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Περίληψη (Abstract) 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση της διάχυσης της μεταβλητότητας 

των τιμών πετρελαίου και των πολύτιμων μετάλλων χρυσού και αργύρου , δηλαδή, 

η επιρροή των μεταβολών της διακύμανσης της εκάστοτε μεταβλητής στις 

διακυμάνσεις των άλλων. Η μελέτη πραγματοποιείται για τρεις διαφορετικές 

χρονολογικές περιόδους, 1991-2016, 1991-2006 και 2010-2016 με στόχο τη σημασία 

της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-2009 στην διάχυση της μεταβλητότητας 

μεταξύ των μεταβλητών. 

Στην παρούσα εργασία αναφέρονται αρχικά κάποια ιστορικά στοιχεία των 

μεταβλητών του χρυσού, του αργύρου και του αργού πετρελαίου και αναλύονται οι 

οικονομικές σχέσεις που τις συνδέουν. Επιπρόσθετα, γίνεται μια θεωρητική 

προσέγγιση των οικονομετρικών μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την 

ευκολότερη κατανόηση των αποτελεσμάτων. Εν συνεχεία, εκτιμώνται τα 

οικονομετρικά υποδείγματα GARCH(1,1) και GARCH-BEKK για όλες τις χρονολογικές 

περιόδους. Τέλος, βάσει των ελέγχων αιτιότητας (Granger causality test) 

προκύπτουν ενδιαφέροντα,αποτελέσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1. Εισαγωγή 

Εδώ και χιλιάδες  χρόνια οι άνθρωποι γοητεύονται από την αγορά του χρυσού. Τις 

τελευταίες δεκαετίες ο χρυσός αποτελεί έναν ισχυρό αντισταθμιστικό παράγοντα 

του πληθωρισμού κυρίως σε περιόδους έντονης οικονομικής αβεβαιότητας καθώς 

και σταθεροποιητική δύναμη του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Μετά την 

περίοδο του χρυσού κανόνα ο επενδυτικός ρόλος του χρυσού έχει διαφοροποιηθεί 

και πολλοί είναι οι ερευνητές που μελετούν τις αλλαγές των αποδόσεων του χρυσού 

αλλά και του αργύρου και την επιρροή της μεταβολής των τιμών τους σε βασικές 

χρηματιστηριακές τιμές και γενικότερα στην διεθνή οικονομία. Τα τελευταία χρόνια 

και ο άργυρος , ο οποίος είναι το δεύτερο πολυτιμότερο μέταλλο, έχει κινήσει πολύ 

το ενδιαφέρον των ερευνητών καθώς είναι στενό υποκατάστατο του χρυσού. Η τιμή 

του αργύρου ακολουθεί ιστορικά την πορεία των τιμών του χρυσού αλλά η αγορά 

του είναι πιο «ρηχή» και οι διακυμάνσεις των τιμών του είναι εντονότερες. 

Επιπρόσθετα, οι οικονομίες των χωρών ιστορικά έχουν βασιστεί στο πετρέλαιο το 

οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή, την μεταφορά και άλλες σημαντικές 

δραστηριότητες ενέργειας. Είναι λογικό λοιπόν, πολλοί οικονομολόγοι να έχουν 

στραφεί στην μελέτη των τιμών του πετρελαίου διότι οι μεταβολές τους επηρεάζουν 

τις,τελευταίες,δεκαετίες,την,παγκόσμια,οικονομία. 

Μεγάλος είναι και ο αριθμός των ερευνών με θέμα τις σχέσεις που συνδέουν τις 

τιμές του πετρελαίου με εκείνες των πολύτιμων μετάλλων. Βάσει της βιβλιογραφίας 

χρυσός και πετρέλαιο συνδέονται διαμέσου του πληθωρισμού, όπως επίσης 

άργυρος και χρυσός συσχετίζονται θετικά και εμφανίζουν σχέσεις αιτιότητας. Οι 

επενδυτές χρησιμοποιούν την αγορά του χρυσού ως αντιστάθμιση του  

πληθωρισμού και η τιμή του πετρελαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

προβλέψει  τις τιμές του χρυσού και αντίστροφα. (Paresh Kumar Narayan,Seema 

Narayan,Xinwei Zhen,Applied Energy,2010). Πετρέλαιο και χρυσός τείνουν να 

εμφανίζουν συνήθως σχέσεις αιτιότητας. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η διάχυση της μεταβλητότητας 

στις αποδόσεις χρυσού, αργύρου και αργού πετρελαίου σε τρεις διαφορετικές 

χρονικές περιόδους με τελικό στόχο την επιρροή της χρηματοοικονομικής κρίσης του 

2007-2009 στη μετάδοση της μεταβλητότητας. 
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 Αρχικά, στην παρούσα μελέτη γίνεται ιστορική αναδρομή στις βασικές μεταβλητές 

καθώς και θεωρητική προσέγγιση των μεταξύ τους οικονομικών σχέσεων. Στη 

συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά το θεωρητικό υπόβαθρο των οικονομετρικών 

μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ευκολότερη κατανόηση των 

αποτελεσμάτων. Τέλος, χρησιμοποιώντας ημερήσιες χρονολογικές σειρές για κάθε 

περίοδο, εκτιμώνται εμπειρικά τα οικονομετρικά υποδείγματα GARCH(1,1), τα 

πολυμεταβλητά υποδείγματα ΒΕΚΚ και προκύπτουν σημαντικά αποτελέσματα. 

 

1.2. Πολύτιμα μέταλλα και πετρέλαιο 

1.2.1. Ο χρυσός 

Είναι χημικό στοιχείο και ανήκει στην τάξη των ευγενών (πολύτιμων) μετάλλων. 

Διεθνώς συμβολίζεται με τα γράμματα Au, αρχικά της λατινικής λέξης Aurum που 

είναι η αντίστοιχη ονομασία του. Σήμερα διεθνώς είναι γνωστός με την αγγλική λέξη 

gold. Ως στοιχείο βρίσκεται στη φύση σε ελεύθερη μορφή, ως κόκκοι ή σβώλοι, αλλά 

και ως μίγμα με άλλα μέταλλα. Τήκεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 1000ο C και 

είναι μέταλλο όλκιμο, ελατό, αστραφτερό με χρώμα κίτρινο. Δεν οξειδώνεται. 

Ο χρυσός είναι γνωστός στον άνθρωπο από τα αρχαιότατα χρόνια. Η πάντα μεγάλη 

αξία του τον έκανε περιζήτητο. Η απόκτησή του έδινε στους κατόχους του 

οικονομική αυτοτέλεια, εξουσία και δύναμη. Η συγκέντρωσή του σε διάφορες 

μορφές θεωρούνταν η καλύτερη αποθησαύριση και αποταμίευση. Αξιοποιήθηκε για 

τη δημιουργία νομισμάτων, κομψοτεχνημάτων, έργων τέχνης στην αρχαιότητα από 

λαούς με προηγμένο πολιτισμό και στα μετέπειτα χρόνια ως σήμερα.  Η χρήση του 

είναι ευρύτατη ακόμα και στη σύγχρονη ιατρική.  

Η οικονομία ατόμων, κοινωνιών και κρατών στηρίζονταν στα αποθέματα χρυσού 

των κατόχων του. Σήμερα στην διεθνή χρηματιστηριακή αγορά κατέχει σημαντική 

θέση και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο. Οι κυριότεροι παράγοντες που προκαλούν 

μεταβολές στην τιμή του χρυσού είναι η μεταβλητότητα του χρηματοοικονομικού 

συστήματος, οι περίοδοι αβεβαιότητα και αστάθειας, το ύψος των επιτοκίων καθώς 

και η προσφορά και η ζήτησή του, που δημιουργούν διακυμάνσεις στην αξία των 

πολύτιμων μετάλλων και γενικότερα στις ευρύτερες συναλλαγές.  
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Ο χρυσός, όπως προαναφέρθηκε, λειτουργεί ως αποθεματικό κρατών και μεγάλων 

κεντρικών τραπεζών. Ο ρόλος του αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία σε πολεμικές 

περιόδους και σε περιόδους με μεγάλες χρηματιστηριακές ανακατατάξεις στις 

οποίες ο χρυσός λειτουργεί ως αντισταθμιστικός παράγοντας του πληθωρισμού, της 

διολίσθησης της τιμής του δολαρίου, των αποδόσεων βασικών χρηματιστηριακών 

δεικτών καθώς οι  επενδυτές προτιμούν να  επενδύουν σε χρυσό ως ασφάλιστρο 

κινδύνου. 

Ο χρυσός στη χρηματιστηριακή αγορά θεωρείται σημαντική επένδυση ως 

εμπορεύσιμο αγαθό καθώς η χαμηλή συσχέτιση των αποδόσεων του χρυσού με τις 

αποδόσεις του βασικών χρηματιστηριακών δεικτών (μηδενική ή και ελαφρά 

αρνητική) καθιστά τον χρυσό ένα χρήσιμο τμήμα ενός χαρτοφυλακίου. Παρόλα 

αυτά, υπάρχει η άποψη, πως σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σταθερά που 

επιφέρει νομισματική και συναλλαγματική ισορροπία και πως δεν επηρεάζει την 

νομισματική πολιτική χωρών με αναπτυγμένη οικονομία. Ωστόσο, είναι γνωστό πως 

οικονομικά σταθερές και αναπτυγμένες χώρες (Γερμανία, ΗΠΑ) συγκεντρώνουν 

αποθέματα χρυσού για να είναι εξασφαλισμένοι όταν και αν προκύψει  οικονομική 

κρίση. 

1.2.2. Ο κανόνας του χρυσού 

Μέχρι και το 1914 ίσχυε ο γνωστός κανόνας του χρυσού που υιοθετήθηκε αρχικά 

από την Μεγάλη Βρετανία(1816). Με τον όρο χρυσός κανόνας ορίζεται ένα σύστημα 

στο οποίο υπήρχε πλήρης αντιστοιχία της αξίας του χρήματος με μια συγκεκριμένη 

ποσότητα χρυσού. Την περίοδο του χρυσού κανόνα  επιτρεπόταν στις χώρες  η 

εκτύπωση χρημάτων όσο υπήρχαν αποθέματα χρυσού. Ο χρυσός από τα αρχαία 

χρόνια λειτουργούσε αντισταθμιστικά και σταθεροποιητικά στον πληθωρισμό και 

την παγκόσμια οικονομία.  

Με την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου απαιτήθηκαν τεράστια χρηματικά 

ποσά για τα οποία τα υπάρχοντα αποθέματα χρυσού δεν αρκούσαν. Παρόλα αυτά, 

λόγω των αναγκών των χωρών, οι ποσότητες του χρυσού συνέχισαν να αυξάνονται 

ανεξαρτήτως της έλλειψης χρημάτων με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι τιμές των 

μετοχών του καθώς και το γενικό επίπεδο τιμών και κατά συνέπεια επήλθε το κραχ 

του 1929. 
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 1.2.3. Ο άργυρος (ασήμι) 

Είναι το δεύτερο τη τάξει ευγενές (πολύτιμο) μέταλλο μετά τον χρυσό και ένα από τα 

χημικά στοιχεία. Συμβολίζεται με τα γράμματα Ag της λατινικής λέξης Argentum που 

είναι και η επιστημονική του ονομασία. Είναι γνωστό ευρύτερα επίσης με την 

αγγλική ονομασία silver. Τήκεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 1000ο C, είναι 

βαρύ, όλκιμο και ελατό.   

Είναι γνωστό από τα πανάρχαια χρόνια, όπως και ο χρυσός, χρησιμοποιήθηκε και 

χρησιμοποιείται για την κατασκευή νομισμάτων, κοσμημάτων, σκευών και σήμερα 

ευρύτερα σε χημικά παρασκευάσματα (μικροβιοκτόνα, απολυμαντικά). Η 

περιεκτικότητα (καθαρότητα) νομίσματος, κοσμήματος, σκεύους σε άργυρο (ασήμι) 

μετριέται σε βαθμούς που συμβολίζονται με το σημείο ο, π.χ. κόσμημα 957ο 

σημαίνει πως περιέχει 95,7% ασήμι. 

Ήταν το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή νομισμάτων. Η 

τιμή του εξαρτάται, όπως και όλων σχεδόν των προϊόντων, από την προσφορά και τη 

ζήτηση. Σήμερα έχει θέση στη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, χρησιμοποιείται δε 

για διάφορες μορφές επένδυσης (νομίσματα, αποθέματα σε θησαυροφυλάκια κλπ).  

Είναι  στενό υποκατάστατο του χρυσού και επηρεάζεται κυρίως από την πορεία της 

τιμής του. Επιπλέον, η αγορά του αργύρου είναι μικρότερη από αυτήν του χρυσού 

και συνεπώς οι τιμές του εμφανίζουν εντονότερες διακυμάνσεις οι οποίες δείχνουν 

ότι η επένδυση σε πολύτιμα μέταλλα διέπεται από κάποιο «ρίσκο». Παρόλα αυτά, 

τα τελευταία χρόνια που υπάρχει έντονη οικονομική αβεβαιότητα οι επενδυτές 

προτιμούν τέτοιου είδους επενδύσεις καθώς λειτουργούν ως ασφάλιστρα κινδύνου. 

