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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία βιβλιογραφική μελέτη της ιστορίας του χρυσού σαν 

εμπόρευμα και κυρίως σαν επένδυση, και μία εμπειρική μελέτη των παραγόντων που 

επηρεάζουν  την τιμή του χρυσού.  

Σημαντικό πλήθος δημοσιεύσεων εξετάζουν τους παράγοντες που επιδρούν 

στον χρυσό και αρκετές μελέτες προσπαθούν να κάνουν πρόβλεψη της 

μεταβλητότητας των τιμών του χρυσού, βάσει διαφορετικών μοντέλων και 

στηριζόμενες στις τιμές άλλων εμπορευμάτων και μετοχών. 

Στην εργασία παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για τον χρυσό ως επένδυση 

και εξετάζεται η συσχέτιση του χρυσού με το αργό πετρέλαιο, το ασήμι, τους δείκτες 

S&P 500, XAU (Philadelphia Gold and Silver Index), του Ευρώ, του Γιεν ανά δολάριο 

και του δολαρίου βάσει στοιχείων των τελευταίων πέντε χρόνων. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε τη μεταβλητότητα των τιμών του χρυσού με τα 

μοντέλα Αrch και Garch και τέλος, αναλύονται τα αποτελέσματα και καταλήγουμε σε 

συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα ανθρώπινα όντα είναι πλάσματα που από την φύση τους ψάχνουν για την 

αποκωδικοποίηση των γύρω φαινόμενων του παρελθόντος, ώστε να είναι σε θέση να 

προβλέψουν τη συμπεριφορά αυτών των φαινομένων και να αντιδράσουν σε 

ενδεχόμενα μελλοντικά γεγονότα, δημιουργώντας τη δυνατότητα πρόβλεψης. Η λογική 

στο μυαλό του ανθρώπου ήταν ανέκαθεν η αποφυγή  της ψευδαίσθησης και της 

αδυναμίας, σε όλες τις πτυχές της ζωής, δίνοντας έμφαση στην περιγραφή των 

φαινομένων και καταβάλλοντας προσπάθειες για να καθορίσουν τις διαστάσεις τους. 

Είναι προφανές ότι το θέμα είναι περισσότερο φαινομενικό σε οικονομικούς τομείς. 

Είτε οι άνθρωποι μπορούν να θεωρηθούν σοφοί στον οικονομικό τομέα είτε όχι, οι 

προσπάθειές τους να ανταποκριθούν  σε περιπλοκότητες, ζητήματα και ασάφειες στο 

πεδίο της οικονομίας δεν μπορούν να αψηφιστούν. Από την άλλη πλευρά, το κύριο 

χαρακτηριστικό των αγορών σήμερα αλλάζει και καθώς ο μετασχηματισμός είναι σε 

εξέλιξη, είμαστε μάρτυρες σε αυτές τις σύγχρονες βελτιώσεις και καινοτομίες.  

Διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων τεχνολογιών 

παραγωγής, χρησιμοποιώντας ρομπότ, η εμφάνιση σύνθετων τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων, εφευρέσεων και βιομηχανικών ευρημάτων, καθώς και η οργάνωση των 

καθηκόντων και η ανάπτυξη των διοικητικών δομών, όπως και χιλιάδες άλλοι 

σημαντικοί παράγοντες έχουν αναλυθεί και επεκταθεί στην παγκόσμια οικονομία. 

Επιπλέον, ιδιαίτερα η δυναμική φύση και οι συνεχείς αλλαγές στην αγορά κεφαλαίων 

έχουν κάνει τους ερευνητές και τους οικονομολόγους να αναλύουν και να 

αναπτύσσουν καλύτερες μεθόδους για τις μελλοντικές προβλέψεις και για την 

κατάλληλη λήψη αποφάσεων. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσο το περισσότερο 

ένα φαινόμενο είναι δυναμικό και πιο μακριά από μία στατική κατάσταση, τόσο πιο 

δύσκολη είναι η πρόβλεψη του. Από το παρελθόν, ο χρυσός λαμβάνει ένα σημαντικό 

μέρος της προσοχής στις αγορές. Αυτή η προσοχή έκανε τους ερευνητές και τους 

επενδυτές στις κεφαλαιαγορές να αναζητούν και να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους 

πρόβλεψης, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Η ακριβής 

πρόβλεψη της τιμής του χρυσού βοηθά στην πρόβλεψη των συνθηκών και των τάσεων 

στο μέλλον.  
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Αυτή η εργασία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους επενδυτές με σκοπό να 

λάβουν τα απαραίτητα και ουσιώδες μέτρα για την αποφυγή κινδύνων, να μειώσουν 

τους κινδύνους που οδηγούν σε οικονομικές ζημιές ή ακόμη και σε πτώχευση, να 

προβλέψουν ή να εκτιμήσουν τη μελλοντική τιμή του χρυσού, με προγνωστικά 

μοντέλα χρησιμοποιώντας παράγοντες με μεγάλες και σημαντικές επιδράσεις στον 

προσδιορισμό των τιμών του χρυσού. 

Η ικανότητα πρόβλεψης της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών είναι μια 

μεγάλη πρόκληση, δεδομένης της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής τους σημασίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ικανότητα να προβλέψει κάποιος την μεταβλητότητα στην τιμή 

του χρυσού (στην αγορά Spot και στην αγορά των Futures) με μεγαλύτερη ακρίβεια 

είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αγορές βασικών εμπορευμάτων αλλά και για την 

παγκόσμια οικονομία. Η πιο κοινή μέθοδος είναι να εφαρμόσει κάποιος μοντέλα Garch 

για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας. Παρ 'όλα αυτά, τα σφάλματα στην πρόβλεψη 

χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση έχει διαπιστωθεί ότι είναι αρκετά συχνά και 

υψηλά. Τα σφάλματα στην πρόβλεψη μπορούν να αποφέρουν μεγάλες οικονομικές 

ζημίες για εκείνους που χρησιμοποιούν εσφαλμένα μοντέλα. Επιπλέον, ελλείψεις στις 

προσεγγίσεις μοντελοποίησης συμβάλουν στη μεγαλύτερη αναποτελεσματικότητα της 

αγοράς. Ως εκ τούτου, η βελτίωση στις προσεγγίσεις μοντελοποίησης συνεχώς 

επιδιώκονται, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος και να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα της αγοράς.  

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσουμε κατά πόσο επηρεάζονται οι τιμές του 

χρυσού από άλλα εμπορεύματα και μετοχές, πως κινούνται οι τιμές του μέσα στα 

χρόνια και να εξετάσουμε τη μεταβλητότητα τους. 

Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια μαζί με το πρώτο κεφάλαιο της 

εισαγωγής.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με 

σκοπό να μελετηθούν εργασίες που ασχολούνται με την πρόβλεψη της μεταβλητότητας 

των τιμών του χρυσού. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική μελέτη της αγοράς του χρυσού και 

παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα για τον χρυσό ως επένδυση. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει στατιστική μελέτη, παρουσίαση,  ανάλυση και 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 
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Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης και 

γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα πάνω στο αντικείμενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Διάφοροι τύποι μοντέλων έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της 

μεταβλητότητας, αλλά τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα είναι τα μοντέλα ARCH 

(Αυτοπαλίνδρομη υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα) που προτείνει ο Engle (1982), 

και στη συνέχεια το Garch (Γενικευμένη Αυτοπαλίνδρομη Υπό Συνθήκη 

Ετεροσκεδαστικότητα) από τον Bollerslev (1986), μοντέλα τα οποία έχουν οδηγήσει 

σε σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την μοντελοποίηση χρονοσειρών. Αργότερα οι 

Kroner et al. (1995) προσπάθησαν να προβλέψουν την μεταβλητότητα της ημερήσιας 

τιμής στο κακάο, καλαμπόκι, βαμβάκι, χρυσό, ασήμι, τη ζάχαρη, και το σιτάρι σε 

μακροπρόθεσμη βάση, χρησιμοποιώντας το συνδυασμό του μοντέλου GARCH και του 

ISD ( Τεκμαρτή Τυπική Απόκλιση). 

Επιπλέον, οι Tully και Lucey (2007) διερεύνησαν τις μακροοικονομικές 

επιδράσεις πάνω στο χρυσό χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο AP-GARCH. Η έρευνά 

τους εξέτασε τις τιμές στην spot αγορά και τις τιμές στην αγορά συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης για την τιμή του χρυσού με δεδομένα από την περίοδο 1983-

2003 χρησιμοποιώντας μακροοικονομικές μεταβλητές. Έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή σε 

δύο περιόδους, περίπου το 1987 και το 2001, όπου και υπήρχαν κρίσεις στις 

χρηματιστηριακές αγορές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο AP-GARCH είχε 

την πιο κατάλληλη προσαρμογή στα δεδομένα, και η σημαντικότερη επεξηγηματική 

μεταβλητή ήταν το δολάριο. 

Συνεχίζοντας, οι Trück και Liang (2012) εξέτασαν διαφορετικά μοντέλα που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας (GARCH, 

TARCH, TGARCH, ARMA) προκειμένου να μελετήσουν τη συμπεριφορά τους στην 

αγορά χρυσού και να αξιολογήσουν την απόδοση αυτών των μοντέλων. Τα 

αποτελέσματά τους έδειξαν ότι για την πρόβλεψη, τόσο εντός όσο και εκτός της 

περιόδου του δείγματος, τα μοντέλα TARCH δίνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.  

Εν τέλει, οι Creti et al. (2013), συνέβαλαν στον συγκεκριμένο τομέα, με τη 

μελέτη της σχέσης μεταξύ των εμπορευμάτων και των μετοχών. Πιο συγκεκριμένα, 

επικεντρώθηκαν στη δυναμική της συσχέτισης μεταξύ των δύο αυτών αγορών, και 
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ανέλυσαν αν αυτές οι συσχετίσεις που υπάρχουν εξελίσσονται ανάλογα με την 

κατάσταση της 'αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας που επικρατεί στο χρηματιστήριο. Η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η προσέγγιση δυναμικής συσχέτισης υπό 

συνθήκη (DCC) GARCH που έγινε γνωστή από τον Engle (2002), η οποία επιτρέπει 

την αξιολόγηση των διαχρονικών μεταβολών στους συσχετισμούς μεταξύ των 

αποδόσεων των εμπορευμάτων και των μετοχών. 

Άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της μεταβλητότητας των 

τιμών είναι τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Αρκετοί ερευνητές τα έχουν 

χρησιμοποιήσει με σκοπό να μελετήσουν την αγορά του χρυσού. Για παράδειγμα, οι 

Grudnitski και Osburn (1993) μελέτησαν την επίδραση των γενικών οικονομικών 

συνθηκών και των προσδοκιών των επενδυτών στο δείκτη S & P 500 και στις τιμές των 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού, μοντελοποιώντας τις τιμές αυτές 

σαν ένα νευρωνικό δίκτυο. Στη συνέχεια, οι Parisi et al. (2008) πραγματοποίησαν μια 

μελέτη στην οποία ανέλυσαν τα Τεχνητά Αναδρομικά Νευρωνικά δίκτυα σαν μία 

τροποποίηση στα παραδοσιακά νευρωνικά δίκτυα, και εφάρμοσαν αυτές τις νέες 

στρατηγικές για να προβλέψουν τις διακυμάνσεις στην τιμή του χρυσού. 

