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Ρερίλθψθ 

 

Στθν εργαςία αυτι κάνουμε ςφγκριςθ των οικονομικϊν μοντζλων ARIMA, VAR και VEC ωσ 

προσ τθν ικανότθτα πρόβλεψθσ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ Καναδά-ΘΡΑ για 3 χρονικζσ 

περιόδουσ. Ξεκινϊντασ, βαςιηόμαςτε ςτθν οικονομικι κεωρία για να βροφμε οικονομικζσ 

μεταβλθτζσ οι οποίεσ επθρεάηουν τθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία των δφο αυτϊν χωρϊν. 

Καταλιγουμε ςε ζξι μεταβλθτζσ και χρθςιμοποιοφμε δεδομζνα που καλφπτουν τθν περίοδο 

1990/01-2018/12. Οι μεταβλθτζσ αυτζσ είναι θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία Καναδά-Αμερικισ, 

ο Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι του Καναδά, ο Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι των ΘΡΑ, το 

επιτόκιο του δεκαετοφσ ομολόγου του Καναδά, το επιτόκιο του δεκαετοφσ ομολόγου των 

ΘΡΑ και οι τιμζσ αδιυλίςτου πετρελαίου τθσ Οκλαχόμα. Για τθν εφρεςθ ενόσ κατάλλθλου 

μοντζλου ARIMA μελετοφμε μόνο τθν μεταβλθτι για τθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία και 

βαςιηόμαςτε ςτισ αυτοςυςχετίςεισ των τιμϊν τθσ. Πςον αφορά το μοντζλο VAR, αρχικά 

κάνουμε ζλεγχο ςυνολοκλιρωςθσ Johansen ςτισ 6 μεταβλθτζσ που το αποτελοφν. Στθν 

περίπτωςθ φπαρξθσ ςυνολοκλιρωςθσ, κάνουμε τροποποίθςθ του μοντζλου VAR ςε ζνα 

μοντζλο VEC. Τζλοσ, κάνουμε out-of-sample πρόβλεψθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ για 

κάκε μια περίοδο πρόβλεψθσ (2 ζτθ, 1 ζτοσ, 6 μινεσ), χρθςιμοποιϊντασ κάκε φορά 

δεδομζνα τριϊν διαφορετικϊν περιόδων. Καταλιγουμε ςτο ότι θ καλφτερθ πρόβλεψθ τθσ 

ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ Καναδά-ΘΡΑ επιτυγχάνεται με τθν χριςθ του μοντζλου 

ARIMA(0,1,1)/GARCH(1,1), χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα τθσ περιόδου 1990/01-2018/05 και 

ζχοντασ ωσ περίοδο πρόβλεψθσ τουσ 6 μινεσ.   
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1. Ειςαγωγό 

 

Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ διεκνοφσ οικονομίασ και εμπορίου είναι θ χριςθ διαφορετικϊν 

νομιςμάτων. Θ χριςθ διαφορετικϊν νομιςμάτων ςυνεπάγεται τθν ειςαγωγι ςτθν ζννοια 

των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, κάτι το οποίο μπορεί απλά να περιγραφεί ωσ θ τιμι ενόσ 

νομίςματοσ. Θ οικονομία κάκε κράτουσ επθρεάηεται ςε ςθμαντικό βακμό από το εμπόριο 

και τισ επενδφςεισ ςε άλλα κράτθ, κάτι το οποίο ςθμαίνει ότι επθρεάηεται από τισ 

διακυμάνςεισ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Αυτζσ οι διακυμάνςεισ μποροφν να 

επθρεάςουν τιμζσ απλϊν προϊόντων (ξζνων ι εγχϊριων), τιμζσ υπθρεςιϊν, όπωσ ο 

τουριςμόσ, κακϊσ και τιμζσ επενδφςεων, όπωσ για παράδειγμα, τα ομόλογα. Θ ανάλυςθ και 

κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, επομζνωσ, αποτελεί τθν 

βαςικι μελζτθ θ οποία ζχει ωσ ςτόχο τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ πολιτικισ κάκε 

κράτουσ (). Θεωρείται κοινϊσ αποδεκτό ότι θ πρόβλεψθ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν 

