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Περίληψη 

 

 Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει την 

αποτελεσματικότητα χρηματιστηριακών αγορών μέσω του ελέγχου της μη-

γραμμικότητας στο μέσο των δεδομένων. Αρχικά παρουσιάζονται οι θεωρίες EMH 

(Efficient Market Hypothesis) και AMH (Adaptive Market Hypothesis), καθώς επίσης 

και οι προσεγγίσεις φαινομένων που παρατηρούνται σε πραγματικά δεδομένα 

χρηματιστηριακών χρονοσειρών. Παραπέρα αναλύονται οι αιτίες εμφάνισης μη-

γραμμικότητας και αναλύονται διάφορα οικονομετρικά εργαλεία ανίχνευσης της. Τέλος 

εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των χρηματιστηριακών δεικτών CAC40, DAX30, 

FTSE100, NIKKEI225 και S&P500 για τη χρονική περίοδο από το 2003 έως 2013. Για 

τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα οικονομετρικά εργαλεία McLeod – Li, Tsay και 

BDS μέσω του λογισμικού “Non Linearity Toolkit”. Το συμπέρασμα της μελέτης 

συνοπτικά είναι ότι οι αγορές είναι κατά κύριο λόγο αναποτελεσματικές όμως υπάρχουν 

περίοδοι που εναλλάσσονται μεταξύ φάσεων αποτελεσματικότητας και μη-

αποτελεσματικότητας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο ρόλος των αγορών χρήματος και κεφαλαίου είναι πολύ σημαντικός για τις 

σύγχρονες οικονομίες τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Η 

έννοια της αποτελεσματικότητας τους αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 

χρηματοοικονομικής. Πρωτίστως ο όρος χρησιμοποιείται για να εξηγήσει τη σχέση 

μεταξύ της πληροφορίας και των τιμών των χρεογράφων σε μια χρηματιστηριακή αγορά. 

Σε μια πληροφοριακά αποτελεσματική αγορά όλη η διαθέσιμη πληροφορία 

αντικατοπτρίζεται στις τιμές των χρεογράφων. Αυτό υποδηλώνει ότι κανείς επενδυτής 

δεν μπορεί να εφαρμόσει κάποια τακτική βασισμένη αποκλειστικά σε τιμές του 

παρελθόντος και να αποκομίσει κέρδος μεγαλύτερο από αυτό της αγοράς.  

 Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε και επικράτησε τόσο στην επιστημονική 

κοινότητα όσο και στους αναλυτές των αγορών η Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών 

(Efficient Market Hypothesis). Σύμφωνα με αυτήν, οι αγορές βρίσκονται σε ισορροπία 

και αυτό μπορεί να διαταραχθεί μόνο από εξωγενείς παράγοντες. Παραπέρα οι τιμές των 

χρεογράφων ακολουθούν τυχαίο περίπατο και κατ’ επέκταση οι χρονοσειρές των τιμών 

τους πρέπει να χαρακτηρίζονται από γραμμικότητα. Παρά τη σχεδόν καθολική αποδοχή 

της θεωρίας, υπήρχαν κατά καιρούς αρκετές αντίθετες προς αυτή απόψεις τις οποίες 

ήρθαν να ενισχύσουν οι καταγεγραμμένες ανωμαλίες στη λειτουργία των αγορών, οι 

παρατηρούμενες μη-γραμμικές δυναμικές σε αυτές, αλλά και ιστορικά γεγονότα όπως η 

πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.  

 Έτσι αναπτύχθηκαν νέες θεωρίες που επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις σε όσα 

η ΕΜΗ αδυνατούσε να ερμηνεύσει και επιπλέον να θέσουν νέες βάσεις ως προς τη 

μελέτη της αποτελεσματικότητας των αγορών. Η συμπεριφορική χρηματοοικονομική 

είναι η κύρια θεωρία αμφισβήτησης της ΕΜΗ, ενώ μεταξύ άλλων ξεχωρίζει η εξελικτική. 

Παρά το μεγάλο όγκο μελετών δεν υπάρχει έως και σήμερα θεωρία που να είναι κοινώς 

αποδεκτή για το πότε μια αγορά μπορεί να χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική. Η έως 

σήμερα πιο ολοκληρωμένη θεωρείται η Προσαρμοστική Θεωρία Αγορών (Adaptive 

Market Hypothesis) που επιχειρεί να συμβιβάσει τις διαφορές των άλλων θεωριών και 

έχει ως βάση πως η ΕΜΗ δεν είναι λάθος αλλά μη-ολοκληρωμένη. Σύμφωνα με αυτήν ο 

βαθμός αποτελεσματικότητας σχετίζεται με παράγοντες που χαρακτηρίζουν την 

οικολογία της αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το θεμελιωτή της, η ΑΜΗ 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια νέα εκδοχή της ΕΜΗ που προέρχεται από εξελικτικές αρχές  

 Τα παραπάνω θέτουν το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από το οποίο κινείται η 

εμπειρική έρευνα της εργασίας. Στη βάση της ΕΜΗ βρίσκεται η θεώρηση ότι οι τιμές 
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ακολουθούν τυχαίο περίπατο και κατ’ επέκταση οι χρονοσειρές αυτών χαρακτηρίζονται 

από γραμμικότητα. Από την άλλη η ΑΜΗ ήρθε να δώσει θεωρητικό υπόβαθρο στην 

παρατηρούμενη περιοδική μη-γραμμικότητα σε χρονοσειρές χρεογράφων. Στόχος λοιπόν 

της έρευνας είναι να μελετήσει τη μη-γραμμικότητα σε δείγμα χρηματιστηριακών 

δεικτών και να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των μελετούμενων 

αγορών.  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη μη-γραμμικότητα 

χρονοσειρών και έχουν αναπτυχθεί διάφορα οικονομετρικά εργαλεία μελέτης της, είτε 

αυτή διοχετεύεται μέσω της δεσμευμένης διακύμανσης είτε εισάγεται δια μέσου του 

δεσμευμένου μέσου. Στην εμπειρική έρευνα που παρουσιάζεται στο δεύτερο κεφάλαιο 

της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν μερικά από τα δημοφιλέστερα εργαλεία για τη μελέτη 

των αποδόσεων πέντε μεγάλων χρηματιστηριακών δεικτών του CAC40, DAX 30, 

FTSE100, NIKKEI225 και S&P500.  

Τα παραπάνω συνοψίζουν το περιεχόμενο αυτής της εργασίας. Στο πρώτο 

κεφάλαιο αναλύονται η έννοια της αποτελεσματικότητας και οι θεωρίες γύρω από αυτή, 

οι παρατηρούμενες ανωμαλίες των αγορών, οι αιτίες εμφάνισης μη-γραμμικών 

δυναμικών σε αυτές και τα οικονομετρικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για τη μελέτη 

της μη-γραμμικότητας σε χρονοσειρές. Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται οι 

αγορές, η περίοδος μελέτης, τα δεδομένα και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 

έρευνα, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των χρηματιστηριακών δεικτών με βάση 

τις περιγραφικές στατιστικές. Τέλος, αναλύονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής των 

οικονομετρικών εργαλείων και συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν τόσο 

από τη μελέτη των θεωριών της βιβλιογραφίας όσο και από την οικονομετρική ανάλυση. 

   



3 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΑ 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της αποτελεσματικής 

αγοράς και περιγράφονται τα διάφορα θεωρητικά πλαίσια που επιχειρούν να 

περιγράψουν τη λειτουργία και συμπεριφορά των χρηματιστηριακών αγορών. Η αρχή 

γίνεται με τη Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών και στη συνέχεια αναπτύσσονται 

αντίθετες προς αυτή θεωρίες, όπως η συμπεριφορική χρηματοοικονομική και αυτή της 

περιορισμένης ορθολογικότητας. Παράλληλα γίνεται αναφορά σε αρκετά ζητήματα που 

αφορούν στη διαμάχη των πλαισίων περί αποτελεσματικότητας των αγορών με κατάληξη 

στην έως σήμερα ευρύτερα αποδεκτή εναλλακτική θεωρία της Προσαρμοστικής 

Υπόθεσης Αγοράς. Τέλος συνδέεται ο έλεγχος της μη-γραμμικότητας των χρονοσειρών 

χρηματιστηριακών μεγεθών με την αποτελεσματικότητα των αγορών και περιγράφονται 

κάποια οικονομετρικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην εμπειρική έρευνα του 

δεύτερου κεφαλαίου. 

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Η χρηματοοικονομική είναι ο κλάδος της επιστήμης των οικονομικών που 

ασχολείται με το πώς ομάδες παραγόντων όπως τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι 

επενδυτές, οι πιστωτές και οι οικονομίες ως σύνολο, κατανέμουν και ανταλλάσσουν 

χρηματοοικονομικούς πόρους στο πλαίσιο των αγορών. Ένα πλήθος ζητημάτων 

εμπίπτουν σε αυτό τον κλάδο, με το θέμα της συμπεριφοράς - λειτουργίας των 

χρηματοοικονομικών αγορών να αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας που εντάθηκε λόγω 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία 

και πρακτική, η ανάλυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου γίνεται με βάση την 

έννοια της «αποτελεσματικής αγοράς» (efficiency market), ιδέα που σύμφωνα με τους 

De Moor et al., (2013) αρχικά εμφανίστηκε στα τέλη του 19ο αιώνα (G. Gibson) και 

ωρίμασε ακαδημαϊκά τη δεκαετία του 1980. Η αποτελεσματικότητα έγκειται σε πολλά 

επίπεδα, οι οικονομολόγοι όμως συνήθως ασχολούνται με τρία από αυτά: το επίπεδο της 

κατανομής των πόρων με τον πιο παραγωγικό τρόπο (allocational efficiency), το επίπεδο 

της διεξαγωγής των συναλλαγών σε ανταγωνιστικό κόστος για τους συμμετέχοντες στην 

αγορά (operational efficiency) και το επίπεδο του βαθμού στον οποίο όλη η διαθέσιμη 

πληροφορία αντανακλάται στις τιμές των χρεογράφων (informational efficiency). Είναι 

σημαντικό να τονίσουμε ότι ο βαθμός της αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της 

ανακατανομής των πόρων εξαρτάται κυρίως και από τα άλλα δυο επίπεδα. 
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Γενικά η συντριπτική πλειοψηφία των μελετών που αφορούν στην 

αποτελεσματικότητα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου επικεντρώνονται στο τρίτο 

επίπεδο αποτελεσματικότητας, βασιζόμενες στο γεγονός ότι οι χρηματιστηριακές αγορές 

μπορούν να είναι αποτελεσματικές σε επίπεδο πληροφορίας ανεξάρτητα από τα άλλα 

δύο. Ποια είναι όμως η χρηστικότητα του προσδιορισμού της πληροφοριακής 

αποτελεσματικότητας μιας αγοράς; Οι χρηματοοικονομικές αγορές έχουν σημαντικό 

ρόλο στην οικονομία καθώς λειτουργούν ως κανάλι μεταφοράς χρήματος από τους 

αποταμιευτές (μέτοχοι – επενδυτές) στους δανειολήπτες (εταιρίες) και μπορούν να 

επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της οικονομίας τοποθετώντας κεφάλαια σε 

παραγωγικές επενδύσεις. Έτσι συμβάλλουν στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης 

μέσω της οργάνωσης των εθνικών αποταμιεύσεων, της χρηματοδότησης νέων 

επενδυτικών σχεδίων και της καθοδήγησης των επενδύσεων προς συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις. Επομένως όσο πιο αποτελεσματικά λειτουργούν τόσο περισσότερο 

επηρεάζουν θετικά την οικονομία ενώ αντίθετα λειτουργώντας μη-αποτελεσματικά 

μπορούν να την αποσταθεροποιήσουν και να μειώσουν τον πλούτο της και την κοινωνική 

ευημερία. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, μια σταθμισμένη στον κίνδυνο απόδοση αναμένεται 

να είναι μεγαλύτερη σε μια αναποτελεσματική αγορά γεγονός πολύ σημαντικό τόσο για 

ιδιώτες όσο και για θεσμικούς επενδυτές, ενώ παραπέρα σε αποτελεσματικές αγορές οι 

επενδυτές μπορούν να επιλέξουν υποτιμημένες μετοχές αναμένοντας να αποκομίσουν 

κέρδη από την προσαρμογή των τιμών στη θεμελιώδη τους αξία. Τέλος, η 

αποτελεσματικότητα μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις των εταιρικών 

στελεχών στο πεδίο της διαδικασίας αποτίμησης. 

Έπειτα από αρκετές δεκαετίες ερευνών και πολλές δημοσιευμένες εργασίες, οι 

οικονομολόγοι δεν έχουν καταφέρει ομόφωνα να συμφωνήσουν για το πότε μια αγορά 

χρήματος και κεφαλαίου μπορεί να χαρακτηριστεί πραγματικά αποτελεσματική. Γενικά, 

αποτελεσματική χρηματοοικονομική αγορά είναι αυτή στην οποία οι τιμές των μετοχών 

αντανακλούν θεμελιώδη πληροφορία για τις εταιρίες. Οι Cuthbertson and Nitzche (2004) 

υποστηρίξαν πως ο χαρακτηρισμός αποτελεσματική πρέπει να αποδίδεται σε μια αγορά 

που «κατοικείται» από ορθολογικούς επενδυτές ενώ σύμφωνα με τον Damodaran (2006) 

σε τέτοιο περιβάλλον οι τρέχουσες τιμές αξιογράφων, ενσωματώνουν όλη τη σχετική 

πληροφόρηση δημοσιευμένη ή όχι, οδηγώντας έτσι τις τιμές τους σε μια αμερόληπτη 

εκτίμηση της πραγματικής αξίας τους. Οι Allen, et al., (2011) όρισαν ως αποτελεσματική 

αγορά αυτή στην οποία δεν είναι δυνατό να πάρει κάποιος απόδοση μεγαλύτερη από την 

απόδοση της, ενώ οι Eakins and Mishkin (2012) όρισαν αυτή στην οποία οι τιμές των 

χρεογράφων αντανακλούν πλήρως όλη τη διαθέσιμη πληροφορία. Γενικά, η 
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αποτελεσματικότητα μιας αγοράς βασίζεται σε δυο πυλώνες. Πρώτος πυλώνας είναι ότι 

η διαθέσιμη πληροφορία έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές των μετοχών και δεύτερος, ότι 

οι επενδυτές δεν μπορούν να αποκομίσουν σταθμισμένες στον κίνδυνο υπερβάλλουσες 

αποδόσεις. 

1.2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Η έννοια της αποτελεσματικής αγοράς θεωρείται κεντρική στα 

χρηματοοικονομικά και ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα της οικονομικής 

επιστήμης. Οι ακαδημαϊκές ζυμώσεις του πρώτου μισού του 20ου αιώνα επί του θέματος, 

κορυφώθηκαν το 1965 με τη δημοσίευση της διδακτορικής διατριβής του E. Fama με 

τίτλο “The Behavior of Stock Market Prices”, την οποία ακολούθησαν πλήθος 

δημοσιεύσεων που αφορούσαν στην αποτελεσματικότητα των μεγαλύτερων 

χρηματιστηριακών δεικτών του πλανήτη στο επίπεδο της πληροφορίας. Η Θεωρία 

Αποτελεσματικών Αγορών / Υπόθεση Αποτελεσματικών Αγορών – ΘΑΑ / ΥΑΑ  

(Efficient Market Theory / Efficient Market Hypothesis – EMT/ΕΜΗ) που ο E. Fama 

θεμελίωσε στις δημοσιεύσεις του, προσέλκυσε μεγάλο όγκο ερευνών για 40 και πλέον 

χρόνια επηρεάζοντας τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο. Ακόμη και στις μέρες μας γίνεται συνεχής έρευνα επί της θεωρίας 

εξαιτίας των τεράστιων επιπτώσεων της στη λειτουργία των χρηματοοικονομικών 

αγορών. Όμως γεγονότα σαν τις κρίσεις του 1987 και του 2008 στις ΗΠΑ, αλλά και τη 

σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση φανέρωσαν χαρακτηριστικά, όπως η έντονη 

μεταβλητότητα, η πολυπλοκότητα και η εμφάνιση απότομων διακυμάνσεων, που η ΥΑΑ 

αδυνατεί να εξηγήσει. Ως αποτέλεσμα η επιστημονική κοινότητα στράφηκε σε 

αναζητήσεις για την εγκυρότητα της, των αδυναμιών της και στη διατύπωση νέων 

θεωριών, καμία εκ των οποίων όμως δεν κυριάρχησε έναντι των άλλων αφού καμία δεν 

μπορεί να εκφράσει το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας χρηματιστηριακής αγοράς. 

 Αρχικά η ΥΑΑ έτυχε ευρείας αποδοχής τόσο από τους ακαδημαϊκούς όσο και 

από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές παρότι η απόδειξη της είναι ασαφής. To 1965 

o Fama επιβεβαίωσε την τυχαιότητα των τιμών των μετοχών και για πρώτη φορά 

καθόρισε την έννοια της «αποτελεσματικής αγοράς». Παραπέρα ισχυρίστηκε ότι η 

απόδειξη της ΥΑΑ ήταν τόσο ισχυρή που θα μπορούσε να αγνοηθεί μόνο από μεγάλης 

κλίμακας εμπειρικές μελέτες (Fama, 1965). Στη συνέχεια ανέπτυξε τις βασικές υποθέσεις 

(Fama, 1970): 

1) Μια αποτελεσματική αγορά αντανακλά πλήρως και άμεσα τις πληροφορίες 

στις τιμές των μετοχών, αποτυπώνουν δηλαδή τη θεμελιώδη αξία τους 
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2) Αποτελείται από ορθολογικούς επενδυτές που ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

και προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους 

3) Η πληροφορία είναι ελεύθερη και πλήρως διαθέσιμη σε όλους 

 

Βάση της ΥΑΑ αποτελεί η υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι τιμές των μετοχών 

ακολουθούν τυχαίο περίπατο, γεγονός που οδήγησε αρκετούς μελετητές να 

χρησιμοποιούν αντί του όρου ΥΑΑ τον όρο Υπόθεση Τυχαίου Περιπάτου (Random Walk 

Hypothesis - RWH), που χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία για να χαρακτηρίσει 

χρονολογικές σειρές τιμών. Ο όρος τυχαίος περίπατος εισήχθει το 1905 από τον Pearson 

χωρίς να έχει σχέση με τα χρηματοοικονομικά. Σύμφωνα με τον Malkiel (2005), οι δυο 

υποθέσεις σχετίζονται, με την έννοια ότι αν πραγματικά οι τιμές των μετοχών 

ακολουθούν τυχαίο περίπατο, οι μελλοντικές τιμές δεν μπορούν να προβλεφθούν και 

κατ’ επέκταση δεν μπορεί να υπάρξει καμία στρατηγική συναλλαγών που να αποφέρει 

μεγαλύτερο κέρδος από αυτό της αγοράς.  

Τυχαίος περίπατος σημαίνει ότι η τιμή που θα λάβει μια μετοχή στο μέλλον στο 

χρόνο t είναι τυχαία και είναι μια μεταβολή της τιμής που είχε το χρόνο t-1, με μέσο 

μηδέν και διακύμανση σ. Έτσι κάθε τιμή δεν έχει καμία συσχέτιση με τις τιμές που είχε 

στο παρελθόν με συνέπεια να είναι αδύνατο να προβλεφθούν μελλοντικές τιμές μιας 

μετοχής. Συμπερασματικά όσο πιο αποτελεσματική είναι μια αγορά, τόσο πιο τυχαία 

μεταβάλλονται οι τιμές των μετοχών της και επομένως η πρόβλεψη τους καθίσταται 

αδύνατη, ενώ αν μια αγορά είναι αναποτελεσματική θα υπάρχουν συσχετίσεις γραμμικές 

ή μη γραμμικές μεταξύ των τρεχουσών και των προηγούμενων τιμών. Πρακτικά δεν 

μπορεί να επιτευχθεί κέρδος από συναλλαγές που βασίζονται σε πληροφόρηση, ενώ με 

μαθηματικούς όρους οι τιμές ακολουθούν ένα μοντέλο “δίκαιου παιγνίου” στο οποίο η 

γνώση παρελθόντων γεγονότων δεν μπορεί να συμβάλει στην πρόβλεψη του μέσου 

μελλοντικών κερδών (martingale from probability theory). 

 Επειδή ο έλεγχος της ΥΑΑ δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί αν δεν έχει 

οριστεί ακριβώς το σύνολο της πληροφορίας, ο Fama (1970) προσδιόρισε μορφές 

αποτελεσματικότητας και λαμβάνοντας υπόψη υποσύνολα της πληροφορίας που 

αντανακλάται, τις κατηγοριοποίησε στις τρεις παρακάτω: 

 

1) Την ασθενή μορφή αποτελεσματικότητας της αγοράς, στην οποία η τιμή της 

μετοχής περιέχει μόνο ιστορική πληροφορία από προηγούμενες τιμές της, 

όγκο συναλλαγών κτλ. Με βάση τα παραπάνω είναι αδύνατο κάποιος να 
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πετύχει υπερβολικό κέρδος. Οι τιμές δηλαδή είναι γραμμικά ανεξάρτητες 

μεταξύ τους και συμμορφώνονται στην κανονική κατανομή πιθανοτήτων. 

2) Την ημι-σχυρη μορφή αποτελεσματικότητας, στην οποία η τιμή της μετοχής 

δεν αντανακλά μόνο ιστορική πληροφορία αλλά και τρέχουσα δημόσια 

πληροφορία, επίπεδα επιτοκίων, πληθωρισμό κτλ. 

3) Την ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας, στην οποία η τιμή της μετοχής 

αντανακλά όλη την πιθανή πληροφορία δημόσια ή ιδιωτική. 

 

Σύμφωνα με τον Fama (2014) οι έλεγχοι αποτελεσματικότητας σχετίζουν τις 

παρατηρούμενες τιμές με τις τιμές ισορροπίας με την έννοια ότι παρουσιάζουν ίδιες 

ιδιότητες υπό την ΥΑΑ. Έτσι στα πλαίσια του στατιστικού ελέγχου, αναζητούνται τυχόν 

αλληλεξαρτήσεις τους. 

Η ΥΑΑ άρχισε να αμφισβητείται  έντονα την τελευταία δεκαπενταετία του 20ου 

αιώνα με τη δημοσίευση πολλών εργασιών που κατέληγαν σε συμπεράσματα μη 

αποτελεσματικότητας. Οι αρχικές πρώτες εμπειρικές μελέτες, όπως αυτή των Cowels and 

Jones (1937), που απέρριπταν την RWH, απορρίφθηκαν ευρέως ως στατιστικές 

ανωμαλίες ή ως μη έχουσες κάποια οικονομική ερμηνεία, οδηγώντας στην αφάνεια και 

άλλες μελέτες με όμοια συμπεράσματα. Αρκετά χρόνια αργότερα όμως η ακαδημαϊκή 

κοινότητα επανήλθε με πλήθος εργασιών που επεσήμαναν την εσφαλμένη αντίληψη περί 

της ισχύος της RWH και κατά αντιστοιχία της ΥΑΑ, υποστηρίζοντας την ύπαρξη 

συστηματικών μοτίβων και ιστορικών ανωμαλιών στις κινήσεις των τιμών των μετοχών. 

Επίσης οι Lo and MacKinlay (1999) ισχυρίστηκαν ότι η υπονοούμενη σύνδεση μεταξύ 

της υπόθεσης τυχαίου περιπάτου και της ΥΑΑ είναι εσφαλμένη, αφού δεν είναι 

ισοδύναμες παρά μόνο στην περίπτωση της ουδετερότητας του κινδύνου.  