 

1.2.4. Η ουγγιά  

Σε παγκόσμιο επίπεδο ως μονάδα μέτρησης των πολύτιμων μαζών (χρυσού, 
αργύρου) χρησιμοποιείται η ουγγιά που συμβολίζεται διεθνώς με το ΟΖ. Μια κοινή 
ουγγιά ισοδυναμεί με  1/12 της λίμπρας (μονάδας μέτρησης μάζας που 
χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο) ή με 28,35 γραμμάρια. Μια 
ευγενής ουγγιά ισοδυναμεί με το 1/16 της λίμπρας ή με 31,10 γραμμάρια. 
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1.2.5.  Η σχέση (ο λόγος ) της τιμής χρυσού προς την τιμή του αργύρου 

 (The Gold/Silver Ratio) 

Το κλάσμα (ο λόγος) της τιμής του χρυσού προς την τιμή του αργύρου φανερώνει με 

πόσες ουγγιές αργύρου μπορούμε να αγοράσουμε μία ουγγιά χρυσού. Ο 

υπολογισμός είναι απλός και εύκολος. Η διαίρεση των δύο τιμών μας δίνει το 

ζητούμενο σε μια δεδομένη στιγμή της χρηματαγοράς.  

Άργυρος και χρυσός ως στενά υποκατάστατα συνδέονται με σημαντική μακροχρόνια 
και βραχυχρόνια σχέση στην αγορά εμπορευμάτων και συνήθως η αύξηση (ή 
μείωση) της τιμής του χρυσού οδηγεί σε αύξηση (ή μείωση) της τιμής του αργύρου 
και αντίθετα. ( Edel Tully,Brian M Lucey,2004) 

1.2.6. Το πετρέλαιο 

Είναι υγρό πέτρωμα που αντλείται σε υγρή μορφή από τον φλοιό ορισμένων 

περιοχών της γης. Περιέχει υδρογονάνθρακες, δηλαδή μείγματα υδρογόνου με 

άνθρακα και διαφόρων άλλων ουσιών. Κατά την εξόρυξή του με ειδικά γεωτρύπανα 

πάνω από πετρελαιοπηγές είναι παχύρευστο, ακαθάριστο, μαύρου χρώματος και 

ονομάζεται ορυκτό ή αργό πετρέλαιο. Δημιουργήθηκε από την αποσύνθεση 

οργανικών ουσιών που εγκλωβίστηκαν για διάφορους λόγους μέσα στα στρώματα 

του γήινου φλοιού. Επεξεργασμένο σε ειδικά διυλιστήρια μας δίνει πολλά 

υποπροϊόντα. Η καύση του πετρελαίου είναι πηγή ενέργειας διαφόρων μορφών. 

Χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή χημικών προϊόντων, συνθετικών υλικών, 

λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, απορρυπαντικών, εκρηκτικών υλών κλπ. 

Στην παγκόσμια οικονομία χρησιμοποιείται διεθνώς ως βασικός δείκτης του αργού 

πετρελαίου ο WTI (West Texas Intermediate) ,το οποίο είναι το αμερικανικό 

πετρέλαιο του Tέξας, όπου γίνεται το εμπόριο πετρελαίου (Oil trading). Τo πετρέλαιο 

διαπραγματεύεται στις αγορές σαν εμπόρευμα, όπως και τα πολύτιμα μέταλλα. Η 

διακίνηση του πετρελαίου στη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά υπολογίζεται σε 

βαρέλι αργού πετρελαίου ανά δολάριο (ΗΠΑ). Η αναλογία αυτή καθημερινά 

μεταβάλλεται, ανάλογα με την προσφορά, τη ζήτηση, την τακτική εταιριών, 

οργανισμών και άλλων παραγόντων (πολιτικές, πολιτειακές, κοινωνικές 

ανακατατάξεις σε τοπικές, ευρύτερες περιοχές ή σε παγκόσμιο επίπεδο). Ωστόσο, 

αντίθετα με το χρυσό και το ασήμι, το πετρέλαιο παρουσιάζει ορισμένες 



14 
 

ιδιαιτερότητες και δεν υπάρχει μια ρευστή συνεχής αγορά. Λόγω της αξίας και της 

σημασίας του για την οικονομία και την ευρύτατη χρήση του, είναι πηγή πλούτου 

για τις παραγωγές πετρελαίου χώρες, γιαυτό ονομάζεται «μαύρος χρυσός». Οι 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες έχουν συστήσει διεθνή οργανισμό, τον γνωστό OPEC. Ο 

οργανισμός αυτός διαδραματίζει ρόλο στην παραγωγή, τη διακίνηση και την τιμή 

του προϊόντος. 

Υποστηρίζεται πως ανάμεσα στα τιμές πετρελαίου και αμερικανικού δολαρίου 

υπάρχει μακροχρόνια αρνητική σχέση, δηλαδή η πτώση της τιμής του πετρελαίου 

προκαλεί ανατίμηση του αμερικανικού δολαρίου. 

 

1.2.7. Το πετρέλαιο στην παγκόσμια ιστορία και οικονομία 

Η ανθρωπότητα δοκιμάστηκε από πολεμικές αναμετρήσεις και οικονομικές κρίσεις, 

όταν ηγετικές δυνάμεις θέλησαν να ελέγξουν τις περιοχές παραγωγής πετρελαίου, 

την ίδια την παραγωγή, το εμπόριο και την θέση του στην χρηματιστηριακή αγορά. 

Και στους δύο παγκοσμίους πολέμους, Α΄ ΠΠ (1914-1918) και Β΄ ΠΠ (1939-1944), 

στόχος των μεγάλων εμπλεκομένων δυνάμεων ήταν και τα πετρέλαια της Μέσης 

Ανατολής.  

Τα τελευταία πενήντα χρόνια σημειώθηκαν πετρελαϊκές κρίσεις που ανατάραξαν 

την παγκόσμια οικονομία. Οι κυριότερες από αυτές ήταν: 

Α. Το 1973. Την ημέρα της Εβραϊκής εορτής του Yon Kippur (Ημέρα της Εξιλέωσης), 

το Ισραήλ δέχθηκε πολεμική αιφνίδια επίθεση από τη Συρία και την Αίγυπτο για να 

επιλυθούν παλαιότερες διαφορές τους. Μετά τη λήξη της πολεμικής κρίσης οι 

αραβικές χώρες μέλη του ΟΠΕΚ αποφάσισαν να εφαρμόσουν περιορισμό εξαγωγής 

(εμπάργκο) πετρελαίου προς τις χώρες που είχαν υποστηρίξει το Ισραήλ, όπως ήταν 

οι ΗΠΑ, η Δυτική Ευρώπη και η Ιαπωνία. Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε στα 

ύψη. Το 1973 ήταν 3 $ το βαρέλι και την άνοιξη του 1974 έφθασε στα 20$. Το 

γεγονός αυτό εκτόξευσε στα ύψη και τις τιμές πολλών άλλων προϊόντων. Η κρίση 

ήταν μεγαλύτερη στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, διότι το μεγαλύτερο μέρος του 

εισαγόμενου πετρελαίου τους προέρχονταν από τις αραβικές χώρες.  

Β. Το 1979. Το έτος αυτό πραγματοποιήθηκε στο Ιράν η γνωστή ως ιρανική ή 

Ισλαμική Επανάσταση. Μετά από πλήθος διαμαρτυριών και διαδηλώσεων του 
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κόσμου κατέρρευσε το μοναρχικό καθεστώς του Σάχη της Περσίας και την εξουσία 

ανέλαβε ο ως τότε εξόριστος θρησκευτικός ηγέτης Αγιατολαχ Χομεϊνί. Η πολιτική 

αυτή κρίση είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της ιρανικής παραγωγής πετρελαίου με 

αποτέλεσμα την άνοδο της τιμής του στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. 

Έφθασε στα 35-40 $ το βαρέλι. Όταν ηρέμησε η κατάσταση η τιμή του πετρελαίου 

παρέμεινε σε ύψη.  Η μείωση της τιμής άρχισε μετά το 1980, αφού βρέθηκαν πηγές 

προμήθειας σε άλλες περιοχές της υφηλίου (Βόρεια Θάλασσα, Μεξικό κλπ).  

Γ. Το 1990-91. Το καλοκαίρι του 1990 το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ με την 

αιτιολογία πως η χώρα αυτή του Περσικού Κόλπου έκλεβε μέσω γεωτρήσεων 

ιρακινό πετρέλαιο. Προκλήθηκε πολεμική σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν 

υποστηρίζοντας το Κουβέιτ και άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Η πολεμική κρίση κράτησε έξι μήνες με νίκη των συμμαχικών του Κουβέιτ και την 

κατάρρευση του  υπό τον Σαντάμ Χουσεΐν καθεστώτος του Ιράκ 

Η μεγαλύτερη τιμή πετρελαίου σημειώθηκε το Ιούνιο του 2008. Ξεπέρασε το 145$ 

το βαρέλι φθάνοντας στα 147.27$ το βαρέλι. 

1.3. Χρηματοπιστωτική κρίση της διετίας 2007-2009 

Ξεκίνησε το 2007 από τις αγορές στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ που είχαν μικρή 

εξασφάλιση και από την εξωπραγματική και αλόγιστη χρήση δομημένων 

επενδυτικών προϊόντων  Οι τράπεζες των ΗΠΑ, της Ευρώπης, κτηματομεσιτικές 

αγορές προσπάθησαν να απομακρύνουν  τον κίνδυνο των πιστώσεων και των 

επιτοκίων και προκλήθηκαν αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η κρίση απείλησε κατάρρευση 

τραπεζών, πώληση άλλων και επεκτάθηκε σε οικονομίες πολλών χωρών. Με 

παρεμβάσεις και οικονομικές πολιτικές τις οποίες άσκησαν χώρες και κεντρικές 

τράπεζες ο κίνδυνος απομακρύνθηκε.  

 Η κρίση αυτή ήταν μεγάλη για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,  η μεγαλύτερη 

ίσως μετά εκείνη του 1929. Επηρέασε  τη διεθνή οικονομία σε όλα τα επίπεδα 

καθώς  και τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές τιμές  τόσο βασικών δεικτών όσο και 

τις τιμές των εμπορεύσιμων αγαθών της παγκόσμιας αγοράς. Συνεπώς, 

παρατηρούνται εμφανείς μεταβολές στις τιμές  του πετρελαίου καθώς μετά το 2008 

η τιμή του παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα. Επιπλέον, ανοδική πορεία αποκτούν 

οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων με κυρίαρχη την τιμή του χρυσού καθώς 
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προτιμάται  από τους επενδυτές ως ασφάλιστρο κινδύνου τις περιόδους διαρκούς 

αβεβαιότητας και αστάθειας. 

1.4. Η έννοια της μεταβλητότητας 

Ως μεταβλητότητα ορίζεται να είναι ο κίνδυνος στην αγορά λόγω των διακυμάνσεων 

ενός προϊόντος ή ενός χαρτοφυλακίου, ή η μέτρηση της αβεβαιότητας του ποσοστού 

επένδυσης. Μετράται από την τυπική απόκλιση σ (απόκλιση των τιμών από το μέσο) 

ή την διακύμανση σ2 της αξίας των χρηματιστηριακών αγαθών σε συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. Η έννοια της μεταβλητότητας είναι ένα σημαντικό ζήτημα της 

οικονομικής θεωρίας. Αν και πολλά οικονομετρικά μοντέλα υποθέτουν  τη 

μεταβλητότητα σταθερή είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι η μεταβλητότητα 

μεταβάλλεται στον χρόνο. Η συνθήκη αυτή επιφέρει καινοτόμα μοντέλα στην 

οικονομική θεωρία με σκοπό την εκτίμηση και την πρόβλεψη της στις 

χρηματιστηριακές αγορές. Μια τέτοια οικογένεια οικονομετρικών υποδειγμάτων 

είναι τα Αυτοπαλίνδρομα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας μοντέλα GARCH που 

εισήγαγε ο Engle (1982) και επέκτειναν οι Bollerslev (1986). Προϊόντα μικρής 

μεταβλητότητας δείχνουν σταθερή αξία σε μια χρονική περίοδο καθώς οι 

διακυμάνσεις των τιμών τους είναι μικρές. Χρηματιστηριακά αγαθά που 

παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα επιφέρουν κέρδη βραχυπρόθεσμα ενώ 

μακροπρόθεσμα υπάρχει αβεβαιότητα  για επένδυση. 

