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Περίληψη 
 

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αποτελούν ένα θαυμαστό πεδίο της χρηματοοικονομικής 
επιστήμης καθώς είναι η αγοραστική δύναμη της εκάστοτε χώρας στην ανταλλαγή 
νομισμάτων. Αυτό το εμπόριο νομισμάτων έχει σαγηνεύσει μεγάλους επενδυτές ανά τον 
κόσμο κάτι που έχει καταστήσει την αγορά νομισμάτων μια από τις μεγαλύτερες αγορές 
παγκοσμίως. Διόλου ευκαταφρόνητο ενδιαφέρον έχουν δείξει επιστήμονες και αναλυτές, στην 
πάροδο του χρόνου, προς τις ισοτιμίες συναλλάγματος, αποτελώντας οι τελευταίες ένα πολύ 
μεγάλο και αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών επιστημών. 

Η ισοτιμία USD/AUD καθίσταται ως μια από τις σημαντικότερες συναλλαγματικές ισοτιμίες 
στον πλανήτη καθώς το αμερικανικό δολάριο είναι αυτή τη στιγμή το πιο διαδεδομένο 
νόμισμα, με το δολάριο Αυστραλίας να το ακολουθεί, όχι πολύ μακριά, βρισκόμενο στην 4η 
θέση των πλέον εμπορεύσιμων νομισμάτων παγκοσμίως για το έτος 2016. Η συγκεκριμένη 
συναλλαγματική ισοτιμία που εξετάζουμε ενώνει πρακτικά και εμπορικά μια ήπειρο με μια 
από τις μεγαλύτερες παραγωγικές χώρες στον πλανήτη, την Αμερική η οποία έχει την ευμένεια 
ένα αδιάσειστο παγκόσμιο αγαθό, όπως είναι το πετρέλαιο να εκφράζεται στο νόμισμα της, 
άρα ένα μεγάλο ποσοστό των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ Αυστραλίας και Αμερικής 
γίνεται λόγω του πετρελαίου. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι μέσα από την οικονομική θεωρία και την 
βιβλιογραφία για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες να θεσπίσει ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο, 
το οποίο μέσω διάφορων μεταβλητών θα προσπαθήσει να εξηγήσει μακροχρόνια και 
βραχυχρόνια τις μεταβλητές στην ισοτιμία USD/AUD. Αρχικά παρατίθεται η βιβλιογραφική 
ανασκόπηση η οποία αναφέρει περιληπτικά προηγούμενες αναλύσεις και έρευνες από 
γνωστούς οικονομολόγους καθώς και την μεθοδολογία με την οποία έφτασαν στα 
συμπεράσματα τους αλλά και τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποίησαν, επίσης αναφέρεται και η 
μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στην συγκεκριμένη εργασία. Έπειτα περνάμε στην εμπειρική 
ανάλυση όπου πρώτα αναλύουμε τα δεδομένα μας, την μεθοδολογία πιο αναλυτικά καθώς 
και την σχέση της ισοτιμίας USD/AUD με τις μεταβλητές. Συγκεκριμένα θα δούμε τον τρόπο 
που δημιουργήσαμε και τα δύο μοντέλα αλλά και τις ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες 
επιλέχθηκαν μετά από πολλές δοκιμές και σημαντικές υποδείξεις του επιβλέποντα. Στο 
μακροχρόνιο μοντέλο ως εξαρτημένη μεταβλητή θα χρησιμοποιήσουμε την ισοτιμία USD/AUD 
και επιλεγμένες ανεξάρτητες μεταβλητές όπως το πετρέλαιο και ο παγκόσμιος δείκτης 
εμπορευμάτων, αναφορικά στο μακροχρόνιο μοντέλο χρησιμοποιούμε τους λογαρίθμους των 
μεταβλητών. Για το βραχυχρόνιο μοντέλο θα χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες μεταβλητές για τη 
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δημιουργία του, αφού πρώτα πάρουμε τις πρώτες διαφορές των λογαρίθμων των μεταβλητών 
του μακροχρόνιου μοντέλου. 

Επιπροσθέτως θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, να συγκρίνουμε και να προβλέψουμε της 
μεταβολές της πραγματική ισοτιμίας USD/AUD από την περίοδο του 2008 έως το 2016 όπου 
είναι η περίοδος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μέσα από το μοντέλο που 
κατασκευάσαμε. Αυτό πραγματοποιείται ώστε να δοκιμάσουμε την αξιοπιστία και την 
προβλεπτικότητα του μοντέλου μας, αλλά και κατά πόσο μπορεί το βραχυχρόνιο μοντέλο μας 
να νικήσει το μοντέλο τυχαίου περιπάτου. Τέλος θα συνοψίσουμε τα αποτελέσματα της 
εργασίας μας και θα αξιολογήσουμε το μοντέλο μας.  
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1. Εισαγωγή 
 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η ανάλυση ενός οικονομετρικού 
μοντέλου της ισοτιμίας USD/AUD. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να 
προβλέψουμε την χρονική σειρά της ισοτιμίας USD/AUD αλλά και πως αυτή αντιδρά 
σχετίζοντας τη με μεγάλες και αστάθμητες οικονομικές μεταβλητές οι οποίες καθώς 
αναπτυσσόταν το οικονομετρικό μοντέλο. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε είναι μηνιαία 
από τον Ιανουάριος του 2000 έως τον Αύγουστος του 2016. 

Για τις ανάγκες τις εργασίας αλλά και για να προβούμε σε έλεγχο τόσο του μακροχρόνιου όσο 
και του βραχυχρόνιου οικονομετρικού μοντέλου, θα χρησιμοποιήσουμε σύγχρονες 
οικονομοτεχνικές μεθόδους όπως την μέθοδο της συνολοκλήρωσης (Cointegration analysis) 
και την μέθοδο της επανόρθωσης σφάλματος (Error correction model, ECM), προκειμένου να 
ελέγξουμε πως συμπεριφέρθηκε το δείγμα και οι μεταβλητές που επιλέξαμε στο μακροχρόνιο 
και στο βραχυχρόνιο μοντέλο. Θα προσπαθήσουμε επίσης να εκφράσουμε αν το μοντέλο που 
δημιουργήσαμε είναι ικανό να προβλέψει τυχόν μεταβολές της ισοτιμίας αφότου ξεκίνησε η 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. 
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2. Ιστορικά στοιχεία 
 

Ξεκινώντας από το σημαντικά νεότερο δολάριο Αυστραλίας το οποίο εκδόθηκε από την τωρινή 
Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας στις 14 Φεβρουαρίου του 1966 αντικαθιστώντας το 
παλαιότερο νόμισμα της χώρας, τη λίρα και βάζοντας την Αυστραλία στη τροχιά των 
νομισμάτων με υποδιαίρεση. Το έτος 1963 ο τότε πρωθυπουργός της Αυστραλίας θέλησε να 
ονομάσει το νέο νόμισμα βασιλικό (royal) καθώς η πληθώρα των προτάσεων για την ονομασία 
του ήταν ιδιαίτερες, κάτι που δεν έμελλε να πραγματοποιηθεί καθώς στις 18 Σεπτεμβρίου 
1966 προτάθηκε στη βουλή η ονομασία του ως δολάριο, γνωστότερο σήμερα ως δολάριο 
Αυστραλίας. Πιο αναλυτικά, το 1966 που παρουσιάστηκε το δολάριο Αυστραλίας οι διεθνείς 
σχέσεις ισοτιμίας καθορίζονταν από το Bretton Woods System, ένα σύστημα το οποίο 
χρησιμοποιούσε το αμερικάνικο δολάριο ώστε να καθιερώσει κλειστές ισοτιμίες. Το δολάριο 
Αυστραλίας παρά την ύπαρξη του Bretton Woods System, υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένο με 
την Βρετανική λίρα η οποία αντιστοιχούσε σε αξία ίση με 1 γραμμάριο χρυσού. 

