτίβο αυτό παρουσιάζει ότι μια μεγάλη αύξηση στην τιμή του 

πετρελαίου επηρεάζει αποτελεσματικότερα την τιμή του χρυσού όταν ακολουθείται 

από μια ελαφρώς ανοδική πορεία στην τιμή του πρώτου.  

 Τέλος μια μεταβολή στην τιμή του πετρελαίου αιτιάζει γραμμικά την τιμή του 

χρυσού, συνεπώς, ο δείκτης τιμών του πετρελαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

πρόβλεψη των τιμών του χρυσού. 

 

Μια πιο διευρυμένη ματιά στη σχέση του χρυσού με το πετρέλαιο δίνεται από τους 

Ciner et al., (2013). Στο άρθρο τους αναλύεται η συσχέτιση μεταξύ των χρηματιστηριακών 

δεικτών, ομολόγων ,συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρυσού και πετρελαίου στις αγορές των 

ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου. Οι παρατηρήσεις του δείγματος αφορούν στην περίοδο 

μεταξύ Ιανουαρίου 1990 και Ιουνίου 2010. Οι χρηματιστηριακές τιμές αντικατοπτρίζονται 

στο δείγμα από τον S&P500 για τις ΗΠΑ και FTSE για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τιμές του 

χρυσού αφορούν στις αγορές NYMEX και London A.M. fix price, ενώ του πετρελαίου στις 

NYMEX και ICE για ΗΠΑ και Αγγλία αντίστοιχα. Στην περίπτωση των ομολόγων επιλέχτηκαν 

οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων κάθε χώρας. Για την εύρεση των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιείται μια DCC ανάλυση και πιο συγκεκριμένα το μοντέλο Asymmetric GARCH 

(1,1). Τα αποτέλεσμα κυρίως παρουσιάζουν την αλληλεπίδραση χρυσού και πετρελαίου με 

τα άλλα επενδυτικά προϊόντα αυτών των αγορών. Τα αποτελέσματα είναι: 

 Ο χρυσός αποτελεί Αντισταθμιστή έναντι του δολαρίου της αμερικανικής αγοράς 

των πρώτων υλών και της αγοράς κεφαλαίου των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη 

όμως ότι το ίδιο μπορεί να ισχύει και στα ομολόγα. 
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 Στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την άλλη, ο χρυσός δεν αποτελεί τόσο ισχυρό 

Αντισταθμιστή και είναι αξιοσημείωτο ότι το πετρέλαιο μάλλον υπερτερεί σε αυτόν 

το ρόλο 

 Ο χρυσός αποτελεί ασφαλές καταφύγιο στις μεταβολές του δολαρίου και της 

στερλίνας απέναντι στα άλλα νομίσματα. Το φαινόμενο είναι εντονότερο στη 

περίπτωση του δολαρίου, ενώ το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση των αμερικανικών  

ομολόγων έναντι των αγγλικών, αλλά όχι των αμερικανικών πρώτων υλών.  

 Στην Αγγλία ο χρυσός αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για ομολόγα και πρώτες ύλες. 

 

Ο Souček (2013) παρουσιάζει τη συσχέτιση που  υπάρχει μεταξύ αγορών 

κεφαλαίου, αργού πετρελαίου και χρυσού. Η ερευνά του αποδεικνύει ότι ο χρυσός 

αποτελεί ένα Ασφαλές καταφύγιο στα σοκ της αγοράς πετρελαίου. Η διαπίστωση του αυτή 

επιβεβαιώνεται και από μεταγενέστερες έρευνες. 

 

Επίσης, οι Ampomah et al., (2014) παρουσιάζουν μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη 

από πλευράς αποτελεσμάτων η όποια συγκρίνει το χρυσό με αλλά βιομηχανικά μέταλλα 

στο κατά ποσό αποτελεσματικό αντισταθμιστή και Ασφαλές καταφύγιο είναι στην 

περίπτωση των ομολόγων .Η προσέγγιση αυτή δεν αφορά άμεσα στη σχέση που έχουν 

μεταξύ τους τα προϊόντα της αγοράς των πρώτες ύλες αλλά έμμεσα δείχνει εάν οι δείκτες 

τιμών τους συμπορεύονται.  Τα επενδυτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται μπορούν να 

χωριστούν σε δυο κύριες κατηγορίες : 

 Τα ομολόγα χωρών (Αυστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γάλλια, Γερμάνια, Ελλάδα, Ιταλία, 

Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο ,ΗΠΑ, EMU) 

 Futures βιομηχανικών και πολύτιμων μετάλλων (χρυσός, άργυρος, αλουμίνιο, 

χαλκός, μόλυβδος, νικέλιο, κασσίτερος και ψευδάργυρος) 

H πορεία των δεικτών τους  έχει μετατραπεί σε κοινή συναλλαγματική ισοτιμία ώστε οι  

μεταβολές της άξιας των νομισμάτων να μην αλλοιώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Το δείγμα 

αφορά στην περίοδο Ιούλιος 1993 - Ιούνιος 2012. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα 

εξής: 

 Ένα χαρτοφυλάκιο που περιέχει βιομηχανικά μέταλλα έχει καλύτερη απόδοση από 

ένα άλλο που περιέχει χρυσό καθώς η ερευνά δείχνει πως τα βιομηχανικά μέταλλα 

αποτελούν καλύτερο Αντισταθμιστή σε σύγκριση με το χρυσό. Η ιδιότητα τους αυτή 

διατηρείται καθ’ όλη την διάρκεια του δείγματος μελέτης. Η έρευνα που έγινε σε 
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υποπεριόδους του δείγματος αποδεικνύει πως υπερισχύουν και σαν Ασφαλή 

καταφύγια. 

 Ο χρυσός αποτελεί ισχυρό Αντισταθμιστή για τις χώρες με προβλήματα χρέους 

(Ελλάδα Ιταλία, Πορτογαλία). 

 Η ικανότητα του χρυσού απέναντι στα ομόλογα ως Ασφαλές καταφύγιο εξαρτάται 

από την ένταση της αναταραχής. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση τόσο ο χρυσός 

αποδεικνύεται ανίσχυρο Ασφαλές καταφύγιο και τα βιομηχανικά μέταλλα 

αποτελούν καλύτερη επιλογή. 

Η μελέτη  καταλήγει με το γενικό συμπέρασμα πως και ο χρυσός και τα υπόλοιπα μέταλλα 

αποτελούν πολύ καλή επιλογή για τους επενδυτές στη μείωση του ρίσκου.  

 

Γενικότερα, το σύνολο των εμπειρικών ερευνών που  έχουν γίνει επιβεβαιώνουν 

την άποψη ότι ο χρυσός αποτελεί ένα ιδιαίτερο επενδυτικό προϊόν με συμπεριφορά 

διαφορετική από το μέσο όρο της αγοράς των πρώτων υλών. Επίσης αποτελεί ένα ικανό 

Ασφαλές καταφύγιο  σε περιόδους αναταραχών στις αγορές.  

 

1.7.4 Ο χρυσός κα οι αγορές κεφαλαίων 

 

Οι Baur and Lucey (2010) μελετούν τη συσχέτιση μεταξύ του χρυσού, των ομολόγων 

και των μετοχών στις αγορές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας. Το 

δείγμα περιλαμβάνει ημερήσιες τιμές από MSCI δείκτες μετοχών και ομολόγων καθώς και 

καθημερινές τιμές κλεισίματος του χρυσού στην αμερικανική αγορά (COMEX). H χρονική 

διάρκεια του δείγματος είναι από τις 30 Νοέμβριου του 1995 έως τις 30 Νοέμβριου του 

2005. Η τιμή του χρυσού έχει προσαρμοστεί στις ισοτιμίες του Ηνωμένου βασιλείου και της 

Γερμανίας  για να γίνει καλύτερη αξιολόγηση της συμπεριφοράς των επενδυτών σε αυτές 

τις χώρες. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην ερευνά είναι το GARCH. Τα 

αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης υποδεικνύουν ότι ο χρυσός παρουσιάζει 

διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα στη συσχέτιση του με τα άλλα επενδυτικά προϊόντα 

καθώς η λειτουργιά του σαν Αντισταθμιστής ή Ασφαλές καταφύγιο δεν χαίρει καθολικής 

αποδοχής από όλους τους επενδυτές. Συνοπτικά: 

 Το πολύτιμο μέταλλο αποτελεί Αντισταθμιστή για τους επενδυτές των ΗΠΑ και 

Ηνωμένου Βασιλιού στην περίπτωση των μετοχών αλλά όχι για αυτούς της 

Γερμανίας. 
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 Στην περίπτωση των ομολόγων, ο χρυσός, αποτελεί Αντισταθμιστή στη Γερμανία 

αλλά όχι για τους επενδυτές των ΗΠΑ και της Αγγλίας. 

 Tο πολύτιμο μέταλλο διατηρεί την ιδιότητα του ως Ασφαλές καταφύγιο  στις 

μετοχές για περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα, ενώ δεν μπορούμε να πούμε το 

ίδιο και  στην περίπτωση των ομολόγων ανεξαρτήτως χώρας. 

 

Παρόμοια αποτελέσματα για την αγορά των ΗΠΑ παρουσίασαν οι Hood and Malik 

(2013), καταλήγουν  στο συμπέρασμα ότι ο χρυσός παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά 

συγκριτικά με τα αλλά πολύτιμα μέταλλα της αγοράς των πρώτων υλών και αποτελεί ένα 

ισχυρό Ηedge, αλλά παράλληλα ένα αδύναμο Ασφαλές καταφύγιο. To δείγμα που 

χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από τιμές του χρυσού και του γενικού δείκτη τιμών της 

Νέας Υόρκης, από το Νοέμβριο του 1995 έως και το Νοέμβριο του 2010.  

 

Οι Ractical et al., (2015) μελετούν τη σχέση που έχει ο χρυσός με τη 

χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ. Αποδεικνύεται πως οι μεταβλητές είναι αρνητικά 

συσχετισμένες σε όλη την διάρκεια του δείγματος. Συνεπώς, η ιδιότητα του χρυσού ως  

ασφαλούς καταφυγίου παραμένει αναλλοίωτη χωρίς κάποια ουσιαστική μεταβολή της. Η 

ιδιαιτερότητα αυτής της έρευνας αφορά στην ύπαρξη δυο δειγμάτων. Το πρώτο 

αποτελείται από τιμές της  περιόδου Αύγουστος - 1976 Μάρτιος 2013 (37 έτη) και το 

δεύτερο αφορά στην περίοδο Σεπτέμβριος 1998 - Μάρτιος 2013 (15 έτη). Οι παρατηρήσεις 

είναι ημερήσιες. Ο λόγος για τον όποιο υπάρχουν δυο δείγματα είναι η περιορισμένη 

προσβασιμότητα που υπήρχε στις τιμές των επενδυτικών προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται. Επίσης, απέδειξαν πως ένα χαρτοφυλάκιο που περιέχει στη σύνθεση 

του αμοιβαία κεφάλαια χρυσού δεν είναι τέλειο υποκατάστατο του χρυσού καθώς τα 

προϊόντα αυτά πιο πολύ λειτουργούν ως διαφοροποιητές παρά ως ασφαλή καταφύγια σε 

περιόδους αναταραχών των αγορών. Αναφέρεται πως η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ του 

χρυσού και αυτών των προϊόντων μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια οικονομικών 

αναταραχών. Ο χρυσός αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση ως ασφαλές καταφύγιο  σε 

αντίθεση με οποιασδήποτε μορφής υποκατάστατα του, καταλήγουν οι συγγραφείς του 

άρθρου.  

 

Οι Choudhry et al. (2015) στη μελέτη τους που ως σκοπό είχε να ανακαλύψει εάν ο 

χρυσός αποτελεί Αντισταθμιστή ή  Ασφαλές καταφύγιο λαμβάνοντας υπόψη τους όμως, την 

πιθανότητα μιας αμοιβαίας αμφίδρομης αλληλεπίδρασης των αγορών του χρυσού και των 
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άλλων επενδυτικών προϊόντων. Το σύνολο των τιμών χωρίζεται σε δυο υποσύνολα. Σκοπός 

αυτού του διαχωρισμού είναι να βρεθεί ο αντίκτυπος της παγκόσμιας  οικονομικής κρίσης 

του 2007 στη συσχέτιση του χρυσού με τις αγορές. Το πρώτο υποσύνολο αφορά στις τιμές 

από  Ιανουάριο 2000 έως Ιούνιο 2007 και το δεύτερο εκείνες από τον Ιούλιο 2007 έως τον 

Μάρτιο 2014. Η τιμές παρουσιάζουν  τα κέρδη και τη μεταβλητότητα της αγοράς του 

χρυσού και των αγορών κεφαλαίου στις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνίας. Η 

μεταβλητότητα των αγορών ελέγχεται μέσα από ένα GARCH (1,1) ενώ οι σχέσεις αιτιότητας 

(causality) μεταξύ των αγορών ελέγχονται με δυο μεθόδους. Το διμεταβλητό τεστ μη 

γραμμικότητας (Hiemstra and Jones, 1994) καθώς και πολυμεταβλητά τεστ μη γραμμικής 

αιτιότητας. Και στις δυο μεθόδους λαμβάνουν υπόψη τον δείκτη LIBOR για κάθε μια από τις 

αγορές. Τα αποτελέσματα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν δείχνουν πως ο χρυσός 

ίσως να μην αποτελεί Ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια κάποιας οικονομικής κρίσης. 

Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση σχεδόν με όλη τη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. 

Baur and Lucey (2010)), η όποια παρουσιάζει το χρυσό ως ένα ισχυρό επενδυτικό 

καταφύγιο σε οποιαδήποτε μορφής αναταραχές. 

 

Οι Miyazaki and Hamori (2012) στο άρθρο τους έχουν μελετήσει την σχέση 

αιτιότητας που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της μεταβολής της τιμής του χρυσού και των 

αγορών κεφαλαίου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Hong (2001) σε ένα σύνολο ημερήσιων 

παρατηρήσεων των τιμών του χρυσού και εκείνων του δείκτη S&P 500. Το σύνολο των 

παρατηρήσεων έχει χωριστεί σε δυο υποσύνολα εκ των οποίων το πρώτο αναφέρεται  στην 

προ κρίση εποχή και το δεύτερο στην εποχή  μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Το γεγονός που 

ξεχωρίζει αυτά τα 2 σύνολα χρονικά θεωρήθηκε η πτώση της Lehman Brothers. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν σε τέσσερα βασικά σημεία: 

 Επιβεβαιώνεται η σχέση αιτιότητας από το δείκτη S&P500 προς το χρυσό αλλά όχι 

το αντίθετο. 

 Στο πρώτο υποσύνολο παρατηρείται μια σχέση η όποια υποδεικνύει ότι η πορεία 

της τιμής του χρυσού επηρεάζει την πορεία του δείκτη της αγοράς κεφαλαίων και 

το αντίστροφο. 

 Στο μετά κρίσης δείγμα οι δυο δείκτες συσχετίζονται μονόπλευρα, δηλαδή, ο 

δείκτης επηρεάζει τη μεταβολή της τιμής του χρυσού. 

 Η οικονομική κρίση του 2008 αποτελεί σημαντικό γεγονός που επηρέασε και 

άλλαξε τον τρόπο με τον όποιο οι επενδυτές αντιμετωπίζουν το χρυσό σαν 

επενδυτικό προϊόν. 
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Οι Baur and McDermott (2010) αναλύουν τη φύση του χρυσού ως επενδυτικό 

προϊόν σε ένα μεγάλο αριθμό αγορών. Επιπρόσθετα οι διαφορές που υπάρχουν στο 

χαρακτήρα του χρυσού από χώρα σε χώρα εξετάζονται. Η διάρκεια του δείγματος είναι 30 

χρόνια, από 2 Μάρτιου 1979 έως 2 Μάρτιου 2009 και αποτελείται από 7826 παρατηρήσεις 

ανά επενδυτικό προϊόν για τις ημερήσιες τιμές των δεικτών και 1979 για τις εβδομαδιαίες 

τιμές. Το δείγμα περιέχει τιμές από τις αγορές του χρυσού και τις αγορές κεφαλαίου των 

χώρων των G7, των BRICKs, της Αυστραλίας και της Ελβετίας. Η ερευνά είναι μια εμπειρική 

ανάλυση του  προαναφερθέντος δείγματος μέσω της μεθοδολογίας GARCH (1,1). Το βασικό 

της συμπέρασμα είναι ότι ο χρυσός δεν αποτελεί επενδυτικό προϊόν με σταθερή 

συμπεριφορά καθώς η συσχέτιση του διαφέρει ανάλογα με τη χρονική στιγμή και τη χώρα. 

Για τις ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ τα ευρήματα δείχνουν πως ο χρυσός αποτελεί 

Αντισταθμιστή και Ασφαλές καταφύγιο. Αντίθετα οι αγορές της Αυστραλίας, του Καναδά 

και της Ιαπωνίας παρουσιάζουν κυρίως θετική συσχέτιση με την αγορά του χρυσού με 

εξαίρεση περιόδους όπου υφίστανται μεγάλες πτώσεις και ο χρυσός παρουσιάζει αρνητική 

συσχέτιση. Τέλος στις χώρες των BRICKs  ο χρυσός παρουσιάζει κυρίως θετική συσχέτιση με 

τους δείκτες των αγορών τους και στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα αδύναμο Ασφαλές καταφύγιο. 

 

Οι Beckmann et al., (2014) παρουσιάζουν  μελέτη η όποια γίνεται σε διεθνές 

επίπεδο και αφορά στις ισχυρότερες οικονομίες για τον τρόπο που σχετίζεται ο χρυσός με 

τις αγορές κεφαλαίων τους. Οι μηνιαίες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της 

μελέτης καλύπτουν μια περίοδο 42 ετών από τον Ιανουάριο του 1970 έως τον Μάρτιο του 

2012, περιλαμβάνουν πολλά περιστατικά ακραίων μεταβολών, αρκετά πιο ομαλοποιημένα 

λόγω του μηναίου χαρακτήρα των τιμών του δείγματος και αφορά έναν πολύ μεγάλο 

αριθμό χώρων του αναπτυγμένου και του αναπτυσσομένου κόσμου. Ο δείκτης τιμών του 

χρυσού εκφράζεται πάντα στην ισοτιμία του νομίσματος του δείκτη τιμών της αγοράς 

κεφαλαίου που συγκρίνεται μαζί του. Οι 18 χώρες  και οι οργανισμοί που χρησιμοποιούνται 

στην ερευνά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες 

 Emerging Markets 

 EMU 

 EU 

 North America  

 World 
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Στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει εάν η σχέση μεταξύ της αγοράς του χρυσού 

και των υπολοίπων αγορών είναι γραμμική ή μη-γραμμική. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πως 

όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα του δείγματος τόσο πιο πολύ το μοντέλο οδηγείται 

σε μια μη-γραμμική σχέση. Στις μηνιαίες τιμές η υπόθεση της μη-γραμμικότητας γίνεται 

πολύ αδύναμη. Επίσης αποδεικνύεται στην έρευνα ότι ο χρυσός γενικά χρησιμεύει ως 

Αντισταθμιστής και Ασφαλές καταφύγιο, εντούτοις αυτή η ικανότητα του διαφοροποιείται  

ανάλογα με το οικονομικό περιβάλλον που έγινε η  παρατήρηση. Αξιοπρόσεκτο είναι το 

γεγονός πως η ερευνά δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο μοτίβο με βάση το όποιο να 

διαφοροποιούνται οι χώρες που παράγουν χρυσό από τις υπόλοιπες. Τέλος καταλήγουν 

στο γεγονός πως η αγορά χρυσού προσελκύει τα βλέμματα των επενδυτών καθώς αποτελεί 

ένα επενδυτικό προϊόν ενδεδειγμένο ώστε να επιτύχει διαφοροποίηση σε ένα 

χαρτοφυλάκιο.  

 

Οι Gürgün and Ünalmış (2014), σε ερευνά τους  κατέληξαν πως ο χρυσός αποτελεί 

ένα Ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους που οι αγορές κεφαλαίου είναι σε έντονη πτώση, 

σχεδόν στις περισσότερες χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου για τους εγχώριους 

επενδύτες τους. Την ίδια αντίδραση έχουν και ξένοι επενδυτές κάτοχοι χαρτοφυλακίου με 

μετοχές αυτών των αγορών. Οι χώρες παραγωγοί χρυσού αποτελούν εξαίρεση καθώς η 

έρευνα δεν έδειξε για αυτές ξεκάθαρα αποτελέσματα .  

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα δημοσιοποιήθηκε από τους Mensi et al., (2015). 

Σκοπός της έρευνας είναι  να απαντήσει εάν ο χρυσός, ο Down Jones Islamic World 

Emerging Market Index (DJIWEM), τα τριμηνιαία U.S. Treasury bills και το ευρωπαϊκό Brent 

πετρέλαιο συνιστούν αντισταθμιστές ή ασφαλή καταφύγια για τις GCC markets. Το δείγμα 

τιμών που χρησιμοποιήθηκε αφορά στους δείκτες TASI για την αγορά της Σαουδικής 

Αραβίας, τους  Dubai-DFM και Abu Dhabi-ADX για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον BSE 

για το Μπαχρέιν, τον δείκτη KUW για το Κουβέιτ, τον  OMN για το Ομάν και τον δείκτη 

τιμών QAT για την αγορά του Κατάρ. Επίσης περιέχει τιμές του χρυσού και άλλων 

επενδυτικών προϊόντων. Η περίοδος που καλύπτει το δείγμα αφορά την περίοδο 3 Ιουνίου 

2005 έως 4 Ιουλίου 2014 η όποια καλύπτει δυο σημαντικές οικονομικές κρίσεις, του 2007 

και του 2012 της έρευνας με τη χρήση μοντέλου GJR-GARCH. Τα αποτέλεσμα 

παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε αγορά και μπορούμε να τα συνοψίσουμε ως εξής: 
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 Σε όλες τις αγορές, ο χρυσός αποτελεί Αντισταθμιστή και Ασφαλές καταφύγιο ενώ 

ιδιαίτερα για την αγορά του Κουβέιτ το πολύτιμο μέταλλο αποτελεί πολύ ισχυρό 

Ασφαλές καταφύγιο  

 Στις αγορές του Μπαχρέιν και του Ομάν οι ιδιότητες του χρυσού σαν Αντισταθμιστή 

και ασφαλούς καταφυγίου δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές .  

 Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ η συσχέτιση 

του χρυσού με την αγορά είναι αρνητική προς το μηδέν και αυτό υποδεικνύει ότι 

είναι ένας ιδιαίτερα ισχυρός αντισταθμιστής και  ασφαλές καταφύγιο για τους 

εγχώριους επενδυτές .  

Στην ερευνά ακόμα, πραγματοποιείται σύγκριση του χρυσού με αλλά τρία 

επενδυτικά προϊόντα που προτείνονται ως Αντισταθμιστές και Ασφαλή καταφύγια.  Μέσα 

από τη σύγκριση προκύπτει πως όχι μόνο ένα χαρτοφυλάκιο που περιέχει χρυσό είναι πιο 

ασφαλές από ένα που δεν περιέχει χρυσό αλλά επίσης πως ο χρυσός αποτελεί το καλύτερο 

επενδυτικό προϊόν στη μείωση του κίνδυνου ενός χαρτοφυλακίου. 

 

H ερευνά των Gender and Musoglu (2014) αφορά στην αγορά της Τουρκίας και  

λαμβάνει χώρα μέσω του μοντέλου BEKK-GARCH για την περίοδο 6 Ιουνίου 2006 έως 29 

Νοέμβριου 2013. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο χρυσός παρουσιάζει μια αρνητική διπλής 

κατεύθυνσης μετάδοση των σοκ με την αγορά κεφαλαίου, καθώς επίσης παρουσίασαν και 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των δυο προϊόντων πράγμα που ενισχύει το επιχείρημα 

Ασφαλούς καταφυγίου. Το πολύτιμο μέταλλο επίσης παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με 

τα τουρκικά δεκαετή ομολόγα γεγονός  που δικαιολογεί την επιλογή από τους επενδυτές 

όταν τα επιτόκια τους έχουν πτωτική τάση. Ο χρυσός λοιπόν παρουσιάζει διαφορετική 

συμπεριφορά για την περίπτωση των τούρκικων ομολόγων σε σύγκριση με εκείνα άλλων 

χωρών. Τέλος αναφέρουν πως ο βέλτιστος καταμερισμός χρυσού σε ένα χαρτοφυλάκιο 

εκφράζεται μέσα από την αναλογία 0,415 προς 1 για την περίπτωση των μετοχών και 0,178 

προς 1 για τα ομόλογα.  

Οι Akgül et al., (2015) σε παρόμοιο πλαίσιο ανάλυσης χρησιμοποιούν σαν εξωγενή 

μεταβλητή τις τιμές του ακατέργαστου πετρελαίου. Οι αναλύσεις έχουν γίνει στην περίοδο 

μεταξύ Απριλίου 1986 έως Νοεμβρίου 2013. Αυτή η μελέτη αποτελεί την πρώτη έρευνα που 

χρησιμοποιεί την Bayesian προσέγγιση για την επίδραση των τιμών του πετρελαίου στις 

τιμές του χρυσού και  του S&P 500. Με τη χρησιμοποίηση του μοντέλου MS-BVAR 

ανάλυσης, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν 3 καθεστώτα στην περίοδο του δείγματος: 
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 Το προ-κρίσης καθεστώς που έχει υψηλότερες πιθανότητες πραγματοποίησης 

συγκριτικά με τα άλλα.  

 Το καθεστώς ανάπτυξης. 

 Το καθεστώς της κρίσης. 