Βασικά χαρακτηριστικά της μεταβλητότητας είναι: 

Παχιές ουρές: οι αποδόσεις διαφόρων αγαθών παρουσιάζουν λεπτοκύρτωση       

(συσπείρωση στις άκρες)                                  

Συσσώρευση μεταβλητότητας: Ομαδοποίηση των παρατηρήσεων ανά ομάδες και 

περίοδοι υψηλής μεταβλητότητας ακολουθούνται από περιόδους χαμηλής και 

αντίστροφα (Farma ,1965). Αυτό σημαίνει ότι υψηλές τιμές της μεταβλητότητας στο 

παρόν επηρεάζουν τις τιμές της μεταβλητότητας σε ένα μελλοντικό χρονικό 

διάστημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 Οι Bradley,T. Ewing,Farooq Malik (2013) στο άρθρο τους «Volatility transmission 

between gold and oil futures under structural breaks» χρησιμοποιώντας 

μονομεταβλητά και διμεταβλητά (BEKK) υποδείγματα GARCH  και ενσωματώνοντας 

πιθανές ξαφνικές αλλαγές (breaks), εξετάζουν τη διάχυση της μεταβλητότητας 

ανάμεσα στις αποδόσεις του χρυσού και του πετρελαίου. Χρησιμοποιούν ημερήσιες 

χρονολογικές σειρές για περίοδο 17 ετών (1993-2010) και συμπεραίνουν άμεση και 

σημαντική μετάδοση της μεταβλητότητας όταν ληφθούν υπόψη τα breaks στη 

διακύμανση σε αντίθεση με την ένδειξη για ασθενή διάχυση μεταβλητότητας όταν 

παραληφθούν πιθανές ξαφνικές αλλαγές (breaks) στη διακύμανση. 

Επιπλέον, οι Paresh Kumar Narayan, Seema Narayan, Xinwei Zheng (2010) στο άρθρο 

τους «Gold and oil futures markets: Are markets efficient?» με τη χρήση της μεθόδου 

της συνολοκλήρωσης (co-integration), εξετάζουν τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ 

όψεως και προθεσμιακών αγορών του χρυσού και του πετρελαίου χρησιμοποιώντας 

ετήσιες παρατηρήσεις για την περίοδο 1963-2008 για τις ΗΠΑ. Όταν η τιμή του 

πετρελαίου αυξάνεται δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις με αποτέλεσμα την 

προτίμηση για επένδυση σε χρυσό ως αντισταθμιστικό παράγοντα του 

πληθωρισμού. Άρα μια θετική μεταβολή στην τιμή του πετρελαίου οδηγεί σε 

αύξηση της  τιμής του χρυσού με σκοπό την αντιστάθμιση του πληθωρισμού. Τελικά, 

οι δύο αγορές των εμπορεύσιμων προϊόντων συνδέονται με μακροχρόνια σχέση. 

Επιπρόσθετα, οι Yu Shan Wang, Yen Ling Chueh (2013) χρησιμοποιώντας ημερήσιες 

χρονολογικές σειρές (1989-2007) συμπεραίνουν ότι στη βραχυχρόνια περίοδο τιμές 

χρυσού και αργού πετρελαίου αλληλοεπηρεάζονται θετικά. Τα επιτόκια επηρεάζουν 

αρνητικά τις τιμές του χρυσού και θετικά τις τιμές του αργού πετρελαίου. Χρυσός, 

πετρέλαιο και επιτόκια κινούνται παράλληλα με τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τις 

βιομηχανικές αγορές γεγονός που δικαιολογεί την επιρροή της κάθε μεταβλητής 

στην άλλη. 

Οι Soytas U, Sari R, Hammoudeh S, Hacihasanoglu E. (2009) εφαρμόζοντας ένα 

πολυμεταβλητό υπόδειγμα για τις τιμές χρυσού, αργύρου και πετρελαίου ερευνούν 

τη μακροχρόνια και τη βραχυχρόνια επίδραση των τιμών των πολύτιμων μετάλλων 
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στις τιμές του πετρελαίου. Η έρευνα τους βασίζεται σε ημερήσιες χρονολογικές 

σειρές  για την περίοδο 2003-2007 για την Τουρκία συμπεραίνοντας πως δεν 

υπάρχει ένδειξη για σχέση αιτιότητας ανάμεσα στα ζεύγη των μεταβλητών χρυσός –

πετρέλαιο και ασήμι-πετρέλαιο. 

Αντίθετα, οι Melvin and Sultan (1990) διατυπώνουν μια διαφορετική άποψη για τη 

σύνδεση πετρελαίου και χρυσού. Οι πολιτικές αναταραχές και οι αλλαγές στις τιμές 

του πετρελαίου είναι καθοριστικοί παράγοντες στην μεταβολή των τιμών του 

χρυσού. Έτσι, είναι λογικό πως υψηλότερες τιμές του πετρελαίου οδηγούν σε 

αύξηση εσόδων στις χώρες που εξάγουν πετρέλαιο. Συνεπώς, αυτό ωθεί τη ζήτηση 

για χρυσό σε υψηλότερα επίπεδα καθώς ο χρυσός αποτελεί βασικό κομμάτι του 

χαρτοφυλακίου τους. 

Οι Dirk G. Baur, Thomas K. McDermott (2010) ερευνούν τον ρόλο του χρυσού στο 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Χρησιμοποιώντας ημερήσιες, εβδομαδιαίες και 

μηνιαίες  χρονολογικές σειρές για περίοδο 30 ετών (1979-2009) αποδεικνύουν ότι ο 

χρυσός λειτουργεί αντισταθμιστικά και αποτελεί ένα ασφαλές καταφύγιο για τις 

μεγάλες Ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές και τις αγορές των ΗΠΑ. 

Υποστηρίζουν ότι ο χρυσός μπορεί να δράσει σταθεροποιητικά για το οικονομικό 

σύστημα μειώνοντας τις απώλειες όταν υπάρχουν αρνητικές ξαφνικές αλλαγές (σοκ) 

στην αγορά και ότι αποτελεί μια ισχυρή αντισταθμιστική δύναμη κυρίως για τις 

ανεπτυγμένες  αγορές κατά την διάρκεια της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης.  

 Οι Saban Nazlioglu, Cumhur Erdem, Ugur Soytas (2012) ερευνούν τη πιθανή διάχυση 

της μεταβλητότητας μεταξύ των αποδόσεων του πετρελαίου και των γεωργικών 

προϊόντων, πριν και μετά την παγκόσμια κρίση των τιμών των τροφίμων. 

Εφαρμόζοντας τα υποδείγματα cross-correlation function (CCF) και GARCH(1,1) 

συμπεραίνουν ότι ένα σοκ στην τιμή του πετρελαίου διαχέεται στις τιμές των 

γεωργικών προϊόντων την μετα-κρίση περίοδο σε αντίθεση με την περίοδο πριν την 

κρίση όπου δεν παρατηρείται μετάδοση μεταβλητότητας. 

 Οι Shawkat Hammoudeh, Yuan Yuan (2008) με την χρήση συμμετρικών και 

ασύμμετρων υποδειγμάτων GARCH και αναλύοντας  ημερήσιες χρονολογικές σειρές 

(1990-2006) ερευνούν τη μεταβλητότητα των τιμών τριών βασικών πολύτιμων 

μετάλλων (χρυσός, ασήμι, χαλκός) όταν υπάρχουν σοκ στις τιμές του αργού 

πετρελαίου και των επιτοκίων. Συμπεραίνουν ότι μια μεταβολή της τιμής 
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πετρελαίου οδηγεί σε αρνητική μεταβολή των τιμών των μετάλλων. Η μεταβολή της 

τιμής του πετρελαίου μπορεί να παρέχει εναλλακτικές ευκαιρίες στις αγορές 

βασικών προϊόντων και στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. 

Οι Qiang Ji, Ying Fan (2012) αναλύουν την επιρροή της μεταβολής της τιμής του 

πετρελαίου στις μη-ενεργειακές αγορές εμπορευμάτων (non-negative commodities 

markets) πριν και μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008. Εφαρμόζοντας ένα 

ασύμμετρο υπόδειγμα EGARCH  προκύπτει ισχυρά σημαντική διάχυση 

μεταβλητότητας των τιμών του πετρελαίου σε αυτές των άλλων αγορών γεγονός 

που αποδεικνύει τη βασική θέση του πετρελαίου στις αγορές εμπορευμάτων 

Επιπρόσθετα, οι Bradley T. Ewinga, Farooq Malik, Ozkan Ozfidanc (2002) ερευνούν 

τον τρόπο με τον οποίο η μεταβλητότητα της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου διαχέεται στις διάφορες χρονικές περιόδους και στις διαφορετικές αγορές. 

Με την εφαρμογή πολυμεταβλητών μοντέλων GARCH καταλήγουν σε ισχυρή ένδειξη 

διάχυσης μεταβλητότητας και στις δυο αγορές. Συγκεκριμένα, η τρέχουσα τιμή του 

πετρελαίου βασίζεται περισσότερο στην παρελθούσα τιμή του και όχι τόσο σε 

οικονομικά νέα ή σε γεγονότα. 

Οι Walid Mensi, Makram Beljid, Adel Boubaker, Shunsuke Managi (2013) 

χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα VAR-GARCH(1,1) μελετούν την διάχυση της 

μεταβλητότητας μεταξύ χρηματιστηριακών δεικτών  και δεικτών ενέργειας, 

μετάλλων και  εμπορεύσιμων προϊόντων. Με αυτήν την εμπειρική ανάλυση 

συμπεραίνουν σημαντική διάχυση μεταβλητότητας στις τιμές των μεταβλητών 

καθώς  παρελθούσες θετικές ή αρνητικές μεταβολές (shock) στις αποδόσεις του 

χρηματιστηριακού δείκτη S&P500 επηρεάζουν ισχυρά τις αγορές πετρελαίου και 

χρυσού. 

Οι Farooq Malik , Bradley T.Ewing (2009) με τη χρήση ενός διμεταβλητού 

υποδείγματος GARCH ερευνούν τη διάχυση της μεταβλητότητας ανάμεσα στις τιμές 

του πετρελαίου και σε αυτές των πέντε βασικών κλαδικών χρηματιστηριακών 

δεικτών των ΗΠΑ. Με βάση την εμπειρική ανάλυση αποδεικνύεται ότι οι μεταβολές 

της τιμής του πετρελαίου καθώς και τα αρνητικά ή θετικά σοκ στις τιμές επηρεάζουν 

σημαντικά τις τιμές των κλαδικών δεικτών. 

Οι Mohamed El Hedi Arouri, Amine Lahiani, Duc Khuong Nguyen (2013) 

χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα VAR-GARCH καταλήγουν σε σημαντική ύπαρξη 
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μεταβλητότητας των τιμών πετρελαίου και χρηματιστηριακών δεικτών των χωρών 

του Συμβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου (GCC countries) σε 

περίοδο πέντε ετών (2005-2010). 

Τέλος, οι Guglielmo Maria Caporale, Nikitas Pittis, and Nicola Spagnolo (2006) 

εφαρμόζοντας διμεταβλητά υποδείγματα GARCH-BEKK ερευνούν την επιρροή της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης της Νοτιανατολικής Ασίας σε αναδυόμενες και 

ανεπτυγμένες οικονομίες. Χρησιμοποιώντας ημερήσιες χρονολογικές σειρές για 

τους χρηματιστηριακούς δείκτες των ΗΠΑ, της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και της 

Νοτιοανατολικής Ασίας αποδεικνύουν ότι η διάχυση της μεταβλητότητας είναι 

έντονη σε όλες τις χώρες καθώς διαπιστώνουν σημαντική αμφίδρομη σχέση 

αιτιότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Δεδομένα και Μεθοδολογία 

3.1. Δεδομένα 

Η έρευνα βασίζεται στην μελέτη της μεταβλητότητας στις αποδόσεις του χρυσού 

(gold), του αργύρου (silver) και του αργού πετρελαίου (crude oil). Για την παρούσα 

έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ημερήσιες  χρονολογικές σειρές για την περίοδο 

01/07/1991 με 31/03/2016. Οι τιμές του χρυσού αντλήθηκαν από την βάση 

δεδομένων του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council) ενώ αυτές 

του αργύρου από τη βάση δεδομένων Fred και αφορούν τιμές κλεισίματος  

εκφρασμένες σε δολάριο ανά ουγκιά. Οι τιμές του αργού πετρελαίου (WTI-West 

Texas Intermediate) αντλήθηκαν επίσης  από την βάση δεδομένων Fred, αφορούν 

τιμές κλεισίματος και είναι εκφρασμένες σε δολάριο ανά βαρέλι. Αρχικά 

υπολογίζουμε τις αποδόσεις των μεταβλητών και η σχέση που τις δίνει για την 

χρονική περίοδο t δίνεται από τον τύπο: 

          𝑅𝑡=log(
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
)  

όπου 

               𝑃𝑡: η τιμή κλεισίματος της μετοχής τη χρονική στιγμή t και 

           𝑃𝑡−1: η τιμή κλεισίματος της μετοχής τη χρονική στιγμή t-1 

Όλες οι μεταβλητές μετατράπηκαν σε λογαριθμικές τιμές προκειμένου να 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. 