Επιπρόσθετα, η αμφισβήτηση της ΥΑΑ εντεινόταν και σε θεωρητικό επίπεδο με 

κύριους εκφραστές, αρχικά τον Grossman (1976) και στη συνέχεια τους Grossman and 

Stiglitz (1980). Βασική τους θέση ήταν ότι τελείως αποτελεσματικές αγορές μπορούν να 

υπάρχουν μόνο αν δεν υπάρχει κόστος απόκτησης της πληροφορίας, χωρίς το οποίο θα 

γίνεται ενσωμάτωση στην τιμή όλης της τρέχουσας πληροφορίας. Κάτω όμως από αυτές 

τις περιστάσεις δεν θα υπήρχε λόγος για συναλλαγές αφού δεν θα μπορούσαν να 

αποκτηθούν υπερκέρδη και έτσι ακόμη και μικρά συναλλακτικά κόστη θα οδηγούσαν τις 

αγορές χρήματος και κεφαλαίου να εκφυλιστούν και τελικά να καταρρεύσουν. 

Οι πιο επίμονες κριτικές περιστρέφονταν γύρω από τις προτιμήσεις και τη 

συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην αγορά και ότι συχνά οι επενδυτές παρέκκλιναν 

του προτύπου του ορθολογικού επενδυτή ο οποίος επιχειρεί πάντα προς τη 
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μεγιστοποίηση του πλούτου του αδιαφορώντας για το μέσο επίτευξης του στόχου του. Οι 

υποστηρικτές της ΥΑΑ απάντησαν στις αμφισβητήσεις των επικριτών υποστηρίζοντας 

ότι οι συμπεριφορικές προτιμήσεις των επενδυτών υπάρχουν κατά περιόδους όμως 

υφίσταται ένα όριο στη γενίκευση τους και στον αντίκτυπο που προκαλούν. Το όριο αυτό 

τίθεται καθώς αναπτύσσονται στην αγορά αντίθετες δυνάμεις για την αξιοποίηση των 

ευκαιριών που προκύπτουν από τη μη-ορθολογική συμπεριφορά των πρώτων. Έτσι οι 

δυνάμεις της αγοράς θα ενεργούν με τρόπο ώστε οι τιμές να επιστρέφουν σε ορθολογικά 

επίπεδα υπονοώντας ότι η μη-ορθολογική συμπεριφορά στις χρηματοοικονομικές αγορές 

είναι γενικά αμελητέα.  

Σύμφωνα με τους υπέρμαχους της ΥΑΑ αιτία για την πληροφοριακή 

αποτελεσματικότητα είναι η γραμμική δομή του συστήματος που περιγράφεται από την 

αλληλεπίδραση ομοιογενών και ορθολογικών επενδυτών σε μια πλήρως ανταγωνιστική 

αγορά που βρίσκεται σε ισορροπία. Πολλοί οικονομολόγοι και οικονομέτρες τόνιζαν ότι 

διάφορες εμπειρικές μελέτες αποδεικνύουν την ύπαρξη μη-γραμμικότητας των δομικών 

μηχανισμών του συστήματος και κάνοντας ένα βήμα παραπέρα υποστήριξαν ότι οι 

μελλοντικές τιμές των μετοχών είναι κάπως προβλέψιμες με βάση την προηγούμενη 

συμπεριφορά τους καθώς και ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά αυτών. Το 

συμπέρασμα αυτό αποτελεί ευθεία πρόκληση του κριτηρίου της μη-προβλεψιμότητας της 

ΥΑΑ.  

Η κριτική, μείωσε τη δημοτικότητα της ΥΑΑ, όμως η ιδέα της αποδοτικότητας 

της αγοράς παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα θέματα έρευνας στα σύγχρονα 

χρηματοοικονομικά. Ο Shiller (2013) χαρακτήρισε την ΥΑΑ ως τη ‘μισή αλήθεια’ καθώς 

περιγράφει ορθολογικά τις συναλλαγές στα σύγχρονα χρηματιστήρια επειδή η διάχυση 

της πληροφορίας και η εκτέλεση των συναλλαγών είναι πιο γρήγορες από ποτέ, όμως 

αδυνατεί να εξηγήσει ορισμένα πρότυπα στις τιμές των μετοχών. Από πρακτικής άποψης 

και υπό των θεωρήσεων των Grossman and Stiglitz (1980), η ΥΑΑ είναι μια 

εξιδανίκευση μη-πραγματοποιήσιμη που όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο 

αναφοράς για τη μέτρηση αποτελεσματικότητας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 

τη μοντελοποίηση της ανάπτυξης της αγοράς, βήμα που είναι πολύ σημαντικό τόσο για 

τους επενδυτές όσο και για τις εποπτικές αρχές.  

Τη σημαντικότητα της ΥΑΑ για τους επενδυτές αλλά και γενικότερα την 

κοινωνία όπως και την αναγνώριση της επιστημονικής δουλειάς που έχει γίνει επί 

δεκαετίες πάνω σε αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει η απονομή του βραβείου Νόμπελ των 

οικονομικών το 2013. Ακόμη και σε αυτή την κίνηση όμως επιβεβαιώθηκε ο διαχωρισμός 

μεταξύ των υπέρμαχων της θεωρίας και αυτών που την αμφισβητούν έντονα μιας και το 
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βραβείο δόθηκε ταυτόχρονα στον Eugene Fama “πατέρα” της ΥΑΑ και τον Robert  

Shiller έναν από τους σύγχρονους επικριτές της και υπέρμαχο της άποψης ότι οι αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου είναι μη-αποτελεσματικές εξαιτίας των συμπεριφορικών λαθών 

των επενδυτών. Η αρθρογραφία που αναπτύχθηκε γύρω από την απόφαση της Σουηδικής 

Ακαδημίας τοποθετεί την πραγματικότητα κάπου στη μέση αφήνοντας ακαδημαϊκή 

κοινότητα και επενδυτική κοινή γνώμη με συγκεχυμένη άποψη και με τη μόνη σιγουριά 

πως στην πραγματικότητα πολλές φορές δεν υπάρχει ξεκάθαρος “νικητής”.  

1.3 ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 Στα χρηματοοικονομικά, ο όρος ανωμαλία περιγράφει μια κατάσταση στην οποία 

ένα χρεόγραφο ή μια ομάδα χρεογράφων παρεκκλίνουν από τις υποθέσεις της ΥΑΑ πως 

οι επενδυτές είναι ορθολογικοί και ομοιογενείς, οι τιμές των μετοχών αντανακλούν τη 

θεμελιώδη αξία των τίτλων και η υπάρχουσα πληροφόρηση διατίθεται δωρεάν. Σύμφωνα 

με τον Silver (2011) κινήσεις ή γεγονότα που προκύπτουν από εμπειρικές μελέτες και 

δεν μπορούν να εξηγηθούν με τη θεωρία αποτελεσματικών αγορών χαρακτηρίζονται ως 

ανωμαλίες. Όποιος άλλος ορισμός και να χρησιμοποιηθεί οι ανωμαλίες αποτυπώνουν την 

αναποτελεσματικότητα της αγοράς. Η μεγάλη σχετική βιβλιογραφία θέτει ισχυρά 

στηρίγματα προς την άποψη ότι οι αγορές δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικές. 

 Κάποιες ανωμαλίες συμβαίνουν μια φορά και εξαφανίζονται γρήγορα ενώ άλλες 

εμφανίζονται αρκετά συχνά ώστε να ματαιώνουν την ορθολογική συμπεριφορά των 

επενδυτών. Μερικές από τις πιο κοινές ανωμαλίες παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες 

ευκαιρίες συναλλαγών και άλλες απλά προκαλούν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θεωριών 

που εξηγούν τα αίτια εμφάνισης τους. Οι έως σήμερα παρατηρηθείσες ανωμαλίες 

μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες, τις ημερολογιακές ή εποχικές, 

αυτές της θεμελιώδους αξίας και σε λοιπές. Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη περιγραφή 

των σημαντικότερων εξ αυτών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 

 Οι ημερολογιακές ανωμαλίες σχετίζονται με συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για 

παράδειγμα μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο κτλ. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η επίδραση του σαββατοκύριακου (Cross, 1973; French, 

1980; Guin, 2005), της αλλαγής του μήνα (Penman, 1987), της αλλαγής του χρόνου (Dyl, 

1977; Givoly and Ovadia, 1983) και η επίδραση του Ιανουάριου (Keim, 1983; Ariel, 

1987; Haugen and Jorion, 1996). Με τον όρο επίδραση του σαββατοκύριακου 

χαρακτηρίζεται η τάση των τιμών των μετοχών να πέφτουν τη Δευτέρα σε σχέση με το 

κλείσιμο της τιμής την προηγούμενη Παρασκευή. Παραπέρα οι τιμές των μετοχών 

φέρονται να αυξάνονται την τελευταία μέρα ενός μήνα και τις τρεις πρώτες μέρες του 
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επόμενου και η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται ως επίδραση της αλλαγής του μήνα. 

Αντίστοιχα οι τιμές και όγκος συναλλαγών των αξιογράφων την τελευταία βδομάδα του 

Δεκέμβρη και το πρώτο μισό του Ιανουαρίου του νέου έτους παρατηρούνται να 

αυξάνονται και η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται ως επίδραση της αλλαγής του χρόνου. 

Τέλος το φαινόμενο οι μετοχές μικρών εταιριών να αποδίδουν μεγαλύτερα κέρδη από 

κατηγορίες άλλων μετοχών τις πρώτες τρεις εβδομάδες του Γενάρη ονομάζεται επίδραση 

του Ιανουάριου. Οι Kyrtsou et. al., (2006) παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι τα 

ημερολογιακά φαινόμενα μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στη δυναμική δομή των 

χρηματοοικονομικών χρονοσειρών. 

 Σύμφωνα με τον Karz (2011) στις ανωμαλίες της θεμελιώδους αξίας 

κατατάσσονται η ανωμαλία της αξίας που προκύπτει από τις λάθος προβλέψεις των 

επενδυτών που εκτιμούν υπερβολικά τα μελλοντικά κέρδη και μερίσματα αναπτυγμένων 

εταιριών και υποεκτιμούν αυτά εταιριών με αναπτυσσόμενη αξία (Graham and Dodd, 

1934), αυτή όπου μετοχές με χαμηλό δείκτη λογιστικής προς χρηματιστηριακής αξίας 

αποδίδουν μεγαλύτερα κέρδη από μετοχές με υψηλό δείκτη (Fama, 1991) και αυτή όπου 

μετοχές με υψηλή μερισματική απόδοση να αποδίδουν υπερκέρδη σε σχέση με την αγορά 

(Fama and French, 1988). Επίσης η ανωμαλία όπου παρατηρείται μετοχές με χαμηλό 

δείκτη P/E να αποδίδουν υπερκέρδη σε σχέση με την αγορά ενώ μετοχές με υψηλό δείκτη 

P/E να υποαποδίδουν (Basu, 1977; Goodman and Peavy, 1983). Παραπέρα μια 

παρατήρηση που έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία αποτελεσματικών αγορών είναι η 

επίδραση του μεγέθους, καθώς εμφανίζεται ότι κατά μέσο όρο οι μικρές εταιρείες να 

έχουν μεγαλύτερα κέρδη από τις μεγάλες με βάση τον προσαρμοσμένο κίνδυνο (Banz, 

1981; Fama and French, 1992). Υπάρχουν πολυάριθμες άλλες ανωμαλίες αυτής της 

κατηγορίας (Guin, 2005), η ανάλυση των οποίων δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της 

εργασίας. 

 Υπάρχουν επίσης άλλες ανωμαλίες που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε 

ως ημερολογιακές είτε ως θεμελιώδους αξίας. Επιλεκτικά και χωρίς να αποτελούν πλήρη 

παρουσίαση των όσων αναφέρονται στη βιβλιογραφία, αναφέρουμε την επίδραση της 

ορμής (Jegadeesh and Titman, 1993), την επίδραση της εσωτερικής πληροφόρησης 

(Lakonishok and Lee, 2001), την επίδραση της υπέρ-αντίδρασης και της υπό-αντίδρασης 

(Shiller 1981, Abarbanell and Bernand 1992).  

 Συμπερασματικά από μελέτες που αφορούν στις παρατηρούμενες ανωμαλίες των 

αγορών χρήματος και κεφαλαίου προκύπτει ότι επενδυτές μπορούν να νικήσουν την 

αγορά και να αποκτήσουν υπερβολικά κέρδη χρησιμοποιώντας μεθόδους τεχνικής 
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ανάλυσης, ανάλυση θεμελιωδών χαρακτηριστικών, ανάλυση προηγούμενων τιμών των 

μετοχών και εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών. 

1.4 ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 Παρατηρώντας τα χρηματιστήρια ανά τα χρόνια και τις κρίσεις που έχουν 

παρουσιαστεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εύλογα ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο 

οι αγορές είναι πραγματικά αποτελεσματικές και αν δεν είναι, ποιες είναι εκείνες οι 

υποθέσεις της αποτελεσματικότητας που παραβιάζονται; Οι υποθέσεις του παρελθόντος 

σχετικά με τη γραμμική πορεία των χρηματοοικονομικών μεγεθών και πιο συγκεκριμένα 

των τιμών των αξιογράφων είναι ουσιαστικά ουτοπικές και συνήθως η εξαίρεση στον 

κανόνα. Από τα μέσα της δεκαετίας του ογδόντα όταν και οι Hinich and Patterson (1985) 

δημοσίευσαν την εργασία τους σύμφωνα με την οποία υπάρχουν αδιάψευστες αποδείξεις 

μη-γραμμικής συμπεριφοράς της πλειοψηφίας των μετοχών του NYSE αναπτύχθηκε 

βιβλιογραφία περί μελέτης μη-γραμμικότητας.  

 Αξιοσημείωτα ενδεικτικά άρθρα που αφορούν στη μη-γραμμικότητα των 

χρηματιστηριακών αγορών ανά τον κόσμο έγραψαν μεταξύ άλλων, οι Scheicher (1999) 

για την αγορά της Βιέννης, οι Antoniou et al., (1997) και Cinko (2002) για της Τουρκίας, 

οι Afonso and Teixeira (1999) για της Πορτογαλίας, οι Ammermann and Patterson (2003) 

για της Ταιβάν, ο Panagiotidis (2005) για την Ελληνική αγορά, οι Lim et al., (2005, 

2008a,b) για ασιατικές αγορές, οι Lim and Hinich (2005) για τη Μαλαισιανή, οι Bonilla 

et al., (2006) για διάφορες αγορές της Λατινικής Αμερικής, οι Romero et al., (2007) για 

τη Χιλιανή, οι Lim and Brooks (2009) για την Κινεζική, οι Hiremath and Kamaiah (2010) 

και οι Mishra et al., (2011) για την Ινδική χρηματοοικονομική αγορά. Επιπρόσθετα μια 

λίστα με εμπειρικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν από το 1985 έως το 2005 παρουσιάζεται 

στη δημοσίευση από τους Lim et al., (2006). 

 Το κύριο συμπέρασμα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, που αφορά στις αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου, είναι ότι η μη-γραμμικότητα είναι ένα γενικό φαινόμενο που 

απαντάται τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χρηματιστηριακές αγορές 

ωστόσο δεν είναι διαχρονικό αλλά εμφανίζεται σποραδικά (Hiremath and Kamaiah, 

2010; Lim and Hooy, 2013). Απλούστερα, οι χρηματοοικονομικές αγορές 

χαρακτηρίζονται από μακρές περιόδους αποτελεσματικότητας που διακόπτονται από 

σύντομες περιόδους μη-γραμμικής σειριακής εξάρτησης και επομένως χαρακτηρίζονται 

ως μη-αποτελεσματικές. Η έννοια της μη-γραμμικότητας εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της 
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πολυπλοκότητας τους. Την υψηλή πολυπλοκότητα τους τεκμηρίωσαν μεταξύ άλλων οι 

Kyrtsou and Terraza (2002) και Kyrtsou et. al., (2004). 

 Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές πηγές που προκαλούν την εμφάνιση μη-

γραμμικών δυναμικών στις χρονοσειρές των μετοχών και των χρηματιστηριακών 

δεικτών. Συνοπτικά οι συχνότερα αναφερόμενες στη βιβλιογραφία είναι: δομικές 

αλλαγές, υψηλής έντασης σοκ, τεχνολογική καινοτομία, αλλαγές στη ρύθμιση των 

αγορών, τα ειδικά χαρακτηριστικά της μικροδομής των αγορών, η ύπαρξη διαφοράς στις 

τιμές προσφοράς – ζήτησης (bid-ask spread), η ύπαρξη ατελειών στις αγορές, οι 

ασυμμετρίες στην πληροφόρηση και η έλλειψη αξιόπιστης πληροφόρησης, οι μη-

ορθολογικοί επενδυτές και ο μηχανισμός ανάδρασης. Επιπρόσθετα, σε αναπτυσσόμενες 

αγορές, μπορούν να οδηγήσουν σε μη-γραμμική συμπεριφορά της διαδικασίας 

παραγωγής δεδομένων, η χαμηλή ρευστότητα, η χαμηλή συχνότητα των συναλλαγών 

(thin trading), τα όρια των τιμών (price limits) και η σημαντική μεταβλητότητα της 

αγοράς. Στη συνέχεια αναλύονται κάποιες από αυτές που φέρονται να έχουν και το 

μεγαλύτερο αντίκτυπο. 

 Μια από τις βασικές πηγές που μπορεί να επιφέρει μη-γραμμικότητα αποτελούν 

τα ειδικά χαρακτηριστικά της μικροδομής των αγορών που μπορούν να προκαλέσουν 

δυσκολίες στις συναλλαγές arbitrage και να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών. Με τον 

όρο, ειδικά χαρακτηριστικά της μικροδομής της αγοράς, αναφερόμαστε σε κάποια όπως 

η ταχύτητα με την οποία γίνονται οι συναλλαγές, η σχέση μεταξύ όγκου συναλλαγών των 

αξιογράφων και της τιμής τους, η χρονική υστέρηση της αντανάκλασης της τιμής μεταξύ 

της αγοράς προθεσμιακών συμβολαίων και της αγορά spot, τα κόστη συναλλαγών κ.α. 

Για παράδειγμα, τα κόστη συναλλαγών και ο τρόπος οργάνωσης των αγορών μπορεί να 

κάνουν τους επενδυτές να είναι απρόθυμοι στο να ανταποκριθούν ταχέως στο άκουσμα 

μιας νέας πληροφορίας και να περιμένουν ώστε τα αναμενόμενα υπερκέρδη να είναι 

κατάτι μεγαλύτερα από τα κόστη. Επίσης μπορεί να είναι τέτοια που να αποκλείουν την 

άμεση ενσωμάτωση μιας πληροφορίας με μικρό αντίκτυπο στην τιμή, όχι όμως κάποιας 

με μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή η εξαρτώμενη από καταστάσεις συμπεριφορά των επενδυτών 

στην πληροφορία οδηγεί σε μη-γραμμική συμπεριφορά των τιμών. 

Παραπέρα οι ατέλειες της αγοράς όπως είναι η διαφορετική τεχνολογία, η μη-

επαρκής ρευστότητα, οι θεσμικοί περιορισμοί αλλά κυρίως η μη-πρόσβαση στην 

πληροφορία από όλους τους επενδυτές οδηγούν σε μη-γραμμικές δυναμικές. Με βάση 

την πραγματικότητα, οι πληροφορίες δεν είναι προσβάσιμες στο σύνολο των επενδυτών 

λόγω μυστικότητας καθώς επίσης, συνήθως δεν διαχέονται στην αγορά χωρίς το 

λεγόμενο κόστος συλλογής πληροφοριών. Επιπρόσθετα της μη-πρόσβασης στην 
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πληροφορία είναι η ασύμμετρη πληροφόρηση των συμμετεχόντων στην αγορά ή και 

ακόμα η διάχυση ψευδών πληροφοριών που θα οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών κατά 

τη διάρκεια της ενσωμάτωσης τους σε αυτές. Η ασύμμετρη πληροφόρηση μπορεί να 

δημιουργήσει διαφορετικές προσδοκίες και κατ’ επέκταση αστάθεια, ακόμη και ανάμεσα 

σε πλήρως ορθολογικούς επενδυτές πόσο μάλλον σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 

από ετερογένεια. Άλλη επίπτωση των προαναφερθέντων ατελειών είναι ότι οδηγούν τους 

απληροφόρητους επενδυτές σε καθυστέρηση στην ενσωμάτωση των πληροφοριών, αφού 

συνήθως αναμένουν να δουν τη συμπεριφορά των ενημερωμένων συμμετεχόντων για να 

πράξουν ανάλογα. Η καθυστέρηση αυτή αποτελεί αιτία της αστάθειας των τιμών κατά 

τη διάρκεια ενσωμάτωσης της πληροφορίας στις τιμές, η οποία είναι σημαντικός 

παράγοντας που προκαλεί μη-γραμμική συμπεριφορά. 

Άλλη σημαντική αιτία είναι ο μηχανισμός ανάδρασης των επενδυτών στις 

κινήσεις των τιμών. Είναι συχνό φαινόμενο, όταν μια τιμή μιας μετοχής παρεκκλίνει από 

τη θεμελιώδη της αξία οι δυνάμεις της αγοράς με αρνητικό feedback να προσπαθούν να 

την οδηγήσουν πίσω στο επίπεδο ισορροπίας, όμως σχεδόν πάντα, η νέα τιμή δεν θα είναι 

ανάλογη με την προηγούμενη. Σύμφωνα με τους McMillan and Speight (2006) αυτή η 

απόκλιση προκύπτει εξαιτίας των νέων προτιμήσεων των επενδυτών και επίσης από την 

αλληλεπίδραση των ενημερωμένων - ορθολογικών επενδυτών με τους μη-ορθολογικούς 

που λειτουργούν έχοντας θετικό feedback από τις κινήσεις των τιμών. Εμπειρικές μελέτες 

χρηματοοικονομικών αγορών έχουν δείξει ότι η μη-ορθολογική συμπεριφορά ευθύνεται 

για σημαντικές και διαρκείς αποκλίσεις τιμών από τα θεμελιώδη επίπεδα τους και κατ’ 

επέκταση για την παρουσία μη-γραμμικών δυναμικών στις αγορές. Η ορθολογικότητα 

συνεπάγεται αποστροφή στον κίνδυνο, αμερόληπτες προβλέψεις και ακαριαίες 

αντιδράσεις στην πληροφορία οδηγώντας τις τιμές των μετοχών να ανταποκρίνονται 

γραμμικά σε νέα πληροφορία. Ωστόσο, οι συμπεριφορικές προτιμήσεις των επενδυτών 

μπορεί να οδηγήσουν τις τιμές να ανταποκρίνονται στη νέα πληροφορία με μη-γραμμικό 

τρόπο. 

1.5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΕΣ 

 Το πλήθος των μελετών που φέρνουν στο φως αποδείξεις διαφόρων ανωμαλιών 

στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και αυτών που αποδεικνύουν ότι οι τιμές 

των αξιογράφων δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου ήταν αρκετά 

μεγάλο ώστε απλά να αγνοηθούν και να θεωρηθούν ως προσωρινές στρεβλώσεις τις 

ΥΑΑ. Επιπρόσθετα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι ανιχνεύεται η ύπαρξη μη-

γραμμικής εξάρτησης στα δεδομένα. Η ανάλυση των ανωμαλιών και της μη-
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γραμμικότητας έδωσε σημαντικές ενδείξεις στο πόσο καλά τα θεωρητικά πλαίσια 

περιγράφουν την πραγματικότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και οδήγησε στην 

ανάπτυξη νέων θεωριών που επιχειρούν να τις εξηγήσουν. 

