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Περίληψη
Μελετώντας την οικονομική ιστορία, αποδεικνύεται πόσο σημαντικά είναι τα
χρηματοοικονομικά μέσα για την ζωή και την καθημερινότητά μας. Από τα αρχαία
χρόνια, υπήρχαν πολλά είδη χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία διαδραμάτιζαν
σημαντικό ρόλο στις καθημερινές συναλλαγές των ανθρώπων. Σήμερα, ύστερα από
πολλές περιόδους ανάπτυξης, ύφεσης και οικονομικής κρίσης, αποδεικνύεται πόσο
σημαντικό ρόλο μπορούν να έχουν τα χρηματοοικονομικά μέσα, στην ζωή των
ανθρώπων. Η μελέτη τους, η ανάλυση τους αλλά και η προσπάθεια να τα προβλέψουμε
με επιστημονικές μεθόδους θα αποτελεί πάντα ένα τεράστιο επιστημονικό πεδίο
έρευνας και σημαντικών επιστημονικών ανακαλύψεων.
Στη συγκεκριμένη εργασία, αρχικά αναφέρονται και αναλύονται τα
χρηματοοικονομικά μέσα ώστε να γίνουν κατανοητά στους αναγνώστες και να
κατανοηθεί πλήρως η σημαντικότητα τους. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα
νευρωνικά δίκτυα και εξηγείται η σημαντικότητά τους στην πρόβλεψη και ανάλυση
των χρηματοοικονομικών μέσων.
Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, δημιουργούμε
νευρωνικά μοντέλα για την πρόβλεψη της κίνησης 16 ισοτιμιών βασιζόμενοι σε
ιστορικές τιμές των δεικτών της περιόδου από 4 Ιανουαρίου 2005 έως 18 Απριλίου
2016. Χρησιμοποιούμε αυτό το μοντέλο για την πρόβλεψη της ημερήσιας κίνησης του
δείκτη και εφαρμόζουμε στρατηγική συναλλαγών σύμφωνα με την οποία, όταν η
πρόβλεψη έχει θετικό πρόσημο προχωρούμε σε αγορά μετοχών του δείκτη. Όταν η
πρόβλεψη έχει αρνητικό πρόσημο προχωρούμε σε πώληση των μετοχών του δείκτη.
Η απόδοση της στρατηγικής συναλλαγών που βασίζεται στα νευρωνικά
μοντέλα που αναπτύξαμε συγκρίνεται με την πραγματική τιμή του δείκτη για την
περίοδο που αναφέραμε παραπάνω στην οποία χωρίζουμε τις τιμές σε δείγμα ελέγχου
(out of sample) και δείγμα εκπαίδευσης (in sample) του νευρωνικού μοντέλου.
Τα αποτελέσματα της ικανότητας πρόβλεψης του νευρωνικού δικτύου που
αναπτύξαμε είναι πολύ ικανοποιητικά και σε σύγκριση με άλλες στρατηγικές
διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εξετάσαμε στην πράξη, τα νευρωνικά δίκτυα
αποφέρουν μεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίων με μεγάλη διαφορά.
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KΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή
Η δυνατότητα πρόβλεψης των αποδόσεων των κεφαλαιουχικών στοιχείων
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά ζητήματα το οποίο εδώ και
αρκετές δεκαετίες ελκύει το ενδιαφέρον τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των
επαγγελματιών στις κεφαλαιαγορές. Livanis (2007).
Πολλά είδη μοντέλων χρησιμοποιούνται σήμερα για να εξηγούν τις αποδόσεις
κεφαλαιουχικών στοιχείων ως ένα σταθμισμένο συνδυασμό των επιδράσεων
διαφορετικών παραγόντων. Παρ΄ όλα αυτά δεν υπάρχει λόγος (πέρα από την ευκολία
της ανάλυσης) να υποθέσουμε ότι η σχέση μεταξύ των αποδόσεων των
κεφαλαιουχικών στοιχείων και των καθοριστικών παραγόντων που αναφέραμε, είναι
αποκλειστικά γραμμική και οι παράγοντες είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Με άλλα
λόγια είναι εξαιρετικά πιθανόν ότι οι διακυμάνσεις των τιμών να οφείλονται σε κάποιο
βαθμό, σε μη γραμμικές και διάφορες διαδικασίες που δεν εξαρτώνται από τις
κεφαλαιαγορές. Έτσι ίσως είναι δυνατόν με μη γραμμικά υποδείγματα όπως τα
νευρωνικά δίκτυα να προσεγγίσουμε καλύτερα τη δομή της αγοράς στη βάση ολικώς
ή μερικώς καθοριστικών αλλά μη γραμμικών υποδειγμάτων.
Τα τελευταία χρόνια τα νευρωνικά δίκτυα καθιερώνονται όλο και περισσότερο
στο χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας αλλά και της εμπορικής και επαγγελματικής
εκμετάλλευσης. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ικανότητά να προσεγγίζουν μη
γραμμικές σχέσεις χωρίς να κάνουν εκ των προτέρων υποθέσεις αναφορικά με τη φύση
της διαδικασίας που δημιουργεί το υπό εξέταση φαινόμενο. Αυτό είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο στις χρηματοοικονομικές εφαρμογές όπου γίνονται πολλές υποθέσεις αλλά
λίγα πράγματα είναι γνωστά.
Αυτές οι ιδιότητες είναι που κάνουν τα νευρωνικά δίκτυα να ξεπερνούν τις
γραμμικές στατιστικές προσεγγίσεις, τα οικονομετρικά υποδείγματα και άλλες
συμβατικές μεθόδους σε ένα μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών εφαρμογών.
Έτσι τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να προσδιορίσουν σημαντικούς, παράγοντες λήψης
αποφάσεων που φαίνονταν να είναι άσχετοι ή ακόμα και παράγοντες που δεν
συνδέονταν με τις παραδοσιακές θεωρίες.
Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι η ανάπτυξη ενός νευρωνικού μοντέλου
μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στην πρόβλεψη αποδόσεων κεφαλαιουχικών
στοιχείων. Livanis (2007).
7

Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των
νευρωνικών δικτύων στη διαμόρφωση στρατηγικής συναλλαγών. Για το σκοπό αυτό
θα δημιουργηθούν νευρωνικά μοντέλα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην πρόβλεψη
της κίνησης 16 ισοτιμιών και στη συνέχεια θα γίνει σύγκριση με τις πραγματικές τιμές
των ισοτιμιών.
Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, με πρώτο κεφάλαιο αυτό της
εισαγωγής.
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής
βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας με σκοπό να μελετηθούν οι πιο πρόσφατες εργασίες
που ασχολούνται με την χρήση των νευρωνικών δικτύων, των χρηματοοικονομικών
μέσων με σκοπό την μεγαλύτερη απόδοση των κεφαλαίων και την διαμόρφωση
στρατηγικών συναλλαγών.
Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται βιβλιογραφική έρευνα και ανασκόπηση όλων των
χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς επίσης αναλύονται οι χρήσεις αυτών αλλά και που
βρίσκουν πάτημα στην καθημερινή μας ζωή.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αφού γίνει ανάλυση και παρουσίαση των βασικών
χαρακτηριστικών των νευρωνικών δικτύων αλλά και των λειτουργιών τους, θα
αναπτυχθεί η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την ανάπτυξη του νευρωνικού
μοντέλου που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία.
Στο επόμενο κεφάλαιο, αναλύεται η δημιουργία του νευρωνικού δικτύου, οι
ισοτιμίες, αλλά και οι δείκτες τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν. Εξηγούνται
όλες οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα των ερευνών μας και παράλληλα, αναλύεται
η εμπειρική έρευνα που ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των πραγματικών
αποτελεσμάτων σχετικά με την απόδοση κεφαλαίων για τους δείκτες που
χρησιμοποιήθηκαν.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο θα γίνει μία μικρή ανασκόπηση της εργασίας, θα
αναφερθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μας και θα εξεταστεί η
αποτελεσματικότητά της ερευνάς μας. Παράλληλα, θα γίνουν κάποιες προτάσεις για
περεταίρω έρευνα και αναζήτηση πάνω στον συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Οι Sureshkumar και Elango, σε άρθρο τους, αναδεικνύουν την σημαντικότητα
των τεχνητών νευρωνικών δικτύων στην λήψη των επενδυτικών αποφάσεων.
Παράλληλα, αναφέρουν πως λόγω της τεχνολογίας αλλά και της παγκοσμιοποίησης,
πάρα πολλοί επενδυτές, χρησιμοποιούν τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα με μεγάλη
αποτελεσματικότητα και ευστοχία στις προβλέψεις τους. Πολλές εφαρμογές των
νευρωνικών δικτύων, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής (πολυστρωματικά νευρωνικά δίκτυα
κ.α.) αλλά και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται αποδεικνύονται πολύ χρήσιμα και
εξαιρετικά σημαντικά εργαλεία στην πρόβλεψη των χρηματοοικονομικών μέσων.
Το 2012 οι Adebiyi Ayodele et. al., γράφουν για την σπουδαιότητα και την
σημαντικότητα που έχουν οι πληροφορίες στις συναλλαγές των χρηματοοικονομικών
μέσων, Αναφέρουν πως αποτελεσματικότερος τρόπος αξιοποίησης όλων των
πληροφοριών για την επίτευξη κερδοφόρων αποτελεσμάτων είναι η χρήση νευρωνικών
δικτύων σε συνδυασμό με την τεχνική ανάλυση των εν λόγω χρηματοοικονομικών
μέσων.
Την ίδια χρονιά (2012) Οι Janko Straßburg et. al., σε έρευνα τους, κάνουν λόγο
για την σπουδαιότητα που έχει η διαδικασία άντλησης πληροφοριών σχετικά με τις
συναλλαγές χρηματοοικονομικών μέσων αλλά και στην χρήση γενετικών αλγορίθμων
για τον καθορισμό των αποφάσεων συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύουν
έναν γενετικό αλγόριθμο για την βελτιστοποίηση των αποφάσεων συναλλαγών
βασιζόμενοι σε δεδομένα από την χρηματαγορά της Μαδρίτης.
Οι Metghalchi και Garza-Gomez από το πανεπιστήμιο του Χιούστον –
Βικτόρια, το 2013, σε μία δημοσίευση τους αναφέρονται σε μία έρευνα που
εκπονήσανε

κάνοντας

την υπόθεση ότι

εάν η

τεχνική

ανάλυση των

χρηματοοικονομικών μέσων (βασισμένα στην ιρλανδική χρηματαγορά) δεν προβλέπει
σωστά τις τιμές αυτών, τότε τα κέρδη των ημερών που «αγοράζουμε» και αυτά των
ημερών που «πουλάμε» είναι τα ίδια. Μέσω της έρευνας, η αρχική υπόθεση
απορρίπτεται, αναφέροντας τον σημαντικό ρόλο που παίζουν εκτός από την τεχνική
ανάλυση και τα κόστη των συναλλαγών στα κέρδη των επενδυτών.
Σε άλλο άρθρο του 2013 των Hoffmann και Shefrin, διαπιστώθηκε πως οι
ατομικοί επενδυτές που χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση στις συναλλαγές τους,
παίρνουν πολύ λιγότερα κέρδη σε σχέση με τους επενδυτές που δεν την λαμβάνουν
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σοβαρά υπόψιν. Η ερευνά τους, βασίστηκε σε ένα στατιστικό δείγμα Ολλανδών
επενδυτών από το 2000 έως το 2006. Συμπέραναν, πως οι συγκεκριμένοι επενδυτές,
έχουν μεν κέρδη βραχυπρόθεσμα αλλά αποφεύγουν να επενδύσουν σε επιλογές με
ρίσκο, αποκομίζοντας εν τέλει χαμηλά κέρδη.
Το 2013, παρουσιάστηκε επίσης από τους Reza Hafezi et. al., ένα νέο μοντέλο
νευρωνικών δικτύων, το BNNMAS (Bat – neural network multi – agent system) που
σκοπό είχε να προβλέπει τις μελλοντικές τιμές του δείκτη DAX. Το συγκεκριμένο
μοντέλο νευρωνικού δικτύου είχε 8 στρώματα - layers επεξεργασίας δεδομένων και
έπαιρνε ιστορικές τιμές 8 ετών για τον εξεταζόμενο δείκτη. Στη συγκεκριμένη έρευνα,
γίνεται επίσης σύγκριση του εξεταζόμενου μοντέλου με άλλους αλγορίθμους και άλλα
μοντέλα νευρωνικών δικτύων.
Οι Cain Evansa et. al., σε έρευνα που έγινε το 2013, πραγματεύονται την χρήση
νευρωνικών δικτύων και γενετικών αλγορίθμων στην πρόβλεψη των τιμών της αγοράς
του FOREX. Παρ΄ όλη την ρευστότητα της συγκεκριμένης αγοράς, και την δυσκολία
της συγκεκριμένης έρευνας, αποδείξανε ότι οι 3 πιο διαδεδομένες ισοτιμίες,
GBP∖USD, EUR∖GBP, και EUR∖USD και με ιστορικές τιμές 70 εβδομάδων, σε
ποσοστό κοντά στο 95 % δεν λαμβάνουν τυχαίες τιμές.
Οι Niaki και Hoseinzade προσπάθησαν σε έρευνα τους το 2013, να προβλέψουν
την πορεία του δείκτη S&P 500 χρησιμοποιώντας νευρωνικά δίκτυα. Στην
συγκεκριμένη έρευνα, αναζητούν ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των
τεχνητών νευρωνικών δικτύων που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τέλος, καταλήγουν στο
συμπέρασμα πως αυτά τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούν τα πιο
σημαντικά (Influential) χαρακτηριστικά είναι αυτά που αποφέρουν και τα μεγαλύτερα
κέρδη.
Σε μία δημοσίευση των Devadoss και Ligori το 2013, γίνεται λόγος για το πόσο
σημαντική είναι η εκμετάλλευση των οικονομικών πληροφοριών από τους επενδυτές
των χρηματοοικονομικών μέσων και ποσό πολύ αυτές επηρεάζονται από πολλές
παραμέτρους οικονομικές, πολιτικές κλπ. Έτσι, δημιούργησαν ένα τεχνητό νευρωνικό
δίκτυο με πολλά στρώματα στα οποία εισάγονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες
αλλά και οι δείκτες της τεχνικής ανάλυσης ώστε να εξάγονται οι προβλέψεις για την
χρηματαγορά της Βομβάης στην Ινδία.
Το 2014 οι Atsalakis και Psomatakis σε άρθρο τους, επισημαίνουν πως τα
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, έχουν αποδειχθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την
μη παραμετρική μοντελοποίηση των δεδομένων σε πολλές περιπτώσεις που η έξοδος
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είναι μια μη γραμμική συνάρτηση των εισόδων. Στο συγκεκριμένο άρθρο
πραγματεύονται την ικανότητα πρόβλεψης της τάσης στο χρηματιστήριο Αθηνών
χρησιμοποιώντας ένα υβριδικό μοντέλο αλλά και την οικονομική τεχνική ανάλυση. Το
μοντέλο που επεξεργάζεται στο άρθρο, εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας γενετικούς
αλγορίθμους αλλά και την μέθοδο του Νεύτωνα. Επίσης, εξετάστηκε η
αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου νευρωνικού δικτύου σε τρείς κύριες μετοχές
του

χρηματιστηρίου

Αθηνών.