Μια άλλη μελέτη είναι αυτή των Yazdani-Chamzini et al. (2012), οι οποίοι 

ερεύνησαν την ικανότητα του μοντέλου ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 

Systems) να συλλάβει τις αλλαγές στην τιμή του χρυσού, και στη συνέχεια 

αξιολογήσαν τις επιδόσεις του συγκεκριμένου μοντέλου σε σχέση με τα τεχνητά 

νευρωτικά δίκτυα και το ολοκληρωμένο αυτοπαλινδρομικό μοντέλο κινητού μέσου 

όρου (ARIMA). Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι οι μέθοδοι ANFIS και των τεχνιτών 

νευρωτικών δικτύων είναι ισχυρά εργαλεία για την μοντελοποίηση της τιμής του 

χρυσού, και μπορούν να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα από ότι το μοντέλο 

ARIMA. 

Επειδή θέλουμε να προβλέψουμε το μέλλον, είναι απαραίτητο να μελετηθεί η 

τεκμαρτή μεταβλητότητα των τιμών του χρυσού σε σχέση με την πραγματική 

μεταβλητότητα και την ιστορία τους. Οι Hamid και Iqbal (2004) προέβλεψαν την 

μεταβλητότητα των τιμών μιας ομάδας εμπορευμάτων, χρησιμοποιώντας ένα 

νευρωνικό δίκτυο, στη συνέχεια σύγκριναν τα αποτελέσματά τους με την τεκμαρτή 

μεταβλητότητα που προέκυψε από τη χρήση του μοντέλου αποτίμησης δικαιωμάτων 

προαίρεσης των Barone-Adesi και Whaley (1987) και σύγκριναν και τις δύο 
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προβλέψεις με την πραγματική μεταβλητότητα. Τα συμπεράσματα του άρθρου 

αναφέρουν ότι οι προβλέψεις που γίνονται από το νευρωνικό δίκτυο βελτίωσαν 

σημαντικά τις προβλέψεις που ελήφθησαν μέσω της τεκμαρτής μεταβλητότητας. 

Οι Szakmary et al. (2003) ανέλυσαν επίσης την τεκμαρτή μεταβλητότητα. Το 

έργο τους αποτελεί σημαντική συνεισφορά επειδή χρησιμοποίησαν στοιχεία από τις 

αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, όπου τα δικαιώματα προαίρεσης πάνω 

στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα υποκείμενα συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης διαπραγματεύονται κατά τον ίδιο τρόπο. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν στο πλαίσιο της μελέτης έδειξαν ότι, ακόμη και που η τεκμαρτή 

μεταβλητότητα απέδωσε αρκετά καλά, δεν ήταν ένας αμερόληπτος προγνωστικός 

παράγοντας της μελλοντικής μεταβλητότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη , καμία 

από τις εξηγήσεις (ανακριβή εκτίμηση της μεταβλητότητας, επικαλυπτόμενα δείγματα, 

επιλογή του δείγματος, κ.λπ), μπορεί να εξηγήσει πειστικά αυτή την προκατάληψη και 

την αναποτελεσματικότητα. 

Τέλος, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν 

την αγορά του χρυσού, δεδομένου ότι μία από τις προϋποθέσεις για τη χρήση 

νευρωνικών δικτύων είναι η σωστή επιλογή των επεξηγηματικών μεταβλητών. 

Υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες που έχουν αναλύσει τον αντίκτυπο των 

μακροοικονομικών μεταβλητών στην τιμή του χρυσού, για παράδειγμα, οι Batten et al. 

(2010) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας των τεσσάρων μετάλλων που 

διαπραγματεύονται ενεργά στις αγορές (χρυσό, ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο) με 

βασικούς μακροοικονομικούς παράγοντες στην παγκόσμια οικονομία, όπως είναι η 

τιμή του πετρελαίου και η τιμή του πληθωρισμού. Αυτές οι μελέτες παρείχαν σαφείς 

ενδείξεις ότι οι συγκεκριμένοι μακροοικονομικοί παράγοντες έχουν επίδραση στη 

μεταβλητότητα των τιμών των πολύτιμων μετάλλων που αναφέραμε, αλλά υπάρχουν 

περιορισμένα στοιχεία από την μεταβλητότητα των τιμών άλλων βασικών 

εμπορευμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 

3.1 Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ο χρυσός συχνά είναι στο επίκεντρο της 

προσοχής του κοινού: η διεθνής οικονομική κοινότητα αναγνωρίζει όλο και 

περισσότερο το χρυσό ως μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, που προσελκύει 

επενδυτές και κερδοσκόπους. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για χρυσό έχει κυρίως 

προκύψει από την μεγάλη άνοδο των τιμών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

Ωστόσο, η κατανόηση των χαρακτηριστικών της αγοράς του χρυσού, και των θεσμικών 

χαρακτηριστικών της, είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα 

καθοριστικά χαρακτηριστικά της αγοράς χρυσού από την οπτική ενός επενδυτή. 

Επίσης, αναλύει τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά της ζήτησης και της προσφοράς, και 

προσφέρει μια επισκόπηση των κύριων στρατηγικών να επενδύσει σε χρυσό, τέλος 

γίνεται μία ανασκόπηση στις τιμές του χρυσού και πως κυμάνθηκαν μέσα στο χρόνο. 

Η τιμή του χρυσού καθορίζεται δύο φορές την ημέρα (στις 10:30 π.μ. και 15:00 

– Ώρα Λονδίνου) για κάθε εργάσιμη ημέρα και πιο συγκεκριμένα στην αγορά του 

Λονδίνου από τα πέντε μέλη του London Gold Market Fixing Ltd.. Ο κύριος στόχος 

της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι να επιτευχθεί μια τιμή για τον χρυσό για τη 

ρύθμιση των συμβάσεων μεταξύ των μελών της αγοράς πολυτίμων μετάλλων του 

Λονδίνου. Ο καθορισμός στην τιμή του χρυσού παρέχει επίσης ένα σημείο αναφοράς 

για την τιμολόγηση προϊόντων χρυσού και των παραγώγων του στις παγκόσμιες 

αγορές. 

3.2 Τρόποι επένδυσης στον χρυσό 

Αν δούμε προσεκτικά την αγορά χρυσού, σύντομα συνειδητοποιούμε  ότι είναι από τις 

πιο ελεγχόμενες και περιορισμένες αγορές στον κόσμο. Το 1971, υπήρχαν πολλοί 

περιορισμοί και όριά που εφαρμόζονταν στο ιδιοκτήτες χρυσού. Ο χρυσός ήταν θέμα  

διάκρισης σε ότι αφορά την φορολογία και για περιορισμούς σε θέματα εισαγωγών, σε 

ορισμένες χώρες, η τοπική τιμή του χρυσού ήταν διαφορετική από τη διεθνή τιμή της 
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αγοράς. Μια σημαντική διαδικασία απορρύθμισης των αγορών χρυσού είχε λάβει χώρα 

το 1975, όταν απελευθερώθηκε η αγορά χρυσού των ΗΠΑ και οι πολίτες πλέον 

μπορούσαν να επενδύσουν σε χρυσό αντί για κοσμήματα. Η απελευθέρωση της αγοράς 

της Ινδίας έλαβε χώρα το 1990, και τελικά, η Κινεζική αγορά χρυσού απελευθερώθηκε 

το 2005. Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι κανονιστικοί φραγμοί έχουν 

εξαφανιστεί: οι περιορισμοί εισαγωγής έχουν αρθεί και τα φορολογικά καθεστώτα που 

έκαναν διακρίσεις έχουν μειωθεί. Οι επενδυτές είχαν λίγα μέσα ώστε να επενδύσουν 

στον χρυσό, εκτός από την επένδυση σε μετοχές χρυσού (δηλαδή μετοχές σε εταιρείες 

εξόρυξης χρυσού). 

Η εισαγωγή των χρυσών νομισμάτων , όπου διατίθενται στο εμπόριο ως μία 

καθαρή επένδυση σε νομίσματα, διαπραγματευόταν στα υπάρχουσα τιμή (συν ένα 

μικρό premium για την κάλυψη της διαδικασία για την επένδυση), τόνωσε την 

επενδυτική ζήτηση με την προσφορά διαφόρων τρόπων όπου ένας επενδυτής θα 

μπορούσε να επενδύσει σε χρυσό. Η Krugerrand ξεκίνησε το 1967 και η American 

Eagle και η καναδική Maple Leaf ακολούθησε. 

Η δεύτερη σημαντική πρωτοβουλία αναπτύχθηκε μόλις πρόσφατα: ο χρυσός 

που υποστηρίζεται από Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) και 

Διαπραγματεύσιμα Εμπορεύματα (ETCs). Η δεύτερη κατηγορία, ρυθμίζει 

χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πρόσβαση στα 

χρυσό από ατομικούς επενδυτές ή από χρηματοοικονομικά ιδρύματα, κάτι το οποίο 

πριν ήταν είτε αδύνατον, για νομικούς λόγους, είτε μέσω περιορισμών στην εντολή 

τους, να αγοράσουν φυσικά εμπορεύματα, ή που ήταν απρόθυμοι να αντιμετωπίσουν 

την ταλαιπωρία και τα έξοδα της επένδυσης σε αποθήκευση φυσικών προϊόντα αντί 

για απλά συμβόλαια όπως στην αγορά χρυσού.  

Πολλά από τα σημερινά διαθέσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα συνοδεύονται 

με αποθέματα χρυσού σε ασφαλή θησαυροφυλάκια για λογαριασμό των επενδυτών. 

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση μεταξύ της αγοράς του φυσικού χρυσού και 

άλλων επενδύσεων που προσφέρουν μια έκθεση σε αλλαγές στις τιμές του χρυσού. Τα 

ETFs έχουν ως σκοπό να προσφέρουν ένα μέσο για τους συμμετέχοντες στην αγορά 

του χρυσού, χωρίς την ανάγκη φυσικής παράδοση του χρυσού. Η εισαγωγή των ETFs 

έχει ουσιαστικά βοηθήσει στην εξάλειψη ή τουλάχιστον στη μείωση των φραγμών 

(π.χ., το κόστος πρόσβασης, την επιμέλεια, και συναλλαγής) που έχουν εμποδίσει 
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άτομα να επενδύσουν στο χρυσό αφού έχει αποκλειστεί ως μια κατηγορία 

περιουσιακών στοιχείων. 

Τα εύσημα για την πρώτη προσπάθεια που έγινε ώστε να παρέχεται στους 

επενδυτές ένα χρηματιστηριακό προϊόν που θα γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

που θα επιτρέψει την ιδιοκτησία χρυσού πηγαίνουν στην Benchmark Asset 

Management Company Private Ltd στην Ινδία το 2002. Δυστυχώς, δεν έλαβε την 

έγκριση των ρυθμιστικών αρχών στην αρχή και συγκεκριμένη διαδικασία ξεκίνησε 

αργότερα, το 2007. Ο Graham Tuckwell είναι ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της 

πραγματικής πρώτης εμφάνισης του χρυσού ως διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου 

κεφαλαίου.  

Ενώ λοιπόν τα χρυσά νομίσματα και οι ράβδοι είναι κοινοί τρόποι για 

ιδιοκτησία χρυσού, υπάρχουν μια σειρά από άλλες μεθόδους που επιτρέπουν στους 

επενδυτές είτε να αγοράσουν χρυσό ή να αποκτήσουν έκθεση σε διακυμάνσεις των 

τιμών του χρυσού. 

Παράγωγα 

Προθεσμιακά συμβόλαιά, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και 

δικαιώματα προαίρεσης πάνω στον χρυσό, γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 

διάφορα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο αλλά και εξωχρηματιστηριακά.  