 Ένας τομέας των χρηματοοικονομικών που τα τελευταία τριάντα χρόνια 

παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η συμπεριφορική χρηματοοικονομική 

(Behavioral Finance). Ο κλάδος αυτός επιχειρεί, εφαρμόζοντας μελέτες από τις 

επιστήμες της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας ακόμα και της σύγχρονης νευροφυσικής, 

να κατανοήσει τη συμπεριφορά των επενδυτών και μέσω αυτής να αναπτύξει ένα 

θεωρητικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στα παρατηρούμενα, από τις εμπειρικές 

μελέτες, χαρακτηριστικά και δυναμικές των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Οι 

συμπεριφοριστές (behaviorists) πιστεύουν ότι οι επενδυτές είναι ετερογενείς, συχνά 

παίρνουν μη-ορθολογικές αποφάσεις που οφείλονται σε συμπεριφορικά λάθη (behavioral 

biases) και ότι η τιμή ενός χρεογράφου δεν αποτελεί πάντα μια δίκαιη αποτίμηση των 

θεμελιωδών αξιών του.  

Βασική θεώρηση της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής είναι ότι ακόμη και 

αν η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη και χωρίς κόστος προς όλους, οι επενδυτές θα κάνουν 

διαφορετικές επιλογές πολλές από τις οποίες θα είναι λανθασμένες. Η διαφορετικότητα 

των επιλογών αλλά και η αδυναμία λήψης ορθολογικών αποφάσεων από το σύνολο των 

συμμετεχόντων οφείλεται σε προσωπικά συμπεριφορικά λάθη, είτε στο επίπεδο των 

προσδοκιών είτε και στο επίπεδο των προτιμήσεων, που οδηγούν σε λάθη στον τρόπο με 

τον οποίο επεξεργάζονται την πληροφορία για να κάνουν μια επενδυτική επιλογή. Οι 

συναλλακτικές ενέργειες των επενδυτών οδηγούν τις τιμές μακριά από τη θεμελιώδη τους 

αξία. Σε συνδυασμό με την αδυναμία ή τη δυσχέρεια τους, να εκμεταλλευτούν τις 

ευκαιρίες arbitrage, λόγω θεσμικών περιορισμών ή και συναλλακτικού κόστους ή και 

άλλων παραγόντων, επαναφέροντας τις τιμές σε θεμελιώδη επίπεδα, οδηγούν την αγορά 

σε μια πολύπλοκη δυναμική συμπεριφορά.   

 Παραδείγματα λαθών που αφορούν στις προσδοκίες των επενδυτών και 

αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία είναι: η αντιπροσωπευτικότητα 

(representativeness) που περιγράφει την τάση των ανθρώπων να αντιστοιχούν νέα και 

άγνωστα συμβάντα σε υπάρχοντα και έτσι να βλέπουν κοινά στοιχεία εκεί που δεν 

υπάρχουν, η αγκυροβόληση (anchoring) που περιγράφει την τάση τους να κάνουν 

εκτιμήσεις με βάση προηγούμενες εμπειρίες τους, η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων 

(overconfidence) που περιγράφει την τάση τους να υπερεκτιμούν τις ικανότητες και την 

κρίση τους, η ομαδοποίηση (herding) που περιγράφει την ανάγκη των ανθρώπων να 

ανήκουν σε ομάδες και να ακολουθούν τις επιλογές τους, η εμμονή στην πεποίθηση 
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(belief perseverance) που περιγράφει την εμμονή τους στις επιλογές τους. Τα παραπάνω 

μεταξύ άλλων, αποτελούν βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν την 

παρατηρούμενη μη-γραμμικότητα στις χρονοσειρές των μετοχών και των 

χρηματιστηριακών δεικτών. 

 Εκτός από τα λάθη στις προσδοκίες οι αποφάσεις των επενδυτών επηρεάζονται 

και από έναν αριθμό πεποιθήσεων που περιγράφονται στη Θεωρία Προοπτικής – 

Prospect Theory (Kaheman and Tversky, 1979). Σύμφωνα με αυτή, οι άνθρωποι εκτιμούν 

με διαφορετικό τρόπο τα κέρδη από τις ζημίες και ως εκ τούτου προτιμούν να 

αποφασίζουν με βάση τα προσδοκώμενα κέρδη πάρα με βάση τυχόν απώλειες. Έτσι οι 

επενδυτές μπορούν να χαρακτηρίζονται από αποστροφή στη ζημιά (loss aversion) ή από 

αγάπη στον κίνδυνο. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν την τάση να αποφεύγουν τα ρίσκα που 

αφορούν σε ζημίες σε αντίθεση με τα ρίσκα που αφορούν σε κέρδη. Παραπέρα, έχουν 

την τάση να αναβάλλουν την πώληση μετοχών ώστε να μην οριστικοποιήσουν τις ζημίες 

τους, που χαρακτηρίζεται ως αποστροφή στη λύπη (regret aversion). 

 Μια εναλλακτική θεωρία της κλασσικής και της συμπεριφορικής 

χρηματοοικονομικής είναι η εξελικτική (evolutionary). Βάση αυτής αποτελεί η έννοια 

της περιορισμένης ορθολογικότητας (bounded rationality) που εισήχθει από τον Simon 

Herbert (1955). Ως αποτέλεσμα της περιορισμένης ορθολογικότητας οι επενδυτές 

αποφασίζουν να επενδύσουν σε επιλογές απλά ικανοποιητικές προς τις ανάγκες τους και 

όχι άριστες, εξαιτίας του κόστους της βελτιστοποίησης και του φυσικού περιορισμού των 

ανθρώπων στις υπολογιστικές τους ικανότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιορισμένη 

ορθολογικότητα δεν είναι μη-ορθολογικότητα. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες στην 

αγορά είναι συνήθως περιορισμένα ορθολογικοί αλλά όχι αναγκαία μη-ορθολογικοί. 

 Σύμφωνα με την εξελικτική θεωρία το σημείο ικανοποίησης των επενδυτών 

καθορίζεται από τη διαδικασία της φυσικής επιλογής, δηλαδή της αλληλεπίδρασης με το 

περιβάλλον που δρουν και από την εμπειρία τους μέσω της διαδικασίας της δοκιμής – 

λάθους. Αναλυτικότερα οι επενδυτές ενεργούν βασιζόμενοι σε εμπειρία που απέκτησαν 

από προηγούμενες ενέργειες τους και των αναγκών που έχουν αναπτύξει, γνωρίζοντας 

ότι το αποτέλεσμα των επιλογών τους δεν είναι βέλτιστο. Στο πλαίσιο αυτό η θεωρία 

επιχειρεί να εξηγήσει την πραγματική συμπεριφορά τους και να καθορίσει τις αιτίες 

εμφάνισης των ανωμαλιών και της μη-γραμμικότητας στις αγορές. 

1.6 ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 Για πάνω από 30 χρόνια, διεξάγεται συζήτηση γύρω από την προβλεπτική φύση 

των χρηματοοικονομικών αγορών και κατ’ επέκταση της αποτελεσματικότητας τους και 
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έχουν προταθεί αρκετές θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν το βαθύτερο μηχανισμό 

που καθορίζει τις δυναμικές των τιμών των μετοχών. Παρά τον μεγάλο όγκο ερευνών δεν 

έχει υπάρξει θεωρία, που να είναι κοινώς αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα για 

το πότε μια αγορά, μπορεί να χαρακτηριστεί αποτελεσματική. Πλέον υπάρχουν ισχυρές 

αποδείξεις  ότι οι τιμές των μετοχών δεν ακολουθούν τυχαίο περίπατο (για παράδειγμα 

Fama and French, 1988; Lo and MacKinlay, 1988; Brock et. al., 1992) και παρουσιάζουν 

κάποια στοιχεία προβλεψιμότητας, οδηγώντας σε έκρηξη της βιβλιογραφίας που εξετάζει 

την εγκυρότητα της ΥΑΑ (για παράδειγμα Lim et. al., 2008; Borges, 2010). Οι Yen and 

Lee (2008) παρείχαν μια χρονολογική ανασκόπηση των εμπειρικών αποδείξεων σχετικά 

με την ΥΑΑ κατά τα τελευταία 50 χρόνια, καταδεικνύοντας ότι δεν χαίρει πλέον της 

ισχυρής υποστήριξης που έλαβε κατά τη διάρκεια της χρυσής εποχής της δεκαετίας του 

’60, αλλά αντιθέτως έχει βρεθεί κάτω από την αμείλικτη επίθεση της σχολής της 

συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής.   

 Σύμφωνα με τους Malkiel et al., (2005) δεν υπάρχει κανένα σημάδι συμβιβασμού 

μεταξύ των υποστηρικτών της ΥΑΑ και των υποστηρικτών της συμπεριφορικής 

χρηματοοικονομικής, όπως επίσης και των άλλων εναλλακτικών θεωριών. Όμως τα 

αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την θεωρία της ΥΑΑ οδήγησαν στην ανάπτυξη 

αρκετών αναθεωρημένων θεωριών, με την έως τώρα πιο ολοκληρωμένη να δημοσιεύεται 

από τον Lo (2004, 2005), ο οποίος πρότεινε τη θεωρία της Υπόθεσης Προσαρμοστικής 

Αγοράς (ΥΠΑ). Η ΥΠΑ δίνει ένα θεωρητικό πλαίσιο συμβιβασμού της ΥΑΑ με την 

έννοια της οριοθετημένης ορθολογικότητας (bounded rationality) και παραπέρα επιχειρεί 

να συμβιβάσει την ΥΑΑ με πολλά από τα αντεπιχειρήματα των επικριτών της, που 

κυρίως έχουν να κάνουν με τις εναλλακτικές συμπεριφορές, πέραν της ορθολογικότητας 

που μπορεί να έχουν οι επενδυτές. Οι ιδέες που θεμελιώνουν την ΥΠΑ είναι 

εμπνευσμένες από διάφορα θέματα της βιβλιογραφίας όπως η οριοθετημένη 

ορθολογικότητα στα οικονομικά, τα πολύπλοκα συστήματα, η εξελικτική βιολογία, η 

εξελικτική ψυχολογία και η συμπεριφορική οικολογία.   

 Σε αυτή τη νέα υπόθεση, η αποτελεσματικότητα δεν είναι μια κατάσταση 

καθολική αλλά ένα χαρακτηριστικό που μεταβάλλεται συνεχώς με την πάροδο του 

χρόνου και από αγορά σε αγορά. Έως σήμερα στην πλειοψηφία των μελετών 

χρησιμοποιούνται στατιστικά τεστ για να εκτιμηθεί αν μια αγορά είναι αποτελεσματική 

ή όχι καθ’ όλη τη διάρκεια μιας προκαθορισμένης χρονικής περιόδου. Με αυτόν τον 

τρόπο, όπως σημείωσαν οι Campbell et al., (1997), αγνοείται η έννοια της σχετικής 

αποτελεσματικότητας που επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγορών. 

Παραπέρα είναι λογικό να αναμένουμε η αποτελεσματικότητα μιας αγοράς να 
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εξελίσσεται εξαιτίας διάφορων προσδιοριστικών παραγόντων της, όπως θεσμικών, 

κανονιστικών και τεχνολογικών αλλαγών, καθώς επίσης και πιθανών διαφορετικών 

συμπεριφορών των συμμετεχόντων που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου (Lim 

and Brooks, 2011). Για να περιλάβει την έννοια της αλλαγής του βαθμού 

αποτελεσματικότητας, ο Lo (2004) πρότεινε μια νέα εκδοχή της ΥΑΑ από μια 

συμπεριφορική προοπτική, που βασίζεται σε αρχές της εξελικτικής ψυχολογίας του 

Wilson (1975) και της βιολογίας (ανταγωνισμός, μετάλλαξη, αναπαραγωγή, φυσική 

επιλογή). Σύμφωνα με αυτήν η ΥΑΑ και η αναποτελεσματικότητα της αγοράς μπορούν 

να συνυπάρχουν με έναν πνευματικά συνεπή τρόπο.  

 Κοινός τόπος της ΥΑΑ και της ΥΠΑ είναι ότι οι συμμετέχοντες λειτουργούν με 

βάση το ατομικό τους συμφέρον με τη σημαντική διαφορά όμως ότι στην πρώτη δεν 

κάνουν λάθος επενδυτικές επιλογές, ενώ στη δεύτερη οι λάθος επιλογές είναι συχνό 

φαινόμενο εξαιτίας των συμπεριφορικών τους λαθών, αλλά έχουν την ικανότητα να 

μαθαίνουν από αυτά και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα. Παράλληλα, 

η ΥΠΑ ασπάζεται την άποψη του Simon (1955) πως κάθε επενδυτής μπορεί να θεωρεί 

ότι δρα βέλτιστα με βάση τα δικά του επίπεδα ικανοποίησης τα οποία παρεκκλίνουν από 

τα μαθηματικά βέλτιστα επίπεδα κέρδους. Η άποψη αυτή παρόλο που τιμήθηκε με το 

βραβείο Νόμπελ είχε μικρό αντίκτυπο στην οικονομική επιστήμη. Οι βασικές ιδέες της 

προσαρμοστικής υπόθεσης της αγοράς είναι: 

 

1) Οι συμμετέχοντες λειτουργούν με βάση το ατομικό τους συμφέρον, κάνουν λάθη 

και είναι ικανοί να μαθαίνουν από αυτά και να προσαρμόζονται 

2) Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που οδηγεί στην προσαρμοστικότητα και την 

καινοτομία 

3) Η φυσική επιλογή διαμορφώνει το οικοσύστημα της αγοράς 

4) Η εξέλιξη καθορίζει τις δυναμικές της αγοράς 

 

Μια σημαντική θεώρηση της ΥΠΑ είναι ότι η προβλεψιμότητα των τιμών μπορεί να 

προκύψει κατά καιρούς εξαιτίας μεταβαλλόμενων καταστάσεων της αγοράς (κύκλοι, 

φούσκες, καταρρεύσεις, κρίσεις) και θεσμικών παραγόντων. Μια άλλη θεώρηση της 

ΥΠΑ είναι ότι οι τιμές των μετοχών αντανακλούν πληροφορία που προκύπτει από το 

συνδυασμό περιβαλλοντικών συνθηκών της αγοράς και της οικολογίας της (με την 

έννοια του αριθμού και των “ειδών” των συμμετεχόντων). 

Ο Lo (2012) σημείωσε ότι η ΥΠΑ σε σύγκριση με την ΥΑΑ έχει τουλάχιστον πέντε 

πρακτικές επαγωγές (implication) όσον αφορά στις επιλογές των επενδυτών, των 
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διαχειριστών χαρτοφυλακίων και όσων χαράσσουν επενδυτικές πολιτικές. Η 

σημαντικότερη είναι ότι η σχέση ρίσκου – κέρδους δεν είναι σταθερή με την πάροδο του 

χρόνου ή περιστάσεων, παρά μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τον πληθυσμό των 

συμμετεχόντων στην αγορά και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που αυτοί δρουν. 

Παραπέρα μια άλλη επαγωγή είναι ότι η αποτελεσματικότητα της αγοράς δεν είναι μια 

κατάσταση όλα ή τίποτα αλλά ένα συνεχές που εξαρτάται από τη σχετική αναλογία των 

ορθολογικών με τους μη-ορθολογικούς επενδυτές και κατά συνέπεια πρέπει να οριστεί η 

έννοια του βαθμού αποτελεσματικότητας. Έτσι οδηγούμαστε σε μια τρίτη επαγωγή 

σύμφωνα με την οποία οι επενδυτικές επιλογές πρέπει να διαμορφώνονται έχοντας κατά 

νου τη μεταβλητότητα της αποτελεσματικότητας και να προσαρμόζονται αναλόγως. 

Επιπρόσθετα ως επακόλουθο της εμπλοκής του ανταγωνισμού, της καινοτομίας και της 

φυσικής επιλογής στις χρηματοοικονομικές αγορές έρχεται ο μετασχηματισμός του 

συντελεστή α (alpha). Σύμφωνα με τη θεωρία της ΥΑΑ ο συντελεστής α πρέπει να 

ισούται πάντοτε με μηδέν, υπό τη θεωρία της ΥΠΑ όμως, μπορεί να είναι θετικός 

περιστασιακά και να μειώνεται στο μηδέν ή σε μια τιμή ισορροπίας που καθορίζεται από 

τις επενδυτικές επιλογές των συμμετεχόντων. Τέλος, η ΥΠΑ έχει σημαντικά 

διαφορετικές επιπτώσεις στην κατανομή των κεφαλαίων σε σχέση με την παραδοσιακή 

επενδυτική πρακτική. 

Το βασικό συμπέρασμα λοιπόν, είναι ότι η αγορά και η αποτελεσματικότητα της δεν 

πρέπει να εξετάζονται ανεξάρτητα από τις παραμέτρους του συστήματος και ότι οι 

αγορές είναι προσαρμόσιμες και εναλλάσσονται μεταξύ αποτελεσματικότητας και μη-

αποτελεσματικότητας σε διαφορετικές εποχές. Η ΥΑΑ δεν είναι λάθος, αλλά απλώς 

ατελής. Οι χρηματοοικονομικές αγορές κάτω από σταθερές, στάσιμες και προβλέψιμες 

συνθήκες λειτουργούν καλά και η ΥΑΑ προσφέρει μια καλή προσέγγιση της 

πραγματικότητας όμως, όπως όλες οι ανθρώπινες εφευρέσεις, δεν είναι αλάνθαστες και 

οδηγούνται σε κρίσεις από κατανοητές και προβλέψιμες αιτίες. Πρόσφατα αρκετοί 

ερευνητές μετατοπίστηκαν από την παραδοσιακή οπτική της απόλυτης και στατικής 

ΥΑΑ μελετώντας το μεταβαλλόμενο βαθμό αποδοτικότητας από την οπτική της ΥΠΑ : 

οι Hiremath and Kumari (2014) μελέτησαν το Ινδικό χρηματιστήριο, οι Alvarez-Ramirez 

et al.,  (2012), Ito and Sugiyama (2009) όπως και οι  Kim et al., (2011) μελέτησαν τη 

μεταβαλλόμενη με το χρόνο αποδοτικότητα της αγοράς των Η.Π.Α., οι Charles et al., 

(2012) και Neely et al., (2009) απέδειξαν την ΥΠΑ στην αγορά συναλλάγματος, οι 

Urquhart and Hudson (2013) επιβεβαίωσαν την ΥΠΑ σε μερικές μεγάλες αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου όπως και σε αγορές πρώτων υλών και τέλος οι Coronado-

Ramírez et al., (2014) εξέτασαν τη διεθνή αγορά καφέ εφαρμόζοντας μη-γραμμικά 



19 
 

στατιστικά τεστ για να καθορίσουν περιόδους μη-αποτελεσματικότητας της. Τα πρόωρα 

αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ΥΠΑ μπορεί να εξηγήσει όχι μόνο αποκλίσεις 

από την ΥΑΑ και τη συμπεριφορική κανονικότητα, αλλά και πως οι χρηματοοικονομικές 

αγορές μεταλλάσσονται από την “τρέλα του όχλου” στη “σοφία του πλήθους” και 

αντίστροφα. 

1.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ   

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ   

 Ως εισαγωγή στην ενότητα και πριν αναλυθεί ο έλεγχος και η σημαντικότητα της 

μη-γραμμικότητας σε χρονοσειρές χρηματοοικονομικών μεγεθών είναι σημαντικό να 

τονιστεί ο στενός δεσμός της χρηματοοικονομικής με τη μη-γραμμική ανάλυση των 

χρονοσειρών, που μόνο τυχαίος δεν μπορεί να θεωρηθεί. Αρχικά οι χρηματοοικονομικές 

χρονοσειρές με το πλήθος, την ακρίβεια και τη συχνότητα των δεδομένων που τις 

απαρτίζουν, θεωρούνται ιδανικές για έλεγχο μη-γραμμικών μοντέλων που είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικά σε όγκο δεδομένων. Παραπέρα η κακή απόδοση των γραμμικών μεθόδων 

ανάλυσης των χρονοσειρών αποτέλεσε ένα φυσικό κίνητρο προς τους μελετητές να 

στραφούν στη μη-γραμμική ανάλυση. Άλλα κίνητρα που ώθησαν τους μελετητές προς 

αυτή την κατεύθυνση είναι οι εξελίξεις στη θεωρία του χάους και των μη-γραμμικών 

δυναμικών, καθώς και η μελέτη της πολυπλοκότητας σε άλλους επιστημονικούς 

κλάδους, που υιοθέτησε η χρηματοοικονομική. Τέλος, τα εμπειρικά αποτελέσματα που 

έδειχναν ότι ορισμένα οικονομικά προβλήματα μπορεί να είναι εγγενώς μη-γραμμικά 

οδήγησαν προς την κατεύθυνση της μη-γραμμικής ανάλυσης των δεδομένων. 

Το ενδιαφέρον των παραγόντων των αγορών και των μελετητών τους αυξάνεται 

συνεχώς ως προς τη διερεύνηση ύπαρξης μη-γραμμικής συμπεριφοράς στις χρονοσειρές 

χρηματοοικονομικών δεδομένων. Οι έρευνες στο πεδίο αυτό ανέδειξαν σημαντικά 

συμπεράσματα με κύριο τις εμπειρικές ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η μη-

γραμμικότητα είναι ένα γενικό φαινόμενο σύμφωνα με τους Lim and Hinich (2005). Τα 

αποδεικτικά στοιχεία που έχουν προκύψει επαυξάνουν την άποψη ότι στα πραγματικά 

δυναμικά συστήματα, όπως οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η συμπεριφορά δομών 

με μη-γραμμική εξάρτηση εμφανίζεται στην ουσία ακανόνιστα.  

Η γνώση της ύπαρξης μη-γραμμικότητας στις χρηματιστηριακές αγορές είναι 

εξαιρετικά σημαντική, τόσο για την επενδυτική κοινότητα όσο και για τους 

ακαδημαϊκούς ερευνητές, εξαιτίας των επιπτώσεων της στο πεδίο των 

χρηματοοικονομικών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Για παράδειγμα 
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αν η τιμή μιας μετοχής παρουσιάζει μη-γραμμική συμπεριφορά δεν θα είναι καθόλου 

επικερδής για έναν επενδυτή που ακολουθεί μια στρατηγική η οποία βασίζεται στη 

γραμμικότητα. Επιπρόσθετα στρατηγικές που δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη μη-

γραμμικότητα αλλά και τις αιτίες που την προκαλούν, μπορούν να εκθέσουν τους 

επενδυτές που τις εφαρμόζουν σε κίνδυνο πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που υποτίθεται 

ότι γνωρίζουν πως λαμβάνουν χρησιμοποιώντας γραμμικά μοντέλα. Από τη σκοπιά των 

ρυθμιστών των αγορών, η μη-γραμμικότητα ωθεί σε αναζήτηση των αιτιών που την 

προκάλεσαν και παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας. Για τους μελετητές η αποκάλυψη μη-γραμμικής συμπεριφοράς 

θέτει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τη στατιστική επάρκεια των χρησιμοποιούμενων 

μοντέλων και  θα τους οδηγήσει στην ορθότερη επιλογή νέων μοντέλων και μεθόδων 

ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων. Η μοντελοποίηση της μη-γραμμικότητας σε 

χρηματοοικονομικές σειρές είναι μια πρόκληση για τους μελετητές και ο έλεγχος της 

είναι ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν στην επιλογή του μοντέλου που θα 

χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών χρονοσειρών. Συνοπτικά, η 

ύπαρξη μη-γραμμικότητας στα προς μελέτη δεδομένα οδηγεί στην αναμόρφωση των 

παραδοσιακών θεωριών της μοντελοποίησης των τιμών των μετοχών, της διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου και των τεχνικών προβλέψεων. 

