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Περίληψη 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται ανάλυση για τη 

μετάδοση πληροφορίας και την αλληλεξάρτηση των διεθνών δεικτών των 

χρηματιστηρίων. Η κλασική θεωρία που αφορά τις αποτελεσματικές αγορές τα 

τελευταία χρόνια αμφισβητείται. Επίσης, η πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, η μη-ορθολογική συμπεριφορά του επενδυτή και η λανθασμένη χρήση 

της πληροφορίας είναι τομείς της οικονομίας που δύσκολα ερμηνεύονται από την 

κλασική οικονομική θεωρία. Εμπειρικές έρευνες έχουν παρουσιάσει πως οι δυναμικές 

δομές ερμηνεύουν καταλληλότερα τα οικονομικά γεγονότα. 

Στο Κεφάλαιο 1 αναλύονται τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και η 

συνδεσιμότητά τους. Αξιολογούνται οι χρηματοπιστωτικές αγορές και αναφέρονται 

κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις. Ακόμη, πραγματοποιείται μία έρευνα για τον 

ορισμό της μετάδοσης αλλά και τους τρόπους μετάδοσης μίας κρίσης. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται απόψεις για την καταπολέμηση της ευπάθειας των ιδρυμάτων. Ενώ, 

υπάρχει μία λεπτομερής παρουσίαση του μοντέλου των Eisenberg and Noe (2001). 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται αναλυτικά το μοντέλο Diagonal Bekk. Με τη χρήση 

πέντε παγκόσμιων οικονομικών δεικτών και με τη βοήθεια του μοντέλου διεξάγονται 

εμπειρικά τεστ. Τέλος, πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή στις σημαντικότερες 

παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις. 
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Εισαγωγή 

 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ανέλυσε το θέμα της 

μετάδοσης πληροφορίας (information transmission) και αλληλεξάρτησης 

(interdependence) των διεθνών χρηματιστηρίων (international stock markets). Η 

μετάδοση πληροφορίας αφορά στο κατά πόσο μία κατάσταση ή μία πληροφορία 

μεταδίδεται από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε ένα άλλο, μέσα σε ένα σύστημα. 

Στη συνέχεια, η αλληλεξάρτηση αφορά στη συνδεσιμότητα που υφίσταται μεταξύ 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ένα δίκτυο. Ήτοι, μπορεί να παρουσιάζεται 

ισχυρή ή και όχι, αναλόγως τις περιπτώσεις που μελετώνται. 

 Η σημερινή, μη-ιδανική παγκοσμιοποιημένη αγορά βοηθά στη μετάδοση ενός 

σοκ ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη ενός δικτύου. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

βρίσκονται σε ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Έτσι, όταν μία αρνητική 

κατάσταση πλήξει ένα από τα μέρη τότε είναι εύκολο να μεταδοθεί και στα υπόλοιπα. 

Επίσης, στην περίπτωση που ένα δίκτυο επηρεαστεί από ένα σοκ, οι επενδυτές του θα 

πανικοβληθούν και όπως συμβαίνει στις περισσότερες καταστάσεις κρίσης, η 

μετάδοση της πληροφορίας παρερμηνεύεται ή είναι από την αρχή λανθασμένη 

προκαλώντας μιμητικές συμπεριφορές. Η μετάδοση πληροφορίας υφίσταται σε ένα 

δίκτυο ή και σε περισσότερα τα οποία βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. Η θεωρία της 

μετάδοσης στη συγκεκριμένη διπλωματική εξήχθη από τους Kaminsky and Reinhart 

(1998), Glick and Rose (1999), Rijckeghem and Weder (2001), Diamond and Dybvig 

(1983), King and Wadhwani (1990), Masson (1999), Dornbusch et al. (2000), Kodres 

and Pritsker (2002), Goldstein (1998), Yuan (2005) και Pasquariello (2007). 

 Η αλληλεξάρτηση που δημιουργείται ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα ενός συστήματος μπορεί να προσφέρει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. 

Όταν ένας κίνδυνος είναι υπαρκτός μέσω της σύνδεσης των ιδρυμάτων πλήττονται 

όλα με αποτέλεσμα να μειώνεται η ένταση του και να είναι διαχειρίσιμος. Επιπλέον, 

η αλληλεξάρτηση προάγει τη συνεργασία για την αντιμετώπιση ενός κοινού 

προβλήματος. Ωστόσο, η σύνδεση αυτήν έχει την ικανότητα να δημιουργεί αρνητικές 

καταστάσεις και σε μέρη ενός δικτύου που δεν αντιμετωπίζουν κανένα απολύτως 

πρόβλημα. Η αλληλεξάρτηση που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία στηρίχτηκε 
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κυρίως στους Allen and Gale (2000), Diamond and Dybvig (1983), Chinazzi and 

Fagiolo (2013), Babus (2005), Babus (2006)  και Leitner (2005). 

 Τέλος, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάστηκε το βιβλιογραφικό υπόβαθρο που 

αναπτύσσει  τη θεωρία της μετάδοσης πληροφορίας και της αλληλεξάρτησης των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο βάσει του μοντέλου Diagonal 

Bekk που προκύπτει από το Bekk Garch το οποίο παρουσιάστηκε από τους Engle and 

Kroner (1995) πραγματοποιήθηκαν πρακτικές εφαρμογές για τη σχέση των πέντε 

διεθνών δεικτών (Γαλλίας, Γερμανίας, Αγγλίας, Αμερικής και Ιαπωνίας).   
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Κεφάλαιο 1: Μετάδοση Πληροφορίας και Αλληλεξάρτηση 

Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 

 

1.1. Χρηματοπιστωτικά Συστήματα 

 

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πολύπλοκα συστήματα. Η πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 το επιβεβαίωσε. Τα χρηματοπιστωτικά συστήματα 

διαθέτουν μία πληθώρα παραγόντων, οι οποίοι προσδιορίζουν τη δομή τους. Οι 

αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν οδηγούν στη δημιουργία θετικής 

ανατροφοδότησης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες, οι επενδυτές στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, δε διαθέτουν ορθολογική συμπεριφορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

αγορές να οργανώνονται άνισα και με πολλαπλά σημεία ισορροπίας. 

Εφόσον, οι επενδυτές λειτουργούν μη-ορθολογικά και αυτή η συμπεριφορά 

προσδιορίζει τις αποφάσεις τους, μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την 

κερδοσκοπία. Οι περιπτώσεις αυτές προκύπτουν από τη λανθασμένη χρήση των 

έγκυρων πληροφοριών και τη δημιουργία φήμης. Ακόμη, πολλοί επενδυτές συγχέουν 

τον θόρυβο με την πληροφορία και έτσι οδηγούνται σε λανθασμένες κινήσεις. 

Πολλές φορές τα οικονομούντα άτομα υποκύπτουν σε συμπεριφορές αγέλης. Το 

αποτέλεσμα σε αυτήν την περίπτωση είναι η διαστρέβλωση της πληροφορίας και η 

χρήση της με λανθασμένο τρόπο. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες αποδεικνύουν πως, η πολυπλοκότητα του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, η μη-ορθολογική συμπεριφορά του επενδυτή και η 

λανθασμένη χρήση της πληροφορίας ή η δημιουργία φήμης είναι ικανές να 

οδηγήσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές σε καταστάσεις σοκ, φούσκας και 

χρεοκοπίας. Ωστόσο, στην πραγματικότητα όταν δημιουργούνται καταστάσεις 

χρηματοοικονομικής κρίσης και οι αγορές απομακρύνονται από την κατάσταση 

ισορροπίας τους οι αιτίες που βρίσκονται στη βάση της απάθειας δεν είναι εύκολο να 

εξειδικευτούν. Το βέβαιο γεγονός είναι πως τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα 

αποτελούνται από πληθώρα κόμβων και καναλιών μεταφοράς πληροφορίας και όχι 

μόνο. Μεταξύ των κόμβων αναπτύσσεται αλληλεξάρτηση, άλλες φορές μεγάλη και 

άλλες μικρότερη, ενώ μέσω των καναλιών επιτυγχάνεται η επικοινωνία και η 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κόμβων που απαρτίζουν το εκάστοτε 

χρηματοπιστωτικό δίκτυο. 
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1.2. Αξιολόγηση Χρηματοπιστωτικών Αγορών 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη υποενότητα, η πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε μεγάλος μέρος των παγκόσμιων 

χρηματοπιστωτικών δικτύων, αποδεικνύοντας πως η συνδεσιμότητα μεταξύ των 

αγορών μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Η ύπαρξη χρηματοοικονομικής 

ενοποίησης ήταν ένας από τους σημαντικούς δίαυλους μέσω του οποίου διεξήχθηκαν  

αρνητικές καταστάσεις προερχόμενες από την αμερικανική αγορά. Η διαδικασία 

αυτήν απείλησε σοβαρά την οικονομική σταθερότητα πολλών κρατών τα οποία μέχρι 

σήμερα ακόμη δεν μπορούν να ορθοποδήσουν (Battiston 2011). Σύμφωνα με τον 

Schweitzer (2009) η κρίση επιζητά μία ορθότερη κατανόηση όσον αφορά στη δομή 

και την εξέλιξη των οικονομικών δικτύων. Θα πρέπει οι παράγοντες και τα συστατικά 

μέλη ενός δικτύου να ενεργούν συλλογικά και να συνδέονται με πολύπλοκο τρόπο 

και στενούς δεσμούς αλληλεξάρτησης.  

Ωστόσο, υπήρξαν οικονομολόγοι που είχαν αρχίσει να μελετούν τη 

συνδεσιμότητα ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πολύ πριν την άφιξη της 

κρίσης. Σύμφωνα με τους Allen and Gale (2000), μία αρνητική οικονομική 

κατάσταση μπορεί πιο εύκολα να αντιμετωπιστεί σε ένα άρτιο χρηματοπιστωτικό 

δίκτυο. Στην αντίθετη περίπτωση όμως, ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι πλήρες τείνει 

να είναι λιγότερο ικανό να αντιμετωπίσει αρνητικά περιστατικά. Την ίδια άποψη 

εξέφρασε και ο Leitner (2005). Επιπλέον, οι Gai and Kapadia (2010) 

χρησιμοποίησαν, δανειζόμενοι από τη θεωρία της επιδημιολογίας, εργαλεία τα οποία 

αποδεικνύουν πως η συνδεσιμότητα μεταξύ δύο ή και παραπάνω μερών μειώνουν μία 

εξάπλωση σε ένα δίκτυο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όταν ένα οικονομικό 

δίκτυο παρουσιάζει μεγάλη αλληλεξάρτηση γίνεται λιγότερο ανθεκτικό σε εξωτερικά 

σοκ. 

Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές πως η μετάδοση μίας αρνητικής κατάστασης 

προέρχεται από την ετερογένεια ενός δικτύου. Με άλλα λόγια προσδιορίζεται από 

ουσιαστικά χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτει ένας κόμβος. Επίσης, επηρεάζεται από 

τη συνδεσιμότητα των κόμβων που απαρτίζουν ένα δίκτυο. Στις περιπτώσεις τις 

οποίες ένα δίκτυο είναι ετερογενές, η θετική επίδραση από τη μεγάλη διαφοροποίηση 

μεταξύ των κόμβων αντισταθμίζεται από την αστάθεια εξαιτίας της  παρουσίας 

κάποιων πολύ μεγάλων και ισχυρών κόμβων οι οποίοι θεωρούνται πιο κεντρικοί σε 
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σχέση με τους υπόλοιπους. Σύμφωνα με τους Haldane and May (2011) η ύπαρξη 

ακραίων συμπεριφορών και σημείων ανατροπής σε ένα χρηματοπιστωτικό δίκτυο 

μπορούν να προσφέρουν νέες και χρήσιμες ιδέες στη χρηματοοικονομική έρευνα, 

ιδιαιτέρα στις περιπτώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου και της σταθερότητας μίας 

χρηματοπιστωτικής αγοράς. Μία εναλλακτική ερμηνεία απόδοσης των πληροφοριών 

δόθηκε  από τον Hale (2011) ο οποίος δημιούργησε ένα δίκτυο από οχτώ χιλιάδες 

περίπου μεγάλες τράπεζες που εδρεύουν σε εκατόν σαράντα μία χώρες και κατέληξε 

στο συμπέρασμα πως στις περιόδους οικονομικών κρίσεων οι πληροφορίες αργούν να 

μεταδοθούν. 

        

1.3. Θεωρητικές Υποθέσεις 

 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναλύσουμε κάποιες υποθέσεις σχετικά με το 

αν οι οικονομίες επηρεάζονται περισσότερο ή λιγότερο από κάποιες αρνητικές 

καταστάσεις και επίσης, ποιοι παράγοντες τροφοδοτούν τέτοιου είδους συνθήκες σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα, με την έρευνα που πραγματοποίησαν οι Gorea and 

Radev (2012) πέντε υποθέσεις μπορούν να δομηθούν. 

 

Η πρώτη, αναφέρεται στο ότι όσο πιο ισχυρές είναι οι οικονομίες τόσο 

μειώνονται οι πιθανότητες να αθετήσουν κοινές γραμμές στρατηγικής στα πλαίσια 

για παράδειγμα μίας νομισματικής ένωσης. Όταν μία κρίση πλήττει τους ισχυρούς 

τότε, ίσως για τις λιγότερο ισχυρές οικονομίες, να είναι δυσκολότερη η αντιμετώπιση 

των αρνητικών αποτελεσμάτων. 

 

Η δεύτερη υπόθεση, παρουσιάζει πως οι μεγαλύτερες οικονομίες ενός δικτύου 

είναι δύσκολο να αθετήσουν κοινές συμφωνίες. Κατά τη διάρκεια μίας οικονομικής 

κρίσης κύριο θέμα αποτελεί αν το δημόσιο χρέος μίας χώρας διογκώθηκε από 

σπατάλες των εκάστοτε κυβερνήσεων ή αν όλη αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα 

των δανεισμών και των πακέτων διάσωσης με σκοπό την έξοδο από την κρίση. 

