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Περίληψη 

 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ερευνήσει τη μεταβλητότητα και τις 

δευτερογενείς επιπτώσεις στα τέσσερα σκανδιναβικά χρηματιστήρια Oslo Børs 

Linked all-share index, AXLT Denmark: OMX Copenhagen 20, Sweden: OMX 

Stockholm 30 and Finland: OMX Helsinki 25. Με δεδομένο ότι υπάρχουν οι 

επιδράσεις ARCH  στις αποδόσεις και των τεσσάρων χρηματιστηρίων προχωρήσαμε 

στην εκτίμηση των υποδειγμάτων ARCH(q), GARCH(p,q) και GARCH-M(p,q). Η 

εκτίμηση των παραμέτρων έγινε με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας 

χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο BHHH των (Berndt, et al. 1974) και τις τρεις 

κατανομές (κανονική, t-Student, και την κατανομή του γενικευμένου σφάλματος). Τα 

αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι το υπόδειγμα ARMA(0,1)-GARCH-Μ(1,1) 

με την κατανομή t-Student είναι το καλύτερο για να περιγράψει τις αποδόσεις των 

Σκανδιναβικών αγορών, εκτός της Σουηδίας όπου το ARMA(0,3)-GARCH-Μ(1,1) 

είναι το καταλληλότερο. Τέλος, για την πρόβλεψη των υποδειγμάτων ARMA(0,1)-

GARCH-Μ(1,1) και ARMA(0,3)-GARCH-Μ(1,1) των χρηματιστηρίων που 

εξετάζουμε χρησιμοποιούμε τόσο τη δυναμική, όσο και τη στατική διαδικασία. Τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης έδειξαν ότι η στατική διαδικασία δίνει καλύτερη 

πρόβλεψη από τη αντίστοιχη δυναμική. 

Λέξεις Κλειδιά: απόδοση χρηματιστηρίων, υποδείγματα GARCH, προβλέψεις 

μεταβλητότητας, χρηματιστήρια  Νορδικών χωρών, αλγόριθμος BHHH 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to explore the volatility and secondary effects in 

the four Nordic stock exchanges of Norway: Oslo Børs Linked all-share index AXLT 

Denmark: OMX Copenhagen 20, Sweden: OMX Stockholm 30 and Finland: OMX 

Helsinki 25. Keeping in mind that there is an ARCH effect in the returns of the four 

stock exchanges, we move on to the evaluation to the evaluation of models ARCH 

(q), GARCH (p, q) και GARCH-M (p, q). Evaluating the parameters became possible 

through the use of the maximum likelihood method using the BHHH algorithm of 

(Berndt et al. 1974) and the three distributions (normal, t-Student, and the Generalized 

error distribution GED). The results of this study indicate model ARMA(0,1)-

GARCH-Μ(1,1) with t-student distribution as the appropriate one to describe the 

returns of the all Nordic stock exchanges except that of Sweden, where model 

ARMA(0,3)-GARCH-Μ(1,1) describes it best. Lastly, for forecasting the models 

ARMA(0,1)-GARCH-Μ(1,1) and ARMA(0,3)-GARCH-Μ(1,1) of the current stock 

exchanges we use both the dynamic and static process. The results of this study 

indicate that the static process forecasts better than the corresponding dynamic. 

Keywords: stock returns, GARCH models, forecasting volatility, Nordic stock 

exchanges,  BHHH algorithm 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος 

 

Ο χρηματο-οικονομικός κόσμος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια μεγάλη 

αβεβαιότητα. Η μοντελοποίηση των χρηματο-οικονομικών σειρών είναι ένα 

περίπλοκο ζήτημα για πολλούς οικονομολόγους. Η πολυπλοκότητα αυτή απορρέει 

όχι μόνο από τα διάφορα χρηματο-πιστωτικά προιόντα της αγοράς (επιτόκιο, 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, αποθέματα, κ.α) αλλά και από την ύπαρξη πολιτικών 

γεγονότων. Τα γεγονότα αυτά δημιουργούν μεταβλητότητα στις χρονοσειρές με 

αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να δημιουργηθούν στα διάφορα στοχαστικά 

υποδείγματα. Για την διερεύνηση των περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιούμε την 

απόδοση αυτών που ορίζεται ως η διαφορά της λογαριθμικής τιμής, που είναι κοντά 

στη διαφορά της σχετικής τιμής. Η απόδοση αυτή ορίζεται ως ακολούθως: 

 

         (1) 

Όπου Rt είναι ένα χρηματο-οικονομικό περιουσιακό στοιχείο με τιμή Xt τη χρονική 

στιγμή t και την τιμή Xt -1 τη χρονική στιγμή t-1. Η τιμή της απόδοσης σε αντίθεση με 

άλλες τιμές είναι χωρίς μονάδες, οπότε διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ των 

στοιχείων του ενεργητικού. 

 Η θεωρία της αποτίμησης των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι ένα σημαντικό 

θέμα στην χρηματο-οικονομική βιβλιογραφία. Η εργασία των Black, and Scholes 

(1973) ήταν η αρχή για την ευρωπαική αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. Στη 

συνέχεια διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των υποδειγμάτων των Black and Scholes  

διαφέρουν από τις τιμές της αγοράς, οπότε η βιβλιογραφία για την αποτίμηση των 

δικαιωμάτων προαίρεσης διατύπωσε μια σειρά από θεωρητικά υποδείγματα που 

σχεδιάστηκαν για να συλλάβουν τις εμπειρικές προκαταλήψεις. Πολλές εμπειρικές 

μελέτες σχετικές με τη δυναμική των τιμών του ενεργητικού, έδειξαν ότι τα 

χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων χρονικά είναι η μεταβλητότητα, η μη 

κανονικότητα και η μόχλευση, επομένως πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στα 

χρηματο-οικονομικά δεδομένα. Ως εκ τούτου τα διάφορα υποδείγματα και οι τεχνικές 

που αναπτύχθηκαν πρέπει να ενσωματώνουν μερικές ή όλες από αυτές τις ιδιότητες.

 Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο η μεταβλητότητα 
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(volatility clustering) έχει χρησιμοποιηθεί αντί μιας σταθερής μεταβολής στις 

συναρτήσεις της μεταβλητότητας που εξαρτάται από την τιμή του περιουσιακού 

στοιχείου και το χρόνο. Επιπλέον οι χρονοσειρές θεωρούνται ως μια στοχαστική 

διαδικασία που μπορεί να αναλυθεί σε δύο στοιχεία: 

ttt umR 
           (2)

 

ttu 
           (3)

 

 Όπου tm είναι μια προβλέψιμη διαδικασία και tu είναι μια μη προσδιοριστική 

διαδικασία που οδηγείται από ένα τυχαίο θόρυβο t είναι iid με μέση τιμή μηδέν και 

διακύμανση ίση με μονάδα.  

Τα συμμετρικά υποδείγματα GARCH δεν μπορούν να προσδιορίσουν την 

ασυμμετρία και την λεπτοκύρτωση σε χρηματο-οικονομικά δεδομένα. Για το λόγο 

αυτό χρησιμοποιούμε στην εργασία αυτή το υπόδειγμα GARCH-in-mean που 

προσθέτει έναν όρο ετεροσκεδαστικότητας  στο μέσο της εξίσωσης που ερμηνεύεται 

ως ασφάλιστρο κινδύνου και ενσωματώνει ένα είδος της ασυμμετρίας. 

1.2 Σκοπός της έρευνας 

 

Η επιλογή για τη διερεύνηση της απόδοσης και της μεταβλητότητας των 

σκανδιναβικών αγορών έγινε για τους παρακάτω λόγους: 

• Υπάρχει μια ισχυρή οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών αυτών. 

• Τα φορολογικά και νομισματικά συστήματα των χωρών που εξετάζουμε είναι 

παρόμοια και έχουν μια στενή σχέση μεταξύ τους. 

• Οι τέσσερις χώρες έχουν παρόμοιες βιομηχανίες οπότε οι χρηματιστηριακές 

τους αγορές επιδεικνύουν υψηλή συσχέτιση. 

• Έχουν και οι τέσσερις χώρες κοινούς διεθνείς εμπορικούς εταίρους. 

• Οι ώρες των συναλλαγών τους συμπίπτουν. 

Η έρευνα αυτή διαφέρει από προηγούμενες που διερεύνησαν την 

σκανδιναβική αγορά για τους παρακάτω λόγους: 

1)  Ολες οι εργασίες για τη μεταβλητότητα και την διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ των σκανδιναβικών αγορών  χρησιμοποιούν δεδομένα από το 1988 έως το 

1994 (βλέπε εργασία Booth, et al. 1997), ενώ ο Hyytinen (1999) χρησιμοποιεί 

εβδομαδιαία στοιχεία και μόνο για τρεις χώρες (Finland, Norway and Sweden) από το 

1983 έως το 1997. Η επέκταση των δεδομένων στη δική μας εργασία και τα 
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συμπεράσματα που αναλύουμε είναι σημαντικά για τους επενδυτές που αναζητούν να 

διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιά τους.  

2) Τα αποτελέσματα της εργασίας μας έδειξαν ότι κάθε μία από τις τέσσερες 

αγορές περιγράφεται καλύτερα από το υπόδειγμα ARMA(0,1)-GARCH-Μ(1,1) με 

την κατανομή t-Student και στην περίπτωση της Σουηδίας με το ARMA(0,1)-

GARCH-Μ(1,1), σε αντίθεση με την εργασία των Booth, et al. που χρησιμοποιούν το 

ασύμμετρο υπόδειγμα  EGARCH, και την εργασία του Hyytinen που χρησιμοποιεί το 

ασύμμετρο υπόδειγμα ΤGARCH για την Σουηδία και τα συμμετρικά υποδείγματα 

GARCH για την Φινλανδία και Νορβηγία. 

3) Tα αποτελέσματα της εργασίας μας συμφωνούν με αυτά της εργασίας των 

Booth, et al. (1997) ότι οι μεταβλητότητες και στα τέσσερα χρηματιστήρια δείχνουν 

ότι τα κακά (άσχημα) νέα είναι εντονότερα από τα καλά νέα. Η έρευνα των 

αποδόσεων και η μεταβλητότητα των δευτερογενών αποτελεσμάτων στα 

σκανδιναβικά χρηματιστήρια  υπαγορεύουν τη θέσπιση της κοινής χρηματιστηριακής 

αγοράς στις σκανδιναβικές χώρες, ώστε να δημιουργήσουν την τέταρτη μεγαλύτερη 

χρηματιστηριακή αγορά στην Ευρώπη μετά από την αγορά του Λονδίνου, του 

Παρισίου και της Φρανκφούρτης.   

1.3 Διάρθρωση της έρευνας 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια σύντομη εισαγωγή της χρηματο-

οικονομικής απόδοσης στην πρώτη ενότητα. Η υπόλοιπη εργασία είναι ως εξής: Στο 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Στο τρίτο γίνεται η 

ανάλυση της μεθοδολογίας. Στο τέταρτο αναλύονται τα δεδομένα και η περιγραφική 

στατιστική. Στο πέμπτο δίνονται τα εμπειρικά αποτελέσματα της εργασίας, ενώ στο 

έκτο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρόβλεψης. Τέλος στο κεφάλαιο 7 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας, και προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα. 