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού είναι δεσμευτικές 

υποχρεώσεις για να κάνει ή να λάβει κάποιος μια παράδοση συγκεκριμένης ποσότητας 

και καθαρότητας του χρυσού, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και σε συμφωνημένη τιμή. 

Τα συγκεκριμένα συμβόλαια διαπραγματεύονται κατά κύριο λόγο στο CME Globex 

(προκύπτει από μια συγχώνευση μεταξύ Χρηματιστήριου Εμπορευμάτων της Νew 

York και του Chicago), το Chicago Board of Trade (μέρος του CME), στο 

Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Tokyo, στο Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας, και 

στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Dubai. 

Τα προθεσμιακά συμβόλαιά χρυσού είναι πολύ παρόμοια με τα συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού, εκτός του ότι προσφέρουν στον επενδυτή μία 

μη - τυποποιημένη σύμβαση.  Τα δικαιώματα προαίρεσης του χρυσού προσφέρουν 
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στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσουν ή να πωλήσουν ένα 

ορισμένο ποσό χρυσού, σε προκαθορισμένη τιμή, σε μια συμφωνημένη ημερομηνία.  

Λογαριασμοί Χρυσού 

Αντιπροσωπεύουν τον πιο ασφαλή τρόπο για να επενδύσει σε φυσικό χρυσό. Ο 

χρυσός είναι αποθηκευμένος σε ένα θησαυροφυλάκιο που ανήκει και διοικείται από 

έναν αναγνωρισμένο έμπορο πολύτιμων μετάλλων ή θεματοφύλακα. Οι επενδυτές 

πληρώνουν ένα ασφάλιστρο για την αποθήκευση και την ασφάλιση. Ο έμπορος και ο 

θεματοφύλακας δεν μπορούν να διαπραγματεύονται ή να μισθώσουν το χρυσό εκτός 

αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες από τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού. Κατά γενικό 

κανόνα, οι τράπεζες χρυσού ασχολούνται με θεσμικούς επενδυτές, ιδιωτικές τράπεζες 

και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά που είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν 

μεγάλες ποσότητες χρυσού (τουλάχιστον 1000 ουγκιές, με αξία περίπου $ 1,3 δις στην 

τρέχουσα τιμή του χρυσού). Ωστόσο, υπάρχουν οι Gold Pool λογαριασμοί που 

προσφέρουν τη δυνατότητα επένδυσης σε μόλις μία ουγκιά. 

Gold Accumulation Plans (GAPs) 

Τα μέσα αυτά προσφέρουν την ευκαιρία συμμετοχής σε ένα σχέδιο 

εξοικονόμησης που αποτελείται από ένα σταθερό χρηματικό ποσό κάθε μήνα που 

αγοράζει χρυσό κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης κατά το μήνα αυτό. Τα εν λόγω σχέδια 

δεν υπάγονται πριμοδότησης αφού συνήθως χρεώνονται σε μικρές ράβδους ή 

νομίσματα. Επίσης, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή όταν ο 

λογαριασμός έχει κλείσει, ο κάτοχος μπορεί να αποφασίσει να αναλάβει την παράδοση 

του χρυσού σε μορφή ράβδων ή νομισμάτων ή να πωλήσει το χρυσό και να πάρει 

μετρητά. 

Πιστοποιητικά Χρυσού 

Τα πιστοποιητικά χρυσού είναι ένας άλλος τρόπος για να αγοράσει κάποιος 

χρυσό χωρίς την ταλαιπωρία της φυσικής παράδοσης. Συνήθως μια τράπεζα κατέχει το 

χρυσό για λογαριασμό του πελάτη. Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης εξοικονομεί χρήματα 

για την επιμέλεια και την ασφάλιση και είναι επίσης σε θέση να πωλήσει το χρυσό 

πολύ εύκολα. 
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Δομημένα Προϊόντα 

Ομόλογα που συνδέονται με τον χρυσό και δομημένα ομόλογα επιτρέπουν 

στους επενδυτές να έχουν έκθεση σε διακυμάνσεις των τιμών του χρυσού, μία 

απόδοση, και μια κύρια προστασία ταυτόχρονα.  

Gold oriented funds 

Ένας αριθμός των «συλλογικών επενδύσεων» που ειδικεύονται στις μετοχές 

εταιριών εξόρυξης χρυσού και λειτουργούν σε όλο τον κόσμο έχουν αναπτυχθεί τα 

τελευταία χρόνια. Τα κεφάλαια αυτά είναι ρυθμιζόμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

και ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές. 

Μετοχές εταιριών εξόρυξης Χρυσού 

Η επένδυση σε μετοχές ορυχείων είναι ίσως ο πιο άμεσος τρόπος για έχει 

κάποιος έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών του χρυσού.  Ωστόσο, υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των επενδύσεων σε μετοχές ορυχείων εξόρυξης χρυσού 

και τις άμεσες επενδύσεις σε ράβδους χρυσού. Η επιτυχία αυτού του είδους των 

επενδύσεων εξαρτάται από τα μελλοντικά κέρδη, την ανάπτυξη της εταιρείας και τη 

κεφαλαιακή διάρθρωση, αναφέροντας μόνο μερικούς από τους καθοριστικούς 

παράγοντες. Οι περισσότερες εταιρείες εξόρυξης έχουν την τάση να είναι πιο 

ευμετάβλητες από την ίδια την τιμή του χρυσού. 

3.3   Ο Χρυσός ως επένδυση 

Ήταν ο  Καθηγητής Roy Jastram για πρώτη φορά όταν δημιούργησε έναν ιστορικό 

δείκτη της τιμής του χρυσού και ενός ιστορικού δείκτη των τιμών για το Ηνωμένο 

Βασίλειο και τις ΗΠΑ από το 1560 έως το 1976. Με τη σύγκριση αυτών των δύο 

δεικτών, ο Jastram ήταν σε θέση να υπολογίσει έναν δείκτη της πραγματικής αξίας του 

χρυσού ή αλλιώς "λειτουργικός πλούτο " του  χρυσού. Αυτή λοιπόν η έρευνα του 

Jastram αντιπροσωπεύει την πρώτη στατιστική απόδειξη των ιδιοτήτων αντιστάθμισης 

του χρυσού. 

Οι επενδυτικές ιδιότητες του χρυσού έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών 

οικονομολόγων και μελετητών, οι οποίοι έχουν αναπτύξει πολλά επιχειρήματα όσο 

αφορά την ιδιοκτησία χρυσού. Υπάρχουν πολύ λίγοι ακαδημαϊκούς ερευνητές και 
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επιστήμονες που μελετούν την αγορά χρυσού, και τα ευρήματα μέχρι τώρα είναι ασαφή 

. Ακολούθως έχουμε μια επισκόπηση των κύριων ευρημάτων στην ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία: 

Ο χρυσός ως προστασία έναντι του πληθωρισμού 

Οι ιδιότητες του χρυσού για αντιστάθμιση του πληθωρισμού εξαρτάται 

αυστηρά από την παρουσία μίας μακράς διάρκειας σχέσης μεταξύ της τιμής του χρυσού 

και του πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του χρυσού πρέπει να κινείται 

παράλληλα με τον πληθωρισμό. Η αγοραστική δύναμη του χρυσού στην πάροδο του 

χρόνου έχει κινήσει το ενδιαφέρον πολλών οικονομολόγων, δεδομένου ότι το 

θεμελιώδες έργο Jastram δημοσιεύθηκε το 1977. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι η 

τιμή του χρυσού δεν ενεργεί ως αποτελεσματική αντιστάθμιση του πληθωρισμού από 

τη δεκαετία του '70. Ο Harmston (1998)  αναλύοντας το έργο του Jastram διαπιστώνει 

ότι ορισμένα αγαθά τείνουν να έχουν μια σταθερή τιμή όταν εκφράζονται σε ουγκιές 

χρυσού. Ωστόσο, ο Taylor (1998) βρίσκει ότι ο χρυσός έχει πράγματι ενεργήσει ως 

εξασφάλιση έναντι του πληθωρισμού σε ένα μικρό αριθμό περιπτώσεων. 

Οι McCown και Zimmerman (2007) επιβεβαιώνουν αυτά τα ανάμεικτα 

αποτελέσματα, αφού υποστηρίζουν ότι ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμιση έναντι 

των ζημιών των μετοχών και του αναμενόμενου πληθωρισμού μακροπρόθεσμα, αλλά 

όχι συνεχώς και μόνο κατά τη διάρκεια περιόδων πολύ υψηλού πληθωρισμού (π.χ., 

δεκαετία του εβδομήντα). Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά είναι κάπως 

αμφισβητούμενα, ή τουλάχιστον έχουν μετριαστεί από ακόλουθες μελέτες. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με τον Blose (2010), δεν υπάρχει καμία επίπτωση της μη 

αναμενόμενης μεταβολής του πληθωρισμού στις αποδόσεις του χρυσού, σε αντίθεση 

με τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνολικά, φαίνεται ότι ο χρυσός ουσιαστικά ενεργεί 

ως εξασφάλιση έναντι του πληθωρισμού με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε 

μακροπρόθεσμη βάση, ενώ από την άλλη μεριά δεν φαίνεται να είναι μια καλή 

αντιστάθμιση  απροσδόκητό πληθωρισμό σε βραχυπρόθεσμη βάση. 

Η αιτιολόγηση αυτής της «διαλείπουσας» διαφοράς μεταξύ του χρυσού και του 

πληθωρισμού μπορεί πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ η τιμή του χρυσού 

μπορεί να αντιδράσει γρήγορα και να ενσωματώσει τα νέα και τα γεγονότα που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τον πληθωρισμό, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που 
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περιλαμβάνονται στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή μπορεί να προσαρμοστούν με πιο 

αργό ρυθμό. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η αγορά χρυσού πέρασε 

από ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές μετά το τέλος του συστήματος του Bretton 

Woods το 1971, όταν ο χρυσός είχε μία σημαντική μετάβαση, και έτσι από το να είναι 

η βάση του νομισματικού συστήματος, ήταν πλέον ένα "κανονικό" εμπόρευμα. 

Ο Χρυσός ως αντιστάθμιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

Οι επενδυτές έχουν από καιρό θεωρήσει χρυσό ως μία καλή προστασία ενάντια 

στην υποτίμηση της αξίας ενός νομίσματος. Τεχνικά, ο χρυσός είναι μόνο ένα τέλειο 

μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού όταν η τιμή του δολαρίου αυξάνεται με τον ίδιο 

ρυθμό με τον εγχώριο δείκτη. Αυτός είναι και ο λόγος που ο χρυσός θεωρείται ως 

βασικό μέσο αντιστάθμισης του δολαρίου. Οι Jensen et al. (2002) δείχνουν ότι τα 

εμπορεύματα, και ιδιαίτερα τα πολύτιμα μέταλλα, έχουν υψηλότερες αποδόσεις κατά 

τη διάρκεια των φάσεων περιοριστικής νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ. Συνδέουν 

αυτό το αποτέλεσμα στο γεγονός ότι οι τιμές των εμπορευμάτων τείνουν να αυξάνονται 

με τον πληθωρισμό, ενώ τα επιτόκια αυξάνονται μέχρι με ακρίβεια σε στιγμές 

πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, το να συμπεριλάβεις τον χρυσό σε ένα 

χαρτοφυλάκιο δεν σημαίνει ανεπιφύλακτα βελτίωση της απόδοσης του 

χαρτοφυλακίου, αλλά μια ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου μπορεί να προσφέρει 

εξαιρετική απόδοση, όταν προετοιμαζόμαστε για μία νομισματική θέση. 