 

 Η τρίτη υπόθεση αναφέρεται στην περίπτωση που το δημόσιο χρέος προς το 

ΑΕΠ βαίνει αυξανόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση μία οικονομία μπορεί να 

παρουσιάσει μεγάλη πιθανότητα αθέτησης κοινών συμφωνιών. Όταν υπάρχει κοινό 

νόμισμα σε ένα δίκτυο, τότε αυτό βοηθά τις συναλλαγές ανάμεσα στους κόμβους, 
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αλλά αυξάνει και τη συνδεσιμότητα. Σε περιόδους οικονομικής ευμάρειας, η 

συνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών βοηθά στην τόνωση των οικονομιών αλλά σε 

περιόδους ύφεσης είναι ένας βοηθητικός παράγοντας μετάδοσης μίας κρίσης και σε 

άλλες χώρες. 

 Η τέταρτη, παρουσιάζει πως στις πραγματικές οικονομίες είναι πολύ 

φυσιολογικό να αυξάνονται οι αθετήσεις των κοινών κανόνων. Στην περίπτωση που 

ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χτυπηθεί από ένα σοκ, τότε είναι εύκολο μέσω των 

αλληλεξαρτήσεων να μεταδοθεί και στα υπόλοιπα. Μία τέτοια κατάσταση θα 

μπορούσε να αποτρέψει τον δανεισμό σε όποιο ίδρυμα το έχει ανάγκη με στόχο την 

καταπολέμηση μίας ενδεχόμενης κρίσης. Αυτήν όμως η υπόθεση δημιουργεί ένα 

δίλημμα στις ρυθμιστικές αρχές, ανάμεσα στο αν θα επιλέξουν ισχυρή συνδεσιμότητα 

μεταξύ των κόμβων ή λιγότερο ισχυρή. 

Η πέμπτη και η τελευταία υπόθεση, αναφέρει πως η σύνδεση των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων βοηθά στη μείωση των χρηματοπιστωτικών κρίσεων. 

Το αποτέλεσμα αυτών των πέντε υποθέσεων είναι πως, οι μεγάλες και οι ισχυρές 

οικονομίες όταν βρεθούν σε συνεργασία, θα είναι πολύ δύσκολο να αθετήσουν 

κάποιες κοινές στρατηγικές. Σε αντίθεση, με τις οικονομίες που είναι υπερχρεωμένες 

και αυτές που βρίσκονται σε μεγάλη αλληλεξάρτηση τότε θα είναι πιο εύκολο για 

αυτές να τις αθετήσουν. Στην περίπτωση των διασυνδεδεμένων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων η επιλογή αθέτησης κάποιων κανονισμών που έχουν αποφασισθεί 

μειώνεται. Οι πέντε υποθέσεις συνδέονται δυναμικά και διαμέσου μίας λογικής 

αλληλουχίας από την πρώτη καταλήγουμε στην τελευταία. 

 

1.4.  Συνδεσιμότητα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 

 

 Όταν μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναπτύσσεται 

αλληλεξάρτηση τότε προκύπτουν πολύπλοκες δυναμικές, άλλες φορές με θετικό 

πρόσημο και άλλες με αρνητικό πρόσημο. Αρχικά, μία θετική συγκυρία σε μία τέτοια 

ένωση είναι όταν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ή ένα σοκ, οι συνέπειες αυτές του 

προβλήματος μπορούν να επιμεριστούν στα συμβαλλόμενα μέρη. Επιπλέον, όταν ένα 

δίκτυο βρίσκεται σε μία αρκετά δεινή θέση η συνδεσιμότητα μπορεί να βοηθήσει στη 

δόμηση μίας συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Ωστόσο, μέσω της 
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σύνδεσης αυτής είναι πιο εύκολη η μετάδοση ενός προβλήματος και σε έναν κόμβο ο 

οποίος είναι ανεπηρέαστος τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά διαμέσου του δικτύου 

γίνεται και αυτός αποδέκτης των αρνητικών αποτελεσμάτων. 

 Σύμφωνα με τους Allen and Gale (2000) κάθε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

τοποθετείται σε διαφορετικό μέρος από τα υπόλοιπα τέσσερα που απαρτίζουν το 

μοντέλο τους και όταν συμβαίνει κάποια αρνητική κατάσταση τότε οι κόμβοι 

συσχετίζονται αρνητικά μεταξύ τους. Οι Diamond and Dybvig (1983) εισάγουν δύο 

είδη πελατών: αυτόν που αγοράζει νωρίς αυτό που επιζητά και αυτόν που αργεί να 

αγοράσει αυτό που επιθυμεί. Σε αυτό το μοντέλο υπάρχουν τρεις χρονικοί περίοδοι 

κατανάλωσης: στην πρώτη, αγοράζουν αυτοί που ανταποκρίνονται άμεσα και στη 

δεύτερη αυτοί που ενεργούν καθυστερημένα. Στην τρίτη, η οποία λαμβάνει χώρα στη 

χρονική περίοδο μηδέν δεν είναι γνωστό πως συμπεριφέρονται οι δύο τύποι 

καταναλωτών και η ζήτηση για ρευστότητα παραμένει ίδια. Από τη χρονική διάρκεια 

μηδέν δημιουργείται η ανεπάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να 

προβλέψουν τη συνολική ζήτηση. Η πρόβλεψη όμως αυτήν επιτυγχάνεται στις 

χρονικές περιόδους ένα και δύο. Αυτό το μοντέλο, παρουσιάζει πως όταν κάποιο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εμφανίζει έλλειψη ρευστότητας έχει την ευχέρεια να 

δανειστεί από κάποιον άλλο κόμβο.    

Σύμφωνα με τους Chinazzi and Fagiolo (2013), τρεις τύποι διαγραμμάτων 

χρησιμοποιούνται για αυτού του είδους τις αναλύσεις. Πρώτον, υπάρχει το 

διάγραμμα όπου όλοι οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα αρκετά συμπαγές δίκτυο. Δεύτερον, οι κόμβοι συνδέονται με τον 

διπλανό τους κόμβο και έτσι δημιουργείται ένα κυκλικό διάγραμμα ενώσεων. Στην 

τρίτη περίπτωση δημιουργείται ένα διάγραμμα στο οποίο μερικοί κόμβοι του δικτύου 

είναι συνδεδεμένοι και κάποιοι ανεξάρτητοι.  

 Βασιζόμενος στους Allen and Gale (2000) ο Babus (2005) εισάγει ένα δίκτυο 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ανταλλάσει καταθέσεις σε χρόνο μηδέν και τα 

κανάλια του αντιπροσωπεύουν το ανταλλασσόμενο ποσό. Στην περίπτωση, όπου οι 

πληροφορίες είναι ελλιπείς, τότε παράγεται διπλή αβεβαιότητα. Έτσι κανένας κόμβος 

δε θα γνωρίζει κατά πόσο έχει επηρεαστεί από ένα αρνητικό γεγονός ο γειτονικός 

του. Επίσης, δε θα γνωρίζουν ποσά είδη καναλιών υπάρχουν που τους συνδέουν με 

άλλους κόμβους, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαφορετικά προβλήματα από αυτά 
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που ο αρχικός κόμβος αντιλαμβανόταν. Αντιθέτως, αν ένα διάγραμμα είναι 

ολοκληρωμένο τότε το αποτέλεσμα θα είναι πως το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα 

προστατέψει τις καταθέσεις του, για να μειώσει όσο το δυνατόν τον κίνδυνο που θα 

δημιουργηθεί από έναν γειτονικό κόμβο. Ακόμη, σε ένα ημιτελές δίκτυο η κατανομή 

που εκ των προτέρων είναι βέλτιστη βρίσκεται να είναι εκ των υστέρων μη βέλτιστη 

για οποιαδήποτε στιγμή εκτός από την περίπτωση της χειρίστης στιγμής. Στην 

περίπτωση του ολοκληρωμένου δικτύου η εκ των προτέρων και η εκ των υστέρων, 

συμπίπτουν από τη στιγμή που το χειρότερο σενάριο δημιουργείται για μία πιθανή 

κατανομή στο πρόβλημα της ρευστότητας.  

Σύμφωνα με τον Babus (2006) η διαδικασία σχηματισμού του δικτύου μπορεί 

να είναι ενδογενή. Επίσης, η συγκεκριμένη περίπτωση υφίσταται μόνο όταν υπάρχει 

σύνδεση δύο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αποφασίζουν να ανταλλάξουν 

καταθέσεις σε χρόνο μηδέν. Οι υποθέσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι ίδιες 

με του προηγούμενου μοντέλου, απλώς με τη διαφορά πως υπάρχουν δύο είδη 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και όχι n χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ακόμη, το σοκ 

της ρευστότητας σχετίζεται αρνητικά μεταξύ των κόμβων με έναν προκαθορισμένο 

τρόπο.  Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει αβεβαιότητα που προκαλείται από την έλλειψη 

ακριβούς δομής της συσχέτισης από τις αρνητικές καταστάσεις. Για την απλοποίηση 

και την καλύτερη κατανόηση του συγκεκριμένου μοντέλου, η κατάσταση του 

συγκεκριμένου μοντέλου αφορά σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ιδίου τύπου, ενώ τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι διαφορετικά υποτίθεται πως πρέπει να είναι 

συνδεδεμένα ως ένα ολοκληρωμένο διμερές γράφημα. Το αποτέλεσμα είναι πως κάθε 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι συνδεδεμένο με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

διαφορετικού τύπου. 

Άλλη μία πιθανή πηγή αβεβαιότητας σε σχέση με τη συνδεσιμότητα των 

κόμβων, αφορά στην αρχική παροχή χρήματος την οποία λαμβάνει ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η μελέτη αυτής της επίδρασης κατά την άποψη των 

Chinazzi and Fagiolo (2013) αφορά στις χρηματικές συναλλαγές  μεταξύ του 

καταμερισμού του κινδύνου και του κινδύνου της μετάδοσης στη σχεδίαση του 

δικτύου. Σύμφωνα με τον Leitner (2005) όταν ο χρόνος ισούται με μηδέν, κάθε 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χρειάζεται να διαθέτει τουλάχιστον μία μονάδα από ένα 

προϊόν για να μπορέσει να επενδύσει, αλλιώς η επένδυση δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί. Η συγκεκριμένη περίπτωση σχετίζεται με ένα μη κατευθυνόμενο 
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δυαδικό γράφημα μεταξύ δύο συντελεστών όταν προσπαθούν να μεταβιβάσουν μία 

παροχή σε ένα δίκτυο. Μία αρνητική κατάσταση ρευστότητας θα παρατηρηθεί για 

την παροχή η οποία θα είναι μικρότερη από την αρχική. Το αποτέλεσμα θα είναι, 

όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χτυπηθεί από ένα σοκ ρευστότητας, να 

χρησιμοποιήσει τις διασυνδέσεις του για να μαζέψει αρκετούς πόρους ώστε να μπορεί 

να επενδύσει. Από την άλλη πλευρά αν χτυπηθεί πρώτα ένας άλλος κόμβος θα 

βοηθήσει στην πρόληψη της επένδυσης και θα οδηγήσει όλους τους κόμβους σε 

φυγή.  

Εφόσον, οι επενδυτές δεν είναι όλοι συνδεδεμένοι, μόνο ένας που θα διαθέτει 

μεγάλη ρευστότητα θα επενδύσει και δε θα βοηθηθούν τα πιο αδύναμα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην περίπτωση, όμως που υπάρχει μία ισχυρή σύνδεση 

σε όλο το δίκτυο, ο ισχυρός κόμβος υποχρεούται να βοηθήσει και τους άλλους  

αλλιώς θα υπάρξει καταστροφική μετάδοση. Έτσι, δημιουργείται το κίνητρο για τους 

ισχυρούς να προφυλάξουν τους αδύναμους από μια χρεοκοπία, ενώ για να 

μετατραπούν οι συνδέσεις πιο δεσμευτικές τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν 

μπορούν εκ των προτέρων, να ξεπληρώσουν τις αρχικές τους παροχές, να 

ξεπληρώσουν τις χρηματικές τους ροές και τέλος, να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η 

αποεπένδυση μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που τους είναι αδύνατο να δώσουν 

κάποια εγγύηση για πληρωμή. Παρόλα αυτά, αν και η σύνδεση μπορεί να δημιουργεί 

προβλήματα, μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση του δικτύου. Ο συντονισμός 

σε ένα δίκτυο από έναν κεντρικό σχεδιαστή θα βοηθήσει στην κατανομή των 

παροχών και στις βέλτιστες επενδύσεις για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 

1.5. Μετάδοση και Τρόποι Μετάδοσης 

 

Σε αυτήν την υποενότητα θα μελετηθεί, η μετάδοση και οι τρόποι μετάδοσης 

μίας αρνητικής κατάστασης σε ένα δίκτυο. Η μετάδοση χρηματοπιστωτικής κρίσης, 

σύμφωνα με τους Dungey and Gajurel (2013)  δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ορισμό. 

Ωστόσο, η παγκόσμια τράπεζα παρουσίασε τρεις ορισμούς για τη μετάδοση 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η πρώτη αφορά στη μετάδοση ενός σοκ μέσα σε  μία 

χώρα ή γενικότερα το αποτέλεσμα μίας μετάδοσης μέσα στη χώρα. Η δεύτερη αφορά 

στη μετάδοση σε άλλες χώρες ή τη συσχέτιση ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Και ο 
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τελευταίος, αφορά στη μετάδοση που αυξάνεται σε μία χώρα μέσω της συσχέτισης 

κατά τη διάρκεια μίας χρηματοπιστωτικής κρίσης σε σχέση με τις συσχετίσεις κατά 

τη διάρκεια περιόδων που δεν υφίσταται κρίση. 