 

 



4 
 

Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η ανάλυση της συμπεριφοράς των χρονοσειρών των χρηματιστηριακών 

δεικτών έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τους χρηματο-οικονομικούς 

επιστήμονες. Μία από τις πρώτες προσπάθειες αξιολόγησης της συμπεριφοράς αυτής 

πραγματοποιήθηκε από τους Eun and Shim (1989) οι οποίοι αναλύουν τις 

καθημερινές αποδόσεις των χρηματιστηρίων της Αυστραλίας, του Χονγκ Κονγκ, της 

Ιαπωνίας, της Γαλλίας, του Καναδά, της Ελβετίας, της Γερμανίας, των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής και της Βρετανίας. Τα αποτελέσματα της εργασίας τους 

δείχνουν ότι υπάρχουν ουσιαστικές  αλληλοεξαρτήσεις μεταξύ των χρηματιστηρίων 

στις χώρες αυτές οι περισσότερες των οποίων είναι με το χρηματιστήριο των ΗΠΑ. 

Οι εξαρτήσεις των χρηματιστηρίων της Ευρώπης και της Ασίας είναι έντονες με 

καθυστέρηση μιας ημέρας.  

 

2.2 Έλεγχοι με υποδείγματα VAR 

 

Μία από τις πρώτες προσπάθειες αξιολόγησης της συμπεριφοράς αυτής 

πραγματοποιήθηκε από τους Kwon, Shin, and Bacon (1997) για το χρηματιστήριο της 

Νότιας Κορέας. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι απο τον Ιανουάριο του 

1980 έως και τον Δεκέμβριο του 1992. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές περιελάμβαναν 

ένα δείκτη παραγωγής, τον πληθωρισμό και τον προσδοκώμενο πληθωρισμό, το πριμ 

κινδύνου, η καμπύλη επιτοκίων, την μερισματική απόδοση, το εμπορικό ισοζύγιο, 

την ξένη συναλλαγματική ισοτιμία,  την τιμή του πετρελαίου και την προσφορά 

χρήματος οι οποίες παλινδρομούσαν πάνω στην μηνιαία απόδοση του 

χρηματιστηριακού δείκτη KOSPI της Κορέας. Ανάμεσα στα συμπεράσματά τους 

ήταν ότι το Κορεάτικο χρηματιστήριο ήταν πιο ευαίσθητο στις πραγματικές 

οικονομικές και διεθνής εμπορικές δραστηριότητες, μετρημένο σε όρους ξένων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, στο εμπορικό ισοζύγιο, την προσφορά του χρήματος και 

τον δείκτη παραγωγής απ’ ότι οι αντίστοιχοι δείκτες των Ηνωμένων Πολιτειών και 

της Ιαπωνίας. Οι συγκεκριμένες αγορές έχουν φανεί να είναι πιο ευαίσθητες σε 

δείκτες πληθωρισμού, όπως οι απρόβλεπτες αλλαγές πληθωρισμού, ο προβλεπόμενος 
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πληθωρισμός, το πριμ κινδύνου και την καμπύλη επιτοκίων [Chen, Roll, & Ross 

(1986), Burmeister  & Wall (1986), Hamao (1988) and Chen (1991)]. 

Οι Anokye και Tweneboah το 2008  ερεύνησαν τις επιδράσεις των 

μακροοικονομικών μεταβλητών στην κίνηση των τιμών των μετοχών  στην Γκάνα. 

Μεταξύ των μεταβλητών είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις, τα επιτόκια των κρατικών 

ομολόγων, ο δείκτης τιμών καταναλωτών και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Ερεύνησαν την μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιώντας τον 

έλεγχο του Johansen(1991) για τη συνολοκλήρωση. Οι βραχυπρόθεσμες δυναμικές 

ανιχνεύθηκαν με μέσα κρουστικής απόκρισης και ανάλυσης της διάσπασης της 

διακύμανσης με το λάθος πρόβλεψης. Η ανάλυση της συνολοκλήρωσης υποστήριξε 

την μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των μεταβλητών. 

 Η σχέση μεταξύ των τιμών των μετοχών και μακροοικονομικών μεταβλητών 

έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές στις ΗΠΑ και σε άλλες ισχυρές και 

ανεπτυγμένες χώρες παγκοσμίως, όχι όμως σε αναπτυσσόμενες. Ο Gay(2008) 

ερεύνησε την σχέση μεταξύ χρονοσειρών ανάμεσα στις τιμές των χρηματιστηριακών 

δεικτών και των μακροοικονομικών μεταβλητών της συναλλαγματικής ισοτιμίας και 

της τιμής του πετρελαίου για την Βραζιλία, την Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα(BRIC) 

χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα Box-Jenkins (ARIMA). Συγκεκριμένα το υπόδειγμα 

ARIMA που χρησιμοποιήθηκε, με μηνιαία στοιχεία , για να ερμηνεύσει την σχέση θα 

χρησιμοποιεί σε υποδείγματα κινητού MA(1), MA(3), MA(6) και MA(12) για την 

στασιμότητα της εξαρτημένη τιμής του δείκτη και τις δύο ενδιάμεσες μεταβλητές  της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και της τιμής του πετρελαίου. Θεώρησε θετική σχέση 

ανάμεσα στην συναλλαγματική ισοτιμία και την τιμή του χρηματιστηρίου και 

αρνητική ανάμεσα στην τιμή του πετρελαίου και χρηματιστηρίου. Στα συμπεράσματά 

του, η ανάλυση της επίδρασης αυτών των δύο διεθνών μακροοικονομικών 

μεταβλητών δεν φανέρωσε καμία σημαντική σχέση, βέβαια αυτό δεν ήταν μη 

αναμενόμενο γιατί μπορεί άλλες μεταβλητές, είτε διεθνείς είτε εγχώριες να 

επηρεάζουν τις προσδοκίες των τιμών. Στην θεώρηση του ότι υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ της τιμής του δείκτη και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, όντως αυτή η 

υπόθεση αποδείχτηκε ότι ισχύει για την Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα αλλά όχι για 

την Ρωσία. Επίσης έχουμε  την υπόθεση του Gay(2008) ότι η σχέση της τιμής του 

χρηματιστηρίου και του πετρελαίου θα ήταν αντίστροφη, όμως αυτή η αντίστροφη 

σχέση δεν υπήρξε συνεπής για όλες τις χώρες και εναλλασόταν μεταξύ θετικής και 

αρνητικής όσο το χρονικό πλαίσιο άλλαζε, με σημαντικότητα μόνο για την Ινδία και 
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μόνο για MA(1). Εφόσον όμως αυτή η έρευνα δεν περιελάμβανε άλλες 

μακροοικονομικές μεταβλητές, όπως  για παράδειγμα τον πληθωρισμό, είναι πιθανό η 

τιμή του πετρελαίου να μην έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο όσο θα περίμενε ο ερευνητής 

και ίσως η χρήση και αλλων μεταβλητών να ήταν πιο ερμηνευτική. 

 Η ίδια ωστόσο μεταβολή μεταξύ θετικής και αρνητικής σχέσης  

παρατηρήθηκε και για την εξαρτημένη μεταβλητή και το κινητό μέσο εκτός της 

Ρωσίας και μόνο για τον πρώτο μήνα MA(1). Φαίνεται ότι οι παρελθοντικές τιμές του 

χρηματιστηρίου γενικά δεν έχουν κάποιο σημαντικό αντίκτυπο στις πρόσφατες γιατί 

οι αντίστοιχες παράμετροι παλινδρόμησης εμφανίζονται με σημαντικά χαμηλά 

χαρακτηριστικά. 

Οι Yaziz, Muhammad, Nian, και Ahmad (2011) ερεύνησαν τις μελλοντικές 

τιμές ακατέργαστου πετρελαίου λόγω της επιρροής της διακύμανσης της τιμής του σε 

πολλούς συναφείς τομείς και χρηματιστηριακούς δείκτες. Επομένως η πρόβλεψη των 

τιμών αυτών είναι σημαντική ώστε να εμποδιστεί η αύξηση των τιμών των μη-

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δυσθεώρητα ύψη. Η έρευνά τους 

πραγματοποιήθηκε ώστε να βρεθεί το κατάλληλο υπόδειγμα GARCH για την 

πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών του πετρελαίου. Στην έρευνά τους το υπόδειγμα 

που επιλέχθηκε για την πρόβλεψη των τιμών αυτών ήταν το ARIMA (1,2,1), γιατί το 

συγκεκριμένο υπόδειγμα δινει λογικές και αποδεκτές προβλέψεις. Ωστόσο παρά το 

γεγονός ότι αυτήν η προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε διάφορους τομείς 

όπως είναι η οικονομία, η γεωργία και η επιχειρηματικότητα, δεν αποδίδει τόσο καλά 

όταν υπάρχει μεταβλητότητα στις χρονοσειρές. Για να χειριστούν την μεταβλητότητα 

χρησιμοποίησαν το υπόδειγμα GARCH. Το υπόδειγμα GARCH που επιλέχθηκε ηταν 

το (1, 1), διότι απέδιδε καλύτερα από το υπόδειγμα ARIMA λόγω της ικανότητάς του 

να αιχμαλωτίζει την μεταβλητότητα με την υπό συνθήκη μη-συνεχή διακύμανση 

καθόλη την διάρκεια. Επίσης σε αυτήν την μελέτη το υπόδειγμα GARCH θεωρήθηκε 

προτιμότερο από το ARIMA λόγω των μικρότερων τιμών στην απόδοση των 

προβλέψεων. 

O Szczygielski (2012) ερεύνησε την διαδικασία απόδοσης αρμπιτράζ του 

χρηματιστηρίου της Νότιας Αφρικής. Για να μοντελοποιήσει την διαδικασία 

παραγωγής απόδοσης συνυπολόγισε τις ιδιότητες του Νοτιοαφρικάνικου 

χρηματιστηρίου και ένα κατάλληλο οικονομετρικό πλάισιο όπως είναι τα 

υποδείγματα ARCH και GARCH. Προηγούμενα στοιχεία δείχνουν πως η απόδοση 

του χρηματιστηρίου δεν αποτυπώνεται από την κανονική κατανομή. Ερεύνησε 
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τέσσερα υποδείγματα και πιο αναλυτικά τα ARCH, GARCH, IGARCH and 

EGARCH. Το υπόδειγμα απόδοσης του δείκτη JSE All-Share εκτιμήθηκε 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Ωστόσο οι διαγνωστικοί 

έλεγχοι της παλινδρόμησης αποκαλύπτουν οτι υπάρχει μια υψηλότερου  επιπέδου 

επίδραση ARCH στα κατάλοιπα. Τα υποδείγματα ARCH/GARCH λύνουν αυτό το 

πρόβλημα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υπο-συνθήκη διακύμανση διαφέρει απο 

χρονική στιγμή σε άλλη και επομένως αυτή η μοντελοποίηση είναι κατάλληλη για τις 

περισσότερες οικονομικές ομάδες και τον βιομηχανικό τομέα που ο Szczygielski 

(2012) χρησιμοποίησε στην έρευνά του. Όπου είναι παρούσα η σειριακή συσχέτιση 

των καταλοίπων και η επίδραση ARCH μηδενίζεται από την επανεξέταση της 

διαδικασίας ARCH/GARCH ή αυξάνοντας τον προσδιορισμό της διαδικασίας 

παραγωγής απόδοσης με αυτοπαλινδρομούμενους όρους. Συγκεκριμένα το υπόδειγμα 

IGARCH διορθώνει την σειριακή συσχέτιση σε ένα ικανό αριθμό οικονομικών 

ομάδων. Αυτό υποθέτει ότι συγκεκριμένοι ARCH/GARCH προσδιορισμοί είναι πολύ 

πιθανό να είναι καταλληλότεροι από άλλους στις Νοτιοαφρικάνικες 

χρηματιστηριακές αποδόσεις. Τα συμπεράσματά του υποστηρίζουν την εφαρμογή 

του πλαισίου ARCH/GARCH σαν ενα οικονομετρικό πλαίσιο για την εκτίμηση 

μοντέλων της διαδικασίας παραγωγής απόδοσης στο χρηματιστήριο της Νότιας 

Αφρικής.  