Παράλληλα,

τρεις

κύριοι

τεχνικοί

δείκτες

χρησιμοποιήθηκαν ως είσοδοι στην εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου, οι Relative
Strength Index, Price Rate of Change και moving average. Στο τέλος, εξετάστηκαν τα
στατιστικά σφάλματα και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με την στρατηγική buy and
hold.
Το επόμενο έτος (2015), σε μελέτη των Rajashree Dash και Pradipta Kishore
Dash, γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν αποτελεσματικότερες αποφάσεις για
συναλλαγές χρηματοοικονομικών μέσων χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό σύστημα
βασισμένο και συνδεδεμένο με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ceflann - computational
efficient functional link artificial neural network ). Συγκεκριμένα, το σύστημα θα
παράγει σήματα 0 ή 1 αναλόγως την απόφαση και θα συμπεριλαμβάνει την φορά αλλά
και τους δείκτες τεχνικής ανάλυσης. Η καινοτομία της συγκεκριμένης μελέτης, είναι η
προσπάθεια που γίνεται ώστε οι κερδοφόρες χρηματοοικονομικές μας επενδύσεις να
μας προσφέρουν νέες επενδυτικές συμβουλές για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
Παράλληλα η συγκεκριμένη μελέτη, συγκρίνεται με κάποιες άλλες παρόμοιες τεχνικές
μάθησης και εκπαίδευσης νευρωνικού δικτύου.
Σε μία πολύ πρόσφατη έρευνα που εκπονήθηκε το 2016, οι Radoi και Olteanu
αναφέρουν πως η διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων, είναι
ένας συνδυασμός ενεργειών που βασίζεται σε μία σειρά από επιστημονικά μοντέλα
μέσω των οποίων είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η οικονομική απόδοση των αγορών και
των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι επενδυτές. Επισημαίνουν επίσης, πως η
διαχείριση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου έχει ως στόχο να μεγιστοποιήσει την
κερδοφορία δεδομένου του κινδύνου που υπάρχει και να βελτιώσει την σχέση των
επενδυτών απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο. Τα επιστημονικά μοντέλα που
πραγματεύεται το άρθρο, αναφέρονται στην διαχείριση χαρτοφυλακίου και
εξετάζονται μόνο με οικονομικά επιχειρήματα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Τα χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά μέσα, είναι ένα τεράστιο φάσμα προϊόντων και
υπηρεσιών τα οποία εξυπηρετούν χρηματικές, χρηματοδοτικές και γενικότερα
οικονομικές ανάγκες ανθρώπων και οργανισμών. Όπως αναφέρεται και στο Δ.Λ.Π 32,
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα:
 Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μία οντότητα και
 Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μία άλλη
οντότητα.
Τα τελευταία χρόνια, τα χρηματοοικονομικά μέσα, βρίσκονται στο επίκεντρο
τεράστιων αλλαγών σε πολλούς τομείς όπως διοικητικό, τεχνολογικό και
επιχειρηματικό τομέα. Πολλές φορές, παρατηρούμε πως τα χρηματοοικονομικά μέσα
αποτελούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων
αποτελώντας παράλληλα μία καλή επενδυτική κίνηση για κάθε ενδιαφερόμενο
επενδυτή.
Αναμφισβήτητα, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, παρέχουν τεράστιες
δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων, κεφαλαίων κινήσεως,
γενικών μισθώσεων, ελάττωσης επιχειρηματικών κινδύνων, αντισταθμίσεως κινδύνων
κ.α. Η διάδοση που έχουν γνωρίσει σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις αναδεικνύουν όλα
τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε.
Ακόλουθο όλων των ανωτέρω είναι η αύξηση των θέσεων απασχόλησης καθώς
ένας νέος τομέας παραγωγής πλούτου ανοίγεται μέσα στην παραγωγική διαδικασία.
Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω θα αναφέρουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για
χρηματοοικονομικά μέσα.
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Μετοχές – μετοχικά προϊόντα
Οι γνωστές σε όλους μας μετοχές είναι τα ίσα μερίδια που απαρτίζουν όλη την
αξία μίας εταιρείας. Στην ουσία είναι μικροί τίτλοι ιδιοκτησίας που κάνουν τον κάτοχό
τους να συμβάλει στη χρηματοδότηση της εταιρείας, αναλαμβάνοντας ένα
συγκεκριμένο ρίσκο και αναμένοντας βέβαια κάποιο αντίστοιχο όφελος από αυτή του
την «επένδυση». Οι συναλλαγές με μετοχές τα τελευταία χρόνια, έχουν γνωρίσει
τεράστια ανάπτυξη και από μέρους των εταιρειών και από μέρους του απλού
επενδυτικού κοινού.
Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται σε συγκεκριμένες αιτίες και λόγους ως εξής:
 Η μεγάλη δημοτικότητα του χρηματιστηρίου. Έχει δημιουργηθεί ένα θεσμικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι χρηματαγορές μέσα σε συνθήκες ίσου
ανταγωνισμού.
 Άμεση χρηματοδότηση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών
σχεδίων. Παραδείγματα αποτελούν πολλοί μικροεπενδυτές, που προσπαθούν να
χρηματοδοτήσουν μία νέα επιχειρηματική ιδέα μέσω του χρηματιστηρίου και της
κεφαλαιαγοράς
 Προσφέρουν νέες επενδυτικές ιδέες και κάνουν τους μικροεπενδυτές να
αποταμιεύουν τα χρήματά τους, αγοράζοντας μετοχές. Για αντάλλαγμα φυσικά
λαμβάνουν, την αμοιβή για τον επιχειρηματικό κίνδυνο που επωμίζονται.
 Οι διεθνοποιημένες κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές, δίνουν πρόσβαση σε
κεφάλαια του εξωτερικού. Συνεπώς καταργούνται τα σύνορα των κεφαλαίων και
μπορεί οποιοσδήποτε επενδυτής να επενδύσει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του
εξωτερικού επιθυμεί.
 Η δυνατότητα που δίνεται σε μία εταιρεία να αμείψει εργαζομένους με την
προσφορά μετοχών.
Είδη των μετοχών:
Οι μετοχές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
1) Τις κοινές μετοχές
Είναι οι συνήθεις μετοχές που όλοι γνωρίζουμε, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησιακούς
τίτλους και δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να συμμετέχει στη διοίκηση της
εταιρείας με την ψήφο του στην γενική συνέλευση των μετόχων. Αυτό αποτελεί την
πιο σημαντική εξουσία καθώς στην γενική συνέλευση αποφασίζονται όλα τα καίρια
ζητήματα της εταιρείας και τα ζητήματα που αφορούν την βιωσιμότητά της. Οι κοινοί
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μέτοχοι επίσης, έχουν δικαίωμα στα κέρδη της εταιρείας αλλά και στο προϊόν
εκκαθάρισης σε περίπτωση που πτωχεύσει.
2) Και τις προνομιούχες μετοχές
Οι προνομιούχες μετοχές, μπορεί να μη δίνουν δικαίωμα ψήφου στον κάτοχό τους,
παρ΄ όλα αυτά απολαμβάνουν προνομιακά δικαιώματα στον στην απόδοση μερίσματος
ακόμα και αν η επιχείρηση δεν παρουσιάσει κέρδη. Ή σε περιπτώσεις αύξησης του
μετοχικού της κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών καθώς και δικαίωμα προτίμησης
στην περίπτωση εργασιών και εκκαθάρισης της επιχείρησης.

Τραπεζικά προϊόντα
Οι τράπεζες σήμερα έχουν μπει για τα καλά στη καθημερινή μας ζωή, για το
λόγο αυτό δε θα μπορούσαν να λείπουν από την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών
σχετικών με χρηματοοικονομικά μέσα.
Από τα πολύ παλιά χρόνια όταν ακόμα άρχισαν να εργάζονται οι τράπεζες,
δίνονταν δυνατότητα στους επιφανείς και οικονομικά ευκατάστατους πολίτες, να
δίνουν και να λαμβάνουν χρήματα με κάποια πίστωση (με καρνέ επιταγών). Με το
πέρασμα των χρόνων όλη αυτή η «τραπεζική» αναπτύχθηκε ραγδαία και σήμερα οι
τράπεζες

έχουν

μεγάλο

μερίδιο

στην

παροχή

υπηρεσιών

που

αφορούν

χρηματοοικονομικά μέσα.
Η ανάπτυξη αυτή, οφείλεται στους εξής λόγους:
 Συνδυασμοί καταθετικών, πιστωτικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 Στην εύκολη αγοραπωλησία χρεών και απαιτήσεων με τη διαδικασία της
τιτλοποίησης.
 Στα νέα προϊόντα λιανικής τραπεζικής που αναπτύχθηκαν.
 Στην ευρεία χρήση των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.
Οι τράπεζες λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού αλλά και της βαθιάς οικονομικής
κρίσης, έχουν ξεπεράσει τον πραγματικό ρόλο τους (χορηγήσεις και καταθέσεις) και
δραστηριοποιούνται σε νέους κλάδους, όπως οι πωλήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων,
επενδυτικών προϊόντων αλλά και γενικότερα συνδυασμένα και δομημένα προϊόντα
λιανικής τραπεζικής.

Ποια είναι τα αμιγώς τραπεζικά προϊόντα;
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 Λογαριασμοί όψεως
 Λογαριασμοί ταμιευτηρίου
 Τρεχούμενοι λογαριασμοί
 Προθεσμιακές καταθέσεις
 Λογαριασμοί σε συνάλλαγμα
 Πάσης φύσεως χορηγήσεις

Ομόλογα – ομολογιακοί τίτλοι
Οι ομολογιακοί τίτλοι είναι τίτλοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως από
επιχειρήσεις, οργανισμούς και κράτη για βραχυπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση.

Αποτελούν

τίτλους

χρέους

που

δημιουργούν

οικονομικές

υποχρεώσεις και απαιτήσεις στα συναλλασσόμενα μέρη. Τα ομόλογα έχουν κάποια
χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να τα αναλύσουμε ως εξής:
 Αποτελούν εξελιγμένη μορφή χρέους, και συνάπτεται ανάμεσα σε δύο μέρη, τον
εκδότη και τον επενδυτή στους οποίους δημιουργούνται οικονομικές απαιτήσεις
και υποχρεώσεις εκατέρωθεν.
 Κάθε ομολογιακός τίτλος έχει μία ονομαστική αξία που υποχρεούται ο εκδότης, να
καταβάλει στον επενδυτή στην λήξη του ομολόγου. Επιπλέον της ονομαστικής
αξίας, ο εκδότης πρέπει να καταβάλει το επιτόκιο της έκδοσης αλλά και να
καταβάλλει περιοδικά το τοκομερίδιο ή κουπόνι στον επενδυτή
 Διαθέτονται με δημόσια εγγραφή ή με δικαίωμα προεγγραφής και αγοράς από κάθε
επενδυτή. Αν διατεθεί σε τιμή κατώτερη του αρτίου τότε η διαφορά αποτελεί
αφορολόγητη κεφαλαιακή υπεραξία.
 Οι ομολογιακοί τίτλοι είναι ανταλλάξιμοι, συναλλάσσονται συνεχώς με μεγάλη
εμπορευσιμότητα και μικρό συναλλακτικό κόστος.
 Η διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 τρίμηνο έως και 50 ή ακόμα και 60 χρόνια
 Είναι πολύ ευέλικτα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς προσφέρουν πολλές
ευκολίες στα συναλλασσόμενα μέρη, όπως εξόφληση μίας έκδοσης πριν τη λήξη
της, ομολογιακοί τίτλοι χωρίς τοκομερίδια, σύνδεση με άλλα χρηματοοικονομικά
μέσα αλλά και νέα μετοχικά προϊόντα.
 Οι τιμές των ομολογιακών τίτλων επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες
οικονομικούς και εξωτερικούς που αφορούν το οικονομικό κλίμα. Κάποιοι
παράγοντες αποτελούν τον ρυθμό του πληθωρισμού, το επίπεδο των επιτοκίων, τις
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προοπτικές τους εκδότη, το κλίμα στον κλάδο του εκδότη αλλά και άλλοι πολλοί
παράγοντες όπως το εισόδημα των πολιτών και διάφορα μεγέθη της οικονομίας.
 Έχουν καθιερωθεί ειδικές διαβαθμίσεις ανάλογα με την αξιοπιστία του εκδότη.
Είδη ομολογιακών τίτλων
 Έντοκα γραμμάτια δημοσίου, τα οποία εκδίδονται από το δημόσιο
 Ομόλογα ή ομολογίες