Στην παρούσα έρευνα, θα μελετηθεί η διάχυση της μεταβλητότητας στις  αποδόσεις 

των μεταβλητών για τρεις διαφορετικές περιόδους και θα εκτιμηθούν τρία 

οικονομετρικά υποδείγματα, ένα για κάθε περίοδο. Το πρώτο υπόδειγμα αφορά σε 

όλη την χρονολογική περίοδο 1991-2016 (25 έτη), το δεύτερο αναφέρεται στην 

περίοδο 1991-2006 (περίοδος πριν την κρίση) και το τρίτο σε διάστημα 6 ετών από 

2010-2016 (περίοδος μετά την κρίση). Σκοπός της διαίρεσης των χρονολογικών  

περιόδων είναι να μελετηθεί η διάχυση της μεταβλητότητας  των τιμών των 

μεταβλητών σε διάστημα που συμπεριλαμβάνει την χρηματοοικονομική κρίση του 
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2007-2009 καθώς και σε περιόδους πριν και μετά την κρίση με σκοπό τη σύγκριση 

των αποτελεσμάτων και τη σημασία της επιρροής της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

στην μετάδοση της μεταβλητότητας στις χρηματιστηριακές τιμές των μεταβλητών 

χρυσού, αργύρου και αργού πετρελαίου. Η έρευνα αυτή θα βασιστεί σε βασικά 

οικονομετρικά υποδείγματα για κάθε περίοδο. 

3.2. Μεθοδολογία 

3.2.1. Έλεγχος στασιμότητας (επαυξημένος έλεγχος Dicκkey-Fuller- ADF) 

Ο έλεγχος στασιμότητας του επαυξημένου Dicκey-Fuller χρησιμοποιείται με σκοπό 

να ελεγχθεί η στασιμότητα των αποδόσεων των μεταβλητών. Ως αποδόσεις 

ορίζονται να είναι οι πρώτες λογαριθμικές διαφορές των τιμών των μεταβλητών. Ο 

επαυξημένος Dicκey-Fuller είναι μια τροποποιημένη μορφή του απλού Dicκey-Fuller 

και πλεονεκτεί έναντι αυτού καθώς επιτρέπει οι χρονολογικές σειρές να ακλουθούν 

αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα μεγαλύτερης από πρώτης τάξης με σκοπό την 

διόρθωση της αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων. Ο αριθμός των χρονικών 

υστερήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζει την ύπαρξη μη αυτοσυσχετιζόμενων 

καταλοίπων. Η επιλογή των χρονικών υστερήσεων γίνεται τόσο με τη χρήση του 

ελέγχου  Breusch – Godfrey των πολλαπλασιαστών του Lagrange (LM) όσο και με τα 

διάφορα κριτήρια πληροφοριών (Akaike, Schwartz κ.α.). Οι υποθέσεις του ελέγχου 

είναι οι ακόλουθες: 

Η0: η χρονολογική σειρά περιέχει μια μοναδιαία ρίζα άρα είναι μη στάσιμη-Ι(1) 

Η1: η χρονολογική σειρά δεν περιέχει μια μοναδιαία ρίζα άρα είναι στάσιμη-Ι(0)   

Οι υποθέσεις ελέγχονται με τη χρήση της t στατιστικής (t-statistic) χρησιμοποιώντας 

τις κριτικές τιμές των πινάκων για τα επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. 

3.2.2. Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger (Granger causality test) 

Στην οικονομική θεωρία είναι σχεδόν αδύνατο να καθοριστεί η κατεύθυνση της 

επιρροής της μιας μεταβλητής σε μια άλλη εκ των προτέρων. Παρόλα αυτά, είναι 

μια σημαντική πληροφορία για τη μελέτη των χρονολογικών σειρών. Η 

παλινδρόμηση μιας μεταβλητής πάνω σε μία άλλη μπορεί να δίνει ως αποτέλεσμα 

τη συσχέτιση των δυο μεταβλητών, όμως αυτό το συμπέρασμα δεν είναι αρκετό για 
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τον έλεγχο της σχέσης αιτίας-αιτιατού που μπορεί να υπάρχει μεταξύ δύο η 

περισσότερων μεταβλητών. Με άλλα λόγια υψηλή συσχέτιση των μεταβλητών δεν 

συνεπάγεται και σχέση αιτιότητας ανάμεσα τους. Ο Granger πρώτος (1969) 

ανέπτυξε μια νέα οικονομική έννοια με σκοπό την αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος, την αυτότητα κατά Granger (Granger causality). Βάσει της οικονομικής 

αυτής έννοιας δόθηκε η δυνατότητα ελέγχου της σχέσης αιτίας-αιτιατού μεταξύ των 

μεταβλητών. Ο έλεγχος κατά  Granger δίνει αποτελέσματα τόσο για την ύπαρξη 

σχέσης αιτίας-αιτιατού όσο και για την κατεύθυνση της αιτιότητας ανάμεσα στις 

μεταβλητές. Γενικά, ισχύει ότι μια μεταβλητή αιτιάζει κατά Granger μια άλλη αν  οι 

χρονικές υστερήσεις της μεταβλητής επηρεάζουν την άλλη. Ο έλεγχος αιτιότητας -

συνήθως είναι ένας έλεγχος F του Wald (1940)- βασίζεται στο γεγονός ότι 

μελλοντικές και παρελθούσες τιμές μιας μεταβλητής δεν επηρεάζουν την άλλη, 

δηλαδή η αιτιότητα είναι δεδομένη εκ των προτέρων (a priori). Σε ένα οικονομετρικό 

υπόδειγμα οι υποθέσεις αιτιότητας είναι οι ακόλουθες: 

Η0: Η μια μεταβλητή δεν αιτιάται κατά της άλλης 

Η1: Η μια μεταβλητή αιτιάται κατά της άλλης 

Αν η τιμή της στατιστικής F είναι μεγαλύτερη από την εκάστοτε κριτική τιμή της για 

κάποιο επίπεδο σημαντικότητας τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση H0 και 

συνεπώς οι υστερήσεις της μιας μεταβλητής επηρεάζουν σημαντικά την δεύτερη 

μεταβλητή. Συνεπώς, υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών.   

3.2.3. Υποδείγματα  ARCH-GARCH 

Πολλοί ερευνητές μελετώντας τις χρονολογικές σειρές παρατήρησαν  κυρίως στις 

χρηματοοικονομικές σειρές να  εμφανίζονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά όπως 

έντονη ασυμμετρία και κύρτωση καθώς και ότι μικρές και μεγάλες τιμές των 

καταλοίπων τείνουν να εμφανίζονται κατά ομάδες (volatility clustering). Προς 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά παραβίαζαν 

τις μέχρι τότε συνθήκες των ήδη υπαρχόντων μοντέλων, ο Engle πρώτος το 1982 

μελετώντας τον πληθωρισμό της Μεγάλης Βρετανίας, παρατήρησε τέτοιου είδους 

χαρακτηριστικά γεγονός που αποδείκνυε ότι η διακύμανση έχει έναν τύπο 

ετεροσκεδαστικότητας, η οποία εξαρτάται από τις προηγούμενες τιμές του 

διαταρακτικού όρου (υπό συνθήκη μεταβλητότητα). Συνεπώς, εμφανίζονται τα 

αυτοπαλίνδρομα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα (autoregressive 
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conditional heteroscedasticity models, ARCH models) με σκοπό την αντιμετώπιση 

των παραπάνω προβλημάτων. 

Στα υποδείγματα ARCH η διακύμανση του διαταρακτικού όρου μεταβάλλεται 

διαχρονικά άρα εμφανίζεται ετεροσκεδαστικότητα καθώς αυτή η διακύμανση 

εξαρτάται από τη μεταβλητότητα των παρελθοντικών τιμών. 

Η γενικευμένη μορφή του υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματος ARCH  

με q υστερήσεις , ARCH(q), δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 

 

𝜎𝑡
2=𝛼0 +  ∑ 𝛼𝑖

𝑝
𝜄=1 𝑢𝑡−𝑖

2  

 

και η διακύμανση εξαρτάται από τις q υστερήσεις των τετραγώνων των καταλοίπων. 

Ο έλεγχος ARCH ισοδυναμεί με τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης ότι οι 

συντελεστές α0,α1,…αp στην παραπάνω σχέση είναι ίσοι με μηδέν, δηλαδή 

 Ho: α1=α2=…=αp = 0 (ομοσκεδαστικότητα) 

 Η1: κάποιο από τα αi είναι διάφορο του μηδενός (ετεροσκεδαστικότητα) 

Εν συνεχεία, ο Bollerslev τo 1986 επέκτεινε την θεωρία του Engle και επέτρεψε στην 

υπό συνθήκη διακύμανση να έχει την μορφή μιας διαδικασίας ARMA και ανέπτυξε 

τα γενικευμένα μοντέλα ARCH, γνωστά ως υποδείγματα GARCH(p,q) (generalized 

ARCH). 

Το κλασικό υπόδειγμα GARCH(p,q) με σt
2  να ορίζεται η υπό συνθήκη διακύμανση , 

προτείνεται από τον Bollerslev (1986) και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:  
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    𝑦𝑡 =  ∑ 𝜑𝑖

𝑝

𝑖=1

𝑦𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡 

                                                                            με    𝑢𝑡 =  𝜎𝑡 𝜀𝑡 

 

   𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝑎𝑖

𝑝

𝑖=1

𝑢𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝛽𝑗

𝑞

𝑗=1

𝜎𝑡−𝑗
2  

 

όπου η διακύμανση μεταβάλλεται διαχρονικά και εξαρτάται από τις χρονικές της 

υστερήσεις. Οι τιμές των παραμέτρων αi και βj προσδιορίζουν τη βραχυχρόνια 

δυναμική συμπεριφορά της μεταβλητότητας που προκύπτει από το μοντέλο GARCH. 

Υψηλές τιμές των συντελεστών αi υποδηλώνουν έντονες αντιδράσεις (διακυμάνσεις) 

της μεταβλητότητας στις κινήσεις της αγοράς ενώ υψηλές τιμές των βj υποδηλώνουν 

διάρκεια της μεταβλητότητας καθώς σοκ στη διακύμανση εξαλείφονται αργά. 

Η πιο απλή μορφή των υποδειγμάτων της οικογένειας GARCH είναι το μοντέλο 

GARCH(1,1) καθώς ένα τέτοιου είδους υπόδειγμα θεωρείται ικανό ώστε να συλλάβει 

την ομαδοποίηση των καταλοίπων σε ομάδες (volatility clustering) και σπάνια στη 

χρηματοοικονομική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται υποδείγματα GARCH 

υψηλότερης τάξης. Σε ένα υπόδειγμα GARCH(1,1), όπου σt 
2 ορίζεται να είναι η υπό 

συνθήκη διακύμανση, είναι αναγκαίο η τιμή της να ορίζεται αυστηρά θετική. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι συντελεστές στην εξίσωση της υπό συνθήκης διακύμανσης (αi , 

βi  για κάθε i=1,2,3,…..q) απαιτείται συνήθως να είναι μη-αρνητικοί. Στο υπόδειγμα 

GARCH(1,1) η υπό συνθήκη διακύμανση (conditional variance) είναι μεταβαλλόμενη 

ενώ η διακύμανση (unconditional variance) είναι σταθερή και ίση με 

𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑡) =  
𝑎0

1−(𝑎1+𝛽1)
   όπου επιβάλλεται να ικανοποιείται η σχέση α1+β1<1. 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν μοντέλα GARCH πρώτης τάξης. 
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3.2.4. Πολυμεταβλητά υποδείγματα GARCH 

Τα πολυμεταβλητά μοντέλα GARCH είναι μια κατηγορία επέκτασης των 

μονομεταβλητών υποδειγμάτων. Τα πολυμεταβλητά υποδείγματα GARCH 

πλεονεκτούν σε σχέση με τα γενικευμένα υποδείγματα ARCH καθώς τα δεύτερα δεν 

λαμβάνουν υπόψη την πιθανή συσχέτιση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις 

οικονομικές μεταβλητές, δηλαδή την επιρροή της μιας  τιμής της μεταβλητής πάνω 

στις τιμές των υπόλοιπων μεταβλητών. Τα πολυμεταβλητά υποδείγματα διατηρούν 

γενικότερα  την ίδια μορφή με τα μονομεταβλητά μοντέλα με την διαφορά ότι 

εισάγουν έναν πίνακα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων που μεταβάλλεται στον 

χρόνο καθώς επιτρέπουν την είσοδο πολλών μεταβλητών. Τα πιο βασικά 

πολυμεταβλητά υποδείγματα είναι τα VECΗ, diagonal VECH και BEKK.      