 

Δύο είναι οι τρόποι μετάδοσης της κρίσης. Ο πρώτος, ισχυρίζεται πως οι 

οικονομίες δύο χωρών ή και περισσότερων αλληλοσυνδέονται βάσει των προϊόντων 

τους, υπηρεσιών τους και των κεφαλαίων των οποίων ανταλλάσουν. Έτσι, όταν η 

κρίση χτυπήσει τη χώρα τότε αυτό είναι χρηματοπιστωτικά εύκολο να εξαπλωθεί και 

στις υπόλοιπες χώρες με τις οποίες συνδέεται (Kaminsky and Reinhart, 1998; Glick 

and Rose, 1999; Rijckeghem and Weder, 2001). Επιπλέον, παγκόσμια φαινόμενα ή 

μία κρίση που επηρεάζει μεγάλο μέρος του πλανήτη, όπως η μεγάλη 

βιομηχανοποίηση των χωρών, μεγάλες αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου, οι 

μεταβολές των επιτοκίων και οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, είναι 

πιθανό να επηρεάσουν δυσμενώς τις οικονομίες σε διεθνές επίπεδο (Eichengreen et 

al., 1996). 

 

 Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται μία κρίση σχετίζεται με την 

ατέλεια της αγοράς και τη συμπεριφορά αυτών που επενδύουν (Diamond and Dybvig, 

1983; King and Wadhwani, 1990; Masson, 1999; Dornbusch et al., 2000; Kodres and 

Pritsker, 2002). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ασυμμετρία της πληροφορίας 

οδηγεί τους επενδυτές σε αβεβαιότητα για την κατάσταση της οικονομίας. Έτσι, στην 

περίπτωση που μία κρίση συμβεί σε μια χώρα αφυπνίζει τους υπόλοιπους επενδυτές 

οι οποίοι επαναξιολογούν τους κινδύνους χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που 

διαθέτουν. Αν η πληροφορία δεν είναι επαρκή το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα 

είναι η δυσκολία ερμηνείας κάποιου σήματος ή πιθανότατα την ενεργοποίηση 

μιμητικών συμπεριφορών (Goldstein, 1998, Yuan, 2005, Pasquariello, 2007). Στα 

πλαίσια του τελευταίου σεναρίου οι επενδυτές παρασύρονται από τη λογική του 

όχλου και δημιουργείται μία μεγάλη κινητικότητα στις παγκόσμιες επενδύσεις. 

Επιπλέον, ο βαθμός της μη συμμετοχής σε μία κρίση από τους επενδυτές 

διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο στη μετάδοση διαμέσου της εμπιστοσύνης και των 

προσδοκιών (Masson, 1999; Mondria and Quintana Domeque, 2012). 

 

 Το αποτέλεσμα, των παραπάνω ορισμών  αποδεικνύει πως λόγο της 

παγκοσμιοποιημένης αγοράς, οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των χωρών και των 
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χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε περιόδους κρίσης -αποτέλεσμα μη-ορθολογική 

συμπεριφορά και ασύμμετρη πληροφόρηση-  βοηθούν στη μετάδοση αστάθειας. 

 

1.6. Τρόποι Καταπολέμησης Ευπάθειας Χρηματοπιστωτικών 

Δικτύων 

  

Το 2007 όταν ξεκίνησε η χρηματοπιστωτική κρίση όλοι οι οικονομολόγοι ανά 

τον κόσμο άρχισαν, να εκφράζουν τις ανησυχίες τους, σχετικά με την αλληλεπίδραση 

των τραπεζών με τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όπως αποδείχθηκε εκ 

των υστέρων οι τράπεζες επηρέασαν αρνητικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Φυσικά, αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μέχρι και σήμερα, για παράδειγμα 

στην Ευρώπη.  

Οι Caldareli et al., (2013) υποστηρίζουν πως η διασπορά και το βάθος μίας 

μετάδοσης, είναι στενά συνδεδεμένα με την τοπολογία του δικτύου ανάμεσα στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις τράπεζες, δηλαδή ποσό στενή είναι η σύνδεσή 

τους αλλά και η αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Υποτίθεται πως αυτή η μεθοδολογία θα 

βοηθήσει στην αρτιότερη αξιολόγηση του συστημικού κινδύνου και στην πρόβλεψη 

αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ρευστότητας μελλοντικά. Το αποτέλεσμα αυτού του 

μοντέλου υποδεικνύει πως η θεωρία των δικτύων αναδεικνύεται ως μία σημαντική 

τεχνική μελέτης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών. Επιπλέον,  οι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν γραφήματα που αναπαριστούν τις σχέσεις των κόμβων. 

Οι κόμβοι περιγράφουν τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είναι σημαντικό 

να τονιστεί πως η συσχέτιση ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δε 

διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη μετάδοση ενός σοκ. Αυτό, γιατί ο ρόλος της 

συσχέτισης είναι η μέτρηση της βαρύτητας της γραμμικής εξάρτησης μεταξύ δύο 

χωρών ή και περισσότερων που βρίσκονται σε ένα δίκτυο. Από την άλλη πλευρά, η 

αιτιότητα σε ένα δίκτυο είναι αυτήν που τροφοδοτεί ένα σοκ ή μία αρνητική 

κατάσταση από τον έναν κόμβο στον άλλο. 
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1.7. Μοντέλο Eisenberg and Noe (2001) 

 

Ένα από τα πρώτα θεωρητικά μοντέλα για τα δίκτυα είναι, αυτό των Erdos 

and Renyi (1959) το οποίο είναι το τυχαίο γράφημα. Με την πάροδο των χρόνων το 

συγκεκριμένο μοντέλο εξελίχτηκε και τροποποιήθηκε σε σχέση με το αρχικό. Η πιο 

συχνή χρήση του αλλά και η πιο απλή είναι αυτή στην οποία η ένωση ανάμεσα στους 

κόμβους ενός δικτύου παρουσιάζεται από μία ανεξάρτητη και ταυτόσημη 

πιθανότητα. Έκτοτε η θεωρία των δικτύων έχει μελετηθεί και εφαρμοστεί στην 

οικονομική επιστήμη. Ο Newman (2003) διεξήγαγε μία έρευνα η οποία μελετά, κατά 

πόσο η μετάδοση σε ένα δίκτυο εξαρτάται από την πιθανότητα διανομής ανάμεσα 

στους κόμβους αλλά και πόσο στενά συνδεδεμένοι είναι οι κόμβοι μεταξύ τους. Ο 

Shin (2008) αναφέρεται στη διασύνδεση των ισολογισμών μίας επιχείρησης σε ένα 

δίκτυο υποχρεώσεων, στις αντιδράσεις των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων όσον αφορά στις μεταβολές στις καθαρές τους θέσεις και στις συνέπειες 

που έχει να αντιμετωπίσει η αγορά από τέτοιες αντιδράσεις. Παρόλο τoν αριθμό των 

μοντέλων, αυτό που επιλέχτηκε να αναλυθεί είναι των Eisenberg and Noe (2001), για 

τον λόγο πως θεωρήθηκε πιο εμπεριστατωμένο και καινοτόμο, πιο κατανοητό και 

αναλυτικό. Επιπροσθέτως, ένας ακόμη παράγοντας που συνηγόρησε υπέρ της 

επιλογής του συγκεκριμένου μοντέλου, είναι ότι θεωρείται ένα κυκλικό δίκτυο και 

έτσι συνάδει περισσότερο με τη συνδεσιμότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

που αναφέρθηκε στις παραπάνω υποενότητες.   

Το μοντέλο αποτελείται από κόμβους που παριστάνουν τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και ο κάθε κόμβος διαθέτει τα δικά του χαρακτηριστικά. Η εκκίνηση 

τροφοδοτείται από ένα συμβάν που ξεκινά από έναν ή και περισσότερους κόμβους. 

Προτείνεται έτσι ένας συνεπής τρόπος με τον οποίο μετρώνται οι υποχρεώσεις όλων 

των κόμβων όταν ανήκουν σε ένα δίκτυο, το οποίο έχει προσέλθει σε κατάσταση 

κρίσης με αυθαίρετο τρόπο. Επιπλέον, επειδή είναι κυκλικοί οι δεσμοί των κόμβων 

μεταξύ τους, η πιθανή κατάρρευση μίας επιχείρησης θα οδηγήσει σε μη-τήρηση των 

υποχρεώσεών της απέναντι σε μία δεύτερη επιχείρηση και αυτή η κατάσταση θα 

παραπέμψει στην αθέτηση των υποχρεώσεων της δεύτερης προς μία τρίτη εταιρία. 

Αυτό είναι ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται στα κυκλικά δίκτυα. «Για παράδειγμα η 

αποπληρωμή υποθήκης ενός σπιτιού στην τράπεζα, αν κάποιος δεν είναι ικανός να 

αποπληρώνει το δάνειο του, τότε η τράπεζα έχει πρόβλημα απέναντι στους δικούς της 



16 
 

πιστωτές και στη συνέχεια οι ίδιοι οι πιστωτές θα έχουν πρόβλημα απέναντι στους 

δικούς τους» (Glasserman and Young, 2014; p. 2). Αυτή η κατάσταση είναι ένας 

φαύλος κύκλος που μπορεί να επηρεάσει όλο το τραπεζικό σύστημα. 

 

Ανάλυση Μοντέλου 

 

Το δίκτυο αυτό αποτελείται από έναν αριθμό κόμβων, καθένας από αυτούς 

είναι μία οικονομική οντότητα που έχει κάποιες υποχρεώσεις προς τρίτους και πρέπει 

να τις εξοφλήσει. Επίσης, όλες οι ονομαστικές απαιτήσεις είναι θετικές και ποτέ 

κανένας κόμβος δε χρωστάει στον ίδιο του τον εαυτό. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές 

μπορούν να είναι αρνητικές. Για έναν κόμβο όπου τα κόστη του υπερβαίνουν τα 

έσοδα του, δεν μπορεί να διαθέτει αρνητικό ισοζύγιο. 

Η συνολική ροή των μετρητών για τους ιδιοκτήτες του μετοχικού κεφαλαίου 

ενός κόμβου δίνεται από τον εξής τύπο:  

  

 

   

  
 

  
      

Το p συμβολίζει τις συνολικές πληρωμές ενός κόμβου προς τους άλλους και 

το e είναι το διάνυσμα των λειτουργικών ταμειακών ροών. Η αξία των ιδίων 

κεφαλαίων ενός κόμβου προκύπτουν από το σύνολο των διαθέσιμων ροών και από 

αυτά αφαιρούνται οι πληρωμές προς τους πιστωτές του κόμβου. Ο τύπος είναι: 

    
      

          . 

Σύμφωνα με το μοντέλο ο τρόπος πληρωμής κάθε κόμβου για το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα πρέπει να έγκειται σε κάποιους κανόνες και νόμους, 

για να υπάρχει ισονομία. Πρώτον, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από έναν 

κόμβο δε θα πρέπει ποτέ να υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ταμειακές ροές του. 

Δεύτερον, απαιτείται από  τους μετόχους του κόμβου να μη δεχτούν κάποιο αντίτιμο 

έως ότου ο κόμβος θα είναι ικανός να ανταπεξέλθει στις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις. Τρίτον, θα πρέπει να υφίσταται ισορροπία, στην περίπτωση που 

κάποιος παρουσιάζεται εκπρόθεσμος απέναντι στις υποχρεώσεις του, οι υπόλοιποι 

κόμβοι θα διαθέτουν την ευχέρεια να διεκδικήσουν και να πληρωθούν από αυτόν που 
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τους χρεωστάει. Αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιείται με νομικά κριτήρια οπότε δε 

θα υπάρχει η περίπτωση κάποιου λάθους είτε από τη μεριά του οφειλέτη είτε από την 

πλευρά του πιστωτή. Το τρίπτυχο αυτών των κριτηρίων είναι το παρακάτω διάνυσμα: 

         

Το    αντιπροσωπεύει τις συνολικές ονομαστικές υποχρεώσεις. 

Για να ισχύει το διάνυσμα πρέπει να πληρείται ο εξής κανόνας: 

        
           

 

   

  
 

  
  
          

Σύμφωνα με τη θεωρία υπάρχει ένα σημείο που επιτρέπει στους νόμους και 

τους κανονισμούς να εδραιώσουν την ύπαρξη τους και τους βοήθα να ξεκινήσουν τις 

συναλλαγές μεταξύ των κόμβων. 

           )                 

Το Φ είναι πίνακας. 

Για να πραγματοποιούνται ταμειακές ροές ανάμεσα στους κόμβους, θα πρέπει 

κάποιος κόμβος να έχει πλεόνασμα και να το μεταβιβάζει σε κάποιον που έχει 

έλλειμμα. Οι άμεσες υποχρεώσεις ενός κόμβου είναι αυτές οι οποίες είναι ορισμένες 

με κάποιο συμβόλαιο προς άλλους κόμβους. Έτσι, όταν κάποιος κόμβος αθετήσει μία 

συμφωνία τότε επηρεάζονται όλοι οι κόμβοι και όχι μόνο αυτοί που έχουν κάποιο 

συμβόλαιο με τον συγκεκριμένο κόμβο. Το μοντέλο διαθέτει στην κατασκευή του 

δικτύου του, ένα ανώτατο όριο και υφίσταται για τον λόγο πως η διάδοση μίας 

κατάστασης εφοδιάζεται από την τροχιά περιφοράς ενός κινδύνου του δικτύου. Η 

τροχιά περιφοράς ενός κινδύνου είναι η εξής: 

           

Το αποτέλεσμα είναι πως η τροχιά περιφοράς ενός κινδύνου αποτελεί μία 

βάση για τη μοναδικότητα των νόμων και των κανονισμών. Το μοντέλο παραθέτει 

πως ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι κανονικό όταν η τροχιά περιφοράς ενός 

κινδύνου      δημιουργεί πλεόνασμα σε ένα δίκτυο. Επίσης, η πραγματική 

οικονομική αξία που προκύπτει από τα λειτουργικά έσοδα και η τιμή της 
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συγκεκριμένης αξίας τιμολογείται από το ίδιο το σύστημα που θεσπίζει κανόνες και 

νόμους. Τα  δίκτυα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι κλειστά και καμία αξία δε 

φεύγει από το σύστημα, ενώ η κανονικότητα αποκλείει περιπτώσεις που στερούνται 

οικονομικής αξίας, αυτό συμβαίνει για να μπορούν οι λειτουργικές ταμειακές ροές να 

διανέμουν αξία. 