είναι πολφ δφςκολο να επιτευχκεί ςε ικανοποιθτικό βακμό. Οι οικονομικοί αναλυτζσ 

βαςίηονται κυρίωσ ςτθν εμπειρία και πολλζσ φορζσ ςτθν τφχθ, και όχι τόςο ςτθν χριςθ 

ςυγκεκριμζνων οικονομικϊν μοντζλων. Ράραυτα, κάποια οικονομικά μοντζλα 

χρθςιμοποιοφνται περιςςότερο λόγω τθσ απλότθτάσ τουσ, κακϊσ και λόγω των 

ικανοποιθτικϊν τουσ αποτελεςμάτων ςτθν πρόβλεψθ τθσ πορείασ των ςυναλλαγματικϊν 

ιςοτιμιϊν. Κάποια από αυτά τα μοντζλα είναι τα μοντζλα ARIMA, VAR και VEC, τα οποία κα 

χρθςιμοποιθκοφν και κα αναλυκοφν ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία. 
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2. Οικονομικό διαςύνδεςη Καναδϊ-ΗΠΑ 

2.1 Περιγραφό ςυναλλαγματικόσ ιςοτιμύασ Καναδϊ-ΗΠΑ 
 

Το Καναδικό δολάριο είναι ζνα από τα πιο μεγάλα ςε κυκλοφορία νομίςματα ςτθν Αγορά 

Συναλλάγματοσ, κακϊσ ανικει ςτθν λίςτα των εφτά νομιςμάτων που καταλαμβάνουν το 

80% αυτισ τθσ αγοράσ, με το Αμερικανικό δολάριο να είναι ςτθν πρϊτθ κζςθ. Επίςθσ, είναι 

το πζμπτο, ςε ςειρά, νόμιςμα κατακζςεων. Το Καναδικό δολάριο δεν ιταν μζλοσ τθσ 

αρχικισ ςυμφωνίασ του Bretton Woods. Συγκεκριμζνα, ιταν ελεφκερα κυμαινόμενο μζχρι 

το 1962, όταν λόγω ιςχυρισ υποτίμθςθσ του νομίςματοσ, ακολουκικθκε πολιτικι ςτακερισ 

ιςοτιμίασ μζχρι το 1970. Ο μετζπειτα υψθλόσ πλθκωριςμόσ ανάγκαςε τθν κυβζρνθςθ να 

επιςτρζψει ςτθν ελεφκερθ κυμαινόμενθ ιςοτιμία. 

Λόγω τθσ ςτενισ εμπορικισ ςχζςθσ που υπάρχει μεταξφ του Καναδά και των ΘΡΑ, οι 

επενδυτζσ που χρθςιμοποιοφν το Καναδικό δολάριο παρακολουκοφν τισ εξελίξεισ ςτισ ΘΡΑ. 

Ραρότι ο Καναδάσ ακολουκεί ςθμαντικά διαφορετικζσ οικονομικζσ πολιτικζσ, διάφορεσ 

ςυνκικεσ ςτισ Θν. Ρολιτείεσ επθρεάηουν αναπόφευκτα τον Καναδά, όπωσ για παράδειγμα 

τον πλθκωριςμό του. 

Τα διάφορα οικονομικά μοντζλα τα οποία ζχουν ςχεδιαςτεί για να προβλζπουν ακριβϊσ τισ 

τιμζσ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν είναι αναποτελεςματικά, κυρίωσ γιατί βαςίηονται ςε 

ζναν μικρό αρικμό οικονομικϊν μεταβλθτϊν. Οι επενδυτζσ, όμωσ, ενςωματϊνουν ζναν 

μεγάλο αρικμό οικονομικϊν δεδομζνων για να κάνουν τισ κατάλλθλεσ επενδυτικζσ 

κινιςεισ. Κφρια οικονομικά δεδομζνα κεωροφνται το ΑΕΡ, οι λιανικζσ πωλιςεισ, θ 

βιομθχανικι παραγωγι, ο πλθκωριςμόσ, οι διάφορεσ εμπορικζσ ςυμφωνίεσ, κακϊσ και θ 

ανεργία και οι τιμζσ των επιτοκίων. Για παράδειγμα, θ τιμι του πετρελαίου επθρεάηει 

ςθμαντικά τθν αξία του νομίςματόσ του Καναδά, ενϊ τα επιτόκια τθσ FED επθρεάηουν 

ςθμαντικά τθν αξία του Αμερικανικοφ δολαρίου.  Αυτά τα δεδομζνα είναι διακζςιμα μζςω 

διάφορων πθγϊν, όπωσ μζςω τθσ βάςθσ δεδομζνων τθσ FRED ι μζςω άλλων 

χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, όπωσ είναι τα Wall Street Journal και Bloomberg. 