Ασφαλιστήρια συμβόλαια
Οι γνωστές σε όλους μας ασφάλειες, είναι μία μορφή χρηματοοικονομικών
μέσων καθώς μας προστατεύουν από οποιαδήποτε οικονομική αλλά και όχι μόνο ζημία
που ενδέχεται να υποστούμε. Οι ασφάλειες, έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθηση σε όλο τον
κόσμο και χρησιμοποιούνται ευρέως από ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μας προστατεύουν από κάθε κίνδυνο που μπορεί
να υπάρχει. Πιο συγκεκριμένα:
 Μπορεί να αντισταθμίζουν οικονομικούς κινδύνους
 Μας διασφαλίζουν από όλους τους κινδύνους και τα τυχαία περιστατικά
 Προσφέρουν απόδοση των κεφαλαίων μας
 Εξασφαλίζουν την σύνταξη και την υγεία μας
Γενικότερα οι ασφαλιστικές εταιρείες ιδιαίτερα στο εξωτερικό, υπήρξαν
παραδείγματα για τη λειτουργία των κοινωνικών και ιδιωτικών ασφαλιστικών ταμείων.
Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως σήμερα η ιδιωτική ασφάλιση θεωρείται από τα πιο
αξιόπιστα χρηματοοικονομικά μέσα καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί
θεμελιώδη

εγγυητή

των

ασφαλιστηρίων

συμβολαίων

παρέχοντας

στους

ασφαλισμένους πολλές δικλίδες ασφαλείας.
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Χρηματοδοτική μίσθωση
Είναι γνωστό ως Leasing και αποτελεί μία μορφή ενοικίασης και πιστοδότησης
στην οποία, ο εκμισθωτής παραχωρεί στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης
κεφαλαιουχικού και άλλου εξοπλισμού με αντάλλαγμα ένα συμφωνηθέν μίσθωμα.
Η χρηματοδοτική μίσθωση έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη σε όλον τον κόσμο καθώς
δεν απαιτεί μεγάλα χρηματικά κεφάλαια και επίσης, δίνονται πολύ μεγάλα φορολογικά
και λογιστικά κίνητρα.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της χρηματοδοτικής μίσθωσής αλλά και ο λόγος που
χρησιμοποιούνται ευρέως είναι τα εξής:
 Είναι μία μορφή μίσθωσης και πιστοδότησης και αντιμετωπίζει προβλήματα
χρηματοδότησης.
 Διευκολύνει επιχειρήσεις με προβλήματα ρευστότητας ώστε να ολοκληρώνουν τον
οικονομικό προγραμματισμό τους.
 Είναι εναρμονισμένες με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς που η τεχνολογία
μεταβάλλεται ραγδαία καθημερινά.
 Παρέχει στις πιστοδοτούμενες εταιρείες οποιοδήποτε είδος εξοπλισμού όπως
εργαλεία, αυτοκίνητα, ακίνητα κλπ.
 Παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε μεγάλες επενδύσεις
χωρίς την χρήση των ιδίων κεφαλαίων που έχουν μεγάλο κόστος.
 Δίνει την δυνατότητα μεγάλων πιστώσεων σε εταιρείες που έχουν προβλήματα
ρευστότητας.
 Παρέχουν μεγάλα φορολογικά και λογιστικά κίνητρα.

Πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων
Όλες οι επιχειρήσεις πωλούν ή εμπορεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα
οποία παράγουν είτε τοις μετρητοίς είτε με πίστωση, κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Από
την στιγμή κατά την οποία θα γίνει μια πώληση με πίστωση, αυξάνονται οι εισπρακτέοι
της λογαριασμοί της πωλήτριας εταιρείας. Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων
(Factoring) είναι μία σύμβαση μεταξύ ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων,
που είναι είτε τράπεζα, είτε ειδική ανώνυμη εταιρεία (συνήθως είναι θυγατρική
κάποιας τράπεζας), και μιας επιχείρησης που ασχολείται με την πώληση αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών.
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Περιεχόμενο της σύμβασης είναι ότι η εταιρεία Factoring αναλαμβάνει να
παρέχει στην επιχείρηση του πελάτη της, για το διάστημα που συμφωνείται και έναντι
αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την προεξόφληση, τη λογιστική και νομική
παρακολούθηση καθώς και την είσπραξη απαιτήσεων κατά των πελατών της. Οι
σημαντικότερες από τις υπηρεσίες είναι οι παρακάτω:
 Αξιολόγηση της φερεγγυότητας των πελατών της επιχείρησης/πωλητή και κάλυψη
του πιστωτικού της κινδύνου.
 Διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεών της
Χορήγηση χρηματοδότησης.
Με τη σύμβαση επιδιώκονται κυρίως 3 σκοποί:
1. Χρηματοδοτικός: Ο προμηθευτής μεταβιβάζει στον πράκτορα τις εκκρεμείς
απαιτήσεις του από τη διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών και ο πράκτορας του
καταβάλει αμέσως το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων, αφού αφαιρέσει το
ποσοστό που αντιστοιχεί στον προεξοφλητικό τόκο. Η ρευστοποίηση των
απαιτήσεων της επιχείρησης κατά των πελατών της εξασφαλίζει σε αυτήν
ρευστότητα και ευχέρεια οικονομικής κίνησης.
2. Διαχειριστικός: Ο πράκτορας αναλαμβάνει την παρακολούθηση των χρηματικών
απαιτήσεων, την όχληση των οφειλετών, την είσπραξη των απαιτήσεων,
ενδεχομένως και τη δικαστική επιδίωξη της είσπραξης, έτσι ώστε ο προμηθευτής
να απαλλάσσεται από την απασχόληση και τις δαπάνες που συνδέονται με τις εν
λόγω ενέργειες.
3. Εξασφαλιστικός: Στη σύμβαση συμφωνείται ότι ο πράκτορας θα πιστώσει το
λογαριασμό του πελάτη του με το ποσό της απαίτησης, ακόμα και αν δεν μπορέσει
να την εισπράξει από τον οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, ο πράκτορας
αναλαμβάνει τον κίνδυνο του μη εισπράξιμου της απαίτησης. Αυτό σημαίνει ότι,
εάν ο πράκτορας δεν μπορέσει να εισπράξει την απαίτηση λόγω αφερεγγυότητας
του οφειλέτη, δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση κατά του προμηθευτή.

Τα αμοιβαία κεφάλαια
Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν έναν θεσμό συγκέντρωσης κεφαλαίων από
μεγάλο αριθμό αποταμιευτών που τοποθετούνται ενιαία από εταιρείες διαχείρισης
κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) σε συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια σε ανταπόκριση στους στόχους
και τις προτιμήσεις των επενδυτών.
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Τα αμοιβαία κεφάλαια, παρέχουν ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα στους
αποταμιευτές – επενδυτές, την δυνατότητα αγοράς έτοιμων χαρτοφυλακίων αντί να τα
διαμορφώνουν οι ίδιοι. Κατά το πέρασμα του χρόνου, τα αμοιβαία κεφάλαια γνώρισαν
μεγάλη ανάπτυξη σε όλον τον κόσμο καθώς χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από επενδυτές.
Σήμερα, τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν τον πιο δημοφιλή δίαυλο
συλλογικών επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο.
Παράγοντες που συντέλεσαν στην ταχεία ανάπτυξη των αμοιβαίων κεφαλαίων:
 Θέσπιση αυστηρής νομοθεσίας μετά την κρίση το 1929 – 1936
 Ευνοϊκή φορολογική πολιτική για εισοδήματα από αμοιβαία κεφάλαια.
 Η ριζική μεταστροφή της οικονομικής πολιτικής την περίοδο 1971 – 1973.
 Θέσπιση ειδική νομοθεσίας που διευκόλυνε την ανάπτυξη των ανεξαρτήτων
ασφαλιστικών ταμείων.
 Τεχνολογική ανάπτυξη και ψηφιακή τεχνολογία
 Διεύρυνση επενδυτικών επιλογών με την τάση για παγκοσμιοποίηση.
Πλεονεκτήματα αμοιβαίων κεφαλαίων:


Αποτελούν εναλλακτικό τρόπο έμμεσων επενδύσεων από τους ατομικούς
επενδυτές αντί των τοποθετήσεων κεφαλαίων σε τράπεζες και παραδοσιακούς
χρηματοοικονομικούς φορείς.



Παρέχουν δυνατότητα διαφοροποίησης της επένδυσης μέσω της διαμόρφωσης
χαρτοφυλακίων

επιτυγχάνοντας

διασπορά

των

επενδύσεων

και

μείωση

επενδυτικού κινδύνου.


Μπορούν όλοι, ακόμα και οι μικροεπενδυτές να αγοράσουν μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων.



Η διαχείριση των κεφαλαίων γίνεται με λεπτομερειακή λογιστική παρακολούθηση
και δημοσιοποίηση όλων των εκθέσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων.



Οι ΑΕΔΑΚ, οι εταιρείες που διαχειρίζονται δηλαδή τα αμοιβαία κεφάλαια, είναι
εταιρείες άρτια οργανωμένες και παρέχουν υψηλή εξειδίκευση.



Λόγω του χαμηλού κεφαλαίου και των δυνατοτήτων που παρέχουν για αλλαγή
επενδυτικών θέσεων, παρέχουν μεγάλη ευελιξία στους επενδυτές.



Στις επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, οι επενδυτές μπορούν ανά πάσα στιγμή να
ρευστοποιήσουν την επένδυση τους. Άρα προσφέρουν δυνατότητα άμεσης
ρευστότητας.

19

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα
Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, μπορούν να χαρακτηριστούν μία επιστήμη
από μόνα τους. Αποτελούν στην ουσία, συμβάσεις δικαιωμάτων για μελλοντική αγορά
ή πώληση ενός χρηματιστηριακού τίτλου.
Με την χρήση των χρηματοοικονομικών παραγώγων, ένας επενδυτής έχει τη
δυνατότητα

να

αντισταθμίζει

τυχόν

κινδύνους

από

τις

συναλλαγές

των

χρηματοοικονομικών μέσων. Αποτελούν με άλλα λόγια ασφαλιστήρια συμβόλαια που
προστατεύουν τους επενδυτές από τους οικονομικούς κινδύνους που προκύπτουν από
τα χρηματοοικονομικά μέσα.
Οι βασικές κατηγορίες των παραγώγων είναι οι εξής:
 Παράγωγων δικαιωμάτων (options)
 Παράγωγων προθεσμιακών δικαιωμάτων (FUTURES)
 Δικαιωμάτων ανταλλαγών νομισμάτων (swaps)
Χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών παραγώγων:
 Αντισταθμίζουν και καλύπτουν τους κινδύνους που προέρχονται από τις
συναλλαγές των χρηματοοικονομικών μέσων.
 Παράγωγη αξία, δηλαδή, η τιμή τους εξαρτάται από τα χαρτοφυλάκια που
διαπραγματεύονται..
 Μπορούν να έχουν μικτή χρήση, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν και ως επενδύσεις
αλλά και ως ασφαλιστήρια συμβόλαια.
 Είναι εύκολα στην ανταλλαγή τους
 Εύκολη ρευστοποίηση
 Διαφάνεια καθώς οι τιμές τους δημοσιεύονται καθημερινά
 Χαμηλό συναλλακτικό κόστος
 Φερεγγυότητα

Τιτλοποιήσεις χρεών και απαιτήσεων
Η αυξημένη ανάγκη ρευστότητας αλλά και ο μεγάλος ανταγωνισμός των
επιχειρήσεων, των τραπεζών αλλά και των χρηματαγορών γενικότερα, έφερε στο
προσκήνιο

τις

τιτλοποιήσεις

χρεών

ή

απαιτήσεων.

Οι

τιτλοποιήσεις,

πρωτοεμφανίστηκαν στις Η.Π.Α στις αρχές τις δεκαετίας του 1950 αλλά στην Ευρώπη
έγιναν ευρέως γνωστές περίπου την δεκαετία του 1980.
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Τιτλοποίηση ουσιαστικά, ονομάζουμε την ομαδοποίηση απαιτήσεων ή χρεών
όπως για παράδειγμα στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, χρέη πιστωτικών
καρτών αλλά και γενικότερα χρέη από χορηγήσεις και την εκχώρηση αυτών σε μία
εταιρεία ειδικού σκοπού. Στη συνέχεια, η εταιρεία ειδικού σκοπού, εκδίδει χρεόγραφα
χρησιμοποιώντας ως εξασφάλιση τις εκχωριθείσες απαιτήσεις και τα πουλάει στους
επενδυτές. Τα κέρδη που αποκομίζει η εταιρεία ειδικού σκοπού, τα επιστρέφει στην
εκχωρούσα εταιρεία και τα κέρδη από τόκους και χρεολύσια, χρησιμοποιούνται για την
εξυπηρέτηση των τοκοχρεολυσίων των χρεογράφων που έχει εκδώσει η εταιρεία
ειδικού σκοπού.