Οι Capie et al. (2005) τονίζουν το ρόλο της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 

δολαρίου, βρήκαν μια αρνητική συσχέτιση με την τιμή του χρυσού, χρησιμοποιώντας 

εβδομαδιαία στοιχεία για την περίοδο 1971 έως 2004. Πιο πρόσφατα, οι Marzo και 

Zagaglia (2010) διερευνήσαν κατά πόσον η πρόσφατη αναταραχή στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές έχει επηρεάσει τη σχέση μεταξύ των τιμών του χρυσού και 

του δολαρίου ΗΠΑ. Με την εφαρμογή των διμετάβλητων διαρθρωτικών μοντέλων 

GARCH και τεστάροντας για αλλαγές της αλληλοεξάρτησης, έδειξαν ότι οι τιμές του 

χρυσού δημιουργούν σταθερές κινήσεις παράλληλα με το δολάριο, ακόμα και κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων φάσεων της αναταραχής στην αγορά. 

Ιδιότητες διαφοροποίησης του Χρυσού 

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στις ιδιότητες 

διαφοροποίησης του χρυσού όταν αυτός προστίθεται σε ένα χαρτοφυλάκιο. Ο Jaffe 
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(1989) αποδεικνύει ότι ο χρυσός είναι μια αντιστάθμιση έναντι δύο μετοχών και του 

πληθωρισμού: συμπεριλαμβάνοντας τον χρυσό σε ένα χρηματοοικονομικό 

χαρτοφυλάκιο μπορεί να μειώσει τη διακύμανση, ενώ υπάρχει ελαφρώς βελτίωση των 

αποδόσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Johnson και Soenen (1997), ο χρυσός είναι μια 

ελκυστική επένδυση σε όρους διαφοροποίησης μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους, για παράδειγμα σε 1978-1983. Οι Baur και Lucey (2010) και οι Baur και 

McDermott (2010) λαμβάνουν υπόψη τις δύο πιθανές λειτουργίες του χρυσού ως 

αντιστάθμιση. Έτρεξαν μια παλινδρόμηση, εξηγώντας τις αποδόσεις του χρυσού από 

εκείνες των μετοχών, και πρόσθεσαν όρους αλληλεπίδρασης. Αυτοί οι όροι 

αλληλεπίδρασης προορίζονταν για να καταγράψουν την  ταυτóχρονη μεταβολή για 

αρκετές διαδοχικές χρονικές περιóδους μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων σε 

καιρούς ακραίων καταστάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.  

Οι Baur και Lucey (2010) εκτέλεσαν αυτήν την παλινδρόμηση σε ημερήσια 

στοιχεία, για τρεις χώρες: οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Κατέληξαν 

στο ότι ο χρυσός είναι ένα εργαλείο αντιστάθμισης για τις μετοχές. Είναι επίσης ένα 

ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές, αλλά μόνο σε πολύ βραχυπρόθεσμες 

περιόδους. Κατά μέσο όρο, οι επενδυτές έχουν μια θετική απόδοση σε χρυσό κατά την 

διάρκεια ημερών με ακραίες αρνητικές αποδόσεις των μετοχών, αλλά την επόμενη 

μέρα, οι αποδόσεις του χρυσού γίνονται αρνητικές. Επιπλέον, δύο εβδομάδες μετά το 

σοκ, οι σωρευτικές αποδόσεις σε χρυσό είναι αρνητικές κατά μέσο όρο.  

Οι Baur και McDermott (2010) επεκτείνουν την ανάλυση των Baur και Lucey 

(2010) με διαφορετικούς τρόπους. Χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες 

δεδομένων: καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία και εισάγουν ταυτόχρονα μια σειρά 

από χαμηλότερα πεμπτημόρια από τις αποδόσεις των μετοχών. Επεκτείνουν τον αριθμό 

των χρηματιστηριακών αγορών που μελετήθηκαν από 3 σε 13, συμπεριλαμβανομένων 

των αναδυόμενων αγορών. Λαμβάνουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις 

περιόδους κρίσης και τις υπό εξέταση χώρες. Ο χρυσός φαίνεται να είναι ένα ασφαλές 

καταφύγιο σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας στη χρηματιστηριακή αγορά, αλλά 

όχι κατά τη διάρκεια της υψηλής αβεβαιότητας στις αποδόσεις. Επίσης τεκμηριώνουν 

ότι ο χρυσός έχει αποτελέσει ισχυρό και ασφαλές καταφύγιο έναντι των ζημιών από τις 

ευρωπαϊκές και αμερικανικές μετοχές κατά τη διάρκεια της κρίσης του Οκτωβρίου του 

2008. Οι Hillier et al. (2006) διερευνούν τον ρόλο των πολύτιμων μετάλλων στις 
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χρηματοπιστωτικές αγορές. Καταδεικνύουν ότι ο χρυσός, η πλατίνα και το ασήμι έχουν 

κάποιες δυνατότητες αντιστάθμισης κινδύνου, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους μη 

φυσιολογικής μεταβλητότητας. Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια που 

περιέχουν πολύτιμα μέταλλα έχουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις από αυτά που 

περιέχουν μόνο χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Μια σειρά από μελέτες έχουν διερευνήσει τη φύση και την 

αποτελεσματικότητα της αγοράς χρυσού στις ΗΠΑ. Οι Tschoegl (1980), Solt και 

Swanson (1981), και οι Aggarwal και Soenen (1988) γενικά συμφωνούν υπέρ της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, δείχνουν ότι ανωμαλίες στην 

κατανομή δεν είναι αρκετά μεγάλες για να αντιπροσωπεύουν εκμεταλλεύσιμες 

εμπορικές ευκαιρίες. Επιπλέον, εξετάζοντας την επίδραση των τιμών του χρυσού με 

την αξία των εταιρειών εξόρυξης χρυσού, οι McDonald και Solnik (1977), καθώς και 

οι Blose και Shieh (1995) εξέτασαν διάφορες πτυχές των αλληλεξαρτήσεων. 

Οι McDonald και Solnik (1977), ανέπτυξαν ένα μοντέλο και διερευνήσαν την 

θεωρητική ελαστικότητα τους χρυσού σε μετοχές εξόρυξης χρυσού και πρόβλεψαν ότι 

η ελαστικότητα θα πρέπει να υπερβαίνει την μονάδα. Έπειτα οι Blose και Shieh (1995) 

δείχνουν ότι η αξία μιας εταιρείας εξόρυξης χρυσού είναι συνάρτηση της απόδοσης 

του χρυσού, του κόστους παραγωγής, του επίπεδου των αποθεμάτων χρυσού, και του 

ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που δεν σχετίζονται με τον κίνδυνο της τιμής 

του χρυσού. Το μοντέλο τους, καταδεικνύει ότι αν κύρια δραστηριότητα μίας εταιρείας 

είναι η εξόρυξη του χρυσού, η ελαστικότητα της τιμής του χρυσού των μετοχών της 

εταιρίας θα είναι μεγαλύτερη από μονάδα.  

Ο Tufano (1998) αναπτύσσει ένα μοντέλο αποτίμησης για τις επιχειρήσεις 

εξόρυξης χρυσού. Όπως είχε προβλεφθεί από τα παραπάνω μοντέλα αποτίμησης, η 

έκθεση στον κίνδυνο στις εταιρίες χρυσού έχει μεγάλη αρνητική συσχέτιση με τις 

δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνου και τις δραστηριότητες διαφοροποίησης της 

επιχείρησης και με τις συνθήκες της αγοράς (δηλαδή, οι τιμές του χρυσού και 

μεταβλητότητα στις αποδόσεις του χρυσού). Μερικές μελέτες έχουν διεξαχθεί σε 

οικονομετρική ανάλυση στις ιδιότητες των κατανομών στις τιμές του χρυσού. Οι 

Booth, Kaen και Koveos (1982) διαπίστωσαν ότι κατά την περίοδο 1969 έως 1980, οι 

αποδόσεις του χρυσού έχουν μία δυνατή εξάρτηση μακροπρόθεσμα και ότι επίσης 

προκύπτουν κύκλοι άνισης διάρκειας. 
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Οι Frank και Stengos (1989) εξέτασαν τις τιμές στον χρυσό και το ασήμι για 

ένα διάστημα πάνω από δέκα χρόνια και απέδειξαν ότι ένας βαθμός μη-γραμμικής 

εξάρτησης υπάρχει. Τέλος, ο Tufano (1996) εξέτασε τις πρακτικές διαχείρισης 

κινδύνων που ακολουθήθηκε από την βορειοαμερικανική βιομηχανία εξόρυξης χρυσού 

(στοιχεία για 48 επιχειρήσεις πάνω από 3 χρόνια). Πιο συγκεκριμένα, βρήκε ότι οι 

παράγοντες που ευθύνονται για τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου στην βιομηχανία 

χρυσού είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου και η διαχείριση αποστροφής κινδύνου. 

3.4 Ανασκόπηση της Αγοράς του Χρυσού 

Ο χρυσός παίζει περισσότερους από έναν ρόλους μέσα στο χαρτοφυλάκιο ενός 

επενδυτή, έχει χαμηλή συσχέτιση με πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, κάτι 

το οποίο τον κάνει κύριο υποψήφιο ως παράγοντα διαφοροποίησης. Ο χρυσός είναι, 

θεωρείται επίσης ως μέσο αποθήκευσης αξίας, και ιδιαίτερα ως αντιστάθμιση τόσο για 

τον πληθωρισμό, όσο και για την υποτίμηση του νομίσματος.  

Ο χρυσός έχει χρησιμοποιηθεί ως νόμισμα για πολλά χρόνια και είχε 

καθοριστείc μία σταθερή τιμή από τον Roosevelt για την περίοδο 1934-1967 σε $ 35 

ανά ουγκιά. Μόλις ο χρυσός απελευθερώθηκε στην αγορά και άρχισε η 

διαπραγμάτευση του αλλά και η κερδοσκοπία σε αυτόν, η τιμή του άρχισε να αυξάνεται 

με ταχείς ρυθμούς. Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει πώς η κίνηση της τιμής του 

χρυσού ήταν κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναλύουμε. Τόσο κατά την διάρκεια 

ύφεσης αλλά και κατά περιόδους ανάκαμψης ο χρυσός φαίνεται να μένει ανεπηρέαστος 

και να συνεχίζει να ανατιμάται. Αυτή λοιπόν η ανατίμηση ακόμα και κατά την διάρκεια 

παγκόσμιων κρίσεων εξηγείται από: όταν οι αγορές καταρρέουν, η εμπιστοσύνη στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές εξαφανίζεται, έτσι το κεφάλαιο κινείται μαζικά προς το 

χρυσό, καθώς θεωρείται ασφαλές έδαφος για τα μεγάλες κινήσεις της αγοράς (Shafiee, 

και Topal, 2010). Ωστόσο, η αύξηση της τιμής του χρυσού δεν οφείλεται μόνο σε 

επενδύσεις που γίνονται στην αγορά του χρυσού, αλλά η ζήτηση για χρυσό αυξάνεται 

σχεδόν σε όλους τους τομείς, όταν πρόκειται για επενδύσεις, κοσμήματα και παραγωγή 

υλικού. 