Ακολουκοφν δφο λίςτεσ με κάποιουσ από τουσ παράγοντεσ που κεωρείται ότι επθρεάηουν 

περιςςότερο το κάκε νόμιςμα. () () 

Παράγοντεσ επιρροήσ του Αμερικανικοφ νομίςματοσ () 

 Τα επιτόκια τθσ τράπεηασ FED (Federal Reserve Bank) 

 Ο ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΡ (Ακακάριςτου Εκνικοφ Ρροϊόντοσ) 

 Το επίπεδο ανεργίασ 

 Θ προςφορά χριματοσ και θ εκτφπωςθ χριματοσ από τθν FED 

 Οι διεκνείσ εμπορικζσ ςυμφωνίεσ 

 Το επίπεδο πλθρωμϊν (balance of payments) 

 Το δθμοςιονομικό ζλλειμμα  

 Διάφορεσ πολιτικζσ καταςτάςεισ 

 Οι κοινωνικζσ παροχζσ (κοινωνικι αςφάλιςθ και περίκαλψθ) 

 Οι αποταμιεφςεισ των πολιτϊν και το επίπεδο οικογενειακοφ ειςοδιματοσ 
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Παράγοντεσ επιρροήσ του Καναδικοφ νομίςματοσ 

 Οι τιμζσ αγακϊν, όπωσ το πετρζλαιο 

 Τα επιτόκια τθσ τράπεηασ του Καναδά (Bank of Canada) 

 Το επίπεδο ανεργίασ και θ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ 

 Το δθμοςιονομικό ζλλειμμα  

 Οι διάφορεσ πολιτικζσ καταςτάςεισ και οι διεκνείσ πολιτικζσ τθσ χϊρασ 

 Θ ποιότθτα των ςχζςεων μεταξφ Καναδά και Θνωμζνων Ρολιτειϊν 

 

2.2 Περιγραφό των μεταβλητών 
 

Στθν εργαςία αυτι χρθςιμοποιοφμε μθνιαία δεδομζνα ζξι μακροοικονομικϊν μεταβλθτϊν. 

Οι μεταβλθτζσ αυτζσ είναι θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία Καναδά-ΘΡΑ (Canada/U.S.) (), ο 

δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι για τισ ΘΡΑ (Consumer Price Index: Total All Items for the United 

States, Seasonally Adjusted) (), ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι για τον Καναδά (Consumer 

Price Index: Total, All Items for Canada, Not Seasonally Adjusted) (), το επιτόκιο του 

δεκαετοφσ ομολόγου των ΘΡΑ (Long-Term Government Bond Yields, United Sates: 10 year, 

%, Not Seasonally Adjusted) (), το επιτόκιο του δεκαετοφσ ομολόγου του Καναδά (Long-

Term Government Bond Yields, Canada: 10 year, %, Not Seasonally Adjusted) () και οι τιμζσ 

του αδιφλιςτου πετρελαίου τθσ Οκλαχόμα (Crude Oil Prices: West Texas Intermediate (WTI) 

- Cushing, Oklahoma, Not Seasonally Adjusted) (). Τα δεδομζνα αντλικθκαν από τθν βάςθ 

δεδομζνων Federal Reserve Economic Data (FRED) τθσ τράπεηασ Federal Reserve Bank of St. 

Louis. 

υναλλαγματική ιςοτιμία Καναδά - Ηνωμζνων Πολιτειϊν (Canadian Dollars to One U.S. 

Dollar, Monthly, Not Seasonally Adjusted) 

Οι μθνιαίεσ τιμζσ αυτοφ του δείκτθ είναι ο μζςοσ όροσ των θμερθςίων διακζςιμων  

παρατθριςεων.  