Οι αγορές ξένου συναλλάγματος (FOREX)
Το Forex είναι η συντόμευση του όρου “Foreign Exchange” (συνάλλαγμα) και
τυπικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος
από τους επενδυτές και τους κερδοσκόπους. Για παράδειγμα, αν κάποιος επενδυτής
πιστεύει πως το δολάριο αναμένεται να υποχωρήσει σε αξία έναντι του ευρώ θα
πουλήσει δολάριο και θα αγοράσει ευρώ. Αν το ευρώ όντως ενισχυθεί, η αγοραστική
δύναμη για την αγορά δολαρίων έχει αυξηθεί άρα ο επενδυτής μπορεί τώρα να
αγοράσει περισσότερα δολάρια από πριν, αποκομίζοντας κέρδος.
Στην ουσία η αγορά του FOREX, είναι μία μικρογραφία όλων των
χρηματαγορών. Εννοώντας πως έτσι λειτουργούν όλοι οι επενδυτές. Αγοράζουν κάτι
που πιστεύουν ότι θα έχει ανοδική πορεία ή πουλάνε κάτι που θεωρούν πως θα έχει
καθοδική πορεία. Απλά όλες οι συναλλαγές έχουν αντικείμενο συναλλαγματικές
ισοτιμίες διαφόρων νομισμάτων.
Οι συναλλαγές αυτές του FOREX, έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθηση μέσα από τις
πλατφόρμες συναλλαγών χρηματοοικονομικών μέσων. Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες
προσφέρουν στους επενδυτές ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον συναλλαγών, δίνοντας
τους την δυνατότητα να κάνουν τεχνική ανάλυση αλλά και να χρησιμοποιήσουν
πολλά εργαλεία τα οποία βελτιστοποιούν τις επενδυτικές αποφάσεις.
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Συνδυαστικά και δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Τα προϊόντα αυτά, δεν είναι άλλο από έναν συνδυασμό κάποιων από τα
παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέραμε, τα οποία είναι έτοιμα και
δομημένα με έναν συγκεκριμένο τρόπο και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
επενδυτών – πελατών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα, έχουν γνωρίσει πολύ μεγάλη
άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελούν πρώτη επιλογή για καταναλωτές και
επιχειρήσεις η οποίες θέλουν να δημιουργήσουν ή να αυξήσουνε τα κεφάλαια τους.
Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες ή οι χρηματιστηριακές εταιρείες, συνδυάζουν
για παράδειγμα καταθέσεις, απαιτήσεις από τρίτους, κέρδη από ένα προϊόν, αποδόσεις
αμοιβαίων κεφαλαίων, κέρδη από ομόλογα ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοοικονομικό
προϊόν το οποίο δημιουργεί οικονομική απαίτηση ή οικονομική υποχρέωση, το κάνουν
ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν και το προσφέρουν στο επενδυτικό
κοινό.
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Η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων
Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από όλα όσα προαναφέραμε, τα
χρηματοοικονομικά μέσα είναι τόσο διαδεδομένα πλέον λόγω της μεγάλης
τεχνολογικής και οικονομικής εξέλιξης. Πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά προϊόντα
μπορούν να έχουν όλοι, ξεκινώντας από αυτούς που απλά έχουν μία σύνδεση ιντερνέτ
(για παράδειγμα FOREX) έως αυτούς που μπορούν να δημιουργήσουν – τιτλοποιήσουν
ένα τέτοιο προϊόν και να το διαθέσουν στην αγορά. Η απάντηση λοιπόν στο αρχικό
ερώτημα μπορεί να είναι απλή και ξεκάθαρη. Όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα
χρηματοοικονομικά μέσα και πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να πούμε πως όλοι τα
χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους συναλλαγές.
Η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων, έχει διευκολύνει την ζωή όλων μας,
στις συναλλαγές με τις τράπεζες, στην απόδοση των κεφαλαίων μας και γενικότερα
στην δημιουργία πλούτου για την οικονομία. Πολλές φορές η χρήση των
συγκεκριμένων προϊόντων έχει διχάσει την κοινή γνώμη λόγω οικονομικών
σκανδάλων, περιπτώσεων διαφθοράς των εμπλεκόμενων μερών ή και λόγω μη
απόδοσης των αναμενομένων κεφαλαίων. Αλλά όπως σε όλα τα προϊόντα της αγοράς,
έτσι και σε αυτά, οφείλουμε να είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι για τους κινδύνους που
διατρέχουμε ή να συμβουλευόμαστε τους αρμόδιους επαγγελματίες.
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Χρηματοοικονομικά μέσα και νευρωνικά δίκτυα
Στο προηγούμενο κεφάλαιο, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε και να
ερμηνεύσουμε τα χρηματοοικονομικά μέσα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και
διαμορφώνονται καθημερινά μέσα από την τεχνολογική και οικονομική εξέλιξη. Όμως
μικρή αξία έχουν τα χρηματοοικονομικά μέσα αν δεν ξέρουμε πως να τα εξηγούμε ή
πως να τα προβλέπουμε. Οι πληροφορίες, που σήμερα υπάρχουν και μας προσφέρονται
από παντού είναι θεμελιώδες εργαλείο στην χρήση και την πρόβλεψη των
χρηματοοικονομικών μέσων.
Στην βιβλιογραφική επισκόπηση της συγκεκριμένης εργασίας, παρατηρούμε
πως τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές και επιστήμονες ασχολούνται
με την πρόβλεψη των χρηματοοικονομικών προϊόντων χρησιμοποιώντας την
πληροφόρηση και τα αμέτρητα εργαλεία που προσφέρονται. Παράλληλα, μέσα από την
δική μας έρευνα, βλέπουμε πως η χρήση των νευρωνικών δικτύων για την μελέτη των
χρηματοοικονομικών μέσων γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη άνθηση. Ο συνδυασμός
των νευρωνικών δικτύων και της τεχνικής ανάλυσης των συγκεκριμένων προϊόντων
μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλέστερες επενδυτικές αποφάσεις.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε την πορεία ορισμένων
χρηματοοικονομικών δεικτών με την βοήθεια των νευρωνικών δικτύων και της
τεχνικής ανάλυσης με τους εξειδικευμένους δείκτες (indicators). Εδώ πρέπει να
αναφέρουμε τον σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι δείκτες τεχνικής ανάλυσης
(indicators) οι οποίοι σε συνδυασμό με την πληροφόρηση που προαναφέραμε αλλά και
την χρήση των νευρωνικών δικτύων που θα αναφέρουμε στη συνέχεια μπορούν να
οδηγήσουν σε πολύ ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την πορεία αλλά και την
αποδοτικότητα κάθε επένδυσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Νευρωνικά δίκτυα
Βιολογικός νευρώνας
Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα που θα εξετάσουμε στην συνέχεια, βασίζονται
αλλά και αποτελούν συνέχεια των βιολογικών νευρωνικών δικτύων. Τα βιολογικά
νευρωνικά δίκτυα, εξετάζονται εδώ και πολλά χρόνια και αποτελούν βάση πολλών
μελετών και ερευνών, με τις οποίες έχουμε καταφέρει να εξηγήσουμε τη δομή τους,
πολλές λειτουργίες τους αλλά όχι να τα εξηγήσουμε πλήρως και ορθά.
Για να κατανοήσουμε πλήρως τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα, μπορούμε να
αναφέρουμε πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα τεράστιο δίκτυο τέτοιων δικτύων
που συνδέονται μεταξύ τους (Ζαπράνης). Ο εγκέφαλός μας αποτελείται από 1011
νευρώνες που λειτουργούν ως υπολογιστικά κέντρα και συνδέονται μεταξύ τους μέσω
των συνάψεων.
Ο βιολογικός νευρώνας, αποτελείται από τους δενδρίτες, το σώμα, τον άξονα,
και τις συνάψεις (διάγραμμα 1. Σχηματική παράσταση του βιολογικού νευρώνα). Οι
δενδρίτες, αποτελούν τις εισόδους του νευρώνα και λαμβάνουν σήματα από άλλους
νευρώνες μέσω του άξονα και των συνάψεων που αποτελούν γραμμή επικοινωνίας
μεταξύ δύο νευρώνων. Το σώμα του νευρώνα, είναι αυτό που λαμβάνει και
επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα δεδομένα που εισέρχονται από τους δενδρίτες,
δημιουργεί έναν παλμό απόκρισης και τον μεταβιβάζει στον άξονα μόνο κάτω από
ορισμένες προϋποθέσεις. Στο τέλος κάθε άξονα υπάρχουν οι συνάψεις οι οποίες σχεδόν
αγγίζουν τους δενδρίτες άλλων νευρώνων και μεταβιβάζουν έναν ηλεκτρικό παλμό που
επηρεάζεται από την απελευθέρωση χημικών διαβιβαστών. Η αποτελεσματικότητα της
σύναψης μπορεί να ρυθμιστεί από τα σήματα τα οποία περνούν μέσα από αυτό ώστε
οι συνάψεις να μπορούν να μάθουν από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν.
Αυτή η εξάρτηση από το ιστορικό λειτουργεί ως μνήμη η οποία είναι πιθανόν να
ευθύνεται για την ανθρώπινη μνήμη. (Jain, 1996)
Ο εγκεφαλικός φλοιός των ανθρώπων είναι ένα επίπεδο φύλλο από νευρώνες
πάχους 2 με 3 χιλιοστών και επιφάνεια 2.200 τετραγωνικά εκατοστά. Όπως αναφέραμε,
ο εγκεφαλικός φλοιός περιλαμβάνει 1011 νευρώνες οι οποίοι είναι όσοι και τα άστρα
στον γαλαξία. Οι νευρώνες είναι μαζικά συνδεδεμένοι, κάθε νευρώνας είναι
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συνδεδεμένος με 103 έως 104 νευρώνες. Συνολικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος
περιλαμβάνει περίπου 1014 με 1015 συνδέσεις.
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Διάγραμμα 1: Αναπαράσταση βιολογικού νευρώνα
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Τεχνητός νευρώνας
Σύμφωνα με τους βιολογικούς νευρώνες που είδαμε προηγουμένως, μπορούμε
να αναφέρουμε και να περιγράψουμε έναν τεχνητό νευρώνα αλλά και το συνδυασμό
αυτών με την δημιουργία τεχνητών νευρωνικών δικτύων.

Διάγραμμα 2: Σχηματική αναπαράσταση των γενικών χαρακτηριστικών
μίας μονάδας επεξεργασίας (τεχνητού νευρώνα)
Όπως στον βιολογικό νευρώνα, εισάγονται πληροφορίες από τους δενδρίτες,
έτσι και στον τεχνητό νευρώνα, εισάγονται οι πληροφορίες από τις εισόδους του
νευρώνα οι οποίες όμως έχουν συγκεκριμένα βάρη. Στο σώμα του νευρώνα, γίνεται η
άθροιση των εισόδων με τα συγκεκριμένα βάρη και λαμβάνεται υπόψη και η
μεροληψία Θ. Στο τέλος ο τεχνητός νευρώνας, βγάζει κάποιο αποτέλεσμα ή είναι πολύ
πιθανό να αποτελεί και είσοδο ενός άλλου τεχνητού νευρώνα που κάνει την αντίστοιχη
επεξεργασία.
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Σύμφωνα με τον Ζαπράνη και το διάγραμμα 2, μπορούμε να περιγράψουμε
μαθηματικά την λειτουργία του τεχνητού νευρώνα ως εξής:

όπου
 𝑖𝑛𝑖(𝑡) είναι η τιμή της εισόδου τη δεδομένη χρονική στιγμή t όπου το i παίρνει τιμές
από 0 έως m.
 𝑤𝑖(𝑡) είναι η τιμή του βάρους τη δεδομένη χρονική στιγμή t όπου το i παίρνει τιμές
από 0 έως m
 θ είναι η μεροληψία
 γ είναι η συνάρτηση μεταφοράς / ενεργοποίησης
 out(t) είναι η τιμή της εξόδου τη δεδομένη χρονική στιγμή t

Συνάρτηση μεταφοράς ή ενεργοποίησης
Παρ΄ όλα αυτά όμως, είναι απαραίτητο, να γνωρίζουμε τον κανόνα με τον οποίο
καθορίζεται η έξοδος σύμφωνα με τις εκάστοτε εισόδους του νευρώνα. Ο κανόνας
αυτός, είναι γνωστός ως συνάρτηση μεταφοράς και με αυτόν συμπεριλαμβάνεται
υπόψη και αποφασίζεται η κατάσταση ενεργοποίησης την χρονική στιγμή t.
Η συνάρτηση μεταφοράς ή ενεργοποίησης, επιλέγεται ανάλογα με το πρόβλημα
που καλούμαστε να λύσουμε και συνήθως καλούμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα από
τέσσερα είδη συναρτήσεων. Τις εξής:
1. Συνάρτηση κατωφλιού
2. Γραμμική συνάρτηση
3. Μη γραμμική συνάρτηση – Σιγμοειδής συνάρτηση
4. Η συνάρτηση ράμπας
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Η συνάρτηση κατωφλιού ή προσήμου, έχει δύο δυνατές εξόδους. Αυτό
σημαίνει πως αν η είσοδος ξεπεράσει μία συγκεκριμένη τιμή (κατώφλι), η συνάρτηση
δίνει μία συγκεκριμένη τιμή, αν δεν ξεπεράσει το κατώφλι τότε δίνει μία άλλη τιμή.
Παράδειγμα συνάρτησης κατωφλιού είναι η συνάρτηση πρόσημου ως εξής:

Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε πως ένα νευρωνικό δίκτυο που χρησιμοποιεί την
συνάρτηση κατωφλιού ως κανόνα είναι ο τεχνητός νευρώνας perceptron.
Σχηματικά η συνάρτηση προσήμου στο παρακάτω διάγραμμα 3:

Διάγραμμα 3: Σχηματική αναπαράσταση της συνάρτησης προσήμου
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Η γραμμική συνάρτηση χρησιμοποιείται στα νευρωνικά δίκτυα που οι είσοδοι
τους δεν μεταβάλλονται σε σχέση με την έξοδο τους. Στην περίπτωση της γραμμικής
συνάρτησης μεταφοράς ο τεχνητός νευρώνας κάνει γραμμικό μετασχηματισμό πάνω
στο άθροισμα των σταθμισμένων εισόδων και της μεροληψίας. (Krenker et all, 2011).
Σχηματικά η γραμμική συνάρτηση στο παρακάτω διάγραμμα 4:

Διάγραμμα 4: Σχηματική αναπαράσταση της γραμμικής συνάρτησης
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Όταν χρησιμοποιείται μη γραμμική συνάρτηση μεταφοράς, συνήθως
χρησιμοποιείται η σιγμοειδής συνάρτηση η οποία είναι η πιο συνηθισμένη αλλά και η
πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη

µορφή συνάρτησης ενεργοποίησης. Ορίζεται σαν

αυστηρά αύξουσα συνάρτηση, η οποία παρουσιάζει εξομάλυνση και ασυµπτωτικές
ιδιότητες ως εξής:

Διάγραμμα 5: Σχηματική αναπαράσταση των συμμετρικών σιγμοειδών
συναρτήσεων ενεργοποίησης με τιμές μεταξύ -1 και +1