Μια επιτυχημένη πρόβλεψη στο χρηματιστήριο μπορεί να αποδώσει μεγάλο 

κέρδος, να περιορίσει το ρίσκο και να προστατέψει επενδυτές από απρόβλεπτες 

αλλαγές τιμών. Οι Sekreter και Gursoy (2014) χρησιμοποίησαν σύνθετες μεθόδους 

πρόβλεψης ώστε να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Συνδυάζοντας ποσοτικές 

μεθόδους ελαχιστοποίησαν το σφάλμα της πρόβλεψης. Οι ακριβείς προβλέψεις για  

τον δείκτη Istanbul Stock Exchange National 100 (ISE100) της Τουρκίας 

επιτεύχθηκαν χρησιμοποιώντας συνδυαστικές μεθόδους πρόβλεψης οι οποίες 

διαμορφώθηκαν από την μίξη διαφόρων μεθόδων. Για την ακρίβεια με την χρήση 

ημερήσιων δεδομένων για την περίοδο Ιανουάριος 2006-Νοέμβριος 2012, έκαναν 

προβλέψεις χρησιμοποιώντας αρκετά διαφορετικά υποδείγματα χρονοσειρών. Πιο 

αναλυτικά χρησιμοποίησαν τα υποδείγματα  ARIMA(1,1,1), ARIMA(0,1,1), 

ARIMA(1,1,0), GARCH(1,1), EGARCH(1,1), GARCH(var)(1,1), GARCH(std)(1,1), 

GARCH(log(var))(1,1), και το υπόδειγμα Naïve. Για το διαγνωστικό στάδιο 

χρησιμοποίησαν τα κριτήρια Schwartz Bayesian Information Criterion (SCB) και 

Akaike Information Criterion (AIC) ώστε να διαλεξουν τα υποδείγματα τύπου- 
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ARCH και ARIMA. Τα υποδείγματα ARIMA ήταν τα καλύτερα ανεξάρτητα για την 

παρούσα έρευνα. Ο συνδυασμός των υποδειγμάτων αυτών παρήγαγε μεγαλύτερη 

ακρίβεια στις προβλέψεις απ’ ότι τα υποδείγματα μόνα τους και επίσης ο συνδυασμός 

των υποδειγμάτων με αυτά που είχαν αρηντικό μέσο σφάλμα παρήγαγε ακόμη 

καλύτερα αποτελέσματα. Τα καλύτερα όλων βρέθηκαν εισάγωντας  judgmental 

forecasting στην συνδυαστική διαδικασία. Ποιοτικές μέθοδοι πρόβλεψης μπορούν να 

αιχμαλωτίσουν κάποιες μικρές διαφορές τις οποίες πολύ απλές ή πολύ σύνθετες 

ποσοτικές μέθοδοι δεν μπορούν και άρα να βελτιώσουν την ακρίβεια στις 

προβλέψεις. 

Οι Gayo, Urrutia, Temple, Sandoval και Sanglay (2015) ερεύνησαν το 

χρηματιστήριο των Φιλιππινών χρησιμοποιώντας ανάλυση χρονοσειρών και μία μίξη 

των υποδειγμάτων ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH και PARCH. Επίσης ο 

στόχος της μελέτης τους ήταν να ανακαλύψουν τον λόγο πίσω από την συμπεριφορά 

του PSEi δείκτη, δηλαδή ποια απο τις οικονομικές μεταβλητές- δείκτης τιμών 

καταναλωτή, τιμή πετρελαίου, ξένη συναλλαγματική ισοτιμία, τιμή χρυσού, επιτόκια, 

προσφορά χρήματος, αναλογία τιμής προς κέρδους, δείκτη τιμών παραγωγού και 

ορών εμπορίου-μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να προβλέψουμε μελλοντικές 

τιμές του δείκτη και αυτό εξετάστηκε με τον έλεγχο αιτιότητας του Granger. Οι 

ερευνητές βρήκαν ότι τα στοιχεία της χρονοσειράς κυρίως είχαν μια μη-κανονική 

κατανομή. Επίσης βρήκαν την χρονοσειρά μη-στάσιμη και ότι είχε μη-συνεχή 

διακύμανση. Το καλύτερο υπόδειγμα, για τον Composite δείκτη του χρηματιστηρίου 

των Φιλιππίνων, ήταν αυτό με την καλύτερη στατιστική απόδοση και ήταν το 

ARIMA(1,1,5)–ARCH(1), επίσης βρήκαν ότι ανάμεσα στις εννιά οικονομικές 

μεταβλητές που εξετάστηκαν μόνο ο δείκτης τιμών καταναλωτών, η τιμή του 

ακατέργαστου πετρελαίου και η ανταλλαξή ξένου συναλλάγματος ήταν παράγοντες 

που  αιτιούνται κατα Granger τον συγκεκριμένο δείκτη. Επιπροσθέτως ο PSEi 

δείκτης βρέθηκε σαν μία παράμετρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να 

προβλέψουμε μελλοντικές τιμές της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της τιμής του 

πετρελαίου. 

Οι  Borkar και Tayade (2016) πραγματοποίησαν μια εμπειρική μελέτη 

μοντελοποίησης και πρόβλεψης μιας χρονοσειράς στοιχείων παραγωγής βαμβακιού 

στην Ινδία. Ο στόχος τους ήταν να μοντελοποιήσουν την ετήσια παραγωγή 

βαμβακιού  από το 1950 έως το 2015 και να προβλέψουν την παραγωγή των 

επόμενων χρόνων. Η μεγαλύτερη παραγωγή της χώρας ήταν το 2013-2014 και η 
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μικρότερη το 1950-1951. Το υπόδειγμα ARIMA εφαρμόστηκε σύμφωνα με τα 

παρακάτω βήματα, προσδιορισμός του υποδείγματος, εκτίμηση του υποδείγματος, 

διαγνωστικοί  έλεγχοι και προβλέψεις έως και το έτος 2020-2021. Πρώτα έλεγξαν την 

στασιμότητα των στοιχείων αυτών, στα επίπεδα η παραγωγή έδειχνε μια αυξητική 

τάση και στις πρώτες διαφορές η χρονοσειρά έγινε στάσιμη. Για να ελέγξουν και την 

περαιτέρω στασιμότητα πήραν και τις δεύτερες διαφορές και εκεί η χρονοσειρά 

έδειχνε πιο ισχυρά δείγματα στασιμότητας. Ελέγχωντας τα κορελόγραμμα της 

αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης βρήκαν το κατάλληλο υπόδειγμα 

ARIMA που ήταν το (2,1,1). Το συγκεκριμένο υπόδειγμα εκτιμήθηκε με την χρήση 

SPSS και πραγματοποιήθηκαν οι προβλέψεις για τα επόμενα 6 χρόνια. 

 

2.3 Έλεγχοι με μία μεταβλητή 

  

Οι Hamao, et al. (1990) χρησιμοποίησαν ημερήσιες τιμές από το Απρίλιο του 

1985 μέχρι τον Μάρτιο του 1988 από τρεις χρηματιστηριακούς δείκτες Nikkei 225 

του χρηματιστηρίου της Ιαπωνίας, FTSE του χρηματιστηρίου της Μεγάλης 

Βρετανίας, και S&P 500 του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το 

υπόδειγμα  GARCH-M(1,1) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο δείκτης Nikkei 225 

του χρηματιστηρίου της Ιαπωνίας επηρεάζεται τόσο από τον δείκτη S&P 500 του 

χρηματιστηρίου των ΗΠΑ, όσο και από τον δείκτη FTSE του χρηματιστηρίου της 

Μεγάλης Βρετανίας, ενώ ο δείκτης FTSE του χρηματιστηρίου της Μεγάλης 

Βρετανίας, επηρεάζεται μόνο από το δείκτη S&P 500 του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ. 

Οι Booth, et al.(1997) στην εργασία τους χρησιμοποιούν ένα πολυμεταβλητό 

υπόδειγμα εκθετικής γενικευμένης αυτοπαλινδρόμησης υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικό (EGARCH) για να διερευνήσουν την αλληλεπίδραση των 

τεσσάρων σκανδιναβικών αγορών για την περίοδο από 2 Μαίου 1988 έως 30 Ιουνίου 

1994. Τα αποτελέσματα της εργασίας τους έδειξαν ότι η μεταβλητότητα στο 

ασύμμετρο υπόδειγμα που χρησιμοποίησαν είναι πιο έντονη για τα άσχημα νέα από 

ότι στα καλά νέα. 

Η Ng (2000) εξέτασε το μέγεθος και την αλλαγή της μεταβλητότητας από την 

Ιαπωνία και τις ΗΠΑ σε έξι χώρες της λεκάνης του Ειρηνικού. Οι δείκτες που 

χρησιμοποίησε είναι ο δείκτης Hang Seng του Hong Kong, ο Korean Composite 

Stock Price Index, ο Kuala Lumpur Stock Exchange Composite Index (της 
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Μαλαισίας), ο Stock Exchange of Singapore All Share Index, ο Taiwan Stock 

Exchange Weighted Price Index, ο Stock Exchange of Thailand Index, the Tokyo 

Stock Price Index, και ο Standard and Poor's 500 Index. Τα αποτελέσματα της 

εργασίας του δείχνουν ότι τα τέσσερα από τα έξι χρηματιστήρια της λεκάνης του 

ειρηνικού επηρεάζονται λιγότερο από 10% εβδομαδιαία από μια μεταβολή στις 

αποδόσεις των χρηματιστηρίων της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. 

Ο Lee (2004) στην εργασία του εξετάζει το μηχανισμό μετάδοσης της 

απόδοσης των χρηματιστηρίων. Ο Lee χρησιμοποιεί την κυματοειδή ανάλυση αντί 

των υποδειγμάτων GARCH υποστηρίζοντας ότι η ανάλυση αυτή διερευνά την 

δυναμική και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών. 

Χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα από τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και της 

Κορέας κατέληξε στον συμπέρασμα  ότι η μεταβλητότητα των ανεπτυγμένων αγορών 

επηρεάζει τις αναδυόμενες αγορές χωρίς να ισχύει το αντίστροφο. 

Οι  Trang Nha Le and Makoto Kakinaka (2010) εξετάζουν την μεταβλητότητα 

και τις δευτερογενείς επιπτώσεις σε τρεις ισχυρές χρηματιστηριακές αγορές όπως 

είναι των ΗΠΑ της Ιαπωνίας και της Κίνας, καθώς και σε δύο αναδυόμενες όπως την 

Ινδονησίας και της Μαλαισίας για την περίοδο από το 2005 μέχρι το 2007. 

Χρησιμοποιώντας υποδείγματα GARCH διαπίστωσαν ότι υπάρχουν σημαντικές 

δευτερογενείς επιπτώσεις από τις τρεις ισχυρές αγορές στις δύο αναδυόμενες. 

Επιπλέον διαπίστωσαν ότι το μέγεθος της επιρροής του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ 

στις αναδυόμενες αγορές είναι μεγαλύτερο από αυτό της Ιαπωνίας και Κίνας. Επίσης, 

τα αποτελέσματα της εργασίας τους δείχνουν ότι η επιρροή του χρηματιστηρίου των 

ΗΠΑ είναι μεγαλύτερη στην Ινδονησία από ότι στην Μαλαισία. 

Ο Prashant (2014) εξετάζει την απόδοση και τη μεταβλητότητα ανάμεσα 

στους δείκτες BSE και DJIA της Ινδίας and και των ΗΠΑ αντίστοιχα. Για να εξετάσει 

τη σχέση τους χρησιμοποιεί το υπόδειγμα GARCH-BEKK για την περίοδο  από τις 2 

Ιανουαρίου του 2012 έως τις 4 του Απρίλη του 2014. Τα αποτελέσματα της εργασίας 

του έδειξαν ότι ο DJIA ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στον BSE στη μεταβολή της 

μετάδοσης της μεταβλητικότητας. Επιπλέον απέδειξε ότι η συνολική 

μεταβλητικότητα είναι υψηλότερη στην χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ. 

Τέλος, οι Thenmozh and Chand (2016) στην εργασία του δείχνουν ότι οι 

προβλέψεις των αποδόσεων που βασίζονται στα παγκόσμια αποθέματα αποδίδουν 

καλύτερα την ημέρα της διαπραγμάτευσης, τόσο στις αναπτυγμένες αγορές, όσο και 

στις αναδυόμενες. Για την πρόβλεψη των αποδόσεων οι συγγραφείς χρησιμοποιούν 
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διανυσματικές παλινδρομήσεις (vector regression) για έξι χρηματιστήρια των ΗΠΑ 

(Dow Jones, S & P500), UK (FTSE-100), Ινδία (NSE), Σιγκαπούρης (SGX), Χονγκ 

Κονγκ (Hang Seng) και Κίνα (Σαγκάη Χρηματιστήριο) για την περίοδο 1999 – 2011. 

Η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι  τα υποδείγματα με άλλες παγκόσμιες πληροφορίες 

χρηματαγορών ξεπερνούν κατά πολύ υποδείγματα προβλέψεων τα οποία βασίζονται 

μόνο στην αυτοπαλινδρόμηση προηγούμενων υστερήσεων και εξειδικευμένων 

δεικτών. 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 
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Analysis 

International 

Transmission of 

Stock Market 

Movement 

1979-1985 

Ημερήσια 

στοιχεία 

Χρηματιστήρια 

Αυστραλία- 

Χονγκ Κονγκ-

Ιαπωνίας-

Γαλλίας-

Καναδά- 

Ελβετίας- 

Γερμανίας-

ΗΠΑ-

Βρετανίας 

Υποδείγματα 

VAR 

Αληλοεξαρτήσεις 

μεταξύ 

χρηματιστηρίων 

Περισσότερες των 

οποίων είναι με το 

χρηματιστήριο των 

ΗΠΑ. Οι εξαρτήσεις 

των χρηματιστηρίων 

Ευρώπης-Ασίας 

έντονες 

καθυστέρηση μιας 

ημέρας. 

1990 Hamao, et al. Review of 

Financial 

Studies 

Correlations in 

Price Changes 

and Volatility 

Across 

International 

Stock Markets 

1985-1988 

Ημερήσια 

στοιχεία 

Ιαπωνία-

Μεγάλη 

Βρετανία-ΗΠΑ 

Υπόδειγμα 

GARCH-M 

O δείκτης Nikkei 225-

Ιαπωνίας επηρεάζεται 

από τον S & P 500-

ΗΠΑ και από τον 

δείκτη FTSE της 

Μεγάλης Βρετανίας, 

ενώ ο δείκτης FTSE 

μόνο από τον δείκτη S 

& P 500. 

1997 Booth, et al. Journal of 

Banking & 

Finance 

Price and 

Volatility 

Spillovers in 

Scandinavian 

Stock Markets 

1988-1994 

Ημερήσια 

στοιχεία 

Νορβηγία-

Φινλανδία-

Σουηδία-Δανία 

Υπόδειγμα 

EGARCH 

Η μεταβλητότητα πιο 

έντονη στα άσχημα 

νεα. 
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1997 Kwon, et al Multinational 

Business 

Review 

The effect of 

macroeconomic 

variables on 

stock market 

returns in 

developing 

markets 

1980-1992 Νότια Κορέα 

 

 

Υποδείγματα 

VAR 

Ευαίσθητο στις 

πραγματικές 

οικονομικές και 

διεθνής εμπορικές 

δραστηριότητες, 

μετρημένες σε όρους 

ξένων 

συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, στο 

εμπορικό ισοζύγιο, 

την προσφορά του 

χρήματος και τον 

δείκτη παραγωγής 

2000 Ng Journal of 

International 

Money and 

Finance 

Volatility 

Spillover Effects 

from Japan and 

the U.S. to the 

Pacific Basin 

1975-1996 

Εβδομαδιαί

α Στοιχεία 

 

Ταϊβάν-

Σινγκαπούρη-

Ταυλάνδη-

Τόκυο-

Μαλαισία-

Νότια Κορέα 

GARCH-

BEEK 

Τα αποτελέσματα της 

εργασίας του δείχνουν 

ότι τα τέσσερα από τα 

έξι χρηματιστήρια 

επηρεάζονται 

λιγότερο από 10% 

εβδομαδιαία από 

μεταβολές στις 

αποδόσεις των 

χρηματιστηρίων τη 

Ιαπωνίας και ΗΠΑ. 

 

2004 Lee Applied 

Economics 

Letters 

International 

transmission of 

stock market 

movements: A 

wavelet analysis 

1998-2001 

Ημερήσια 

στοιχεία 

ΗΠΑ-

Γερμανία-

Ιαπωνία-

Τουρκία-

Αίγυπτος 

Κυματοειδής 

Ανάλυση 

H μεταβλητότητα των 

ανεπτυγμένων 

αγορών επηρεάζει τις 

αναδυόμενες αγορές 

2008 

 

Anokye and 

Tweneboah 

SSRN 

Electronic 

Journal 

Macroeconomic 

Factors and 

Stock Market 

Movement: 

Evidence from 

Ghana 

1991-2006 

Τετράμηνα 

στοιχεία 

Γκάνα Υποδείγματα 

VAR 

Μακροπρόθεσμη 

σχέση μεταξύ 

μεταβλητών 

2008 Gay International 

Business & 

Economics 

Research 

Journal 

Effect Of 

Macroeconomic 

Variables On 

Stock Market 

Returns For Four 

Emerging 

Economies: 

Brazil, Russia, 

India, And China 

1999-2006 

Μηνιαία 

στοιχεία 

Βραζιλία-

Ρωσία-Ινδία-

Κίνα 

Yπόδειγμα 

Box-Jenkins 

ARIMA 

Μεταβολές μεταξύ 

αρνητικών και 

θετικών σχέσεων 
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2010 Trang Nha Le 

and Makoto 

Kakinaka 

The 

International 

Journal of 

Business and 

Finance 

Research 

International 

transmission of 

stock returns: 

Mean and 

volatility 

spillover effects 

in Indonesia and 

Malaysia 

2005-2007 

Ημερήσια 

στοιχεία 

ΗΠΑ- Ιαπωνία-

Κίνας-

Ινδονησίας-

Μαλαισίας 

Υπόδειγμα 

GARCH 

Σημαντικές 

δευτερογενείς 

επιπτώσεις από τις 

τρεις ισχυρές αγορές 

στις δύο αναδυόμενες. 

Μεγαλύτερη επιρροή 

των ΗΠΑ. 

2011 Yaziz, et al Journal of 

Applied 

Sciences 

A Comparative 

Study on Box-

Jenkins and 

Garch Models in 

Forecasting 

Crude Oil Prices 

1986-2009 

Ημερήσια 

στοιχεία 

ΗΠΑ Υπόδειγμα 

GARCH και 

Box-Jenkins 

Το υπόδειγμα 

GARCH θεωρήθηκε 

προτιμότερο από το 

ARIMA λόγω των 

μικρότερων τιμών 

στην απόδοση των 

προβλέψεων. 

 

2012 Szczygielski University of 

the 

Witwatersrand 

An 

ARCH/GARCH 

Arbitrage Pricing 

Theory 

Approach to 

Modelling the 

Return 

Generating 

Process of South 

African Stock 

Returns 

1995-2011 

Μηνιαία 

στοιχεία 

Νότια Αφρική Υποδείγματα 

ARCH και 

GARCH 

Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η υπο-

συνθήκη διακύμανση 

διαφέρει απο χρόνικη 

στιγμή σε άλλη και 

επομένως αυτή η 

μοντελοποίηση είναι 

κατάλληλη για τους 

περισσότερους 

οικονομικές τομείς 

και τον βιομηχανικό 

που χρησιμοποιήθηκε. 

2014 Prashant Case Studies in 

Business and 

Management 

Volatility 

Interactions 

among India and 

US Stock 

Markets 

2012-2014 

Ημερήσια 

στοιχεία 

Ινδία-ΗΠΑ GARCH-

BEKK 

Ο δείκτης DJIA ασκεί 

μεγαλύτερη επιρροή 

στον BSE στη 

μεταβολή της 

μετάδοσης της 

μεταβλητικότητας. Η 

συνολική 

μεταβλητικότητα 

είναι υψηλότερη στην 

χρηματιστηριακή 

αγορά των ΗΠΑ. 

 



14 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Sekreter and 

Gursoy 

The Empirical 

Economics 

Letters 

Combining 

forecasting 

method vs. 

individual 

forecasting 

methods: 

Evidence from 

Istanbul Stock 

Exchange 

National 100 

Index 

2006-2012 

Ημερήσια 

στοιχεία 

Τουρκία Σύνθετοι 

μέθοδοι 

πρόβλεψης 

υποδειγμάτων 

ARCH-

GARCH 

Ο συνδυασμός τών 

μοντέλων αυτών 

παρήγαγε μεγαλύτερη 

ακρίβεια στις 

προβλέψεις. 