Η υψηλότερη σχέση ισοτιμίας που είχε το δολάριο Αυστραλίας, υπήρξε την περίοδο που 
καθοριζόταν από το Αμερικάνικο δολάριο, στις 09/11/1973 και διαμορφώθηκε στα US 
$1.4875. Από τις αρχές του 1984 το δολάριο Αυστραλίας πραγματεύεται στις διεθνείς αγορές, 
πράγμα που σημαίνει ότι η ισοτιμία κυμαίνεται και καθορίζεται βάση του ‘’νόμου’’ της 
προσφοράς και της ζήτησης. Η ιστορία της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων στιγματίζεται από 
μεγάλες διακυμάνσεις με χαρακτηριστικό τη συσσώρευση πριν την έναρξη της 
χρηματοοικονομικής κρίσης το 2008, την οποία ακολούθησε μια σημαντική διολίσθηση του 
αυστραλιανού δολαρίου στο τέλος του ίδιου έτους. (Davis, Bradley, 2010) 
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Πολλοί οικονομολόγοι και αναλυτές πιστεύουν πως οι τιμές του AUD  καθοδηγούνται από τις 
τιμές προϊόντων αλλά και βασικών πρώτων υλών, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένες αλλαγές 
στην ισοτιμία του αυστραλιανού δολαρίου μπορεί να σημαίνουν αντίστροφες αλλαγές σε 
άλλες βασικές ισοτιμίες. Κάτι το οποίο θα αποδειχθεί και στην παρούσα εργασία. 

Στην αντίπερα όχθη της υπό μελέτη ισοτιμίας, έχουμε το αναμφισβήτητα κυρίαρχο νόμισμα 
στην παγκόσμια οικονομία καθώς διαπραγματεύεται και καθορίζει όλες τις ισοτιμίες στις 
διεθνείς αγορές το οποίο δεν είναι άλλο από το Αμερικανικό δολάριο (USD) το οποίο 
θεσπίστηκε από τους αμερικανούς στις 6 Ιουλίου 1785. (Desjardins, 2016). Η ονομασία του 
δείχνει να προέρχεται από την Ευρώπη και συγκεκριμένα από την Γερμανική λέξη Thaler, από 
όπου προέρχεται μάλιστα και το ελληνικό ‘’τάλιρο’’. Το δολάριο συναντάται συχνά στην 
νομισματική ιστορία, κυρίως την Κεντρικής Ευρώπης, ακόμα επίσης αναφερόταν και στο 
Ισπανικό πέσο και το πορτογαλικό ριάλι. 

Το 1776 με απόφαση του κογκρέσου, μετά από πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον, οι 
αμερικανοί έχοντας μόλις κερδίσει την ανεξαρτησία τους, θεσπίζουν το δολάριο ως 
νομισματική μονάδα καθιστώντας την Αμερική το πρώτο κράτος που υιοθετούσε το δεκαδικό 
νομισματικό σύστημα. Για πολλά έτη η δυσπιστία των αμερικανών στο δολάριο δεν τους 
επέτρεπε να εκδώσουν χαρτονομίσματα λόγω των συνεχών υποτιμήσεων, έως το 1862, όπου η 
αμερικανική κυβέρνηση εν καιρώ πολέμου αποφάσισε να εκδώσει χαρτονομίσματα. 
(Newman, 1990). Το δολάριο  έως το 1975 υπήρξε ένα νόμισμα με αντίκρισμα σε ασημί ή 
χρυσό, έπειτα μετατράπηκε σε λογιστικό νόμισμα κάτι που το καθιστά ελεύθερα 
διαπραγματεύσιμο στις διεθνείς αγορές με την τιμή του να καθορίζεται από τους κανόνες της 
προσφοράς και της ζήτησης. (Investopedia, 2017) 

Άξιο αναφοράς καθίσταται και το σύμβολο του αμερικανικού δολαρίου, $ καθώς η 
πολυποίκιλη ιστορία του το τοποθετεί παλαιότερο χρονολογικά από το ίδιο το νόμισμα. Μία 
από τις δημοφιλείς θεωρίες θέλουν το σύμβολο $ από τα αρχικά της χώρας, USA, με τις 
κάθετες γραμμές του γράμματος U να τέμνουν το γράμμα S, ενώ μια πιο γνωστή θεωρία 
τοποθετεί τις ρίζες του συμβόλου στο ισπανικό πέσο. (Howgego, 2009) 
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Table 1: Πιο εμπορεύσιμα νομίσματα για το 2016 
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3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Η προσπάθεια να προβλεφθούν αλλά και να συσχετιστούν με γνωστούς και αδιάσειστους 
οικονομικούς δείκτες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, αποτέλεσε πηγή ενδιαφέροντος για 
ερευνητές, αναλυτές και οικονομέτρες . Έως ότου η διεθνείς χρηματοοικονομική περάσει στη 
χρήση των πολλαπλών χρονολογιακών σειρών (multivariate time series models), τα 
αποτελέσματα προέρχονταν από το μοντέλο του τυχαίου περιπάτου (random walk model) 
αλλά και αντίστοιχες οικονομετρικές μεθόδους οι προβλέψεις των οποίων δεν ήταν αξιόλογες 
εμπιστοσύνης. 

Πριν την χρήση των χρονολογιακών σειρών, τα διάφορα οικονομετρικά μοντέλα βασίζονταν 
στην υπόθεση πως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζονται άμεσα από τα 
μακροοικονομικά μεγέθη. Ο Cassel πρώτος απέδειξε τη θεωρία της ισοτιμίας της αγοραστικής 
δύναμης (purchasing power purity), η οποία εξηγούσε σε ικανοποιητικό βαθμό την μεταβολή 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε μακροχρόνιο επίπεδο. 

Προσθέτοντας πληροφορίες για την ισοτιμία που εξετάζει η παρούσα διπλωματική εργασία 
USD/AUD βρίσκουμε μελέτες οι οποίες συνδέονται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα λόγω του 
αμερικανικού δολαρίου αλλά και το ότι τα δύο νομίσματα αποτελούν δυνατά νομίσματα τα 
οποία επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία λόγω του όγκου συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται με αυτά. 