Όπου Τ είναι ένας συντελεστής ρύθμισης της ταχύτητας μετάβασης σε κάποια
από τις δύο ασύμπτωτες τιμές. Αυτό το είδος συναρτήσεων είναι σημαντικό γιατί
παρέχει μη γραμμικότητα στον νευρώνα κάτι που είναι απαραίτητο στην
μοντελοποίηση μη γραμμικών φαινομένων.
Εάν θέσουμε στην ανωτέρων εξίσωση k = -1 και c = 2, λαμβάνουμε τις
ασύμμετρες σιγμοειδείς συναρτήσεις ενεργοποίησης, οι οποίες επιστρέφουν τιμές
μεταξύ –1 και 1. (Zapranis, 2005)
Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 5, καθώς αυξάνεται η τιμή της παραμέτρου T
αυτή η οικογένεια συναρτήσεων συγκλίνει στην συνάρτηση προσήμου που
αναφέραμε παραπάνω ενώ αντίθετα άν θέσουμε T = 2, λαμβάνουμε την πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη συνάρτηση αυτής της μορφής (Zapranis, 2005):
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Η συνάρτηση ράμπας, επιταχύνει την εκπαίδευση σε σχέση με τις υπόλοιπες
συναρτήσεις, γεγονός που οφείλεται στην γραμμική και μη κορεσμένη έξοδό της.
Επιπλέον, η υλοποίησή της είναι εύκολη και γρήγορη αφού χρειάζεται μόνο μία
σύγκριση με το 0.
Ωστόσο, έχει και ένα μειονέκτημα, κατά τη μάθηση η ανανέωση βαρών μπορεί
να οδηγήσει τα βάρη ενός νευρώνα σε έναν συνδυασμό, με τον οποίο ο νευρώνας δεν
θα μπορεί να ενεργοποιηθεί ποτέ (άθροισμα εξόδου αρνητικό). Σε αυτή την περίπτωση
η τοπική κλίση θα μηδενιστεί και ο νευρώνας δεν θα μαθαίνει εφεξής, θα είναι
πρακτικά «νεκρός», δηλαδή δεν θα ενεργοποιείται ποτέ για οποιοδήποτε παράδειγμα
του συνόλου δεδομένων. Αυτό μπορεί να συμβεί, με μεγαλύτερη πιθανότητα, αν ο
ρυθμός μάθησης είναι μεγάλος και μπορεί να παρατηρηθεί μέχρι και το 40% των
νευρώνων ενός δικτύου να είναι «νεκροί».
Παράδειγμα συνάρτησης ράμπας:
f(u) = 0, αν u≤0
f(u) = u, αν u>0
Σχηματικά συνάρτηση ράμπας στο παρακάτω διάγραμμα 6:

Διάγραμμα 6: Σχηματική αναπαράσταση της συνάρτησης ράμπας
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Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
Ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων τεχνητών νευρώνων, δημιουργούν ένα
τεχνητό νευρωνικό δίκτυο. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, έχουν τη δυνατότητα να
λύνουν αλλά και να μας δίνουν την βέλτιστη λύση για μία σειρά προβλημάτων και για
θέματα αναζήτησης βέλτιστης επιλογής. Κύριο στοιχείο των νευρωνικών δικτύων είναι
ο τρόπος με τον οποίο διαδίδονται και διέρχονται οι πληροφορίες των εσόδων μέσα
στο δίκτυο αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μας δίνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα που
αναζητούμε με τους κανόνες και τους αλγορίθμους μάθησης. Στη συνέχεια θα
προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα 2 ζητήματα:

Κανόνας διάδοσης
O κανόνας διάδοσης, αναφέρεται στον τρόπο ροής των δεδομένων εντός τους
δικτύου, δηλαδή πως διαδίδονται τα δεδομένα από την είσοδό τους στο νευρωνικό
δίκτυο ως την έξοδο τους και το τελικό αποτέλεσμα. Η κύρια διάκριση που συναντούμε
στην βιβλιογραφία είναι τα δίκτυα προ-τροφοδότησης και τα δίκτυα ανατροφοδότησης

Δίκτυα προ-τροφοδότησης
Στα συγκεκριμένα δίκτυα, η ροή των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά προς τα
εμπρός, δηλαδή εισέρχονται από τις εισόδους, ίσως επεξεργάζονται στα διάφορα
στρώματα του δικτύου αλλά δεν υπάρχουν συνδέσεις ανάδρασης (feedback
connections), δηλαδή συνδέσεις από τις εξόδους των μονάδων σε εισόδους μονάδων
ίδιου στρώματος ή προηγούμενων στρωμάτων. Παραδείγματα τέτοιων δικτύων προτροφοδότησης είναι: το perceptron και το adaline

Δίκτυα ανατροφοδότησης
Σε αντίθεση με τα δίκτυα προ-τροφοδότησης εδώ υπάρχουν συνδέσεις
ανάδρασης (feedback connections). Σε αυτού του είδους τα δίκτυα, οι τιμές
ενεργοποίησης των μονάδων, διέρχονται από μία κατάσταση χαλάρωσής έτσι ώστε το
δίκτυο να εξελιχθεί σε μία κατάσταση σταθερότητας στην οποία αυτές οι τιμές
ενεργοποίησης δεν μεταβάλλονται πλέον (Ζαπράνης). Γενικότερα είναι πιο δυναμική
η συμπεριφορά αυτών των δικτύων σε σχέση με τα δίκτυα προ-τροφοδότησης.
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Παραδείγματα δικτύων ανατροφοδότησης έχουν προταθεί από τον Anderson, τον
kohonen kai ton Hopfield.
Σχηματική απεικόνιση λειτουργίας των ανωτέρω δικτύων ανάλογα με τον
κανόνα διάδοσης

Διάγραμμα 7: Σχηματική αναπαράσταση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων
προτροφοδότησης και ανατροφοδότησης

Κανόνας μάθησης
Για να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό ένα νευρωνικό δίκτυο, θα πρέπει να
διαμορφωθεί έτσι ώστε ή εφαρμογή και η επεξεργασία των εισόδων του, να παράγει το
επιθυμητό σύνολο εξόδων. Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για τον προσδιορισμό
των τιμών των βαρών των συνδέσεων του δικτύου. Ένας τρόπος είναι να δώσουμε τιμές
στα βάρη στηριζόμενοι στη γνώση του προβλήματος ενώ ένας άλλος τρόπος είναι να
εκπαιδεύσουμε το δίκτυο με διάφορα παραδείγματα μάθησης και αφήνοντάς το να
μεταβάλλει τα βάρη των συνδέσεων του σύμφωνα με τον κανόνα μάθησης. Οι κανόνες
μάθησης είναι δύο, η μάθηση με επίβλεψη και η μάθηση χωρίς επίβλεψη.

Μάθηση με επίβλεψη
Στη συγκεκριμένη μέθοδο, το νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύεται παρέχοντάς του
παραδείγματα εισόδου αλλά και παραδείγματα εξόδου. Έτσι, το δίκτυο «μαθαίνει» την
υποκειμενική σχέση ανάμεσα στα παραδείγματα εισόδου και εξόδου
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Μάθηση χωρίς επίβλεψη
Σε αυτήν την μέθοδο, οι μονάδες εξόδου εκπαιδεύονται να αποκρίνονται σε κάποια
συμπλέγματα παραδειγμάτων εισόδου, ανακαλύπτοντας κάποιες στατιστικές ιδιότητές
τους. Σε αντίθεση με τη μάθηση με επίβλεψη, δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες
κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ταξινομηθούν τα παραδείγματα αλλά το δίκτυο θα
πρέπει από μόνο του να αναπτύξει τη δική του αναπαράσταση για τα ερεθίσματα
εισόδου (Ζαπράνης)

Αλγόριθμοι μάθησης
Οι πιο δημοφιλείς αλγόριθμοι μάθησης νευρωνικών δικτύων είναι οι εξής:
 Ο κανόνας Perceptron και
 Ο κανόνας Δέλτα
 Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
 Αλγόριθμοι οπισθοδιάδοσης
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τους δύο αυτούς αλγορίθμους.

Κανόνας μάθησης Perceptron
Για να εξηγήσουμε τον κανόνα Perceptron, θα θεωρήσουμε ως ζητούμενο τον
καθορισμό των βαρών εισόδων και της μεροληψίας, έτσι ώστε να ταξινομηθούν σωστά
δύο διανύσματα εισόδου χ. Έστω λοιπόν ότι έχουμε τα διανύσματα εισόδου χ = (χ1, χ2)
και τις αντίστοιχες επιθυμητές εξόδους y.
Ο αλγόριθμος μεταβολής των βαρών είναι ο εξής:
1) Δώσε τυχαίες τιμές στα βάρη
2) Επιλέξτε ένα διάνυσμα εισόδου από το δείγμα εκπαίδευσης, παρουσιάστε το στο
δίκτυο και υπολογίστε την έξοδο του δικτύου out για το συγκεκριμένο διάνυσμα
εισόδου και τις συγκεκριμένες τιμές των βαρών.
3) Ένα out ≠ y, δηλαδή η απόκριση του perceptron είναι εσφαλμένη, τροποποιήστε
όλες τις συνδέσεις wi προσθέτοντας τις μεταβολές Δwi = yxi
4) Πήγαινε πίσω στο βήμα 1.
Εκτός από τα βάρη, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η μεροληψία θ. Η
μεροληψία θ μπορεί να θεωρηθεί ως η σύνδεση w0 μεταξύ της μονάδας εξόδου και μίας
ψευδομονάδας εισόδου με τιμή εισόδου πάντα 1. Σύμφωνα με τον κανόνα του
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perceptron, η μεταβολή της μεροληψίας Δθ είναι 0 εάν η απόκριση του δικτύου είναι
ορθή και ίση με το y στην αντίθετη περίπτωση.

Κανόνας Δέλτα
Για ένα δίκτυο χωρίς κρυφές μονάδες, με μία μονάδα εξόδου και γραμμική
συνάρτηση ενεργοποίησης, η έξοδος του δικτύου δίνεται από την εξής σχέση:

Το σφάλμα υπολογίζεται από την σχέση:

όπου
 𝑜𝑢𝑡𝑝 είναι η έξοδος του δικτύου,
 𝑦𝑝 η τιμή στόχος,
 𝑥𝑝 η είσοδος του δικτύου και
 p το παράδειγμα του δείγματος εκπαίδευσης.
Οι διαδικασίες μάθησης για τον κανόνα Δέλτα. πρέπει να επιλέξουν τα βάρη
των συνδέσεων {𝑤𝑖𝑗} και τις μεροληψίες {𝜃𝑗} ελαχιστοποιώντας το συνολικό
τετραγωνικό σφάλμα Ε
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Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων – Μέθοδος Widrow – Hoff
Ο αλγόριθμος των ελαχίστων τετραγώνων προτάθηκε αρχικά από του Widrow
και Hoff (για αυτό το λόγο και ονομάζεται μέθοδος των Widrow-Hoff) το 1960 όταν
εισήγαγαν το ADALINE (Adaptive Linear), το οποίο είναι ένα τεχνητό νευρωνικό
δίκτυο το οποίο είναι παρόμοιο με το perceptron με τη διαφορά ότι έχει μόνο ένα
νευρώνα εξόδου και η συνάρτηση ενεργοποίησης είναι μια διακριτή διπολική
συνάρτηση η οποία παράγει τις τιμές 1 ή -1.
Ο αλγόριθμος των ελαχίστων τετραγώνων είναι ανώτερος από τον αλγόριθμο
μάθησης του perceptron όσον αφορά την ταχύτητα αλλά επίσης δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα με κρυμμένα στρώματα.
Στις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές ο κανόνας Δέλτα και ο αλγόριθμος
των ελαχίστων τετραγώνων θεωρούνται ότι είναι ένα. Είναι ένα όσον αφορά τη σχέση
που ορίζει τη μεταβολή των βαρών
𝛥𝑤𝑖𝑗=𝜂𝛿𝑗𝑥𝑖
όπου η είναι ο ρυθμός μάθησης ( 0 < η < 1 ) και 𝛿𝑗 είναι το σφάλμα στο νευρώνα j,
𝛿=(𝑦𝑝− 𝑜𝑢𝑡𝑝).
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Αλγόριθμος της οπισθοδιάδοσης
Είναι από τους πιο διαδεδομένους αλγορίθμους μάθησης των νευρωνικών
δικτύων, η εφαρμογή του συγκεκριμένου αλγορίθμου χωρίζεται σε δύο φάσεις:
1η φάση: εισέρχονται στο δίκτυο τα δεδομένα εισόδου και διαδίδονται προς την έξοδο
του δικτύου. Οι έξοδοί αυτοί, συγκρίνονται με τις επιθυμητές εξόδους με αποτέλεσμα
την δημιουργία ενός σήματος σφάλματος από κάθε έξοδο του δικτύου
2η φάση: τα σήματα σφάλματος που αναφέραμε προηγουμένως, διαδίδονται μέσω του
δικτύου προς τα πίσω, δηλαδή από την έξοδο προς την είσοδο (οπισθοδιάδοση) και
υπολογίζονται οι κατάλληλες μεταβολές των βαρών των συνδέσεων του δικτύου
Σχηματικά μπορούμε να παρουσιάσουμε τον αλγόριθμο οπισθοδιάδοσης ως
εξής στο διάγραμμα 8:

Διάγραμμα 8: Σχηματική αναπαράσταση της οπισθοδιάδοσης των σφαλμάτων
για έναν νευρώνα
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Διαδικασία εκτίμησης ενός νευρωνικού μοντέλου
Τα νευρωνικά δίκτυα, αποτελούν την φυσική επέκταση των γραμμικών
μοντέλων. Παρ΄ όλο που τα γραμμικά μοντέλα, είναι πολύ πιο απλά στην κατασκευή
και στην κατανόηση, σε πολλές περιπτώσεις κρίνονται αναποτελεσματικά και
ανεπαρκή για την προσέγγιση και επίλυση πολύπλοκων διαδικασιών. Αντίθετα, τα
νευρωνικά δίκτυα είναι πολύ πιο σύνθετα στην κατασκευή και στην αρχιτεκτονική τους
και επιλύουν αποτελεσματικότερα πολύπλοκα προβλήματα.
Το πρώτο βήμα για να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εφαρμογής
νευρωνικών μοντέλων έγινε από τον Moody το 1992 ο οποίος περιέγραψε μία
διαδικασία επιλογής των κρυφών μονάδων στη διαμόρφωση αναφοράς η οποία
στηριζόταν στην εκτίμηση του κινδύνου πρόβλεψης. Ο Moody, προσπάθησε να
υπολογίσει τον κίνδυνο πρόβλεψης, που το ονόμασε γενικευμένο σφάλμα πρόβλεψης.
Μία άλλη προσέγγιση στο πρόβλημα της επιλογής των νευρωνικών μοντέλων
είναι ο στατιστικός έλεγχος της υπόθεσης ότι συγκεκριμένες συνδέσεις του δικτύου
είναι μηδενικές. Στην συνέχεια, επιλέγοντας τον κατάλληλο αριθμό συνδέσεων
μπορούμε να ελέγξουμε αν κάποιες μονάδες εισόδου είναι πλεονάζουσες.
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, για την διαδικασία εκτίμησης του
νευρωνικού μοντέλου, χρησιμοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό η μεθοδολογία των
Ζαπράνη και Refenes, οι οποίοι επέκτειναν το υπόβαθρο που έθεσε ο Moody το 1992
και πρότειναν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την επιλογή νευρωνικού υποδείγματος
το οποίο ενσωματώνει τα ακόλουθα στάδια:
1. Επιλογή του αρχικού υποδείγματος από μία ακολουθία μοντέλων αυξανόμενης
περιπλοκότητας,
2. Επιλογή ερμηνευτικών μεταβλητών μέσω της εκτίμησης της στατιστικής
σημαντικότητάς τους,
3. Έλεγχος της επάρκειας του τελικού υποδείγματος.
Κατά το πρώτο στάδιο, επιλέγεται ο βέλτιστος αριθμός κρυφών μονάδων, για
ένα πλήρως συνδεδεμένο δίκτυο με τη διαμόρφωσή αναφοράς, στη βάση της
ελαχιστοποίησης του κινδύνου πρόβλεψης. Ο κίνδυνος πρόβλεψης μπορεί να
υπολογιστεί είτε αλγεβρικά είτε με τη χρήση μεθόδων επαναδειγματοληψίας. Η
διαδικασία περιγράφεται στο διάγραμμα 9. Έπειτα, θα πρέπει να αφαιρεθούν οι
πλεονάζουσες συνδέσεις εισόδου ώστε το μοντέλο να καταστεί τοπικά ταυτοποιημένο
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Κατά το δεύτερο στάδιο
α) γίνεται ο προσδιορισμός της καταλληλότητας της μεταβλητής εισόδου για το
υπόδειγμα,
β) η εκτίμηση της δειγματικής διακύμανσης της μέτρησης καταλληλότητας και
γ) ο έλεγχος της υπόθεσης ότι η μεταβλητή είναι ακατάλληλη.
Για τον προσδιορισμό της καταλληλόλητας της μεταβλητής εισόδου, οι Ζαπράνης και
Refenes, εξέτασαν μία σειρά κριτηρίων ευαισθησίας και ευαισθησίας καταλληλότητας
μοντέλου.
Κατά το τρίτο στάδιο, ελέγχεται εάν ευσταθούν οι αρχικές υποθέσεις σχετικά
με την πραγματική υποκείμενη σχέση που δημιούργησε τις διαθέσιμες παρατηρήσεις,
χωρίς όμως η ικανοποίηση των ελέγχων καταλληλότητας του υποδείγματος να
αποτελεί επαρκή συνθήκη για τον χαρακτηρισμό ενός υποδείγματος ως βέλτιστου.
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Διάγραμμα 9: Σχηματική αναπαράσταση του αλγορίθμου επιλογής κρυφών
μονάδων με βάση την αρχή του ελαχίστου κινδύνου πρόβλεψης

42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Εμπειρική έρευνα
Λάβαμε, τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος για 16 ισοτιμίες από την πλατφόρμα του
Bloomberg. Αναλυτικά αναφέρονται ως εξής:
Πίνακας 1: Ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα
Σύμβολα
AS51 INDEX 97
CO1 COMDTY 97
DAX INDEX 97
EURAUD CURRENCY 97
EURCHF CURRENCY 97
EURGBR CURRENCY 97
EURJPY CURRENCY 97
EURNOK CURRENCY 97
EURUSD CURRENCY 97
GC1 COMDTY 97
INDU INDEX 97
NKY INDEX 97
OBX INDEX 97
OMX INDEX 97
SMI INDEX 97
UKX INDEX 97

Περιγραφή
Δείκτης της χρηματαγοράς της Αυστραλίας
Ισοτιμία πετρελαίου
Δείκτης DAX Γερμανίας
Ισοτιμία Ευρώ / Αυστραλιανού δολαρίου
Ισοτιμία Ευρώ / Ελβετικού φράγκου
Ισοτιμία Ευρώ / Λίρας Μ. Βρετανίας
Ισοτιμία Ευρώ / Ιαπωνικού Γιεν
Ισοτιμία Ευρώ / Νορβηγικής κορώνας
Ισοτιμία Ευρώ / Αμερικάνικου δολαρίου
Ισοτιμία χρυσού
Δείκτης αμερικάνικης βιομηχανίας
Δείκτης NIKKEI
Γενικός δείκτης τιμών της χρηματαγοράς της Νορβηγίας
Γενικός δείκτης τιμών της χρηματαγοράς της Σουηδίας
Γενικός δείκτης τιμών της χρηματαγοράς της Ελβετίας
Γενικός δείκτης τιμών της χρηματαγοράς της Μ. Βρετανίας

Στη συνέχεια, κάναμε τεχνική ανάλυση των ανωτέρω ισοτιμιών, ώστε να
μπορέσουμε να δώσουμε πληροφορίες και δεδομένα στο νευρωνικό δίκτυο όσο γίνεται
ακριβέστερες και επιστημονικά ορθές. Μελετώντας την βιβλιογραφία αλλά και
παρόμοιες έρευνες που γίνανε στο παρελθόν, διαπίστωσα πως 25 δείκτες τεχνικής
ανάλυσης (indicators) είναι επαρκείς για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας.
Στη συνέχεια και μέσα από έρευνα ακαδημαϊκών εργασιών αλλά και πραγματικών
συνθηκών της αγοράς κατέληξα σε συγκεκριμένους δείκτες τεχνικής ανάλυσης που
ερμηνεύουν και αναλύουν καλύτερα τις ισοτιμίες που επιλέξαμε. Έτσι, για την
εκτίμηση του νευρωνικού μας μοντέλου, χρησιμοποιήσαμε ως ερμηνευτικές
μεταβλητές 25 δείκτες (indicators) τεχνικής ανάλυσης χρηματοοικονομικών μέσων.
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Στον παρακάτω πίνακα 2 απεικονίζονται οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν.
Πίνακας 2: Δείκτες τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν

Παρ΄ όλα αυτά όμως, πολλές τιμές των δεικτών τεχνικής ανάλυσης είχαν πολύ
μεγάλη σύγκλιση μεταξύ τους. Συνεπώς, θα έπρεπε να κάνουμε μία ανάλυση
συσχέτισης ώστε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των εισόδων του
νευρωνικού δικτύου.
Οι πίνακες συσχέτισης των τιμών των δεικτών τεχνικής ανάλυσης παραθέτονται
παρακάτω:
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Πίνακας 3: Συσχέτιση δεικτών τεχνικής ανάλυσης για τον δείκτη DAX

SMA (5) SMA (30) SMA(100) EΜA(5) EMA (30) EMA(100) WMA(5) WMA(30) WMA(100) RSI(15) St Dev(10) LRI (14)Mom (50) MACD (26) Ult Osc (7,14,28) r-sq (14) TRIX (12) ATR (14) DPO Wild Sm (14) Tema (21) Zig Zag Pr ROC (12) DMI For Osc
SMA (5) 1.00
SMA (30) 0.99 1.00
SMA(100) 0.96 0.98 1.00
EΜA(5) 1.00 0.99 0.96 1.00
EMA (30) 0.99 1.00 0.98 0.99 1.00
EMA(100) 0.97 0.99 1.00 0.97 0.99 1.00
WMA(5) 1.00 0.99 0.96 1.00 0.99 0.97 1.00
WMA(30) 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.98 0.99 1.00
WMA(100) 0.98 0.99 1.00 0.98 0.99 1.00 0.98 0.99 1.00
RSI(15) 0.11 -0.01 -0.08 0.11 0.01 -0.06 0.12 0.03 -0.05 1.00
St Dev(10) 0.21 0.28 0.35 0.21 0.27 0.34 0.21 0.25 0.32 -0.41 1.00
LRI (14) 1.00 0.99 0.95 1.00 0.99 0.97 1.00 0.99 0.97 0.13 0.20 1.00
Mom (50) 0.17 0.08 -0.08 0.17 0.08 -0.04 0.17 0.11 -0.02 0.65 -0.40 0.18 1.00
MACD (26) 0.18 0.05 -0.07 0.18 0.07 -0.03 0.19 0.10 -0.03 0.81 -0.47 0.20 0.79 1.00
Ult Osc (7,14,28) 0.06 -0.04 -0.06 0.06 -0.02 -0.05 0.08 -0.01 -0.05 0.80 -0.32 0.08 0.43 0.60
1.00
r-sq (14) 0.04 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.19 0.18 0.05 0.05 0.10
0.03 1.00
TRIX (12) 0.15 0.03 -0.08 0.15 0.05 -0.04 0.16 0.08 -0.04 0.71 -0.44 0.18 0.78 0.94
0.49 0.10 1.00
ATR (14) 0.99 1.00 0.98 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99 0.01 0.27 0.99 0.09 0.07
-0.02 0.03 0.05 1.00
DPO 0.07 0.04 0.03 0.07 0.04 0.03 0.08 0.04 0.03 0.41 -0.10 0.08 0.19 0.21
0.48 -0.05 0.12 0.04 1.00
Wild Sm (14) 0.99 1.00 0.98 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99 0.02 0.26 0.99 0.09 0.08
-0.01 0.03 0.06 1.00 0.04 1.00
Tema (21) 1.00 0.99 0.95 1.00 0.99 0.97 1.00 0.99 0.97 0.12 0.20 1.00 0.18 0.21
0.07 0.05 0.18 0.99 0.07 0.99 1.00
Zig Zag 1.00 0.99 0.95 1.00 0.99 0.97 1.00 0.99 0.97 0.13 0.20 1.00 0.18 0.19
0.08 0.03 0.16 0.99 0.07 0.99 1.00 1.00
Pr ROC (12) 0.06 -0.05 -0.07 0.06 -0.03 -0.06 0.07 -0.02 -0.06 0.79 -0.34 0.09 0.43 0.66
0.85 0.10 0.58 -0.03 0.38 -0.02 0.07 0.07 1.00
DMI 0.08 -0.02 -0.08 0.09 0.00 -0.06 0.10 0.01 -0.05 0.94 -0.36 0.10 0.56 0.68
0.78 0.15 0.57 0.00 0.44 0.01 0.10 0.11 0.74 1.00
For Osc -0.03 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.06 0.04 -0.03 0.02 -0.10
0.01 0.03 -0.09 -0.01 0.12 -0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.14 1.00
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SMA (5) SMA (30) SMA(100) EΜA(5) EMA (30)EMA(100) WMA(5) WMA(30) WMA(100) RSI(15) St Dev(10) LRI (14) Mom (50) MACD (26) Ult Osc (7,14,28) r-sq (14) TRIX (12) ATR (14) DPO Wild Sm (14) Tema (21) Zig Zag Pr ROC (12) DMI For Osc
SMA (5) 1.00
SMA (30) 0.99 1.00
SMA(100) 0.97 0.99 1.00
EΜA(5) 1.00 0.99 0.97 1.00
EMA (30) 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00
EMA(100) 0.98 0.99 1.00 0.98 0.99 1.00
WMA(5) 1.00 0.99 0.97 1.00 0.99 0.98 1.00
WMA(30) 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00
WMA(100) 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 0.99 1.00
RSI(15) -0.13 -0.22 -0.24 -0.13 -0.20 -0.23 -0.12 -0.19 -0.24 1.00
St Dev(10) 0.05 0.11 0.18 0.05 0.11 0.17 0.05 0.10 0.15 -0.16 1.00
LRI (14) 1.00 0.99 0.97 1.00 0.99 0.98 1.00 0.99 0.98 -0.12 0.04 1.00
Mom (50) 0.00 -0.07 -0.19 0.00 -0.07 -0.16 0.01 -0.05 -0.15 0.51 -0.49 0.01 1.00
MACD (26) -0.01 -0.14 -0.21 -0.01 -0.11 -0.18 -0.01 -0.09 -0.18 0.63 -0.51 0.01 0.75 1.00
Ult Osc (7,14,28) 0.00 -0.10 -0.10 0.00 -0.08 -0.09 0.01 -0.08 -0.10 0.62 -0.47 0.01 0.43 0.57
1.00
r-sq (14) -0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.03 -0.01 0.01 0.02 -0.18 0.18 -0.01 -0.11 -0.15
-0.12 1.00
TRIX (12) 0.03 -0.09 -0.16 0.03 -0.06 -0.13 0.03 -0.04 -0.13 0.53 -0.44 0.05 0.70 0.97
0.40 -0.12 1.00
ATR (14) 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 -0.20 0.11 0.99 -0.07 -0.11
-0.08 0.01 -0.06 1.00
DPO 0.09 0.05 0.04 0.09 0.05 0.04 0.10 0.06 0.04 0.34 -0.30 0.09 0.26 0.30
0.57 -0.09 0.19 0.05 1.00
Wild Sm (14) 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99 -0.20 0.10 0.99 -0.06 -0.10
-0.08 0.01 -0.06 1.00 0.06 1.00
Tema (21) 1.00 0.99 0.97 1.00 0.99 0.98 1.00 0.99 0.98 -0.12 0.05 1.00 0.02 0.01
0.00 -0.01 0.06 0.99 0.09 0.99 1.00
Zig Zag 0.93 0.92 0.91 0.93 0.92 0.92 0.93 0.92 0.92 -0.03 0.11 0.93 0.00 -0.01
0.02 -0.01 0.02 0.92 0.03 0.92 0.93 1.00
Pr ROC (12) 0.00 -0.11 -0.10 0.00 -0.08 -0.10 0.01 -0.08 -0.10 0.61 -0.45 0.02 0.42 0.65
0.83 -0.11 0.51 -0.09 0.42 -0.08 0.00 0.02 1.00
DMI -0.13 -0.20 -0.23 -0.13 -0.19 -0.21 -0.12 -0.18 -0.22 0.94 -0.16 -0.12 0.44 0.53
0.59 -0.16 0.43 -0.19 0.35 -0.18 -0.12 -0.04 0.54 1.00
For Osc -0.03 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.06 0.07 -0.03 0.02 -0.12
0.02 0.05 -0.10 -0.01 0.14 -0.01 -0.02 0.00 0.02 0.11 1.00
Πίνακας 4: Συσχέτισης δεικτών τεχνικής ανάλυσης για τον δείκτη
EURCHF
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Πίνακας 5: Συσχέτισης δεικτών τεχνικής ανάλυσης για τον δείκτη
EURGBR