2015 Gayo, et al Journal of 

Physics: 

Conference 

Series 

Modeling 

Philippine Stock 

Exchange 

Composite Index 

Using Time 

Series Analysis 

2002-2013 

Ημερήσια 

στοιχεία 

Φιλιππίνες Μίξη των 

υποδειγμάτων 

ARCH, 

GARCH, 

EGARCH, 

TARCH και 

PARCH 

Ο PSEi δείκτης 

βρέθηκε σαν μία 

παράμετρος που 

μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για 

προβλέψεις 

μελλοντικών τιμών 

της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας και της 

τιμής του πετρελαίου. 

 

2016 

Borkar και 

Tayade 

International 

Journal of 

Research in 

Economics and 

Social Sciences 

Forecasting of 

Cotton 

Production in 

India using 

ARIMA models 

Ινδία 1950-2015 

Ετήσια 

στοιχεία 

Υποδείγματα 

ARIMA 

Kατάλληλο 

υπόδειγμα ARIMA  

το (2, 1, 1). 

 

2016 

Thenmozh 

and Chand 

Neural 

Computing and 

Applications 

Forecasting stock 

returns based on 

information 

transmission 

across global 

markets using 

support vector 

machines 

 

ΗΠΑ-Κίνα 1999-2011 

Ημερήσια 

στοιχεία 

Διανυσματική 

παλινδρόμηση 

Η εμπειρική ανάλυση 

έδειξε ότι  τα 

υποδείγματα με άλλες 

παγκόσμιες 

πληροφορίες 

χρηματαγορών 

ξεπερνούν κατά πολύ 

υποδείγματα 

προβλέψεων τα οποία 

βασίζονται μόνο στην 

αυτοπαλινδρόμηση 

προηγούμενων 

υστερήσεων και 

εξειδικευμένων 

δεικτών 

http://link.springer.com/journal/521
http://link.springer.com/journal/521
http://link.springer.com/journal/521
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία 

 

Η αβεβαιότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάλυση και 

μετριέται συνήθως με τη μεταβλητότητα. Υπάρχουν χρονολογικές σειρές κυρίως 

χρηματοοικονομικές που παρουσιάζουν διαστήματα μεγάλης μεταβλητότητας 

(volatility). Οι χρονολογικές αυτές σειρές διανύουν περιόδους με απότομες ανόδους 

και καθόδους στη διάρκεια των οποίων η διακύμανση τους είναι διαχρονικά 

μεταβαλλόμενη. Επομένως, οι ερευνητές μπορούν να εξετάζουν τη διακύμανση μιας 

τέτοιας χρονολογικής σειράς στη μεταβαλλόμενη περίοδο δηλαδή στην «υπό 

συνθήκη» διακύμανση (conditional variance). Αρα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα 

υποδείγματα των χρονολογικών σειρών με «υπό συνθήκη» διακύμανση ως «υπό 

συνθήκη» ετεροσκεδαστικά υποδείγματα (conditional heteroskedastic models). Ο 

Engle (1982) πρότεινε ότι η μεταβαλλόμενη διακύμανση μπορεί να εξηγηθεί μέσω 

ενός αυτοπαλίνδρομου σχήματος ως συνάρτηση των προηγούμενων τιμών της. Για 

τον λόγο αυτό το υπόδειγμα αυτό αποκαλείται υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό 

αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα (Autoregressive Conditional Heteroskedastic Model) 

γνωστό ως υπόδειγμα ARCH.  

 Επομένως, με βάση ενός δομημένου υποδείγματος η μεταβλητότητα μπορεί 

να μετρηθεί καθώς και να προβλεφθεί. Η πρόβλεψη της μεταβλητότητας είναι 

ζωτικής σημασίας για την επιλογή τιμολόγηση και την διαχείριση του κινδύνου (risk 

management). Σε πολλές εργασίες έχουν προταθεί διάφορα υποδείγματα 

μεταβλητότητας για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν τα χαρακτηριστικά της 

απόδοσης μιας χρηματοοικονομικής χρονοσειράς ή ενός περιουσιακού στοιχείου.  Τα 

χαρακτηριστικά της απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου που αναγνωρίζουν οι 

ερευνητές στην χρηματοοικονομική βιβλιογραφία είναι τα εξής: 

• Η μεταβλητότητα ενός περιουσιακού στοιχείου (an asset) εξελίσσεται με την 

πάροδο του χρόνου με συνεχή τρόπο. 

• Οι περίοδοι μεγάλων κινήσεων στις τιμές, εναλλάσσονται με περιόδους που οι 

τιμές δύσκολα αλλάζουν. Αυτό το χαρακτηριστικό αναφέρεται ως 

μεταβλητότητα συμπλέγματος (volatility). 

• Η μεταβλητότητα ενός περιουσιακού στοιχείου (an asset) δεν αποκλίνει στο 

άπειρο. 
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• Υπάρχει μια ασύμμετρη κίνηση στη μεταβλητότητα. 

• Συνήθως στη μεταβλητότητα παρατηρείται υπερβολική κύρτωση ή παχιές ουρές 

(fat-tailedness).  

 

3.1 Τα μεταβλητά υποδείγματα ARCH-GARCH 

 

Τα μεταβλητά υποδείγματα ARCH-GARCH αποτελούνται από δύο εξισώσεις. 

Η πρώτη εξίσωση (εξίσωση του μέσου) περιγράφει τα δεδομένα ως συνάρτηση των 

άλλων μεταβλητών (αν υπάρχουν) προσθέτοντας τον όρο του σφάλματος. Η δεύτερη 

εξίσωση (εξίσωση της διακύμανσης) καθορίζει την εξέλιξη της υπό συνθήκης 

διακύμανσης του σφάλματος από την εξίσωση του μέσου ως μια συνάρτηση της 

παρελθούσης υπό συνθήκης διακύμανσης του υστερημένου σφάλματος. 

Η εξίσωση του μέσου έχει την παρακάτω μορφή στα υποδείγματα ARCH – 

GARCH: ttR   (υπόδειγμα ARCH)                  (4) 

Ο διαταρακτικός όρος t  σε μια απλή εξίσωση του μέσου είναι γραμμικά 

ασυσχέτιστος, αλλά όχι ανεξάρτητος στο χρόνο. 

tttR   2
(υπόδειγμα GARCH)                  (5) 

Η εξίσωση της διακύμανσης έχει την παρακάτω μορφή στα υποδείγματα 

ARCH – GARCH: 





q

i

itit

1

22   (υπόδειγμα ARCH)                  (6) 

Η μη γραμμική εξάρτηση που παρουσιάζει ο διαταρακτικός όρος t  μπορεί 

να ερμηνευτεί με τη χρησιμοποίηση των σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

υψωμένων στο τετράγωνο. 

Οι παράμετροι  , 1 ,…, q  είναι άγνωστοι και επειδή η διακύμανση είναι 

θετικός αριθμός θα πρέπει να ισχύουν οι συνθήκες θετικότητας, δηλαδή οι παρακάτω 

σχέσεις 0  και 0,...,1 q . 








 
p

j

jtj

q

i

itit

1

2

1

22  (υπόδειγμα GARCH)                 (7) 
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Υποθέτουμε ότι για 0p , και 0q , οι παράμετροι είναι άγνωστοι και επειδή 

η διακύμανση είναι θετικός αριθμός θα πρέπει να ισχύουν οι σχέσεις 0 , και 

0i  για i=1,…,q και 0j  για j=1,…,p 

Για το υπόδειγμα ARCH(1,1) θα έχω την παρακάτω μορφή: 

2

11

2

 tt                       (8) 

Για το παραπάνω υπόδειγμα θα πρέπει να ισχύουν οι σχέσεις  0 , 01   

για θετική τιμή του 
2

t  

Για το υπόδειγμα GARCH(1,1) θα έχω την παρακάτω μορφή: 

2

11

2

11

2

  ttt                      (9) 

Για το παραπάνω υπόδειγμα θα πρέπει να ισχύουν οι σχέσεις  0 , 01   

και 01   για θετική τιμή του 
2

t . 

 

3.2 Τα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων ARCH- GARCH 

 

Το υπόδειγμα ARCH - GARCH σύμφωνα με τον Engle(1982)  βασίζεται στις 

παρακάτω δύο υποθέσεις: 

• Ο διαταρακτικός όρος t  σε μια απλή εξίσωση του μέσου ( ttty   ) είναι 

γραμμικά ασυσχέτιστος, αλλά όχι ανεξάρτητος στο χρόνο. 

• Η μη γραμμική εξάρτηση που παρουσιάζει ο διαταρακτικός όρος t  μπορεί 

να ερμηνευτεί με τη χρησιμοποίηση των σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

υψωμένων στο τετράγωνο. 

 

3.3 Εκτίμηση και έλεγχος των υποδειγμάτων ARCH-GARCH 

 

Για την εκτίμηση των υποδειγμάτων ARCH-GARCH  χρησιμοποιείται η 

μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood method). Η λογαριθμική 

συνάρτηση της μέγιστης πιθανοφάνειας έχει την παρακάτω μορφή:  

    



n

t

tt zL
1

22 )()(ln2ln
2

1
)(ln                   (10) 

όπου  
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  είναι το διάνυσμα των παραμέτρων   ,,,  που υπολογίζεται ότι μεγιστοποιεί 

to objective function )(ln L , tz    αντιπροσωπέυει τα τυποποιημένα κατάλοιπα και 

υπολογίζεται σαν 
2

t

ty




. 

3.4  Διαγνωστικοί έλεγχοι των υποδειγμάτων ARCH-GARCH 

 

Υπάρχουν αρκετοί διαγνωστικοί έλεγχοι για την ανάλυση των υποδειγμάτων 

ARCH-GARCH. Το κορελόγραμμα των καταλοίπων χρησιμοποιείται για να ελέγξει 

την αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων, ενώ το κορελόγραμμα των τετραγώνων των 

καταλοίπων χρησιμοποιείται για να ελέγξει την αυτοσυσχέτιση της υπό συνθήκης 

ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων. Για να προσδιορίσουμε αν η σειρά 

παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση ή ετεροσκεδαστικότητα χρησιμοποιούμε το στατιστικό 

mQ των Ljung-Box (1978).  Το στατιστικό αυτό δίνεται από τον παρακάτω τύπο:  


 


m

k

k
m

n

e
nnQ

1

2

2
)2(                    (11) 

όπου:  

ke  είναι η αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων στην υστέρηση k . 

 n  είναι ο αριθμός των καταλοίπων. 

m  είναι ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων που περιλαμβάνονται στον έλεγχο. 

 Το υπόδειγμα είναι κατάλληλο όταν το prob του στατιστικού mQ  των Ljung-Box 

είναι υψηλότερο από το 5%. 