Ο Cayen χρησιμοποιώντας ένα δομημένο state-space μοντέλο κατάφερε να αποδείξει ότι το 
88% των μεταβολών στην πραγματική ισοτιμία USD/AUD μπορούν να εκφραστούν από δύο 
μεγάλους παράγοντες, τον παγκόσμιο δείκτη τιμών των εμπορευμάτων, ένας δείκτης ο οποίος 
χρησιμοποιείτε και στην παρούσα εργασία, αλλά και το αμερικανικό χρέος εκφρασμένο στο 
αμερικανικό ΑΕΠ. 

Βασιζόμενοι σε ένα μοντέλο αυτόπαλινδρόμησης (VAR), οι Sun και An (2011) μελέτησαν τις 
ισοτιμίες συναλλάγματος τριών ανεπτυγμένων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας. 
Μέσα από την έρευνα τους ανακάλυψαν ότι οι διαφορές στην συναλλαγματική ισοτιμία και η 
ροή των επενδύσεων είναι ιδιάζουσες μεταβλητές, επίσης ότι τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων 
είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την ισοτιμία. 

Ένας ακόμη οικονομολόγος που μελέτησε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ανεπτυγμένων 
χωρών, ο Yuan (2011), εξέτασε τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μέσο ενός 
ετεροσκεδαστικού μοντέλου ARCH, αποδεικνύοντας πως οι θεμελιώδεις αρχές της οικονομίας 
επηρεάζουν την δυναμική των ισοτιμιών με έναν μη γραμμικό τρόπο. 
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Μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα οικονομολόγων με επικεφαλής 
τον Garton (2012), ανέλυσε για ποιους λόγους το Αυστραλιανό δολάριο καθώς ανατιμάται, 
παρέχει  υψηλούς όρους διαπραγμάτευσης, χαμηλή επικινδυνότητα λόγω κυβερνητικού 
χρέους με αποτέλεσμα τα επιτόκια της Αυστραλίας να γίνονται πιο ‘’δελεαστικά’’ με μεγάλη 
διαφορά έναντι στα επιτόκια μεγάλων και ανεπτυγμένων χωρών. 

Ο οικονομολόγος Χριστόπουλος (2012) και η ομάδα του, επίσης μελέτησε τη σχέση μεταξύ των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και της οικονομικής ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές 
τα ξένα κεφάλαια και την εκάστοτε εγχώρια παραγωγικότητα, βασιζόμενοι σε μια 
τροποποιημένη εκδοχή του μοντέλου των Obstfeld και Rogoff, καταλήγοντας στην ύπαρξη 
θετικής σχέσης μεταξύ των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και της 
παραγωγικότητας για τις πλούσιες χώρες. 

Οι Kempa και Wild (2011) μελετώντας την νομισματική πολιτική ανεπτυγμένων χωρών 
συσχετιζόμενων με τις Η.Π.Α κατάφεραν να αποδείξουν ότι οι συναλαγματικές ισοτιμίες αυτών 
των χωρών ακολουθούν τον κανόνα του Taylor, χρησιμοποιώντας ένα κλασικό μοντέλο VAR 
(Vector autoregressive nodel). 

Οι Kamrul Hassan και Salim (2011) χρησιμοποιώντας πλέον εξειδικευμένες οικονομετρικές 
μεθόδους κατάφεραν να αποδείξουν πως η προαναφερθείσα θεωρία του Cassel της ισότητας 
της αγοραστικής δύναμης (PPP) εκφράζεται στο δολάρια Αυστραλίας και αυτό συνέβη βάση 
της μη απόρριψης της μη στασιμότητας της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, λόγω της 
αλλαγής στις μετρήσεις μιας χρονικής περιόδου. 

Η επιστημονική ομάδα των Blundell και Wigna (1993) κατάφεραν να αποδείξουν μέσα από την 
έρευνα τους την ύπαρξη μιας συνολοκληρωμένης σχέσης μεταξύ των πραγματικών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, των όρων διαπραγμάτευσης, τις διαφορές των μακροπρόθεσμων 
επιτοκίων και τον όρο των ξένων κεφαλαίων ως προς το ΑΕΠ, πιο συγκεκριμένα συσχέτισαν 
την ανατίμηση του αυστραλιανού δολαρίου με την βελτιστοποίηση των όρων 
διαπραγμάτευσης, δίνοντας την ώθηση στους Καρφάκη και Phipps (1999) να μελετήσουν την 
ελαστικότητα των όρων διαπραγμάτευσης των πραγματικών ισοτιμιών χρησιμοποιώντας την 
μέθοδο της συνολοκλήρωσης. 
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4. Οικονομετρική μεθοδολογία 

4.1 Η μέθοδος των μοναδιαίων ριζών 
 

 

Ένας ευρέως διαδεδομένος τρόπος να ελέγξουμε την στασιμότητα μιας χρονικής σειράς αλλά 
και να καταφέρουμε να την αναλύσουμε είναι οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας (unit root test). 

Αναφερόμενοι στην μοναδιαία ρίζα εννοούμε πως κάποια ρίζα ενός υπό εξέταση πολυωνύμου 
της μορφής: 

f(χ)= 1 – ρ1χ – ρ2χ2 –ρ3χ3 - …… - ρnχn = 0 

ισούται με την μονάδα, κατ’ επέκταση τοποθετείται πάνω στον μοναδιαίο κύκλο. 

Στη περίπτωση αυτή, κάθε μεταβολή μια ανεξάρτητης μεταβλητής (σοκ) που έχει επήρεια σε 
μια εξαρτημένη μακροοικονομική μεταβλητή μπορεί να έχει μόνιμη επίδραση σε αυτή. Τέτοια 
αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν από αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα (autoregressive 
model), τα οποία έχουν συντελεστή αυτοσυσχέτισης κοντά στη μονάδα και τα κατάλοιπα τους 
Ut παίζουν τον ρόλο της τυχαίας μεταβλητής. 

Υt=  ρΥt- 1+ Ut    (4.1.1) 

Σε ένα αυτοπαλίνδρομο μοντέλο όπως αυτό που αναφέρθηκε, υπάρχουν δύο περιπτώσεις από 
την μεριά του εκτιμητή. Αν ο εκτιμητής μεροληπτεί και θεωρήσει πως ρ> 1 σημαίνει ότι 
υποεκτιμά την συγκεκριμένη παράμετρο. Εάν όμως |ρ|< 1 τότε σημαίνει ότι ο εκτιμητής είναι 
συνεπής. 

Στην περίπτωση όμως που ρ= 1, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μοναδιαία ρίζα τότε το 
υπόδειγμα είναι μια μη στάσιμη διαδικασία. Άρα η συνάρτηση (4.1.1) γράφεται ως εξής: 

Υt= Yt-1 + Ut (4.1.2) 
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Η συνάρτηση (4.1.2) ονομάζεται συνάρτηση τυχαίου περιπάτου (random walk) και η χρονική 
σειρά χαρακτηρίζεται ως μη στάσιμη. 

Σε περίπτωση που ο συντελεστής αυτοπαλιδρόμησης είναι |ρ|< 1, τότε το υπόδειγμα είναι μια 
στάσιμη διαδικασία. 