SMA (5) SMA (30) SMA(100) EΜA(5) EMA (30) EMA(100) WMA(5)WMA(30) WMA(100) RSI(15)St Dev(10)LRI (14) Mom (50)MACD (26)Ult Osc (7,14,28) r-sq (14) TRIX (12) ATR (14) DPO Wild Sm (14)Tema (21) Zig Zag Pr ROC (12) DMI For Osc
SMA (5) 1.00
SMA (30) 0.97 1.00
SMA(100) 0.88 0.94 1.00
EΜA(5) 1.00 0.97 0.88 1.00
EMA (30) 0.98 1.00 0.94 0.98 1.00
EMA(100) 0.92 0.96 0.99 0.92 0.97 1.00
WMA(5) 1.00 0.97 0.88 1.00 0.98 0.91 1.00
WMA(30) 0.99 1.00 0.92 0.99 1.00 0.95 0.98 1.00
WMA(100) 0.93 0.98 0.99 0.93 0.98 0.99 0.93 0.96 1.00
RSI(15) 0.18 -0.02 -0.14 0.18 0.02 -0.10 0.20 0.05 -0.09 1.00
St Dev(10) 0.27 0.20 0.04 0.27 0.21 0.08 0.28 0.23 0.11 0.22 1.00
LRI (14) 1.00 0.96 0.87 1.00 0.97 0.90 1.00 0.98 0.92 0.21 0.28 1.00
Mom (50) 0.30 0.15 -0.14 0.30 0.16 -0.06 0.31 0.21 -0.03 0.65 0.44 0.32 1.00
MACD (26) 0.26 0.04 -0.16 0.26 0.08 -0.10 0.27 0.12 -0.09 0.80 0.42 0.30 0.82 1.00
Ult Osc (7,14,28)0.09 -0.09 -0.13 0.09 -0.06 -0.12 0.11 -0.04 -0.11 0.83 0.17 0.11 0.46 0.63
1.00
r-sq (14) -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 0.01 0.19 -0.07 -0.03 0.05
0.05 1.00
TRIX (12) 0.25 0.03 -0.15 0.25 0.07 -0.10 0.26 0.12 -0.09 0.73 0.40 0.29 0.78 0.98
0.51 0.04 1.00
ATR (14) 0.98 1.00 0.94 0.98 1.00 0.96 0.98 1.00 0.98 0.01 0.21 0.97 0.16 0.08
-0.06 -0.08 0.08 1.00
DPO 0.12 0.06 0.06 0.13 0.07 0.06 0.13 0.08 0.06 0.36 0.03 0.12 0.20 0.19
0.50 0.04 0.10 0.07 1.00
Wild Sm (14) 0.98 1.00 0.93 0.98 1.00 0.96 0.98 1.00 0.98 0.03 0.21 0.98 0.18 0.09
-0.05 -0.08 0.09 1.00 0.08 1.00
Tema (21) 1.00 0.96 0.87 1.00 0.97 0.90 1.00 0.98 0.92 0.21 0.29 1.00 0.33 0.30
0.10 -0.06 0.30 0.97 0.12 0.98 1.00
Zig Zag 0.95 0.91 0.80 0.95 0.92 0.84 0.95 0.93 0.86 0.25 0.33 0.95 0.37 0.32
0.15 -0.05 0.30 0.92 0.03 0.93 0.95 1.00
Pr ROC (12) 0.10 -0.09 -0.14 0.11 -0.05 -0.12 0.12 -0.04 -0.12 0.82 0.21 0.15 0.47 0.71
0.84 0.04 0.62 -0.06 0.34 -0.04 0.12 0.16 1.00
DMI 0.12 -0.04 -0.14 0.13 -0.01 -0.12 0.15 0.01 -0.10 0.95 0.19 0.15 0.58 0.68
0.81 0.03 0.60 -0.02 0.41 0.00 0.15 0.20 0.76 1.00
For Osc -0.05 -0.01 0.00 -0.03 -0.01 -0.01 -0.05 -0.01 0.00 0.08 -0.01 -0.05 0.02 -0.10
0.04 -0.01 -0.09 -0.02 0.15 -0.01 -0.04 -0.01 0.03 0.15 1.00
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Πίνακας 6: Συσχέτισης δεικτών τεχνικής ανάλυσης για τον δείκτη
EURUSD

SMA (5) SMA (30) SMA(100) EΜA(5)EMA (30)EMA(100)WMA(5) WMA(30) WMA(100) RSI(15) St Dev(10) LRI (14) Mom (50)MACD (26)Ult Osc (7,14,28)r-sq (14) TRIX (12) ATR (14) DPOWild Sm (14)Tema (21) Zig ZagPr ROC (12)DMI For Osc
SMA (5) 1.00
SMA (30) 0.97 1.00
SMA(100) 0.86 0.92 1.00
EΜA(5) 1.00 0.97 0.86 1.00
EMA (30) 0.98 1.00 0.93 0.98 1.00
EMA(100) 0.90 0.96 0.99 0.91 0.96 1.00
WMA(5) 1.00 0.97 0.86 1.00 0.98 0.90 1.00
WMA(30) 0.99 1.00 0.90 0.99 1.00 0.94 0.98 1.00
WMA(100) 0.92 0.97 0.98 0.93 0.98 0.99 0.92 0.96 1.00
RSI(15) 0.18 -0.03 -0.19 0.18 0.01 -0.13 0.19 0.04 -0.12 1.00
St Dev(10) 0.06 0.08 0.19 0.06 0.09 0.18 0.06 0.07 0.14 -0.07 1.00
LRI (14) 1.00 0.96 0.84 1.00 0.97 0.89 1.00 0.98 0.91 0.21 0.06 1.00
Mom (50) 0.29 0.13 -0.19 0.29 0.14 -0.10 0.29 0.19 -0.07 0.69 -0.18 0.31 1.00
MACD (26) 0.23 0.00 -0.24 0.23 0.03 -0.16 0.24 0.08 -0.14 0.82 -0.10 0.27 0.82 1.00
Ult Osc (7,14,28)0.09 -0.09 -0.16 0.09 -0.06 -0.13 0.11 -0.05 -0.13 0.82 -0.07 0.12 0.46 0.63
1.00
r-sq (14) 0.00 0.02 0.04 0.00 0.01 0.04 -0.01 0.01 0.03 -0.11 0.27 -0.01 -0.07 -0.08
-0.07 1.00
TRIX (12) 0.23 0.01 -0.21 0.23 0.05 -0.14 0.24 0.10 -0.12 0.74 -0.06 0.27 0.78 0.98
0.50 -0.07 1.00
ATR (14) 0.98 1.00 0.92 0.98 1.00 0.96 0.98 1.00 0.97 0.00 0.08 0.97 0.14 0.04
-0.07 0.01 0.05 1.00
DPO 0.13 0.07 0.06 0.13 0.08 0.06 0.14 0.08 0.06 0.36 0.08 0.14 0.18 0.21
0.48 0.03 0.14 0.07 1.00
Wild Sm (14) 0.98 1.00 0.92 0.98 1.00 0.95 0.98 1.00 0.97 0.02 0.08 0.97 0.15 0.05
-0.05 0.01 0.07 1.00 0.08 1.00
Tema (21) 1.00 0.96 0.84 1.00 0.97 0.89 1.00 0.98 0.91 0.20 0.06 1.00 0.32 0.27
0.10 -0.01 0.28 0.97 0.13 0.98 1.00
Zig Zag 0.95 0.92 0.80 0.95 0.93 0.85 0.95 0.94 0.87 0.24 0.13 0.95 0.31 0.24
0.11 -0.02 0.25 0.93 0.05 0.93 0.95 1.00
Pr ROC (12) 0.10 -0.10 -0.16 0.10 -0.06 -0.13 0.12 -0.05 -0.13 0.81 -0.03 0.15 0.46 0.70
0.88 -0.08 0.60 -0.07 0.39 -0.05 0.12 0.11 1.00
DMI 0.13 -0.04 -0.17 0.14 -0.01 -0.13 0.16 0.01 -0.12 0.95 -0.04 0.17 0.61 0.71
0.82 -0.09 0.61 -0.02 0.41 0.00 0.16 0.20 0.77 1.00
For Osc -0.05 -0.01 0.00 -0.04 -0.01 0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.06 0.00 -0.05 0.01 -0.11
0.03 -0.02 -0.10 -0.02 0.13 -0.02 -0.04 -0.01 0.01 0.14 1.00
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Τεχνικοί δείκτες και ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν
Αναλύοντας τους παραπάνω πίνακες για μεγαλύτερη ακρίβεια στα
αποτελέσματά μας, θα πρέπει να επιλέξουμε 4 ισοτιμίες από τις 16 που επιλέξαμε στην
αρχή (πίνακας 7). Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι οι τεχνικοί δείκτες που θα
χρησιμοποιηθούν στο νευρωνικό μας δίκτυο σύμφωνα με την ανάλυση συσχέτισης που
κάναμε είναι 11 από τους 25 που επιλέξαμε στην αρχή (πίνακας 8)
Πίνακας 7: Ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα
DAX INDEX 97
EURCHF CURRENCY 97
EURGBR CURRENCY 97
EURUSD CURRENCY 97

Πίνακας 8: Τεχνικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα
Relative Strength Index (15)
Standard Deviation (10)
Momentum (50)
MACD (26)
Ultimate Oscillator (7,14,28)
r-squared (14)
TRIX (12)
Detrended Price Oscillator
Price ROC (12)
Dynamic Momentum Index (close)
Forecast Oscillator (5)
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Δείγμα εκπαίδευσης (in sample) και δείγμα ελέγχου (out of
sample)
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, χωρίσαμε την κάθε ισοτιμία σε δείγμα
εκπαίδευσης (In sample) σε ποσοστό 70 % των τιμών της κάθε ισοτιμίας και δείγμα
ελέγχου (Out of sample) σε ποσοστό 30 % των τιμών της κάθε ισοτιμίας. Με τη χρήση
του προγράμματος BPSIM, αρχικά εισήχθησαν οι δεδομένες τιμές της κάθε ισοτιμίας
ώστε να δημιουργηθεί το νευρωνικό δίκτυο, εκπαιδεύτηκε το νευρωνικό δίκτυο και
στη συνέχεια αναλύθηκε ώστε να εξαχθούν τα αποτελέσματα.

Αριθμός κρυφών μονάδων
Κατά το στάδιο της ανάλυσης, για 9 διαφορετικές τιμές κρυφών μονάδων, και
ελέγχοντας διαγραμματικά κάθε ισοτιμία όσον αφορά τις τιμές Empirical loss (Ln) και
Prediction risk (E[L]), διαπιστώσαμε διαρκή μείωση του εμπειρικού σφάλματος καθώς
αυξάνει ο αριθμός των κρυφών μονάδων, άρα και η πολυπλοκότητα του δικτύου.
Το σφάλμα πρόβλεψης παρατηρούμε ότι ελαχιστοποιείται για λ = 6 και έπειτα
αυξάνεται σχεδόν γραμμικά και με υπολογίσιμη κλίση. Είναι προφανές λοιπόν, ότι ο
βέλτιστος αριθμός μονάδων, σύμφωνα με το κριτήριο του κινδύνου πρόβλεψης είναι λ
= 6. Παρακάτω παραθέτουμε τους στατιστικούς πίνακες για την κάθε ισοτιμία
ξεχωριστά για λ = 4 κρυφές μονάδες:
Πίνακας 9: Στατιστικά δεδομένα του νευρωνικού δικτύου DAX INDEX
97
DAX INDEX 97
IN SAMPLE (Δείγμα εκπαίδευσης)
>>> SUMMARY PERFORMANCE STATISTICS (for the scaled data)
Average Squared Error (ASE)
Standard error of the estimate (SE)
Mean absolute error (MAE)
Empirical loss (Ln)
Prediction risk (E[L])
Prediction risk st. dev.
Generalised Cross Validation (GCV)
Final Prediction Error (FPE)
R-squared
R-squared (adjusted for d.f.)
R-SQR for the LR of forecasts vs. targets

OUT OF SAMPLE (Δείγμα ελέγχου)
>>> SUMMARY PERFORMANCE STATISTICS (for the scaled data)
0.00349
Average Squared Error (ASE)
0.059075
Standard error of the estimate (SE)
0.04092
Mean absolute error (MAE)
0.001745
Empirical loss (Ln)
0.001843
Prediction risk (E[L])
0.000031
Prediction risk st. dev.
0.003867
Generalised Cross Validation (GCV)
0.003857
Final Prediction Error (FPE)
14.180429 percent R-squared
9.356871 percent R-squared (adjusted for d.f.)
14.309318 percent R-SQR for the LR of forecasts vs. targets
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0.003827
0.061863
0.045836
0.001913
0.001997
0.000014
0.004954
0.004881
21.200405 percent
17.774557 percent
22.000426 percent