 Πιο συγκεκριμένα προκύπτει ότι οι αλλαγές της τιμής του ακατέργαστου 

πετρελαίου έχουν επιπτώσεις στις τιμές του χρυσού και του S&P 500 δείκτη και αυτή η 

επίδραση διαφέρει ανάλογα με το καθεστώς στο όποιο διαδραματίζεται. Σε όλα τα 

καθεστώτα, η επίδραση της αλλαγής τιμών του πετρελαίου στο δείκτη τιμών του χρυσού 

είναι θετική κατά το χρόνο εξέλιξης (  ) και στο χρόνο (  ) και αρνητική σε μεταγενέστερο 

χρόνο (  ). Η συμπεριφορά αυτή έχει αναφερθεί και σε άλλες μελέτες που αφορούσαν στον 

χρυσό. Στην περίπτωση όμως του δείκτη S&P500 η επίδραση των αλλαγών της τιμής του 

πετρελαίου είναι θετική μόνο στις περιπτώσεις της ανάπτυξης και της κρίσης στο χρόνο (  ) 

και (  ), ενώ η συσχέτιση είναι αρνητική (  ). Στο καθεστώς προ-κρίσης όλα τα 

αποτελέσματα είναι αρνητικά.  

 

Οι Coudert and Raymond (2011) παρουσιάζουν τη μελέτη τους που στοχεύει στη 

διερεύνηση του ρόλου του χρυσού στις ισχυρές αγορές. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες  που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα είναι της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου 

Βασιλείου, των ΗΠΑ και των χώρων που απαρτίζουν τους G7. Η τιμές του δείγματος είναι 

μηνιαίες και η μελέτη επικεντρώνεται σε μακροχρόνιες συμπεριφορές και όχι στον 

προσδιορισμό βραχυχρόνιων μοτίβων που αφορούν σε ακραία σημεία που παρουσιάζουν 

ευκαιρίες επένδυσης. Τα αποτελεσμένα δείχνουν, πρώτον, ότι η δυνητική συνδιακύμανση 

μεταξύ των δυο τύπων επενδυτικών προϊόντων, σε περιόδους κρίσεων και όταν η αγορά 

είναι απαισιόδοξη, φθίνει. Δεύτερον σε αναταραχές των οικονομιών ο χρυσός δεν 

ακολουθεί την κίνηση των τιμών των μετοχών άρα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν Ασφαλές 

καταφύγιο. Ο συνδυασμός των δυο αυτών συμπερασμάτων ουσιαστικά δίνει στο χρυσό το 

προφίλ ενός ανίσχυρου Ασφαλούς καταφυγίου καθώς η συσχέτιση του με τις αγορές 

κεφαλαίου δεν αποκλίνει πολύ από το μηδέν. Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι ο χρυσός 

επιβεβαιώνει τη φήμη του ως  Αντισταθμιστή στις περισσότερες  περιπτώσεις. 

 

Στο άρθρο των Anand and Madhogaria (2012) χρησιμοποιούνται οι δείκτες S&P 500, 

FTSE 100, GDAX, Nikkei 225, S&P CNX Nifty, SSE 180 και τους δείκτες τιμών του χρυσού ανά 

χώρα. Η συσχέτιση των αγορών χρυσού με τις αντίστοιχες αγορές κεφαλαίου 

προσδιορίζεται με τον δείκτη συσχέτισης του Pearson, ενώ η σχέση αιτιότητας τους μέσω 
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ενός Vector Error Correction μοντέλο. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν την 

σχέση που έχει η κάθε αγορά με τον χρυσό. Συνοπτικά : 

 Οι αγορές κεφαλαίου της Ινδίας  και  Κίνας εμφανίζουν παραπλήσια σχέση με το 

χρυσό καθώς έχουν σημαντική συσχέτιση με τις εγχώριες αγορές χρυσού. Ο δείκτης 

τιμών κάθε μιας από τις δυο αγορές κεφαλαίου αιτιάζει το δείκτη τιμών του χρυσού 

ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει. Το πολύτιμο μέταλλο αποτελεί Ασφαλές καταφύγιο 

για τους εγχώριους επενδυτές των χωρών αυτών. 

 Οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιαπωνίας, Γερμανίας και των ΗΠΑ 

παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο δείκτης συσχέτισης του Pearson  μας 

δείχνει πως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση. Επίσης η αγορά του χρυσού φαίνεται να 

επηρεάζει  τους δείκτες τιμών των αγορών κεφαλαίου. Συμφώνα με την έρευνα δεν 

είναι εφικτό να προβλέψουμε την πορεία των τιμών του χρυσού από την πορεία 

των τιμών του δείκτη S&P 500 και των άλλων δεικτών παρά μόνο το αντίστροφο. 

Τέλος, αναφέρεται πως το πολύτιμο μέταλλο αποτελεί Ασφαλές καταφύγιο  για 

όλες τις αγορές, καθώς οι  επενδυτές αυτών των χωρών στρέφονται στον χρυσό σε 

περίοδο αναταραχών. 

 

Σε αντίθεση με την ερευνά των Baur and McDermott (2010), ο Chkili (2016) μελετά 

τις αγορές των BRICKs και παρουσιάζει διαφορετικά συμπεράσματα. Η ερευνά του έγινε με 

βάση το μοντέλο Asymmetric Dynamic Conditional Correlation (A-DCC) που είχε 

χρησιμοποιήσει ο Capiello (2006). Το δείγμα αναφέρεται στην περίοδο Ιανουάριος 2000 

έως Ιανουάριος 2014 και καλύπτει δυο σημαντικές χρηματοοικονομικές κρίσεις, την 

παγκόσμια κρίση του 2007 και την ευρωπαϊκή κρίση του 2012. Επίσης περιέχει τιμές από 

δείκτες που αφορούν στις αγορές κεφαλαίου των BRICKs και του χρυσού. Τα 

συμπεράσματα της έρευνας  δείχνουν ότι ο χρυσός δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο σε όλες 

τις αγορές των χωρών των BRICKs οι οποίες παρουσιάζουν διαφορές ως προς τα 

χαρακτηριστικά τους. Οι επενδυτές που έχουν χαρτοφυλάκια με μετοχές αυτών των 

αγορών και θέλουν να μειώσουν το ρίσκο χωρίς να μειώσουν ιδιαίτερα την απόδοση 

ενδείκνυται να συμπεριλάβουν το χρυσό στο σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους. Ο 

καταμερισμός των προϊόντων και ιδιαίτερα το ποσοστό του χρυσού σε ένα τέτοιο 

χαρτοφυλάκιο διαφέρει από αγορά σε αγορά. Επιπρόσθετα, το πολύτιμο μέταλλο αποτελεί 

ισχυρό Ασφαλές καταφύγιο στην περίπτωση των αγορών της Ινδίας και της Βραζιλίας ενώ, 

είναι λιγότερο ισχυρό για τις υπόλοιπες αγορές. 
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Ο Kumar (2011) εξετάζει τη μεταβλητότητα των τιμών του χρυσού και το ρόλο του 

ως Αντισταθμιστή στην αγορά της  Ινδίας. H προσέγγιση του γίνεται με βάση τους 

σημαντικότερους δείκτες που έχει αυτή η αγορά κεφαλαίου και αφορούν κυρίως στο 

βιομηχανικό τομέα. Χρησιμοποιήθηκαν εβδομαδιαίες παρατηρήσεις από τους ακόλουθους 

κλαδικούς δείκτες: 

 CNX Auto  

 CNX Finance  

 CNX ENERGY 

 CNX Service  

 CNX Pharma  

 CNX Πρωτες υλες  

Η ερευνά χρησιμοποιεί το VAR(1)-ADCC-BVGARCH(1,1), δεχόμενη την υπόθεση ότι 

ο διαταρακτικός όρος ακολουθεί Student’s t κατανομή. Για κάθε ζευγάρι χρυσού-μετοχών 

που εξετάστηκε, η συσχέτιση άλλαζε από θετική σε αρνητική ανάλογα τη χρονική στιγμή. 

Αρνητικές συσχετίσεις παρουσιαστήκαν κυρίως σε περιόδους κρίσεων όπως για 

παράδειγμα η φούσκα του 2000-2001 , η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-2009 και η 

ευρωπαϊκή κρίση χρέους τον 2011-2012. Μια μικρή θέση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 

αυτών των δεικτών μπορεί να παρέχει την επιθυμητή διαφοροποίηση και τη μείωση του 

συνολικού ρίσκου.  

 

H μελέτη των Arouri et al., (2014) χρησιμοποιεί το VAR–GARCH μοντέλο για να 

ερευνήσει τη συσχέτιση που μπορεί να έχουν οι αποδόσεις και η διακύμανση των τιμών 

ανάμεσα στο χρυσό και στη χρηματιστηριακή αγορά της Κινάς την περίοδο 22 Μάρτιου 

2004 έως 31 Μάρτιου 2011. Επιπλέον αναλύει το ποσοστό του πολύτιμου μετάλλου σε ένα 

χαρτοφυλάκιο ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή Αντισταθμιστική ιδιότητα του χρυσού. 

Χρησιμοποιούνται επίσης ανταγωνιστικά μοντέλα πολυμεταβλητής μεταβλητότητας που 

συνήθως χρησιμοποιούνται στη σχετική βιβλιογραφία για λογούς σύγκρισης 

αποτελεσμάτων (CCC–GARCH, DCC–GARCH, diagonal BEKK–GARCH, scalar BEKK–GARCH και 

full-BEKK–GARCH). Οι συγγραφείς βρίσκουν έντονη μετάδοση της μεταβατικότητας  μεταξύ 

της αγοράς κεφαλαίου και της αγοράς  χρυσού. Η ερευνά επίσης δείχνει πως μια μικρή 

ποσότητα από future χρυσού μπορεί να προσφέρει διαφοροποίηση και προστασία στα 

επενδυτικά χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Επίσης, την περίοδο 2007-2009 όπου η 

οικονομική κρίση είχε χτυπήσει την παγκόσμια οικονομία ο χρυσός λειτούργησε σαν 

Ασφαλές καταφύγιο. 
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Ένα ακόμα άρθρο που αφορά στην αγορά κεφαλαίου της Κίνας είναι αυτό των 

Hoang et al., (2015). Χρησιμοποιούνται στοιχεία από το Shanghai Stock Exchange και το 

Shanghai Gold Exchange την περίοδο Ιούλιος 2004 – Ιούλιο 2014. Αφού πρώτα έχει 

κατατάξει τους επενδυτές σε δυο κύριες κατηγορίες, τους risk-seeking και τους risk-averse, 

στη συνέχεια αναζητά το ρόλο του χρυσού για κάθε μια από αυτές. Συμπεραίνει ότι, 

πρώτον, οι risk-averse επενδυτές έχουν την τάση να μην χρησιμοποιούν το χρυσό σαν 

επενδυτικό προϊόν σε αντίθεση με τους risk-seeking . Δεύτερον, ο χρυσός διατηρεί τη φήμη 

του ως Ασφαλές καταφύγιο και στην αγορά της Κινάς. Παρόλα αυτά η ομάδα επενδυτών η 

όποια επενδύει κυρίως στο χρυσό είναι οι risk-seeking επενδυτές. Τρίτον, ο χρυσός 

αποτελεί ένα επενδυτικό προϊόν το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται όταν στόχος είναι η 

διαφοροποίηση σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών ή ομολόγων. Για την ανάδειξη των 

ανωτέρων αποτελεσμάτων η μελέτη χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις : 

 Mean variance portfolio optimization προσέγγιση 

 Mean-risk criteria  προσέγγιση 

 Stochastic dominance προσέγγιση 

 

1.7.5  Σύνοψη βιβλιογραφικής Επισκόπησης. 

   

Συνοψίζοντας ο χρυσός αποτελεί ένα επενδυτικό προϊόν του οποίου τα 

χαρακτηριστικά έχουν αναλυθεί με πολλούς τρόπους, με διαφορετικές  προσεγγίσεις και σε 

διαφορετικές περιόδους. Ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια πλήθος μελετών έχει 

παρουσιαστεί καθώς η παγκόσμια οικονομία έχει περάσει μια σειρά από οικονομικές 

κρίσεις με τους επενδυτές να αναζητούν προϊόντα που θα προστατέψουν τα χαρτοφυλάκια 

τους. Τα κύρια συμπέρασμα των ερευνών αυτών είναι : 

 Ο ρόλος του χρυσού ως Ασφαλές καταφύγιο θεωρείται αδιαμφισβήτητος  σχεδόν 

σε όλες τις έρευνες. 

 Ο Αντισταθμιστικός ρόλος του χρυσού τίθεται υπό αμφισβήτηση ανάλογα με την 

αγορά και το είδος του επενδυτικού προϊόντος. 

 Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι αγορές των πρώτων υλών και οι αγορές 

κεφαλαίων αιτιάζουν το δείκτη τιμών του χρυσού. Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει. 

 Στον αναπτυσσόμενο κόσμο και ιδιαίτερα στις αγορές των BRICKs το πολύτιμο 

μέταλλο προσφέρει διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και μείωση ρίσκου 

μεγαλύτερη από ότι στις ανεπτυγμένες χώρες. 
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 Ο χρυσός έχει αρνητική συσχέτιση με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες πράγμα το 

οποίο επηρεάζει τα χαρτοφυλάκια ξένων επενδυτών ανεξαρτήτως χώρας. 

 Όταν ο ορίζοντας της έρευνας είναι μακροχρόνιος ο χρυσός συνήθως προσφέρει 

διαφοροποίηση σε χαρτοφυλάκια ανεξάρτητα από το είδος και την χώρα των 

επενδυτικών προϊόντων που περιέχουν. Αυτό κυρίως γίνεται εξαιτίας των 

εβδομαδιαίων ή μηναίων τιμών που συλλέγονται για αυτές τις έρευνες και οι 

οποίες έχουν την τάση να αφομοιώνουν ακραίες τιμές. 