Στην περίπτωση όμως που κάποιοι κόμβοι δεν αποπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις τους, τότε το δίκτυο θα παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα και χρειάζεται 

να ξανά χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος, αν όμως και πάλι οι νέοι νόμοι και κανόνες 

που εφαρμόστηκαν δεν απέδωσαν τότε τερματίζεται ο αλγόριθμος γιατί υπάρχει 

ξεκάθαρο πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο αλγόριθμος φανερώνει κατά πόσο 

ένας κόμβος είναι εκτεθειμένος στον συστημικό κίνδυνο με βάση τους νόμους και 

τους κανόνες που τον διέπουν. 

Η κανονικότητα είναι στοιχείο που μετατρέπει τους νόμους και τους κανόνες 

σε μοναδικούς. Οι αλγόριθμοι που βρίσκουν ποιοι νόμοι και κανόνες είναι 

αποτελεσματικοί για ένα δίκτυο, προέρχονται από αυτόν τον τύπο:  

      ;            

Ένα κανονικό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα (           ) μέσω γραμμικών συναρτήσεων με 

θετικές σταθερές στάθμισης και να υπολογίσει τι ακριβώς χρειάζεται το μοντέλο για 

τη σωστή του λειτουργία. 

Οι νόμοι και οι κανόνες που διέπουν ένα σύστημα παρουσιάζονται από μία 

κοίλη συνάρτηση, αυξάνοντας τις λειτουργικές ταμειακές ροές και το επίπεδο των 

ονομαστικών υποχρεώσεων. Το αποτέλεσμα είναι η αποτίμηση της καθαρής θέσης. Η 

αύξηση του κινδύνου σε ένα σύστημα, αρχικά, σημαίνει αύξηση της καθαρής αξίας 

ενός κόμβου και δεύτερον, μείωση των τιμών αποπληρωμών με τα υπόλοιπα 

συναλλασσόμενα μέρη. Η μείωση του χρέους μειώνει την τιμή της καθαρής αξίας 

από κόμβους που θεωρούνται δανειστές και αυξάνει την καθαρή αξία των οφειλετών. 

Η αξία ενός κόμβου είναι η προεξοφλημένη προσδοκία της δικής του τελικής 

αξίας, σε σχέση με τη μέτρηση της τιμής του από την αγορά και επειδή η 

οπτικοποιημένη μορφή των ταμειακών ροών της τιμής του κόμβου (       
     

 ) είναι κοίλη, αυξάνεται η μεταβλητότητα των λειτουργικών ταμειακών ροών. Η 
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μέτρηση της τιμής του κόμβου από την αγορά, επηρεάζει αρνητικά την αξία όλων 

των κόμβων. Η αξία ενός κόμβου μειώνεται από τη μεταβλητότητα μίας οικονομίας. 

Επίσης, η μεταβλητότητα μειώνει το μέγεθος των πληρωμών μεταξύ των κόμβων, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή της αγοράς του κόμβου.  

Οι κυρτοί συνδυασμοί δεν είναι εφικτοί για ένα σύστημα και θεωρούνται ένα 

αδύναμο αποτέλεσμα. Παρακάτω ορίζεται ο τύπος τους: 

                                                         .  

Το ισχυρό αποτέλεσμα είναι οι κοίλοι συνδυασμοί αλλά δεν μπορεί να 

επιτευχθεί γιατί ο χάρτης  

                  

δεν είναι κοίλος, ωστόσο οι μεταβλητές του ξεχωριστά είναι κοίλες. Με τα 

κοίλα αποτελέσματα μπορούν να κατασκευαστούν χρήσιμα αντιπαραδείγματα. 

Τέλος, σύμφωνα με τους Glasserman and Young (2014)  το μοντέλο δε 

διαθέτει τον σχηματισμό καναλιών που προσφέρουν πληροφορίες στους 

συνδεδεμένους κόμβους. Καθότι, δε μοντελοποιεί τη δυναμική διαδικασία με την 

οποία τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αρχίζουν τις αλληλεπιδράσεις και τις 

υποχρεώσεις, αυτό μεταφράζεται ως υστέρηση. Ωστόσο, τα περισσότερα μοντέλα 

χρηματοπιστωτικών δικτύων διαθέτουν αυτήν την αδυναμία στη μοντελοποίηση της 

δυναμικής διαδικασίας. 
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Κεφάλαιο 2: Εμπειρική Εφαρμογή και Αποτελέσματα 

 

2.1. Παγκόσμια Ιστορική Αναδρομή  Οικονομικών Κρίσεων 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν εμπειρικά τεστ που διεξήχθησαν 

για την εύρεση της αλληλεξάρτησης (συσχέτισης) και της συνδιακύμανσης μεταξύ 

πέντε διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών. Αυτό θα επιτευχθεί με τη βοήθεια και τη 

χρήση του μοντέλου Diagonal Bekk. 

Αρχικά, προτού αναφερθούν ποιοι είναι οι παγκόσμιοι χρηματιστηριακοί 

δείκτες με τους οποίους θα ασχοληθεί η παρούσα διπλωματική εργασία, αλλά και σε 

ποια περίοδο οικονομικής κρίσης θα μελετηθούν, θα παρουσιαστούν οι 

σημαντικότερες οικονομικές κρίσεις σε παγκόσμια κλίμακα. 

Μία εκ των πολλών οικονομικών κρίσεων που βίωσε η ανθρωπότητα, 

ξεκίνησε το 1720 με την εταιρία της Νότιας Θάλασσας, που δημιουργήθηκε για να 

αναλάβει το εμπόριο μεταξύ Αγγλίας και Νότιας Αμερικής, ιδρυόμενη το 1711. Το 

καλοκαίρι του 1720 τα στελέχη της εταιρίας συνειδητοποίησαν ότι η εταιρία δεν 

παρουσιαζόταν τόσο ισχυρή, για να δικαιολογεί την τόσο υψηλή τιμή της μετοχής 

της, επομένως, τα στελέχη αποφάσισαν να πουλήσουν τις μετοχές τους, πιστεύοντας 

ότι αυτή η είδηση δε θα διαδοθεί. Ωστόσο, το νέο διαδόθηκε και η τιμή της μετοχής 

κατέρρευσε, το αποτέλεσμα ήταν πολλοί επενδυτές να καταστραφούν οικονομικά και 

να χάσουν τις περιουσίες τους. 

Στη συνέχεια, ακόμη μία παγκόσμια οικονομική κρίση που ταλαιπώρησε την 

ανθρωπότητα, είναι αυτήν που έλαβε χώρα στη Λατινική Αμερική, το 1825. Η 

δημιουργία της οφείλεται, στην επιθυμία των Βρετανών για εύρεση επενδύσεων με 

υψηλές αποδόσεις, που τελικά, οδήγησε σε οικονομική φούσκα. 

Η επομένη οικονομική κρίση συνέβη το 1837 στην Αμερική και η αιτία ήταν 

το βαμβάκι. Η συγκεκριμένη κρίση ξεκίνησε λόγο των ραγδαίων πτώσεων στην τιμή 

του βαμβακιού. Επίσης, υπήρξε μία φούσκα στις τιμές της γης και όταν αυτήν 

έσκασε, σε συνδυασμό με την έλλειψη πιστώσεων, η Αμερική βρέθηκε σε μία ύφεση 

που διήρκησε πολλά χρόνια. 
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Το 1857 υπό τον ενθουσιασμό που επικρατούσε στις εταιρίες σιδηροδρόμων, 

πολλοί επένδυσαν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα κέρδη δεν αντιστοιχούσαν 

στη χρηματιστηριακή αξία των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 

οικονομική φούσκα. Η συγκεκριμένη οικονομική κρίση, ξεκίνησε από την Αμερική 

και στη συνέχεια, εξαπλώθηκε στην Ευρώπη επηρεάζοντας την Αγγλία, τη Γερμανία 

αλλά και τη Σουηδία. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και το 1873. 

Το οικονομικό κραχ που ξεκίνησε στην Αμερική το 1929 και το οποίο 

θεωρείται η σημαντικότερη οικονομική κρίση όλων των εποχών στην παγκόσμια 

οικονομία. Οι οικονομολόγοι θεωρούν πως υπήρξαν πολλοί παράγοντες που 

προκάλεσαν τη συγκεκριμένη κρίση, από δομικές αδυναμίες μέχρι συγκεκριμένα 

περιστατικά, τα οποία τη βοήθησαν να μετατραπεί σε μία πιο γενικευμένη ύφεση. 

Επιπλέον, ο υπερβολικός δανεισμός είναι μία από αυτές τις αιτίες που οδήγησαν στην 

κρίση. Πολλοί υποστήριξαν πως η απότομη πτώση των διεθνών συναλλαγών, μετά το 

1930 βοήθησε στη χειροτέρευση της ήδη αρνητικής οικονομικής κατάστασης, ιδίως 

στις χώρες οι οποίες εξαρτιόνταν σε μεγαλύτερο βαθμό από το διεθνές εμπόριο. Οι 

μονεταριστές θεώρησαν πως η συγκεκριμένη αρνητική κατάσταση τροφοδοτήθηκε 

από τη συντηρητική νομισματική πολιτική, από την εφαρμογή ελλιπούς 

προγραμματισμού από την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και από τις συνεχόμενες 

κρίσεις που ταλάνιζαν το τραπεζικό σύστημα. Τέλος, βασικός παράγοντας που 

συνέβαλε στην κρίση του 1929, ήταν και η αλόγιστη χρήση των χρηματικών 

αποθεμάτων ακολουθώντας την πιστωτική εξάπλωση. 

Έπειτα από το κραχ του 1929, συνέβη η πετρελαϊκή κρίση του 1973 και 

ξεκίνησε όταν τα μέλη του οργανισμού αραβικών πετρελαιοπαραγωγών χωρών 

(OAPEC) αποφάσισαν να διακηρύξουν εμπάργκο στην πώληση του πετρελαίου. Το 

1974 η Αίγυπτος και η Συρία εξαπέλυσαν στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, 

με τη σύμφωνη υποστήριξη των υπόλοιπων αραβικών χωρών. Ωστόσο, η Αμερική 

αποφάσισε να εφοδιάσει με στρατιωτικό εξοπλισμό το Ισραήλ. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα οι χώρες του OAPEC να σταματήσουν να πωλούν πετρέλαιο στην 

Αμερική, τον Καναδά, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η επόμενη οικονομική κρίση είναι γνωστή ως Μαύρη Δευτέρα και 

πραγματοποιήθηκε το 1987. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Wall Street στις 19 

Οκτωβρίου, η οποία γνώρισε σκηνές πανικού και σύγχυσης, καθότι ο Dow Jones 
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υποχώρησε 508 μονάδες. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει μεγάλη πτώση στα 

χρηματιστήρια όλου του κόσμου. 

Μεταγενέστερα και δέκα χρόνια μετά τη Μαύρη Δευτέρα ακολούθησε η 

Ασιατική Κρίση του 1997. Η κρίση αυτήν προήλθε, όταν η Ταϋλάνδη εξάντλησε τα 

συναλλαγματικά της αποθέματα στην προσπάθεια να υπερασπιστεί το νόμισμα της, 

από ένα κύμα κερδοσκοπικών επιθέσεων. Η πράξη αυτής της κίνησης ήταν, η κρίση 

να εξαπλωθεί γρήγορα καθότι οι επενδυτές φοβήθηκαν και αποφάσισαν να 

αποσύρουν τα κεφάλαια τους από χώρες με παρόμοια οικονομικά προβλήματα. 

Στις αρχές της νέας χιλιετίας και συγκεκριμένα το 2001 δημιουργήθηκε η 

φούσκα των εταιριών διαδικτύου και τεχνολογίας που εκείνη την εποχή ονομάστηκαν 

dot-com. Η κερδοσκοπική αυτήν κατάσταση κράτησε σχεδόν από το 1997 έως το 

2000. Υπήρξε ραγδαία αύξηση στις αξίες των κεφαλαίων των εταιριών, εξαιτίας της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν 

πολλές επιχειρήσεις, που σκοπό είχαν την εκμετάλλευση της δυναμικής του 

διαδικτύου, ωστόσο, η χρηματιστηριακή αξία των επιχειρήσεων δεν αντανακλούσε 

την πραγματική τους αξία. Το συμπέρασμα που πρόεκυψε από τη δημιουργία των 

dot-com ήταν, η κερδοσκοπική φούσκα να σκάσει και να καταστραφούν πολλές 

επιχειρήσεις, αλλά και να υπάρξει μεγάλη πτώση στα χρηματιστήρια παγκοσμίως.  

Τέλος, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 που συντάραξε την 

παγκόσμια οικονομία, συνέβη στην Αμερική και το πρόβλημα αφορούσε την αγορά 

στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης. Οι αρνητικές επιπτώσεις, άρχισαν όταν 

οι καταναλωτές δεν είχαν την ικανότητα να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους. Ωστόσο, η 

κρίση του 2007 δεν έπληξε μόνο την Αμερική, αλλά μεταφέρθηκε και στις 

ευρωπαϊκές χώρες δημιουργώντας ένα μπαράζ καταστροφικών επιπτώσεων. 