Στο πεδίο της διαμάχης μεταξύ των θεωρητικών πλαισίων ανάλυσης των αγορών, 

η ύπαρξη μη-γραμμικότητας αμφισβητεί το κριτήριο μη-προβλεψιμότητας των τιμών της 

ΥΑΑ και ταυτόχρονα την έμμεση υπόθεση του ορθολογισμού των επενδυτών, όπως και 

την επακόλουθη υπόθεση της στιγμιαίας αντίδρασης στην πληροφορία. Στην αντίθετη 

πλευρά η μη ύπαρξη της δίνει εμπειρικές αποδείξεις του θεωρητικού πλαισίου της ΥΠΑ 

για την εναλλαγή φάσεων των αγορών μεταξύ αποτελεσματικότητας και 

αναποτελεσματικότητας. 

Στα οικονομικά, η πρώιμη βιβλιογραφία που μελέτησε τις οικονομικές σχέσεις 

κυριαρχήθηκε από γραμμικές μεθόδους παρόλο που από θεωρητικής άποψης, δεν 

υπάρχουν ισχυροί λόγοι να πιστεύουμε ότι οι δυναμικές των οικονομικών σχέσεων είναι 

γραμμικές. Επιπρόσθετα, αρκετές από τις πρόσφατες μελέτες παρέχουν εμπειρικές 

αποδείξεις που υποδηλώνουν την ύπαρξη μη-γραμμικών δομών σε διάφορες οικονομικές 

σχέσεις. Παρόλα αυτά στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της αγοράς, κυριάρχησαν 

γραμμικές μέθοδοι που εξετάζουν τη σειριακή εξάρτηση στις χρηματοοικονομικές 

χρονοσειρές. Κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων είναι ο 

έλεγχος σειριακής αυτοσυσχέτισης χρησιμοποιώντας την Q στατιστική των Ljung and 

Box (1978) , οι δοκιμαστικοί έλεγχοι – run test (Shiller and Perron, 1985) και ο έλεγχος 
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του λόγου διακύμανσης – variance ratio test (Al-Khazali et al., 2007; Chow and Denning, 

1993; Lo and MacKinlay, 1988) που δεν είναι ικανά να αναδείξουν μη-γραμμικές δομές 

στις χρονοσειρές. Αποδεικνύοντας όμως ότι αυτές οι σειρές είναι γραμμικά ανεξάρτητες 

δεν αποκλείεται η πιθανότητα ύπαρξης μη-γραμμικών εξαρτήσεων μεταξύ των όρων της 

χρονοσειράς (Granger, 2001). Έτσι γίνεται επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης 

οικονομετρικών εργαλείων και στατιστικών που θα επιτρέπουν την ανάλυση των 

δεδομένων με καινούριες μεθόδους οι οποίες ανταποκρίνονται στις νέες υποθέσεις που 

έχουν προκύψει σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν οι αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου σήμερα. Η εξέλιξη της βιβλιογραφίας που αφορά στη μελέτη της ύπαρξης μη-

γραμμικότητας στα δεδομένα των χρηματοοικονομικών χρονοσειρών είναι απόλυτα 

συνυφασμένη με την εξέλιξη της βιβλιογραφίας που πραγματεύεται την 

αποτελεσματικότητα των αγορών. Αν η αγορά είναι αποτελεσματική θα παρουσιάζει 

διαχρονικά μια τυχαία συμπεριφορά στις σειρές των τιμών και αν είναι 

αναποτελεσματική θα παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση μεταξύ τρεχουσών και παλαιότερων 

τιμών, για παράδειγμα σχέσεις εξάρτησης γραμμικές, μη-γραμμικές ή συνδυασμό αυτών. 

Οι μέθοδοι ελέγχου μη-γραμμικότητας χρονοσειρών μπορούν να διαχωριστούν 

σε γενικά τεστ που είναι σχεδιασμένα να ελέγχουν ποικιλία μη-γραμμικών δομών στα 

δεδομένα και ειδικά τεστ που ελέγχουν την ύπαρξη συγκεκριμένων μη-γραμμικών 

δομών. Όλες οι μέθοδοι μπορούν αν εφαρμοστούν είτε στο σύνολο των δεδομένων είτε 

σε τμήματα αυτών, τα οποία δεν επικαλύπτονται και αναφέρονται σε συγκεκριμένες 

διακριτές χρονικές περιόδους, όπως επίσης απευθείας στα ακατέργαστα δεδομένα ή 

έπειτα από κάποιο φιλτράρισμα τους. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων 

ελέγχου της μη-γραμμικότητας. Η μία αφορά μεθόδους ελέγχου χωρίς κάποιο 

συγκεκριμένο μη-γραμμικό μοντέλο στο μυαλό και η άλλη μεθόδους που ελέγχουν τη 

γραμμικότητα ενάντια σε κάποιο καλά καθορισμένο μη-γραμμικό μοντέλο 

χρησιμοποιώντας τα LM, likelihood ratio και Wald τεστ. Κάποια από τα τεστ που έχουν 

υιοθετηθεί ευρέως από υπάρχουσες μελέτες που ερευνούν τις αγορές μετοχών είναι το 

bispectrum τεστ (Hinich, 1982), το τεστ McLeod and Li (1983), το τεστ Tsay (1986), 

third order moment τεστ (Hsieh, 1989), το τεστ νευρωνικών δικτύων (Lee et al., 1993), 

το τεστ Brock – Dechert – Scheinkman (BDS) (Brock et al., 1996) και το bicorrelation 

τεστ (Hinich, 1996). Παρά τη χρησιμότητα τους ως γενικά τεστ για την ύπαρξη μη-

γραμμικότητας, η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης δίνει λίγα στοιχεία για το 

πραγματικό είδος των μη-γραμμικών δυναμικών των υπό εξέταση δεδομένων. 

Επειδή κάθε διαφορετική χρονοσειρά που παρουσιάζει μη-γραμμικότητα μπορεί 

να έχει διαφορετικό μηχανισμό παραγωγής τα δυνητικά μη-γραμμικά μοντέλα που 
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μπορούν να την εκφράσουν είναι πολλά στον αριθμό. Αυτός είναι ο σημαντικότερος 

λόγος για τον οποίο οι μελετητές δεν χρησιμοποιούν μόνο ένα τεστ ελέγχου αλλά ένα 

σύνολο από τεστ, καθένα από τα οποία είναι σχεδιασμένο να εξετάζει συγκεκριμένη 

φύση μη-γραμμικότητας. Τα διάφορα τεστ εμφανίζουν διαφορετική ισχύ έναντι 

διαφορετικών μη-γραμμικών διεργασιών και κανένα από αυτά δεν είναι ανώτερο των 

υπολοίπων (Patterson and Ashley, 2000). 

Τα τεστ ελέγχου μη-γραμμικότητας είναι πολύ αποτελεσματικά εργαλεία και 

χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση μη-γραμμικών δυναμικών στις αποδόσεις των 

μετοχών και τον προσδιορισμό των αιτιών που τις παράγουν. Σε αντίθεση με τους απλούς 

ελέγχους γραμμικότητας, οι μη-γραμμικές μέθοδοι μπορούν να ανακαλύψουν υψηλού 

βαθμού εξαρτήσεις στα δεδομένα των χρονοσειρών. Οι πιο δημοφιλής μελέτες για την 

αποτελεσματικότητα της αγοράς ελέγχουν τη μη-γραμμική εξάρτηση, την ύπαρξη 

χαοτικού συστήματος χαμηλής διάστασης (low-dimensional chaos) και την ύπαρξη 

μακράς μνήμης (long memory). Σκοπός αυτών των μελετών είναι να επανεξετάσουν τα 

τεκμήρια της αποτελεσματικότητας της αγοράς που βασίζονται σε πρωτύτερες 

οικονομικές προσεγγίσεις όπως η πρώτης τάξης αυτοσυσχέτιση, τα run τεστ και τα τεστ 

μοναδιαίας ρίζας, τα οποία απέτυχαν να λάβουν υπόψη τους την πιθανή αυτοσυσχέτιση 

υψηλότερης τάξης. 

Ο Hsieh (1989) πρότεινε δυο τύπους μη-γραμμικής εξάρτησης των στοιχείων μιας 

χρονοσειράς, την προσθετική μη-γραμμικότητα (additive nonlinearity) και την 

πολλαπλασιαστική μη-γραμμικότητα (multiplicative nonlinearity). Στην προσθετική 

γνωστή και ως μη-γραμμικότητα στο μέσο (nonlinearity in the mean), κάθε τιμή μιας 

χρονοσειράς μπορεί να εκφράζεται ως το άθροισμα ενός τυχαίου όρου με μηδενική μέση 

τιμή και μιας μη-γραμμικής συνάρτησης παρελθόντων όρων της χρονοσειράς. Στην 

πολλαπλασιαστική, κάθε όρος μπορεί να εκφραστεί ως γινόμενο ενός τυχαίου όρου με 

μηδενικό μέσο και μιας μη-γραμμικής συνάρτησης παρελθόντων όρων της χρονοσειράς. 

Αυτό σημαίνει ότι η μη γραμμικότητα επηρεάζει τη μέθοδο μέσω της διακύμανσης και 

ως εκ τούτου είναι γνωστή ως μη-γραμμικότητα στη διακύμανση (nonlinearity in 

variance). Για παράδειγμα αν θεωρήσουμε μια χρονοσειρά ut που προκύπτει από 

φιλτράρισμα των δεδομένων της χρονοσειράς xt, η προσθετική εξάρτηση ορίζεται ως: 

 

𝑢𝑡 = 𝑣𝑡 + 𝑓(𝑥𝑡−1, … , 𝑥𝑡−𝑘𝑢𝑡−1, … , 𝑢𝑡−𝑘) 

 

ενώ η πολλαπλασιαστική εξάρτηση ορίζεται ως: 
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𝑢𝑡 = 𝑣𝑡𝑓(𝑥𝑡−1 , … , 𝑥𝑡−𝑘 , 𝑢𝑡−1 , … , 𝑢𝑡−𝑘) 

 

όπου vt είναι μια ανεξάρτητα και ομοιογενώς κατανεμημένη (independent and identically 

distributed – i.i.d.) τυχαία μεταβλητή με μέσο μηδέν και ανεξάρτητη από προηγούμενες 

τιμές των σειρών ut και xt και η f() είναι μια αυθαίρετη μη-γραμμική συνάρτηση των 

𝑥𝑡−1, … , 𝑥𝑡−𝑘 και 𝑢𝑡−1, … , 𝑢𝑡−𝑘 για κάποιο πεπερασμένο k. Και οι δυο τύποι μη-

γραμμικότητας συνεπάγονται ότι οι όροι 𝑢𝑡
2 συσχετίζονται με προηγούμενους όρους της 

σειράς, υπάρχει όμως και μια διάκριση μεταξύ τους. Η πολλαπλασιαστική εξάρτηση 

υποδηλώνει ότι  

 

𝐸[𝑢𝑡|𝑥𝑡−1, … , 𝑥𝑡−𝑘𝑢𝑡−1, … , 𝑢𝑡−𝑘] = 0 

 

ενώ η προσθετική εξάρτηση υποδηλώνει ότι  

 

𝐸[𝑢𝑡|𝑥𝑡−1, … , 𝑥𝑡−𝑘𝑢𝑡−1, … , 𝑢𝑡−𝑘] ≠ 0 

 

Η προέλευση της μη-γραμμικότητας λοιπόν μπορεί να διαχωριστεί σε δυο 

κατηγορίες: αυτή στην οποία οι μη-γραμμικότητες διοχετεύονται μέσω της δεσμευμένης 

διακύμανσης (conditional variance) της διαδικασίας και αυτή που εισάγονται δια μέσου 

του δεσμευμένου μέσου (conditional mean) της στοχαστικής διαδικασίας. Αντικείμενο 

της παρούσας εργασίας θα αποτελέσουν τα οικονομετρικά εργαλεία ελέγχου για την 

ύπαρξη μη-γραμμικότητας στο μέσο, που γενικά στη βιβλιογραφία έχει λάβει μικρότερο 

μερίδιο ερευνών έναντι της μελέτης της μη-γραμμικότητας στη διακύμανση. 

1.8 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗ-

ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ  

Το μεγαλύτερο μέρος της εμπειρικής ανάλυσης των μη-γραμμικών χρονοσειρών 

αναλώνεται στη μελέτη της μη-γραμμικότητας της δεσμευμένης διακύμανσης. Όμως οι 

περισσότερες οικονομικές θεωρίες στα δυναμικά περιβάλλοντα όπως η υπόθεση 

αποτελεσματικών αγορών, η υπόθεση προσδοκιών, η εξομάλυνση της κατανάλωσης, η 

δυναμική τιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και οι ορθολογικές προσδοκίες, 

έχουν επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πληροφορία που είναι διαθέσιμη στους 

οικονομικούς φορείς, μόνο στις δυναμικές του δεσμευμένου μέσου των βασικών 

οικονομικών παραμέτρων (Cochrane, 2001; Sargent and Ljungqvist, 2002). 
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Επιπρόσθετα, στον τομέα των χρηματοοικονομικών εφαρμογών και ειδικότερα των 

χρηματοοικονομικών αγορών, ο μέσος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

ισορροπία ρίσκου απόδοσης σε κάθε χρονική στιγμή.  

 Έτσι είναι πολύ σημαντικός ο προσδιορισμός του δεσμευμένου μέσου μιας 

χρονοσειράς και των δυναμικών, γραμμικών ή μη-γραμμικών, που τον χαρακτηρίζουν, 

διότι τυχόν εσφαλμένες θεωρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε παραπλανητικά 

συμπεράσματα όσον αφορά τις οικονομικές θεωρίες και υποθέσεις που μελετώνται. Προς 

την κατεύθυνση αυτή, ένα ολοένα και αυξανόμενο πλήθος μελετών πραγματεύεται τις 

δυνητικές μη-γραμμικότητες στο μέσο αρκετών οικονομικών και χρηματοοικονομικών 

μεταβλητών παρότι αρχικά είχε δοθεί λιγότερη προσοχή στη μοντελοποίηση 

χρηματοοικονομικών χρονοσειρών όταν υπάρχει μη-γραμμική συμπεριφορά στο 

δεσμευμένο μέσο αυτών. 

Ο Solibakke (2005) διακρίνει μεταξύ των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τη 

μοντελοποίηση των χρηματοοικονομικών χρονοσειρών αυτά που είναι μη-γραμμικά στο 

μέσο και ως εκ τούτου παρεκκλίνουν της martingale hypothesis και αυτά που είναι μη-

γραμμικά στη διακύμανση και ως εκ τούτου αποκλίνουν από την υπόθεση ανεξαρτησίας 

αλλά όχι από την martingale hypothesis. Οι Lundbergh and Terasvirta (1998) 

επεσήμαναν ότι ο δεσμευμένος μέσος θα πρέπει να μοντελοποιηθεί κατάλληλα ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν οικονομετρικές αστοχίες (misspecification) στη μελέτη της 

δεσμευμένης διακύμανσης. Στη μοντελοποίηση των χρονοσειρών λοιπόν, είναι 

πρωτευούσης σημασίας να προσδιοριστεί αρχικά αν η χρονοσειρά είναι γραμμική στο 

μέσο, δηλαδή αν ο δεσμευμένος μέσος μιας διεργασίας είναι γραμμικός συνδυασμός 

κάποιων μεταβλητών σε ένα σύνολο πληροφοριών. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να θεωρηθεί 

ως έλεγχος καταλληλότητας ενός μοντέλου για την προσομοίωση των δεδομένων και αν 

το μοντέλο θεωρηθεί ικανοποιητικό ως προς αυτόν τον έλεγχο να ακολουθήσουν άλλοι 

έλεγχοι του που αφορούν τη διακύμανση.  

Οι Kyrtsou and Malliaris (2009) επεσήμαναν ότι η υψηλής διάστασης (high-

dimensional) μη-γραμμικότητα στο μέσο είναι ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό στις 

χρονοσειρές των αποδόσεων των χρεογράφων και ότι οι ερευνητές στον τομέα της Garch 

μοντελοποίησης και της ανάλυσης ρίσκου αγνόησαν την επίπτωση της στις δυναμικές 

της μεταβλητότητας. Ωστόσο, οι Kyrtsou and Terraza (2008) έχουν αποδείξει ότι 

λαμβάνοντας υπόψη τη χαοτική μη-γραμμικότητα στο μέσο βελτιώνονται οι εκτιμήσεις 

για την VaR (value - at - risk).  

Αφότου βρεθεί ότι τα δεδομένα είναι μη-γραμμικά στο μέσο (neglected 

nonlinearity) ένα μη-γραμμικό μοντέλο κατάλληλα διαμορφωμένο μπορεί να πετύχει 
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καλύτερες προβλέψεις από αυτές που μπορούμε να κάνουμε  χρησιμοποιώντας ένα 

γραμμικό.  

Ο έλεγχος της μη-γραμμικότητας του μέσου είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που 

έχει εξεταστεί σε πολλές μελέτες. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες μέθοδοι 

ελέγχου της γραμμικότητας ή μη του μέσου που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται αυτές στις οποίες δεν 

προσδιορίζεται καμία συγκεκριμένη εναλλακτική όπως για παράδειγμα οι μέθοδοι των 

Keenan (1985), Tsay (1986) και White (1989). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν μέθοδοι 

στις οποίες καθορίζεται μια συγκεκριμένη μη-γραμμική εναλλακτική και διατυπώνονται 

ως Lagrangian Multiplier (LM) ή LM-type τεστ όπως οι μέθοδοι Terasvirta et al., (1993), 

Hamilton (2001) και Dahl and Gonzalez-Rivera (2003). Στην πράξη, οι μελέτες δεν 

επικεντρώνονται στον έλεγχο ενάντια σε ένα μόνο εναλλακτικό μοντέλο και στην 

απόδειξη ύπαρξης μη-γραμμικότητας από οφείλεται σε μια πηγή. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και διάφορα μοντέλα στην ίδια χρονοσειρά που 

μπορούν να εξαγάγουν διαφορετικά συμπεράσματα. 

1.9 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Θα παραθέσουμε παρακάτω μερικά από τα πιο διαδεδομένα και κλασσικά 

οικονομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη και εύρεση της ύπαρξης 

μη-γραμμικής εξάρτησης στα δεδομένα χρηματοοικονομικών χρονοσειρών. Αρχικά θα 

παρουσιασθούν τα πιο διαδεδομένα και ευρύτερα αποδεκτά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της μη-γραμμικότητας χωρίς να εστιάζουν στην 

προέλευση της και στη συνέχεια θα αναπτυχθούν τα εργαλεία που αφορούν στη μελέτη 

της μη-γραμμικότητας στο μέσο που είναι και το κύριο θέμα της παρούσας εργασίας. Τα 

εργαλεία αυτά θα διαχωριστούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτά που χρησιμοποιούν 

νευρωνικά δίκτυα και σε αυτά που δεν χρησιμοποιούν. 

Γενικά, για να εξετάσουμε τη μη-γραμμικότητα προσφεύγουμε στον έλεγχο 

στατιστικών υποθέσεων και συγκεκριμένα ορίζεται η υπόθεση : 

 

{
𝐻0: 𝛾𝜌𝛼𝜇𝜇휄휅ό𝜏휂𝜏𝛼

     𝐻1: 𝜇휂 − 𝛾𝜌𝛼𝜇𝜇휄휅ό𝜏휂𝜏𝛼
 

 

Μερικές φορές, η διαδικασία παραγωγής δεδομένων (Data Generating Process –DGP) 

υπό την εναλλακτική υπόθεση έχει ειδικά επιλεγεί και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται 
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για έλεγχο συγκεκριμένου μη-γραμμικού χαρακτηριστικού ενώ άλλες φορές, έχει 

επιλεγεί να είναι γενική και ο έλεγχος είναι επίσης γενικός προς τη μη-γραμμικότητα.  

 Σύμφωνα με τον Tsay (2005) υπό τη μηδενική υπόθεση της γραμμικότητας, τα 

κατάλοιπα ενός κατάλληλα προσδιορισμένου μοντέλου πρέπει να είναι ανεξάρτητα. 

Κάθε παράβαση της ανεξαρτησίας στα κατάλοιπα υποδηλώνει ακαταλληλότητα του 

μοντέλου και αυτή είναι η βασική ιδέα αρκετών τεστ ελέγχου ύπαρξης μη-

γραμμικότητας. 

 

1.9.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Για τον έλεγχο της μη-γραμμικότητας συνήθως χρησιμοποιείται ένα σύνολο μη 

γραμμικών τεστ καθώς καθένα από αυτά έχει διαφορετική ισχύ ενάντια σε διαφορετικές 

κατηγορίες μη-γραμμικών διαδικασιών. Ένα τέτοιο σύνολο από τεστ που έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες περιγράφεται στο άρθρο των Patterson and Ashley 

(2000) και περιλαμβάνει τα καλύτερα τεστ για τη στατιστική εύρεση μη-γραμμικότητας 

στον παραγωγικό μηχανισμό των μελετούμενων χρονοσειρών. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι κύριος στόχος αυτής της “εργαλειοθήκης” δεν είναι να προσδιορίσει την 

ακριβή φύση της μη-γραμμικότητας αλλά την ύπαρξη της ή όχι στο δείγμα των 

δεδομένων των χρονοσειρών που είναι υπό εξέταση. 

 Το πιο δημοφιλές και ευρέως χρησιμοποιούμενο τεστ της “εργαλειοθήκης” είναι 

ο BDS έλεγχος (Brock et al., 1996). Το όνομα του προέρχεται από τα αρχικά των 

ονομάτων των Brock, Dechert και Scheinkman. Είναι ένα ισχυρό μη-παραμετρικό τεστ 

για τη σειριακή εξάρτηση (ή εναλλακτικά μη-γραμμική δομή) που χρησιμοποιείται στην 

ανάλυση χρονοσειρών, δεν δίνει όμως καμία πληροφορία για την προέλευση της μη-

γραμμικότητας. Οι Barnett et. al., (1998) απέδειξαν την ικανότητα του τεστ να 

αποδέχεται τη μηδενική υπόθεση της γραμμικότητας όταν το πραγματικό μοντέλο είναι 

γραμμικό και την υψηλή μεγάλη ισχύ του ενάντια στα μη-γραμμικά εναλλακτικά. Όπως 

αναφέρουν και οι Kyrtsou and Serletis (2006) το BDS τεστ βασίζεται στη διάσταση 

συσχέτισης (correlation dimension) των Grassberger and Procaccia (1983) και ελέγχει τη 

μηδενική υπόθεση της λευκότητας – whiteness (ανεξάρτητα και ομοιογενώς 

κατανεμημένες παρατηρήσεις) ενάντια σε μια ακαθόριστη εναλλακτική. Πιο 

συγκεκριμένα, υπό τη μηδενική υπόθεση η BDS στατιστική είναι : 

 

𝑊(𝑇, 𝑚, 휀) = √𝑇
𝐶(𝑇, 𝑚, 휀) − 𝐶(𝑇, 1, 휀)𝑚

�̂�(𝑇, 𝑚, 휀)
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Όπου m η διάσταση εμβάθυνσης (embedding dimension), 𝐶(𝑇, 𝑚, 휀) το ολοκλήρωμα 

συσχέτισης και ο παρονομαστής είναι μια εκτίμηση της ασυμπτωτικής τυπικής 

απόκλισης του ολοκληρώματος συσχέτισης του αριθμητή. Η στατιστική BDS ακολουθεί 

ασυμπτωτικά κανονική κατανομή υπό τη μηδενική υπόθεση. 