 

3.5 Το υπόδειγμα GARCH-M  

 

Οι Engle, Lilien και Robins (1987), επέκτειναν τη μεθοδολογία ARCH(q) έτσι 

ώστε η υπό συνθήκη διακύμανση να επηρεάζει τη σειρά του μέσου. Με άλλα λόγια 

θα λέγαμε ότι οι Engle Lilien και Robins (1987) μετασχημάτισαν το υπόδειγμα της 

υπό συνθήκης μεταβλητότητας έτσι ώστε ο μέσος μιας ακολουθίας να εξαρτάται από 

την υπό συνθήκη διακύμανση.  Τα υποδείγματα αυτά ονομάζονται ARCH-M και 

είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα για την μελέτη των αποδόσεων χρηματο-

οικονομικών προϊόντων. Το υπόδειγμα που χρησιμοποίησαν οι Engle, Lilien και 

Robins είναι το παρακάτω: 
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ttt termsotherR   

2

1  (εξίσωση του μέσου)              (12) 








 
p

j

jtj

q

i

itit

1

2

1

22   (εξίσωση διακύμανσης)                         (13) 

όπου: 

Ο συντελεστής   αντιπροσωπεύει τον υπό συνθήκη μέσο της απόδοσης του 

χρηματιστηρίου στο χρόνο t.  

2

t  είναι η υπό συνθήκη διακύμανση που αντανακλά τον κίνδυνο του ασφαλίστρου. 

  είναι μια σταθερά. 

t  είναι ο όρος του σφάλματος στο χρόνο t.  

 ,  , , i and j είναι παράμετροι για εκτίμηση. 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούμε το υπόδειγμα GARCH-M (1,1)  

λαμβάνοντας υπόψιν την εργασία του Bollerslev (1986) στην οποία υποστηρίζει ότι 

το μήκος της χρονικής υστέρησης του τετραγωνικού σφάλματος και της υπό 

συνθήκης διακύμανσης επαρκούν για το υπόδειγμα της απόδοσης του 

χρηματιστηρίου. 

Η εξίσωση ενός υποδείγματος GARCH-M (1,1)  μπορεί να γραφεί ως εξής: 

ttt termsotherR   

2

1  (εξίσωση του μέσου)              (14) 

2

11

2

11

2

  ttt   (εξίσωση της διακύμανσης)               (15) 

 

3.6  Απόδοση Προβλέψεων 

 

Τα υποδείγματα ARCH-GARCH χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της 

διακύμανσης των αποδόσεων. Η πρόβλεψη στα υποδείγματα ARCH-GARCH 

υπολογίζεται τόσο μέσα στο δείγμα, όσο και εκτός του δείγματος. Η βέλτιστη τιμή 

της πρόβλεψης αξιολογείται από το μέσο τετραγωνικό σφάλμα. Επίσης, άλλοι δείκτες 

που χρησιμοποιούμε συνήθως για την απόδοση της πρόβλεψης είναι το μέσο απόλυτο 

σφάλμα (Mean Absolute Error (MAE), η ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος 

(Root Mean Square Error (RMSE), το μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα, (Mean 

Absolute Percentage Error (MAPE), και ο δείκτης ανισότητας του  Theil (U-Theil) 

(1961). 

Οι δείκτες αυτοί δίνονται από τις παρακάτω συναρτήσεις: 



20 
 

 



T

t

tt YY
T

MSE
1

2ˆ1
                   (16) 





T

t

tt YY
T

MAE
1

ˆ1
                   (17) 

 



T

t

tt YY
T

RMSE
1

2
ˆ1

                  (18) 







T

t t

tt

Y

YY

T
MAPE

1

ˆ1
                  (19) 

Ο συντελεστής ανισότητας του Theil δίνεται από την παρακάτω συνάρτηση: 
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όπου 

tY : Είναι η πραγματική τιμή της ενδογενούς μεταβλητής Y  στον χρόνο t. 

tŶ : Η αναθεωρημένη αξία της ενδογενούς μεταβλητής Y  στον χρόνο t. 

T: Αριθμός των παρατηρήσεων στις προσομοιώσεις (του δείγματος). 

Αν ο συντελεστής ανισότητας του Theil U=0, τότε οι πραγματικές τιμές της 

σειράς, θα είναι ίσες με τις εκτιμημένες tY = 
tŶ  για όλα τα t, οπότε στην περίπτωση 

αυτή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα “perfect fit” ανάμεσα στις πραγματικές και 

τις προβλεπόμενες τιμές. Στην αντίθετη περίπτωση αν ο συντελεστής U=1, δεν 

υπάρχει σωστή πρόβλεψη για το υπόδειγμα που εξετάζω. Στη συνέχεια 

παρουσιάζουμε τους επιμέρους δείκτες του Theil που ονομάζονται «αναλογίες 

ανισοτήτων» και είναι οι παρακάτω: 

• Bias proportion: δείχνει τις συστηματικές διαφορές ανάμεσα στις πραγματικές και τις 

προβλεπόμενες τιμές. 
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όπου:  
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Ŷ και Y είναι οι μέσοι των σειρών 
tŶ  και tY  αντίστοιχα. Η αναλογία της μεροληψίας 

μετρά την απόσταση ανάμεσα στο μέσο της προσομοιωμένης σειράς από το μέσο της 

πραγματικής σειράς. 

• Variance proportion: δείχνει τις άνισες μεταβλητότητες στις πραγματικές και 

προβλεπόμενες τιμές. 
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όπου: 

Y
s ˆˆ και Ys  είναι οι τυπικές αποκλίσεις των σειρών 

tŶ  και tY  αντίστοιχα. Η αναλογία 

της διακύμανσης μετρά την απόσταση ανάμεσα στη διακύμανση της προσομοιωμένης 

σειράς από τη διακύμανση της πραγματικής σειράς. 

• Covariance proportion: δείχνει την συσχέτιση ανάμεσα στις πραγματικές και 

προβλεπόμενες τιμές (μηδεν= τέλεια συσχέτιση ανάμεσά τους). 
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όπου: 

 ρ είναι ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα
tŶ  και tY . Η αναλογία της 

συνδιακύμανσης μετρά το υπόλοιπο μη-συστηματικό σφάλμα της προσομοίωσης. 

 Η προβλεπτική ικανότητα ενός υποδείγματος είναι ικανοποιητική, όταν οι 

αναλογίες της μεροληψίας και της διακύμανσης είναι μικρές.  

Η σχέση ανάμεσα στις παραπάνω αναλογίες είναι UM+US+UC=1. 
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Κεφάλαιο 4: Δεδομένα και Περιγραφική Στατιστική 

 

Τα στοιχεία για την εργασία μας συλλέκτηκαν από τις ιστοσελίδες 

www.nasdaqomxnordic.com για τους δείκτες OMX Copenhagen 20, OMX 

Stockholm 30, και OMX Helsinki 25, και από την ιστοσελίδα  www.oslobors.no για 

τον δείκτη AXLT του Oslo Børs. Τα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο από την 3η 

Ιανουαρίου 1983 έως την 7η Απριλίου 2016 για την Νορβηγία και περιλαμβάνουν 

8347 παρατηρήσεις, την περίοδο από την 10η Οκτωβρίου του 1996 έως την 11η  

Μαϊου 2016 για την Δανία και περιλαμβάνουν 4893 παρατηρήσεις, την περίοδο από 

την 30η  Σεπτεμβρίου 1986 έως την 11η  Μαΐου 2016 για την Σουηδία και 

περιλαμβάνουν 7434 παρατηρήσεις, την περίοδο από την 3η Σεπτεμβρίου 2001 έως 

την 11η Μαϊου 2016 για την Φινλανδία και περιλαμβάνουν 3687 παρατηρήσεις.  

 Η ημερήσια απόδοση των χρηματιστηρίων υπολογίζεται ως: 

  100lnln100ln 1

1
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X
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όπου 

tX είναι η ημερήσια τιμή κλεισίματος της χρηματιστηριακής αγοράς την ημέρα t, 

tR  είναι η καθημερινές αποδόσεις των χρηματιστηρίων. 

Οι ημερήσιες τιμές κλεισίματος των δεικτών  AXLT, OMX Copenhagen 20, 

ΟΜΧ Stockholm 30, OMX Helsinki 25,  και οι αποδόσεις τους εμφανίζονται στα 

διαγράμματα 1 και 2, αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 1: Ημερήσιες τιμές κλεισίματος των χρηματιστηρίων της Νορβηγίας, 

Δανίας, Σουηδίας και Φινλανδίας 
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Από το διάγραμμα 1 παρατηρούμε ότι οι ημερήσιες τιμές κλεισίματος όλων 

των χρηματιστηρίων παρουσιάζουν τυχαίο περίπατο (random walk). 
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Διάγραμμα 2: Ημερήσιες αποδόσεις των χρηματιστηρίων της Νορβηγίας, 

Δανίας, Σουηδίας και Φινλανδίας 
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Από το διάγραμμα 2 παρατηρούμε ότι οι ημερήσιες αποδόσεις όλων των 

χρηματιστηρίων είναι στάσιμες. 

Στη συνέχεια στους πίνακες 1 και 2 των κορελογραμμάτων ελέγχουμε αν 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση στις ημερήσιες αποδόσεις των χρηματιστηρίων, καθώς και 

την μορφή της αυτοσυσχέτισης στο κορελόγραμμα του τετραγώνου των ημερήσιων 

αποδόσεων. 
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Πίνακας 1: Κορελόγραμμα της ημερήσιας απόδοσης των χρηματιστηρίων της 

Νορβηγίας, Δανίας, Σουηδίας και Φινλανδίας 

 

 
 

Η στατιστική των Ljung and Box (Q-statistics) για όλες τις χρονικές 

υστερήσεις της συνάρτησης της αυτοσυσχέτισης δείχνει ότι υπάρχει σειριακή 

συσχέτιση. 
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Πίνακας 2 : Κορελόγραμμα του τετραγώνουν της ημερήσιας απόδοσης των 

χρηματιστηρίων της Νορβηγίας, Δανίας, Σουηδίας και Φινλανδίας 

 

 
 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 2 δείχνουν ότι η στατιστική των Ljung and Box 

(Q-statistics) για όλες τις χρονικές υστερήσεις είναι στατιστικά σημαντική, οπότε 

λέμε ότι υπάρχει η διαδικασία ARCH (ARCH effect). 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά των χρονοσειρών 

της απόδοσης. 
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Πίνακας 3: Περιγραφικά στατιστικά της ημερήσιας απόδοσης των 

χρηματιστηρίων της Νορβηγίας, Δανίας, Σουηδίας και Φινλανδίας 

 NOR DEN SWE FIN 

Mean 0.045110 0.041417 0.031782 0.021683 

Median 0.092587 0.085747 0.069711 0.063065 

Maximum 10.48099 9.496355 11.02284 9.285563 

Minimum -21.21879 -11.72319 -8.526937 -8.905445 

Std. Dev. 1.320211 1.289933 1.462234 1.444397 

Skewness -1.012962 -0.268218 0.025068 -0.036580 

Kurtosis 17.89832 7.847888 7.250442 6.317618 

Jarque-Bera 78613.88 4849.151 5594.544 1691.251 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Sum 376.4856 202.6100 236.1706 79.92401 

Sum Sq.Dev. 14544.98 8138.264 15886.28 7687.956 

Observations 8346 4892 7431 3686 

 

 Από τον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι η απόδοση του χρηματιστηρίου της 

Νορβηγίας έχει τον μεγαλύτερο αριθμικό μέσο. Οι αποδόσεις των χρηματιστηρίων 

της Νορβηγιας της Δανίας και της Φινλανδίας είναι ασσύμετρες αριστερά ενώ η 

απόδοση του χρηματιστηρίου της Σουηδίας είναι ασσύμετρη δεξιά. 