Πίνακας 10: Στατιστικά δεδομένα του νευρωνικού δικτύου EURCHF
CURRENCY 97
EURCHF CURRENCY 97
IN SAMPLE (Δείγμα εκπαίδευσης)
>>> SUMMARY PERFORMANCE STATISTICS (for the scaled data)
Average Squared Error (ASE)
Standard error of the estimate (SE)
Mean absolute error (MAE)
Empirical loss (Ln)
Prediction risk (E[L])
Prediction risk st. dev.
Generalised Cross Validation (GCV)
Final Prediction Error (FPE)
R-squared
R-squared (adjusted for d.f.)
R-SQR for the LR of forecasts vs. targets

OUT OF SAMPLE (Δείγμα ελέγχου)
>>> SUMMARY PERFORMANCE STATISTICS (for the scaled data)
0.000458
Average Squared Error (ASE)
0.021406
Standard error of the estimate (SE)
0.009986
Mean absolute error (MAE)
0.000229
Empirical loss (Ln)
0.000229
Prediction risk (E[L])
0
Prediction risk st. dev.
0.000508
Generalised Cross Validation (GCV)
0.000506
Final Prediction Error (FPE)
1.919533 percent R-squared
1.857437 percent R-squared (adjusted for d.f.)
3.521308 percent R-SQR for the LR of forecasts vs. targets

0.005336
0.073045
0.054
0.002668
0.002683
0.000012
0.006907
0.006806
16.163626 percent
15.694287 percent
17.318852 percent

Πίνακας 11: Στατιστικά δεδομένα του νευρωνικού δικτύου EURGBR
CURRENCY 97
EURGBR CURRENCY 97
IN SAMPLE (Δείγμα εκπαίδευσης)
>>> SUMMARY PERFORMANCE STATISTICS (for the scaled data)
Average Squared Error (ASE)
Standard error of the estimate (SE)
Mean absolute error (MAE)
Empirical loss (Ln)
Prediction risk (E[L])
Prediction risk st. dev.
Generalised Cross Validation (GCV)
Final Prediction Error (FPE)
R-squared
R-squared (adjusted for d.f.)
R-SQR for the LR of forecasts vs. targets

OUT OF SAMPLE (Δείγμα ελέγχου)
>>> SUMMARY PERFORMANCE STATISTICS (for the scaled data)
0.003209
Average Squared Error (ASE)
0.056647
Standard error of the estimate (SE)
0.041169
Mean absolute error (MAE)
0.001604
Empirical loss (Ln)
0.001609
Prediction risk (E[L])
0.000001
Prediction risk st. dev.
0.003556
Generalised Cross Validation (GCV)
0.003547
Final Prediction Error (FPE)
14.133844 percent R-squared
13.907999 percent R-squared (adjusted for d.f.)
14.635639 percent R-SQR for the LR of forecasts vs. targets

0.010253
0.101255
0.07945
0.005126
0.005127
0
0.013272
0.013078
24.211286 percent
24.208397 percent
24.041212 percent

Πίνακας 12: Στατιστικά δεδομένα του νευρωνικού δικτύου EURUSD
CURRENCY 97
EURUSD CURRENCY 97
IN SAMPLE (Δείγμα εκπαίδευσης)
>>> SUMMARY PERFORMANCE STATISTICS (for the scaled data)
Average Squared Error (ASE)
Standard error of the estimate (SE)
Mean absolute error (MAE)
Empirical loss (Ln)
Prediction risk (E[L])
Prediction risk st. dev.
Generalised Cross Validation (GCV)
Final Prediction Error (FPE)
R-squared
R-squared (adjusted for d.f.)
R-SQR for the LR of forecasts vs. targets

OUT OF SAMPLE (Δείγμα ελέγχου)
>>> SUMMARY PERFORMANCE STATISTICS (for the scaled data)
0.003667
Average Squared Error (ASE)
0.060553
Standard error of the estimate (SE)
0.04457
Mean absolute error (MAE)
0.001833
Empirical loss (Ln)
0.001841
Prediction risk (E[L])
0.000001
Prediction risk st. dev.
0.004063
Generalised Cross Validation (GCV)
0.004053
Final Prediction Error (FPE)
17.426014 percent R-squared
17.06204 percent R-squared (adjusted for d.f.)
17.78769 percent R-SQR for the LR of forecasts vs. targets
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0.006697
0.081834
0.061877
0.003348
0.004617
0.000084
0.01136
0.010747
84.8405 percent
79.094976 percent
89.954036 percent

Έρευνα αποτελεσματικότητας χαρτοφυλακίου με τη χρήση
νευρωνικών δικτύων
Πράγματι, ερευνώντας όλα τα δεδομένα, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως η
χρήση των νευρωνικών δικτύων ενδέχεται να έχει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό, αν αναλογιστούμε τι ακριβώς λαμβάνει υπόψιν το
νευρωνικό δίκτυο.
Αρχικά έγινε μία αναλυτικότατη τεχνική ανάλυση με 25 δείκτες (indicators),
στη συνέχεια κάναμε την ανάλυση συσχέτισης, για να δούμε ποιοι δείκτες συγκλίνουν
μεταξύ τους και στο τέλος χωρίσαμε το δείγμα σε δείγμα εκπαίδευσης και δείγμα
ελέγχου. Συμπεραίνουμε πως λάβαμε υπόψιν στο νευρωνικό δίκτυο όλα τα στατιστικά
δεδομένα που μας ήταν διαθέσιμα.
Παρ΄ όλα αυτά, για να αποδείξουμε αν όντως η χρήση των νευρωνικών δικτύων
είναι αποτελεσματική για τους επενδυτές, θα χρειαστεί να συγκρίνουμε τη μέθοδο αυτή
με μία άλλη στρατηγική. Για το παράδειγμά μας θα χρησιμοποιήσουμε την στρατηγική
buy and hold (αγοράς και διακράτησης).

Στρατηγική συναλλαγών με τη χρήση των νευρωνικών δικτύων
Η στρατηγική που θα ακολουθήσουμε στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας
είναι ο έλεγχος της απόδοσης κάθε ημερήσιας συναλλαγής. Πιο συγκεκριμένα
ελέγχουμε αν η αναμενόμενη απόδοση της κάθε συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι
θετική τότε προβαίνουμε σε αγορά, σε αντίθετη περίπτωση, αν είναι αρνητική τότε
προβαίνουμε σε πώληση.
Στους παρακάτω πίνακες, φαίνεται η απόδοση της κάθε ισοτιμίας με την χρήση
της στρατηγικής που αναφέραμε (Η συγκεκριμένες αποδόσεις λαμβάνονται χωρίς να
υπολογίσουμε τα κόστη των συναλλαγών).
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Πίνακας 13: Αποτελέσματα στρατηγικής συναλλαγών με τη χρήση
νευρωνικών δικτύων για το δείγμα εκπαίδευσης
Δείγμα εκπαίδευσης (in sample)
Ισοτιμία
Απόδοση
DAX INDEX 97
41,59
EURCHF CURRENCY 97
0,56
EURGBR CURRENCY 97
3,43
EURUSD CURRENCY 97
3,82

Πίνακας 14: Αποτελέσματα στρατηγικής συναλλαγών με τη χρήση νευρωνικών
δικτύων για το δείγμα ελέγχου
Δείγμα ελέγχου (out of sample)
Ισοτιμία
Απόδοση
DAX INDEX 97
2,67
EURCHF CURRENCY 97
0,31
EURGBR CURRENCY 97
0,65
EURUSD CURRENCY 97
0,19
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Στρατηγική αγοράς και διακράτησης (buy and hold)
Η στρατηγική αγοράς και διακράτησης, λαμβάνει υπόψιν την απόδοση των
κεφαλαίων μας από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της επένδυσής μας. Πιο
συγκεκριμένα, στο παράδειγμά μας οι αποδόσεις των επενδύσεων στους
εξεταζόμενους χρηματοοικονομικούς δείκτες εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:
Πίνακας 15: Αποτελέσματα στρατηγικής συναλλαγών buy and hold για το
δείγμα εκπαίδευσης
Δείγμα εκπαίδευσης (in sample)
Ισοτιμία
Απόδοση
DAX INDEX 97
0,55
EURCHF CURRENCY 97
0,32 (-)
EURGBR CURRENCY 97
0,01
EURUSD CURRENCY 97
0,22 (-)

Πίνακας 16: Αποτελέσματα στρατηγικής συναλλαγών buy and hold για το
δείγμα ελέγχου
Δείγμα ελέγχου (out of sample)
Ισοτιμία
Απόδοση
DAX INDEX 97
0,39
EURCHF CURRENCY 97
0,04
EURGBR CURRENCY 97
0,18
EURUSD CURRENCY 97
0,21
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Σύγκριση στρατηγικών
Αρχικά χρησιμοποιήσαμε την στρατηγική με την απόδοση των συναλλαγών,
χρησιμοποιώντας τα νευρωνικά δίκτυα και τις εφαρμογές τους. Κάνοντας τεχνική
ανάλυση και δημιουργώντας ένα νευρωνικό δίκτυο είδαμε πως οι αποδόσεις είναι
συγκεκριμένες και αναφέρονται πάνω στον πίνακα…
Από την άλλη μεριά, εφαρμόζοντας την στρατηγική της αγοράς και
διακράτησης (buy and hold), είδαμε ότι οι αποδόσεις των κεφαλαίων υστερούσαν σε
σχέση με την πρώτη στρατηγική.
Και εδώ μπορούμε να αναφέρουμε πως στην στρατηγική με τα νευρωνικά
δίκτυα, λάβαμε υπόψιν πολλούς στατιστικούς παράγοντες σε αντίθεση με την
στρατηγική buy and hold που απλά μετρήσαμε την απόδοση των κεφαλαίων μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Συμπεράσματα και προτάσεις
Στην συγκεκριμένη εργασία, μελετήσαμε, αναλύσαμε και χρησιμοποιήσαμε
στην πράξη τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα νευρωνικά δίκτυα και πολλές εφαρμογές
τους.
Διαπιστώσαμε, πως ο κλάδος της χρηματοοικονομικής επιστήμης είναι
τεράστιος με άπειρες δυνατότητες. Προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες σε ιδιώτες,
επιχειρήσεις

και

οργανισμούς.

Παράλληλα,

είδαμε

πολλά

εργαλεία

που

χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική επιστήμη όπως για παράδειγμα την
πλατφόρμα του Bloomberg, το πρόγραμμα BPSIM για τα νευρωνικά δίκτυα και πολλά
στατιστικά δεδομένα για τις εξεταζόμενες ισοτιμίες και δείκτες τεχνικής ανάλυσης
(indicators).
Οι στόχοι μας ήταν δύο, αρχικά, να αναφερθούμε αναλυτικά στα
χρηματοοικονομικά μέσα και δεύτερον, να μελετήσουμε τα νευρωνικά δίκτυα και τις
στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και να τις εφαρμόσουμε στην πράξη ώστε να
διαπιστώσουμε αν πράγματι είναι αποτελεσματικά και αποφέρουν κέρδη στους
επενδυτές.
Για τον πρώτο στόχο, μελετώντας ενδελεχώς την ξενόγλωσση και ελληνική
βιβλιογραφία και αρθρογραφία, κάναμε μία εμπεριστατωμένη ανάλυση των
χρηματοοικονομικών μέσων και διαπιστώσαμε πως πράγματι οι αρχικές μας υποθέσεις
για την σημαντικότητα των συγκεκριμένων προϊόντων βρίσκουν τόπο στην
πραγματικότητα.
Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο, πέρα από την εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική
ανάλυση

των

νευρωνικών

δικτύων

που

διεκπεραιώσαμε,

προσπαθήσαμε

χρησιμοποιώντας στην πράξη όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την τεχνική ανάλυση
χρηματοοικονομικών μέσων (Bloomberg, Excel και Bpsim) να διαπιστώσουμε αν
όντως αυτά εφαρμόζονται και έχουν κάποιο αποτέλεσμα σε πραγματικές οικονομικές
συνθήκες. Παράλληλα, συγκρίναμε τα αποτελέσματα της στρατηγικής των
νευρωνικών δικτύων που ακολουθήσαμε με την στρατηγική buy and hold για να
διαπιστώσουμε αν πράγματι η χρήση των νευρωνικών δικτύων είναι αποτελεσματική
και χρήσιμη στους επενδυτές
Πράγματι, διαπιστώσαμε πως τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν τεράστιο
επιστημονικό κλάδο και η χρήση τους παρέχει αξιόπιστες επενδυτικές προτάσεις στους
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ενδιαφερόμενους επενδυτές. Το σημαντικότερο ήταν πως τα αποτελέσματα, ήταν πολύ
καλύτερα με την χρήση των νευρωνικών δικτύων παρά με τη χρήση της στρατηγικής
buy and hold
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω βιβλιογραφικά, ερευνητικά και
πρακτικά στοιχεία της εργασίας, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω
έρευνας η διερεύνηση περισσότερων στρατηγικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την
χρήση νευρωνικών δικτύων. Επίσης, θα μπορούσε να μελετηθεί περισσότερο και με
μεγαλύτερη ακρίβεια η στατιστική συσχέτιση των δεικτών τεχνικής ανάλυσης αλλά
και των αποδόσεων μεταξύ των χρηματοοικονομικών μέσων.
Παράλληλα η έρευνα μπορεί να χρησιμοποιήσει μικρότερο δείγμα εκπαίδευσης
το οποίο δεν περιλαμβάνει την περίοδο της κρίσης η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα
πτωτικές τάσεις οι οποίες ενδεχομένως επηρεάζουν το μοντέλο το οποίο καλείται στη
συνέχεια να προβλέψει μια έντονα ανοδική αγορά για όλη τη διάρκεια του δείγματος
ελέγχου.
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