 Τα υπόλοιπα τεστ της εργαλειοθήκης είναι το τεστ McLeod-Li, το Engle τεστ, το 

Hinich bispectrum τεστ, το Hinich bicorrelation τεστ και το Tsay τεστ. Πλην των 

McLeod-Li και Tsay τεστ που θα αναλυθούν στη συνέχεια, η περαιτέρω περιγραφή των 

υπολοίπων υπερβαίνει το σκοπό της παρούσας εργασίας. Μια αναλυτική περιγραφή των 

διαφόρων τεστ παρέχεται στο άρθρο των Kyrtsou and Serletis (2006). 

 

1.9.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ 

1.9.2.1 RESET, KEENAN ΚΑΙ TSAY ΤΕΣΤ 

 Ο Ramsey (1969) πρότεινε ένα τεστ εξειδίκευσης για την ανάλυση της γραμμικής 

παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων, το επιχείρημα του οποίου είναι ότι αν τα 

κατάλοιπα του γραμμικού μοντέλου είναι συσχετιζόμενα με κάποιους όρους κάποιας 

δύναμης, η μη-γραμμικότητα θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα διαγνωστικά ενός 

προσαρμοσμένου γραμμικού μοντέλου. Με άλλα λόγια, αυτό το τεστ (RESET test) 

επικεντρώνεται στα σφάλματα εξειδίκευσης της γραμμικής παλινδρόμησης, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτών που προέρχονται από τη μη μοντελοποιημένη μη-

γραμμικότητα και είναι άμεσα εφαρμόσιμα σε γραμμικά AR μοντέλα.   

Θεωρώντας το γραμμικό AR(p) μοντέλο: 

𝛸𝑡 =  𝜑0 + 𝜑1𝛸𝑡−1 + ∙∙∙ +𝜑𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡  

το πρώτο βήμα του τεστ είναι με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων να υπολογίσουμε 

τους εκτιμώμενους συντελεστές �̂�, να υπολογίσουμε τα κατάλοιπα �̂�𝑡 = 𝑋𝑡 − �̂�𝑡 και το 

άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων:  

𝑆𝑆𝑅0 = ∑ �̂�𝑡
2

𝑛

𝑖=𝑝+1

 

όπου n είναι το μέγεθος του δείγματος. 

Στο δεύτερο βήμα, θεωρούμε τη γραμμική παλινδρόμηση 

�̂�𝑡 = 𝑋′𝑡−1
 𝑎 + 𝑀′𝑡−1𝑏 + 𝜐𝑡  

όπου 𝑋𝑡−1 = (1, 𝑋𝑡−1 , … , 𝑋𝑡−𝑝) 휅𝛼휄 𝑀𝑡−1 = (�̂�𝑡
2, … , �̂�𝑡

𝑠+1) για κάποια s≥1 και 

υπολογίζουμε τα ελάχιστα τετράγωνα των καταλοίπων  

 

�̂�𝑡 = �̂�𝑡 − 𝑋′
𝑡−1�̂� − 𝑀′𝑡−1�̂� 
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Στο τρίτο βήμα υπολογίζουμε το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων 

𝑆𝑆𝑅1 = ∑ �̂�𝑡
2

𝑛

𝑖=𝑝+1

 

Αν το γραμμικό AR(p) μοντέλο είναι κατάλληλο οι όροι a και b πρέπει να είναι μηδέν. 

Αυτό μπορεί να ελεγχθεί στο τέταρτο βήμα χρησιμοποιώντας τη γνωστή F στατιστική 

που δίνεται από τον τύπο: 

𝐹 =
(𝑆𝑆𝑅0−𝑆𝑆𝑅1)/𝑔

𝑆𝑆𝑅1/(𝑛−𝑝−𝑔)
 όπου g = s + p +1 

η οποία υπό γραμμικότητα και κανονικότητα, ακολουθεί την κατανομή 𝐹𝑔,𝑛−𝑝−𝑔. 

 Ο Keenan (1985) πρότεινε ένα τεστ μη-γραμμικότητας για χρονοσειρές που 

χρησιμοποιεί μόνο τα τετράγωνα των τιμών της χρονοσειράς �̂�𝑡
2 και τροποποιεί το 

δεύτερο βήμα του RESET τεστ για να αποφύγει την πολυσυγγραμικότητα μεταξύ �̂�𝑡
2 και 

𝑋𝑡−1. Πιο συγκεκριμένα, ο Keenan θεωρεί ότι οι σειρές μπορούν να προσεγγιστούν ως 

εξής: 

 

𝑋𝑡 = 𝜇 + ∑  ∑ 휃𝑢𝑎𝑡−𝑢 +

−

𝜐=−∞

−

𝑢=−∞

∑  ∑ 휃𝑢𝜐𝑎𝑡−𝑢𝑎𝑡−𝜐

−

𝜐=−∞

−

𝑢=−∞

 

 

Σαφώς, αν το άθροισμα ∑  ∑ 휃𝑢𝜐𝑎𝑡−𝑢𝑎𝑡−𝜐
−
𝜐=−∞

−
𝑢=−∞  είναι μηδέν, η προσέγγιση είναι 

γραμμική, έτσι η ιδέα του Keenan συμμερίζεται το αξίωμα ενός F τεστ. Η διαδικασία 

ακολουθεί τα ίδια βήματα όπως και στο RESET τεστ. Αρχικά, επιλέγουμε (με κριτήριο 

επιλογής για παράδειγμα AIC) την τιμή p του αριθμού των υστερήσεων που εμπλέκονται 

στην παλινδρόμηση, έπειτα προσαρμόζουμε το Xt στα (1, 𝑋𝑡−1 , … , 𝑋𝑡−𝑝) για να 

προσδιορίσουμε τις τιμές �̂�𝑡, το σύνολο των καταλοίπων (�̂�𝑡) και το άθροισμα των 

τετραγώνων των καταλοίπων SSR. Έπειτα παλινδρομούμε τα �̂�𝑡
2 με τις 

(1, 𝑋𝑡−1, … , 𝑋𝑡−𝑝) για να υπολογίσουμε το σύνολο των καταλοίπων (휁̂𝑡). Τέλος 

υπολογίζουμε  

휂̂𝑡 =
∑ �̂�𝑡휁̂𝑡

𝑛
𝑡=𝑝+1

∑ 휁̂𝑡
2𝑛

𝑡=𝑝+1

 

και τα στατιστικά ισοδύναμα 

�̂� =
(𝑛 − 2𝑝 − 2)휂2̂

(𝑆𝑆𝑅 − 휂2̂)
 

Υπό τη μηδενική υπόθεση γραμμικότητας δηλαδή 



29 
 

𝛨0 = ∑  ∑ 휃𝑢𝜐𝑎𝑡−𝑢𝑎𝑡−𝜐

−

𝜐=−∞

−

𝑢=−∞

= 0 

και την υπόθεση ότι τα (𝑎𝑡) είναι i.i.d. (independent and identically distributed), είναι 

ασυμπτωτικά  �̂�~𝐹1,𝑛−2𝑝−2. 

 Ο Tsay (1986) βελτίωσε την ισχύ του τεστ του Keenan ώστε να ανιχνεύει 

τετραγωνική σειριακή εξάρτηση στα δεδομένα, χρησιμοποιώντας τετραγωνικούς όρους 

με υστέρηση μέχρι p περιόδους. Ο λόγος της εξέλιξης του τεστ του Keenan ήταν ότι παρά 

την αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή σε σειρές με μικρά δείγματα, σε χρονοσειρές 

με μεγαλύτερα δείγματα χανόταν πολύτιμη πληροφορία (Tsay, 1986). Έτσι στο τεστ που 

πρότεινε δεν χρησιμοποιεί μόνο τα κατάλοιπα των παλινδρομήσεων των τετραγώνων της 

χρονοσειράς με τις υστερήσεις τους αλλά και τα κατάλοιπα όλων των γινομένων των 

υστερήσεων της μεταβλητής Xt. Στη διαδικασία καθώς το πρώτο βήμα του Keenan τεστ 

παραμένει το ίδιο, στο δεύτερο βήμα αντί για παλινδρόμηση των �̂�𝑡
2 με τις 

(1, 𝑋𝑡−1, … , 𝑋𝑡−𝑝) υστερήσεις παλινδρομούμε τα γινόμενα 𝛸𝑡−1𝑋𝑡−𝑗  , 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑝 με τις 

υστερήσεις. Έτσι, η αντίστοιχη F στατιστική είναι ασυμπτωτικά κατανεμημένη ως 

𝐹𝑚,𝑛−𝑚−𝑝−1, όπου m = p(p-1)/2. 

 Και τα τρία προαναφερθέντα τεστ είναι σχεδιασμένα να ελέγχουν εκτροπές από 

τη γραμμικότητα στο μέσο που αν υπάρχουν υποδηλώνουν προβλεψιμότητα των τιμών 

και πιθανά υπερκέρδη για τους επενδυτές. 

1.9.2.2 MCLEOD-LI ΤΕΣΤ 

Οι McLeod-Li (1993) παρουσίασαν έναν εναλλακτικό τρόπο για τον έλεγχο της 

μη γραμμικότητας στα δεδομένα μιας σειράς. Οι μελετητές στηρίχθηκαν σε μια πρόταση 

των Granger and Andersen (1978) και ανέπτυξαν μια portmanteau στατιστική που ελέγχει 

την ύπαρξη μη-γραμμικής αυτοσυσχέτισης με την αποδοχή ή απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης γραμμικότητας. Το τεστ χρησιμοποιεί τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης των 

τετραγώνων των φιλτραρισμένο δεδομένων (prewhitened data) και ελέγχει εάν η 

αυτοσυσχέτιση 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑥𝑡
2, 𝑥𝑡−𝑗

2 ) είναι μη-μηδενική για κάποιο j. Η αυτοσυσχέτιση στην 

υστέρηση j για τα τετράγωνα των καταλοίπων {𝑥𝑡
2} υπολογίζονται από τον τύπο: 

 

�̂�(𝑗) =  
∑ (𝑥𝑡

2 − �̂�2)(𝑥𝑡−𝑗
2 − �̂�2)𝑁

𝑗=1

∑ (𝑥𝑡
2 − �̂�2)𝑁

𝑡=1

 

όπου 

�̂�2 = ∑
𝑥𝑡

2

𝑁

𝑁

𝑡=1
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Υπό τη μηδενική υπόθεση ότι τα 𝑥𝑡 είναι i.i.d. το τεστ δείχνει ότι για σταθερό L: 

 

√𝛮 �̂� = (�̂�(1), … , �̂�(𝐿)) 

 

ακολουθεί κανονική κατανομή ασυμπτωτικά, με μέσο μηδέν και μοναδιαία μήτρα 

αυτοσυσχετίσεων. Κατά συνέπεια, για L επαρκώς μεγάλο, η συνήθης Box – Ljung 

στατιστική 

 

𝑄 = 𝑁(𝑁 + 2) ∑
�̂�2(𝑗)

𝑁 − 𝑗

𝐿

𝑗=1

 

 

ακολουθεί κανονική κατανομή χ2(L) υπό τη μηδενική υπόθεση του γραμμικού 

μηχανισμού παραγωγής για τα δεδομένα. Τυπικά η τιμή L επιλέγεται γύρω στο 20 

παρόλο που γενικά υπολογίζεται για διάφορα L. 

 

1.9.2.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΝ (ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ) 

 

1.9.2.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural Networks – ANN) αποτελούν μια 

ευφυή – νοήμονα μέθοδο που ήρθε να εξελίξει τις στοχαστικές μεθόδους και είναι 

εμπνευσμένη από την έρευνα και τη μοντελοποίηση του τρόπου λειτουργίας του 

ανθρώπινου εγκεφάλου (Haykin, 2009). Η βιβλιογραφία που αφορά στα νευρωνικά 

δίκτυα είναι τεράστια και η εφαρμογή τους απλώνεται σε πολλούς επιστημονικούς 

φορείς. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται και για την επίλυση πολλών 

προβλημάτων ανάλυσης δεδομένων, μοντελοποίησης και πρόβλεψης. Ο κύριος λόγος 

της αυξημένης χρήσης των ΑΝΝ έναντι των κλασσικών μεθόδων είναι ότι φαίνεται να 

έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα μη-γραμμικές 

σχέσεις μεταξύ μεγεθών σε πολύπλοκα περιβάλλοντα, όπως αυτά μιας χρηματαγοράς. 

Συνεπώς, όταν εφαρμόζονται σε χρονολογικές σειρές που χαρακτηρίζονται από 

πραγματικές μη-γραμμικές δυναμικές σχέσεις, τα ΑΝΝ θα τις εντοπίσουν και θα 

παρέχουν ένα άριστα προσαρμοσμένο μοντέλο σε σύγκριση με τα γραμμικά μοντέλα 

χρονοσειρών, χωρίς να απαιτείται η κατασκευή ενός συγκεκριμένου παραμετρικού μη-

γραμμικού μοντέλου. Τα χαρακτηριστικά αυτά ώθησαν αρκετούς μελετητές να τα 
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χρησιμοποιήσουν στη μελέτη της μη-γραμμικότητας σε χρονολογικές σειρές αγορών και 

κατ’ επέκταση στη μελέτη της αποτελεσματικότητας τους. 

Ένα νευρωνικό δίκτυο είναι δομημένο ως ένα δίκτυο υπολογιστικών μονάδων, 

γνωστές ως νευρώνες, που αναπαρίστανται ως κόμβοι ενός δικτύου και είναι συνδεμένοι 

μεταξύ τους μέσω κλάδων. Κάθε κλάδος μπορεί να αναπαριστά διαφορετικά βάρη και 

κάθε νευρώνας μπορεί να έχει γραμμική ή μη-γραμμική συμπεριφορά. Μια τυπική 

αναπαράσταση ενός νευρώνα φαίνεται στην Εικόνα 1.  

 

 

 

Εικόνα 1. Μη-γραμμικό μοντέλο ενός νευρώνα, (Batres-Estrada, 2015) 

 

Η λειτουργία του νευρώνα έχει ως εξής: ένας αθροιστής (Σ) υπολογίζει το άθροισμα των 

εισόδων (xi) σε συνάρτηση με τα βάρη που τις χαρακτηρίζουν (γij), στη συνέχεια το 

άθροισμα αυτό αποτελεί το όρισμα μιας συνάρτησης (ψ(·)) που ονομάζεται συνάρτηση 

ενεργοποίησης και η τιμή της οποίας αποτελεί την έξοδο του νευρώνα. Συνήθως η ψ(·) 

είναι μια αθροιστική συνάρτηση κατανομής (cumulative distribution function). Μια 

τυπική αναπαράσταση ενός απλού νευρωνικού δικτύου φαίνεται στην Εικόνα 2. Όπως 

γίνεται κατανοητό τρία είναι τα βασικά επίπεδα ενός νευρωνικού δικτύου, το επίπεδο των 

εισόδων, το επίπεδο των εξόδων και το ενδιάμεσο (κρυφό) επίπεδο που μπορεί να 

περιλαμβάνει και περισσότερα του ενός κρυφά επίπεδα νευρώνων. 
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Εικόνα 2. Αρχιτεκτονική απλού νευρωνικού δικτύου (Batres-Estrada, 2015) 

 

Όπως και στις γραμμικές και πολυωνομικές προσεγγιστικές μεθόδους, έτσι και τα 

νευρωνικά δίκτυα σχετίζουν ένα σύνολο μεταβλητών εισόδου {𝑥𝑖}, 𝑖 = 1, … , 𝑘 σε ένα 

σύνολο μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών εξόδου {𝑦𝑗}, 𝑗 = 1, … , 𝑘 ∗. Η διαφορά μεταξύ 

των νευρωνικών δικτύων και των άλλων προσεγγιστικών μεθόδων είναι ότι τα νευρωνικά 

δίκτυα χρησιμοποιούν ένα ή και περισσότερα κρυφά (ενδιάμεσα) επίπεδα στα οποία οι 

μεταβλητές εισόδου μετασχηματίζονται από μια συνάρτηση.   

 Η πιο χαρακτηριστική αρχιτεκτονική ενός ΑΝΝ είναι η επονομαζόμενη ενός 

επιπέδου εμπρός τροφοδότησης (single – hidden - layer feedforward network) που 

αποτελείται από ένα κρυφό επίπεδο. Σε αυτή την τοπολογία, οι τιμές εισόδου xi , i= 1, … 

, k, τροφοδοτούνται στους νευρώνες του κρυφού επιπέδου αφού πολλαπλασιαστούν με 

έναν όρο (βάρος) γij. Οι νευρώνες του ενδιάμεσου επιπέδου λαμβάνουν τα σήματα xiγij , 

i=1, … k, και τα επεξεργάζονται με κάποιο χαρακτηριστικό, συνήθως απλό, τρόπο όπως 

περιγράφηκε παραπάνω. Έπειτα οι έξοδοι των νευρώνων (𝜓(�̃�′𝛾𝑗)), όπου �̃�′ =

(1, 𝑥1, … , 𝑥𝑘)′  και 𝛾𝑗 = (𝛾𝑗0, 𝛾𝑗1, … , 𝛾𝑗𝑘)′ τροφοδοτούνται στη έξοδο όπου γίνεται 

άθροιση ώστε να υπολογιστεί η τιμή εξόδου του νευρωνικού δικτύου   

𝑓(𝑥, 𝛿) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗

𝑞

𝑗=1

𝜓(�̃�′𝛾𝑗), q ϵ N  

Όπου 𝛽0 , … , 𝛽𝑞  είναι τα βάρη με τα οποία επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα οι έξοδοι 

των νευρώνων και 𝛿 = (𝛽0, … , 𝛽𝑞 , 𝛾1
′ , … , 𝛾𝑞

′) ′. 

 

1.9.2.3.2 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ WHITE 

 Στην ανάλυση των χρονοσειρών, τα μη-γραμμικά μοντέλα μπορούν να 

μελετηθούν χρησιμοποιώντας εμπρός τροφοδότησης νευρωνικά δίκτυα. Ο White (1991) 
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πρότεινε μια μέθοδο ελέγχου της λανθάνουσας μη-γραμμικότητας στο μέσο που 

χρησιμοποιεί έννοιες της θεωρίας των νευρωνικών δικτύων με ένα Lagrande Multiplier 

(LM) τεστ και βασίζεται στο γεγονός ότι τα κατάλοιπα ενός γραμμικού μοντέλου για μια 

χρονοσειρά πρέπει να είναι ασυσχέτιστα με κάθε μετρήσιμη συνάρτηση (measurable 

function) της ιστορίας της διαδικασίας υπό την υπόθεση της λανθάνουσας μη-

γραμμικότητας. Σε αυτήν τη μέθοδο, χρησιμοποιείται ένα διευρυμένο ενός επιπέδου 

εμπρός τροφοδότησης νευρωνικό δίκτυο δηλαδή ένα νευρωνικό δίκτυο όμοιο με αυτό 

που περιγράφεται στην εισαγωγή, που περιλαμβάνει επιπλέον και απευθείας συνδέσεις 

από το επίπεδο εισόδων στο επίπεδο των εξόδων. Οι έξοδοι ενός τέτοιου νευρωνικού 

δικτύου δίνονται από την εξίσωση : 

 

𝑟𝑡 = ∑ 𝑥𝑡𝑖𝛽𝑖 + 𝑓2 (𝑤01
2 + ∑ 𝑓1(𝑤0𝑗

1 + ∑ 𝑥𝑡𝑖𝑤𝑖𝑗
1 )𝑤𝑗1

2 )

𝑑

𝑖=1

𝑚1

𝑗=1

) +  𝑒𝑡  

𝑑

𝑖=1

 

όπου xt = (𝑥𝑡1, 𝑥𝑡2, … , 𝑥𝑡𝑑 ) το διάνυσμα των εισόδων, βi είναι τα απευθείας βάρη των 

εισόδων στην έξοδο (𝛽𝑖 ≡ (𝛽1, … , 𝛽𝑑)′), 𝑤𝑖𝑗
1  είναι τα βάρη των συνδέσεων των εισόδων 

με τους νευρώνες του κρυφού επιπέδου (𝑤𝑖𝑗
1 ≡ (𝑤0𝑗

1 , 𝑤1𝑗
1 , … , 𝑤𝑑𝑗

1 )
′
), 𝑤𝑗1

2  είναι τα βάρη 

με τα οποία η έξοδος κάθε νευρώνα επηρεάζει τη συνολική έξοδο (𝑤𝑗1
2 ≡

(𝑤01
2 , 𝑤11

2 , … , 𝑤𝑚11
2 )

′
) και f1, f2 είναι συναρτήσεις ενεργοποίησης των νευρώνων του 

ενδιάμεσου επιπέδου και των νευρώνων του επιπέδου εξόδου αντίστοιχα. Αν ο αριθμός 

των νευρώνων του ενδιαμέσου επιπέδου m1 είναι μηδέν, τότε το δίκτυο μετατρέπεται σε 

ένα συσχετισμένο (γραμμικό) δίκτυο όπου 

𝑟𝑡 = ∑ 𝑥𝑡𝑖𝛽𝑖 + 𝑎𝑡

𝑑

𝑖=1

 

 Για να κάνουμε έλεγχο λανθάνουσας μη-γραμμικότητας σε αυτό το μοντέλο, η 

μηδενική υπόθεση, η οποία καθορίζει αν η διαδικασία rt είναι γραμμική στο μέσο ορίζεται 

ως: 

 

Η0 : η άγνωστη συνάρτηση ισούται με xtβ* σχεδόν παντού για κάποια β* 

 

ενάντια στην εναλλακτική υπόθεση : 

 

Η1 : η άγνωστη συνάρτηση διαφέρει από το xtβ στο σύνολο με θετικό μέτρο για όλα τα 

β 
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 Αν η εναλλακτική υπόθεση είναι αληθής, σημαίνει ότι το γραμμικό μοντέλο 

υποφέρει από λανθάνουσα γραμμικότητα (Lee, 1993). Από την άλλη μεριά, αν η 

μηδενική υπόθεση είναι αληθής, σημαίνει ότι ένα γραμμικό μοντέλο μπορεί να εξάγει 

μια αναπαράσταση την άγνωστης συνάρτησης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η δεσμευμένη 

μέση τιμή 𝐸[𝑎𝑡
∗|𝒙𝑡] = 0 σχεδόν παντού, όπου 𝑎𝑡

∗ = 𝑟𝑡 − 𝒙𝑡𝛽∗ είναι το σφάλμα από το 

γραμμικό μοντέλο. Επιπρόσθετα, το 𝑎𝑡
∗ δεν συσχετίζεται με καμία μετρήσιμη συνάρτηση 

του xt  (ℎ(𝒙𝑡)) σύμφωνα με τον κανόνα της επαναλαμβανόμενης προσδοκίας, δηλαδή 

ισχύει 𝐸[ℎ(𝒙𝑡)𝑎𝑡
∗] = 0. 