Άρα εξετάζουμε τις δύο παρακάτω υποθέσεις: 

• Η0 : ρ= 1  => Υπάρχει μοναδιαία ρίζα, η διαδικασία Υt είναι μη στάσιμη 
• Η1: |ρ|<1  => Δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα, η διαδικασία Yt είναι στάσιμη 
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4.2 Η μέθοδος των Dickey – Fuller 
 

Οι Dickey – Fuller (1979) βασιζόμενοι στα πειράματα Monte – Carlo χρησιμοποίησαν μια 
ασύμμετρη κατανομή για τον έλεγχο της υπόθεσης Η0 : ρ= 1. 

Αυτή η κατανομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ξεχωρίσουμε ένα αυτοπαλίνδρομο 
μοντέλο από μια ολοκληρωμένη σειρά, δηλαδή να υπάρχει μοναδιαία ρίζα. Ο απλός έλεγχος 
των Dickey – Fuller γίνεται με την κατανομή t-student, μολονότι η σύγκριση για την αποδοχή ή 
την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης (Η0) γίνεται με τις κριτικές τιμές του Mackinnon. 

Οι έλεγχοι των Dickey – Fuller που προαναφέραμε γίνονται από τις παρακάτω εξισώσεις: 

 

Υt= ρ0 + ρ1Υt-1 + et  (4.2.1) 

 

• H0 :  ρ1= 1 => Ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας 
• Η1 :  ρ1 < 1 => Στασιμότητα 

 

Αφαιρώ τον όρο t-1 και από τις δύο πλευρές  

Υt – Yτ-1 = ρ0 + ρ1Υt-1 – Υt-1 + et 

ΔΥt = ρ0 –(1-ρ1)Υt-1 + et 

Όπου ρ2 = 1 – ρ1 

ΔΥt = ρ0 – ρ2Υt-1 + et 

• Η0 :  ρ2 = 0 => Ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας 
• Η1 : ρ2 < 0 => Στασιμότητα 

 

Άρα αν αυτές οι εξισώσεις έχουν μοναδιαία ρίζα παίρνω τις πρώτες διαφορές και ελέγχω αν 
αυτές οι διαφορές βοήθησαν στην απομάκρυνση της μοναδιαίας ρίζας. 
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4.3 Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης  
 

Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι μια διαδικασία γνωστή για τη μακροχρόνια συσχέτιση 
που μπορεί να υπάρξει μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Οι Granger και Engle στην 
έρευνα τους το 1987 απέδειξαν πως εάν δύο μεταβλητές Χt και Υt είναι συνολοκληρωμένες και 
μη στάσιμες, τότε μια γραμμική μακροχρόνια σχέση τους είναι μια διαδικασία στάσιμη. 

Έστω λοιπόν ένα γραμμικό μοντέλο: 

ψt = α + βχt + Ut  (4.3.1) 

ψt και χt είναι οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών ΔΧt και ΔΥt οι οποίες είναι ολοκληρωμένες 
πρώτης τάξης. 

Εάν και οι μεταβλητές στην εξίσωση (4.3.1) είναι μη στάσιμες αυτό σημαίνει πως έχουν 
μοναδιαία ρίζα πράγμα που συνεπάγεται ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο 
των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. 

Αυτό σημαίνει πως πρέπει να εξετάσουμε τις υποθέσεις Η0 και Η1 για τις μεταβλητές α και β. 
Άρα καταλήγουμε στον έλεγχο των μοναδιαίων ριζών στον οποίο αναφερθήκαμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο. 

Εφαρμόζοντας την μεθοδολογία των μοναδιαίων ριζών για τη στασιμότητα των καταλοίπων 
στην εξίσωση: 

ΔUt = δ2Ut-1 + ∑ βiΔUt-1 + et  (4.3.2) 

Τα οποία κατάλοιπα είχαμε αποθηκεύσει από την εξίσωση (4.3.2) 

Στην εξίσωση (4.3.2) δεν υπάρχει σταθερός όρος γιατί τα κατάλοιπα που προκύπτουν από την 
μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι γύρω από το μηδέν. 

Άρα οι υποθέσεις που ελέγχουμε για την εξίσωση (4.3.2) είναι οι εξής : 

• Η0 : δ=0 => Δεν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα άρα δεν υπάρχει 
συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών. 

• Η1 :  δ<0 => Υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα άρα υπάρχει συνολοκλήρωση 
μεταξύ των μεταβλητών. 
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4.4 Μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος 
 

Όπως προαναφέραμε έχει αποδειχτεί από τους Granger και Engle ότι εάν δύο μεταβλητές Χ 
και Υ είναι συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ 
αυτών των μεταβλητών. 

Δεν αναφερθήκαμε στην βραχυχρόνια περίπτωση, όπου υπάρχει η πιθανότητα αυτές οι 
μεταβλητές να βρίσκονται σε ανισορροπία, αυτή η βραχυχρόνια σχέση ανισορροπίας μπορεί 
να εκφραστεί από ένα υπόδειγμα το οποίο ονομάζεται μοντέλο επανόρθωσης σφάλματος 
(ECM). 

Με τον μηχανισμό διόρθωσης σφάλματος μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνάρτηση η 
οποία βοηθά στη συνένωση της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας σχέσης των μεταβλητών Χ 
και Υ, η οποία είναι η εξής: 

ΔΥt = σ + βΔΥt-1 + γΔΧt – δut-1  (4.4.1) 

• Όπου το ut-1 είναι το σφάλμα ισορροπίας και αναφέρεται στην προσαρμογή ως προς τη 
μακροχρόνια ισορροπία. 

• α, β, γ είναι οι συντελεστές ισορροπίας 
• ψt και χt είναι οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών Υt και Χt αντίστοιχα, οι οποίες είναι 

ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, ενώ το σφάλμα ισορροπίας  είναι Ut-1 είναι 
ολοκληρωμένο μηδενικής τάξης. 

Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων για να 
υπολογίσουμε την εξίσωση (4.4.1). 
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5. Εμπειρική Ανάλυση 
 

Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήσαμε ώστε να έρθει εις πέρας η παρούσα διπλωματική 
εργασία αποκτήθηκαν από την σελίδα Fred Stlouis  (https://fred.stlouisfed.org/) και το λογισμικό 
το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία τους ήταν το Gretl (http://gretl.sourceforge.net/). 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι μηνιαίες τιμές της ισοτιμίας USD/AUD, ξεκινώντας 
από τον Ιανουάριο του 2000, έως τον Αύγουστο του 2016 προκειμένου να έχουμε ένα επαρκές 
δείγμα για την εργασία το οποίο θα μας δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, όπως μας υπόδειξε η βιβλιογραφία, 
χρησιμοποιήσαμε μεταβλητές τόσο μακροοικονομικές όσο και χρηματοοικονομικές για το 
μακροχρόνιο αλλά και το βραχυχρόνιο μοντέλο προκειμένου να φτάσουμε σε ένα 
οικονομετρικό μοντέλο το οποίο είναι αρκετά ικανοποιητικό ώστε να μπορεί, έως ένα βαθμό, 
να προβλέψει την πορεία της ισοτιμίας USD/AUD. 