 Όταν η μελέτη γίνεται με βραχυχρόνιο ορίζοντα η συμπεριφορά του χρυσού 

παρουσιάζει μεταβολές ανάλογα το χρόνο αντίδρασης. 

 Τα ομολόγα στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα 

καθώς ο χρυσός δεν προσφέρει διαφοροποίηση στην περίπτωση τους 

 

Καταλήγουμε λοιπόν πως η σχέση του χρυσού με τις αγορές κεφαλαίου είτε σε 

μακροχρόνιο είτε σε βραχυχρόνιο επίπεδο είναι αξιοσημείωτη ενώ η συμβολή του σαν 

προϊόν που προσφέρει διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων είναι αδιαμφισβήτητη. Για το λόγο 

αυτό προχωρούμε σε περαιτέρω οικονομετρική ανάλυση της συμπεριφοράς του σαν 

επενδυτικό προϊόν. 
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Κεφάλαιο 2: Πρακτικό μέρος της μελέτης . 

 

Η ερευνά έχει ως κύριο στόχο της, την αναζήτηση οιασδήποτε μορφής συσχέτισης 

μπορεί να έχει ο χρυσός με τους χρηματιστηριακούς δείκτες των  ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας 

και  δυο χαρτοφυλακίων, τα οποία περιέχουν επενδυτικά προϊόντα που σχετίζονται με το 

πολύτιμο μέταλλο. Η έρευνα αναπτύχτηκε βάσει δύο μεθοδολογιών συσχέτισης και, ως εκ 

τούτου, δευτερεύον σκοπός της είναι η σύγκριση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων 

μέσα από την μελέτη των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτές. Το πρόγραμμα που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των χρονοσειρών είναι το Eviews (έκδοση 9). 

  

2.1 Δεδομένα (Data) της έρευνας 

 

 Τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην έρευνα αφορούν έξι δείκτες τιμών 

για την περίοδο 4 Ιουνίου 1996 έως 5 Φεβρουαρίου 2015. Αθροίζουν ένα σύνολο 4875 

παρατηρήσεων ανά δείκτη. Οι δείκτες αυτοί είναι: 

 Δείκτης τιμών BUNDESBANK. O δείκτης παρουσιάζει την τιμή του χρυσού ως 

επενδυτικό προϊόν. 

 Ο δείκτης GSPC αντικατοπτρίζει την πορεία συνολικά των 500 ισχυρότερων μετοχών 

των χρηματιστήριων των ΗΠΑ. Είναι ουσιαστικά ο SP500. 

 Δείκτης τιμών του Γερμανικού Χρηματιστήριου τιμών (GDAXI). O δείκτης GDAXI 

αφορά στο σύνολο τις 30 ισχυρότερες μετοχές του Γερμανικού χρηματιστηρίου.  

 Δείκτης τιμών του Γαλλικού χρηματιστηρίου (FCHI). O δείκτης FCHI παρουσιάζει την 

πορεία των 40 ισχυρότερων μετοχών του Γαλλικού Χρηματιστηρίου.  

 Δείκτης τιμών χαρτοφυλακίου NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI). Ο δείκτης HUI 

αφορά στο σύνολο μετοχών και ADRs εταιρειών εξόρυξης χρυσού, που ανήκουν 

στις επενδυτικές αγορές των ΗΠΑ. Ο δείκτης σταθμίζεται με βάση το δολάριο. 

 Δείκτης τιμών χαρτοφυλακίου CBOE Gold Index (GOX). Ο δείκτης GOX αφορά στο 

σύνολο  10 μετοχών εταιρειών εξόρυξης και παραγωγής  χρυσού, που ανήκουν στις 

επενδυτικές αγορές των ΗΠΑ. Ο δείκτης σταθμίζεται με βάση το δολάριο. 
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 Στη συνέχεια, το δείγμα τιμών διαιρείται σε τρία επιμέρους δείγματα, τα όποια 

προσδιορίζονται χρονολογικά με βάση την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-2009 ως 

εξής : 

 Την προ κρίσης περίοδο (02/01/1998 έως 30/11/2007). 

 Την περίοδο κατά τη διάρκεια της κρίσης (3/12/2007 έως  30/06/2009). 

 Τη μετά κρίσης περίοδο (01/07/2009 έως 05/02/2015). 

Η διερεύνηση για τυχόν αλλαγή της συμπεριφοράς των επενδυτών απέναντι στο 

πολύτιμο μέταλλο, που μπορεί να οφείλεται στην παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007, 

είναι η βασική αίτια της σύστασης των ανωτέρων υποπεριόδων. Κρίνεται απαραίτητος ο 

σχολιασμός από τα διαγράμματα δείκτη τιμών, μεταβολής της τιμής και μεταβλητότητας, 

για τους ανωτέρω δείκτες, όπως αυτά παρουσιάζονται στα σχετικά γραφήματα, με στόχο 

μια πρώτη σύγκριση τους κατά τη διάρκεια του δείγματος και των υποπεριόδων του.  

Σύμφωνα με το γράφημα 5 ο δείκτης  χρυσού είχε μια συνεχή ανοδική πορεία έως 

και το έτος 2011 ασχέτως της έντασης της μεταβλητότητας του, δηλαδή, δεν συσχετίζεται 

με την πορεία του δείκτη τιμών. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο εξάμηνο του 2007 κατά το 

οποίο η τιμή του μεταβάλλεται έντονα και η πορεία του δείκτη τιμών είναι αρνητική. Η 

συμπεριφορά αυτή παρατηρείται και στους υπόλοιπους δείκτες του δείγματος πολύ πιο 

έντονα συγκριτικά με το χρυσό και είναι αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

Γενικά, η τιμή του χρυσού δεν παρουσιάζει έντονες μεταβολές έως το 2011, οι οποίες είναι 

κατά κύριο λόγο θετικές. Από το έτος 2011 και έπειτα η πορεία του είναι αρνητική.  

 Παρατηρώντας το γράφημα 5, ο δείκτης τιμών του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ 

παρουσιάζει πιο ήπια πορεία συγκριτικά με τα χρηματιστήρια της Γερμανίας και της 

Γαλλίας (γράφημα 6). Η μεταβολή του είναι κυρίως θετική. Σε έναν υποθετικό διαχωρισμό 

του δείγματος σε μικρότερες περιόδους με βάση τη μεταβλητότητα του, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι έως το έτος 2011, τα χρονικά διαστήματα που η μεταβλητότητα του δείκτη δεν 

είναι έντονη, ο δείκτης τιμών συνηθίζει να παρουσιάζει ανοδική πορεία. Από την άλλη, η 

έντονη μεταβλητότητα αντιστοιχεί σε πτωτικές περιόδους. Χαρακτηριστικά στο ίδιο 

γράφημα φαίνεται η σύνδεση χαμηλής μεταβλητότητας και θετικού δείκτη τιμών, για τις 

περιόδους από τις αρχές του 1995 έως το πρώτο εξάμηνο του 1996 και το 2002 έως 2007. 

Από το 2011 και εξής, η σχέση αυτή δείχνει να μην υφίσταται. Την περίοδο 2007 έως 2008 ο 

δείκτης GSPC μεταβάλλεται εντονότερα από τους άλλους, συνέπεια του γεγονότος, ότι η 

παγκόσμια οικονομική κρίση ήταν συνέχεια της κρίσης στην αμερικανική αγορά ακίνητων. 
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Γράφημα 5: Συγκριτικός πινάκας διαγραμμάτων δείκτη τιμών, μεταβολής του δείκτη τιμών και μεταβλητότητας 
για τους δείκτες BUNDESBANK και GSPC  

 

Στο γράφημα 6, τα διαγράμματα αφορούν στους δείκτες GDAXI και FCHI και γίνεται 

αντιληπτή η μεγάλη ομοιότητα των δυο δεικτών. Τα διαγράμματα μεταβολής και 

μεταβλητότητας της τιμής του, αναδεικνύουν τις έντονες μεταβολές που υφίσταται ο 

δείκτης τα πρώτα εννέα χρόνια του δείγματος, καθώς επίσης, στην περίοδο της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης του 2007 και στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους του 2011. Τα διαστήματα 

κατά το όποια ο δείκτης παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα και μεταβολή των τιμών του, 

παρουσιάζει ταυτοχρονα, έντονη πτωτική πορεία. Η συμπεριφορά αυτή προαναφέρθηκε 

στο δείκτη GSPC, με τη διαφορά ότι, στην περίπτωση του γερμανικού χρηματιστήριου τα 

διαστήματα έντονης μεταβλητότητας χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ένταση και 

διάρκεια ιδίως έως το 2011. 
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Από την άλλη, η ομοιότητα του γαλλικού δείκτη με τον GDAXI συνίσταται στο ότι 

μέχρι το 2007 τα διαγράμματα δείκτη τιμών των δυο αγορών, μεταβολής της τιμής και 

μεταβλητότητας παρουσιάζουν παραπλήσια συμπεριφορά. Κατά την κρίση, ο FCHI 

υφίσταται απότομη πτώση και είναι ο μοναδικός δείκτης που η τιμή του δεν κατάφερε να 

ανακάμψει ώστε να επανέλθει στα προ-κρίσης επίπεδα έως το 2015.  
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Γράφημα 6: Συγκριτικός πινάκας διαγραμμάτων δείκτη τιμών, μεταβολής του δείκτη τιμών και μεταβλητότητας 
για τους δείκτες GDAXI και FCHI 

  

Στο γράφημα 7, οι δείκτες τιμών των δύο χαρτοφυλακίων έχουν παρόμοιες πορείες, 

όπως επίσης όμοια είναι τα διαγράμματα μεταβολής τιμής και μεταβλητότητας τους. Οι 

GOX και HUI δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους χρηματιστηριακούς δείκτες τιμών. 

Επίσης, μικρής διάρκειας είναι τα χρονικά διαστήματα που η μεταβλητότητα τους μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως έντονη, και αφορούν κυρίως το έτος 2008. Στην περίπτωση τους η 

μεταβλητότητα δεν σχετίζεται άμεσα με την πτώση ή την άνοδο του δείκτη τιμών τους και 

μπορούμε να πούμε πως από αυτή την οπτική τα δυο χαρτοφυλάκια και ο χρυσός πιθανώς 

να μοιάζουν. Η ομοιότητα αυτή μπορεί να στηριχτεί στο γεγονός ότι, στη σύσταση τους 
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περιέχουν μόνο εταιρίες που σχετίζονται με το πολύτιμο μέταλλο. Η ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ χρυσού και χαρτοφυλακίων εξετάζεται αναλυτικότερα στη συνεχεία της μελέτης. 
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Γράφημα 7: Συγκριτικός πίνακας διαγραμμάτων δείκτη τιμών, μεταβολής του δείκτη τιμών και μεταβλητότητας 
για τους δείκτες GOX και HUI. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα γραφήματα  5, 6, 7 και σε συνδυασμό με το συγκριτικό πινάκα 

διαγραμμάτων μεταβλητότητας (γράφημα 8) προκύπτουν τα εξής συμπέρασμα: 

 Η μεταβλητότητα του χρυσού κυμαίνεται σε πολύ υψηλά ή σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. Με εξαίρεση τις περιόδους κρίσεων που αυξάνεται απότομα αλλά χωρίς 

ιδιαίτερη διάρκεια σε όλο το υπόλοιπο δείγμα είναι σταθερά χαμηλή. Ο δείκτης 

τιμών δεν παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με αυτούς των χρηματιστηρίων και 

ίσως μοιάζει με των χαρτοφυλακίων. 
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 Το χρηματιστήριο των ΗΠΑ φαίνεται να μην έχει την ιδία συμπεριφορά με τα 

υπόλοιπα, καθώς παρουσίασαν πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα κατά την περίοδο 

της οικονομικής κρίσης και πολύ πιο ήπιες μεταβολές στο υπόλοιπο δείγμα.  

 Τα χρηματιστήρια της Γαλλίας και Γερμανίας παρουσιάζουν ιδία μεταβλητότητα 

καθ' όλη τη διάρκεια του δείγματος και οι δείκτης τιμών τους έχουν παρόμοια 

πορεία ιδιαίτερα έως το 2007. 

 Τα χαρτοφυλάκια έχουν ίδιους δείκτες και παραπλήσια διαγράμματα τιμών και 

όπως προαναφέρθηκε μοιάζουν κυρίως με το χρυσό.  
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Γράφημα 8 Συγκριτικός πίνακας διαγραμμάτων μεταβλητότητας όλων των δεικτών καθ’όλη την διάρκεια του 
δείγματος. 
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2.1.1 Προ κρίσης περίοδο 

Κατά την προ-κρίση περίοδο ο χρυσός και τα χαρτοφυλάκια έχουν σχετικά όμοιες 

πορείες στους δείκτες τιμών τους. Αυτό ισχύει και για τα διαγράμματα μεταβολής της τιμής 

και μεταβλητότητας τους. Τα τρία χρηματιστήρια του δείγματος, από την άλλη, 

παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους σε όλα τα διαγράμματα, με τα 

χρηματιστήρια Γερμανίας και Γαλλίας να έχουν παραπλήσια συμπεριφορά, και λιγότερο 

αυτό των ΗΠΑ. (Γραφήματα 9, 10, 11).  
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Γράφημα 9 Συγκριτικός πίνακας διαγραμμάτων δείκτη τιμών  όλων των δεικτών στην προ-κρίση περίοδο. 

Κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 1996 έως Δεκέμβριος 1999 οι 

χρηματιστηριακοί δείκτες παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις, ενώ οι άλλοι τρεις δείκτες έχουν 

καθοδική πορεία. Από τον Ιανουάριο του 2000 έως Μάρτιο 2003, οι χρηματιστηριακές 

αγορές βιώνουν συνεχείς πτώσεις στους δείκτες τους. Γεγονότα όπως το σκάσιμο της 

φούσκας στην αγορά εταιρειών υψηλής τεχνολογίας το 2000, το τρομοκρατικό χτύπημα 

στις 11/9 στη Νέα Υόρκη, η πτώχευση της Enron και άλλα γεγονότα, οδηγούν στην καθοδική 

πορεία των χρηματιστηρίων, με έντονες μεταβολές στους δείκτες τους. Επίσης, τα 

χαρτοφυλάκια παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα. Η μεταβλητότητα του χρυσού είναι 
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σταθερή με τέσσερα πολύ έντονα ξεσπάσματα μικρής διάρκειας. Οι δείκτες τιμών αυτών 

των τριών κινούνται ελαφρώς θετικά. Η αντίθεση στην πορεία των GSPC, GDAXI και FCHI με 

τους άλλους τρεις δείκτες γίνεται εύκολα αντιληπτή. Τον Απρίλιο του 2003 έως Δεκέμβριος 

2007 η ευρωπαϊκή νομισματική ολοκλήρωση, και γενικότερα, το αισιόδοξο κλήμα που 

κυριαρχούσε παγκοσμίως στους επενδυτές, οδηγεί και τους έξι δείκτες του δείγματος σε 

έντονα θετική πορεία, με μικρή μεταβλητότητα στις τιμές τους. Συνεπώς παρατηρείται 

ταύτιση στη συμπεριφορά όλων των δεικτών.(Γραφήματα 9, 10, 11). 
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Γράφημα 10 Συγκριτικός πίνακας διαγραμμάτων μεταβολής δείκτη τιμών όλων των δεικτών στην προ κρίση 

περίοδο. 
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Γράφημα 11 Συγκριτικός πίνακας διαγραμμάτων μεταβλητότητας όλων των δεικτών στην προ-κρίση περίοδο 

 

2.1.2 Kατά τη διάρκεια της κρίσης . 

 

Το Δεκέμβριο του 2007 ξεσπάει η κρίση στην αγορά ακίνητων των ΗΠΑ και αρχικά η 

οικονομία των ΗΠΑ και στη συνέχεια η παγκοσμία οικονομία μπαίνουν σε τροχιά κρίσης. Οι 

δείκτες που αφορούν στο χρυσό και τα δυο χαρτοφυλάκια παρουσιάζουν μικρή ομοιότητα 

με την πορεία του χρυσού να είναι εμφανώς σταθερότερη. Τα χρηματιστήρια επίσης 

παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες καθώς η μεταβολή της τιμής τους και ο δείκτης 

τιμών τους είναι κυρίως αρνητικοί. (Γραφήματα 12, 13, 14).   
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Γράφημα 12 Συγκριτικός πίνακας διαγραμμάτων δείκτη τιμών όλων των δεικτών κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 Έως το Μάρτιο του 2008, η παγκόσμια τράπεζα προέβλεπε μείωση των κερδών σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, τα διεθνή χρηματιστήρια να δεχτούν 

μεγάλη πτώση, καθώς επικρατούσε ανησυχία στους επενδυτές. Ο χρυσός και τα δύο 

χαρτοφυλάκια αντίθετα παρουσίασαν ανοδική τάση στους δείκτες τιμών και μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι λειτούργησαν εξισορροπητικά στα χρηματιστήρια. Οι μεταβολές των τριών 

δεικτών είχαν θετική τάση εν' αντιθέσει με τους δείκτες των χρηματιστηρίων. Η 

μεταβλητότητα του χρυσού ήταν χαμηλή με έντονα ξεσπάσματα, των χρηματιστήριων ήταν 

μέτρια, και εντονότερη των δεικτών GOX και HUI. Από τον Απρίλιο του 2008 έως τον 

Αύγουστο του ιδίου έτους, η πορεία των δεικτών ήταν σταθερή και δεν εμφάνισαν έντονη 

μεταβλητότητα. Γενικότερα επικρατούσε κλίμα πρόσκαιρης αισιοδοξίας. Από το Σεπτέμβριο 

έως το Δεκέμβριο η οικονομική κρίση βρίσκεται στην κορύφωση της. Η Lehman brothers 

κατέρρευσε και δηλώνει χρεοκοπία. Μερικές μέρες μετά, το χρηματιστήριο της Ρωσίας 

έκλεισε για δύο μέρες και η Βρετανική κυβέρνηση  αποκρατικοποίησε κατά το ήμισυ την 

Bradford&Bingley, παρόλα αυτά η τράπεζα βούλιαξε οικονομικά. Ο George Bush απέτυχε 
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να πείσει τη βουλή των αντιπροσώπων  να υπογράψει το πλάνο διάσωσης, Bail out, των 

700 δις δολαρίων και η Wall Street δέχτηκε τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία της. 

Αποτέλεσμα αυτών ήταν η μεγάλη ανησυχία στους επενδυτές. Στη συνέχεια, οι δείκτες των 

χρηματιστήριων κατέγραψαν ιστορικά μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις τους. Αυτό 

αποτυπώνεται από τους FCHI, GDAXI, GSPC, HUI και GOX. Η επιρροή φαίνεται στα 

διαγράμματα εκείνης της περιόδου όπου οι 5 δείκτες έχουν έντονες αρνητικές μεταβολές 

με αυτές των HUI, GOX και GSPC να είναι εντονότερες. Αντίθετα, ο χρυσός παρουσιάζει μία 

ήπια θετική μεταβολή, όπως επίσης και τη χαμηλότερη μεταβλητότητα. Διεθνώς, οι 

οικονομίες αντιμετώπισαν πρωτοφανείς πτώσεις και μεγάλες δυσκολίες. Τέλος τον 

Ιανουάριο του 2009 έως τον Ιούνιο οι οικονομίες παγκοσμίως συνέχισαν να 

συρρικνώνονται και να παρουσιάζουν απώλειες και οι χρηματιστηριακοί δείκτες συνεχίζουν 

να έχουν πτωτική πορεία. Ο χρυσός και τα χαρτοφυλάκια έχουν ελαφρώς ανοδική πορεία 

και χαμηλή μεταβλητότητα. Μετά από αυτούς του μήνες, οι δείκτες GSPC, GDAXI και FCHI 

παρουσίασαν και αυτοί ανοδική πορεία.(Γραφήματα 12, 13, 14).    
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Γράφημα 13 Συγκριτικός πίνακας διαγραμμάτων μεταβολής δείκτη τιμών όλων των δεικτών κατά τη διάρκεια 
της κρίσης. 
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Γράφημα 1 Συγκριτικός πίνακας διαγραμμάτων μεταβλητότητας όλων των δεικτών κατά την διάρκεια της 
κρίσης. 

 
2.1.3 Μετά-κρίσης περίοδο. 

  

Στο χρονικό διάστημα του δείγματος μετά την κρίση  ο χρυσός και τα δυο 

χαρτοφυλάκια συνεχίσαν να εμφανίζουν ομοιότητες. Αυτό ισχύει και για τα χρηματιστήρια 

με τη διαφορά ότι το γαλλικό χρηματιστήριο απέκλινε έως ένα βαθμό από το γερμανικό. 
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Γράφημα 2 Συγκριτικός πίνακας διαγραμμάτων  δείκτη τιμών όλων των δεικτών στην μετά την κρίση περίοδο. 

 

Πιο αναλυτικά, από τον Ιούλιο 2009 έως το Φεβρουάριο του 2015 τα χρηματιστήρια 

της Αμερικής, μετά την περίοδο της κρίσης, είχαν μια σταθερή ανοδική πορεία που 

επηρεάστηκε ελάχιστα από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

παρουσίασαν ανοδική πορεία, ιδιαίτερα το χρηματιστήριο της Γερμανίας. Εξαίρεση στη 

πορεία τους αποτελεί η περίοδος Ιούλιος 2011 έως Ιανουάριο 2012, που η ευρωπαϊκή 

κρίση ήταν στην κορύφωσή της, καθώς η Πορτογαλία μπήκε σε σύστημα επιτήρησης και 

πραγματοποιείται το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων. Η πορεία του χρυσού και των δύο 

χαρτοφυλακίων είναι θετική έως και εκείνη τη στιγμή, ενώ μετά οι δείκτες τους 

ακλούθησαν αρνητική πορεία. Μπορούμε να πούμε ότι τα τρία αυτά επενδυτικά προϊόντα 

παρουσίασαν χαρακτήρα ασφαλούς καταφυγίου για τους επενδυτές, κατά τη διάρκεια της 

ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Οι δείκτες, την περίοδο μετά την κρίση, παρουσίασαν έντονη 

μεταβλητότητα, με τους δείκτες των χαρτοφυλακίων να έχουν τη μεγαλύτερη. Η μεταβολή 

των τιμών των τριών χρηματιστηρίων είναι σε χαμηλά επίπεδα. Εξαίρεση αποτελεί το έτος 
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2011.  Τη μικρότερη μεταβλητότητα στο δείγμα την παρουσιάζει ο χρυσός. (Γραφήματα 15, 

16, 17).   
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Γράφημα 16 3 Συγκριτικός πίνακας διαγραμμάτων μεταβολής δείκτη τιμών όλων των δεικτών στην μετά κρίση 
περίοδο. 
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Γράφημα 4 Συγκριτικός πίνακας διαγραμμάτων μεταβλητότητας όλων των δεικτών στην μετά κρίση περίοδο. 

 

2.2 Έλεγχος Κανονικότητας 

 

  Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των χρονολογικών σειρών είναι η ύπαρξη ή 

μη κανονικότητας. Η ύπαρξη απόκλισης μπορεί να σημαίνει τη θετική ή αρνητική 

ασυμμετρία μιας χρονολογικής σειράς, καθώς επίσης και το χαρακτηρισμό της ως 

λεπτόκυρτη. Λεπτόκυρτη κατανομή αποδεικνύει την ύπαρξη ακραίων στο δείγμα μη-

συμβατές με τη κανονική κατανομή. Ουσιαστικά ο έλεγχος κανονικότητας είναι μια πρώτη 

ματιά στον πληθυσμό των δειγμάτων μας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω της εύρεσης 

τριών συντελεστών για κάθε δείγμα της μελέτης. Οι συντελεστές αυτοί είναι: 

 Ο συντελεστής  skewness που ελέγχει την ασυμμετρία του δείγματος. Οι τιμές που 

μπορεί να έχει είναι θετικές, μηδέν ή αρνητικές. Όταν ο συντελεστής είναι θετικός, 

οι ακραίες τιμές στην κατανομή βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της και λέμε πως η 
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κατανομή έχει θετική ασυμμετρία. Όταν ο συντελεστής είναι αρνητικός, οι ακραίες 

τιμές στην κατανομή βρίσκονται από την αριστερή πλευρά της και λέμε πως η 

κατανομή έχει αρνητική ασυμμετρία.  Όταν ο συντελεστής Skewness είναι μηδέν, 

τότε είναι ένδειξη πως η χρονοσειρά έχει τη μορφή κανονικής κατανομής. Ο τύπος 

του συντελεστή ασυμμετρίας είναι: 

 

 

 
  

    

     
 

  

 

   

 

 

όπου  

Ν: είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων   

  : οι τιμές της μεταβλητής  

 : η μέση τιμή του    

 σ: η τυπική απόκλιση 

 Ο συντελεστής κύρτωσης αποτελεί ένα μέτρο της πυκνότητας των μεταβλητών μιας 

χρονοσειράς. Επίσης αποτελεί και ένδειξη για την ύπαρξη ή μη 

ετεροσκεδαστικότητας. Ο τύπος του συντελεστή είναι: 

 

 

 
  

    

     
 

  

 

   

 

 

όπου  

Ν είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων 

    οι τιμές της μεταβλητής 

   η μέση τιμή του    

σ η τυπική απόκλιση. 

 

Οι τιμές που μπορεί να πάρει ο συντελεστής είναι πάντα μεγαλύτερες από το μηδέν 

και μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, έχοντας ως μέτρο την κανονική 

κατανομή:  

 Ο συντελεστής "< 3" σημαίνει ότι η κατανομή είναι πλατύκυρτη και 

συνεπώς δεν παρουσιάζει μεγάλη πυκνότητα γύρω από το μέσο ορό της. 
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 Ο συντελεστής "=3" σημαίνει πως οι τιμές ακλουθούν την κανονική 

κατανομή 

 Ο συντελεστής ">3" σημαίνει πως η κατανομή είναι λεπτόκυρτη και 

παρουσιάζει μεγάλη πυκνότητα γύρω από τη μέση τιμή της. 