Η προσφορά δεν ακολουθεί τόσο τη ζήτηση, καθώς ότι παράγεται στην Κίνα, 

δεν φθάνει στην αγορά, δεδομένου ότι δεν θα εξαγάγετε. Το χάσμα μεταξύ της 

συγκεντρωτικής παγκόσμιας προσφοράς με, αλλά και χωρίς την Κίνα συνέχισε μέχρι 
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πρόσφατα να αυξάνεται, κάτι το οποίο ασκεί πίεση στην πλευρά της προσφοράς και 

αυξάνει την τιμή του χρυσού.  

 

Διάγραμμα 1 Παγκόσμια παραγωγή χρυσού για το έτος 2015 ανά χώρα 

Πηγή: Mineral Commodity Summaries, January 2016 

Η συνολική προσφορά χρυσού για το 2012 ήταν 120 εκατομμύρια ουγκιές, ενώ, 

όταν υπήρξε προσαρμογή για την παραγωγή και την εισαγωγή στην Κίνα η συνολική 

προσφορά έφτασε περίπου τα 90 εκατομμύρια ουγκιές (Clark 2012). Η διαφορά ήταν 

30 εκατομμύρια ουγκιές μέσα στο 2013, ενώ τα προηγούμενα έτη ήταν περίπου 

7.000.000 ουγκιές. Επιπλέον, το κόστος παραγωγής αυξάνεται, καθώς γίνεται όλο και 

πιο δύσκολές οι εκσκαφές και ανασκαφές για την  εξόρυξη του χρυσού. Επίσης, 

καθίσταται ακόμα πιο δύσκολο να βρεθούν νέα κοιτάσματα χρυσού, διότι ο χρυσός 

που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια έχει ήδη βρεθεί. Ωστόσο, δεδομένου ότι η τιμή 

του χρυσού συνεχίζει να αυξάνεται, όλο και πιο βαθύτερες ανασκαφές γίνονται και όλο 

και περισσότεροι πόροι χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη του. Η δυνατότητα 

εμβάθυνσης στις ανασκαφές καθώς αυξάνεται το περιθώριο παρατηρείται, δεδομένου 

ότι οι δεκατρείς κορυφαίες χώρες εξόρυξης χρυσού αύξησαν την παραγωγή τους το 

2016  (Mineral Commodity Summaries, January 2016). 
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Διάγραμμα 2 Παγκόσμια αποθέματα χρυσού για το έτος 2015 ανά χώρα 

Πηγή: Mineral Commodity Summaries, January 2016 

Παρά το πρόσφατο ράλι των τιμών, ο χρυσός δεν ήταν υπερβολικά δημοφιλής 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 και του '90. Στις αρχές της δεκαετίας του '80, η 

τιμή του χρυσού έφτασε σε ύψη ρεκόρ πάνω από $ 800 η ουγκιά, αλλά για το σύνολο 

σχεδόν 20 χρόνων που ακολούθησαν η τιμή του χρυσού ήταν σε αδιέξοδο. Τον 

Σεπτέμβριο του 2001 η τιμή του χρυσού ήταν στο χαμηλότερο σημείο, φτάνοντας στα 

$ 257 ανά ουγκιά και το Δεκέμβριο του 2005 ο χρυσός έσπασε το φράγμα των $ 500 

για πρώτη φορά από το 1982. Από τότε, ο χρυσός συνεχίζει να αυξάνεται σε αξία και 

με μερικές εξαιρέσεις ανά περιόδους, φτάνοντας στα $1,320.37 ανά ουγκιά στις 29 

Σεπτεμβρίου 2016.  
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Διάγραμμα 3 Η τιμή του χρυσού σε δολάρια ανά ουγκιά όπως κυμάνθηκε τα 
τελευταία 37 χρόνια 

Πηγή: Bloomberg 

Ιστορικά, η επένδυση σε χρυσό έγκειται υπό τους φόβους του πληθωρισμού και 

της πολιτικής αστάθειας. Ωστόσο, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην 

Ευρώπη, τα επίπεδα του πληθωρισμού ήταν χαμηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα,  

σημάδια αύξησης του πληθωρισμού άρχισαν όμως άρχισαν να εμφανίζονται. Όπως 

αναλύθηκε από τους Levin και Wright (2006) και τον Cochrane (2011), το χρέος των 

ΗΠΑ είναι μια πιθανή αιτία του μελλοντικού πληθωρισμού. Στην πραγματικότητα, το 

2005, το χρέος των ΗΠΑ επικίνδυνα ανήλθε στο 6,4% του ΑΕΠ και το έλλειμμα 

χρηματοδοτήθηκε από τις ξένες επενδύσεις. 

3.5 Παράγοντες που ωθούν την τιμή του χρυσού σήμερα 

3.5.1 O συστημικός κίνδυνός, το επιχειρηματικό κλίμα και η αστάθεια της αγοράς. 

Ιστορικά, ένα υψηλό επίπεδο συστημικού κινδύνου στις αγορές ενθάρρυνε τους 

επενδυτές να έχουν τον χρυσό ως ένα ασφαλές καταφύγιο (safe haven) εν μέσω της 

αβεβαιότητας των αγορών και της επιδείνωσης των οικονομιών. Ο συστημικός 

κίνδυνος, ιδίως σε ότι αφορά τις ΗΠΑ και τις οικονομίες της ευρωζώνης, ήταν μια 

βασική κινητήρια δύναμη της τιμής του χρυσού κατά τα τελευταία επτά χρόνια. Μετά 

το 2008, ο χρυσός διατηρεί σταθερή άνοδο στις τιμές του λόγω της συνεχής ανησυχίας 

γύρω από την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και το ανώτατο όριο του χρέους των ΗΠΑ.  
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Με το υψηλό επίπεδο του χρέους του ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκε το 

2007, κυρίως στις περισσότερο πληγείσες χώρες της ευρωζώνης, οι κυβερνήσεις 

έπρεπε να αναλάβουν δράση, αλλά κατά τη διαδικασία αυτή, ένα σημαντικό μέρος του 

χρέους του ιδιωτικού τομέα μετατράπηκε σε χρέος του δημόσιου τομέα. Αυτό οδήγησε 

σε κλιμάκωση των επιπέδων του δημόσιου χρέους στις περισσότερες χώρες. Σύμφωνα 

με τον Boeckh (2013), το επίπεδο του χρέους του δημόσιου τομέα το 2013 ήταν το 80% 

έως 220% του ΑΕΠ για χώρες όπως η Ιαπωνία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Ισπανία. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το συνολικό χρέος 

συμπεριλαμβανομένου του χρέους του ιδιωτικού τομέα είναι το κλειδί για τον 

προσδιορισμό του επιπέδου του συστημικού κινδύνου σε σχέση με μια συγκεκριμένη 

οικονομία. 

3.5.2 Τα πραγματικά επιτόκια και η ταχύτητα των αγορών 

Η αύξηση του ποσοστού της δημιουργίας χρήματος με τη μορφή ποσοτικής χαλάρωσης 

σε συνδυασμό με την χαμηλή ταχύτητα τω αγορών οδήγησε σε συναλλαγματική 

υποτίμηση/πληθωρισμό και ώθησε αρνητικά τα πραγματικά επιτόκια κοντά στο -2%, 

για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με τον Artigas (2013), γεγονός 

που επηρέασε τη ζήτηση στον χρυσό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του χρυσού ως 

περιουσιακό στοιχείο που τον έκανε να μοιάζει με ελκυστική εναλλακτική λύση για 

τους επενδυτές κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, είναι το γεγονός ότι δεν 

έχει απόδοση. Το γεγονός ότι τα πραγματικά επιτόκια ήταν αρνητικά έκανε την 

επένδυση με μηδενική απόδοση να είναι πιο ελκυστική (μετοχές που δεν πλήρωναν 

μερίσματα ή ομόλογα που δεν πλήρωναν την απόδοσή τους). Ωστόσο, καθώς τα 

ονομαστικά επιτόκια ανέκαμψαν μέχρι το 2014, ο πληθωρισμός παρέμεινε 

διαχειρίσιμος και οι αγορές μετοχών ανέκαμψαν με την σειρά τους, έτσι τα 

πλεονεκτήματα στην αγορά του χρυσού δε ήταν πλέον ελκυστικά σε σχέση με άλλες 

επενδύσεις. 

Σύμφωνα με τις μελέτες που αναφέρονται στον Sindhu (2013), η τιμή του 

χρυσού έχει σημαντική θετική σχέση με τον αναμενόμενο πληθωρισμό, αλλά καμία 

σχέση με τον απροσδόκητο πληθωρισμό. Όταν πρόκειται για μακροοικονομικούς 

οδηγούς όπως ο πληθωρισμός και τα επιτόκια, είναι οι προσδοκίες που έχουν σημασία, 

όχι τα πραγματικά επίπεδα, δεδομένου ότι οι προσδοκίες οδηγούν ψυχολογία των 

καταναλωτών/επενδυτών και τις τιμές του χρυσού (Oxford Economics, 2011). Ως εκ 
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τούτου, καθώς η προσδοκία στρέφεται προς την αύξηση των πραγματικών επιτοκίων, 

έχουμε την κατάρρευση στην τιμή του χρυσού. Κατά τον προσδιορισμό των 

πραγματικών οδηγών των τιμών του χρυσού, η προσδοκία του πληθωρισμού είναι πιο 

σημαντική από ότι αν ο πληθωρισμός τελικά συμβαίνει ή όχι και τρέχοντας μία 

παλινδρόμηση στις πραγματικές μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή ενάντια στις 

τιμές του χρυσού μπορεί να μην μας δώσει μια ακριβή εικόνα. 

3.5.3 Το δολάριο, το αργό πετρέλαιο και άλλοι πιθανοί οδηγοί 

Διάφορες στατιστικές μελέτες επισημαίνουν διαφορετικούς οδηγούς που επηρεάζουν 

τις τιμές του χρυσού. Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες είναι αλληλένδετοι και ως 

εκ τούτου η αιτιότητα είναι αποτελεί θέμα κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

παλινδρόμησης. Πρώτον, το δολάριο έχει ιστορικά συνδεθεί με την ως κινητήρια 

δύναμη στην τιμή του χρυσού. Επίσης, το γεγονός ότι ο χρυσός τιμολογείται σε 

Αμερικανικά δολάρια στις αγορές δημιουργεί μία αρνητική συσχέτιση με την τιμή του 

χρυσού. Κατά συνέπεια, πολλές μελέτες δείχνουν ότι τα Αμερικανικά δολάρια οδηγούν 

την τιμή του χρυσού, για παράδειγμα, ο Sindhu (2013) αναφέρει τη μελέτη των Capie, 

et al. (2005) σε έρευνά τους σχετικά με τις κινητήριες δυνάμεις στις τιμές του χρυσού 

στην Ινδία, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Αμερικανικό δολάριο κινείται 

με αρνητική συσχέτιση με την τιμή του χρυσού και ότι μια εβδομαδιαία αλλαγή στο 

Αμερικανικό δολάριο θα δημιουργήσει σε μια αντίθετη κίνηση στη τιμή του χρυσού. 