3.2.4.1. VECH-GARCH model                           

Μια γενική μορφή του υποδείγματος VECH έχει προταθεί από τους Bollerslev, Engle 

και Wooldridge (1988) και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

*Για ευκολία αναλύουμε το διμεταβλητό υπόδειγμα VECH 

VECH (Ht) = C +A*VECH (Ξt-1*Ξ’t-1) + B*VECH (Ht-1) με Ξt|Ψt-1 ~N (0,Ht)   (1) 

 όπου: 

 Ht   έχει οριστεί να είναι η 2x2 μήτρα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων για την 

οποία ισχύει: 

 𝐻𝑡= [
ℎ11𝑡 ℎ12𝑡

ℎ21𝑡 ℎ22𝑡
]                     

 με   ℎ11𝑡 = 𝑉𝑎𝑟(𝑦1𝑡|𝛹𝑡−1)     και    ℎ12𝑡 = 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑦1𝑡 , 𝑦2𝑡|𝛹𝑡−1) 

        ℎ22𝑡 = 𝑉𝑎𝑟(𝑦2𝑡|𝛹𝑡−1)              ℎ21𝑡 = 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑦2𝑡 , 𝑦1𝑡|𝛹𝑡−1) 

Όπου: 𝑦1𝑡 , 𝑦2𝑡οι δύο τυχαίες μεταβλητές  

Επιπλέον, Ξt  ορίζεται να είναι η 2x2 μήτρα των επιμέρους σφαλμάτων και Ξ’t  ο 

αντίστροφος πίνακας του Ξt με: 

𝛯𝑡 = [
𝜀11𝑡 𝜀12𝑡

𝜀21𝑡 𝜀22𝑡
] 
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όπου τα 𝜀𝑖𝑗𝑡 είναι οι τιμές των τυχαίων όρων που επιδρούν την περίοδο t στην 

αντίστοιχη τιμή της μεταβλητής 𝑦𝑗𝑡. 

Τέλος, οι μήτρες Α,Β,C ορίζονται ως οι 2x2 πίνακες των σταθερών συντελεστών  

𝛢 = [
𝛼11 𝛼12

𝛼21 𝛼22
]     𝛣 = [

𝛽11 𝛽12

𝛽21 𝛽22
]   και 𝐶 = [

𝑐11 𝑐12

𝑐21 𝑐22
] 

 

Ο τελεστής VECH εφαρμοσμένος σε έναν τετραγωνικό πίνακα λαμβάνει το άνω 

τριγωνικό τμήμα του πίνακα και επαναταξινομεί τα στοιχεία του σε ένα διάνυσμα 

στήλη. Έτσι, από τη σχέση (1) προκύπτει: 

𝛨𝑡 =

ℎ11𝑡

ℎ22𝑡

ℎ12𝑡

 

όπου ℎ𝑖𝑖𝑡 : υπό συνθήκη διακυμάνσεις (conditional variances) 

           ℎ𝑖𝑗𝑡 : υπό συνθήκη συνδιακυμάνσεις (conditional covariances ) με  i≠ j  

                     την περίοδο t 

Τελικά, βάσει των παραπάνω σχέσεων προκύπτει ότι: 

 VECH (Ξt Ξ’t )=VECH ( [
𝜀11𝑡 𝜀12𝑡

𝜀21𝑡 𝜀22𝑡
] [

𝜀11𝑡 𝜀21𝑡

𝜀12𝑡 𝜀22𝑡
] )  =  

VECH ([
𝜀11𝑡

2 + 𝜀12𝑡
2 𝜀11𝑡𝜀21𝑡 + 𝜀12𝑡𝜀22𝑡

𝜀21𝑡𝜀11𝑡 + 𝜀22𝑡𝜀12𝑡 𝜀21𝑡
2 + 𝜀22𝑡

2 ]) = VECH   
𝜀11𝑡

2 + 𝜀12𝑡
2

𝜀21𝑡
2 + 𝜀22𝑡

2

𝜀11𝑡𝜀21𝑡 + 𝜀12𝑡𝜀22𝑡

 

 

Με ανάλυση των πινάκων προκύπτει μια ισοδύναμη μορφή του πολυμεταβλητού 

υποδείγματος GARCH: 

ℎ11𝑡 = 𝑐11 + 𝑎11𝜀1𝑡−1
2 + 𝛼12𝜀2𝑡−1

2 + 𝛼13𝜀1𝑡−1𝜀2𝑡−1 + 𝛽11ℎ11𝑡−1 + 𝛽12ℎ22𝑡−1

+ 𝛽13ℎ12𝑡−1 
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ℎ22𝑡 = 𝑐21 + 𝑎21𝜀1𝑡−1
2 + 𝛼22𝜀2𝑡−1

2 + 𝛼23𝜀1𝑡−1𝜀2𝑡−1 + 𝛽21ℎ11𝑡−1 + 𝛽22ℎ22𝑡−1

+ 𝛽23ℎ12𝑡−1 

 

ℎ12𝑡 = 𝑐31 + 𝑎31𝜀1𝑡−1
2 + 𝛼32𝜀2𝑡−1

2 + 𝛼33𝜀1𝑡−1𝜀2𝑡−1 + 𝛽31ℎ11𝑡−1 + 𝛽32ℎ22𝑡−1

+ 𝛽33ℎ12𝑡−1 

 

Οι διακυμάνσεις και οι συνδιακυμάνσεις των μεταβλητών εξαρτώνται από τις 

προηγούμενες τιμές των τυχαίων όρων και των διακυμάνσεων και 

συνδιακυμάνσεων κάθε μεταβλητής. 

3.2.4.2. Diagonal VECH model 

Το πολυμεταβλητό υπόδειγμα VECH είναι ένα αρκετά σύνθετο μοντέλο και δύσκολο 

στην εκτίμηση του υπόδειγμα  καθώς υπάρχει πληθώρα παραμέτρων. Συνεπώς, 

εισάγεται στην οικονομική θεωρία το διαγώνιο υπόδειγμα VECH στο οποίο οι 

πίνακες των σταθερών συντελεστών Α,Β ορίζονται να είναι διαγώνιοι. Η συνθήκη 

αυτή έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των παραμέτρων του υποδείγματος. 

(Bollerslev, Engle και Wooldridge, 1988). Η τελική μορφή του πολυμεταβλητού VECH 

είναι η εξής: 

ℎ𝑖𝑗,𝑡 = 𝜔𝑖𝑗 + 𝛼𝑖𝑗𝜀𝑖,𝑡−1𝜀𝑗,𝑡−1 + 𝛽𝑖𝑗𝜀𝑖𝑗,𝑡−1    για  i,j=1,2 

όπου: 𝜔𝑖𝑗, 𝑎𝑖𝑗 , 𝛽𝑖𝑗 οι παράμετροι του υποδείγματος 

Ένα μειονέκτημα του διαγώνιου υποδείγματος είναι ότι δεν εξασφαλίζει την 

συνθήκη της θετικά ορισμένης μήτρας Ht. Η ισχύς της συνθήκης αυτής είναι πολύ 

σημαντική καθώς αρνητικές τιμές στην μήτρα Ηt δεν μπορούν εύκολα να 

ερμηνευτούν οικονομετρικά. Αυτό το πρόβλημα έρχεται να αντιμετωπίσει ένα νέο 

υπόδειγμα το πολυμεταβλητό υπόδειγμα BEKK. 

3.2.4.3. BEKK model 

Ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα BEKK (Engle,Kroner, 1995) είναι μια εξελιγμένη 

μορφή του πολυμεταβλητού VECH το οποίο ενσωματώνει τον περιορισμό ότι ο 
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πίνακας διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων Ηt  είναι θετικά ορισμένος. Το υπόδειγμα 

αυτό έχει την ακόλουθη μορφή: 

Ht = M’M + A’Ht-1 A + B’Ξt-1 Ξ’t-1 B 

όπου        M: άνω τριγωνικός πίνακας των παραμέτρων  

              A ,B: 2x2 πίνακες των παραμέτρων και  

              Ξt ,Ξ’t:  2x2 μήτρες των επιμέρους σφαλμάτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.Οικονομετρική εκτίμηση 

4.1. Έλεγχοι Στασιμότητας  

Στην παρούσα οικονομετρική μελέτη χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις των 

χρηματιστηριακών τιμών των μεταβλητών οι οποίες υπολογίστηκαν ως οι πρώτες 

λογαριθμικές διαφορές των λογαριθμικών τιμών της εκάστοτε μεταβλητής. 

Προκειμένου να εφαρμοστούν τα οικονομετρικά υποδείγματα είναι αναγκαίο να 

εξασφαλιστεί ότι οι μεταβλητές είναι μη-στάσιμες-Ι(1)- καθώς και η στασιμότητα 

των αποδόσεων τους-Ι(0). Με χρήση του ελέγχου του επαυξημένου Dickey-Fuller 

(ADF) προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:   

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ADF) 

4.1. Πίνακας ADF 1991-2016 

    levels     1st differences 

  log_gold log_silver log_oil dlog_gold dlog_silver dlog_oil 

t-statistic -0.159158 -1.066409 -1.418748 -78.03402 -85.17901 -82.3024 

p-value 0.9411 0.7311 0.5747 0.0001 0.0001 0.0001 

 

4.2. Πίνακας ADF 1991-2006 

    levels     1st differences 

  log_gold log_silver log_oil dlog_gold dlog_silver dlog_oil 

t-statistic -0.267366 -0.393018 -0.909673 -61.74961 -65.36598 -63.7122 

p-value      0.9766      0.9080      0.7858       0.0001      0.0001     0.0001 

 

4.3. Πίνακας ADF 2010-2016 

    levels     1st differences 

  log_gold log_silver log_oil dlog_gold dlog_silver dlog_oil 

t-statistic -1.674089 -1.052577 -0.20539 -39.54417 -45.01722  -41.7597 

p-value      0.4443      0.7361    0.9353      0.0000       0.0001     0.0000 
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ,οι 

τιμές p-values είναι μικρότερες του 0.05 αντίθετα με τις πρώτες διαφορές όπου τα p-

value προκύπτουν μεγαλύτερα. Επίσης, οι τιμές των  t-statstιc προκύπτουν 

μεγαλύτερες κατά απόλυτη τιμή από τις κριτικές τιμές για επίπεδο σημαντικότητας 

5% γεγονός που αποδεικνύει τη στασιμότητα των αποδόσεων των μεταβλητών. Στα 

διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τιμές καθώς και οι αποδόσεις των 

μεταβλητών: 

4.1. Διάγραμμα τιμών και αποδόσεων χρυσού 

5.2

5.6

6.0

6.4

6.8

7.2

7.6

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

LOG_GOLD

 

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

DLOG_GOLD

 



32 
 

 

4.2. Διάγραμμα τιμών και αποδόσεων αργύρου 
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4.3. Διάγραμμα τιμών και αποδόσεων αργού πετρελαίου 
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4.2. Έλεγχοι ύπαρξης φαινομένων ARCH (arch effects) 

Επιπλέον, στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

περιγραφικές στατιστικές για το εύρος του δείγματος κάθε περιόδου  των 

χρονολογικών σειρών. Όλες οι μεταβλητές παρουσιάζουν σημαντική ασυμμετρία 

(skewness) και κύρτωση (kurtosis) γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη ARCH 

φαινομένων (ARCH effects) και στις τρεις χρονολογικές περιόδους. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

4.4. Πίνακας Περιγραφικών στατιστικών 1991-2016 

        

 

dlog_gold dlog_silver dlog_oil 

        

Mean 3.22E-18 -1.22E-17 -1.59E-17 

Median -5.86E-05 -0.000204 0.000395 

Maximum 0.069860 0.182581 0.167967 

Minimum -0.096161 -0.187131 -0.175033 

Std. Dev 0.010260 0.019612 0.022617 

Skeewness -0.178874 -0.381834 -0.044733 

Kurtosis 9.701016 12.54565 7.251100 

Jarque-
Bera 

11389.24 23193.12 4572.697 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 

 

4.5. Πίνακας Περιγραφικών στατιστικών 1991-2006 

        

 
dlog_gold dlog_silver dlog_oil 

        

Mean 5.37E-18 5.95E-18 1.98E-18 

Median -0.000142 -2.81E-04 0.000566 

Maximum 0.069918 0.102927 0.167786 

Minimum -0.062616 -0.161034 -0.175214 

Std. Dev 0.008512 0.016820 0.021425 

Skeewness 0.156988 -0.303862 -0.138325 

Kurtosis 10.21107 10.04483 6.988268 
Jarque-
Bera 8229.320 7897.743 2524.620 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 
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4.6. Πίνακας Περιγραφικών στατιστικών 2010-2016 

        

 
dlog_gold dlog_silver dlog_oil 

        

Mean -6.60E-18 1.08E-17 1.41E-17 

Median 0.000148 7.16E-05 0.000283 

Maximum 0.048324 0.173715 0.120028 

Minimum -0.096025 -0.186855 -0.107154 

Std. Dev 0.011221 0.022469 0.020329 

Skeewness -0.591422 -0.617814 0.075222 

Kurtosis 8.855058 13.6121 6.111782 
Jarque-
Bera 2285.059 7309.935 621.5767 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 

 

Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη ARCH φαινομένων (ARCH effects) 

ελέγχουμε τη συσσώρευση της μεταβλητότητας (volatility clustering) των 

καταλοίπων, δηλαδή κατά πόσο υψηλές και χαμηλές τιμές των καταλοίπων τείνουν 

να εμφανίζονται ανά ομάδες  όπως επίσης και ότι χρονικές περίοδοι υψηλής 

μεταβλητότητας να ακολουθούνται από περιόδους χαμηλής και αντίθετα. 