 Η μέθοδος του White υλοποιείται με την επιλογή της συνάρτησης ℎ(𝒙𝑡), ως 

συνάρτηση ενεργοποίησης των νευρώνων του ενδιάμεσου επιπέδου (activation function 

of phantom hidden units) (ℎ𝑡𝑗
1 = 𝑓1(𝛤0𝑗 + ∑ 𝑥𝑡𝑖𝛤𝑖𝑗)), 𝑗 = 1,2, … , 𝑚1𝑑

𝑖=1  όπου 𝛤𝑖𝑗 είναι 

τυχαία βάρη ανεξάρτητα από την ακολουθία Χ. Υπό την μηδενική υπόθεση  

𝛦[(𝑓1(𝛤0𝑗 + ∑ 𝑥𝑡𝑖𝛤𝑖𝑗)𝑎𝑡
∗|𝛤𝑖𝑗] =

𝑑

𝑖=1

 𝛦[(𝑓1(𝛤0𝑗 + ∑ 𝑥𝑡𝑖𝛤𝑖𝑗)𝑎𝑡
∗] =

𝑑

𝑖=1

0 

Και έτσι 𝐸[𝒉𝑡
1𝑎𝑡

∗] = 0, όπου 𝒉𝑡
1 = (𝑓1(𝛤01 + ∑ 𝑥𝑡𝑖𝛤𝑖1), 𝑓1(𝛤02 +𝑑

𝑖=1

∑ 𝑥𝑡𝑖𝛤𝑖2),𝑑
𝑖=1 … , 𝑓1(𝛤0𝑚 + ∑ 𝑥𝑡𝑖𝛤𝑖𝑚))𝑑

𝑖=1  είναι το διάνυσμα στο χρόνο των phantom 

κρυφών μονάδων. Αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 𝑎𝑡
∗ και 𝒉𝑡

1, τότε δεν ισχύει η 

μηδενική υπόθεση ότι η 𝑟𝑡 είναι γραμμική στο μέσο. Αυτό συνεπάγεται ότι προσθέτοντας 

τις phantom κρυφές μονάδες (𝒉𝑡
 ) στο γραμμικό μοντέλο βελτιώνεται η επίδοση του 

δικτύου. Έτσι η διατύπωση της υπόθεσης της μεθόδους White είναι 

Η0 : 𝐸[𝒉𝑡
1𝑎𝑡

∗] = 0 

 

Η1 : 𝐸[𝒉𝑡
1𝑎𝑡

∗] ≠ 0 

 Αντικαθιστώντας το 𝑎𝑡
∗ με τα κατάλοιπα ενός γραμμικού μοντέλου �̂�𝑡 = 𝑟𝑡 −

(𝒙𝑡
′ �̂�) οδηγούμαστε σε μια στατιστική με τη μορφή  

 

𝑄𝑛 = (𝑛−
1
2 ∑ 𝒉𝑡

1

𝑛

𝑡=1

�̂�𝑡)

′

�̂�𝑛
−1 (𝑛−

1
2 ∑ 𝒉𝑡

1

𝑛

𝑡=1

�̂�𝑡) 

 

Υπό τις κατάλληλες συνθήκες κανονικότητας, ο όρος 𝑛−
1

2 ∑ 𝒉𝑡
1𝑛

𝑡=1 �̂�𝑡 έχει κανονική 

κατανομή με μέσο μηδέν και διακυμάνση 𝑊∗ (𝑁(0, 𝑊∗)) όταν το 𝑛 →∝ σύμφωνα με 

το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Το �̂�𝑛 είναι ένας σταθερός εκτιμητής για το 𝑊∗ =



35 
 

𝑉𝑎𝑟 (𝑛−
1

2 ∑ 𝒉𝑡
1𝑛

𝑡=1 �̂�𝑡). Η στατιστική 𝑄𝑛  ακολουθεί ασυμπτωτικά την 𝑥𝑚
2  κατανομή υπό 

την μηδενική υπόθεση καθώς 𝑛 →∝. 

 

1.9.2.3.3 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ TERASVIRTA, LIN ΚΑΙ GRANGER 

 Οι Terasvista et al., (1993) πρότειναν μια άλλη μέθοδο με καλύτερη απόδοση για 

τον έλεγχο της μη-γραμμικότητας του μέσου.  

 Το δίκτυο που χρησιμοποιείται στη μέθοδο είναι το ίδιο με αυτό της μεθόδου του 

White αλλά μόνο με μια κρυφή μονάδα. Έτσι η έξοδος του δικτύου δίνεται από τον τύπο  

𝑟𝑡 = ∑ 𝑥𝑡𝑖𝛽𝑖 +  𝑓2 (𝑤01
2 + 𝑓1(𝑤01

2 + ∑ 𝑥𝑡𝑖𝑤𝑖1
1 )𝑤01

2 )

𝑑

𝑖=1

) +  𝑒𝑡 

𝑑

𝑖=1

 

Με τη δομή αυτή του δικτύου, η μηδενική υπόθεση της μεθόδου είναι 𝐻0: 𝑤𝑖1
1 =

0, 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑑 , που αφορούν τα βάρη που το ενδιάμεσο επίπεδο επηρεάζεται από το 

επίπεδο εισόδων. Ο όρος 𝑓1(𝑤01
2 + ∑ 𝑥𝑡𝑖𝑤𝑖1

1 )𝑑
𝑖=1  αντιπροσωπεύει το μη-γραμμικό όρο 

του μοντέλου. Οι μελετητές αντικατέστησαν αυτό το μη-γραμμικό όρο με μιας τρίτης 

τάξης επέκταση Taylor για προσέγγιση σειρών (third-order Taylor approximation series 

expansion).  

𝑟𝑡 = ∑ 𝑥𝑡𝑖𝛽𝑖 +  𝑏0 + 𝑏1 ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑗𝑥𝑖𝑡𝑥𝑗𝑡

𝑑

𝑗

+  𝑏1 ∑ ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑗𝑘 𝑥𝑖𝑡𝑥𝑗𝑡𝑥𝑘𝑡

𝑑

𝑘

𝑑

𝑗

+ 𝑒𝑡

𝑑

𝑖

𝑑

𝑖

𝑑

𝑖=1

 

όπου χρησιμοποιείται η γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης για το επίπεδο εξόδου. Οι 

όροι 𝛿𝑖𝑗  και 𝛿𝑖𝑗𝑘  είναι οι συντελεστές της επέκτασης Taylor. Οι όροι δ και 𝒛𝑡 =

(𝑥1𝑡
2 , 𝑥1𝑡𝑥2𝑡, … , 𝑥𝑖𝑡𝑥𝑗𝑡, … , 𝑥𝑑𝑡

2 , 𝑥1𝑡
3 , … , 𝑥𝑖𝑡𝑥𝑗𝑡𝑥𝑘𝑡, … , 𝑥𝑑𝑡

3 )  ∈  𝑅𝑝 είναι τα διανύσματα των 

επιπλέον παραμέτρων και των παλινδρομητών (regressors) του μοντέλου στο μέσο, όπου 

𝑝 =
𝑑(𝑑+1)

2
+

𝑑(𝑑+1)(𝑑+2)

6
. Έτσι μια μέθοδος με ένα επιπλέον νευρώνα είναι ισοδύναμη 

να εξετάσει την υπόθεση H0 : δ = 0 ενάντια στην εναλλακτική H1 : δ ≠ 0. Η μέθοδος αυτή 

προτείνεται να εξετάζει τη μηδενική υπόθεση στις επιπλέον δ παραμέτρους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Κύριος σκοπός της εμπειρικής έρευνας είναι να εξετάσουμε την 

αποτελεσματικότητα χρηματιστηριακών αγορών. Η μελέτη θα επικεντρωθεί στην 

ύπαρξη λανθάνουσας μη-γραμμικότητας (neglected nonlinearity) σε χρονοσειρές 

χρηματιστηριακών δεικτών αλλά και στη φύση κάθε εναπομείνασας μη-γραμμικότητας 

δίνοντας έμφαση στη μελέτη της ύπαρξης μη-γραμμικότητας στο μέσο.  

Στο ερευνητικό μέρος αυτής της εργασίας θα μελετηθεί η μη-γραμμικότητα σε 

χρονοσειρές αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών NIKKEI225 (Ιαπωνία), 

S&P500 (ΗΠΑ), DAX30 (Γερμανία), CAC40 (Γαλλία) και FTSE100 (Μεγάλη 

Βρετανία). Οι δείκτες αυτοί αντιπροσωπεύουν πέντε από τις σημαντικότερες και 

καθιερωμένες παγκόσμιες αγορές και παρέχουν επαρκή δεδομένα για να μελετηθεί η 

αποτελεσματικότητα τους, όπως επίσης και αν αυτή παραμένει σταθερή ή μεταβάλλεται 

στη διάρκεια του χρόνου επηρεαζόμενη από γεγονότα ή κερδοσκοπικά φαινόμενα. 

Αρχικά θα γίνει μια ανάλυση των αποδόσεων χρησιμοποιώντας δείκτες της 

περιγραφικής στατιστικής. Στη συνέχεια θα εφαρμοστούν σε αυτές τα οικονομετρικά 

εργαλεία McLeod-Li και Tsay που ερευνούν τη μη-γραμμικότητα στο μέσο και το  BDS 

τεστ που μελετά γενικά τη μη-γραμμικότητα χωρίς να προσδιορίζει την πηγή της.  

2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό της παρούσας εργασίας είναι 

οι ημερήσιες τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών δεικτών NIKKEI225, S&P500, 

DAX30, CAC40, FTSE100 και η πηγή απόκτησης τους είναι η ιστοσελίδα yahoo. Η 

περίοδος που θα μελετηθεί είναι από την 01/01/2003 έως την 31/12/2013 δίνοντας ένα 

σύνολο 2878 παρατηρήσεων για κάθε χρονοσειρά των δεικτών. Η ανάλυση των 

δεδομένων και η εφαρμογή των οικονομετρικών εργαλείων θα γίνει τόσο στο σύνολο 

των παρατηρήσεων όσο και ξεχωριστά σε τρεις διαφορετικές υποπεριόδους που 

προσδιορίζονται ως εξής: από 1/12013 έως 29/12/2006 στην οποία αντιστοιχούν 1043 

παρατηρήσεις, από 1/1/2007 έως 31/12/2009 στην οποία αντιστοιχούν 784 παρατηρήσεις 

και από 1/1/2010 έως 31/12/2013 στην οποία αντιστοιχούν 1051 παρατηρήσεις.   

 Η χρονική περίοδος που επιλέχθηκε χαρακτηρίζεται από περιόδους ηρεμίας και 

οικονομικής ανάπτυξης αλλά και περιόδους μεγάλων οικονομικών κρίσεων. Η επιλογή 

των υποπεριόδων έγινε με σκοπό να μελετηθεί η συμπεριφορά των αγορών στις μεγάλες 

αλλαγές της παγκόσμιας οικονομίας. Η κρίση που δημιουργήθηκε από την κατάρρευση 

της φούσκας των ακινήτων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων στις ΗΠΑ, 
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οδήγησε στην καταστροφή χρηματοπιστωτικών οργανισμών με αποτέλεσμα την 

παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008. Η αποτελεσματικότητα των αγορών σε 

αυτή την κατάσταση θα μελετηθεί στη δεύτερη υποπερίοδο. Μια άλλη μεγάλη κρίση 

προέκυψε από την Ευρωπαϊκή κρίση χρέους το 2011 αλλά και την υποβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της αμερικανικής οικονομίας. Ανάλογη μελέτη της 

αποτελεσματικότητας των αγορών κάτω από αυτές τις συνθήκες θα γίνει στην τρίτη 

υποπερίοδο. 

 Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η πορεία των προς μελέτη 

χρηματιστηριακών δεικτών για όλη την περίοδο από 1/1/2003 έως 31/12/2013. Και οι 

πέντε δείκτες παρουσιάζουν ανοδική πορεία από τις αρχές του 2003 έως και τα μέσα του 

2007 οπότε και εμφανίζεται ραγδαία πτώση ως απόρροια της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στη συνέχεια του χρόνου οι δείκτες φτάνουν σε επίπεδα 

τιμών ανάλογα με αυτά στις αρχές του 2011 ενώ ακολουθούν εκ νέου πτωτική πορεία 

προς τα τέλη της χρονιάς επηρεαζόμενοι κυρίως από την κρίσης χρέους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η κρίση αυτή φαίνεται να επηρέασε περισσότερο τους δείκτες των Ευρωπαϊκών 

χρηματιστηρίων σε σχέση με αυτούς των χρηματιστηρίων των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. 

Στο παράρτημα παρατίθενται ξεχωριστά το γράφημα της πορείας κάθε 

χρηματιστηριακού δείκτη (Γραφήματα Α1 έως Α5). 

 

 

Γράφημα 1: Πορεία χρηματιστηριακών δεικτών περιόδου 2003 - 2013 
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2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

 Για τη μελέτη των περιγραφικών στατιστικών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

Eviews. Οι μελετούμενες χρονοσειρές αποδόσεων δημιουργήθηκαν υπολογίζοντας τις 

πρώτες λογαριθμικές διαφορές των δεδομένων της χρονοσειράς των ημερήσιων τιμών 

κλεισίματος του κάθε δείκτη: 

 

𝑟𝑡 = ln(𝑝𝑡) − ln(𝑝𝑡−1) 

 

Η αποτελεσματικότητα μιας χρηματοοικονομικής αγοράς συνδέεται άμεσα με 

την κανονικότητα των τιμών των αποδόσεων της. Η κανονική κατανομή συνεπάγεται ότι 

η πλειοψηφία των παρατηρήσεων βρίσκονται κοντά στο μέσο και ότι η συχνότητα 

παρατηρήσεων που απέχουν από αυτόν είναι μικρή. Οι περιγραφικές στατιστικές 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κανονικότητας μιας χρονοσειράς και είναι κυρίως 

η ασυμμετρία (skewness), η κύρτωση (kurtosis) και ο έλεγχος Jarque – Bera (JB). Η 

ασυμμετρία μας πληροφορεί κατά πόσο οι τιμές μιας χρονοσειράς κατανέμονται 

συμμετρικά γύρω από το μέσο αυτής. Στην κανονική κατανομή αντιστοιχεί τιμή 

ασυμμετρίας ίση με μηδέν ενώ τιμή διάφορη του μηδενός συνδυάζεται με ένδειξη για μη-

αποτελεσματική αγορά. Η κύρτωση μετράει το βαθμό συγκέντρωσης των τιμών μιας 

χρονοσειράς στην περιοχή του αριθμητικού μέσου αυτής. Μια χρονοσειρά με τιμή 

κύρτωσης ίση με 3 χαρακτηρίζεται ως μεσοκυρτική και η κατανομή των τιμών της είναι 

κανονική, ενώ τιμή διάφορη του 3 αποτελεί ένδειξη μη-κανονικότητας και κατ’ επέκταση 

μη-αποτελεσματικότητας. Τέλος ο έλεγχος Jarque – Bera εξετάζει συνδυαστικά την 

ασυμμετρία και την κύρτωση δίνοντας πιο αξιόπιστες ενδείξεις για την κανονικότητα των 

τιμών μιας χρονοσειράς. Μια τιμή JB μεγαλύτερη από 5,99 απορρίπτει την κανονικότητα 

των τιμών και δίνει ένδειξη για μη-αποτελεσματική αγορά.    

Από την επεξεργασία των δεδομένων για την περίοδο 2003 – 2013 για το δείκτη 

CAC40 προκύπτει η γραφική αναπαράσταση της χρονοσειράς των αποδόσεων που 

παρουσιάζεται στην Γράφημα 2. Συγκρίνοντας το γράφημα των αποδόσεων με αυτό μιας 

αποτελεσματικής αγοράς, στην οποία οι αποδόσεις ακολουθούν λευκό θόρυβο 

𝑒𝑡~𝑁(0,1), μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη ένδειξη διαφοροποίησης εξαιτίας των 

ακραίων παρατηρήσεων που εμφανίζονται. Από το κορελόγραμμα (Παράρτημα: 

Πίνακας Α1) για τη μελέτη της αυτοσυσχέτισης των αποδόσεων διαπιστώνουμε ότι όλες 

οι τιμές στη στήλη των πιθανοτήτων είναι μικρότερες του 5% και κατ’ επέκταση η 
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αυτοσυσχέτιση δεν είναι μηδέν. Η μη-μηδενική αυτοσυσχέτιση είναι ένδειξη για 

καθυστερημένη ενσωμάτωση της πληροφορίας στις αξίες των μετοχών του δείκτη. 

 

Γράφημα 2: Γραφική αναπαράσταση αποδόσεων δείκτη CAC40 

 

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των περιγραφικών 

στατιστικών των αποδόσεων του δείκτη CAC40. Οι αποδόσεις του δείκτη έχουν μέσο 

όρο 0,000117 ο οποίος αν και θετικός, είναι σχεδόν μηδενικός. Ο συντελεστής 

ασυμμετρίας είναι θετικός (skewness = 0,065346) γεγονός που υποδεικνύει ότι οι 

υπερβάλλουσες θετικές αποδόσεις υπερισχύουν των αρνητικών και επιπρόσθετα 

συνεπάγεται ότι η κατανομή των αποδόσεων είναι ασύμμετρη προς τα δεξιά σε σχέση με 

την κανονική κατανομή. Από την άλλη η τιμή της κύρτωσης (kurtosis = 9,592338) 

υποδηλώνει ότι η κατανομή των αποδόσεων του δείκτη έχει αιχμηρές κορυφές σε 

σύγκριση με την κανονική κατανομή. Με βάση τη μη-μηδενική τιμή του συντελεστή 

ασυμμετρίας και την υπερβάλλουσα κύρτωση, δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο στατιστικός 

έλεγχος Jarque – Bera (JB = 5211,685) ξεκάθαρα υποδεικνύει ότι η κατανομή της 

χρονοσειράς των αποδόσεων αποκλίνει σημαντικά από την κανονική κατανομή. 

Το Γράφημα 4 παρουσιάζει την γραφική παράσταση των αποδόσεων του δείκτη 

DAX30 για την περίοδο από 2003 έως 2013, ενώ το κορελόγραμμα της αυτοσυσχέτισης 

τους για το ίδιο χρονικό διάστημα δίνεται στο Παράρτημα (Πίνακας Α2). Στο 

κορελόγραμμα διαπιστώνουμε ότι οι πρώτες τιμές στη στήλη των πιθανοτήτων είναι 

μεγαλύτερες του 5% και κατ’ επέκταση η αυτοσυσχέτιση είναι μηδέν για τις αντίστοιχες 
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υστερήσεις. Σε αντίθεση με το δείκτη CAC40 ο δείκτης DAX30 φαίνεται να παρουσιάζει 

αυτοσυσχέτιση, παρόλο αυτά δεν μπορεί να εξαχθεί βάσιμο συμπέρασμα για την 

αποτελεσματικότητα της αγοράς χωρίς τη μελέτη και των λοιπών στατιστικών. Στη 

συνέχεια στο Γράφημα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των περιγραφικών 

στατιστικών των αποδόσεων του DAX30. 

 

Γράφημα 3: Περιγραφικές στατιστικές για το δείκτη CAC40 

 

Γράφημα 4: Γραφική αναπαράσταση αποδόσεων δείκτη DAX30 
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Και σε αυτόν το δείκτη ο μέσος όρος είναι σχεδόν μηδενικός (0,000415) και το πρόσημο 

του είναι θετικό. Σύμφωνα με την τιμή του δείκτη Jarque – Bera (JB = 4519,726 > 5,99) 

η κατανομή των αποδόσεων δεν συμβαδίζει με την κανονική. Το συμπέρασμα αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το δείκτη της κύρτωσης (kurtosis = 9,139686) που δείχνει ότι η 

κατανομή είναι λεπτοκυρτική, αλλά και από το συντελεστή ασυμμετρίας (skewness = 

0,044464) που υποδεικνύει ότι η κατανομή είναι θετικά ασύμμετρη προς την κανονική.  

 

Γράφημα 5: Περιγραφικές στατιστικές για το δείκτη DAX30 

Στο Γράφημα 6 δίνεται η γραφική αναπαράσταση των αποδόσεων του δείκτη 

FTSE100 για τα έτη 2003 έως 2013. Και πάλι είναι ξεκάθαρο ότι εντοπίζονται ακραίες 

τιμές. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να διαπιστωθεί από το κορελόγραμμα 

(Παράρτημα: Πίνακας Α3) ότι οι τιμές στη  στήλη πιθανοτήτων είναι μικρότερες από 

0,05, που συνεπάγεται ότι υφίσταται αυτοσυσχέτιση μεταξύ των τιμών. Η ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της ΕΜΗ, και αποτελεί ένδειξη της 

καθυστερημένης ενσωμάτωσης της πληροφορίας στις αξίες των μετοχών του δείκτη. 

Παρακάτω στο Γράφημα 7 συνοψίζονται τα αποτελέσματα των περιγραφικών 

στατιστικών των αποδόσεων του δείκτη FTSE100. Για το δείκτη του Ηνωμένου 

Βασιλείου φαίνεται η κατανομή των αποδόσεων να είναι λεπτοκυρτική (kurtosis = 

11,49736) και μη-κανονική (JB = 8662,513). Επίσης η παρουσία αρνητικής ασυμμετρίας 

(skewness = -0,120143) προσδιορίζει το πρόσημο των υπερβαλλουσών αποδόσεων και 

την ασσυμετρία της πληροφόρησης στη χρηματιστηριακή αγορά. 
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Γράφημα 6: Γραφική αναπαράσταση αποδόσεων δείκτη FTSE100 

 

Γράφημα 7: Περιγραφικές στατιστικές για το δείκτη FTSE100 

Από την επεξεργασία των δεδομένων για την περίοδο 2003 – 2013 για το δείκτη 

NIKKEI225 προκύπτει η γραφική αναπαράσταση της χρονοσειράς των αποδόσεων που 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 8. Και εδώ παρατηρούμε ακραίες τιμές λιγότερες όμως σε 

σχέση με τα γραφήματα αποδόσεων των προηγούμενων αγορών. Σε αντίθεση με τις έως 

τώρα αναλύσεις από το κορελόγραμμα (Παράρτημα: Πίνακας Α4) διαπιστώνουμε ότι 

σχεδόν το σύνολο των τιμών στη στήλη των πιθανοτήτων είναι μεγαλύτερες του 0,05 και 
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επομένως έχουμε απουσία αυτοσυσχέτισης. Ο δείκτης NIKKEI225 φαίνεται λοιπόν να 

μην παρουσιάζει καμία αυτοσυσχέτιση μεταξύ των αποδόσεων του και οι επενδυτές που 

ενεργούν σε αυτό το χρηματιστήριο εμφανίζουν ορθολογικά χαρακτηριστικά. 

Επιπρόσθετα μπορούμε να πούμε ότι η ενσωμάτωση της πληροφορίας στις τιμές των 

μετοχών του δείκτη γίνεται άμεσα και με τον ίδιο τρόπο από τους επενδυτές. 

Στη συνέχεια στο Γράφημα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

περιγραφικών στατιστικών των αποδόσεων του NIKKEI225. Οι αποδόσεις του δείκτη 

έχουν μέσο όρο 0,000223 ο οποίος αν και θετικός, τείνει στο μηδέν. Ο συντελεστής 

ασυμμετρίας είναι αρνητικός (skewness = -0,597200 ) γεγονός που υποδεικνύει ότι οι 

αρνητικές αποδόσεις υπερισχύουν των θετικών και επιπρόσθετα συνεπάγεται ότι η 

κατανομή των αποδόσεων είναι ασύμμετρη προς τα αριστερά σε σχέση με την κανονική 

κατανομή. Από την άλλη η τιμή της κύρτωσης (kurtosis = 11,68742) υποδηλώνει ότι η 

κατανομή των αποδόσεων του δείκτη έχει αιχμηρές κορυφές σε σύγκριση με την 

κανονική κατανομή. Ο στατιστικός έλεγχος Jarque – Bera (JB = 9218,129) έρχεται να 

επιβεβαιώσει τις ενδείξεις από την κύρτωση και την ασυμμετρία, ότι η χρονοσειρά των 

αποδόσεων αποκλίνει σημαντικά από την κανονική κατανομή. 