Οι μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιήσαμε για να καταλήξουμε στο μοντέλο είναι οι εξής: 

 Η ισοτιμία συναλλάγματος (USD/AUD) 
 Ο ομολογιακός δείκτης Αμερικής (FEDFUNDS) 
 Ο παγκόσμιος δείκτης καταναλωτών (CPI) 
 Ο χρηματιστηριακός δείκτης Αυστραλίας (RSA200) 
 Ο αμερικανικός δείκτης Standard & Poor’s 500 (S&P 500) 
 Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones (DJ) 
 Ο παγκόσμιος δείκτης εμπορευμάτων (PPICO) 
 Ο παγκόσμιος δείκτης πετρελαίου (OIL) 
 Μια ψευδό μεταβλητή (V1) 
 α, β, γ, δ, ε σταθερές της συνάρτησης 

 

Από τους παραπάνω δείκτες δεν χρησιμοποιήθηκαν όλοι στο τελικό μοντέλο αλλά έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση του, κατ’ επέκταση το μακροχρόνιο μοντέλο είναι ως εξής: 

 

LogUSD/AUD = -α –β*logRSA200 + γ*logS&P 500 + δ*logPPICO – V1 + ε*logOIL 

 

  

https://fred.stlouisfed.org/�
http://gretl.sourceforge.net/�
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Για το μοντέλο ECM μας χρησιμοποιήσαμε τις εξής μεταβλητές: 

 Οι πρώτες διαφορές του λογαρίθμου της ισοτιμίας 
 Οι πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του χρηματιστηριακού δείκτη Αυστραλίας  
 Οι πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του αμερικανικού δείκτη Standard & Poor’s 

500 
 Οι πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του παγκόσμιου δείκτη εμπορευμάτων 
 Οι πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του παγκόσμιου δείκτη πετρελαίου 
 Τα κατάλοιπα του μακροχρόνιου μοντέλου τα οποία πρέπει να έχουν αρνητικό 

πρόσημο για να υπάρχει δυναμική στο μοντέλο μας. 
 α, β, γ, δ,  σταθερές της συνάρτησης 

 

Άρα το βραχυχρόνιο μοντέλο μας διαμορφώνεται ως εξής: 

𝛥log USD/AUD = -α * 𝛥log RSA200 + β * 𝛥log R&S 500 + γ * 𝛥log PPICo  

+ δ * 𝛥log OIL – ε * -uhat 

 

Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα των μεταβλητών που χρησιμοποιήσαμε. Στο 
συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες μεταβλητές τόσο για το μακροχρόνιο όσο 
και το βραχυχρόνιο μοντέλο. Τα διαγράμματα με τις λογαριθμημένες μεταβλητές αναφέρονται 
στο μακροχρόνιο μοντέλο, ενώ τα διαγράμματα των πρώτων διαφορών των λογαρίθμων των 
μεταβλητών αναφέρονται στο βραχυχρόνιο μοντέλο. 
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Figure 2: Ισοτιμία USD/AUD από 01/2000 έως 08/2016 

 

 

Figure 3: πρώτες διαφορές του λογαρίθμου της ισοτιμίας USD/AUD 
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Figure 4: Δείκτης Αυστραλίας RSA 200 
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Figure 5: πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του δείκτη Αυστραλίας RSA 200 
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Figure 6: Δείκτης Standard & Poor’s 500 
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Figure 7: πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του δείκτη Standard & Poor’s 500  
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Figure 8: Παγκόσμιος δείκτης εμπορευμάτων (commodities) 
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Figure 9: πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του παγκοσμίου δείκτη εμπορευμάτων 
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Figure 10: παγκόσμιος δείκτης πετρελαίου 
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Figure 11: πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του παγκοσμίου δείκτη πετρελαίου 
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5.1 Έλεγχος μοναδιαίων ριζών 
 

Αναλύοντας τις μεταβλητές μας στο προηγούμενο κεφάλαιο παρατηρούμε πως οι 
περισσότερες, αν όχι όλες, είναι μη στάσιμες κάτι που φαίνεται αρχικά από τον μέσο τους ο 
οποίος δεν είναι μηδέν, επίσης βλέπουμε πολλές τιμές να είναι μακριά από την μέση τιμή με 
μεγάλες εναλλαγές (volatility) πράγμα που σημαίνει ότι η διακύμανση των μεταβλητών δεν 
είναι σταθερή. 

Καθίσταται λοιπόν σημαντικό να πραγματοποιήσουμε ένα τεστ στασιμότητας για τις 
μεταβλητές των μοντέλων ώστε να αποδεχθούμε ή να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση. Το 
τεστ που θα δρομολογηθεί είναι ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey – Fuller (ADF). Για να 
πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο τεστ πρέπει η εξαρτημένη μεταβλητή να τοποθετηθεί μια 
χρονική σειρά πίσω (t-1), επίσης για να μην υπάρχει αυτοσυσχέτιση το λογισμικό τα οποίο 
χρησιμοποιήσαμε προσθέτει τα κατάλοιπα και τα «καθαρίζει» αυτόματα. 

Στον συγκεκριμένο έλεγχο, ο οποίος ονομάζεται έλεγχος μοναδιαίων ριζών, θα ελέγξουμε όλες 
τις μεταβλητές τόσο από το βραχυχρόνιο όσο και από το μακροχρόνιο μοντέλο μας, θέτοντας 
πάντα ως μηδενική υπόθεση την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών. 

Ελέγχοντας του πίνακες που παρατίθενται στη συνέχεια συγκρίνουμε την τιμή p-value  με το 
5% ή για συγκεκριμένες περιπτώσεις με το 10%, για οποιαδήποτε τιμή κάτω από αυτά 
απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση (Η0) και αποδεχόμαστε την εναλλακτική. Με τον ίδιο 
τρόπο σκέψης στον επαυξημένο έλεγχο ADF, ελέγχουμε την τιμή t-statistic, για οποιαδήποτε 
τιμή μικρότερη του -3,90 απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και αποδεχόμαστε την 
εναλλακτική (Η1).  
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Table 2: ADF για την ισοτιμία USD/AUD 

 

Στο παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ισοτιμίας, η τιμή του t-statistic 
είναι ίση με -1.61486 και η τιμή του p-value είναι ίση με 0.7875, το οποίο μας δείχνει ότι η 
μηδενική υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί, κάτι που συνεπάγεται ότι υπάρχει μοναδιαία 
ρίζα. 

 

Table 3: ADF για τον δείκτη Αυστραλίας RSA 2000 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δείκτη Αυστραλίας, η τιμή του t-statistic 
είναι ίση με -2.56862 και η τιμή του p-value είναι ίση με 0.2949, πράγμα που σημαίνει ότι η 
μηδενική υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί άρα εμπεριέχει μοναδιαία ρίζα. 
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Table 4: ADF για τον δείκτη Standard & Poor’s 500 

 

Ο πίνακας 4 μας δείχνει τα αποτελέσματα για την μεταβλητή Standard & Poor’s 500, οι τιμές 
των t-statistic και του p- value είναι ίσες με -2.27523 και 0.447 αντίστοιχα πράγμα που 
σημαίνει ότι υπάρχει μοναδιαία ρίζα. 