 Στη συνέχεια ελέγχουμε τη στασιμότητα των αποδόσεων των χρηματιστηρίων 

με τους ελέγχους των Dickey-Fuller (1979) και Phillips-Perron(1998). 

 

Πίνακας 4: Ελεγχος της στασιμότητας της ημερήσιας απόδοσης των 

χρηματιστηρίων της Νορβηγίας, Δανίας, Σουηδίας και Φινλανδίας 

Variable ADF P-P 

 C C,T C C,T 

RNOR -85.93(0)* -85.95(0)* -86.51[25]* -86.50[25]* 

R SWE  -84.31(0)* -84.31(0)* -84.32[15]* -84.32[15]* 

RFIN -58.86(0)* -58.85(0)* -58.87[11]* -58.86[11]* 

RDEN -67.09(0)* -67.08(0)* -67.03[14]* -67.02[14]* 
Notes:  

1. *, ** and *** show significant at 1%, 5% and 10% levels respectively. 

2. The numbers within parentheses followed by ADF statistics represent the lag length of the dependent variable 

used to obtain white noise residuals. 

3. The lag lengths for ADF equation were selected using Schwarz Information Criterion (SIC). 

4. Mackinnon (1996) critical value for rejection of hypothesis of unit root applied. 

5. The numbers within brackets followed by PP statistics represent the bandwidth selected based on Newey West 

(1994) method using Bartlett Kernel. 

6.  C=Constant, T=Trend. 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 4 δείχνουν ότι όλες οι αποδόσεις των 

χρηματιστηρίων είναι στάσιμες στα επίπεδα τους και με τους δύο ελέγχους που 

χρησιμοποιούμε. 

Μετά από τον εντοπισμό της στασιμότητας όλων των σειρών προσδιορίζουμε 

την μορφή του υποδείγματος ARMA (p,q) από το κορελόγραμμα του πίνακα 1. Οι 
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παράμετροι p και q  μπορούν να καθοριστούν από τους συντελεστές της μερικής 

αυτοσυσχέτισης και της αυτοσυσχέτισης αντίστοιχα συγκρίνοντάς τους με την 

κρίσιμη τιμή 022.0
8347

22


n
 (για την Νορβηγία, 

028.0
4893

22


n
 για την Δανία, 023.0

7432

22


n
 για την 

Σουηδία, και

 

032.0
3687

22


n
 για την Φιλανδία.

 

 

Επομένως, για την Νορβηγία η τιμή του p θα είναι μεταξύ των, 0<p<1 και 

αντίστοιχα, η τιμή του q θα είναι μεταξύ των 0<q<1, για την Δανία η τιμή του p θα 

είναι μεταξύ των, 0<p<2 και αντίστοιχα, η τιμή του q θα είναι μεταξύ των 0<q<2, για 

την Σουηδία η τιμή του p και q θα  είναι μεταξύ των, 0<p<3 και αντίστοιχα, η τιμή 

του q θα είναι μεταξύ των 0<q<3 και τέλος για την Φινλανδία οι τιμές θα είναι 

μεταξύ των, 0<p<1 και αντίστοιχα, η τιμή του q θα είναι μεταξύ των 0<q<1. Στη 

συνέχεια μπορούμε να δημιουργήσουμε τον πίνακα 5 με τις τιμές ως εξής: 

 

Πίνακας 5 : Σύγκριση των υποδειγμάτων μέσω των ελέγχων AIC, SIC and HQ 

ARIMA model AIC SC HQ 

RNOR 

(1,0,0) 3.3903 3.3928 3.3912 

(0,0,1) 3.3902 3.3927 3.3911 

(1,0,1) 3.3904 3.3938 3.3915 

R DEN 

(0,0,1) 3.3462 3.3502 3.3476 

(0,0,2) 3.3469 3.3512 3.3478 

(1,0,0) 3.3463 3.3503 3.3477 

(1,0,1) 3.3463 3.3516 3.3482 

(1,0,2) 3.3468 3.3524 3.3481 

(2,0,0) 3.3462 3.3510 3.3476 

(2,0,1) 3.3463 3.3524 3.3481 

(2,0,2) 3.3462 3.3532 3.3480 

R SWE 

(0,0,1) 3.5979 3.6017 3.5989 

(0,0,2) 3.5975 3.6012 3.5988 

(0,0,3) 3.5965 3.6012 3.5981 

(1,0,0) 3.5979 3.6017 3.5989 

(1,0,1) 3.5980 3.6017 3.5993 

(1,0,2) 3.5968 3.6015 3.5984 

(1,0,3) 3.5968 3.6024 3.5987 

(2,0,0) 3.5974 3.6012 3.5987 
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(2,0,1) 3.5968 3.6014 3.5983 

(2,0,2) 3.5969 3.6025 3.5989 

(2,0,3) 3.5970 3.6035 3.5993 

(3,0,0) 3.5966 3.6013 3.5982 

(3,0,1) 3.5969 3.6025 3.5988 

(3,0,2) 3.5971 3.6036 3.5993 

(3,0,3) 3.5965 3.6039 3.5990 

R FIN 

(1,0,0) 3.57368 3.57874 3.57548 

(0,0,1) 3.57366 3.57872 3.57546 

(1,0,1) 3.5741 3.5809 3.5765 

 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 5 δείχνουν ότι σύμφωνα με τα κριτήρια των  

Akaike (AIC), Schwartz (SIC) and Hannan-Quinn (HQ) ότι το υπόδειγμα ARΙMA 

(0,0,1) είναι το καταλληλότερο για την Νορβηγία, την Φινλανδία και την Δανία και 

το υπόδειγμα ARΙMA (0,0,3) για την Σουηδία. 

 

Πίνακας 6 :Εκτίμηση των υποδειγμάτων ARMA 
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Μετά την εκτίμηση του παραπάνω υποδείγματος ελέγχουμε για την ύπαρξη 

της υπό συνθήκης ετεροσκεδαστικότητας (έλεγχος διαδικασίας ARCH(q)), από τα 

τετράγωνα των καταλοίπων του παραπάνω υποδείγματος. Ο πίνακας 7 μας δίνει τα 

αποτελέσματα αυτά. 

 
 

Πίνακας 7:Ελεγχος διαδικασίας ARCH(q) 

 

 
 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 7 παρατηρούμε ότι οι συντελεστές της 

αυτοσυσχέτισης και της μερικής αυτοσυσχέτισης είναι όλοι στατιστικά σημαντικοί. 

Επομένως η μηδενική υπόθεση για απουσία της διαδικασίας ARCH ή GARCH 

απορρίπτεται.  
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Κεφάλαιο 5: Εμπειρικά Αποτελέσματα 

 

Δεδομένου ότι υπάρχουν οι επιδράσεις ARCH  στις αποδόσεις των 

χρηματιστηρίων της Νορβηγίας, Δανίας, Σουηδίας και Φινλανδίας  μπορούμε να 

προχωρήσουμε με την εκτίμηση των υποδειγμάτων ARCH(q), GARCH(p,q) και 

GARCH-M(p,q). Η εκτίμηση των παραμέτρων γίνεται χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο BHHH των (Berndt, et al., 1974). Στους πίνακες 8α, 8β, 8γ και 8δ δίνονται 

οι εκτιμήσεις των υποδειγμάτων ARCH-GARCH-GARCH-M με τις τρεις κατανομές 

για όλες τις χώρες που εξετάζουμε. 

Πίνακας 8α: Εκτίμηση υποδειγμάτων ARCH-GARCH-GARCH-M για τις 

ημερήσιες αποδόσεις της Νορβηγίας  

ARMA(0,1)-ARCH (1,0) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 1.049(0.000) 1.058(0.000) 1.018(0.000) 

α1 0.401(0.000) 0.408(0.000) 0.387(0.000) 

  D.O.F=4.226(0.000) PAR=1.142(0.000) 

LL -13400.04 -12834.64 -12896.37 

Jarque-Bera 11940.87(0.000) 13041.28(0.000) 13068.85(0.000) 

ARCH(1) 1.364(0.242) 1.753(0.1855) 1.616(0.204) 

Q2( 1) 1.365(0.243) 1.754(0.185) 1.615(0.2037) 

ARMA(0,1)-GARCH(1,1) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 0.056(0.000) 0.036(0.000) 0.043(0.000) 

α1 0.162(0.000) 0.126(0.000) 0.138(0.000) 

β1 0.808(0.000) 0.852(0.000) 0.837(0.000) 

  D.O.F=7.686(0.000) PAR=1.405(0.000) 

LL -12591.19   -12360.71 -12410.64 

Jarque-Bera 10895.61(0.000) 1428.65(0.000) 12761.06(0.000) 

ARCH(30) 23.758(0.783) 30.736(0.428) 27.712(0.586) 

Q2( 30) 23.390(0.799) 30.490(0.441) 28.059(0.567) 

ARMA(0,1)-GARCH-M (1,1) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 0.056(0.000) 0.036(0.000) 0.043(0.000) 

α1 0.162(0.000) 0.126(0.000) 0.138(0.000) 

β1 0.809(0.000) 0.852(0.000) 0.837(0.000) 

  D.O.F=7.686(0.000) PAR=1.405(0.000) 

LL -12591.18 -12360.70 -12410.60 

Jarque-Bera 10899.43 14212.21(0.000) 12742.25(0.000) 

ARCH(30) 23.821(0.780) 30.697(0.430) 27.914(0.575) 

Q2( 30) 23.453(0.796) 30.449(0.0443) 27.564(0.594) 

Notes:  

1.Values in parentheses denote the p-values. 