 

2.2. Το Μοντέλο Diagonal Bekk 

 

Το μοντέλο Diagonal Bekk προκύπτει από το Bekk Garch το οποίο, αρχικά, 

παρουσιάστηκε από τους Engle and Kroner (1995). Η μαθηματική του εξίσωση είναι 

η εξής:  

            , με                  
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Το      προσδιορίζει τη μήτρα των αποδόσεων της μεταβλητής i, το    είναι η 

μήτρα της σταθεράς, το      είναι η μήτρα των καταλοίπων, το      περιγράφει την 

πληροφορία ως προς τον χρόνο t-1 και τέλος, το    συμβολίζει τη διακύμανση.  

Στη συνέχεια, η εξίσωση της διακύμανσης είναι: 

      
           

     
       

           
     

    
           

    

     
       

     
           

Επιπλέον, το   ,    ,     είναι οι μήτρες των παραμέτρων με διαστάσεις n×n, 

το     παρουσιάζει τη μήτρα των παραμέτρων με διαστάσεις j×n, το     είναι η μήτρα 

των εξωγενών παραμέτρων με διαστάσεις j×1 και τέλος, το     αφορά στα κατάλοιπα.  

Στην πλειοψηφία των εμπειρικών εφαρμογών οι υστερήσεις ισούνται με ένα 

(k=q=p=1), οπότε η εξίσωση της συνδιακύμανσης γίνεται: 

  =    
   +    

           
         

           

 Έως το σημείο αυτό, ότι ισχύει για το Bekk Garch, ισχύει και για το Diagonal 

Bekk.  

Καθότι, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με το Diagonal 

Bekk, η παρακάτω ανάλυση θα αφορά μόνο στις περιπτώσεις που πραγματεύεται το 

Diagonal Bekk. Επίσης, απαραίτητο για την εξίσωση της διακύμανσης είναι, να 

διαθέτει θετικά ημιορισμένες μήτρες.  

(  ,    ,    ), το    = 0 

με το    = diag (       ) και το    = diag (       ) 

  =  
    
      

  
      
    

 
 

+  
    
    

  
     
           

               
   

    
    

 
 

 

 
    
    

  
            
            

  
    
    

 
 

 

Εν συνεχεία, αφού πραγματοποιηθούν οι πολλαπλασιασμοί των μητρών, θα 

προκύψουν οι εξής εξισώσεις: 
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Όπου       ορίζει τη διακύμανση των αποδόσεων της πρώτης μεταβλητής, το 

      παρουσιάζει τη συνδιακύμανση των αποδόσεων των δύο μεταβλητών και τέλος, 

το       αφορά στη διακύμανση των αποδόσεων της δεύτερης μεταβλητής. 

Επιπρόσθετα, για την επιτυχή εφαρμογή του Diagonal Bekk Model χρειάζεται τα 

                    να είναι θετικά. Για να επιτευχτεί αυτό, πρέπει η ορίζουσα της 

μήτρας    να μην είναι αρνητική, οι ορίζουσες    ,     να είναι θετικές και τέλος, 

   
     

   . 

 

2.3. Δεδομένα Εμπειρικής Εφαρμογής 

 

Στην παρούσα ενότητα, θα αναφερθούν οι πέντε παγκόσμιοι 

χρηματιστηριακοί δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της εμπειρικής 

εφαρμογής της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Ο πρώτος δείκτης είναι της 

Ιαπωνίας (Japan_n225), ο δεύτερος της Αμερικής (US_gspc), ο τρίτος της Γερμανίας 

(Germany_gdaxi), ο τέταρτος της Γαλλίας (France_fchi) και τέλος της Αγγλίας 

(UK_ftse). 

Το δείγμα των πέντε δεικτών αφορά στην περίοδο 01/01/2003 έως 31/12/2014 

και περιλαμβάνει 2878 παρατηρήσεις. Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η γραφική 

παράσταση της εξέλιξης των τιμών κλεισίματός τους. 
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Διάγραμμα 1: Οι τιμές των δεικτών Ιαπωνίας, Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας και 

Αγγλίας  (Japan_n225, US_gspc, Germany_gdaxi, France_fchi, UK_ftse) 

 

Το διάγραμμα 2, παρουσιάζει τη συγκριτική αναπαράσταση και των πέντε 

δεικτών. Όπως είναι εμφανές υπάρχει έντονος συγχρονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χρηματιστηρίων. Από την άλλη πλευρά αν και ο αμερικάνικος και ιαπωνικός δείκτης 

φαίνεται να ακολουθούν διαφορετική πορεία, στα κρίσιμα σημεία αλλαγής τάσης, 

υπάρχουν καθαρές ενδείξεις συμπόρευσης με τις ευρωπαϊκές χώρες. 
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Διάγραμμα 2: Οι τιμές των πέντε δεικτών (Japan_n225, US_gspc, 

Germany_gdaxi, France_fchi, UK_ftse) 

 

Ομοίως, το Διάγραμμα 3 συμπεριλαμβάνει τις αποδόσεις των πέντε 

παγκόσμιων δεικτών (Japan_n225, US_gspc, Germany_gdaxi, France_fchi, UK_ftse). 

Παρατηρώντας την εξέλιξη των ακραίων αποδόσεων και για τις πέντε χρονολογικές 

σειρές, προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008. Αν μάλιστα αξιολογήσουμε το εύρος 

των αποδόσεων, το χρηματιστήριο που εμφανίζει τις μεγαλύτερες ακραίες τιμές στην 

εν λόγω περίοδο είναι αυτό της Ιαπωνίας. 
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Διάγραμμα 3: Οι αποδόσεις των δεικτών Ιαπωνίας, Αμερικής, Γερμανίας, 

Γαλλίας και Αγγλίας (Japan_n225, US_gspc, Germany_gdaxi, France_fchi, UK_ftse ) 
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2.4. Περιγραφικές Στατιστικές Χρονολογικών Σειρών 

 

Στην παρούσα ενότητα, θα παρουσιαστεί ο υπολογισμός του συντελεστή 

ασυμμετρίας (skewness), του συντελεστή κυρτότητας (kurtosis) και επιπλέον, θα 

πραγματοποιηθεί έρευνα για την ύπαρξη αυτοσυσχετίσεων στις αποδόσεις των 

δεικτών. Η συγκεκριμένη διαδικασία συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση γιατί οι 

περιγραφικές στατιστικές προσδίδουν πολύτιμη πληροφόρηση για τη συμπεριφορά 

των εξεταζόμενων χρονολογικών σειρών. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πινάκα 1. 

Πίνακας 1: Περιγραφικές στατιστικές των πέντε δεικτών 

 Απόδοση 

Δείκτη 

Ιαπωνίας 

(Japan_n225) 

Απόδοση 

Δείκτη 

Αμερικής 

(US_gspc) 

Απόδοση Δείκτη 

Γερμανίας 

(Germany_gdaxi) 

Απόδοση 

Δείκτη 

Γαλλίας 

(France_fchi) 

Απόδοση 

Δείκτη 

Αγγλίας 

(UK_ftse) 

Skewness 

(Ασυμμετρία) 

-0,597200 -0,315221 0,044464 0,065346 -0,120143 

Kurtosis 

(Κύρτωση) 

11,68742 14,21549 9,139686 9,592338 11,49736 

Jarque-Berra 9218,129 15126,40 4519,726 5211,685 8662,513 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1 ο συντελεστής ασυμμετρίας της Ιαπωνίας 

είναι αρνητικός. Ο συγκεκριμένος συντελεστής αποτυπώνει τις ακραίες παρατηρήσεις 

που υπάρχουν στα δεδομένα και δίνει ενδείξεις για τη μετάδοση των πληροφοριών. Ο 

συντελεστής κύρτωσης για την Ιαπωνία είναι μεγαλύτερος του τρία, γεγονός που 

οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι η κατανομή είναι λεπτόκυρτη και ότι παρουσιάζει 

ετεροσκεδαστικότητα η χρονοσειρά. Επίσης, ο συντελεστής Jarque-Bera είναι 

μεγαλύτερος από 5,99 επαληθεύοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, ότι δηλαδή δεν 

υπάρχει κανονικότητα. Αντίστοιχα, περιγραφικά στατιστικά εμφανίζει ο 

αμερικάνικος χρηματιστηριακός δείκτης. 

Το γερμανικό χρηματιστήριο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα διαθέτει 

θετική ασυμμετρία. Η τιμή της κύρτωσης είναι μεγαλύτερη του τρία, αιτιολογώντας 

τη λεπτοκυρτότητα της κατανομής. Επιπλέον, η τιμή του Jarque-Bera είναι 

μεγαλύτερη του 5,99 και ξαναεπιβεβαιώνει τη μη-ύπαρξη κανονικότητας. 

Τα ίδια χαρακτηριστικά με τη Γερμανία παρουσιάζει και η Γαλλία. Η 

ασυμμετρία της είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 
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μεγαλύτερος του τρία, η τιμή του Jarque-Bera είναι μεγαλύτερη από το 5,99 

επαληθεύοντας πως δεν υπάρχει κανονική κατανομή. 

Η περίπτωση της Αγγλίας συνάδει με αυτήν της Ιαπωνίας και της Αμερικής. Η 

Αγγλία διαθέτει αριστερή ασυμμετρία με λεπτόκυρτα χαρακτηριστικά αφού η 

κύρτωση είναι μεγαλύτερη του 3. Τα παραπάνω, μαζί με τη βοήθεια του συντελεστή 

Jarque-Bera, του οποίου η τιμή είναι μεγαλύτερη από 5,99 αποδεικνύουν πως δεν 

υφίσταται κανονικότητα στην κατανομή. 

Τέλος, μελετήθηκε η ύπαρξη του φαινομένου της αυτοσυσχέτισης στις 

χρονολογικές σειρές με τη χρήση των κορελογραμμάτων, τα οποία εξετάζουν την 

τυχαιότητα των παρατηρήσεων. Οι τιμές που λαμβάνει είναι μεταξύ, του μείον ένα 

και του ένα. Αν η τιμή του συντελεστή είναι μηδέν, τότε ο επενδυτής χρησιμοποιεί 

την πληροφορία την ίδια στιγμή, αν όμως η τιμή του είναι διάφορη του μηδενός τότε, 

ο επενδυτής λαμβάνει την πληροφορία με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα, η αξία της 

να μην αντικατοπτρίζεται στις τιμές. Επιπλέον, στους Πινάκες 22, 23, 24, 25, 26 του 

Παραρτήματος, παρουσιάζονται τα κορελογράμματα των χρονολογικών σειρών των 

αποδόσεων των πέντε δεικτών. Εκτός από τις αποδόσεις του ιαπωνικού 

χρηματιστηρίου, όλες οι υπόλοιπες εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές 

αυτοσυσχετίσεις. 

 

2.5. Εμπειρικά Αποτελέσματα του Μοντέλου Diagonal Bekk 

 

Στην προηγούμενη ενότητα, αναλύθηκαν οι περιγραφικές στατιστικές των 

χρονολογικών σειρών των πέντε υπό μελέτη δεικτών, σε αυτή, θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα του οικονομετρικού μοντέλου Diagonal Bekk. Η εφαρμογή του 

συγκεκριμένου μοντέλου, θα πραγματοποιηθεί για τα δέκα ζεύγη των αποδόσεων των 

διεθνών δεικτών. Τα υπό μελέτη ζεύγη είναι, η απόδοση του δείκτη Γαλλίας (fchi) με 

την απόδοση του δείκτη της Γερμανίας (gdaxi), της Ιαπωνίας (n225), της Αγγλίας 

(ftse) και της Αμερικής (gspc). Επίσης, η απόδοση του δείκτη της Γερμανίας (gdaxi) 

με την απόδοση του δείκτη της Ιαπωνίας (n225), της Αγγλίας (ftse) και της Αμερικής 

(gspc). Επιπρόσθετα, είναι η απόδοση του δείκτη της Ιαπωνίας (n225) με την 

απόδοση του δείκτη της Αγγλίας (ftse), της Αμερικής (gspc) και τέλος, είναι η 
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απόδοση του δείκτη της Αγγλίας (ftse) με την απόδοση του δείκτη της Αμερικής 

(gspc). 

Στη συνέχεια, αφού θα έχει ελεγχθεί η καταλληλότητα των ζευγαριών 

ανάμεσα στις αποδόσεις των δεικτών, θα προκύψουν πληροφορίες για τις σχέσεις των 

πέντε διεθνών δεικτών μεταξύ τους. Για να επιτευχθεί η υπόθεση της μη-

αρνητικότητας, πρέπει η ορίζουσα της μήτρας    να μην είναι αρνητική, οι ορίζουσες 

   ,     να είναι θετικές και τα    
     

   . 

 

2.5.1. Σχολιασμός των Πινάκων για όλα τα Ζεύγη των Πέντε Δεικτών 

 

Στην πρώτη περίπτωση, μελετάται η σχέση μεταξύ του δείκτη της Γαλλίας 

(fchi) και του δείκτη της Γερμανίας (gdaxi). 

Πίνακας 2: Συντελεστές Diagonal Bekk (France_fchi, Germany_gdaxi) 

Συντελεστής Μοντέλου Diagonal Bekk Fchi  - Gdaxi 

    0,00000258 (0,0000) 

    0,00000236 (0,0000) 

    0,00000247 (0,0000) 

    0,945140 (0,0000) 

    0,951540 (0,0000) 

    0,310896 (0,0000) 

    0,284419 (0,0000) 

Οι τιμές εντός των παρενθέσεων είναι οι πιθανότητες για επίπεδο 

σημαντικότητας στο 5% 

Πίνακας 3: Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk (France_fchi, Germany_gdaxi) 

Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk Fchi  - Gdaxi 
C 0,0000000000063726 

A 0,8993385156 
B 0,088424729424 

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, από τη χρήση των Πινάκων 2,3, είναι πως 

το συγκεκριμένο υπόδειγμα είναι κατάλληλο για μελέτη. Ο λόγος είναι πως η 

συνθήκη    
     

   , ικανοποιείται, όπως και αυτές για τις ορίζουσες των μητρών 

  ,     και    . Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες εννέα περιπτώσεις. Με τη χρήση 

των πινάκων τους και ικανοποιώντας τις παραπάνω συνθήκες όλες παρουσιάζονται 

κατάλληλες για μελέτη. 
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Στη δεύτερη περίπτωση, μελετάται η σχέση μεταξύ του δείκτη της Γαλλίας 

(fchi) και του δείκτη της Ιαπωνίας (n225). 