 

 Ο Jarque&Bera  ελέγχει την κανονικότητα του δείγματος. Το κατά πόσο, δηλαδή, το 

δείγμα έχει τα στοιχεία της κανονικής κατανομής. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσα από τον παρακάτω τύπο: 

 

     
   

 
 

       

  
  

 

όπου  

SK: είναι ο συντελεστής ασυμμετρίας 

KU: είναι ο συντελεστής κύρτωσης 

n: το μέγεθος του δείγματος 

Ο Jarque&Bera ακολουθεί την κατανομή    με δύο βαθμούς ελευθερίας. Στη 

περίπτωση μας, ο Jarque&Bera πρέπει να είναι μικρότερος από 5,99 για να 

επαληθεύσει το σενάριο της κανονικής κατανομής 

 

Τα αποτελέσματα του έλεγχου κανονικότητας συμφώνα με τον πίνακα 2 έδειξαν πως: 

 Η χρονοσειρά των μεταβολών του χρυσού (Bundesbank) παρουσιάζει μέσο όρο 

τιμών 0.000241, ο οποίος έχει σχετική απόκλιση από τη διάμεσο του δείγματος που 

είναι 0.0000. H μέγιστη τιμή του δείγματος είναι 0.096416 και ελάχιστη τιμή -

0.089128, με εύρος τιμών ίσο με 0.185544.  

 Ο δείκτης μεταβολών GSPC έχει μέσο όρο τιμών 0.000230, ο οποίος είναι πολύ 

κοντά στη διάμεσο του δείγματος 0.000352. Η μέγιστη τιμή του είναι 0,109572 και 

η ελάχιστη είναι -0,094695, συνεπώς το εύρος τιμών του είναι ίσο με 0.204267. 

 Στην περίπτωση των μεταβολών του χρηματιστήριου της Γαλλίας, ο μέσος όρος 

είναι πάρα πολύ κοντά στην διάμεσο του δείγματος. Η μέγιστη τιμή του είναι 

0,105946 και η ελάχιστη είναι -0,094715, συνεπώς το εύρος τιμών του είναι ίσο με 

0.200661. 

 Ο GDAXI έχει μέσο όρο τιμών 0,000299 και διάμεσο 0,000600. Έχει μέγιστη τιμή 

0,107975 και ελάχιστη -0,074335. Το εύρος τιμών του είναι ίσο με 0.18231. 
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 Όσον αφορά στους δείκτες των μεταβολών από τα χαρτοφυλάκια που περιέχουν 

επενδυτικά προϊόντα χρυσού, μπορούμε να πούμε πως τα δείγματα τους παρουσιάζουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά, καθώς ο δείκτης HUI έχει μέσο όρο -0,000004, διάμεσο -

0,000034, μέγιστο 0,242534 και ελάχιστο -0,178195. Ο δείκτης GOX έχει αντίστοιχα 

μέσο όρο -0,000134, διάμεσο 0,000000, μέγιστο 0,246710 και ελάχιστο -0,182497. 

Συνεπώς, έχουν και παρόμοιο εύρος τιμών το οποίο ισούται με 0.420729 για τον HUI 

και 0.429207 για τον GOX. 

 

Πίνακας 2: Πίνακας περιγραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος για όλη την διάρκεια του. 

  DLBUNDESBANK DLFCHI DLGDAXI DLGOX DLGSPC DLHUI 

 Mean 0,000241 0,000164 0,000299 -0,000134 0,000230 -0,000004 

 Median 0,000000 0,000143 0,000600 0,000000 0,000352 -0,000034 

 Maximum 0,096416 0,105946 0,107975 0,246710 0,109572 0,242534 

 Minimum -0,089128 -0,094715 -0,074335 -0,182497 -0,094695 -0,178195 

 Std. Dev. 0,011151 0,014613 0,015147 0,026476 0,012316 0,026573 

 Skewness 0,010951 -0,020851 -0,068753 0,303928 -0,230078 0,354389 

 Kurtosis 11,441630 7,594053 7,068799 8,444379 11,024340 8,627325 

 Jarque-Bera 14466,120 4284,733 3364,528 6092,181 13114,160 6530,338 

 

Κατά την ανάλυση που διεξήχθη στα δείγματα τιμών ανά χρονική περίοδο προκύπτει ότι: 

 Κατά τη προ κρίση περίοδο (Πίνακας 3) στα δείγματα που έχουν προκύψει, 

μπορούμε να σχολιάσουμε συνοπτικά ότι κανένα τους δεν καλύπτει τις 

προϋποθέσεις της κανονικής κατανομής, καθώς όλα τους έχουν αποτελέσματα 

πολύ μεγαλύτερα από 5,99 στον έλεγχο jarque&Bera. Επίσης, ο συντελεστής 

skewness είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος του μηδενός και όλα μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως λεπτόκυρτα, καθώς kurtosis >3. Το τελευταίο αποτελεί και 

ένδειξη ετεροσκεδαστικότητας. Πιο συγκεκριμένα :  

o Ο χρυσός παρουσιάζει το μεγαλύτερο kurtosis και μαζί με τα δυο 

χαρτοφυλάκια έχουν τις υψηλότερες θετικές ασυμμετρίες. 

o Οι τρεις χρηματιστηριακές αγορές έχουν παρόμοια και όχι πολύ έντονη 

αρνητική ασυμμετρία. 

Σαν συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε πως η κατανομή του χρυσού παρουσιάζει 

έντονη πυκνότητα γύρο από το μηδέν και ανά στιγμές παρουσιάζει πολύ μεγάλη 

μεταβλητότητα. 
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Πίνακας 3: Πίνακας περιγραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος για το προ-κρίσης διάστημα. 

  DLBUNDESBANK DLFCHI DLGDAXI DLGOX DLGSPC DLHUI 

 Mean 0,000237 0,00033 0,000376 9,87E-05 0,000263 0,000223 

 Median 0 0,000239 0,000737 0 0,000273 -0,000392 

 Maximum 0,096416 0,070023 0,075527 0,218883 0,055744 0,221018 

 Minimum -0,055004 -0,076781 -0,066522 -0,127921 -0,071127 -0,134654 

 Std. Dev. 0,009676 0,013672 0,015093 0,025605 0,010991 0,024997 

 Skewness 0,658484 -0,127873 -0,163675 0,401168 -0,105138 0,500106 

 Kurtosis 12,359640 5,826807 5,708485 6,306953 6,327673 7,143902 

 Jarque-Bera 11159,710 1006,359 929,761 1446,495 1388,776 2270,029 

 

 Κατά την περίοδο της κρίσης (Πίνακας 4), μόνο ο χρυσός και ο αμερικανικός δείκτης 

παρουσιάζουν αρνητική ασυμμετρία, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δείκτες παρουσιάζουν 

θετική ασυμμετρία, με τα χρηματιστήρια Γαλλίας και της Γερμανίας να έχουν τις πιο 

έντονες. Ο έλεγχος Jarque&Bera δείχνει πως οι κατανομές δεν έχουν 

χαρακτηριστικά κανονικής κατανομής, ενώ ο kurtosis αποδεικνύει πως οι 

κατανομές συνεχίζουν να είναι λεπτόκυρτες. Ο χρυσός, παρόλα αυτά, είναι ο 

μοναδικός με θετικό μέσο όρο τιμών και έχει τη μικρότερη τυπική απόκλιση από το 

διάμεσο του. Η τυπική απόκλιση όλων των δεικτών είναι εμφανώς ανεβασμένη, 

πράγμα που δείχνει την έντονη μεταβλητότητα εκείνης της περιόδου. 

 

Πίνακας 4: Πίνακας περιγραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

  DLBUNDESBANK DLFCHI DLGDAXI DLGOX DLGSPC DLHUI 

 Mean 0,000445 -0,00142 -0,001189 -0,00014 -0,001146 -0,000457 

 Median 0 -0,000403 0 0 0 -0,000832 

 Maximum 0,095542 0,105946 0,107975 0,24671 0,109572 0,242534 

 Minimum -0,085711 -0,094715 -0,074335 -0,182497 -0,094695 -0,178195 

 Std. Dev. 0,018899 0,022966 0,02213 0,042896 0,023709 0,043421 

 Skewness -0,103168 0,271187 0,367832 0,200699 -0,043781 0,241546 

 Kurtosis 6,277674 6,915914 7,485324 7,649606 6,572574 7,405603 

 Jarque-Bera 184,71 267,64 353,79 372,98 218,70 336,38 

 

 Στην περίοδο μετά την κρίση (Πίνακας 5) ο χρυσός παρουσιάζει σε διάφορες 

στιγμές μια έντονη πτωτική πορεία η όποια απεικονίζεται και στη στατιστική 

ανάλυση του  δείγματος. Το πολύτιμο μέταλλο παρουσιάζει το πιο έντονο αρνητικό 

skewness και μαζί με το δείκτη GSPC έχει την πλέον αρνητική ασυμμετρία. Επίσης η 

κατανομή του είναι η πλέον λεπτόκυρτη. Όλα τα δείγματα είναι λεπτόκυρτα και με 
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Jarque-Bera> 5,99. Οι τυπικές αποκλίσεις των δειγμάτων επανέρχονται στα επίπεδα 

της προ κρίσης εποχής. 

 

Πίνακας 5: Πίνακας περιγραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος για το μετά-κρίσης διάστημα. 

  DLBUNDESBANK DLFCHI DLGDAXI DLGOX DLGSPC DLHUI 

 Mean 0,000209 0,00026 0,000547 -0,00064 0,00055 -0,000379 

 Median 0 0,000253 0,000698 0 0,000545 0 

 Maximum 0,050705 0,092208 0,052104 0,088261 0,046317 0,091474 

 Minimum -0,089128 -0,056346 -0,059947 -0,097871 -0,068958 -0,099157 

 Std. Dev. 0,011052 0,013395 0,012622 0,021785 0,009979 0,023284 

 Skewness -0,757712 -0,005494 -0,188351 0,028794 -0,45476 0,07967 

 Kurtosis 9,619548 6,282659 5,350015 4,469741 7,344433 4,235621 

 Jarque-Bera 2.807,25 655,99 344,83 131,70 1.199,32 94,49 

 

  

2.3 Συσχέτισης μεταξύ των δεικτών. 

 

Με τον όρο συσχέτιση αναφερόμαστε στις μεθόδους που χρησιμοποιούμε ώστε να 

μετρήσουμε τη σχέση εξάρτησης δυο ή περισσότερων μεταβλητών. Η συσχέτιση μπορεί να 

είναι γραμμική όταν τα σημεία    και    των μεταβλητών Χ και Y αντίστοιχα  

συγκεντρώνονται σε  μια ευθεία. Όταν τα σημεία συγκεντρώνονται σε καμπύλη ανώτερου 

βαθμού τότε η συσχέτιση χαρακτηρίζεται ως μη γραμμική. Η τιμή 0 μεταφράζεται ως την 

μη-ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών Χ,Υ. Όταν ο συντελεστής λαμβάνει θετικές 

τιμές, οι δυο μεταβλητές έχουν θετική συσχέτιση, ενώ όταν λαμβάνει αρνητικές τιμές η 

συσχέτιση είναι αρνητική. Όταν η απόλυτη τιμή του συντελεστή είναι μεγαλύτερη του 0,80 

αυτό υποδηλώνει μια πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών, αρνητική ή 

θετική, ανάλογα το πρόσημο του r. Εάν είναι κοντά στο 0,50, τότε η συσχέτιση 

χαρακτηρίζεται ως μέτρια, ενώ εάν προσεγγίζει το 0 τότε μπορούμε να που πως είναι 

ασθενής ή υπάρχει απουσία συσχέτισης. Ισχύει πάντα ότι δυο μεταβλητές που είναι 

ανεξάρτητες έχουν r = 0, όσες όμως έχουν r = 0  δεν είναι απαραίτητα ανεξάρτητες. 
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Γράφημα 18 Διάγραμμα για r = 0.         Γράφημα 19 Διάγραμμα για r = 0,5.       Γράφημα 20 Διάγραμμα για r = 0,8.                 

                                                    
Γράφημα 21 Διάγραμμα για r = 0,95.      Γράφημα 22 Διάγραμμα r = -0,4.      Γράφημα 23 Διάγραμμα για r = -0,65. 

 

 

                

 Γράφημα 24 Διάγραμμα για r =- 0,75.     Γράφημα 25 Διάγραμμα για r = -0,85.  

                                                                                (Πηγή: www.uow.edu.au) 

 

Τα γραφήματα 18 έως 25 απεικονίζουν γραφικά πιθανές μορφές απλής συσχέτισης. 

Ο υπολογισμός της συσχέτισης στην έρευνα λαμβάνει χώρα μέσα από δυο μεθοδολογίες. 

 

 Ο πρώτος συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της συσχέτισης μεταξύ 

των δεικτών είναι αυτός της απλής συσχέτισης (Correlation Coefficient  Pearson). 