 

Γράφημα 8: Γραφική αναπαράσταση αποδόσεων δείκτη NIKKEI225 
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Γράφημα 9: Περιγραφικές στατιστικές για το δείκτη NIKKEI225 

Τέλος για το δείκτη S&P500 προκύπτει, για το σύνολο της περιόδου που 

μελετούμε, η γραφική αναπαράσταση της χρονοσειράς των αποδόσεων του δίνεται στο 

Γράφημα 10. Από το κορελόγραμμα (Παράρτημα: Πίνακας Α5) για τη μελέτη της 

αυτοσυσχέτισης των τιμών διαπιστώνουμε ότι όλες οι τιμές στη στήλη των πιθανοτήτων 

είναι μικρότερες του 0,05 και κατ’ επέκταση υπάρχει αυτοσυσχέτιση της μιας τιμής της 

χρονοσειράς από προηγούμενες της.  

Στο Γράφημα 11 δίνονται τα αποτελέσματα των περιγραφικών στατιστικών των 

αποδόσεων του S&P500. Οι αποδόσεις του δείκτη έχουν μέσο όρο 0,000258 και για άλλη 

μια φορά ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι αρνητικός (skewness = -0,315221 ). Από την 

άλλη η τιμή της κύρτωσης (kurtosis = 14,21549) υποδηλώνει ότι η κατανομή των 

αποδόσεων του δείκτη είναι λεπτοκυρτική όπως και στις προηγούμενες αγορές. Τέλος ο 

έλεγχος Jarque – Bera (JB = 15126,40) ξεκάθαρα υποδεικνύει ότι η χρονοσειρά των 

αποδόσεων αποκλίνει σημαντικά από την κανονική κατανομή.   

Κλείνοντας την ανάλυση με βάση τις περιγραφικές στατιστικές, παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 1 έως 5 οι τιμές που προκύπτουν από τη μελέτη των δεδομένων για την 

κάθε μια από τις τρεις χρονικές υποπεριόδους. Αναλύοντας τις τιμές των στατιστικών για 

το δείκτη CAC40 μπορούμε να σημειώσουμε ότι ο μέσος αλλάζει πρόσημο κατά την 

περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης δείχνοντας ότι στο διάστημα αυτό κυριάρχησαν 

οι αρνητικές φάσεις. Στις υπόλοιπες στατιστικές ο δείκτης παρουσιάζει σταθερότητα με 

την επισήμανση ότι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις  
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Γράφημα 10: Γραφική αναπαράσταση αποδόσεων δείκτη S&P500 

 

Γράφημα 11: Περιγραφικές στατιστικές για το δείκτη S&P500 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχουν μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις από την 

ισορροπία στην αγορά σε σχέση με τις άλλες περιόδους. Αναφορικά με την 

αυτοσυσχέτιση φαίνεται ότι είναι έντονη την περίοδο 2007 – 2009 και μηδενική τις 

περιόδους πριν και μετά από αυτή. Η εναλλαγή μεταξύ της κατάστασης ύπαρξης και 

απουσίας αυτοσυσχέτισης υποδηλώνει ότι η ΑΜΗ αποτελεί μια καλή περιγραφή των 

δεδομένων. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στην αγορά αυτή 

δραστηριοποιούνται όλων των ειδών επενδυτές ανάλογα με τη φάση που αυτή βρίσκεται. 
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Για το δείκτη DAX30 παρατηρούμε μια όμοια συμπεριφορά του μέσου σε σχέση 

με αυτήν του CAC40 όταν και το πρόσημο του μεταβάλλεται την περίοδο 2007 – 2009, 

όπως επίσης και όμοια αύξηση της στατιστικής JB σε αυτή τη χρονική περίοδο. 

Παραπέρα πρέπει να επισημανθεί η εναλλαγή του πρόσημου της τιμής του συντελεστή 

ασσυμετρίας στη διάρκεια του χρόνου. Επίσης τα δεδομένα της χρονοσειράς των 

αποδόσεων φαίνεται να μην παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση την περίοδο της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης αλλά μια μικρή αυτοσυσχέτιση τις άλλες υποπεριόδους. Έτσι αυτή 

η διακύμανση της ανεξαρτησίας των αποδόσεων στο χρόνο επιβεβαιώνει την καλή 

περιγραφή των δεδομένων από την ΑΜΗ.  

Στη συνέχεια για το δείκτη ΝΙΚΚΕΙ225 παρατηρούμε αρχικά την ίδια αλλαγή στο 

πρόσημο του μέσου της χρονοσειράς αποδόσεων κατά την περίοδο 2007 – 2009 αλλά 

και μια εκτόξευση της τιμής JB κατά την παγκόσμια κρίση και μετά από αυτή. 

Επιπρόσθετα άξια αναφοράς είναι η μόνιμη αρνητική τιμή του συντελεστή ασσυμετρίας 

αλλά και η μηδενική αυτοσυσχέτιση που διαπιστώνουμε σε όλες τις περιόδους. Η 

ανεξαρτησία των αποδόσεων από παρελθοντικές τιμές τους είναι σύμφωνη με τη ΕΜΗ. 

Όσον αφορά στο δείκτη FTSE100 ο μέσος και σε αυτή την αγορά εμφανίζει 

αλλαγή πρόσημου στην περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Για την τιμή του 

δείκτη JB παρατηρούμε την απότομη μείωση του κατά την περίοδο 2010 – 2013. Ακόμη 

η αγορά παρουσιάζει αρνητική ασσυμετρία πλην της περιόδου 2003 – 2006 οπότε και ο 

συντελεστής ασσυμετρίας είναι θετικός και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μετοχές 

του δείκτη ήταν στην πλειοψηφία τους υπερκτιμημένες. Κλείνοντας την ανάλυση με την 

αναφορά στην αυτοσυσχέτιση μπορούμε να πούμε ότι αυτή δεν είναι μηδέν παρά μόνο 

όταν μελετούμε τα δεδομένα της υποπεριόδου 2009 – 2013. 

Τέλος για το δείκτη S&P500 επαναλαμβάνεται η παρατήρηση για αρνητικό 

πρόσημο στην τιμή του μέσου κατά την κρίση του 2007 και θετικό στο σύνολο της 

εξεταζόμενης περιόδου αλλά και στις δύο άλλες υποπεριόδους πριν και μετά την κρίση, 

καθώς επίσης και η αύξηση της τιμής της στατιστικής JB κατά την παγκόσμια οικονομική 

κρίση και έπειτα σε σχέση με το διάστημα πριν από αυτή. Επίσης τα δεδομένα 

παρουσιάζουν αρνητική ασσυμετρία, εκτός από την πρώτη υποπερίοδο και φαίνεται ότι 

γενικά οι μετοχές του δείκτη είναι υπερεκτιμημένες από τους επενδυτές. Η κατανομή των 

δεδομένων είναι λεπτόκυρτη στο σύνολο τους και φαίνεται τα δεδομένα να 

παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση τόσο στο σύνολο της μελετούμενης περιόδου όσο και ανά 

μελετούμενη υποπερίοδο, δείγμα του τρόπου με τον οποίο ενσωματώνεται η κάθε 

πληροφορία στις αποδόσεις των μετοχών. 
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Πίνακας 1: Τιμές περιγραφικών στατιστικών για το δείκτη CAC40 

Sample period Obs Mean Minimum Maximum S.D Skewness Kurtosis Jaqua-Bera 

 
Full Sample 2877 0,000117 -0,094715 0,105946 0,014374 0,065346 9,592338 5211,685 
Jan ΄03 – Dec ́ 06 1042 0,000569 -0,058345 0,070023 0,010700 0,011742 7,656403 941,3880 

Jan ΄07 – Dec ́ 09 784 -0,000436 -0,094715 0,105946 0,018431 0,152087 8,910849 1144,335 

Jan ΄10 – Dec ́ 13 1051 8,32e-05 -0,056346 0,092208 0,014094 0,034021 6,515049 541,2737 
Η πρώτη στήλη αναφέρεται στο δείγμα που εξετάζεται και η δεύτερη στις παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε αυτό. Οι λοιπές στήλες κατά σειρά αναφέρονται στις 

τιμές του μέσου, της ελάχιστης τιμής του δείγματος, της μέγιστης τιμής του δείγματος, της τυπικής απόκλισης, του δείκτη ασσυμετρίας, της κύρτωσης και του δείκτη 

Jarque-Bera. 

 
Πίνακας 2: Τιμές περιγραφικών στατιστικών για το δείκτη DAX30 

Sample period Obs Mean Minimum Maximum S.D Skewness Kurtosis Jaqua-Bera 

  
Full Sample 2877 0,000415 -0,074335 0,107975 0,014291 0,044464 9,139686 4519,726 
Jan ΄03 – Dec ́ 06 1042 0,000791 -0,063360 0,070860 0,012502 -0,012228 7,020391 701,7930 

Jan ΄07 – Dec ́ 09 784 -0,000130 -0,074335 0,107975 0,017830 0,236620 9,482217 1380,407 
Jan ΄10 – Dec ́ 13 1051 0,000449 -0,059947 0,052104 0,012923 -0,196753 5,807142 351,8614 
Η πρώτη στήλη αναφέρεται στο δείγμα που εξετάζεται και η δεύτερη στις παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε αυτό. Οι λοιπές στήλες κατά σειρά αναφέρονται στις 

τιμές του μέσου, της ελάχιστης τιμής του δείγματος, της μέγιστης τιμής του δείγματος, της τυπικής απόκλισης, του δείκτη ασσυμετρίας, της κύρτωσης και του δείκτη 

Jarque-Bera. 

 
Πίνακας 3: Τιμές περιγραφικών στατιστικών για το δείκτη NIKKEI225 

Sample period Obs Mean Minimum Maximum S.D Skewness Kurtosis Jaqua-Bera 

  
Full Sample 2877 0,000223 -0,121110 0,132346 0,015079 -0,597200 11,68742 9218,129 
Jan ΄03 – Dec ́ 06 1042 0,000669 -0,052258 0,035220 0,011588 -0,395193 4,304831 101,0433 
Jan ΄07 – Dec ́ 09 784 -0,000626 -0,121110 0,132346 0,020162 -0,373565 10,20024 1711,787 
Jan ΄10 – Dec ́ 13 1051 0,000414 -0,111534 0,055223 0,013629 -0,880728 9,160639 1797,920 
Η πρώτη στήλη αναφέρεται στο δείγμα που εξετάζεται και η δεύτερη στις παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε αυτό. Οι λοιπές στήλες κατά σειρά αναφέρονται στις 

τιμές του μέσου, της ελάχιστης τιμής του δείγματος, της μέγιστης τιμής του δείγματος, της τυπικής απόκλισης, του δείκτη ασσυμετρίας, της κύρτωσης και του δείκτη 

Jarque-Bera. 

 
Πίνακας 4: Τιμές περιγραφικών στατιστικών για το δείκτη FTSE100 

Sample period Obs Mean Minimum Maximum S.D Skewness Kurtosis Jaqua-Bera 

  
Full Sample 2877 0,000187 -0,092646 0,093842 0,011919 -0,120143 11,49736 8662,513 
Jan ΄03 – Dec ́ 06 1042 0,000438 -0,049181 0,059038 0,008301 0,045583 8,057528 1110,898 

Jan ΄07 – Dec ́ 09 784 -0,000177 -0,092646 0,093842 0,017019 -0,060234 8,617498 1031,313 
Jan ΄10 – Dec ́ 13 1051 0,000210 -0,047792 0,050323 0,010229 -0,172086 5,340488 245,0729 
Η πρώτη στήλη αναφέρεται στο δείγμα που εξετάζεται και η δεύτερη στις παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε αυτό. Οι λοιπές στήλες κατά σειρά αναφέρονται στις τιμές του 

μέσου, της ελάχιστης τιμής του δείγματος, της μέγιστης τιμής του δείγματος, της τυπικής απόκλισης, του δείκτη ασσυμετρίας, της κύρτωσης και του δείκτη Jarque-Bera 

 

Πίνακας 5: Τιμές περιγραφικών στατιστικών για τονδείκτη S&P500 
Sample period Obs Mean Minimum Maximum S.D Skewness Kurtosis Jaqua-Bera 

  
Full Sample 2877 0,000258 -0,094695 0,109572 0,012456 -0,315221 14,21549 15126,40 
Jan ΄03 – Dec ́ 06 1042 0,000458 -0,035867 0,034814 0,007703 0,083699 4,689909 125,2056 

Jan ΄07 – Dec ́ 09 784 -0,000307 -0,094695 0,109572 0,018529 -0,176234 9,413762 1347,845 
Jan ΄10 – Dec ́ 13 1051 0,000481 -0,068958 0,046317 0,010477 -0,474496 7,657457 989,3629 
Η πρώτη στήλη αναφέρεται στο δείγμα που εξετάζεται και η δεύτερη στις παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε αυτό. Οι λοιπές στήλες κατά σειρά αναφέρονται στις 

τιμές του μέσου, της ελάχιστης τιμής του δείγματος, της μέγιστης τιμής του δείγματος, της τυπικής απόκλισης, του δείκτη ασσυμετρίας, της κύρτωσης και του δείκτη 

Jarque-Bera. 
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2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΌΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της μη-γραμμικής εξάρτησης και τα συμπεράσματα 

για την ισχύ των θεωριών ΕΜΗ και ΑΜΗ. Τα οικονομετρικά εργαλεία που έχουν 

επιλεγεί να χρησιμοποιηθούν είναι το τεστ των McLeod – Li (1993), του Tsay (1986) και 

το BDS (1996). Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των επιπέδων 

σημαντικότητας (p-value) των παραπάνω εργαλείων, είναι το “Non Linearity Kit”, που 

είναι δημοσιευμένο και ελεύθερα διαθέσιμο από τους δημιουργούς του στον ιστότοπο 

http://ashleymac.econ.vt.edu/. Το λογισμικό παρέχει εύκολη και συνεπή πρόσβαση στα 

καλύτερα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην ερευνητική κοινότητα, για στατιστική 

ανίχνευση μη-γραμμικότητας σε χρονοσειρές. Μια λεπτομερή περιγραφή του λογισμικού 

αλλά και των οικονομετρικών εργαλείων μπορεί να βρει κανείς στους Patterson and 

Ashley (2000).  

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ορθότητα των συμπερασμάτων αρχικά 

πρέπει να αφαιρεθεί η όποια γραμμική εξάρτηση των δεδομένων των χρονοσειρών καθώς 

σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της μη-γραμμικής εξάρτησης. Αυτό το 

επιτυγχάνει το λογισμικό εφαρμόζοντας διάφορα AR(p) φίλτρα, για τιμές p = 1 έως 10 

επιλέγοντας την τιμή p που ελαχιστοποιεί το κριτήριο του Schwartz’s Bayesian 

Information Criterion (SC). Αξίζει να σημειωθεί ότι το SC είναι συνεπέστερο στον 

καθορισμό του βαθμού p του AR φίλτρου, σε σύγκριση με εναλλακτικές επιλογές όπως 

το κριτήριο Akaike Information Criterion (AIC). Μετά την επιλογή του φίλτρου και την 

εφαρμογή του στα δεδομένα το λογισμικό συνεχίζει υπολογίζοντας τις τιμές των 

στατιστικών τόσο με τη bootstrap μέθοδο όσο και με βάση την ασυμπτωτική θεωρία, 

εφαρμόζοντας τα τεστ στα κατάλοιπα του βέλτιστου επιλεγμένου AR μοντέλου. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, μεγαλύτερος αριθμός επαναλήψεων bootstrap από χίλιες 

δεν αναδεικνύει σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα. Παραπέρα δίνεται η 

δυνατότητα παραμετροποίησης κάποιων χαρακτηριστικών των τεστ. Όπως προτείνεται 

λοιπόν χρησιμοποιήσαμε για το McLeod-Li τεστ τις τιμές Μ = 12 και Μ = 24 ενώ για το 

Tsay τεστ το Κ τέθηκε ίσο με 5. Για το BDS οι δυο μεταβλητές που μας ενδιαφέρουν 

είναι η διάσταση εμβύθισης (m) και το ε (bandwidth). Επιλέξαμε λοιπόν τις τιμές m = 

2,3,4 καθώς μεγαλύτερες δεν έχουν νόημα και ε = 0.5σ, 1σ, 2σ. Η εφαρμογή των 

οικονομετρικών εργαλείων έγινε τόσο στη χρονοσειρά δεδομένων όλης της 

μελετούμενης περιόδου όσο και στις χρονοσειρές των υποπεριόδων όπως αυτές 

http://ashleymac.econ.vt.edu/
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ορίστηκαν στην εισαγωγή του κεφαλαίου. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι ευθεία: 

η ύπαρξη μη-γραμμικότητας κρίνεται με βάση τον κανόνα που λέει ότι απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση γραμμικότητας όταν η τιμή του επιπέδου σημαντικότητας είναι 

μικρότερη από 5%. 

Στους πίνακες 6 έως 9 που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά τα επίπεδα 

σημαντικότητας που προέκυψαν για το σύνολο του δείγματος άλλα και για τα 

υποσύνολα, για το δείκτη CAC40 ενώ ακολουθεί ο σχολιασμός αυτών. Το ότι το βέλτιστο 

AR φίλτρο που προκύπτει από το λογισμικό είναι το AR(0) για τα δεδομένα των 

χρονοσειρών των περιόδων 2003 – 2006 και 2010 – 2013 επιβεβαιώνει τη μηδενική 

αυτοσυσχέτιση που βρήκαμε για αυτές τις περιόδους στην ενότητα της περιγραφικής 

στατιστικής. 

 

Πίνακας 6: Αποτελέσματα McLeod-Li και Tsay τεστ για το δείκτη CAC40 

 Full Sample ΄03 - ΄06 ΄07 - ΄09 ΄10 - ΄13 

McLeod-Li τεστ     

up to lag 12 0,000 0,000 0,000 0,000 

up to lag 24 0,000 0,000 0,000 0,000 

     

          Tsay τεστ 0,000 0,000 0,000 0,045 

Οι τιμές αυτού του πίνακα αναφέρονται στις bootstrap p-values μετά από 1000 επαναλήψεις. 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα BDS τεστ για το δείκτη CAC40 

Dimension  2  3  4 

Embedding 
Dimension 

AR 
Model 

0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ 

             
Full Sample 3 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄03 – ΄06 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄07 – ΄09 4 0,012 0,001 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄10 – ‘13 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στη διάσταση εμβύθισης ενώ η δεύτερη γραμμή στην τιμή του ε. Οι τιμές αυτού του 
πίνακα αναφέρονται στις bootstrap p-values μετά από 1000 επαναλήψεις. 

 

Η στατιστική McLeod-Li υποδεικνύει ότι το σύνολο του δείγματος αλλά και κάθε 

υποσύνολο του για το δείκτη CAC40 παρουσιάζει μη-γραμμική εξάρτηση στις 

αποδόσεις, γεγονός που συνεπάγεται ότι η αγορά είναι μη-αποτελεσματική στην περίοδο 

που εξετάζουμε. Παραπέρα και το Tsay τεστ δείχνει ισχυρή απόδειξη μη-γραμμικής 
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συμπεριφοράς τόσο στο σύνολο των δεδομένων όσο και στα υποσύνολα τους. Τέλος, η 

στατιστική BDS υποστηρίζει την ύπαρξη μη-γραμμικής εξάρτησης σε όλες τις 

εξεταζόμενες περιόδους. Επομένως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε με σχετική 

βεβαιότητα την αγορά αυτή ως αναποτελεσματική. 

 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα McLeod-Li και Tsay τεστ για το δείκτη CAC40 

 Full Sample ΄03 - ΄06 ΄07 - ΄09 ΄10 - ΄13 

McLeod-Li τεστ     

up to lag 12 0,000 0,000 0,000 0,000 

up to lag 24 0,000 0,000 0,000 0,000 

     
          Tsay τεστ 0,000 0,000 0,000 0,034 

Οι τιμές αυτού του πίνακα αναφέρονται στις p-values υπολογιζόμενες σύμφωνα με την ασυμπτωτική θεωρία. 

 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα BDS τεστ για το δείκτη CAC40 

Dimension  2  3  4 

Embedding 

Dimension 

AR 

Model 
0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ 

             
Full Sample 3 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄03 – ΄06 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄07 – ΄09 4 0,003 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄10 – ‘13 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στη διάσταση εμβύθισης ενώ η δεύτερη γραμμή στην τιμή του ε. Οι τιμές αυτού του 
πίνακα αναφέρονται στις p-values υπολογιζόμενες σύμφωνα με την ασυμπτωτική θεωρία. 

 

Πίνακας 10: Αποτελέσματα McLeod-Li και Tsay τεστ για το δείκτη DAX30 

 Full Sample ΄03 - ΄06 ΄07 - ΄09 ΄10 - ΄13 

McLeod-Li τεστ     

up to lag 12 0,000 0,000 0,000 0,000 

up to lag 24 0,000 0,000 0,000 0,000 

     
          Tsay τεστ 0,000 0,000 0,000 0,000 

Οι τιμές αυτού του πίνακα αναφέρονται στις bootstrap p-values μετά από 1000 επαναλήψεις. 
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Στους πίνακες 10 έως 13 παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα επίπεδα 

σημαντικότητας που εξήχθησαν από την επεξεργασία των δεδομένων στο σύνολο τους 

αλλά και στα υποσύνολα που επιλέχθηκαν για το δείκτη DAX30. 

 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα BDS τεστ για το δείκτη DAX30 

Dimension  2  3  4 

Embedding 
Dimension 

AR 
Model 

0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ 

             
Full Sample 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄03 – ΄06 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄07 – ΄09 0 0,023 0,000 0,001  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄10 – ‘13 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στη διάσταση εμβύθισης ενώ η δεύτερη γραμμή στην τιμή του ε. Οι τιμές αυτού του 
πίνακα αναφέρονται στις bootstrap p-values μετά από 1000 επαναλήψεις. 

 

Οι τιμές αυτού του πίνακα αναφέρονται στις p-values υπολογιζόμενες σύμφωνα με την ασυμπτωτική θεωρία. 

 

Πίνακας 13: Αποτελέσματα BDS τεστ για το δείκτη DAX30 

Dimension  2  3  4 

Embedding 
Dimension 

AR 
Model 

0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ 

             
Full Sample 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄03 – ΄06 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄07 – ΄09 0 0,020 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄10 – ‘13 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στη διάσταση εμβύθισης ενώ η δεύτερη γραμμή στην τιμή του ε. Οι τιμές αυτού του 
πίνακα αναφέρονται στις p-values υπολογιζόμενες σύμφωνα με την ασυμπτωτική θεωρία. 

 

Όσον αφορά το τεστ McLeod-Li ξεκάθαρα υποδεικνύεται η ύπαρξη μη-γραμμικής 

εξάρτησης για το δείκτη DAX30. Όμοιο συμπέρασμα εξάγεται και από τα αποτελέσματα 

του Tsay τεστ. Τέλος, η στατιστική BDS υποστηρίζει και αυτή την ύπαρξη μη-γραμμικής 

Πίνακας 12: Αποτελέσματα McLeod-Li και Tsay τεστ για το δείκτη DAX30 

 Full Sample ΄03 - ΄06 ΄07 - ΄09 ΄10 - ΄13 

McLeod-Li τεστ     

up to lag 12 0,000 0,000 0,000 0,000 

up to lag 24 0,000 0,000 0,000 0,000 

     

          Tsay τεστ 0,000 0,000 0,000 0,000 
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εξάρτησης σε όλες τις εξεταζόμενες περιόδους. Συμπερασματικά και αυτή η αγορά, όπως 

και η προηγούμενη, χαρακτηρίζεται ως αναποτελεσματική. 