Η περίοδος που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα που έγινε από τους Capie et 

al. (2005) ήταν από το 1971 έως το 2002. Σύμφωνα με τον Sindhu (2013), στην δική 

του έρευνα σχετικά με τους οδηγούς στην τιμή του χρυσού, έγινε για την περίοδο 5 

ετών από τον Νοέμβριο 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο 2011, το 22% των διακυμάνσεων 

στις τιμές του χρυσού είναι εξαιτίας του αμερικανικού δολαρίου ενώ το R-τετράγωνο 

είναι 0,227, δείχνοντας σαφώς σημαντική συσχέτιση. Ομοίως, το 27% των 

διακυμάνσεων της τιμής του χρυσού μπορεί να εξηγηθεί από τις τιμές του αργού 

πετρελαίου με ένα R-τετράγωνο του 0,27. Τέλος, ο ρυθμός του πληθωρισμού 

αντιπροσωπεύει το 21% της διακύμανσης στις τιμές του χρυσού. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Bapna (2012) όπου έκανε μία μελέτη σχετικά με 

τους οδηγούς χρυσού στην Ινδία, η συναλλαγματική ισοτιμία, το δημοσιονομικό 

έλλειμμα, τα αποθέματα συναλλάγματος, το ποσοστό του πληθωρισμού και τα 
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επιτοκίων έχουν τιμές Ρ μικρότερο από 0,05 που σημαίνει ότι αυτές οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές επηρεάζουν έντονα την εξαρτημένη μεταβλητή και ως αποτέλεσμα 

επηρεάζουν τις τιμές του χρυσού σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτή η μελέτη βασίστηκε σε 

τριμηνιαία στοιχεία που συλλέγονται για την περίοδο 2002-2011. Καταλήγει λοιπόν 

στο συμπέρασμα ότι ο χρυσός επηρεάζει και επηρεάζεται από το ρυθμό ανάπτυξης 

αλλά και το ΑΕΠ στην Ινδία. Τέλος, το πετρέλαιο έχει επίσης συνδεθεί ως κινητήρια 

δύναμη του χρυσού. Στην παραπάνω αναφερόμενη μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι ο χρυσός και οι spot τιμές και οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσής 

του πετρελαίου είναι  συνολοκληρωμένες, πράγμα που σημαίνει, όπως αναφέραμε και 

σε αυτό το κεφάλαιο ήδη, ότι ο χρυσός χρησιμοποιείται ως προστασία έναντι του 

πληθωρισμού και ότι η αγορά του πετρελαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

προβλέψει την αγορά χρυσού αλλά και το αντίστροφο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας με σκοπό 

την διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην απόδοση του χρυσού. 

Αναλυτικότερα στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα περιγραφικά 

στοιχεία της απόδοσης των δεικτών που επιλέχθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές 

(SP500, Euro, Yen, Dollar, Crude Oil, Silver, XAU) καθώς και της εξαρτημένης 

μεταβλητής (Gold). Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν την περίοδο 

8/11/2011-7/11/2016. Στην συνέχεια δίνονται τα στοιχεία που αφορούν την συσχέτιση 

των υπό μελέτη ανεξάρτητων μεταβλητών με την απόδοση του χρυσού ενώ στην 

τελευταία ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης με σκοπό 

να εξετάσουμε κατά πόσο οι υπό μελέτη ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να 

ερμηνεύσουν ένα σημαντικό ποσοστό της μεταβλητότητας στην απόδοση του χρυσού. 

Για τους σκοπούς της μελέτης ως ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας 

ορίσθηκε η τιμή α=0.05 που αντιστοιχεί σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. 

4.2 Περιγραφικά στοιχεία 

 

Στην πρώτη ενότητα των αποτελεσμάτων δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία των 

δεδομένων για την υπό μελέτη περίοδο. Στην πρώτη παράγραφο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που αφορούν τις τιμές των δεικτών ενώ στην δεύτερη παράγραφο 

δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν την απόδοση των δεικτών τόσο συνολικά όσο 

και ανά έτος. 

4.2.1 Στοιχεία για τις τιμές των δεικτών 

 

Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μέση τιμή του SP500 μέσα στην υπό μελέτη 
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πενταετία είναι ίση με 1794,15 (τ.α.1 291.55) με το εύρος των τιμών του δείκτη να 

κυμαίνεται από 1158.67 ευρώ έως 2190.15 ευρώ. Παρόμοια η μέση τιμή του ευρώ ήταν 

ίση με 1.3 (τ.α. 0.07) με την ελάχιστη παρατηρούμενη τιμή να είναι ίση με 1.05 και  

την μέγιστη παρατηρούμενη τιμή να είναι ίση με 1.39. Όσον αφορά τον δείκτη Yen 

προέκυψε ότι η μέση τιμή του στην πενταετία ήταν ίση με 0.011 (τ.α. 0.002) με εύρος 

τιμών από 0.008 έως 0.013. Όσον αφορά την μέση τιμή του πετρελαίου αυτή ήταν ίση 

με 76.85 (τ.α. 25.51) με την ελάχιστη τιμή που παρατηρήθηκε μέσα στην πενταετία να 

ισούται με 26.19 και την μέγιστη 110.62. Η μέση τιμή του δολαρίου ήταν ίση με 86.69 

(τ.α. 7.35) με εύρος τιμών από 77.13 έως 100.31 και η μέση τιμή του χρυσού ήταν ίση 

με 1365.93 (τ.α. 203.24) με εύρος τιμών από 1050.80 έως 1794.10. Τέλος, η μέση τιμή 

του XAU ήταν ίση με 105.77 (τ.α. 44.29) με εύρος τιμών μεταξύ του 38.84 και του 

212.43. 

 

Πίνακας 1 Περιγραφικά στοιχεία για τις τιμές των υπό μελέτη δεικτών 

 
Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

S&P 500 1794,15 291,55 1158,67 2190,15 

Euro 1,30 ,07 1,05 1,39 

Yen 

(JPY.USD) 
,011 ,002 ,008 ,013 

Crude Oil 76,85 25,51 26,19 110,62 

Silver 22,97 6,39 14,05 37,14 

Dollar 
(DXU)  86,69 7,35 77,13 100,31 

XAU 105,77 44,29 38,84 212,43 

Gold 1365,93 203,24 1050,80 1794,10 

 

                                                           
1 τ.α.=τυπική απόκλιση  



[25] 
 

 
Διάγραμμα 4 Εξέλιξη της μέσης ετήσιας τιμής των υπό μελέτη δεικτών  

 

Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της τιμής των υπό 

μελέτη δεικτών και παρατηρούμε ότι η μέση τιμή του χρυσού είχε πτωτική τάση κατά 

την περίοδο 2012-2015 ενώ η μέση τιμή του φαίνεται να έχει ανακάμψει μέσα στο 

2016. Επιπρόσθετα, o δείκτης SP500 έχει μια σταθερή αυξητική τάση σε όλη την υπό 

μελέτη περίοδο. Τέλος, πτωτική τάση στην μέση τιμή τους φαίνεται ότι είχαν οι δείκτες 

που αφορούν το Ευρώ, το Yen, το δολάριο, το πετρέλαιο και το XAU κατά την  περίοδο 

2012-2015  

 

4.2.2 Στοιχεία για τις αποδόσεις των μετοχών 

 

Στην συνέχεια στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν την μέση 

ετήσια απόδοση στην περίοδο 2011-2016. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε 

πως θετική μέση απόδοση είχαν οι δείκτες SP500 (μ.τ. 0.0043, τ.α. 0.00846) και το 

δολάριο (μ.τ. 0.00017, τ.α. 0.00457). Ενώ αρνητική μέση απόδοση είχαν οι δείκτες που 

αφορούσαν το Ευρώ (μ.τ. -0.0019, τ.α. 0.00451), το Yen (μ.τ. -0.00033, τ.α. 0.00497), 

το πετρέλαιο (μ.τ. -0.00038, τ.α. 0.02219), ο αργυρός (μ.τ. -0.00058, τ.α. 0.01711), ο 
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XAU (μ.τ. -0.00038, τ.α. 0.02610) και ο χρυσός (μ.τ. -0.00020, τ.α. 0.0108).  

 
Πίνακας 2 Περιγραφικά στοιχεία για τις αποδόσεις των υπό μελέτη μετοχών 

 
Μέση 

τιμή 

Τυπική 

σπόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

SP500 ,00043 ,00846 -,03941 ,04332 

Euro -,00019 ,00451 -,02309 ,03093 

Yen -,00033 ,00497 -,03427 ,02852 

 Crude Oil -,00038 ,02219 -,10529 ,11951 

Silver -,00058 ,01711 -,09906 ,12807 

Dollar ,00017 ,00457 -,02390 ,02181 

XAU -,00038 ,02610 -,10277 ,10428 

Gold -,00020 ,01080 -,09354 ,04710 

 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την μέση απόδοση των δεικτών στην συνέχεια 

δίνονται τα στοιχεία που αφορούν την απόδοση τους κατά έτος καθώς η υπό μελέτη 

περίοδος είναι λογικό  να εμφανίζει μεγάλη μεταβλητότητα λόγω της οικονομικής 

κρίσης. 

Από τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι ο δείκτης SP500  είχε αρνητική μέση απόδοση 

για το 2011 (μ.τ. -0.0028, τ.α. 0.01588) ενώ από το 2012 και μετά η μέση ετήσια 

απόδοση ήταν θετική.  

 

Πίνακας 3 Περιγραφικά στοιχεία για την απόδοση του S&P 500 ανά έτος 

 Έτος Μέση τιμή 
Τυπική 

σπόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

SP500 

2011, -,00028 ,01588 -,03670 ,04332 

2012 ,00054 ,00804 -,02464 ,02492 

2013 ,00105 ,00697 -,02501 ,02540 

2014 ,00045 ,00716 -,02283 ,02402 

2015 ,00002 ,00976 -,03941 ,03903 

2016 ,00013 ,00860 -,03592 ,02476 
 

Η διαχρονική εξέλιξη της απόδοσης του SP500 δίνεται στο Διάγραμμα 5 από 

όπου και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τάση στην χρονοσειρά της απόδοσης του SP500 

ενώ φαίνεται να υπάρχει έντονη μεταβλητότητα της απόδοσης σε κάθε έτος και 

ιδιαίτερα για το 2011 και το 2015.   



[27] 
 

 

Διάγραμμα 5 Εξέλιξη της απόδοσης του S&P 500 

 
Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι το Ευρώ είχε θετική μέση απόδοση μόνο για 

το 2013 (μ.τ. 0.00024, τ.α. 0.00421) και το 2014 (μ.τ. 0.00017, τ.α. 0.00405).  

 

Πίνακας 4 Περιγραφικά στοιχεία για την απόδοση του EURO ανά έτος 

 Έτος Μέση τιμή 
Τυπική 

σπόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

EURO 

2011, -,00172 ,00666 -,02158 ,01033 

2012 -,00019 ,00493 -,01353 ,01744 

2013 ,00024 ,00421 -,01432 ,01675 

2014 ,00017 ,00405 -,01047 ,03093 

2015 -,00020 ,00253 -,01638 ,01058 

2016 -,00082 ,00592 -,02309 ,02150 

 

  
Η διαχρονική εξέλιξη της απόδοσης του Ευρώ δίνεται στο Διάγραμμα 6 από 

όπου και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τάση στην χρονοσειρά της απόδοσης του Ευρώ ενώ 

φαίνεται να υπάρχει έντονη μεταβλητότητα της απόδοσης σε κάθε έτος και ιδιαίτερα 

για το 2014 και το 2016.   
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Διάγραμμα 6 Εξέλιξη της απόδοσης του Ευρώ 

 

Στον Πίνακα 5 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν την μέση ετήσια απόδοση του 

Yen  και παρατηρούμε ότι αυτή ήταν αρνητική σε όλες τις χρονιές από το 2011 έως το 

2016.   