Έχει πάρει το όνομα του από τον μαθηματικό Karl Pearson. Ο συντελεστής λαμβάνει 

τιμές που ανήκουν στο διάστημα τιμών [-1 , 1]. Ο τύπος του συντελεστή συσχέτισης 

Pearson προκύπτει από το γινόμενο της συνδιακύμανσης των μεταβλητών Χ, Υ με 

το γινόμενο της τυπικής απόκλισης     και    . Πιο αναλυτικά: 
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όπου  

cov(X,Y): είναι η συνδιακύμναση   

  ,   : οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών Χ και Υ 

 

Ως συνδιακύμανση ορίζεται το γινόμενο των αποκλίσεων της μεταβλητής Χ από τον 

αριθμητικό μέσο της και της Υ με τον αριθμητικό μέσο της για όλες της 

παρατηρήσεις. Ο μαθηματικός της τύπος είναι: 

 

         
           

         

   
 

                                                                

όπου  

  :  η μέση τιμή της μεταβλητής Χ  

  : η μέση της μεταβλητής Υ   

Ν: το πλήθος των μεταβλητών X και Y αντίστοιχα 

 

Συνεπώς, ο τύπος της συσχέτισης μπορεί αλλιώς να γραφτεί ως: 

 

r = 
           

         

   
                    

 

 Ο δεύτερος συντελεστής που χρησιμοποιείται είναι αυτός της μερικής συσχέτισης 

(Partial correlation). Είναι η μέτρηση της σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων 

μεταβλητών, κρατώντας σταθερή μία ή παραπάνω μεταβλητές. Ο συντελεστής 

αυτός λαμβάνει υπόψη την επιρροή που ασκούν σε ένα ζευγάρι δεικτών οι άλλοι 

δείκτες του δείγματος. Συνεπώς θεωρείται πιο ολοκληρωμένος από αυτόν της 

απλής συσχέτισης. Ο γενικός μαθηματικός τύπος είναι: 

 

            
                                         

                 
                  

 

 

 

Από     ) υπολογίζεται διαδοχικά        ),(                         
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2.4 Αποτελέσματα 

 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δυο 

συντελεστών καθ’όλη τη διάρκεια του δείγματος και για τρεις χρονικές υποπεριόδους 

ξεχωριστά μέσω διαγραμματικής απεικόνισης. Το εύρος τιμών τους ανέρχεται από το -1 

μέχρι το 1 και η ερμηνεία τους απεικονίζεται στον πινάκα 6. Τα αποτελέσματα τις έρευνας 

για τα οποία ισχύει probability > 0,05, στην διαγραμματική απεικόνιση των δικτύων το 

r=0,0000. 

Πίνακας 6: Ερμηνευτικός πίνακας της έντασης της συσχέτισης. 

Αποτελέσματα Συντελεστή Συσχέτισης Ερμηνεία  

από -1 έως -0,9001 Σχεδόν τέλεια αρνητική συσχέτιση 

από -0,9 έως -0,8001 Πολύ ισχυρή αρνητική συσχέτιση 

από -0,8 έως -0,6001 Ισχυρή αρνητική συσχέτιση 

από -0,6 έως -0,4001 Μέτρια  αρνητική συσχέτιση 

από -0,4 έως -0,2001 Πολύ μικρή αρνητική συσχέτιση 

από -0,2 έως -0,1001 Ελάχιστη αρνητική συσχέτιση 

από -0,1 έως -0,0001 Σχεδόν ανίσχυρη αρνητική συσχέτιση 

0 Μηδενική συσχέτιση  

από 0,001 έως 0,1 Σχεδόν ανίσχυρη 

από 0,1001 έως 0,2 Ελάχιστα ανίσχυρη 

από 0,2001 έως 0,4 Πολύ μικρή συσχέτιση 

από 0,4001 έως 0,6 Μέτρια συσχέτιση 

από 0,6001 έως 0,8 Ισχυρή συσχέτιση 

από 0,8001 έως 0,9 Πολύ ισχυρή συσχέτιση 

από 0,9001 έως 1 Σχεδόν τέλεια συσχέτιση 

 

Συμφώνα με το διάγραμμα της απλής συσχέτισης (Γράφημα 26) ο χρυσός 

επιδεικνύει την πλέον ουδέτερη συμπεριφορά, καθώς είναι σχεδόν ασυσχέτιστος με το 

σύνολο των άλλων δεικτών. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο GOX με τον οποίο παρουσιάζει 

πολύ μικρή θετική συσχέτιση. Οι δείκτες που αφορούν στις χρηματιστηριακές αγορές των 

ΗΠΑ, Γερμανίας και Γαλλίας παρουσιάζουν από μέτρια έως πολύ ισχυρή συσχέτιση (GDAXI- 

FCHI), γεγονός το οποίο αποδεικνύει πως η μεταβολή ενός εκ' των δεικτών επιφέρει 

μεταβολές ίδιας κατεύθυνσης και στους άλλους δυο. Από την άλλη πλευρά, τα 

χαρτοφυλάκια παρουσιάζουν απόλυτη συσχέτιση μεταξύ τους. Το συμπέρασμα αυτό 
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μπορεί να θεωρηθεί απολύτως φυσιολογικό καθώς και τα δυο έχουν παρόμοια σύσταση 

επενδυτικών προϊόντων. Επίσης οι  HUI και GOX παρουσιάζουν πολύ μικρή συσχέτιση με 

τους ευρωπαϊκούς δείκτες και λίγο μεγαλύτερη στη περίπτωση του Αμερικανικού 

χρηματιστήριου. Έτσι, με τη μέθοδο τις απλής συσχέτισης ο χρυσός αποδεικνύεται ως ένας 

πολύ ισχυρός αντισταθμιστής, που δεν επηρεάζεται από τους άλλους δείκτες. 

 Με τη μεθοδολογία της μερικής συσχέτισης (Γράφημα 27),  ο χρυσός συνεχίζει να 

παρουσιάζει το χαρακτήρα αντισταθμιστή, καθώς είναι ασυσχέτιστος με όλους τους 

δείκτες, με εξαίρεση αυτή τη φορά τον HUI που παρουσιάζει ελάχιστη συσχέτιση. Οι 

κεφαλαιαγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας συνεχίζουν να παρουσιάζουν πάρα πολύ 

ισχυρή συσχέτιση, δεν ισχύει το ίδιο μεταξύ του GSPC και των άλλων δυο δεικτών. Τα 

χαρτοφυλάκια GOX και HUI παρουσιάζουν μικρή θετική και αρνητική συσχέτιση, αντίστοιχα 

με τις ΗΠΑ, και είναι τελείως ασυσχέτιστα με τους GDAXI και FCHI πράγμα το οποίο τα 

καθιστά ένα πολύ ισχυρό αντισταθμιστή.   

 Ο χρυσός αποδεικνύεται πολύ καλή επιλογή ως επενδυτικό προϊόν από εκείνους 

που θέλουν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο, σε χαρτοφυλάκια που περιέχουν μετοχές των 

ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Επίσης οι δείκτες HUI και GOX παρουσιάζουν παρόμοιο 

επενδυτικό χαρακτήρα. 

 

 

Γράφημα 26: Γραφική αναπαράσταση δεικτών απλής συσχέτισης για όλο το δείγμα 
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Γράφημα 27: Γραφική αναπαράσταση δεικτών μερικής συσχέτισης για όλο το δείγμα 

   

Σύμφωνα με το γράφημα 28, ο χρυσός παρουσιάζει ελάχιστη συσχέτιση με τα δύο 

χαρτοφυλάκια προϊόντων (HUI & GOX), σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς δείκτες, Γαλλίας 

και Γερμανίας, που παρουσιάζει μια ελάχιστη αρνητική συσχέτιση. Η συσχέτιση του 

αμερικανικού δείκτη με του χρυσού είναι ανύπαρκτη, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτη 

αρνητική με τα χαρτοφυλάκια προϊόντων και μέτρια ισχυρή με τις κεφαλαιαγορές της 

Γαλλίας και της Γερμανίας. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες τιμών παρουσιάζουν μια πολύ ισχυρή 

συσχέτιση, ενώ και οι δύο έχουν μηδενική σύνδεση με το χαρτοφυλάκια προϊόντων GOX 

και HUI. Τέλος, τα δύο χαρτοφυλάκια μεταξύ έχουν μία σχεδόν τέλεια συσχέτιση. 

 Στο γράφημα 29 απεικονίζεται το δίκτυο όπως διαμορφώθηκε με το συντελεστή 

μερικής συσχέτισης. Ο χρυσός συνεχίζει να μην παρουσιάζει συσχέτιση με το 

χρηματιστήριο των ΗΠΑ, και σχεδόν ανίσχυρη, αρνητική με το χρηματιστήριο της Γαλλίας. 

Διαφέρει όμως στη σύνδεση του με το χρηματιστήριο της Γερμανίας, που είναι ανύπαρκτη 

και  τα χαρτοφυλάκια προϊόντων HUI και GOX,  που η συσχέτιση είναι σχεδόν ανίσχυρη, 

θετική και σχεδόν ανίσχυρη, αρνητική, αντίστοιχα. Ο δείκτης GSPC συνεχίζει να έχει σχεδόν 

μηδενική συσχέτιση με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της GOX, αλλά μηδενική με της HUI. 

Επίσης, διαφέρει και η σύνδεση τους με τα χρηματιστήρια της Γερμανίας, που είναι πολύ 

μικρή, και της Γαλλίας, που είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Τα χρηματιστήρια Γαλλίας και 

Γερμανίας μεταξύ τους έχουν ισχυρή σύνδεση, αλλά μηδενική έναντι των χαρτοφυλακίων 

HUI και GOX. Τα χαρτοφυλάκια όμως συνεχίζουν να έχουν σχεδόν τέλεια συσχέτιση. 



67 
 

 

 

Γράφημα 28: Γραφική αναπαράσταση δεικτών απλής συσχέτισης για την περίοδο πριν από την κρίση. 

 

 

Γράφημα 29: Γραφική αναπαράσταση δεικτών μερικής συσχέτισης για την περίοδο πριν τη κρίση. 

 

 

Κατά τη. περίοδο της  κρίσης, σύμφωνα με την απλή συσχέτιση (Γράφημα 30), 

εμφανίζονται πολλές διαφορές σε σχέση με τη περίοδο πριν από αυτή. Ο χρυσός, 

συγκριτικά με τα τρία χρηματιστήρια (ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία) δεν εμφανίζει συσχέτιση, 

ενώ υπάρχει μία πολύ μικρή για τα χαρτοφυλάκια προϊόντων GOX και HUI. Ο GSPC 

παρουσιάζει μία πολύ μικρή σύνδεση με τα χρηματιστήρια της Γερμανίας και της Γαλλίας, 

ενώ εμφανίζεται πολύ μικρή σύνδεση των GOX και HUI μεταξύ τους. Οι GDAXI  και FCHI 
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συσχετίζονται σχεδόν απόλυτα μεταξύ τους, και παρουσιάζουν μια μικρή συσχέτιση με τους 

GOX και HUI. Τέλος, τα δύο αυτά χαρτοφυλάκια εμφανίζουν μια σχεδόν τέλεια συσχέτιση. 

 Μεγάλες διαφορές υπάρχουν και κατά τη σύγκριση της απλής συσχέτισης με τη 

μερική συσχέτιση, κατά την περίοδο της κρίσης (Γραφήματα 30, 31). Ο χρυσός έχει ελάχιστα 

αρνητική συσχέτιση με τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και Γαλλίας, ελάχιστα θετική συσχέτιση 

με το χρηματιστήριο της Γερμανίας και μηδενική για τα χαρτοφυλάκια προϊόντων GOX και 

HUI. Παράδοξο είναι το γεγονός ότι ο GSPC έχει μηδενική συσχέτιση με τον FCHI, ενώ η 

σχέση του με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της GOX είναι μέτρια και η σχέση του με το HUI 

μέτρια αρνητική. Οι αγορές χρημάτων και κεφαλαίων της Γερμανίας και της Γαλλίας 

παρουσιάζουν πολύ ισχυρή σύνδεση μεταξύ τους, η συσχέτιση αυτών των δύο με τα 

χαρτοφυλάκια προϊόντων, είναι μηδενική.  

 

 

 

Γράφημα 30: Γραφική αναπαράσταση δεικτών απλής συσχέτισης για την περίοδο της κρίσης. 
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Γράφημα 31: Γραφική αναπαράσταση δεικτών μερικής συσχέτισης για την περίοδο της κρίσης 

 

Στη μετά-κρίση περίοδο, σύμφωνα με τη θεωρία της απλής συσχέτισης (Γράφημα 

32), εμφανίζονται μικρές διαφορές σε σχέση με την περίοδο της κρίσης. Ο χρυσός έχει 

σχεδόν ανίσχυρη σχέση με GSPC, GDAXI και FCHI, και πολύ μικρή με τα χαρτοφυλάκια 

προϊόντων GOX και HUI. Το χρηματιστήριο των ΗΠΑ έχει ισχυρή σχέση με τα χρηματιστήρια 

της Γερμανίας και της Γαλλίας και πολύ μικρή με τα χαρτοφυλάκια προϊόντων GOX και HUI. 

Τέλος, οι δείκτες GDAXI και FCHI εμφανίζουν σχεδόν τέλεια συσχέτιση μεταξύ τους, πολύ 

μικρή σχέση με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων GOX και ελάχιστη με το χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων HUI. Τα δύο αυτά χαρτοφυλάκια συνεχίζουν να έχουν σχεδόν τέλεια συσχέτιση 

μεταξύ τους. 