Στους επόμενους πίνακες 14 έως 17 παρουσιάζονται συνοπτικά τα επίπεδα 

σημαντικότητας που προέκυψαν από το λογισμικό για το σύνολο του δείγματος άλλα και 

για τα υποσύνολα που επιλέχθηκαν για το δείκτη FTSE100. 

 

Πίνακας 14: Αποτελέσματα McLeod-Li και Tsay τεστ για το δείκτη FTSE100 

 Full Sample ΄03 - ΄06 ΄07 - ΄09 ΄10 - ΄13 

McLeod-Li τεστ     

up to lag 12 0,000 0,000 0,000 0,000 

up to lag 24 0,000 0,000 0,000 0,000 

     

          Tsay τεστ 0,000 0,000 0,000 0,062 

Οι τιμές αυτού του πίνακα αναφέρονται στις bootstrap p-values μετά από 1000 επαναλήψεις. 

 
 

Πίνακας 15: Αποτελέσματα BDS τεστ για το δείκτη FTSE100 

Dimension  2  3  4 

Embedding 
Dimension 

AR 
Model 

0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ 

             
Full Sample 5 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄03 – ΄06 1 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄07 – ΄09 4 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄10 – ‘13 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στη διάσταση εμβύθισης ενώ η δεύτερη γραμμή στην τιμή του ε. Οι τιμές αυτού του 
πίνακα αναφέρονται στις bootstrap p-values μετά από 1000 επαναλήψεις. 
 

Πίνακας 16: Αποτελέσματα McLeod-Li και Tsay τεστ για το δείκτη FTSE100 

 Full Sample ΄03 - ΄06 ΄07 - ΄09 ΄10 - ΄13 

McLeod-Li τεστ     

up to lag 12 0,000 0,000 0,000 0,000 

up to lag 24 0,000 0,000 0,000 0,000 

     

          Tsay τεστ 0,000 0,000 0,000 0,066 

Οι τιμές αυτού του πίνακα αναφέρονται στις p-values υπολογιζόμενες σύμφωνα με την ασυμπτωτική θεωρία. 
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Πίνακας 17: Αποτελέσματα BDS τεστ για το δείκτη FTSE100 

Dimension  2  3  4 

Embedding 

Dimension 

AR 

Model 
0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ 

             
Full Sample 5 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄03 – ΄06 1 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄07 – ΄09 4 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄10 – ‘13 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στη διάσταση εμβύθισης ενώ η δεύτερη γραμμή στην τιμή του ε. Οι τιμές αυτού του 
πίνακα αναφέρονται στις p-values υπολογιζόμενες σύμφωνα με την ασυμπτωτική θεωρία. 

 

Η στατιστική McLeod-Li υποδεικνύει ότι το σύνολο του δείγματος αλλά και κάθε 

υποσύνολο για το δείκτη FTSE100 παρουσιάζει μη-γραμμικότητα στο μέσο που 

συνεπάγεται ότι η αγορά είναι μη-αποτελεσματική στην περίοδο που εξετάζεται. Τα 

αποτελέσματα του Tsay τεστ διαφοροποιούν λίγο τα συμπεράσματα δείχνοντας ισχυρή 

απόδειξη μη-γραμμικής συμπεριφοράς στο σύνολο της περιόδου και στις υποπεριόδους 

2003 - 2006 και 2007 - 2009, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για την υποπερίοδο 2010-2013, όταν 

και η αντίστοιχη χρονοσειρά παρουσιάζει γραμμικότητα στο μέσο. Επιπλέον η 

στατιστική BDS υποστηρίζει την ύπαρξη μη-γραμμικής εξάρτησης σε όλες τις 

εξεταζόμενες περιόδους, ενώ το βέλτιστο AR(0) για την περίοδο 2010 – 2013 

επιβεβαιώνει την μηδενική αυτοσυσχέτιση που βρήκαμε πριν. Συμπερασματικά η αγορά 

αυτή χαρακτηρίζεται ως αναποτελεσματική γενικά, στο τελευταίο διάστημα όμως 

υπάρχουν ενδείξεις στροφής προς την αποτελεσματικότητα. 

Στη συνέχεια οι πίνακες 18 έως 21 που ακολουθούν δίνουν τα επίπεδα 

σημαντικότητας που προέκυψαν από τη μελέτη των δεδομένων για το δείκτη 

NIKKEI225. 

 

Πίνακας 18: Αποτελέσματα McLeod-Li και Tsay τεστ για το δείκτη NIKKEI225 

 Full Sample ΄03 - ΄06 ΄07 - ΄09 ΄10 - ΄13 

McLeod-Li τεστ     

up to lag 12 0,000 0,000 0,000 0,002 

up to lag 24 0,000 0,000 0,000 0,002 

     
          Tsay τεστ 0,000 0,485 0,000 0,031 

Οι τιμές αυτού του πίνακα αναφέρονται στις bootstrap p-values μετά από 1000 επαναλήψεις. 
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Πίνακας 19: Αποτελέσματα BDS τεστ για το δείκτη NIKKEI225 

Dimension  2  3  4 

Embedding 

Dimension 

AR 

Model 
0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ 

             
Full Sample 0 0,001 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄03 – ΄06 0 0,088 0,123 0,283  0,005 0,006 0,021  0,000 0,000 0,001 

΄07 – ΄09 0 0,012 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄10 – ‘13 0 0,248 0,192 0,008  0,009 0,011 0,000  0,001 0,000 0,000 

Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στη διάσταση εμβύθισης ενώ η δεύτερη γραμμή στην τιμή του ε. Οι τιμές αυτού του 
πίνακα αναφέρονται στις bootstrap p-values μετά από 1000 επαναλήψεις. 

 

Πίνακας 20: Αποτελέσματα McLeod-Li και Tsay τεστ για το δείκτη NIKKEI225 

 Full Sample ΄03 - ΄06 ΄07 - ΄09 ΄10 - ΄13 

McLeod-Li τεστ     

up to lag 12 0,000 0,000 0,000 0,000 

up to lag 24 0,000 0,000 0,000 0,000 

     

          Tsay τεστ 0,000 0,492 0,000 0,024 

Οι τιμές αυτού του πίνακα αναφέρονται στις p-values υπολογιζόμενες σύμφωνα με την ασυμπτωτική θεωρία. 

 

Πίνακας 21: Αποτελέσματα BDS τεστ για το δείκτη NIKKEI225 

Dimension  2  3  4 

Embedding 
Dimension 

AR 
Model 

0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ 

             
Full Sample 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄03 – ΄06 0 0,076 0,120 0,298  0,002 0,004 0,013  0,000 0,000 0,000 

΄07 – ΄09 0 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄10 – ‘13 0 0,243 0,201 0,001  0,002 0,004 0,000  0,000 0,000 0,000 

Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στη διάσταση εμβύθισης ενώ η δεύτερη γραμμή στην τιμή του ε. Οι τιμές αυτού του 
πίνακα αναφέρονται στις p-values υπολογιζόμενες σύμφωνα με την ασυμπτωτική θεωρία. 

 

Ξεκινώντας με τα αποτελέσματα του McLeod-Li τεστ αποδεικνύεται η ύπαρξη μη-

γραμμικής εξάρτησης τόσο για το σύνολο του δείγματος όσο και για κάθε ένα από τα 

επιλεγμένα υποσύνολα για το δείκτη NIKKEI225, γεγονός που υποδεικνύει ότι η αγορά 

είναι μη-αποτελεσματική. Οι τιμές για το Tsay τεστ διαφοροποιούν, σε σχέση με το  

McLeod-Li, το συμπέρασμα μόνο για το υποσύνολο των δεδομένων που αφορά στην 
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περίοδο 2003 - 2006. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ η συνολική χρονοσειρά, αλλά και τα 

μέρη αυτής που αντιστοιχούν στις περιόδους 2007 – 2009 και 2010 – 2013, 

χαρακτηρίζονται από μη-γραμμικότητα στο μέσο, στη χρονοσειρά των ετών 2003 - 2006 

παρατηρείται γραμμικότητα. Επιπρόσθετα, με βάση τη στατιστική BDS φαίνεται να 

δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση γραμμικότητας στα δεδομένα τόσο στην περίοδο 2003 

– 2006 όσο και στο διάστημα 2010 - 2013. Τέλος η επιλογή του AR(0) από το λογισμικό 

επιβεβαιώνει τη μηδενική αυτοσυσχέτιση των αποδόσεων που σημειώσαμε στην 

προηγούμενη ενότητα. Συμπερασματικά δεν μπορεί να προκύψει ισχυρός χαρακτηρισμός 

της εν λόγω αγοράς καθώς αυτή φέρεται να εναλλάσσεται μεταξύ αποτελεσματικότητας 

και μη-αποτελεσματικότητας ανάλογα με την περίοδο που μελετάται. 

Ολοκληρώνοντας με τους εξεταζόμενους δείκτες ακολουθούν στους παρακάτω 

πίνακες 22 έως 25, συνοπτικά τα επίπεδα σημαντικότητας που προέκυψαν για το σύνολο 

του δείγματος άλλα και για τα τρία υποσύνολα του, για το δείκτη S&P500. 

 

Πίνακας 22: Αποτελέσματα McLeod-Li και Tsay τεστ για το δείκτη S&P500 

 Full Sample ΄03 - ΄06 ΄07 - ΄09 ΄10 - ΄13 

McLeod-Li τεστ     

up to lag 12 0,000 0,000 0,000 0,000 

up to lag 24 0,000 0,000 0,000 0,000 

     
          Tsay τεστ 0,000 0,025 0,000 0,000 

Οι τιμές αυτού του πίνακα αναφέρονται στις bootstrap p-values μετά από 1000 επαναλήψεις. 

 

Πίνακας 23: Αποτελέσματα BDS τεστ για το δείκτη S&P500 

Dimension  2  3  4 

Embedding 

Dimension 

AR 

Model 
0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ 

             
Full Sample 2 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄03 – ΄06 0 0,192 0,190 0,102  0,013 0,012 0,001  0,003 0,000 0,000 

΄07 – ΄09 2 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄10 – ‘13 3 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στη διάσταση εμβύθισης ενώ η δεύτερη γραμμή στην τιμή του ε. Οι τιμές αυτού του 
πίνακα αναφέρονται στις bootstrap p-values μετά από 1000 επαναλήψεις. 
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Πίνακας 24: Αποτελέσματα McLeod-Li και Tsay τεστ για το δείκτη S&P500 

 Full Sample ΄03 - ΄06 ΄07 - ΄09 ΄10 - ΄13 

McLeod-Li τεστ     

up to lag 12 0,000 0,000 0,000 0,000 

up to lag 24 0,000 0,000 0,000 0,000 

     

          Tsay τεστ 0,000 0,015 0,000 0,000 

Οι τιμές αυτού του πίνακα αναφέρονται στις p-values υπολογιζόμενες σύμφωνα με την ασυμπτωτική θεωρία. 

 

Πίνακας 25: Αποτελέσματα BDS τεστ για το δείκτη S&P500 

Dimension  2  3  4 

Embedding 

Dimension 

AR 

Model 
0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ  0.5σ 1σ 2σ 

             
Full Sample 2 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄03 – ΄06 0 0,187 0,186 0,088  0,006 0,004 0,000  0,001 0,000 0,000 

΄07 – ΄09 2 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

΄10 – ‘13 3 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 

Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στη διάσταση εμβύθισης ενώ η δεύτερη γραμμή στην τιμή του ε. Οι τιμές αυτού του 
πίνακα αναφέρονται στις p-values υπολογιζόμενες σύμφωνα με την ασυμπτωτική θεωρία. 

 

Οι τιμές της στατιστικής McLeod-Li απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση στο σύνολο του 

δείγματος αλλά και σε κάθε υποσύνολο για το δείκτη S&P500 κάτι που συνεπάγεται την 

ύπαρξη μη-γραμμικότητας στο μέσο και κατ’ επέκταση την αναποτελεσματικότητα της 

αγοράς. Παραπέρα το Tsay τεστ έρχεται να επιβεβαιώσει τα συμπεράσματα αυτά. Τέλος, 

σύμφωνα με τη στατιστική BDS η χρονοσειρά των αποδόσεων παρουσιάζει μη-

γραμμικές δυναμικές στο σύνολο της αλλά και στα υποσύνολο των περιόδων 2007 – 2009 

και 2010 – 2013, σε αντίθεση με τη χρονοσειρά της περιόδου 2003 – 2006. 

Συμπερασματικά, και για αυτήν την αγορά προκύπτουν κάποια ερωτηματικά ως προς το 

χαρακτηρισμό της, γενικά όμως φαίνεται ότι πρόκειται για μια αναποτελεσματική αγορά 

2.4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Από τη μελέτη των περιγραφικών στατιστικών προέκυψε ότι οι κατανομές των 

αποδόσεων όλων των δεικτών παρουσιάζουν αριστερή ασσυμετρία όταν μελετούμε το 

σύνολο των δεδομένων, όμως η μελέτη των υποσυνόλων του δείγματος έδειξε ότι στους 

δείκτες DAX30, FTSE100 και S&P500 παρουσιάζεται εναλλαγή μεταξύ θετικής και 

αρνητικής ασσυμετρίας ανά περιόδους. Από την άλλη μεριά οι κατανομές είναι 
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λεπτοκυρτικές σταθερά καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο, άρα οι αντίστοιχες ουρές των 

κατανομών φθίνουν προς τα κάτω πιο βαθμιαία σε σύγκριση με αυτές της κανονικής 

κατανομής. Επίσης όπως ήταν αναμενόμενο η στατιστική JΒ συνεπάγεται σημαντική 

απόκλιση των κατανομών των αποδόσεων από την κανονική κατανομή. Με βάση τα 

παραπάνω και την προφανή απόκλιση της κατανομής των αποδόσεων από την κανονική 

μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις αγορές ως αναποτελεσματικές. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα οικονομετρικά εργαλεία καθώς και από 

τη μελέτη αυτοσυσχέτισης συνοψίζονται στον Πίνακα 26. Από τον πίνακα μπορεί εύκολα 

να διαπιστωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα τεστ απορρίπτουν τη μηδενική 

υπόθεση τουλάχιστον στο κλασσικό επίπεδο σημαντικότητας του 5%. Στην 

πραγματικότητα, την υπόθεση γραμμικότητας απορρίπτουν για κάθε χρονοσειρά το 

λιγότερο δυο από τα τρία τεστ, με εξαίρεση τις χρονοσειρές των περιόδων 2003 – 2006 

και 2010 -2013 του δείκτη NIKKEI οπότε και η γραμμικότητα επιβεβαιώνεται από έστω 

δυο από τα τρία τεστ. Όπως αναφέρει η Kyrtsou (2005b), το γραμμικό φιλτράρισμα 

(linear filtering) σύνθετων δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση των καταλοίπων 

των χρονοσειρών και για αυτό το λόγο τα συμπεράσματα πρέπει να εξάγονται 

συνδυάζοντας τα αποτελέσματα όσο το δυνατόν περισσότερων τεστ. Παραπέρα η ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης γενικά μπορεί να εκληφθεί ως απόδειξη μη-αποτελεσματικότητας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να υποστηρίξουμε την ύπαρξη μη-γραμμικότητας 

στους δείκτες των χρηματιστηριακών αγορών που εξετάσαμε σε αυτήν την εργασία.  

Το γεγονός της ύπαρξης μη-γραμμικότητας στο σύνολο αλλά και στα υποσύνολα 

των δεδομένων υποδηλώνει ισχυρή απόδειξη ενάντια στην ΕΜΗ. Η ύπαρξη μη-

γραμμικότητας αμφισβητεί το κριτήριο μη-προβλεψιμότητας των τιμών της ΕΜΗ και 

παράλληλα την έμμεση υπόθεση ορθολογικότητας των επενδυτών που αποτελεί θεμέλιο 

της. Επιπρόσθετα θέτει υπό αμφισβήτηση και την υπόθεση της άμεσης ανταπόκρισης 

των τιμών στην όποια διαθέσιμη πληροφορία. 

Πιο αναλυτικά για τους δείκτες CAC40 και DAX30 παρόλο που τα 

συμπεράσματα από τη μελέτη της αυτοσυσχέτισης ταυτίζονται με τα όσα θεωρητικά 

υποστηρίζει η ΑΜΗ, τα τεστ μη-γραμμικότητας υποδεικνύουν μη-γραμμική εξάρτηση 

στις αποδόσεις των δεικτών σε όλο δείγμα. Επομένως, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν 

έντονα τη συνεχιζόμενη αναποτελεσματικότητα των δυο αγορών σε σύγκριση με την 

εναλλαγή φάσεων που υποστηρίζει η ΑΜΗ. Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στις 

αγορές αυτές δρουν σε μικρό ποσοστό θεσμικοί επενδυτές και σε πλειοψηφία noise 

traders οι οποίοι κερδοσκοπούν.  
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Για τους δείκτες FTSE100 και S&P500 τα αποτελέσματα διαφέρουν ελάχιστα σε 

σχέση με αυτά των δεικτών CAC40 και DAX30. Η διάσταση στα αποτελέσματα έγκειται 

στο γεγονός ότι η αναποτελεσματικότητα των αγορών δεν επιβεβαιώνεται από το σύνολο 

των τεστ μη-γραμμικότητας. Εν προκειμένω, το τεστ του Tsay για το δείκτη FTSE100 

και το BDS τεστ για τον S&P500, δίνουν ενδείξεις ικανές να στηρίξουν τη θεωρία της 

ΑΜΗ. Μπορούμε να ισχυριστούμε λοιπόν, ότι στις αγορές αυτές δρουν σε μικρό 

ποσοστό θεσμικοί επενδυτές και σε πλειοψηφία noise traders οι οποίοι κερδοσκοπούν. 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα για το δείκτη 

NIKKEI225 καθώς είναι συγκεχυμένα. Με βάση μόνο το κριτήριο της ανεξαρτησίας των 

αποδόσεων η αγορά μπορεί να χαρακτηριστεί αποτελεσματική στο πλαίσιο της ΕΜΗ. 

Στον αντίποδα όμως τα αποτελέσματα των τεστ μη-γραμμικότητας καθιστούν σαφές ότι 

η αγορά εναλλάσσεται μεταξύ φάσεων, μια κατάσταση όμοια με το πλαίσιο που 

περιγράφει η ΑΜΗ. Γενικά φαίνεται στην αγορά αυτή να δρουν κυρίως θεσμικοί 

επενδυτές και τα διαστήματα στα οποία υπάρχει κερδοσκοπία να είναι περιορισμένα. 
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Πίνακας 26: Σύνοψη αποτελεσμάτων 

Περίοδος Δείγματος Autocorrelation McLeod-Li Tsay BDS 

     

CAC 40     

Full sample D D D D 
2003 – 2006  I D D D 

2007 – 2009 D D D D 
2010 – 2013 I D D D 

Συμπέρασμα AMH Inefficient Inefficient Inefficient 

     
DAX30     

Full sample I D D D 

2003 – 2006  D D D D 
2007 – 2009 I D D D 

2010 – 2013 D D D D 

Συμπέρασμα AMH Inefficient Inefficient Inefficient 

     
FTSE100     

Full sample D D D D 

2003 – 2006  D D D D 
2007 – 2009 D D D D 

2010 – 2013 I D I D 

Συμπέρασμα AMH Inefficient AMH Inefficient 
     

NIKKEI225     

Full sample I D D D 
2003 – 2006  I D I I 

2007 – 2009 I D D D 
2010 – 2013 I D I I 

Συμπέρασμα EMH Inefficient AMH AMH 
     

S&P500     

Full sample D D D D 
2003 – 2006  I D D I 

2007 – 2009 D D D D 
2010 – 2013 D D D D 

Συμπέρασμα AMH Inefficient Inefficient AMH 

 
Όπου I : Independence (ανεξαρτησία) και D: Dependence (εξάρτηση)   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Στην έρευνα μας μελετήσαμε τις χρονοσειρές των χρηματιστηριακών δεικτών 

CAC40, DAX30, FTSE100, NIKKEI225, S&P500 για την περίοδο 2003 – 2013 στο 

σύνολο της, αλλά και ξεχωριστά σε τρεις υποπεριόδους που επιλέχθηκαν να είναι τα έτη 

2003 – 2006, 2007 – 2009 και 2010 – 2013. Βασικός στόχος ήταν να εξαχθούν 

συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των αγορών αυτών αλλά και για την 

ανταπόκριση των θεωριών ΕΜΗ και ΑΜΗ σε δεδομένα πραγματικών αγορών. 

 Οι περιγραφικές στατιστικές ανέδειξαν ότι οι κατανομές των αποδόσεων 

αποκλίνουν σημαντικά από την κανονική κατανομή, συμπέρασμα που δίνει ενδείξεις 

αναποτελεσματικής λειτουργίας αυτών των αγορών. Παραπέρα, η εξέταση των 

αυτοσυσχετίσεων των αποδόσεων ανέδειξαν την ύπαρξη μνήμης σε όλους τους δείκτες 

πλην του ΝΙΚΚΕΙ225, θέτοντας εξ αρχής υπό αμφισβήτηση την ΕΜΗ. Επιπρόσθετα, από 

τη μελέτη των αυτοσυσχετίσεων στις υποπεριόδους προέκυψε ότι η μνήμη μπορεί να 

εξαλείφεται ανάλογα με τη φάση της αγοράς επιβεβαιώνοντας ως ένα βαθμό την ΑΜΗ. 

 Η ανάλυση των αποδόσεων των δεικτών, με την εφαρμογή οικονομετρικών 

εργαλείων έδωσε καθαρά αποτελέσματα μη-γραμμικής εξάρτησης τους. Επιπρόσθετα 

διαπιστώσαμε ότι η μη-γραμμική εξάρτηση ποικίλει ανά περιόδους, οδηγώντας στο 

συμπέρασμα ότι οι αγορές προσαρμόζονται με το χρόνο και συμπεριφέρονται 

διαφορετικά στις ποικίλες συνθήκες, αλλά ακόμα και σε εξωγενή γεγονότα, όπως οι 

χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Εν κατακλείδι, τα συμπεράσματα από την εμπειρική έρευνα 

φαίνονται να είναι αρκετά ενθαρρυντικά ως προς την ισχύ της ΑΜΗ σύμφωνα με την 

οποία η οικολογία της αγοράς αλλάζει κάτω από νέες συνθήκες, οι συμμετέχοντες 

μαθαίνουν και προσαρμόζονται σε αυτές και κατά τη διαδικασία αυτή η αγορά περνά 

από σχετικά επίπεδα μη-αποτελεσματικότητας έως να βρεθεί σε μια νέα ισορροπία 

(Verheyden et al., 2013). 

 Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα παραπάνω συμπεράσματα αφορούν τη μικρή 

μελετούμενη χρονική περίοδο, αλλά και τον περιορισμένο αριθμό οικονομετρικών 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια έρευνα που θα 

χρησιμοποιούσε περισσότερα εργαλεία και θα επέκτεινε τη μελετούμενη περίοδο τόσο 

ως προς τη χρονική της διάρκεια, όσο και ως προς την αύξηση των μελετούμενων 

υποπεριόδων. Μια άλλη πρόταση είναι η έρευνα να επεκταθεί σε μικρότερες και 

αναπτυσσόμενες αγορές.  
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