 

4.4. Πίνακας καταλοίπων χρυσού 
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4.5. Πίνακας καταλοίπων αργύρου 
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4.6. Πίνακας καταλοίπων αργού πετρελαίου 
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Και στα τρία διαγράμματα διαπιστώνουμε ότι τα κατάλοιπα συσσωρεύονται σε 

ομάδες γεγονός που αποδεικνύει έντονη ύπαρξη ARCH φαινομένων (arch effects). 

Στην συνέχεια, μέσω ενός ελέγχου για την ετεροσκεδαστικότητα του μοντέλου            

(ARCH LM Test) επιτρέπεται ακόμη ένας έλεγχος για την ύπαρξη ARCH φαινομένων 

(arch effects) με  την μηδενική υπόθεση: 
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Η0: ΔΕΝ υπάρχουν ARCH effect  

Η1: Υπάρχουν ARCH effect 

Όσο απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση τόσο γίνεται δυνατή η χρήση υποδειγμάτων 

της οικογένειας ARCH. 

4.3. Οικονομετρική εκτίμηση των υποδειγμάτων GARCH 

Συνεπώς, οι παραπάνω έλεγχοι υποδεικνύουν τη χρήση μοντέλων της οικογένειας 

GARCH προκειμένου να αποφευχθεί η ύπαρξη ARCH φαινομένων.  

Η επιλογή του καλύτερου υποδείγματος, δηλαδή πόσες υστερήσεις θα έχει η 

εξίσωση του μέσου, γίνεται βάσει της ελάχιστης τιμής των κριτηρίων πληροφοριών 

Akaike (AIC) και Schwarz(SC) καθώς και του ελέγχου για τήρηση των μη-αρνητικών 

περιορισμών των υποδειγμάτων GARCH (α+β<1 και α,β>0). Τα αποτελέσματα για 

την επιλογή του καλύτερου υποδείγματος παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

4.7. Πίνακας καλύτερου υποδείγματος GARCH 1991-2016 

    C AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) 

dlog_gold AIC -6.606739 -6.606271 -6.605792 -6.605117 -6.604474 -6.604096 -6.193908 

  SC -6.602317 -6.600742 -6.599156 -6.597375 -6.595624 -6.594138 -6.182843 

    α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 

dlog_silver AIC -5.322553 -5.329260 -5.328695 -5.328750 -5.328575 -5.328035 -5.328038 

  SC -5.318130 -5.323731 -5.322059 -5.321007 -5.319725 -5.318077 -5.316973 

    α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 

dlog_oil AIC -4.942680 -4.944735 -4.944024 -4.944026 -4.943943 -4.943444 -4.942812 

  SC -4.938257 -4.939206 -4.937388 -4.936283 -4.935093 -4.933487 -4.931746 

    α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 
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4.8. Πίνακας  καλύτερου υποδείγματος GARCH 1991-2006 

    C AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) 

dlog_gold AIC -6.942898 -6.942367 -6.942769 -6.941760 -6.940887 -6.940117 -6.940092 

  SC -6.936314 -6.934135 -6.932888 -6.930229 -6.927707 -6.925286 -6.923609 

    α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 

dlog_silver AIC -5.602276 -5.608608 -5.607925 -5.608128 -5.607602 -5.606770 -5.606199 

  SC -5.595691 -5.600376 -5.598044 -5.596597 -5.594421 -5.591939 -5.589716 

    α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 

dlog_oil AIC -4.953456 -4.955131 -4.954060 -4.954593 -4.954552 -4.953606 -4.952852 

  SC -4.946872 -4.946898 -4.944179 -4.943063 -4.941372 -4.938774 -4.936369 

    α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 

 

 

4.9. Πίνακας καλύτερου υποδείγματος GARCH 2010-2016 

    C AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) 

dlog_gold AIC -6.203297 -6.202347 -6.203529 -6.202200 -6.201479 -6.202345 -6.200735 

  SC -6.189406 -6.184974 -6.182670 -6.177853 -6.173638 -6.171008 -6.165897 

    α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 

dlog_silver AIC -4.985494 -4.993964 -4.992789 -4.991383 -4.989964 -4.990362 -4.991244 

  SC -4.971603 -4.976592 -4.971931 -4.967035 -4.962123 -4.959025 -4.956406 

    α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1 

dlog_oil AIC -5.168115 -5.170558 -5.170241 -5.168394 -5.166922 -5.165465 -5.164098 

  SΒC -5.154224 -5.153185 -5.149383 -5.144046 -5.139082 -5.134127 -5.129260 

    α+β<1 α+β<1 α+β<1 α+β<1  α+β<1 α+β<1 α+β<1 

 

 

Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω πινάκων κα τη χρήση του κριτηρίου 

Akaike (AIC) για την περίοδο 1991-2016 (full sample) προκύπτει ότι το καλύτερο 

υπόδειγμα για την απόδοση του χρυσού είναι το GARCH(1,1) συμπεριλαμβανομένου 

μόνο του σταθερού όρου στην εξίσωση του μέσου, ενώ για τις αποδόσεις αργύρου 

και πετρελαίου προκύπτει το GARCH(1,1)-AR(1), δηλαδή σταθερός όρος και μια 

υστέρηση στην εξίσωση του μέσου. 
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Όσον αφορά στις υποπεριόδους 1991-2016 το καλύτερο υπόδειγμα για την 

μεταβλητή του χρυσού είναι το GARCH(1,1) με σταθερό όρο στην εξίσωση του 

μέσου, για τις αποδόσεις του αργύρου προκύπτει το GARCH(1,1)-AR(1) όπως επίσης 

και για τον δείκτη αργού πετρελαίου. 

Τέλος, για την περίοδο 2010-2016 για τις αποδόσεις χρυσού, αργύρου και αργού 

πετρελαίου τα καλύτερα υποδείγματα που προκύπτουν είναι τα GARCH(1,1)-AR(2), 

GARCH(1,1)-AR(1) και GARCH(1,1)-AR(1) αντίστοιχα. 

 

4.4. Οι υπό συνθήκη διακυμάνσεις των μεταβλητών (GARCH) 

Δεδομένων των καλύτερων μοντέλων GARCH προκύπτουν οι υπό συνθήκη 
διακυμάνσεις (conditional variances)  της εκάστοτε μεταβλητής  και τα γραφήματα 
αυτών παρουσιάζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν:  

 

4.7. Γράφημα της υπό συνθήκης διακύμανσης  χρυσού 1991-2016 
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4.8.   Γράφημα της υπό συνθήκης διακύμανσης  αργύρου 1991-2016 
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4.9. Γράφημα της υπό συνθήκης διακύμανσης  αργού πετρελαίου  1991-2016 

.000

.001

.002

.003

.004

.005

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

CV_OIL

 



41 
 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω γραφήματα χρυσός, ασήμι και αργό πετρέλαιο 

εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα όλη τη διάρκεια των 25 ετών. Η διακύμανση των 

πολύτιμων μετάλλων αρχικά παρουσιάζεται πιο ομαλή με τάση να γίνεται 

εντονότερη τη τελευταία δεκαετία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην προτίμηση των 

επενδυτών στα πολύτιμα μέταλλα καθώς θεωρούνται αντισταθμιστικοί παράγοντες 

του πληθωρισμού και σταθεροποιητικές δυνάμεις της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι 

την μεγαλύτερη διακύμανση παρουσιάζουν την περίοδο της χρηματοοικονομικής 

κρίσης με αποκορύφωμα το 2008. Όσον αφορά στη στο πετρέλαιο, φαίνεται ότι 

παρουσιάζει πιο έντονες διακυμάνσεις από αυτές των μετάλλων και η διακύμανση 

του εμφανίζει την υψηλότερη τιμή της επίσης το 2008. 

 

4.10. Γράφημα της υπό συνθήκης διακύμανσης  χρυσού 1991-2006 
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4.11. Γράφημα της υπό συνθήκης διακύμανσης  αργύρου 1991-2006 
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4.12. Γράφημα της υπό συνθήκης διακύμανσης  αργού πετρελαίου 1991-2006 
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Την χρονολογική περίοδο 1991-2006 (περίοδος πριν την κρίσης) οι διακυμάνσεις 

χρυσού και αργύρου παρουσιάζονται ανάλογες μέχρι το 2000 όπου εκεί εμφανίζεται 

μια έντονη διακύμανση του χρυσού καθώς και υψηλές είναι οι διακυμάνσεις του το 

2006 που ίσως λειτουργεί ως προάγγελος της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-

2009. Το αργό πετρέλαιο παρουσιάζει λιγότερη σταθερή πορεία στη διακύμανσή 

του από εκείνη των μετάλλων καθώς το πετρέλαιο, όπως προαναφέρθηκε, 

επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων στο πέρασμα των χρόνων. Στην συνέχεια, 

και μετά το τέλος της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης η τιμή κατέρρευσε στα 250 

δολάρια το 1999, όταν η Μεγάλη Βρετανία μαζί με άλλες κεντρικές τράπεζες 

αποφάσισαν να πουλήσουν ένα σημαντικό τμήμα των αποθεμάτων τους. Είναι 

φανερό πως το 2006 έχει χαμηλότερη διακύμανση από τα μέταλλα. 

4.13. Γράφημα της υπό συνθήκης διακύμανσης  χρυσού 2010-2016 
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4.14. Γράφημα της υπό συνθήκης διακύμανσης  αργύρου 2010-2016 
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4.15. Γράφημα της υπό συνθήκης διακύμανσης αργού πετρελαίου 2010-2016 
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Τέλος, οι διακυμάνσεις των μετάλλων μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση 

σταθεροποιούνται αρκετά με εξαίρεση το 2011 όπου παρουσιάζουν μια έντονη 

μεταβολή. Η διακύμανση του πετρελαίου εξακολουθεί να εμφανίζει πιο συχνές 

μεταβολές με μια έντονα υψηλή τιμή το 2015-2016. 

 

4.5. Έλεγχος αιτιότητας του μονομεταβλητού υποδείγματος GARCH(1,1) 

Όπως έχει αναφερθεί, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διάχυση της 

μεταβλητότητας στις αποδόσεις των μεταβλητών, δηλαδή η μελέτη της επιρροής της 

μεταβολής της  διακύμανσης της μιας μεταβλητής στην διακύμανση της άλλης. Για 

το λόγο αυτό εφαρμόζεται ένας έλεγχος αιτιότητας (Granger causality test) στα 

ζεύγη των υπό συνθήκη διακυμάνσεων των μεταβλητών χρυσός-πετρέλαιο, χρυσός-

άργυρος και άργυρος-πετρέλαιο. Οι υστερήσεις για τον έλεγχο αιτιότητας 

προέκυψαν μέσω ενός υποδείγματος VAR στις υπό συνθήκη διακυμάνσεις των 

μεταβλητών ανά αντίστοιχα ζεύγη και επιλέχθηκαν βάσει του κριτηρίου 

πληροφοριών Akaike. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα του 

ελέγχου:  

Granger causality Test 

4.10. Πίνακας αιτιότητας 1991-2016 (8lags-8lags-8 lags) 
 

Null Hypothesis:   F-statistic Prob. 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ gold 1.38974 0.1854 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ oil 5.68251 3.E-07 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ gold 3.87537 0.0001 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ silver 8.91538 3.E-12 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ oil 3.42035 0.0006 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ silver 0.57392 0.8002 

 

 

Την περίοδο των 25 ετών παρατηρείται βάσει του ελέγχου ότι υπάρχει σχέση 

αιτιότητας ανάμεσα στα δύο πολύτιμα μέταλλα σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η 

σχέση αυτή παρουσιάζεται αμφίδρομη καθώς απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση 

και στις δύο περιπτώσεις πως η μεταβλητότητα του χρυσού δεν επηρεάζει αυτήν 

του αργύρου και αντίστροφα (3.E-12<0.05 και 0.0001<0.05). Όσον αφορά στις 

σχέσεις πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων η μεταβλητότητα του χρυσού επιδρά 
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στις μεταβολές των τιμών του πετρελαίου όπως επίσης και η διακύμανση του 

αργύρου διαχέεται στη διακύμανση του πετρελαίου, δηλαδή η μεταβλητότητα 

πολύτιμων μετάλλων διαχέεται σε εκείνη του πετρελαίου.  