Table 5: ADF για τον παγκόσμιο δείκτη εμπορευμάτων 

 

Ο πίνακας 5 μας δείχνει τα αποτελέσματα του παγκόσμιου δείκτη εμπορευμάτων στον οποίον 
βλέπουμε πως η τιμή του t-statistic είναι ίση με -1.59324 και η τιμή του p-value είναι ίση με 
0.796, άρα διαπιστώνουμε την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στην μεταβλητή. 
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Table 6: ADF για τον παγκόσμιο δείκτη πετρελαίου 

 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τον παγκόσμιο δείκτη πετρελαίου με τις 
τιμές του t-statistic και του p-value να είναι ίσες  με -1.82539 και 0.6926 αντίστοιχα, κάτι το 
οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μοναδιαία ρίζα. 
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Table 7: ADF για τις πρώτες διαφορές του λογαρίθμου της ισοτιμίας USD/AUD 

 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ισοτιμίας για το βραχυχρόνιο μοντέλο και 
οι τιμές των t-statistic και του p-value είναι ίσες με -8.92534 και 1.152-015 αντίστοιχα, πράγμα 
που σημαίνει ότι δεν αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση (Η0), άρα σύμφωνα με το ADF 
υπάρχει στασιμότητα στην μεταβλητή. 

Table 8: ADF για τις πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του δείκτη RSA 200 

 

Ο πίνακας 8 μας δείχνει τα αποτελέσματα του δείκτη RSA 200 του οποίου οι τιμές είναι για το 
t-statistic ίση με -5.40941 και για το p-value ίση με 2.626-5 πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση, άρα δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα, η μεταβλητή 
παρουσιάζει στασιμότητα. 
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Table 9: ADF  για τις πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του δείκτη S & P 500 

 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για των πρώτων διαφορών του λογαρίθμου 
του δείκτη S&P 500, οι τιμές του t-statistic είναι ίση με -12.5797, ενώ η τιμή του p-value είναι 
ίση με 1.25-20 κάτι το οποίο σημαίνει ότι απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε 
την εναλλακτική, άρα δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα στην μεταβλητή. 

Table 10: ADF για τις πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του δείκτη εμπορευμάτων 

 

Ο πίνακας 10 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μεταβλητής του δείκτη εμπορευμάτων η 
οποία έχει τιμές στο t-statistic ίση με-6.58853 και p-value ίση με 3.541-8, το οποίο σημαίνει 
πως δεν αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση, άρα υπάρχει μοναδιαία ρίζα. 
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Table 11: ADF για τις πρώτες διαφορές του λογαρίθμου του δείκτη πετρελαίου 

 

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πρώτων διαφορών του λογαρίθμου του 
παγκόσμιου δείκτη πετρελαίου, οι τιμές των t-statistic και του p-value είναι ίσες με -6.55959 
και 4.24-8 , πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση και 
αποδεχόμαστε την εναλλακτική, άρα και σε αυτή την μεταβλητή δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα. 
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5.2 Ανάλυση μακροχρόνιου μοντέλου 
 

Σύμφωνα με τον έλεγχο ADF καταλήγουμε ότι οι περισσότερες μεταβλητές που 
χρησιμοποιήθηκαν στο μακροχρόνιο μοντέλο είναι μη στάσιμες. Αυτό μας οδηγεί στο γεγονός 
ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε τα κατάλοιπα του μοντέλου τα οποία αποθηκεύσαμε για να 
εξασφαλίσουμε ότι οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες και πιο συγκεκριμένα, ότι υπάρχει 
μια γραμμική σχέση η οποία εξηγεί την πορεία των μεταβλητών στη πάροδο του χρόνου. Για 
να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να τρέξουμε μια γραμμική 
παλινδρόμηση με την μέθοδο τον ελαχίστων τετραγώνων, εν συνεχεία θα πρέπει να 
αποθηκεύσουμε τα κατάλοιπα του μοντέλου με στόχο να τα χρησιμοποιήσουμε σε έναν 
έλεγχο μοναδιαίων ριζών με τον έλεγχο των Dickey – Fuller. Για να είναι το μοντέλο μας 
αξιόπιστο θα πρέπει τα κατάλοιπα να μην έχουν μοναδιαία ρίζα. 

 

Table 12: μακροχρόνιο μοντέλο 

 

 

Συνεχίζοντας την ανάλυση του μακροχρόνιου μοντέλου πρέπει αρχικά να ελέγξουμε τα 
κατάλοιπα και να δούμε αν οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα κατάλοιπα του μακροχρόνιου μοντέλου όπως επίσης και το ADF 
τεστ των καταλοίπων με σκοπό να εξετάσουμε την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας και στασιμότητας. 
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Figure 12: Γραφική παράσταση καταλοίπων μακροχρόνιου μοντέλου 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, οι τιμές των καταλοίπων κινούνται γύρω από το μηδέν, 
άρα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα κατάλοιπα έχουν λευκό θόρυβο και 
προσμένουμε ότι στον έλεγχο ADF τα κατάλοιπα θα είναι στάσιμα. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται γραφικά τα αποτελέσματα του ελέγχου ADF που 
πραγματοποιήσαμε στα κατάλοιπα του μακροχρόνιου μοντέλου. 

 

Table 13: Έλεγχος ADF καταλοίπων μακροχρόνιου μοντέλου 

 

 

Όπως ήδη προαναφέραμε τα κατάλοιπα δεν έχουν μοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιμα. Αυτό 
προκύπτει διότι η τιμή του p-value είναι ίση με 0.005852 μικρότερη της συγκριτικής του 5% και 
η τιμή του t-statistic είναι ίση με -4.17404 μικρότερη της συγκριτικής τιμής του -3.90. 

Αρχικά για να εκτιμηθεί το μακροχρόνιο μοντέλο πρέπει να επικεντρωθούμε στην τιμή του R2, 
στο μοντέλο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται μια τιμή της τάξης του 0.884294 ή κατά 
88%, το οποίο σημαίνει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία USD/AUD εξηγείται πάρα πολύ καλά 
από τις μεταβλητές που χρησιμοποιήσαμε στο μοντέλο. Από τη στιγμή που έχουμε ένα πολύ 
υψηλό R2, πρέπει να ελέγξουμε όλες τις μεταβλητές του μακροχρόνιου μοντέλου και να 
παρατηρήσουμε τη στατιστική τους σημαντικότητα και αν οι συντελεστές των μεταβλητών 
συγκλίνουν με την οικονομική και χρηματοοικονομική θεωρία. 

Αρχικά έχουμε σαν πρώτη μεταβλητή τον χρηματιστηριακό δείκτη Αυστραλίας RSA 200, η 
οποία είναι στατιστικά σημαντική καθώς η p-value έχει τιμή ίση με 0.0006 μικρότερη δηλαδή 
του 1%, ο συντελεστής της μεταβλητής είναι αρνητικός το οποίο σημαίνει ότι σε μια καθοδική 
κίνηση του δείκτη υποτιμάται το εγχώριο νόμισμα άρα υπάρχει εκροή κεφαλαίων. 