 
Πίνακας 5 Περιγραφικά στοιχεία για την απόδοση του Yen ανά έτος 

 Έτος Μέση τιμή 
Τυπική 

σπόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Yen 

2011, -,00015 ,00252 -,00708 ,00628 

2012 -,00006 ,00414 -,01546 ,01286 

2013 -,00079 ,00594 -,03427 ,02015 

2014 -,00027 ,00606 -,01764 ,02852 

2015 -,00009 ,00319 -,01007 ,01217 

2016 -,00047 ,00523 -,02662 ,01443 

 

Η διαχρονική εξέλιξη της απόδοσης του Yen δίνεται στο Διάγραμμα 7 από όπου 

και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τάση στην χρονοσειρά της απόδοσης του Yen ενώ 

φαίνεται να υπάρχει έντονη μεταβλητότητα της απόδοσης σε κάθε έτος και ιδιαίτερα 

για τα έτη 2013 και το 2014.   
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Διάγραμμα 7 Εξέλιξη της απόδοσης του Yen 

 

Στον Πίνακα 6 δίνεται η μέση απόδοση του πετρελαίου για την περίοδο 2011-

2016 και παρατηρούμε ότι η μέση απόδοση ήταν θετική για τα έτη 2011 (μ.τ. 0.00073, 

τ.α. 0.01791), 2013 (μ.τ. 0.00037, τ.α. 0.01151) και 2016 (μ.τ. 0.00131, τ.α. 0.03213). 

 

Πίνακας 6 Περιγραφικά στοιχεία για την απόδοση του Crude Oil ανά έτος 

 Έτος Μέση τιμή 
Τυπική 

σπόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Crude Oil 

2011 ,00073 ,01791 -,05307 ,03516 

2012 -,00020 ,01649 -,04649 ,09418 

2013 ,00037 ,01151 -,03410 ,03262 

2014 -,00228 ,01625 -,10529 ,05039 

2015 -,00101 ,02951 -,08654 ,10312 

2016 ,00131 ,03213 -,07648 ,11951 

 

Η διαχρονική εξέλιξη της απόδοσης του πετρελαίου δίνεται στο Διάγραμμα 8 

από όπου και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τάση στην χρονοσειρά της απόδοσης του 

πετρελαίου ενώ φαίνεται να υπάρχει έντονη μεταβλητότητα της απόδοσης για τα έτη 

2015 και το 2016.   
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Διάγραμμα 8 Εξέλιξη της απόδοσης του Crude Oil  

 

Στον Πίνακα 7 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν την μέση ετήσια απόδοση του 

αργυρού και παρατηρούμε ότι αυτή ήταν θετική για τα έτη 2012 (μ.τ. 0.00071, τ.α. 

0.01732) και το 2014 (μ.τ. 0.00009, τ.α. 0.01645)  

 
Πίνακας 7 Περιγραφικά στοιχεία για την απόδοση του Silver ανά έτος 

 Έτος Μέση τιμή 
Τυπική 

σπόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Silver 

2011, -,00441 ,02686 -,07418 ,05898 

2012 ,00071 ,01732 -,06885 ,05079 

2013 -,00202 ,01767 -,09906 ,05743 

2014 ,00009 ,01645 -,05877 ,08032 

2015 -,00072 ,01715 -,07557 ,12807 

2016 -,00035 ,01464 -,04935 ,05182 

 

Η διαχρονική εξέλιξη της απόδοσης του αργυρού δίνεται στο Διάγραμμα 9 από 

όπου και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τάση στην χρονοσειρά της απόδοσης του αργυρού. 
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Διάγραμμα 9 Εξέλιξη της απόδοσης του αργυρού 

 

 

Στον Πίνακα 8 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν την μέση ετήσια απόδοση του 

δολαρίου και παρατηρούμε ότι αυτή ήταν θετική για τα έτη 2011 (μ.τ. 0.00097, τ.α. 

0.00496), 2013 (μ.τ. 0.00003, τ.α. 0.00421), 2014 (μ.τ. 0.00036, τ.α. 0.00304) και το 

2015 (μ.τ. 0.00053, τ.α. 0.0058). 

 

Πίνακας 8 Περιγραφικά στοιχεία για την απόδοση του Dollar ανά έτος 

 Έτος Μέση τιμή 
Τυπική 

σπόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Dollar 

2011, ,00097 ,00496 -,01077 ,01160 

2012 -,00004 ,00417 -,01518 ,01307 

2013 ,00003 ,00421 -,01555 ,01486 

2014 ,00036 ,00304 -,00959 ,01319 

2015 ,00053 ,00580 -,01726 ,01452 

2016 -,00016 ,00518 -,02390 ,02181 

 

Η διαχρονική εξέλιξη της απόδοσης του δολαρίου δίνεται στο Διάγραμμα 10 

από όπου και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τάση στην χρονοσειρά της απόδοσης του 

δολαρίου ενώ φαίνεται να υπάρχει έντονη μεταβλητότητα της απόδοσης σε κάθε έτος 

και ιδιαίτερα για το 2015 και το 2016.   
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Διάγραμμα 10 Εξέλιξη της απόδοσης του δολαρίου 

 

Στον Πίνακα 9 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν την μέση ετήσια απόδοση του 

XAU και παρατηρούμε ότι αυτή ήταν θετική μόνο για το έτος 2016 (μ.τ. 0.00351, τ.α. 

0.03129). 

 

Πίνακας 9 Περιγραφικά στοιχεία για την απόδοση του XAU ανά έτος 

 Έτος Μέση τιμή 
Τυπική 

σπόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

XAU 

2011, -,00437 ,02382 -,03606 ,06892 

2012 -,00018 ,01833 -,05506 ,06096 

2013 -,00233 ,02680 -,09573 ,08673 

2014 -,00052 ,02383 -,08127 ,07422 

2015 -,00123 ,02924 -,10277 ,08451 

2016 ,00351 ,03129 -,09395 ,10428 

 

Στον Πίνακα 10 δίνονται τα στοιχεία που αφορούν την μέση ετήσια απόδοση 

του χρυσού και παρατηρούμε ότι αυτή ήταν θετική μόνο για το έτος 2012 (μ.τ. 0.00029, 

τ.α. 0.01023) και 2016 (μ.τ. 0.00095, τ.α. 0.01018). 
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Πίνακας 10 Περιγραφικά στοιχεία για την απόδοση του GOLD ανά έτος 

 Έτος Μέση τιμή 
Τυπική 

σπόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Gold  

2011 -,00375 ,01455 -,04554 ,01873 

2012 ,00029 ,01023 -,04314 ,03705 

2013 -,00114 ,01402 -,09354 ,04710 

2014 -,00006 ,00866 -,02296 ,03246 

2015 -,00033 ,00925 -,02659 ,02455 

2016 ,00095 ,01018 -,03262 ,04662 

 

 

Από το Διάγραμμα 11 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει τάση στην χρονοσειρά της 

απόδοσης του χρυσού ενώ φαίνεται να υπάρχει έντονη μεταβλητότητα στις αποδόσεις 

για το 2013 και το 2016.   

 

 
Διάγραμμα 11 Εξέλιξη της απόδοσης του χρυσού 

 

Τέλος, από το Διάγραμμα 12 παρατηρούμε τις αυξομειώσεις της μέσης 

απόδοσης των δεικτών από το 2011 έως το 2016. Όπως παρατηρούμε οι αποδόσεις 

όλων των υπό μελέτη δεικτών έχουν παρόμοια πορεία στα τελευταία 5 χρόνια, ειδικά 

τον τελευταίο χρόνο, εκτός από αυτόν του Δολαρίου. 
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Διάγραμμα 12 Εξέλιξη της μέσης απόδοσης όλων των δεικτών 

 

4.3 Ανάλυση συσχετίσεων  

 
Στην συνέχεια ελέγχθηκε η πιθανή συσχέτιση μεταξύ των αποδόσεων των διάφορων 

δεικτών. Από τον Πίνακα 11 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης του SP500 και της απόδοσης του πετρελαίου 

(r2=0.296, p3<0.05) και του XAU (r=0.202, p<0.05), Ενώ υπάρχει στατιστικά 

σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ Yen και δολαρίου (r=-0.076, p<0.05) και 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ πετρελαίου και XAU (r=0.222, 

p<0.05). Τέλος, η μόνη από τις υπό μελέτες μεταβλητές που φαίνεται να επηρεάζει την 

απόδοση του χρυσού είναι η απόδοση του XAU (r=0.175, p<0.05). 

 

 

 

 

 

                                                           
2 r=Συντελεστής συσχέτισης 
3 p=Στάθμη σημαντικότητας 
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Πίνακας 11  Αποτελέσματα ανάλυσης για τον συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων 
των υπό μελέτη μετοχών 

 SP500 Euro Yen Gold Crude Oil Silver Dollar XAU 

SP500 
r 1 ,008 ,025 ,057 ,296* -,005 ,011 ,202* 

p  ,791 ,384 ,055 ,000 ,866 ,697 ,000 

Euro 
r  1 -,014 ,028 -,050 -,005 -,005 -,039 

p   ,625 ,328 ,074 ,858 ,846 ,170 

Yen 
r   1 ,009 -,045 ,017 -,076* ,034 

p    ,755 ,108 ,552 ,007 ,224 

Gold 
r    1 ,030 ,004 ,028 ,175* 

p     ,285 ,885 ,313 ,000 

Crude Oil 
r     1 ,044 ,023 ,222* 

p      ,119 ,412 ,000 

Silver 
r      1 ,069 ,023 

p       ,014 ,424 

Dollar 
r       1 -,003 

p        ,910 

 

 

4.4 Αποτελέσματα παλινδρόμησης 

 
Στην τελευταία ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή α) την απόδοση του χρυσού και β) την τιμή του χρυσού.  

Στον Πίνακα 12 δίνονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την απόδοση του χρυσού. Από την ανάλυση προέκυψε πως η 

μόνη στατιστικά σημαντική μεταβλητή στην πρόβλεψη της απόδοσης του χρυσού είναι 

η απόδοση του XAU (B=0.072, p<0.001). Επιπρόσθετα, μπορούμε να πούμε ότι η 

μεταβλητότητα της απόδοσης του χρυσού που ερμηνεύεται από την μεταβλητότητα 

του XAU είναι μόλις 3.1% ενώ το υπόλοιπο 96.9% ερμηνεύεται από άλλους 

παράγοντες.  

Πίνακας 12  Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης  με εξαρτημένη μεταβλητή τις 
αποδόσεις των τιμών των μετοχών χρυσού 

Ανεξάρτητη μεταβλητή B SE B4 

Σταθερά   

XAU 0.072 0.012 

                                                           
4 Τυπικό σφάλμα 
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R2=.031, Adjusted R2=.030  

*** p<.001; ** p<.01;* p<.05 

 

Στον Πίνακα 13 δίνονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή την τιμή του χρυσού. Από την ανάλυση προέκυψε πως και οι 

επτά υπό μελέτη παράγοντες είναι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες 

της τιμής του χρυσού. Η μεταβλητότητα της τιμής του χρυσού που ερμηνεύεται από 

την μεταβλητότητα των τιμών του δολαρίου, του Yen, του Ευρώ, του πετρελαίου, του 

αργυρού, του SP500 και του XAU είναι 96.9% ενώ το υπόλοιπο 3.1% ερμηνεύεται από 

άλλους παράγοντες. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η τιμή του χρυσού 

ερμηνεύεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τις τιμές του δολαρίου, του Yen, του Ευρώ, 

του πετρελαίου, του αργυρού, του SP500 και του XAU. Επιπρόσθετα, η τιμή του 

χρυσού επηρεάζεται θετικά από την τιμή του XAU (B=3.366, p<0.01), του αργυρού 

(B=3.566, p<0.01),  του Yen (B=31781,844, p<0.01) και του SP500 (B=0.027, p<0.01). 