Πίνακας 4: Συντελεστές Diagonal Bekk (France_fchi, Japan_n225) 

Συντελεστής Μοντέλου Diagonal Bekk Fchi  - N225 

    0,00000197 (0,0002) 

    0,000000883(0,0003)  

    0,00000407 (0,0000) 

    0,958811 (0,0000) 

    0,948217 (0,0000) 

    0,266654 (0,0000) 

    0,289195 (0,0000) 

Οι τιμές εντός των παρενθέσεων είναι οι πιθανότητες για επίπεδο 

σημαντικότητας στο 5% 

Πίνακας 5: Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk (France_fchi, Japan_n225) 

Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk Fchi  - N225 

C 0,0000000000080179 

A 0,909160889987 

B 0,07711500353 

 

Στην τρίτη περίπτωση, μελετάται η σχέση μεταξύ του δείκτη της Γαλλίας 

(fchi) και του δείκτη της Αγγλίας (ftse).  

Πίνακας 6: Συντελεστές Diagonal Bekk (France_fchi, UK_ftse) 

Συντελεστής Μοντέλου Diagonal Bekk Fchi  - Ftse 

    0,0000023 (0,0000) 

    0,00000139 (0,0000) 

    0,00000117 (0,0000) 

    0,955579 (0,0000)  

    0,959136 (0,0000) 

    0,272265 (0,0000) 

    0,262265 (0,0000)  

Οι τιμές εντός των παρενθέσεων είναι οι πιθανότητες για επίπεδο 

σημαντικότητας στο 5% 

Πίνακας 7: Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk (France_fchi, UK_ftse) 

Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk Fchi  - Ftse 

C 0,0000000000026091 

A 0,916530219744 

B 0,071641361715 
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Στην τέταρτη περίπτωση, μελετάται η σχέση μεταξύ του δείκτη της Γαλλίας 

(fchi) και του δείκτη της Αμερικής (gspc). 

Πίνακας 8: Συντελεστές Diagonal Bekk (France_fchi, US_gspc) 

Συντελεστής Μοντέλου Diagonal Bekk Fchi  - Gspc 

    0,00000259 (0,0000) 

    0,00000114 (0,0003) 

    0,00000170 (0,0004) 

    0,954834 (0,0000) 

    0,952043 (0,0000) 

    0,272988 (0,0000) 

    0,279757 (0,0000) 

Οι τιμές εντός των παρενθέσεων είναι οι πιθανότητες για επίπεδο 

σημαντικότητας στο 5% 

Πίνακας 9: Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk (France_fchi, US_gspc) 

Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk Fchi  - Gspc 

C 0,000000000004403 

A 0,909043025862 

B 0,076370303916 

 

Στην πέμπτη περίπτωση, μελετάται η σχέση μεταξύ του δείκτη της Γερμανίας 

(gdaxi) και του δείκτη της Ιαπωνίας (n225). 

Πίνακας 10: Συντελεστές Diagonal Bekk (Germany_gdaxi, Japan_n225) 

Συντελεστής Μοντέλου Diagonal Bekk Gdaxi  - N225 

    0,00000211 (0,0004) 

    0,000000868 (0,0006) 

    0,000000405 (0,0000) 

    0,960969 (0,0000) 

    0,947303 (0,0000) 

    0,253576 (0,0000) 

    0,292050 (0,0000)  

Οι τιμές εντός των παρενθέσεων είναι οι πιθανότητες για επίπεδο σημαντικότητας στο 

5% 

Πίνακας 11: Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk (Germany_gdaxi, Japan_n225) 

Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk Gdaxi  - N225 

C 0,0000000000085455 

A 0,910328816607 

B 0,0740568708 
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Στην έκτη περίπτωση, μελετάται η σχέση μεταξύ του δείκτη της Γερμανίας 

(gdaxi) και του δείκτη της Αγγλίας (ftse). 

Πίνακας 12: Συντελεστές Diagonal Bekk (Germany_gdaxi, UK_ftse) 

Συντελεστής Μοντέλου Diagonal Bekk Gdaxi  - Ftse 

    0,00000262 (0,0000) 

    0,00000160 (0,0000) 

    0,00000142 (0,0000) 

    0,949096 (0,0000) 

    0,951032 (0,0000) 

    0,290741 (0,0000) 

    0,290785 (0,0000) 

Οι τιμές εντός των παρενθέσεων είναι οι πιθανότητες για επίπεδο σημαντικότητας στο 

5% 

Πίνακας 13: Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk (Germany_gdaxi, UK_ftse) 

Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk Gdaxi  - Ftse 

C 0,0000000000037204 

A 0,902620667072 

B 0,0845428309 

 

Στην έβδομη περίπτωση, μελετάται η σχέση μεταξύ του δείκτη της Γερμανίας 

(gdaxi) και του δείκτη της Αμερικής (gspc). 

Πίνακας 14: Συντελεστές Diagonal Bekk (Germany_gdaxi, US_gspc)  

Συντελεστής Μοντέλου Diagonal Bekk Gdaxi  - Gspc 

    0,00000233 (0,0002) 

    0,00000116 (0,0003) 

    0,0000011 (0,0002) 

    0,959693 (0,0000) 

    0,950787 (0,0000) 

    0,254669 (0,0000) 

    0,281109 (0,0000) 

Οι τιμές εντός των παρενθέσεων είναι οι πιθανότητες για επίπεδο σημαντικότητας στο 

5% 

Πίνακας 15: Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk (Germany_gdaxi, US_gspc) 

Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk Gdaxi  - Gspc 

C 0,0000000000042173 

A 0,912463628391 

B 0,071589747921 
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Στην όγδοη περίπτωση, μελετάται η σχέση μεταξύ του δείκτη της Ιαπωνίας 

(n225) και του δείκτη της Αγγλίας (ftse).  

Πίνακας 16: Συντελεστές Diagonal Bekk (Japan_n225, UK_ftse) 

Συντελεστής Μοντέλου Diagonal Bekk N225  - Ftse 

    0,00000412 (0,0000) 

    0,000000649 (0,0006) 

    0,00000106 (0,0002) 

    0,949562 (0,0000) 

    0,957896 (0,0000) 

    0,283603 (0,0000) 

    0,274745 (0,0000) 

Οι τιμές εντός των παρενθέσεων είναι οι πιθανότητες για επίπεδο σημαντικότητας στο 

5% 

Πίνακας 17: Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk (Japan_n225, UK_ftse) 

Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk N225  - Ftse 

C 0, 0000000000043672 

A 0, 909581641552 

B 0, 078000929735 

 

Στην ένατη περίπτωση, μελετάται η σχέση μεταξύ του δείκτη της Ιαπωνίας 

(n225) και του δείκτη της Αμερικής (gspc). 

Πίνακας 18: Συντελεστές Diagonal Bekk (Japan_n225, US_gspc) 

Συντελεστής Μοντέλου Diagonal Bekk N225  - Gspc 

    0,00000397 (0,0001) 

    0,000000301 (0,0648) 

    0,00000130 (0,0036) 

    0,950694 (0,0000) 

    0,961126 (0,0000) 

    0,280253 (0,0000) 

    0,252740 (0,0000) 

Οι τιμές εντός των παρενθέσεων είναι οι πιθανότητες για επίπεδο σημαντικότητας στο 

5% 

Πίνακας 19: Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk (Japan_n225, US_gspc) 

Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk N225  - Gspc 

C 0, 000000000005161 

A 0, 913736721444 
B 0, 07083114322 
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Στη δέκατη περίπτωση και τελευταία, μελετάται η σχέση μεταξύ του δείκτη 

της Αγγλίας (ftse) και του δείκτη της Αμερικής (gspc). 

Πίνακας 20: Συντελεστές Diagonal Bekk (UK_ftse, US_gspc)  

Συντελεστής Μοντέλου Diagonal Bekk Ftse  - Gspc 

    0,00000147 (0,0000) 

    0,000000758 (0,0007) 

    0,00000151 (0,0008) 

    0,953467 (0,0000) 

    0,956968 (0,0000) 

    0,281632 (0,0000) 

    0,263949 (0,0000) 

Οι τιμές εντός των παρενθέσεων είναι οι πιθανότητες για επίπεδο σημαντικότητας στο 

5% 

Πίνακας 21: Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk (UK_ftse, US_gspc) 

Ορίζουσες Μητρών Diagonal Bekk Ftse  - Gspc 

C 0, 0000000000022197 
A 0, 912437408056 
B 0, 074336484768 

 

 

2.5.2. Ανάλυση των Τριών Διαγραμμάτων για όλα τα Ζεύγη των Πέντε 

Δεικτών 

 

Το Διάγραμμα 4, παρουσιάζει τη συνδιακύμανση και τις διακυμάνσεις των 

δεικτών Γαλλίας και Γερμανίας. Η διακύμανση του δείκτη της Γαλλίας επηρεάζεται 

θετικά από τις μεταβολές του ίδιου του δείκτη από ένα σοκ σε μία χρονική περίοδο 

υστέρησης b11>0, το ίδιο ισχύει και για τη διακύμανση του δείκτη της Γερμανίας, 

επειδή b22>0. Επίσης, η συνδιακύμανση των δεικτών δε συνδυάζεται θετικά, με τη 

διακύμανση του δείκτη της Γαλλίας (b11>0, b12=0) αλλά και του δείκτη της Γερμανίας 

(b22>0, b21=0), από ένα σοκ σε μία περίοδο υστέρησης. Η μεγαλύτερη τιμή που 

παρουσιάζει η συνδιακύμανση σε αυτό το ζεύγος εμφανίζεται στην 1527
η
 

παρατήρηση και είναι ίση με 0,002069 (Διάγραμμα 39 Παράρτημα).  

Επιπλέον, από την 1500
η
 παρατήρηση και μετά υπάρχει μία μικρή αύξηση 

στην τιμή της συνδιακύμανσης. Έτσι, οι παρατηρήσεις χωρίζονται σε δύο περιόδους: 

Στην πρώτη, που αρχίζει από την 1
η
 έως την 1499

η
 παρατήρηση και τη δεύτερη από 

την 1500
η
 έως την 2878

η
 παρατήρηση, αυτή η κατάσταση ισχύει και για τα υπόλοιπα 
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εννέα ζεύγη. Αξιοποιώντας το Διάγραμμα 39  από το Παράρτημα, είναι φανερό πως η 

τυπική απόκλιση αυξάνεται από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο. 
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Διάγραμμα 4 : Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση των δεικτών Γαλλίας (fchi) και 

Γερμανίας (gdaxi) 
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Διάγραμμα 5 : Συνδιακύμανση των δεικτών Γαλλίας (fchi) και Γερμανίας 

(gdaxi) 

Για λόγους σύγκρισης υπολογίζουμε τη μεταβαλλόμενη συσχέτιση μεταξύ 

των χρηματιστηρίων της Γαλλίας και Γερμανίας (Διάγραμμα 6). Το πληροφοριακό 

περιεχόμενο φαίνεται ότι είναι λιγότερο σε σχέση με τη συνδιακύμανση. Η σταθερά 

αυξημένη τιμή στη συσχέτιση με μικρές μεταβολές δεν οδηγεί σε ξεκάθαρα 

συμπεράσματα. 
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Διάγραμμα 6 : Συσχέτιση των δεικτών Γαλλίας (fchi) και Γερμανίας (gdaxi) 

 

Το Διάγραμμα 7 παρουσιάζει τη συνδιακύμανση και τις συνδιακυμάνσεις των 

δεικτών Γαλλίας και Ιαπωνίας. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει ότι και στην 

προηγούμενη.  

Η μεγαλύτερη τιμή που παρουσιάζει η συνδιακύμανση σε αυτό το ζεύγος 

εμφανίζεται στην 1527
η
 παρατήρηση και είναι ίση με 0,002091 (Διάγραμμα 40 

Παράρτημα).  

Χρησιμοποιώντας το Διάγραμμα 40 από το Παράρτημα, είναι φανερό πως η 

τυπική απόκλιση αυξάνεται από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο.  
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Διάγραμμα 7 : Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση των δεικτών Γαλλίας (fchi) και 

Ιαπωνίας (n225) 
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Διάγραμμα 8 : Συνδιακύμανση των δεικτών Γαλλίας (fchi) και Ιαπωνίας (n225) 

 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, το πληροφοριακό περιεχόμενο που 

αποτυπώνει το Διάγραμμα 9, φαίνεται ότι είναι λιγότερο σε σχέση με τη 

συνδιακύμανση. Η σταθερά μειωμένη τιμή στη συσχέτιση με μικρές μεταβολές δε 

δημιουργεί χρήσιμα συμπεράσματα. 
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Διάγραμμα 9 : Συσχέτιση των δεικτών Γαλλίας (fchi) και Ιαπωνίας (n225) 

 

Το Διάγραμμα 10, παρουσιάζει τη συνδιακύμανση και τις διακυμάνσεις των 

δεικτών Γαλλίας και Αγγλίας. Η διακύμανση του δείκτη της Γαλλίας συμπεριφέρεται 

με τον ίδιο τρόπο όπως συνέβη και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις και το ίδιο 

ισχύει για τη διακύμανση του δείκτη Αγγλίας. Η συνδιακύμανση των δεικτών είναι η 
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ίδια κατάσταση με τις δύο προηγούμενες. Η μεγαλύτερη τιμή που παρουσιάζει η 

συνδιακύμανση σε αυτό το ζεύγος βρίσκεται στην 1527
η
 παρατήρηση και είναι η τιμή 

0,002373 (Διάγραμμα 41 Παράρτημα). 