Στη συνέχεια παρατηρούμε την δεύτερη μεταβλητή που είναι ο αμερικανικός δείκτης Standard 
& Poor’s 500 του οποίου συντελεστής είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός με τιμή του p-
value ίση με 0.0022, αυτό μας δείχνει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία ανατιμάται κατά 0.547. 
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Επιπρόσθετα έχουμε τον παγκόσμιο δείκτη εμπορευμάτων ο οποίος είναι στατιστικά 
σημαντικός με τιμή p-value ίση με 0.0001 και θετικό πρόσημο κάτι το οποίο θεωρητικά 
σημαίνει ότι η αγορά της Αυστραλίας γίνεται πιο ανταγωνιστική αν υποτιμηθεί η 
συναλλαγματική ισοτιμία USD/AUD. 

Τέλος έχουμε σαν μεταβλητή τον δείκτη του πετρελαίου ο οποίος είναι στατιστικά σημαντικός 
με τιμή p-value ίση με 3.19-16, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση αύξησης της τιμής του 
πετρελαίου θα επηρεάσει θετικά και θα υπάρξει ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
USD/AUD. 
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Figure 13: πραγματική ισοτιμία 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η τάση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και οι 
διακυμάνσεις του μοντέλου μας, βλέπουμε ότι το μοντέλο θα μπορούσε να εκφράσει 
καλύτερα την ισοτιμία αν χρησιμοποιήσουμε περισσότερες χρηματοοικονομικές μεταβλητές, 
παρόλα αυτά παρατηρούμε ότι το μοντέλο είναι αρκετά ικανοποιητικό καθώς τα 
αποτελέσματα συνάδουν με την χρηματοοικονομική θεωρία. 
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5.3 Μοντέλο επανόρθωσης σφάλματος μοντέλου (ECM) 
 

Σύμφωνα με το παραπάνω κεφάλαιο παρατηρούμε ότι η εξαρτημένη μεταβλητή καθώς και οι 
ανεξάρτητες μεταβλητές κινούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπακούουν ένα μακροχρόνιο περιορισμό, 
ωστόσο αυτό που ξέρουμε από την οικονομική θεωρία είναι ότι το βραχυχρόνιο μοντέλο δεν θα 
βρίσκεται σε ισορροπία. 

Σε αυτό το σημείο παρατηρούμε ότι όλες οι επανορθώσεις σφάλματος του μοντέλου πρέπει να 
διέπονται από συνολοκληρωνένες μεταβλητές. Με την χρήση του της διαδικασίας ECM 
αντιλαμβανόμαστε ότι πως αλλάζει η συναλλαγματική ισοτιμία USD/AUD αλλάζει μηνιαία αλλά και την 
ταχύτητα με την οποία οι μεταβλητές προσεγγίζουν τις πραγματικές τιμές τους. 

Είναι αναγκαστικό για την εργασία ώστε να καθορίσουμε το βραχυχρόνιο μοντέλο να πάρουμε τις 
πρώτες διαφορές των μεταβλητών που χρησιμοποιήσαμε, όπως αναφέρετε παραπάνω 
χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες μεταβλητές στο μακροχρόνιο και στο βραχυχρόνιο μοντέλο. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο βραχυχρόνιο μοντέλο. 

Table 14: Βραχυχρόνιο μοντέλο 
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Αρχικά πρέπει να ελέγξουμε ποια είναι  η τιμή του R2 αλλά και αν οι μεταβλητές μας είναι 
στατιστικά σημαντικές, στο μοντέλο επανόρθωσης σφάλματος μας ενδιαφέρουν τα κατάλοιπα 
και αν αυτά είναι στατιστικά  σημαντικά. Ξεκινώντας την ανάλυση μας παρατηρούμε ότι η τιμή 
του R2 είναι ίση με 0.443040 κάτι το οποίο σημαίνει ότι το βραχυχρόνιο μοντέλο εξηγεί τις 
μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά 44%, επιπλέον εστιάζουμε την προσοχή μας 
στα κατάλοιπα του μακροχρόνιου μοντέλου και παρατηρούμε ότι η τιμή του p-value είναι 
σημαντικά μικρότερη από την τιμή σύγκρισης του 1% και μας δίνει στατιστική σημαντικότητα 
στην μεταβλητή. Επιπρόσθετα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική θεωρία παίζει το 
αρνητικό πρόσημο των καταλοίπων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δίνει σωστή δυναμική στο 
βραχυχρόνιο μοντέλο. Συμπληρωματικά παρατηρούμε τον συντελεστή (coefficient) της 
μεταβλητής των καταλοίπων καθώς δείχνει τις διορθώσεις που γίνονται στο μοντέλο κάθε 
μήνα, αυτό σημαίνει ότι τα κατάλοιπα διορθώνουν μηνιαία και προσαρμόζονται στις 
πραγματικές τιμές κατά 9.05%. 

Στη συνέχεια της ανάλυσης μεταβλητής παρουσιάζουμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές, πρώτη 
μεταβλητή είναι ο χρηματιστηριακός δείκτης της Αυστραλίας, η οποία είναι στατιστικά 
σημαντική και έχει τιμή p-value ίση με 1.98-5, το θετικό πρόσημο της μεταβλητής μας δείχνει 
ότι σε περίπτωση μεταβολής της μεταβλητής κατά 1% θα υπάρξει συσχετισμένη μεταβολή 
στην συναλλαγματική ισοτιμία κατά 27.7%.  

Έπειτα ως ανεξάρτητη μεταβλητή στο μοντέλο έχουμε το δείκτη Standard & Poor’s 500 της 
Αμερικής, ο οποίος σαν μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική με τιμή p-value ίση με 0.0762, 
το οποίο σημαίνει επίσης ότι σε κάποια τυχόν αύξηση του Αμερικανικού δείκτη θα υπάρξει 
ανατίμηση της ισοτιμίας USD/AUD λόγω του θετικού πρόσημου που υπάρχει και σε αυτήν την 
μεταβλητή. 

Η επόμενη μεταβλητή που παρατηρούμε είναι αυτή του παγκοσμίου δείκτη εμπορευμάτων η 
οποία είναι κ αυτή στατιστικά σημαντική για το μοντέλο μας με τιμή του p-value ίση με 3.80-5 
κάτι το οποίο μας δείχνει ότι είναι μια πολύ σημαντική μεταβλητή καθώς και οι δύο χώρες 
έχουν μεγάλο όγκο εμπορευμάτων προς εξαγωγή, άρα όταν ο δείκτη εμπορευμάτων ανεβαίνει 
θα υπάρξει ανατίμηση στην συναλλαγματική ισοτιμία λόγω του θετικού πρόσημου. 

Η τελευταία μεταβλητή που εξετάζουμε είναι εξίσου σημαντική για την ισοτιμία USD/AUD 
καθότι πρόκειται για το δείκτη πετρελαίου, η τιμή του p-value είναι ίση με 0.0406, ως 
μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική και λόγω του θετικού πρόσημου μας δείχνει ότι αν 
υπάρξει αύξηση στην τιμή του πετρελαίου αναμένουμε αύξηση στην τιμή του αμερικανικού 
δολαρίου. 
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Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι πραγματικές τιμές της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
καθώς και οι προσαρμοσμένες τιμές της στο βραχυχρόνιο μοντέλο. Συμπερασματικά 
μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση για το βραχυχρόνιο μοντέλο που δημιουργήσαμε 
καθώς οι προβλεπόμενες τιμές μας προσαρμόζονται στις πραγματικές. 