 

4.11. Πίνακας αιτιότητας 1991-2006 (5lags-7lags-7lags) 

Nyll Hypothesis:   F-statistic Prob. 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ gold 0.53451 0.7503 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ oil 0.67863 0.6396 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ gold 9.15222 3.E-11 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ silver 5.29829 5.E-06 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ oil 0.12371 0.9967 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ silver 0.35197 0.9297 

 

Σχετικά με την περίοδο 1991-2006 (την προ-κρίση περίοδο) τα αποτελέσματα 

εμφανίζουν κάποιες διαφορές από τα προηγούμενα. Είναι προφανές πως και εδώ 

παρουσιάζεται σημαντική αμφίδρομη σχέση αιτότητας μεταξύ των πολύτιμων 

μετάλλων. Σε αντίθεση με την περίοδο 1991-2016 η μεταβλητότητα των πολύτιμων 

μετάλλων δεν φαίνεται να διαχέεται στη διακύμανση του πετρελαίου όπως και το 

αντίστροφο. 

 

4.12. Πίνακας αιτιότητας 2010-2016 (2lags-8lags-6 lags) 

Null Hypothesis:   F-statistic Prob. 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ gold 0.12229     0.8849 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ oil 4.10605      0.0167 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ gold 2.27267      0.0204 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ silver 2.30625      0.0186 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ oil 1.02093 0.4097 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ silver 4.09351 0.0004 

 

Επιπρόσθετα, για τα τελευταία 6 χρόνια (2010-2016) εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή 

αμφίδρομη σχέση αιτιότητας ανάμεσα σε χρυσό και ασήμι. Η μεταβλητότητα του 

χρυσού τείνει να επιδρά σε αυτή του πετρελαίου ενώ αντίθετα μεταβολές των τιμών 

του πετρελαίου προκαλούν μεταβολές στην τιμή του αργύρου, γεγονός που δεν 

παρουσιάστηκε σε προηγούμενες περιόδους. 
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Τελος, στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι μεταβολές των διακυμάνσεων 

των μεταβλητών. Είναι φανερό πως και οι τρεις μεταβλητές παρουσιάζουν 

σημαντική μεταβολή στις υπό συνθήκη διακυμάνσεις τους γεγονός που 

ανταποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα. 

4.16. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων 1991-2016 
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4.17. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων 1991-2006 
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4.18. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων 2010-2016 
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4.6. Οικονομετρική εκτίμηση του πολυμεταβλητού BEKK 

Εκτιμώντας μονομεταβλητά υποδείγματα GARCH στις αποδόσεις των μεταβλητών 

και εφαρμόζoντας έναν έλεγχο αιτιότητας για κάθε μια από τις τρεις χρονικές 

περιόδους παρουσιάστηκαν σημαντικά αποτελέσματα. 

Βάσει της οικονομικής θεωρίας τα πολυμεταβλητά υποδείγματα GARCH υπερτερούν 

σε σχέση με τα μονομεταβλητά καθώς επιτρέπουν την είσοδο παραπάνω 

μεταβλητών και εκτιμούν όλες τις υπό συνθήκη διακυμάνσεις αυτών ταυτόχρονα. 

Οπότε, είναι περισσότερα αξιόπιστα για την μελέτη τέτοιου είδους οικονομικών 

ερευνών. 

Συνεπώς, πραγματοποιείται εκτίμηση τριών διμεταβλητών υποδειγμάτων BEKK με 

σκοπό τον έλεγχο των παραπάνω συμπερασμάτων που προέκυψαν από την 

εκτίμηση των μονομεταβλητών υποδειγμάτων GARCH. Τα υποδείγματα BEKK, όπως 

προαναφέρθηκε, εισάγουν μια 2x2 θετικά ορισμένη μήτρα διακυμάνσεων-

συνδιακυμάνσεων. Το πρόγραμμα εκτίμησης οικονομετρικών μοντέλων, Εviews, 

εκτιμά μόνο διαγώνια υποδείγματα BEKK για την απλούστευση της ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων. 
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Συνεπώς, εκτιμώντας τρία διμεταβλητά BEKK για κάθε ζεύγος μεταβλητών για κάθε 

χρονολογική περίοδο προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΕΚΚ 

Covariance specification: Diagonal BEKK  

GARCH = M + A1*RESID(-1)*RESID(-1)'*A1 + B1*GARCH(-1)*B1 

M is an indefinite matrix   

A1 is a diagonal matrix   
B1 is a diagonal matrix 
 

4.13. Πίνακας υποδείγματος ΒΕΚΚ 1991-2016 
Gold-oil   

     
      Transformed Variance Coefficients 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     M(1,1) 3.49E-07 4.14E-08 8.421906 0.0000 

M(1,2) 2.40E-07 8.91E-08 2.697811 0.0070 

M(2,2) 5.04E-06 6.00E-07 8.390858 0.0000 

A1(1,1) 0.212596 0.003392 62.68140 0.0000 

A1(2,2) 0.233837 0.006277 37.25097 0.0000 

B1(1,1) 0.976982 0.000794 1231.167 0.0000 

B1(2,2) 0.968052 0.001810 534.7581 0.0000 
     
     

 
4.14. Πίνακας υποδείγματος ΒΕΚΚ 
Gold-silver 

     
      Transformed Variance Coefficients 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     M(1,1) 2.69E-07 3.06E-08 8.794145 0.0000 

M(1,2) 3.41E-07 5.31E-08 6.420725 0.0000 

M(2,2) 1.52E-06 2.01E-07 7.556686 0.0000 

A1(1,1) 0.204611 0.003205 63.84038 0.0000 

A1(2,2) 0.216922 0.003709 58.47834 0.0000 

B1(1,1) 0.978923 0.000638 1533.854 0.0000 

B1(2,2) 0.975396 0.000911 1070.967 0.0000 
     
     
     

 

4.15. Πίνακας υποδείγματος ΒΕΚΚ 
Oil-silver 

     
      Transformed Variance Coefficients 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     M(1,1) 4.45E-06 5.33E-07 8.347323 0.0000 

M(1,2) 3.29E-07 1.57E-07 2.099861 0.0357 

M(2,2) 1.68E-06 2.53E-07 6.624812 0.0000 

A1(1,1) 0.217619 0.005577 39.01979 0.0000 

A1(2,2) 0.217645 0.005017 43.38473 0.0000 

B1(1,1) 0.972020 0.001563 621.7124 0.0000 

B1(2,2) 0.974885 0.001225 795.7420 0.0000 
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4.16. Πίνακας υποδείγματος ΒΕΚΚ 1991-2006  

Gold-oil 
     

      Transformed Variance Coefficients 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     M(1,1) 4.02E-07 5.10E-08 7.887400 0.0000 

M(1,2) 2.78E-07 1.02E-07 2.718044 0.0066 

M(2,2) 5.87E-06 7.91E-07 7.424666 0.0000 

A1(1,1) 0.225096 0.004915 45.79554 0.0000 

A1(2,2) 0.210875 0.007063 29.85472 0.0000 

B1(1,1) 0.973185 0.001150 845.9470 0.0000 

B1(2,2) 0.971707 0.002094 464.0491 0.0000 
     
     

 
 
4.17. Πίνακας υποδείγματος ΒΕΚΚ 
Gold-silver 

     
      Transformed Variance Coefficients 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     M(1,1) 2.23E-07 3.06E-08 7.274258 0.0000 

M(1,2) 2.53E-07 5.71E-08 4.435452 0.0000 

M(2,2) 1.22E-06 2.08E-07 5.874448 0.0000 

A1(1,1) 0.202994 0.003702 54.83128 0.0000 

A1(2,2) 0.212025 0.004293 49.39245 0.0000 

B1(1,1) 0.979035 0.000691 1416.569 0.0000 

B1(2,2) 0.976104 0.001062 919.4085 0.0000 
     
     

 
 
 

4.18. Πίνακας υποδείγματος ΒΕΚΚ  

Oil-silver 
     
      Transformed Variance Coefficients 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     M(1,1) 4.57E-06 6.36E-07 7.191311 0.0000 

M(1,2) 2.69E-07 1.73E-07 1.550207 0.1211 

M(2,2) 1.52E-06 2.80E-07 5.423897 0.0000 

A1(1,1) 0.187963 0.006069 30.97010 0.0000 

A1(2,2) 0.222757 0.006359 35.02744 0.0000 

B1(1,1) 0.977487 0.001649 592.7093 0.0000 

B1(2,2) 0.973168 0.001570 619.7297 0.0000 
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4.19. Πίνακας υποδείγματος ΒΕΚΚ 2010-2016 

Gold-oil 
     
      Transformed Variance Coefficients 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     M(1,1) 2.73E-06 3.95E-07 6.921334 0.0000 

M(1,2) 4.27E-07 2.68E-07 1.595708 0.1106 

M(2,2) 3.07E-06 1.14E-06 2.696561 0.0070 

A1(1,1) 0.158931 0.014001 11.35148 0.0000 

A1(2,2) 0.256574 0.016849 15.22740 0.0000 

B1(1,1) 0.976339 0.003491 279.6403 0.0000 

B1(2,2) 0.964661 0.004546 212.1829 0.0000 
     
     

 
 

4.20. Πίνακας υποδείγματος ΒΕΚΚ 

Gold-silver 
     
      Transformed Variance Coefficients 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     M(1,1) 3.47E-06 5.40E-07 6.424103 0.0000 

M(1,2) 1.09E-05 1.14E-06 9.591864 0.0000 

M(2,2) 4.42E-05 5.62E-06 7.865393 0.0000 

A1(1,1) 0.178464 0.013375 13.34284 0.0000 

A1(2,2) 0.358916 0.015088 23.78819 0.0000 

B1(1,1) 0.969783 0.004037 240.2163 0.0000 

B1(2,2) 0.880799 0.011136 79.09440 0.0000 
     
     

 
4.21. Πίνακας υποδείγματος ΒΕΚΚ 
Oil-silver 
 

     
      Transformed Variance Coefficients 
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     M(1,1) 2.63E-06 9.44E-07 2.788275 0.0053 

M(1,2) 4.40E-06 1.38E-06 3.197333 0.0014 

M(2,2) 4.42E-05 6.65E-06 6.648273 0.0000 

A1(1,1) 0.231002 0.013903 16.61546 0.0000 

A1(2,2) 0.358071 0.018314 19.55137 0.0000 

B1(1,1) 0.970994 0.003482 278.8707 0.0000 

B1(2,2) 0.881135 0.014080 62.58145 0.0000 
     
     

 

 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, σχεδόν όλοι οι συντελεστές των 

διμεταβλητών υποδειγμάτων ΒΕΚΚ προκύπτουν στατιστικά σημαντικοί, γεγονός που 

αποδεικνύει τη σημασία εκτίμησης των υποδειγμάτων αυτών. Οι συντελεστές των 

υπό συνθήκη διακυμάνσεων εξαρτώνται από τις υστερήσεις των διακυμάνσεων και 

συνδιακυμάνσεων καθώς και από τις υστερήσεις των διαταρακτικών όρων.  
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4.7. Οι υπό συνθήκη διακυμάνσεις των μεταβλητών (ΒΕΚΚ) 

Το υπόδειγμα ΒΕΚΚ εκτιμά ταυτόχρονα τόσο τις διακυμάνσεις των αποδόσεων των 

μεταβλητών όσο και τις συνδιακυμάνσεις τους. Η μεταβλητότητα των υπό συνθήκη 

διακυμάνσεων ανά ζεύγη απεικονίζονται στα παρκάτω διαγράμματα: 