Με τη βοήθεια του Διαγράμματος 41 από το Παράρτημα, είναι φανερό πως η 

τυπική απόκλιση αυξάνεται από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο. 
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Διάγραμμα 10 : Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση των δεικτών Γαλλίας (fchi) 

και Αγγλίας (ftse) 
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Διάγραμμα 11 : Συνδιακύμανση των δεικτών Γαλλίας (fchi) και Αγγλίας (ftse) 
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Και σε αυτό το ζεύγος δεικτών το Διάγραμμα 12 που απεικονίζει τη 

συσχέτιση των δεικτών της Γαλλίας και της Αγγλίας δεν προσφέρει σημαντικά 

συμπεράσματα. 
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Διάγραμμα 12 : Συσχέτιση των δεικτών Γαλλίας (fchi) και Αγγλίας (ftse) 

 

Το Διάγραμμα 13, παρουσιάζει τη συνδιακύμανση και τις διακυμάνσεις των 

δεικτών Γαλλίας και Αμερικής. Όμοια με τις προηγούμενες περιπτώσεις, οι 

διακυμάνσεις και των δύο δεικτών επηρεάζονται θετικά ενώ η συνδιακύμανση τους 

όχι. 

 Η μεγαλύτερη τιμή που παρουσιάζει η συνδιακύμανση σε αυτό το ζεύγος 

εμφανίζεται στην 1517
η
 παρατήρηση και είναι ίση με 0,001436 (Διάγραμμα 42 

Παράρτημα). 

Αξιοποιώντας πάλι το Διάγραμμα 42 από το Παράρτημα, είναι φανερό πως η 

τυπική απόκλιση αυξάνεται από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο. 
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Διάγραμμα 13 : Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση των δεικτών Γαλλίας (fchi) 

και Αμερικής (gspc) 
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Διάγραμμα 14 : Συνδιακύμανση των δεικτών Γαλλίας (fchi) και Αμερικής (gspc) 

 

Όμοια με τις προηγούμενες περιπτώσεις το Διάγραμμα 15 δεν παρουσιάζει 

κανένα ενδιαφέρον. 
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Διάγραμμα 15 : Συσχέτιση των δεικτών Γαλλίας (fchi) και Αμερικής (gspc) 

 

Το Διάγραμμα 16, παρουσιάζει τη συνδιακύμανση και τις διακυμάνσεις των 

δεικτών Γερμανίας και Ιαπωνίας. Η διακύμανση του δείκτη Γερμανίας επηρεάζεται 

θετικά το ίδιο ισχύει και για τη διακύμανση του δείκτη Ιαπωνίας. Όμως η 

συνδιακύμανση των δεικτών δε συνδυάζεται θετικά, σε σχέση με τη διακύμανση του 

δείκτη της Γερμανίας  αλλά και του δείκτη της Ιαπωνίας. Η μεγαλύτερη τιμή που 

παρουσιάζει η συνδιακύμανση σε αυτό το ζεύγος βρίσκεται στην 1527
η
 παρατήρηση 

και είναι η τιμή 0,001846 (Διάγραμμα 43 Παράρτημα). 

Από το Διάγραμμα 43 από το Παράρτημα, προκύπτει πως η τυπική απόκλιση 

αυξάνεται από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο. 
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Διάγραμμα 16 : Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση των δεικτών Γερμανίας 

(gdaxi) και Ιαπωνίας (n225) 
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Διάγραμμα 17 : Συνδιακύμανση των δεικτών Γερμανίας (gdaxi) και Ιαπωνίας 

(n225) 

Για ακόμη μία φορά η μεταβαλλόμενη συσχέτιση μεταξύ των χρηματιστηρίων 

δεν οδηγεί σε ξεκάθαρα συμπεράσματα. 
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Διάγραμμα 18 : Συσχέτιση των δεικτών Γερμανίας (gdaxi) και Ιαπωνίας (n225) 

 

Το Διάγραμμα 19, παρουσιάζει τη συνδιακύμανση και τις διακυμάνσεις των 

δεικτών Γερμανίας και Αγγλίας. 

Στη συνέχεια, όμοια με τις προηγούμενες περιπτώσεις όσον αφορά τις 

διακυμάνσεις των δεικτών και της συνδιακύμανσης του ζεύγους. Η μεγαλύτερη τιμή 

που παρουσιάζει η συνδιακύμανση σε αυτό το ζεύγος βρίσκεται στην 1528
η
 

παρατήρηση και είναι ίση με 0,001973 (Διάγραμμα 44 Παράρτημα). 
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Χρησιμοποιώντας πάλι το Διάγραμμα 44 από το Παράρτημα, είναι φανερό 

πως η τυπική απόκλιση αυξάνεται από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο. 
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Διάγραμμα 19 : Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση των δεικτών Γερμανίας 

(gdaxi) και Αγγλίας (ftse) 
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Διάγραμμα 20 : Συνδιακύμανση των δεικτών Γερμανίας (gdaxi) και Αγγλίας 

(ftse) 

 

Και σε αυτήν την περίπτωση η μεταβαλλόμενη συσχέτιση μεταξύ των δεικτών 

δεν οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα. 
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Διάγραμμα 21 : Συσχέτιση των δεικτών Γερμανίας (gdaxi) και Αγγλία (ftse) 

 

Το Διάγραμμα 22, παρουσιάζει τη συνδιακύμανση και τις διακυμάνσεις των 

δεικτών Γερμανίας και Αμερικής. Όμοια με τα παραπάνω, οι διακυμάνσεις και η 

συνδιακύμανση παρουσιάζουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. 

Η μεγαλύτερη τιμή που παρουσιάζει η συνδιακύμανση σε αυτό το ζεύγος 

εμφανίζεται στην 1528
η
 παρατήρηση και έχει την τιμή 0,001840 (Διάγραμμα 45 

Παράρτημα). 

Για ακόμη μία φορά η τυπική απόκλιση αυξάνεται από την πρώτη στη 

δεύτερη περίοδο. 
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Διάγραμμα 22 : Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση των δεικτών Γερμανίας 

(gdaxi) και Αμερικής (gspc) 
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Διάγραμμα 23 : Συνδιακύμανση των δεικτών Γερμανίας (gdaxi) και Αμερική 

(gspc) 

 Το Διάγραμμα 24 παρουσιάζει μία σταθερά αυξημένη τιμή στη συσχέτιση με 

μικρές μεταβολές αλλά δεν οδηγεί σε ξεκάθαρα συμπεράσματα. 
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Διάγραμμα 24 : Συσχέτιση των δεικτών Γερμανίας (gdaxi) και Αμερική (gspc) 

 

Το Διάγραμμα 25, παρουσιάζει τη συνδιακύμανση και τις διακυμάνσεις των 

δεικτών Ιαπωνίας και Αγγλίας. Το ίδιο με τις προηγούμενες φορές συμβαίνει στις 

διακυμάνσεις και στη συνδιακύμανση αυτού του ζεύγους. 

Η μεγαλύτερη τιμή που παρουσιάζει η συνδιακύμανση σε αυτό το ζεύγος 

εμφανίζεται στην 1527
η
 παρατήρηση και είναι ίση με 0,002025 (Διάγραμμα 46 

Παράρτημα). 



47 
 

Με τη χρήση του Διαγράμματος 46 από το Παράρτημα, προκύπτει πως η 

τυπική απόκλιση αυξάνεται από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο. 
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Διάγραμμα 25 : Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση των δεικτών Ιαπωνίας (n225) 

και Αγγλίας (ftse) 
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Διάγραμμα 26 : Συνδιακύμανση των δεικτών Ιαπωνίας (n225) και Αγγλίας (ftse) 

 

Και σε αυτό το ζεύγος δεικτών το Διάγραμμα 27 που απεικονίζει τη 

συσχέτιση των δεικτών της Ιαπωνίας και της Αγγλίας δεν προσφέρει σημαντικά 

συμπεράσματα. 
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Διάγραμμα 27 : Συσχέτιση των δεικτών Ιαπωνίας (n225) και Αγγλίας (ftse) 

 

Το Διάγραμμα 28, παρουσιάζει τη συνδιακύμανση και τις διακυμάνσεις των 

δεικτών Ιαπωνίας και Αμερικής. Όμοια με τις προηγούμενες περιπτώσεις, η 

διακύμανση του δείκτη Ιαπωνίας επηρεάζεται θετικά από τις μεταβολές του ίδιου του 

δείκτη το ίδιο ισχύει και για τη διακύμανση του δείκτη Αμερικής. Η συνδιακύμανση 

των δεικτών δε συσχετίζεται θετικά, τόσο με τη διακύμανση του δείκτη Ιαπωνίας όσο 

και με του δείκτη της Αμερικής.  

Η μεγαλύτερη τιμή που παρουσιάζει η συνδιακύμανση σε αυτό το ζεύγος 

βρίσκεται στην 1538
η
 παρατήρηση και η τιμή της είναι 0,000879 (Διάγραμμα 47 

Παράρτημα). 

Αξιοποιώντας το Διάγραμμα 47 από το Παράρτημα, είναι φανερό πως η 

τυπική απόκλιση αυξάνεται από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο. 
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Διάγραμμα 28 : Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση των δεικτών Ιαπωνίας (n225) 

και Αμερικής (gspc) 
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Διάγραμμα 29 : Συνδιακύμανση των δεικτών Ιαπωνίας (n225) και Αμερικής 

(gspc) 

 

Για ακόμη μία φορά η μεταβαλλόμενη συσχέτιση μεταξύ των δεικτών δεν 

οδηγεί σε σημαντικά συμπεράσματα. 

 

 



50 
 

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

.8

500 1000 1500 2000 2500

MCOR_JAPAN_US

01/01/2003 30/11/2004 31/10/2006 30/09/2008 31/08/2010 27/07/2012 31/12/2013 

Διάγραμμα 30 : Συσχέτιση των δεικτών Ιαπωνίας (n225) και Αμερικής (gspc) 

 

Το Διάγραμμα 31, παρουσιάζει τη συνδιακύμανση και τις διακυμάνσεις των 

δεικτών Αγγλίας και Αμερικής. Όπως και παραπάνω, η διακύμανση του δείκτη της 

Αγγλίας επηρεάζεται θετικά από τις μεταβολές του ίδιου του δείκτη από ένα σοκ σε 

μία χρονική περίοδο υστέρησης b11>0, το ίδιο ισχύει και για τη διακύμανση του 

δείκτη Αμερικής, καθότι b22>0. Επιπλέον, η συνδιακύμανση των δεικτών δε 

συσχετίζεται θετικά, με τη διακύμανση του δείκτη της Αγγλίας (b11>0, b12=0) αλλά 

και του δείκτη της Αμερικής (b22>0, b21=0), από ένα σοκ σε μία περίοδο υστέρησης.  

Η μεγαλύτερη τιμή που παρουσιάζει η συνδιακύμανση σε αυτό το ζεύγος 

συναντάται στην 1528
η
 παρατήρηση και είναι ίση με 0,001359 (Διάγραμμα 48 

Παράρτημα).  

Χρησιμοποιώντας και πάλι το Διάγραμμα 48 από το Παράρτημα, είναι 

φανερό πως η τυπική απόκλιση αυξάνεται από την πρώτη στη δεύτερη περίοδο. 
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Διάγραμμα 31 : Διακυμάνσεις και συνδιακύμανση των δεικτών Αγγλίας (ftse) 

και Αμερικής (gspc) 
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Διάγραμμα 32 : Συνδιακύμανση των δεικτών Αγγλίας (ftse) και Αμερικής (gspc) 

Συνολικά, σε όλη τη χρονική διάρκεια που μελετώνται τα ζεύγη, την 

υψηλότερη τιμή στη συνδιακύμανση την έχει το ζευγάρι της Γαλλίας με την Αγγλία 

και το ίδιο ισχύει για την τυπική απόκλιση. Τη χαμηλότερη τιμή στη συνδιακύμανση 

τη διαθέτει το ζεύγος των Γερμανία-Αμερική και στην περίπτωση της τυπικής 

απόκλισης η χαμηλότερη τιμή ανήκει στο ζεύγος Ιαπωνία-Αμερική. 

Στην πρώτη περίοδο, το ζεύγος που διαθέτει τη μεγαλύτερη τυπική απόκλιση 

είναι οι δείκτες της Γερμανίας με την Αμερική και την υψηλότερη τιμή στη 

συνδιακύμανση την έχουν οι δείκτες της Γαλλίας με την Αμερική. Επιπρόσθετα, η 

χαμηλότερη τιμή της τυπικής απόκλισης παρουσιάζεται στο ζεύγος των Γερμανία- 
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Αγγλία και ακόμη, τη μικρότερη τιμή στη συνδιακύμανση την έχουν οι δείκτες της 

Γερμανίας με την Ιαπωνία. 

Στη δεύτερη περίοδο, το ζεύγος που διαθέτει τη μεγαλύτερη τυπική απόκλιση 

είναι οι δείκτες της Ιαπωνία με την Αμερική και την υψηλότερη τιμή στη 

συνδιακύμανση την έχουν οι δείκτες της Γαλλίας με την Αγγλία. Επίσης, η 

χαμηλότερη τιμή της τυπικής απόκλισης παρουσιάζεται στο ζεύγος των Αγγλία-

Αμερική και ακόμη, τη μικρότερη τιμή στη συνδιακύμανση την έχουν οι δείκτες της 

Γερμανίας με την Αμερική. 

Το Διάγραμμα 33 παρουσιάζει τη μεταβαλλόμενη συσχέτιση μεταξύ των 

χρηματιστηρίων της Αγγλίας και Αμερικής. Η σταθερά αυξημένη τιμή στη συσχέτιση 

με μικρές μεταβολές δεν προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα. 
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Διάγραμμα 33 : Συσχέτιση των δεικτών Αγγλίας (ftse) και Αμερικής (gspc) 
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Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η ανάλυση για τη μετάδοση 

πληροφορίας και την αλληλεξάρτηση των διεθνών δεικτών των χρηματιστηρίων. Στο 

κεφάλαιο ένα, αναλύθηκαν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και πως συνδέονται. 