Figure 14: Πραγματική και προσαρμοσμένη ισοτιμία 
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5.4 Προβλέψεις (Forecast) 
 

Στην τελευταία ενότητα της εμπειρικής έρευνας βασικός σκοπός είναι η πρόβλεψη της 
ισοτιμίας USD/AUD, χρησιμοποιώντας τον χρονικό ορίζοντα από τον Ιανουάριο του 2008 έως 
τον Αύγουστο του 2016 και πραγματοποιώντας σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων μας και 
του τυχαίου περιπάτου. 

Παρατηρώντας την  παρακάτω εικόνα διαπιστώνουμε ότι η πρόβλεψη μας πιάνει την τάση της 
ισοτιμίας παρόλα αυτά είναι αρκετά δύσκολο να ακολουθήσει όλες της μεταβολές. 
Επιπρόσθετα, το μοντέλο επανόρθωσης σφάλματος για τη βραχυχρόνια περίοδο παρουσιάζει 
μια αδυναμία στην αλλαγή της τάσης καθώς είναι πιο αργή η μεταβολή της σε σχέση με τη 
ισοτιμία. 

Figure 15: Προβλέψεις βραχυχρόνιου μοντέλου 
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Εν συνεχεία παρουσιάζεται εικονικά και το διάγραμμα του τυχαίου περιπάτου για το διάστημα 
από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον Αύγουστο του 2016. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο τυχαίος 
περίπατος δεν είναι τόσο λειτουργικός λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τιμές της ισοτιμίας. Αυτό 
γίνεται διακριτό καθώς υπάρχουν ακραίες παρατηρήσεις το 2009 με συνέπεια το διάστημα 
εμπιστοσύνης 95% να μην ισχύει πραγματικά. 

Figure 16: Διάγραμμα τυχαίου περιπάτου 

 

 

 

 

  



 

35 
 

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα χαρακτηριστικά της πρόβλεψης μας και μας δείχνει την ποιότητα της 
πρόβλεψης. 

 

 

Table 15: Πίνακας προβλέψεων βραχυχρόνιου μοντέλου 

Έχοντας τα αποτελέσματα από την πρόβλεψη του μοντέλου το επόμενο βήμα είναι η σύγκριση 
με τον τυχαίο περίπατο. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η σύγκριση θα πρέπει αν τρέξουμε μία 
γραμμική παλινδρόμηση στις πρώτες λογαριθμικές διαφορές της ισοτιμίας , έχοντας σαν 
εξαρτημένη μεταβλητή τον σταθερό όρο.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζοντα στον παρακάτω 
πίνακα: 

 

Table 16: Πίνακας τυχαίου περιπάτου 
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Συγκρίνοντας τους δύο παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι το Root Mean Squared Error του 
μοντέλου μας έχει τιμή 0.023003 το οποίο είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό του τυχαίου 
περιπάτου του οποίου είναι ίσο με 0.033375. Επιπρόσθετα, σημαντικά μεγαλύτερος είναι και 
ο δείκτης Mean Error του μοντέλου μας σε σχέση με τον τυχαίο περίπατο, καθώς ο πρώτος 
έχει τιμή ίση με  -0.0014028 ενώ ο δεύτερος -0.0020427.  Τέλος, θα πρέπει να ελέγξουμε και 
τις τιμές του Theil’s U, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο 
καλύτερα θα λειτουργεί το μοντέλο. Στο μοντέλο μας, ο δείκτης Theil’s U έχει τιμή ίση με 
0.76105 ενώ η τιμή του δείκτη Theil’s U για τον τυχαίο περίπατο είναι ίση με 0.99213. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το μοντέλο μας 
έχει νικήσει τον τυχαίο περίπατο. 
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6 Σύνοψη 
 

Φτάνοντας στο τέλος της εργασίας μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αναλύσαμε διεξοδικά 
την συναλλαγματική ισοτιμία USD/AUD για την περίοδο του Ιανουαρίου 2000 έως τον 
Αύγουστο του 2016. Η συγκεκριμένη εργασία θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί εάν δεν είναι 
μελετήσει την συγκεκριμένη ισοτιμία διάφοροι επιστήμονες και οικονομολόγοι ώστε να μας 
παρέχουν την απίστευτη βοήθεια της βιβλιογραφίας 

Αρχικά συλλέξαμε τα δεδομένα της ισοτιμίας USD/AUD τα οποία είναι μηνιαία και αποτελούν 
τον θεμέλιο λίθο της εργασίας. Έπειτα ανατρέξαμε στην βιβλιογραφία ώστε να μελετήσουμε 
παράγοντες που επηρεάζουν την συγκεκριμένη ισοτιμία, αλλά και για να διαλέξουμε τις 
κατάλληλες μεταβλητές ώστε να ολοκληρωθεί το μοντέλο. Μέσα από αμέτρητες δοκιμές 
μεταβλητών καταλήξαμε στον έλεγχο τους με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, η οποία 
μας βοήθησε να φτάσουμε σε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα το οποίο είναι ότι οι μεταβλητές 
εκφράζουν τις μεταβολές τις συναλλαγματικής ισοτιμίας USD/AUD. Επίσης μεγάλη βοήθεια 
στην εργασία ήταν ότι χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο της συνολοκήρωσης μεταξύ της 
εξαρτημένης μεταβλητής και των ανεξάρτητων μεταβλητών. Η στασιμότητα των μεταβλητών 
ελέγχθηκε με τον έλεγχο των μοναδιαίων ριζών και πιο συγκεκριμένα με τον επαυξημένο 
έλεγχο των Dickey – Fuller, σύμφωνα πάντα με τον συγκεκριμένο έλεγχο οι μεταβλητές ήταν 
σχεδόν όλες μη στάσιμες, εκτός βέβαια από τα κατάλοιπα του μακροχρόνιου μοντέλου τα 
οποία δεν έχουν μοναδιαία ρίζα άρα παρουσιάζουν στασιμότητα. Χρησιμοποιώντας την 
μέθοδο επανόρθωσης σφάλματος περνάμε από το μακροχρόνιο στο βραχυχρόνιο μοντέλο. Τα 
δύο μοντέλα που δημιουργήσαμε είναι αξιόλογα ώστε να μπορούν να εκφράσουν τις 
διαφορές που παρατηρούνται στη ισοτιμία, αλλά και κυριότερα να συμφωνούν με την 
χρηματοοικονομική θεωρία. 

Τέλος κάναμε κάποιες προβλέψεις για την περίοδο 2008 έως το 2016 με σκοπό να δούμε αν τα 
αποτελέσματα του μοντέλου μας είναι ικανοποιητικά, αλλά και αν κατάφερε να νικήσει τα 
αποτελέσματα του μοντέλου του τυχαίου περιπάτου. Πάντα θα υπάρχει χώρος για περαιτέρω 
έρευνα.  
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