 Ακραίες διαφορές υπάρχουν κατά τη σύγκριση απλής και μερικής συσχέτισης, κατά 

την περίοδο μετά την κρίση (Γραφήματα 32, 33). Για το χρυσό δεν υπάρχει καμία απολύτως 

συσχέτιση με τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας και καμία 

απολύτως συσχέτιση με τους GOX και HUI. Τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ έχουν πολύ μικρή 

συσχέτιση με αυτό της Γαλλίας, ελάχιστη με αυτό της Γερμανίας, ενώ η σχέση τους με το 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων GOX είναι ελάχιστη και αυτή με το HUI είναι σχεδόν ανύπαρκτη, 

αρνητική. Η συσχέτιση των GDAXI και FCHI είναι πολύ ισχυρή, αλλά μηδενική όταν 

σχετίζονται με τα χαρτοφυλάκια προϊόντων GOX και HUI. Τέλος, όπως σε κάθε περίοδο, οι  

GOX και HUI παρουσιάζουν μία σχεδόν τέλεια συσχέτιση. 
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Γράφημα 32: Γραφική αναπαράσταση δεικτών απλής συσχέτισης για την περίοδο μετά τη κρίση 

 

 

Γράφημα 33: Γραφική αναπαράσταση δεικτών μερικής συσχέτισης για την περίοδο μετά τη κρίση 
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 Συμπεράσματα 

 

 Μια συνοπτική μάτια στα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύει τα εξής 

συμπεράσματα. Μεγάλες αποκλίσεις στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα της απλής συσχέτισης με εκείνα της μερικής συσχέτισης. Όσον αφορά στο 

σκέλος της μελέτης που έγινε καθ’όλη τη διάρκεια του δείγματος οι συντελεστές απλής και 

μερικής συσχέτισης δεν είχαν ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές. Η συσχέτιση του χρυσού ήταν 

ίση με μηδέν στο 80% των περιπτώσεων που τον αφορούσαν. Αυτό εμφανίστηκε και με 

τους δυο συντελεστές. Στην περίπτωση της απλής συσχέτισης ο χρυσός ήταν συσχετισμένος 

με το δείκτη GOX ενώ στη μερική με το δείκτη HUI. Όταν η έρευνα διεξήχθη με βάση τις 

τρεις υποπεριόδους του δείγματος οι δυο συντελεστές φανέρωσαν σημαντικές διαφορές. 

Το πολύτιμο μέταλλο είναι ασυσχέτιστο η ελάχιστα αρνητικά συσχετισμένο με όλους τους 

άλλους δείκτες σε όλες τις υποπεριόδους του δείγματος. Εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα 

αποτελούν η πολύ μικρή συσχέτιση που παρουσιάζει με το δείκτη HUI στην προ κρίση 

περίοδο και η μικρή θετική συσχέτιση που δείχνει με το δείκτη του γερμανικού 

χρηματιστήριου στην κρίση. Στην περίπτωση της απλής συσχέτισης ο χρυσός είναι πάντα, 

από ελάχιστο έως λίγο, συσχετισμένος με τα δυο χαρτοφυλάκια και μετά την οικονομική 

κρίση με όλους τους δείκτες. 

 Μελετώντας τις διαφορές που παρουσιάζουν οι δυο μεθοδολογίες προκύπτει πως 

η μερική συσχέτιση δίνει μια πιo ολοκληρωμένη και ομοιογενή προσέγγιση. Το γεγονός ότι 

ο συγκεκριμένος συντελεστής λαμβάνει υπόψη την επιρροή που ασκούν οι άλλοι δείκτες 

στη σύνδεση δυο δεικτών, του δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζει πληρεστέρα 

αποτελέσματα. Η συσχέτιση που παρουσιάζει ο χρυσός με τους άλλους δείκτες δεν 

διαφέρει ανά περίοδο και συνολικά σε όλη την διάρκεια του δείγματος. Από την άλλη, ο 

συντελεστής απλής συσχέτισης δεν δίνει ομοιογενή αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η σχέση του χρυσού με το δείκτη HUI. Ενώ σε όλες τις υποπεριόδους 

προκύπτει μεταξύ τους μια σχέση θετικής συσχέτισης, στην μελέτη για όλο το δείγμα αυτή 

ισούται με το μηδέν. 

 Με βάση τη μερική συσχέτιση, το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ένας ικανοποιητικός αντισταθμιστής. Το αποτέλεσμα αυτά επιβεβαιώνουν ως ένα βαθμό τη 

μελέτη των Baur and Lucey (2010).  
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Γράφημα 35: Κατανομή των δειγμάτων για όλη τη διάρκεια του δείγματος. 
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Γράφημα 35: Κατανομή των δειγμάτων για την προ-κρίσης εποχή. 
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Γράφημα 36: Κατανομή των δειγμάτων κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
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Γράφημα 37: Κατανομή των δειγμάτων για τη μετά-κρισης εποχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

Πίνακας 6: Πίνακας απλής συσχέτισης για όλο το δείγμα τιμών. 

CORRELATION 

Correlation             

Probability 
DLBUNDESBAN
K  DLFCHI  DLGDAXI  DLGOX  DLGSPC  DLHUI  

DLBUNDESBAN
K  1.000.000           

  -----  
    

  

    
    

  

DLFCHI  -0.027830 
1.000.00

0 
   

  

  0.0521 -----  
   

  

    
    

  

DLGDAXI  -0.013014 0.860615 
1.000.00

0 
  

  

  0.3638 0.0000 -----  
  

  

    
    

  

DLGOX  0.148709 0.129786 0.115758 
1.000.00

0 
 

  

  0.0000 0.0000 0.0000 -----  
 

  

    
    

  

DLGSPC  -0.004004 0.534702 0.567506 0.216416 
1.000.00

0   

  0.7799 0.0000 0.0000 0.0000 -----    

    
    

  

DLHUI  0.162437 0.117579 0.103878 0.962374 0.190622 
1.000.00

0 

  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -----  
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Πίνακας 7: Πίνακας μερικής συσχέτισης για όλο το δείγμα τιμών. 

PARTIAL CORRELATION 

Correlation             

Probability DLBUNDESBANK  DLFCHI  DLGDAXI  DLGOX  DLGSPC  DLHUI  

DLBUNDESBANK  NA           

  -----  
    

  

    
    

  

DLFCHI  -0.040065 NA 
   

  

  0.0052 -----  
   

  

    
    

  

DLGDAXI  0.024529 0.801160 NA 
  

  

  0.0870 0.0000 -----  
  

  

    
    

  

DLGOX  -0.023880 0.010241 -0.016332 NA 
 

  

  0.0957 0.4750 0.2546 -----  
 

  

    
    

  

DLGSPC  -0.016038 0.100407 0.252144 0.107757 NA   

  0.2632 0.0000 0.0000 0.0000 -----    

    
    

  

DLHUI  0.069815 0.002697 0.005108 0.960096 -0.059877 NA 

  0.0000 0.8508 0.7216 0.0000 0.0000 -----  
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Πίνακας 8: Πίνακας απλής συσχέτισης για το προ-κρίσης διάστημα. 

CORRELATION 

Correlation             

Probability 
DLBUNDESBAN
K  DLFCHI  DLGDAXI  DLGOX  DLGSPC  DLHUI  

DLBUNDESBAN
K  1.000.000           

  -----  
    

  

    
    

  

DLFCHI  -0.055512 
1.000.00

0 
   

  

  0.0024 -----  
   

  

    
    

  

DLGDAXI  -0.044420 0.816721 
1.000.00

0 
  

  

  0.0150 0.0000 -----  
  

  

    
    

  

DLGOX  0.100807 0.033901 0.018809 
1.000.00

0 
 

  

  0.0000 0.0635 0.3032 -----  
 

  

    
    

  

DLGSPC  -0.019992 0.457867 0.512803 0.059191 
1.000.00

0   

  0.2738 0.0000 0.0000 0.0012 -----    

    
    

  

DLHUI  0.117739 0.032778 0.015228 0.951461 0.049741 
1.000.00

0 

  0.0000 0.0727 0.4046 0.0000 0.0064 -----  
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Πίνακας 9: Πίνακας μερικής συσχέτισης για το προ-κρίσης διάστημα. 

PARTIAL CORRELATION 

Correlation             

Probability 
DLBUNDESBAN
K  DLFCHI  DLGDAXI  DLGOX  DLGSPC  

DLHU
I  

DLBUNDESBAN
K  NA           

  -----  
    

  

    
    

  

DLFCHI  -0.038043 NA 
   

  

  0.0374 -----  
   

  

    
    

  

DLGDAXI  0.003823 0.762265 NA 
  

  

  0.8344 0.0000 -----  
  

  

    
    

  

DLGOX  -0.036330 
-
0.008806 0.001471 NA 

 
  

  0.0468 0.6301 0.9359 -----  
 

  

    
    

  

DLGSPC  0.001708 0.077474 0.271472 
0.03707
9 NA   

  0.9256 0.0000 0.0000 0.0425 -----    

    
    

  

DLHUI  0.071591 0.019461 
-
0.011317 

0.95085
1 

-
0.021064 NA 

  0.0001 0.2871 0.5359 0.0000 0.2492 -----  

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

Πίνακας 10: Πίνακας απλής συσχέτισης κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

CORRELATION 

Correlation             

Probability 
DLBUNDESBAN
K  DLFCHI  DLGDAXI  DLGOX  DLGSPC  DLHUI  

DLBUNDESBAN
K  1.000.000           

  -----  
    

  

    
    

  

DLFCHI  -0.094621 
1.000.00

0 
   

  

  0.0553 -----  
   

  

    
    

  

DLGDAXI  -0.029094 0.915536 
1.000.00

0 
  

  

  0.5564 0.0000 -----  
  

  

    
    

  

DLGOX  0.203494 0.291120 0.293496 
1.000.00

0 
 

  

  0.0000 0.0000 0.0000 -----  
 

  

    
    

  

DLGSPC  -0.041694 0.571741 0.628134 0.433010 
1.000.00

0   

  0.3992 0.0000 0.0000 0.0000 -----    

    
    

  

DLHUI  0.216042 0.253719 0.255281 0.987385 0.366526 
1.000.00

0 

  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -----  
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Πίνακας 11: Πίνακας μερικής συσχέτισης κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

PARTIAL CORRELATION 

Correlation             

Probability 
DLBUNDESBAN
K  DLGDAXI  DLFCHI  DLGOX  DLGSPC  

DLHU
I  

DLBUNDESBAN
K  NA           

  -----  
    

  

    
    

  

DLGDAXI  0.160563 NA 
   

  

  0.0012 -----  
   

  

    
    

  

DLFCHI  -0.190272 0.875617 NA 
  

  

  0.0001 0.0000 -----  
  

  

    
    

  

DLGOX  0.012865 
-
0.067995 0.065021 NA 

 
  

  0.7958 0.1710 0.1905 -----  
 

  

    
    

  

DLGSPC  -0.102269 0.323073 
-
0.068278 

0.41658
8 NA   

  0.0392 0.0000 0.1692 0.0000 -----    

    
    

  

DLHUI  0.029216 0.055535 
-
0.047730 

0.98720
8 

-
0.368961 NA 

  0.5567 0.2637 0.3368 0.0000 0.0000 -----  
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Πίνακας 12: Πίνακας απλής συσχέτισης για το μετά-κρίσης διάστημα. 

CORRELATION 

Correlation             

Probability 
DLBUNDESBAN
K  DLFCHI  DLGDAXI  DLGOX  DLGSPC  DLHUI  

DLBUNDESBAN
K  1.000.000           

  -----  
    

  

    
    

  

DLFCHI  0.078826 
1.000.00

0 
   

  

  0.0026 -----  
   

  

    
    

  

DLGDAXI  0.068738 0.933668 
1.000.00

0 
  

  

  0.0086 0.0000 -----  
  

  

    
    

  

DLGOX  0.204352 0.212314 0.222852 
1.000.00

0 
 

  

  0.0000 0.0000 0.0000 -----  
 

  

    
    

  

DLGSPC  0.071036 0.685689 0.677269 0.357096 
1.000.00

0   

  0.0066 0.0000 0.0000 0.0000 -----    

    
    

  

DLHUI  0.204992 0.183993 0.197823 0.967722 0.318375 
1.000.00

0 

  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -----  
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Πίνακας 13:  Πινάκας μερικής συσχέτισης για το μετά-κρίσης διάστημα. 

PARTIAL CORRELATION 

Correlation             

Probability 
DLBUNDESBAN
K  DLFCHI  DLGDAXI  DLGOX  DLHUI  

DLGSP
C  

DLBUNDESBAN
K  NA           

  -----  
    

  

    
    

  

DLFCHI  0.046463 NA 
   

  

  0.0762 -----  
   

  

    
    

  

DLGDAXI  -0.024381 0.876351 NA 
  

  

  0.3524 0.0000 -----  
  

  

    
    

  

DLGOX  0.022870 0.020542 
-
0.023906 NA 

 
  

  0.3830 0.4333 0.3618 -----  
 

  

    
    

  

DLHUI  0.030831 
-
0.037257 0.034247 

0.96299
3 NA   

  0.2396 0.1552 0.1914 0.0000 -----    

    
    

  

DLGSPC  -0.030305 0.205109 0.128705 
0.15533
0 

-
0.079918 NA 

  0.2477 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 -----  

 

 