2.LL is the value of the log-likelihood. 
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Πίνακας 8β: Εκτίμηση υποδειγμάτων ARCH-GARCH-GARCH-M για τις 

ημερήσιες αποδόσεις της Δανίας 

ARMA(0,1)-ARCH (1,0) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 1.154(0.000) 1.179(0.000) 1.138(0.000) 

α1 0.315(0.000) 0.319(0.000) 0.311(0.000) 

  D.O.F=4.888(0.000) PAR=1.243(0.000) 

LL -7952.25 -7757.382 -7771.147 

Jarque-Bera 1703.559(0.000) 1723.106(0.000) 1719.885(0.000) 

ARCH(1) 5.540(0.018) 5.242(0.022) 5.437(0.019) 

Q2( 1) 5.544(0.019) 5.246(0.022) 5.441(0.020) 

ARMA(0,1)-GARCH(1,1) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 0.050(0.000) 0.044(0.000) 0.047(0.000) 

α1 0.111(0.000) 0.117(0.000) 0.115(0.000) 

β1 0.856(0.000) 0.856(0.000) 0.855(0.000) 

  D.O.F=9.752(0.000) PAR=1.523(0.000) 

LL -7557.238 -7499.126 -7507.439 

Jarque-Bera 556.6304(0.000) 611.3892(0.000) 584.5145(0.000) 

ARCH(30) 24.802(0.734) 26.952(0.625) 25704(0.690) 

Q2( 30) 24.540(0.747) 26.284(0.661) 25274(0.712) 

ARMA(0,1)-GARCH-M (1,1) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 0.050(0.000) 0.044(0.000) 0.047(0.000) 

α1 0.111(0.000) 0.117(0.000) 0.115(0.000) 

β1 0.856(0.000) 0.856(0.000) 0.855(0.000) 

  D.O.F=9.745(0.000) PAR=1.523(0.000) 

LL -7557.204 -7499.085 -7507.436 

Jarque-Bera 553.5764(0.000) 615.2196(0.000) 585.4903(0.000) 

ARCH(30) 24883(.0.730) 26.859(0.630) 25.678(0.691) 

Q2( 30) 24.623(0.743) 26.190(0.665) 25.249(0.713) 

Notes:  

1.Values in parentheses denote the p-values. 

2.LL is the value of the log-likelihood. 
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Πίνακας 8γ: Εκτίμηση υποδειγμάτων ARCH-GARCH-GARCH-M για τις 

ημερήσιες αποδόσεις της Σουηδίας 

ARMA(0,3)-ARCH (1,0) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 1.4888(0.000) 1.515(0.000) 1.452(0.000) 

α1 0.317(0.000) 0.349(0.000) 0.323(0.000) 

  D.O.F=4.377(0.000) PAR=1.186(0.000) 

LL -13013.86 -12645.75 -12674.25 

Jarque-Bera 2991.354(0.000) 3154.959(0.000) 3118.569(0.000) 

ARCH(1) 3.749(0.052) 5.957(0.014) 5.037(0.024) 

Q2( 1) 3.751(0.053) 5.960(0.015) 5.040(0.025) 

ARMA(0,3)-GARCH(1,1) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 0.038(0.000) 0.025(0.000) 0.030(0.000) 

α1 0.097(0.000) 0.095(0.000) 0.096(0.000) 

β1 0.884(0.000) 0.894(0.000) 0.890(0.000) 

  D.O.F=9.038(0.000) PAR=1.499(0.000) 

LL -12242.42 -12109.21 -12145.77 

Jarque-Bera 2594.030(0.000) 3443.449(0.000) 3004.152(0.000) 

ARCH(30) 11.953(0.998) 16.746(0.975) 14.541(0.992) 

Q2( 30) 11.986(0.999) 16.301(0.980) 14.378(0.993) 

ARMA(0,3)-GARCH-M (1,1) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 0.038(0.000) 0.025(0.000) 0.030(0.000) 

α1 0.097(0.000) 0.095(0.000) 0.096(0.000) 

β1 0.883(0.000) 0.894(0.000) 0.890(0.000) 

  D.O.F=9.016(0.000) PAR=1.498(0.000) 

LL -12242.21 -12109.09 -12145.69 

Jarque-Bera 2567.730(0.000) 3465.321(0.000) 3020.694(0.000) 

ARCH(30) 11.895(0.998) 16.785(0.975) 14.581(0.991) 

Q2( 30) 11.929(0.999) 16.345(0.980) 14.420(0.993) 

Notes:  

1.Values in parentheses denote the p-values. 

2.LL is the value of the log-likelihood. 
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Πίνακας 8δ: Εκτίμηση υποδειγμάτων ARCH-GARCH-GARCH-M για τις 

ημερήσιες αποδόσεις της Φινλανδίας 

ARMA(0,1)-ARCH (1,0) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 1.586(0.000) 1.673(0.000) 1.565(0.000) 

α1 0.262(0.000) 0.275(0.000) 0.261(0.000) 

  D.O.F=4.206(0.000) PAR=1.161(0.000) 

LL -6490.810 -6317.607 -6318.631 

Jarque-Bera 1053.977(0.000) 1051.303(0.000) 1050.031(0.000) 

ARCH(1) 4.779(0.028) 4.711(0.030) 4.949(0.026) 

Q2( 1) 4.784(0.029) 4.716(0.030) 4.954(0.026) 

ARMA(0,1)-GARCH(1,1) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 0.019(0.000) 0.016(0.000) 0.018(0.000) 

α1 0.078(0.000) 0.078(0.000) 0.078(0.000) 

β1 0.911(0.000) 0.913(0.000) 0.912(0.000) 

  D.O.F=11.939(0.000) PAR=1.598(0.000) 

LL -6043.635 -6023.131 -6021.973 

Jarque-Bera 80.132(0.000) 83.137(0.000) 81.579(0.000) 

ARCH(1) 1.387(0.238) 1.228(0.267) 1.303(0.253) 

Q2( 1) 1.389(0.239) 1.230(0.267) 1.304(0.253) 

ARMA(0,1)-GARCH-M (1,1) 

Parameter Normal t-Student GED 

ω 0.019(0.000) 0.016(0.000) 0.018(0.000) 

α1 0.079(0.000) 0.078(0.000) 0.078(0.000) 

β1 0.911(0.000) 0.913(0.000) 0.912(0.000) 

  D.O.F=11.966(0.000) PAR=1.599(0.000) 

LL -6043.226 -6023.118 -6021.968 

Jarque-Bera 76.780(0.000) 82.487(0.000) 81.195(0.000) 

ARCH(1) 1.452(0.228) 1.240(0.265) 1.311(0.252) 

Q2( 1) 1.453(0.228) 1.242(0.265) 1.312(0.252) 

Notes:  

1.Values in parentheses denote the p-values. 

2.LL is the value of the log-likelihood. 
 

Οι πίνακες 8α, 8β, 8γ and 8δ δίνουν τις εκτιμήσεις και τα τυπικά σφάλματα για 

τις παραμέτρους (συντελεστές) μαζί με την τιμή της συνάρτησης της λογαριθμικής 

πιθανοφάνειας (log-likelihood function), καθώς και τον έλεγχο της κανονικότητας, 

της αυτοσυσχέτισης και της υπό συνθήκης ετεροσκεδαστικότητας (conditional 

heteroskedasticity). Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι όλα τα 

υποδείγματα και στις τέσσερις χώρες με όλες τις κατανομές δείχνουν ότι οι 

συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί. Επίσης, σε όλα τα  παραπάνω υποδείγματα 

δεν υπάρχει πρόβλημα στην αυτοσυσχέτιση και στην υπό συνθήκης 

ετεροσκεδαστικότητα. Επιπλέον,  τα υποδείγματα ARMA(0,1)-GARCH-Μ(1,1) και  
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ARMA(0,3)-GARCH-Μ(1,1) (Σουηδία) έχουν την μεγαλύτερη τιμή στην 

λογαριθμική πιθανοφάνεια (LL) με την κατανομή t-Student. Επομένως, μπορούμε τα 

υποδείγματα αυτά να τα  χρησιμοποιήσουμε για προβλέψεις. 
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Κεφάλαιο 6: Προβλέψεις 
  

 Για την πρόβλεψη των υποδειγμάτων ARMA(0,1)-GARCH-Μ(1,1) και 

ARMA(0,3)-GARCH-Μ(1,1)  των χρηματιστηρίων που εξετάζουμε χρησιμοποιούμε 

τόσο τη δυναμική, όσο και τη στατική διαδικασία. Η δυναμική διαδικασία υπολογίζει 

τις προβλέψεις για περιόδους μετά την πρώτη περίοδο του δείγματος, 

χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες προβλεπόμενες τιμές από τις υστερήσεις της 

εξαρτημένης μεταβλητής και τους όρους ARMA. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται (n-

step ahead forecasts). Η στατική διαδικασία χρησιμοποιεί πραγματικές και όχι 

προβλεπόμενες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται of 

one step- ahead forecast. 

 Στα διαγράμματα 3, 4, 5 και 6 παρουσιάζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση 

των προβλέψεων των χρηματιστηρίων χρησιμοποιώντας την δυναμική και στατική 

πρόβλεψη αντίστοιχα. 

 

Διάγραμμα 3: Δυναμική και Στατική πρόβλεψη των ημερήσιων αποδόσεων της 

Νορβηγίας 
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Διάγραμμα 4: Δυναμική και Στατική πρόβλεψη των ημερήσιων αποδόσεων της 

Δανίας 

 
 

Διάγραμμα 5: Δυναμική και Στατική πρόβλεψη των ημερήσιων αποδόσεων της 

Σουηδίας 
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Διάγραμμα 6: Δυναμική και Στατική πρόβλεψη των ημερήσιων αποδόσεων της 

Φινλανδίας 

 
 
 

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι η στατική διαδικασία δίνει 

καλύτερα αποτελέσματα από τη δυναμική διαδικασία και στις τέσσερες χώρες που 

μελετάμε (ο δείκτης του Theil είναι μικρότερος στη στατική διαδικασία από ότι στη 

δυναμική). Επειδή όμως ο δείκτης του Theil είναι κοντά στη μονάδα μπορούμε να 

πούμε ότι δεν υπάρχει σωστή πρόβλεψη για το υπόδειγμα που εξετάσαμε. 
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα 
 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι μοντελοποιήσει  τη μεταβλητότητα και τις 

επιπτώσεις στα τέσσερα σκανδιναβικά χρηματιστήρια. Τα αποτελέσματα της 

εργασίας δείχνουν ότι καθεμία από τις τέσσερις αγορές περιγράφεται καλύτερα από 

ένα υπόδειγμα ARMA(0,1)-GARCH-M(1,1), εκτός της Σουηδίας όπου το κατάλληλο 

είναι το υπόδειγμα ARMA(0,3)-GARCH-M(1,1). Η απόδοση και η μεταβλητότητα 

του κάθε χρηματιστηρίου εξαρτώνται από τις προηγούμενες τιμές τους. Η γραμμική 

εξάρτηση πιθανόν να οφείλεται στην παρουσία του χρονικά μεταβαλλόμενου 

κινδύνου των ασφαλίστρων ή σε κάποια μορφή αναποτελεσματικότητας των αγορών. 

Οι μεταβλητότητες και στα τέσσερα χρηματιστήρια δείχνουν ότι τα κακά (άσχημα) 

νέα είναι εντονότερα από τα καλά νέα. Η έρευνα των αποδόσεων και της 

μεταβλητότητας των τεσσάρων χρηματιστηρίων υπαγορεύεται από την υπό εξέλιξη 

συζήτηση σχετικά με τη θέσπιση της κοινής Σκανδιναβική χρηματιστηριακής αγοράς 

μεταξύ των Σκανδιναβικών χωρών. Η συγχώνευση αυτή θα δημιουργήσει την 

τέταρτη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην Ευρώπη, μετά από το Λονδίνο,  

Παρίσι και της Φρανκφούρτης. 

Οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση 

ελέγχων και με μη-γραμμικά υποδείγματα για την περαιτέρω ανάλυση των 

προβλέψεων μεταβλητότητας των χρηματιστηριακών αποδόσεων. 
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