Αξιολογήθηκαν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και παρουσιάστηκαν πέντε θεωρητικές 

προσεγγίσεις. Δόθηκαν ορισμοί για τη μετάδοση αλλά και τρόποι μετάδοσης μίας 

κρίσης. Επίσης, αναφέρθηκαν τρόποι για την καταπολέμηση της ευπάθειας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στο τέλος του κεφαλαίου υφίσταται μία αναλυτική 

παρουσίαση του μοντέλου των Eisenberg and Noe (2001). Στο κεφάλαιο δύο, 

παρουσιάστηκε αναλυτικά το μοντέλο Diagonal Bekk και με την αξιοποίηση πέντε 

παγκόσμιων οικονομικών δεικτών πραγματοποιήθηκαν εμπειρικά τεστ. Ενώ υπήρξε 

και μία ιστορική αναδρομή στις σημαντικότερες παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις. 

Το πρώτο βασικό εύρημα που προκύπτει από την εκπόνηση της διπλωματικής 

εργασίας είναι πως ο υπολογισμός της συνδιακύμανσης με τη χρήση του μοντέλου 

Diagonal Bekk προσφέρει πολύ ρεαλιστικότερα αποτελέσματα σε σχέση με το 

χρονικά μεταβαλλόμενο συντελεστή συσχέτισης. Το δεύτερο εύρημα είναι πως η 

γραφική απεικόνιση της συνδιακύμανσης των χρηματιστηριακών δεικτών 

αποτυπώνει υψηλή αλληλεξάρτηση κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

του 2007-2009. Αυτό εξηγεί την εκτίναξη του συστημικού κινδύνου αυτήν την 

περίοδο. 

Το δεύτερο εύρημα συμφωνεί με τους Sandoval and De Paula Franca (2011) 

που με την έρευνά τους επιβεβαίωσαν την αυξημένη σύνδεση των ιδρυμάτων σε 

περιόδους κρίσης. Τέλος, την ίδια άποψη εκφέρουν και οι Glasserman and Peyton 

(2013) που πιστεύουν πως η αλληλεξάρτηση δημιουργεί μεγάλα προβλήματα σε 

εποχές οικονομικών υφέσεων. 
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Διάγραμμα 34: Περιγραφικές στατιστικές αποδόσεων του δείκτη Ιαπωνίας 

(Japan_n225) 
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Διάγραμμα 35: Περιγραφικές στατιστικές αποδόσεων του δείκτη Αμερικής (US_gspc) 

 



62 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

-0.075 -0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050 0.075 0.100

Series: DLGERMANY_GDAXI

Sample 1 2878

Observations 2877

Mean       0.000415

Median   0.000630

Maximum  0.107975

Minimum -0.074335

Std. Dev.   0.014291

Skewness   0.044464

Kurtosis   9.139686

Jarque-Bera  4519.726

Probability  0.000000

 

Διάγραμμα 36: Περιγραφικές στατιστικές αποδόσεων του δείκτη Γερμανίας 

(Germany_gdaxi) 
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Διάγραμμα 37: Περιγραφικές στατιστικές αποδόσεων του δείκτη Γαλλίας (France_fchi) 
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Διάγραμμα 38: Περιγραφικές στατιστικές αποδόσεων του δείκτη Αγγλίας (UK_ftse) 
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Διάγραμμα 39: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων του δείκτη 

Γαλλίας (France_fchi) και Γερμανίας (Germany_gdaxi) 

 

(Για όλη τη χρονική περίοδο, για την πρώτη και τη δεύτερη χρονική περίοδο) 

 



64 
 

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

0.0000 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020

Series: MCOV_FRANCE_JAPAN

Sample 1 2878

Observations 2853

Mean       6.29e-05

Median   3.00e-05

Maximum  0.002091

Minimum -6.22e-05

Std. Dev.   0.000171

Skewness   8.109633

Kurtosis   78.79328

Jarque-Bera  714163.7

Probability  0.000000

 
 

0

40

80

120

160

200

240

280

320

-0.00005 0.00000 0.00005 0.00010 0.00015 0.00020 0.00025

Series: MCOV_FRANCE_JAPAN_1

Sample 1 2878

Observations 1474

Mean       4.00e-05

Median   2.88e-05

Maximum  0.000280

Minimum -4.20e-05

Std. Dev.   4.04e-05

Skewness   1.805100

Kurtosis   8.467109

Jarque-Bera  2636.177

Probability  0.000000

 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0.0000 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020

Series: MCOV_FRANCE_JAPAN_2

Sample 1 2878

Observations 1379

Mean       8.73e-05

Median   3.09e-05

Maximum  0.002091

Minimum -6.22e-05

Std. Dev.   0.000239

Skewness   5.764740

Kurtosis   39.61719

Jarque-Bera  84679.07

Probability  0.000000

 
 

Διάγραμμα 40: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων του δείκτη 

Γαλλίας (France_fchi) και Ιαπωνίας (Japan_n225) 

 

(Για όλη τη χρονική περίοδο, για την πρώτη και τη δεύτερη χρονική περίοδο) 
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Διάγραμμα 41: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων του δείκτη 

Γαλλίας (France_fchi) και Αγγλίας (UK_ftse) 

 

(Για όλη τη χρονική περίοδο, για την πρώτη και τη δεύτερη χρονική περίοδο) 
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Διάγραμμα 42: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων του δείκτη 

Γαλλίας (France_fchi) και Αμερικής (US_gspc) 

 

(Για όλη τη χρονική περίοδο, για την πρώτη και τη δεύτερη χρονική περίοδο) 
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Διάγραμμα 43: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων του δείκτη 

Γερμανίας (Germany_gdaxi) και Ιαπωνίας (Japan_n225) 

 

(Για όλη τη χρονική περίοδο, για την πρώτη και τη δεύτερη χρονική περίοδο) 
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Διάγραμμα 44: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων του δείκτη 

Γερμανίας (Germany_gdaxi) και Αγγλίας (UK_ftse) 

(Για όλη τη χρονική περίοδο, για την πρώτη και τη δεύτερη χρονική περίοδο) 
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Διάγραμμα 45: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων του δείκτη 

Γερμανίας (Germany_gdaxi) και Αμερικής (US_gspc) 

(Για όλη τη χρονική περίοδο, για την πρώτη και τη δεύτερη χρονική περίοδο) 
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Διάγραμμα 46: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων του δείκτη 

Ιαπωνίας (Japan_n225) και Αγγλίας (UK_ftse) 

(Για όλη τη χρονική περίοδο, για την πρώτη και τη δεύτερη χρονική περίοδο) 
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Διάγραμμα 47: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων του δείκτη 

Ιαπωνίας (Japan_n225) και Αμερικής (US_gspc) 

(Για όλη τη χρονική περίοδο, για την πρώτη και τη δεύτερη χρονική περίοδο) 
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Διάγραμμα 48: Περιγραφικές στατιστικές συνδιακύμανσης αποδόσεων του δείκτη 

Αγγλίας (UK_ftse) και Αμερικής (US_gspc) 

(Για όλη τη χρονική περίοδο, για την πρώτη και τη δεύτερη χρονική περίοδο) 
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Πίνακας 22 : Κορελόγραμμα αποδόσεων δείκτη Ιαπωνίας (Japan_n225)  
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Πίνακας 23 : Κορελόγραμμα αποδόσεων δείκτη Αμερικής (US_gspc)  
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Πίνακας 24 : Κορελόγραμμα αποδόσεων δείκτη Γερμανίας (Germany_gdaxi) 
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Πίνακας 25 : Κορελόγραμμα αποδόσεων δείκτη Γαλλίας (France_fchi)  
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Πίνακας 26 : Κορελόγραμμα αποδόσεων δείκτη Αγγλίας (UK_ftse) 
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Πίνακας 27 : Υπόδειγμα Diagonal Bekk για τη σχέση αποδόσεων μεταξύ του δείκτη της 

Γαλλίας (France_fchi) και της Γερμανίας (Germany_gdaxi) 

 
 

C= 
    
      

 = 
           
                    

 =0,0000000000063726 

A= 
    
    

 = 
         

         
 =0,8993385156 

B= 
    
    

 = 
         

         
 =0,088424729424 

   
 +   

 ˂1    0,945140
2
 + 0,310896

2
 = 0,989945942416 < 1 

   
 +   

 ˂1   0,951540
2
 + 0,284419

2
= 0,986322539161 < 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Πίνακας 28 : Υπόδειγμα Diagonal Bekk για τη σχέση αποδόσεων μεταξύ του δείκτη της 

Γαλλίας (France_fchi) και της Ιαπωνίας (Japan_n225) 

 
 

C= 
    
      

 = 
           
                     

 = 0,0000000000080179 

A= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,909160889987 

B= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,07711500353 

   
 +   

 ˂1    0,958811
2
 + 0,266654

2
 = 0,990422889437 < 1 

   
 +   

 ˂1   0,948217
2
 + 0,289195

2
= 0,982749227114 < 1 
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Πίνακας 29 : Υπόδειγμα Diagonal Bekk για τη σχέση αποδόσεων μεταξύ του δείκτη της 

Γαλλίας (France_fchi) και της Αγγλίας (UK_ftse) 

 
 

 

C= 
    
      

 = 
           
                    

 = 0,0000000000026091 

A= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,916530219744 

B= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,071641361715 

   
 +   

 ˂1    0,955579
2
 + 0,272265

2
 = 0,987259455466 < 1 

   
 +   

 ˂1   0,959136
2
 + 0,263131

2
= 0,989179789657 < 1 
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Πίνακας 30 : Υπόδειγμα Diagonal Bekk για τη σχέση αποδόσεων μεταξύ του δείκτη της 

Γαλλίας (France_fchi) και της Αμερικής (US_gspc) 

 
 

 

C= 
    
      

 = 
           
                    

 = 0,000000000004403 

A= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,909043025862 

B= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,076370303916 

   
 +   

 ˂1    0,954834
2
 + 0,272988

2
 = 0,9862304157 < 1  

   
 +   

 ˂1   0,952043
2
 + 0,279757

2
= 0,984649852898 < 1 
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Πίνακας 31 : Υπόδειγμα Diagonal Bekk για τη σχέση αποδόσεων μεταξύ του δείκτη της 

Γερμανίας (Germany_gdaxi) και της Ιαπωνίας (Japan_n225) 

 
 

 

C= 
    
      

 = 
           
                     

 = 0,0000000000085455 

A= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,910328816607 

B= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,0740568708 

   
 +   

 ˂1    0,960969
2
 + 0,253576

2
 = 0,987762206737 < 1 

   
 +   

 ˂1   0,947303
2
 + 0,292050

2
= 0,982676176309 < 1 
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Πίνακας 32 : Υπόδειγμα Diagonal Bekk για τη σχέση αποδόσεων μεταξύ του δείκτη της 

Γερμανίας (Germany_gdaxi) και της Αγγλίας (UK_ftse) 

 
 

 

C= 
    
      

 = 
           
                    

 = 0,0000000000037204 

A= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,902620667072 

B= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,0845428309 

   
 +   

 ˂1    0,949096
2
 + 0,290741

2
 = 0,985313546297 < 1 

   
 +   

 ˂1   0,951032
2
 + 0,290785

2
=  0,989017781249 < 1 
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Πίνακας 33 : Υπόδειγμα Diagonal Bekk για τη σχέση αποδόσεων μεταξύ του δείκτη της 

Γερμανίας (Germany_gdaxi) και της Αμερικής (US_gspc) 

 
 

 

C= 
    
      

 = 
           
                    

 = 0,0000000000042173 

A= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,912463628391 

B= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,071589747921 

   
 +   

 ˂1    0,959693
2
 + 0,254663

2
 = 0,985863897818< 1 

   
 +   

 ˂1   0,950787
2
 + 0,281109

2
= 0,98301818925< 1 
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Πίνακας 34 : Υπόδειγμα Diagonal Bekk για τη σχέση αποδόσεων μεταξύ του δείκτη της 

Ιαπωνίας (Japan_n225) και της Αγγλίας (UK_ftse) 

 
 

 

C= 
    
      

 = 
           
                     

 = 0,0000000000043672 

A= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,909581641552 

B= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,078000929735 

   
 +   

 ˂1    0,949562
2
 + 0,283903

2
 = 0,982268905253 < 1 

   
 +   

 ˂1   0,957896
2
 + 0,274745

2
= 0,993049561841 < 1 
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Πίνακας 35 : Υπόδειγμα Diagonal Bekk για τη σχέση αποδόσεων μεταξύ του δείκτη της 

Ιαπωνίας (Japan_n225) και της Αμερικής (US_gspc) 

 
 

 

C= 
    
      

 = 
           
                     

 = 0,000000000005161 

A= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,913736721444 

B= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,07083114322 

   
 +   

 ˂1    0,950694
2
 + 0,280253

2
 = 0,982360825645 < 1 

   
 +   

 ˂1   0,961126
2
 + 0,252740

2
= 0,987640695476 < 1 
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Πίνακας 36 : Υπόδειγμα Diagonal Bekk για τη σχέση αποδόσεων μεταξύ του δείκτη της 

Αγγλίας (UK_ftse) και της Αμερικής (US_gspc) 

 
 

 

C= 
    
      

 = 
           
                     

 = 0,0000000000022197 

A= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,912437408056 

B= 
    
    

 = 
         

         
 = 0,074336484768 

   
 +   

 ˂1    0,953467
2
 + 0,281632

2
 = 0,988415903513 < 1  

   
 +   

 ˂1   0,956968
2
 + 0,263949

2
= 0,985456827625 < 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