4.19. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων χρυσού και πετρελαίου 1991-2016 (ΒΕΚΚ) 
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4.20. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων χρυσού και αργύρου 1991-2016 (ΒΕΚΚ) 
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4.21. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων  αργύρου και πετρελαίου 1991-2016 (ΒΕΚΚ) 
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4.22. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων χρυσού και πετρελαίου 1991-2006 (ΒΕΚΚ) 
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4.23. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων χρυσού και αργύρου 1991-2006 (ΒΕΚΚ) 
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4.24. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων πετρελαίου  και αργύρου 1991-2006 (ΒΕΚΚ) 
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4.25. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων χρυσού και πετρελαίου  2010-2016 
(ΒΕΚΚ) 
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4.26. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων χρυσού και αργύρου 2010-2016 
(ΒΕΚΚ) 
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4.27. Γραφήματα των υπό συνθήκη διακυμάνσεων πετρελαίου και αργύρου  2010-2016 
(ΒΕΚΚ) 
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Διαπιστώνουμε ότι οι μεταβολές στις υπό συνθήκη διακυμάνσεις των μεταβλητών 
είναι ανάλογες με αυτές που προέκυψαν από την εκτίμηση των μονομεταβλητών 
υποδειγμάτων GARCH, γεγονός που αποδεικνύει ότι η διακύμανση του χρυσού 
παρουσιάζει μεταβολές και η τιμή του χρυσού γίνεται υψηλότερη την περίοδο 2007-
2009 καθώς ήταν περίοδος παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και αστάθειας. Η 
μεταβολή της διακύμανσης του αργύρου φαίνεται να έχει ανάλογη πορεία με αυτήν 
του χρυσού γεγονός που ήταν αναμενόμενο καθώς η τιμή του αργύρου ακολουθεί 
σε χαμηλότερα επίπεδα βέβαια την τιμή του χρυσού, με εξαίρεση την περίοδο του 
2011 όπου η διακύμανση του αργύρου έχει μια έντονη μεταβλητότητα. Τέλος, η 
μεταβλητότητα του πετρελαίου παρουσιάζει μια λιγότερο σταθερή πορεία καθώς 
είναι έντονες και συχνές οι περίοδοι διακυμάνσεων του. Επίσης, παρατηρείται 
έντονη μεταβλητότητα  μετά το 2008 καθώς η χρηματοοικονομική κρίση φαίνεται να 
επηρεάζει αρκετά τη διακύμανση του αργού πετρελαίου. Παρόλα αυτά, η πορεία 
του δείκτη αυτού, όπως προαναφέρθηκε, επηρεάζεται πολύ και από ένα φάσμα 
διαφορετικών παραγόντων (πολιτικών, περίοδοι πολέμου, γεωπολιτικών κτλ).    
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4.8. Έλεγχος αιτιότητας του πολυμεταβλητού υποδείγματος ΒΕΚΚ 

Τέλος, προκειμένου να ελεγχθεί η διάχυση της μεταβλητότητας εφαρμόζεται ένας 
έλεγχος αιτιότητας (Granger causality test) με υστερήσεις που προκύπτουν από την 
εκτίμηση ενός υποδείγματος VAR στις υπό συνθήκη διακυμάνσεις επιλέγοντας των 
αριθμό υστερήσεων βάσει του κριτηρίου πληροφοριών Akaike. Tα συμπεράσματα 
είναι τα ακόλουθα: 

 
4.22.Πίνακας αιτιότητας 1991-2016 (8lags-8lags-8 lags) 

Null Hypothesis:   F-statistic Prob. 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ gold 1.35303 0.2121 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ oil 5.65316 4.E-07 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ gold 4.01392 9.E-05 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ silver 8.44983 2.E-11 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ oil 3.75763 0.0002 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ silver 0.62344 0.7589 

 

Όπως είναι φανερό από τον πίνακα εμφανίζονται σημαντικές σχέσεις αιτιότητας 

μεταξύ των μεταβλητών. Ισχυρή και αμφίδρομη είναι η διάχυση της μεταβλητότητας 

μεταξύ των πολύτιμων μετάλλων ενώ μεταβολές στη διακύμανση χρυσού και 

αργύρου τείνουν να προκαλούν μεταβολές στη διακύμανση του πετρελαίου. Τα 

αποτελέσματα είναι ανάλογα με αυτά που προέκυψαν και από το μονομεταβλητό 

υπόδειγμα GARCH. 

4.23. Πίνακας αιτιότητας 1991-2006 (5lags-7lags-7 lags) 

Null Hypothesis:   F-statistic Prob. 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ gold 0.54173 0.7448 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ oil 0.64505 0.6653 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ gold 8.61368 2.E-10 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ silver 4.81941 2.E-05 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ oil 0.10550 0.9980 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ silver 0.38607 0.9110 

 

Την περίοδο πριν την χρηματοοικονομική κρίση η μόνη σχέση αιτιότητας που 

εμφανίζεται είναι αυτή των πολύτιμων μετάλλων. Η μεταβλητότητα των μετάλλων 

δεν φαίνεται να επηρεάζει τη μεταβλητότητα του πετρελαίου. Όμοια με 1991-2016. 
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4.24. Πίνακας αιτιότητας 2010-2016 (2lags-8lags-8 lags) 

Null Hypothesis:   F-statistic Prob. 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ gold 0.12307 0.8842 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ oil 3.90191 0.0204 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ gold 1.71384 0.0906 

cv_ gold does not Granger Cause cv_ silver 2.34411 0.0167 

cv_ silver does not Granger Cause cv_ oil 1.20043 0.2948 

cv_ oil does not Granger Cause cv_ silver 2.49533 0.0108 

 

Τέλος, την περίοδο 2010-2016 τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ελάχιστα καθώς 

εμφανίζεται ισχυρή σχέση αιτιότητας με κατεύθυνση από τον χρυσό στον άργυρο 

και ασθενής για την αντίθετη κατεύθυνση.(για επίπεδο σημαντικότητας 10%). 

Μεταξύ των μετάλλων και του πετρελαίου παρουσιάζεται σημαντική αιτιώδης 

σχέση καθώς η μεταβλητότητα του χρυσού διαχέεται στη διακύμανση του 

πετρελαίου, ενώ αυτή του πετρελαίου μόνο στη διακύμανση του αργύρου. 

Όλα τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους ελέγχους αιτιότητας τόσο στα 

μονομεταβλητά υποδείγματα GARCH όσο και στα διμεταβλητά ΒΕΚΚ συμπίπτουν, 

γεγονός που αποδεικνύει την ευστάθεια των συμπερασμάτων της οικονομετρικής 

εκτίμησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Την τελευταία δεκαετία η αγορά του χρυσού παρουσιάζει σταθερή αύξηση των 

τιμών του, ενώ στην αγορά του αργού πετρελαίου υπήρξε απότομη αύξηση. Έτσι, 

την περίοδο 2002-2008 ο ετήσιος μέσος όρος του ποσοστού αύξησης του χρυσού 

ήταν 18.5% ενώ του πετρελαίου 53.9%.  

Το 2008,  λόγω γεγονότων στην παγκόσμια οικονομία και γεωπολιτικών γεγονότων, 

οι τιμές του πετρελαίου κορυφώθηκαν και όπως ήταν επόμενο, κορυφώθηκαν και οι 

τιμές άλλων αγαθών. Στη συνέχεια και ως σήμερα υποχώρησαν.   

Κατά την οικονομική κρίση του 2008 η τιμή του χρυσού άγγιξε ιστορικά υψηλά  και 

το 2012 με την κρίση του Ευρώ κορυφώθηκε, επιβεβαιώνοντας  πως ο χρυσός 

προσφέρεται ως επενδυτικό καταφύγιο. Τον Απρίλιο του 2008 η μεγαλύτερη τιμή 

του αργού πετρελαίου ήταν $ 145,81 το βαρέλι και η μικρότερη σημειώθηκε τον 

Αύγουστο του 2015 ($ 37,75 το βαρέλι). Το 2008 το πετρέλαιο έφθασε στο ιστορικό 

υψηλό επίπεδο της τιμής που προαναφέρθηκε. Υπήρξε αύξηση της τιμής του κατά 

625% από τη μέση τιμή της δεκαετίας του ’90 και 500% υψηλότερη από τα επίπεδα 

του 1998-1999. 

Το καλοκαίρι του 2014 οι τιμές του κατέρρευσαν σχετικά γρήγορα. Σήμερα έχει 

ανακάμψει στα 45 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με το χαμηλό επίπεδο που είχε το 

2016. Η διακύμανση αυτή εκφράζει την τάση των αγορών σε περιόδους οικονομικής 

αστάθειας. 

Την ασταθή πορεία της τιμής του πετρελαίου την τελευταία δεκαετία κάποιοι 

ερευνητές την αποδίδουν  στην ενδυνάμωση της τιμής του ευρώ σε σχέση με το 

δολάριο. Άλλοι οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

στην ισοτιµία ευρώ/δολαρίου. Για το ίδιο θέμα εκπρόσωποι του OPEC ( οργανισµός 

εξαγωγών πετρελαιοπαραγωγών χωρών) ανακοίνωσαν πολλές φορές τα τελευταία 

χρόνια πως όσο το δολάριο χάνει αξία έναντι του ευρώ, τόσο το πετρέλαιο θα 

ανατιμείται. 
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Αξίζει να σημειωθεί πως, σε περιόδους  που χαρακτηρίζονται από πολιτικές, 

χρηματοπιστωτικές κρίσεις, οικονομικές υφέσεις, γεγονότα που επηρεάζουν την 

προσφορά και τη ζήτηση του πετρελαίου η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί από 20% 

έως 45%.  

Τέλος, το 2011  οι τιμές του χρυσού αναρριχήθηκαν και έφθασαν σε νέα επίπεδα 

ρεκόρ, καθώς η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε κατά 8,6 δολάρια και έφθασε στα 1.468 

δολ. ανά ουγκιά ενώ του αργύρου ενισχύθηκε κατά  1,5% και ξεπέρασε  τα 40,6 

δολάρια ανά ουγκιά για πρώτη φορά στην ιστορία. Αυτό έγινε, διότι οι επενδυτές 

αναζήτησαν την ασφάλεια των πολύτιμων μετάλλων. 

Τέλος, βάσει της οικονομετρικής έρευνας προέκυψαν βασικά συμπεράσματα για τις 

αποδόσεις των τιμών του χρυσού και των πολύτιμων μετάλλων. Η διακύμανση 

αυτών παρουσιάζει μεταβολές και έχει έντονα υψηλές τιμές τις περιόδους 

οικονομικής ύφεσης και αστάθειας καθώς λειτουργούν αντισταθμιστικά του 

πληθωρισμού. Η διακύμανση του πετρελαίου παρουσιάζει συνεχείς μεταβολές 

καθώς η τιμή του επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων,  όπως οικονομικές 

κρίσεις, πολιτικά και γεωπολιτικά γεγονότα. Ειδικότερα μετά το 2008 εμφανίζει 

έντονη μεταβλητότητα. 

Και στις τρεις χρονολογικές περιόδους τα αποτελέσματα είναι παρεμφερή όπως 

προκύπτουν τόσο από τα μονομεταβλητά όσο και από τα πολυμεταβλητά 

υποδείγματα GARCH και η χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2009 φαίνεται να 

διαφοροποιεί λίγο τα συμπεράσματα. Γενικότερα και στις τρεις περιόδους 

παρατηρείται ισχυρή διάχυση μεταβλητότητας ανάμεσα στα πολύτιμα μέταλλα με 

εξαίρεση την περίοδο 2010-2016 όπου εμφανίζεται σημαντική μονόδρομη σχέση 

αιτιότητας με κατεύθυνση από τον χρυσό στον άργυρο και ασθενέστερη 

παρουσιάζεται η αντίθετη σχέση. 

Επιπλέον, όσον αφορά στη διάχυση μεταβλητότητας μεταξύ των τιμών πετρελαίου 

και των τιμών χρυσού και αργύρου εμφανίζονται λιγότερο σημαντικές σχέσεις 

αιτιότητας με σημαντική κατεύθυνση από  τα μέταλλα προς το πετρέλαιο (κυρίως 

την περίοδο 1991-2016). Το συμπέρασμα αυτό συμπίπτει με τα συμπεράσματα των 

Bradley,T. Ewing, Farooq Malik (2013) οι οποίοι συμπεραίνουν άμεση και σημαντική 

μετάδοση της μεταβλητότητας μεταξύ αποδόσεων χρυσού και πετρελαίου όταν 

ληφθούν υπόψη τα breaks στη διακύμανση καθώς και οι Paresh Kumar Narayan, 



61 
 

Seema Narayan, Xinwei Zheng (2010) καταλήγουν σε μακροχρόνια σχέση μεταξύ 

όψεως και προθεσμιακών αγορών του χρυσού και του πετρελαίου.  

Όσον αφορά στην περίοδο 1991-2006, προκύπτει σημαντική σχέση αιτιότητας 

μεταξύ των μετάλλων αλλά δεν παρουσιάζεται διάχυση μεταβλητότητας μεταξύ 

μετάλλων και πετρελαίου, αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγουν και οι Soytas U, Sari 

R, Hammoudeh S, Hacihasanoglu E. (2009) συμπεραίνοντας πως δεν υπάρχει ένδειξη 

για σχέση αιτιότητας ανάμεσα στα ζεύγη των μεταβλητών χρυσός –πετρέλαιο και 

ασήμι-πετρέλαιο. Τέλος, την περίοδο 2010-2016 αποδεικνύεται μετάδοση 

μεταβλητότητας τόσο μεταξύ μετάλλων όσο και πετρελαίου και αργύρου. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα συμπίπτουν με 

συμπεράσματα που συμπεριλαμβάνονται σε μέρος της βιβλιογραφίας καθώς 

πληθώρα μελετών αποδεικνύουν διάχυση μεταβλητότητας μεταξύ χρυσού, αργύρου 

και πετρελαίου με σημαντικότερη σχέση αιτιότητας, αυτής των  πολύτιμων 

μετάλλων. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα εργασία αποτελεί μια εμπειρική μελέτη 

για τη διάχυση της μεταβλητότητας και επιδέχεται περεταίρω έρευνα. 
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