Ενώ η τιμή του χρυσού επηρεάζεται αρνητικά από την τιμή του Ευρώ (B=-343.524, 

p<0.01), του πετρελαίου (B=-0.888, p<0.01) και του δολαρίου (B=-1.500, p<0.01) 

 
Πίνακας 13  Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης  με εξαρτημένη μεταβλητή την τιμή της 
μετοχής του χρυσού 

Μοντέλο Μεταβλητές B SE B 

1 
Σταθερά 893,258 3,357 

XAU 4,468 ,029 

2 

Σταθερά 841,243 4,593 

XAU 3,888 ,047 

Silver 4,935 ,323 

3 

Σταθερά 1182,542 22,836 

XAU 3,521 ,049 

Silver 7,386 ,338 

Euro -276,368 18,173 

4 

Σταθερά 1152,378 21,932 

XAU 3,265 ,052 

Silver 2,480 ,542 

Euro -382,519 19,722 

Yen 28933,068 2569,758 

5 

Σταθερά 1107,895 21,828 

XAU 3,354 ,051 

Silver 3,561 ,539 

Euro -338,476 19,735 

Yen 28357,428 2491,991 

Crude Oil -,532 ,059 

6 

Σταθερά 1257,323 55,997 

XAU 3,324 ,052 

Silver 3,467 ,538 
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Euro -338,693 19,677 

Yen 28506,529 2485,187 

Crude Oil -,867 ,130 

Dollar -1,381 ,477 

7 

Σταθερά 1186,364 64,089 

XAU 3,366 ,055 

Silver 3,565 ,539 

Euro -343,524 19,760 

Yen 31781,844 2871,967 

Crude Oil -,888 ,130 

Dollar -1,500 ,479 

SP500 ,027 ,012 
R2=.974, Adjusted R2=.949 (Μοντέλο 1)  

R2=.978, Adjusted R2=.957 (Μοντέλο 2)  

R2=.982, Adjusted R2=.964 (Μοντέλο 3)  

R2=.983, Adjusted R2=.967 (Μοντέλο 4)  

R2=.984, Adjusted R2=.969 (Μοντέλο 5)  

R2=.985, Adjusted R2=.969 (Μοντέλο 6)  

R2=.985, Adjusted R2=.969 (Μοντέλο 7)  

*** p<.001; ** p<.01;* p<.05 

 

 

4.5 Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης  

Στο Διάγραμμα 13 δίνονται οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και μερικής 

αυτοσυσχέτισης για s=1,2,…,13 και για την απόδοση του χρυσού. Μέσω αυτής της 

διαδικασίας θα ελέγξουμε αν οι αποδόσεις είναι ασυσχέτιστες (λευκός θόρυβος) ή αν 

πρέπει να υποδειγματοποιήσουμε τον δεσμευμένο μέσο των λογαριθμικών αποδόσεων. 

Από τα αποτελέσματα για κάθε χώρα και χρησιμοποιώντας τον έλεγχο Ljung-Box 

προκύπτει ότι η μηδενική υπόθεση περί μη-συσχέτισης δεν απορρίπτεται σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.  
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Διάγραμμα 13 Διάγραμμα αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης  

 

 

Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας  

Για τον έλεγχο στασιμότητας της χρονολογικής σειράς της απόδοσης του χρυσού 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας ή αλλιώς έλεγχος του Dickey-Fuller o 

οποίος ελέγχει την μηδενική υπόθεση ότι οι αποδόσεις είναι μη στάσιμες έναντι της 

εναλλακτικής ότι είναι στάσιμες. Από τον Πίνακα 14 παρατηρούμε ότι απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση (p<0.05)) οπότε μπορούμε να πούμε ότι και η χρονολογική σειρά 

της απόδοσης του χρυσού μπορεί να θεωρηθεί στάσιμη.  

Πίνακας 14  Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας  
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4.5.1 Εκτίμηση υποδειγμάτων και εκτίμηση του VAR  

ARCH υπόδειγμα 

Αρχικά εκτιμήθηκε ένα υπόδειγμα ARCH(p).  Σε ένα τέτοιο υπόδειγμα που ο 

διαταρακτικός όρος συμπεριφέρεται ως μια ARCH διαδικασία, τα κατάλοιπα θα 

εμφανίζουν αυτοσυσχέτιση ενώ στην πραγματικότητα αυτό που υπάρχει είναι το 

γνωστό ως αποτέλεσμα ARCH effect το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η διακύμανση 

του διαταρακτικού όρου είναι συνάρτηση των τιμών του με χρονική υστέρηση. Το 

αποτέλεσμα ARCH αποτελεί σύνηθες φαινόμενο κατά την ανάλυση 

χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών. Ο έλεγχος ARCH  ισοδυναμεί με έλεγχο 

της μηδενικής υπόθεσης ότι οι συντελεστές α1, α2, …, αp στη σχέση: 

𝜎𝑡
2 = 𝑎0 +∑𝑎𝑖𝜀𝑡−𝑖

2

𝑝

𝑖=1

 

είναι ίση με 0. Δηλαδή έχουμε: 

H0: α1=α2=…=αp=0 (ομοσκεδαστικότητα) 

H0: Κάποιο αi είναι διάφορο του 0 (ετεροσκεδαστικότητα) 

Ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης γίνεται μέσω του κριτηρίου F και τα 

αποτελέσματα για δίνονται στον Πίνακα 15. Για το δικό μας υπόδειγμα ελέγχθηκε η 

μηδενική υπόθεση για q=1.  

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. 

Αναλυτικότερα παρατηρούμε ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 5% απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση (p<0.05, σημαντικότητα του όρου RESID(-1)^2) και γίνεται δεκτό 

ότι υπάρχει αποτέλεσμα ARCH (ετεροσκεδαστικότητα) δηλαδή η διακύμανση του 

διαταρακτικού όρου είναι συνάρτηση των τιμών του με υστέρηση 1.  

Εφόσον από τον έλεγχο της ARCH διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι τα κατάλοιπα 

της παλινδρόμησης με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων παρουσιάζουν φαινόμενα 

ARCH και κάτι το οποίο παραβιάζει την υπόθεση περί σταθερότητας της διακύμανσης 

του διαταρακτικού όρου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ο διαταρακτικός όρος γι δεν 

έχει σταθερή διακύμανση αλλά η τελευταία θα ακολουθεί μια διαδικασία GARCH. 
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Δηλαδή η βασική ιδέα στα μοντέλα GARCH είναι ότι προστίθεται μια δεύτερη 

εξίσωση της δεσμευμένης διακύμανσης που περιγράφει την διαχρονική εξέλιξη της 

δεσμευμένης διακύμανσης της διαδικασίας των μη αναμενόμενων αποδόσεων. Η 

εξίσωση της δεσμευμένης διακύμανσης έχει πολλές μορφές που χαρακτηρίζουν την 

ποικιλία των μοντέλων GARCH. Ωστόσο υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των 

συμμετρικών και μη συμμετρικών μοντέλων GARCH. Στα συμμετρικά μοντέλα η 

εκτίμηση των εξισώσεων του δεσμευμένου μέσου και της δεσμευμένης διακύμανσης 

μπορεί να γίνει ξεχωριστά πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει χωριστά στα ασύμμετρα 

GARCH μοντέλα.  

Πίνακας 15 Αποτελέσματα για πρότυπο ARCH(1) (με παλινδρόμηση ως προς μια διαδικασία 
AR(1)) 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται το  βασικότερο υποδείγματα GARCH.  Σε όλες 

τις περιπτώσεις για την προβλεπόμενη συνιστώσα (predictable component) θεωρήσαμε 

μια διαδικασία AR(1) της μορφής: 

𝑐0 + 𝑐1𝑦𝑡−1 

Ενώ για τον μη προβλεπόμενη συνιστώσα (predictable component) 

χρησιμοποιήσαμε την διαδικασία GARCH(1,1). 
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GARCH υπόδειγμα 

Αρχικά εκτιμήσαμε ένα υπόδειγμα GARCH(1,1) για τις έξι χώρες. Ένα τέτοιο 

υπόδειγμα έχει την μορφή: 

𝜎𝑡
2 = 𝑎0 + 𝑎1𝜀𝑡−1

2 + 𝛾1𝜎𝑡−1
2  

όπου οι τιμές των παραμέτρων α1 και γ1 προσδιορίζουν την βραχυχρόνια δυναμική 

συμπεριφορά της μεταβλητότητας που προκύπτει από το GARCH μοντέλο. Μεγάλες 

τιμές του γ1 υποδηλώνουν μεγάλη διάρκεια της μεταβλητότητας, γιατί ακραία γεγονότα 

επηρεάζοντας την δεσμευμένη διακύμανση χρειάζονται αρκετό χρόνο για να 

εξαλειφτεί η επίδραση τους. Ενώ μεγάλες τιμές του α1 υποδηλώνουν μεγάλες 

αντιδράσεις της μεταβλητότητας σε κινήσεις της αγοράς. Τα αποτελέσματα δίνονται 

στον Πίνακα 16 με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις τόσο της AR(1) διαδικασίας για την 

προβλεπόμενη συνιστώσα όσο και για τις εκτιμήσεις για την GARCH(1,1) διαδικασία 

για την μη-προβλεπόμενη συνιστώσα. Για παράδειγμα για την Γαλλία έχουμε μια 

AR(1) διαδικασία με μορφή 

−0.000149 − 0.0369𝑦𝑡−1 

και μια GARCH(1,1) διαδικασία της μορφής: 

𝜎𝑡
2 = 0.00000256 + 0.030976𝜀𝑡−1

2 + 0.946989𝜎𝑡−1
2  

Οι εκτιμώμενοι συντελεστές της διαδικασία GARCH(1,1) είναι στατιστικά 

σημαντικοί σε στάθμη σημαντικότητας 5%.  
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Πίνακας 16 Αποτελέσματα για πρότυπο GARCH(1,1) (ως προς μια διαδικασία AR(1)) 

 

Βασιζόμενοι στα παραπάνω, η μακροπρόθεσμη διακύμανση είναι 

  

ενώ η μακροχρόνια ημερήσια μεταβλητότητα εκτιμούμε ότι θα είναι 

0.0001136 0.01065838ή    =1.07% 

  

0

11

0.00000256
0.0001136

1 1 0.030976 0,946489

a
Var

a 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο 

συμπεραίνουμε ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ του χρυσού και του XAU που 

όμως δεν έχει την ικανότητα να προβλέψει με μεγάλη επιτυχία τις τιμές του χρυσού. 

Παρ ’όλα αυτά, όλοι οι δείκτες μαζί φαίνεται να ερμηνεύουν σε μεγάλο ποσοστό τις 

τιμές του χρυσού. Επίσης, παρατηρούμε ότι ο χρυσός επηρεάζεται θετικά από την τιμή 

του XAU, του αργυρού, του Yen και του SP500,ενώ επηρεάζεται αρνητικά από την 

τιμή του Ευρώ, του πετρελαίου και του δολαρίου. 

 Από το μοντέλο Garch συμπεραίνουμε ότι οι τιμές του χρυσού θα έχουν σχετικά 

μικρή μεταβλητότητα που θα έχει μεγάλη διάρκεια, όμως δεν έχει μεγάλες αντιδράσεις 

στις κινήσεις της αγοράς . 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεράσματα θεωρούμε ότι θα μπορούσε 

να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας κάποιος άλλος τρόπος πρόβλεψης των 

τιμών, όπως είναι τα νευρωνικά δίκτυα ή συνδυασμός στατιστικών μεθόδων και άλλων 

δεικτών. 
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