Θα χρθςιμοποιιςουμε τθν μεταβλθτι αυτι ωσ μθ εποχιακά προςαρμοςμζνθ (not 

seasonally adjusted), κακϊσ δεν παρατθροφμε εποχιακά φαινόμενα που να κρίνουν 

αναγκαία αυτιν τθν προςαρμογι. 

Δείκτησ Σιμϊν Καταναλωτή (CPI, Monthly, Seasonally Adjusted, Index 2015=100) 

Ο Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι μετράει τθν κατά μζςο όρο μθνιαία μεταβολι ςτισ τιμζσ των 

αγακϊν και υπθρεςιϊν που αποκτικθκαν από κατοίκουσ αςτικϊν περιοχϊν μεταξφ δφο 

οποιονδιποτε περιόδων. Μπορεί, επίςθσ, να αντιπροςωπεφει τισ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ 

αυτϊν των καταναλωτϊν. Το CPI βαςίηεται ςτισ τιμζσ για ςίτιςθ, ρουχιςμό, κατοικία, 

καφςιμα, κακϊσ επίςθσ και τιμζσ για ειςιτιρια μετακίνθςθσ και υπθρεςίεσ (π.χ. νερό). Για 

τον υπολογιςμό αυτοφ του δείκτθ, χρθςιμοποιείται ο μζςοσ όροσ για τισ μεταβολζσ των 

τιμϊν με βάρθ αντίςτοιχα τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ κάκε κατθγορίασ.  

Θα χρθςιμοποιιςουμε τισ μεταβλθτζσ CPI για τισ ΘΡΑ και CPI για τον Καναδά. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία επιλζγουμε οι ςυγκεκριμζνεσ μεταβλθτζσ να είναι εποχιακά 
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προςαρμοςμζνεσ (seasonally adjusted). Ο εποχιακά προςαρμοςμζνοσ Δείκτθσ Τιμϊν 

Καταναλωτι αφαιρεί τισ επιρροζσ εποχιακϊν φαινομζνων, όπωσ είναι ο καιρόσ, το ςχολικό 

ζτοσ και οι περίοδοι διακοπϊν. Θ μεταβλθτι CPI ΘΡΑ είναι ιδθ εποχιακά προςαρμοςμζνθ 

από τθν βάςθ δεδομζνων τθσ Fred. Θ μεταβλθτι για το CPI του Καναδά δεν είναι εποχιακά 

προςαρμοςμζνθ και για τον λόγο αυτόν χρθςιμοποιοφμε τθν επιλογι Census X-13 του 

Eviews για τθν μετατροπι τθσ ςε  εποχιακά προςαρμοςμζνθ.  

Επιτόκιο Κρατικοφ Δεκαετοφσ Ομολόγου (Long-Term Government Bond Yields: 10-year: 

Main (Including Benchmark), Monthly, Not Seasonally Adjusted, %) 

Το κρατικό ομόλογο ι κυβερνθτικό ομόλογο είναι θ ςυνθκζςτερθ και πιο κοινι περίπτωςθ 

ομολόγου. Ομόλογα τζτοιου τφπου ςυναντϊνται ςε πολλζσ χϊρεσ. Εκδίδονται για ςχετικά 

μεγάλα ποςά, κεωροφνται εξαιρετικισ πιςτωτικισ αξίασ και ζχουν μεγάλθ ρευςτότθτα. Με 

τον τρόπο αυτό οι κυβερνιςεισ καλφπτουν ςε ζνα βακμό τισ δανειακζσ τουσ ανάγκεσ. 

Θεωροφνται ςθμείο αναφοράσ για τθν τιμολόγθςθ όλων των άλλων εκδόςεων. 

Θα μετατρζψουμε τθν μεταβλθτι αυτι ςε εποχιακά προςαρμοςμζνθ (seasonally adjusted) 

χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλογι Census X-13 του Eviews. 

Ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ και τιμών του πετρελαίου 

Υπάρχει μια εκτενισ βιβλιογραφία πάνω ςτο πϊσ οι τιμζσ μιασ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ 

επθρεάηονται από τθν πορεία των τιμϊν του πετρελαίου, αλλά και αντίςτροφα. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία μάσ ενδιαφζρει κυρίωσ το πρϊτο μζροσ τθσ αμφίδρομθσ αυτισ 

ςχζςθσ. Θ επικρατζςτερθ άποψθ είναι ότι οι υψθλζσ τιμζσ του πετρελαίου ςυνδζονται με 

τθν υποτίμθςθ του Δολαρίου. Ζνα από τα άρκρα ςτα οποία κα βαςιςτοφμε είναι το άρκρο 

των Beckmann et al. (2017), το οποίο αναλφει τθν ςχζςθ των τιμϊν του πετρελαίου και 

διάφορων ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Με βάςθ το ςυγκεκριμζνο άρκρο, υπάρχει μια 

ιςχυρι ζνδειξθ μακροχρόνιασ ςχζςθσ αυτϊν των δφο μεταβλθτϊν, αλλά και βραχυχρόνιεσ 

ενδείξεισ ςε θμεριςια και μθνιαία βάςθ. Οι ςυγγραφείσ ςυμπεραίνουν ότι θ χριςθ των 

τιμϊν του πετρελαίου για τθν πρόβλεψθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ δεν αρκεί. Ρρζπει, 

όμωσ, να λαμβάνεται υπόψθ λόγω των ενδεχομζνωσ χριςιμων πλθροφοριϊν που περιζχει, 

ιδιαίτερα όςον αφορά τισ βραχυχρόνιεσ προβλζψεισ. Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ζχει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία ο χρονικόσ ορίηοντασ και θ επιλογι του δείγματοσ για τθν εξζλιξθ τθσ 

πρόβλεψθσ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Στο άρκρο τουσ οι Brahmasrene et al. (2014) 

εξετάηουν τθν μακροχρόνια και βραχυχρόνια ςχζςθ των τιμϊν τθσ ςυναλλαγματικισ 

ιςοτιμίασ (με βάςθ το δολάριο) και του αργοφ πετρελαίου, χρθςιμοποιϊντασ μθνιαία 

δεδομζνα για τθν περίοδο 1996-2009. Από τθν ανάλυςθ προκφπτει ότι μακροχρόνια 

υπάρχει αιτιότθτα Granger από τισ τιμζσ του πετρελαίου ςτθν τιμζσ τθσ ιςοτιμίασ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, τα ςοκ ςτθν τιμι του πετρελαίου φαίνεται να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ 

ςτθν τιμι του ςυναλλάγματοσ, με χαρακτθριςτικό παράδειγμα τον Ιοφνιο του 2008, όταν 

και θ τιμι του πετρελαίου ιταν εξαιρετικά ευμετάβλθτθ. Ραρόμοια ςυμπεράςματα 

προκφπτουν από τισ ζρευνεσ των Uddin et al. (2013), Wen et al. (2017), Bénassy-Quéré et 

al. (2007), Lizardo et al. (2010) και Chen et al. (2007). Συγκεκριμζνα, οι Chen και Chen 

ςυμπεραίνουν ότι οι τιμζσ του πετρελαίου ζχουν πολφ ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτθν 

πρόβλεψθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ. 
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2.2.1 Ανϊλυςη τησ ςχϋςησ ςυναλλαγματικόσ ιςοτιμύασ και CPI 

 

Για να εξθγιςουμε τθν ςφνδεςθ ανάμεςα ςτισ τιμζσ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ και τισ 

τιμζσ του CPI, κα βαςιςτοφμε ςτθν οικονομικι κεωρία του Purchasing Power Parity (PPP) ι 

αλλιϊσ, Ιςοδυναμία Αγοραςτικισ Δφναμθσ, κακϊσ και ςτθν ζννοια του πλθκωριςμοφ. 

 Ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ πρόβλεψθσ των μελλοντικϊν ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν είναι 

θ ανάπτυξθ και ανάλυςθ μιασ οικονομικισ κεωρίασ θ οποία αφορά τθν ςυμπεριφορά των 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν μακροπρόκεςμα. Μια τζτοια κεωρία είναι θ Ιςοδυναμία 

Αγοραςτικισ Δφναμθσ (Purchasing Power Parity/PPP), θ οποία ςυνδζει τθν ςυναλλαγματικι 

ιςοτιμία με τα επίπεδα τιμϊν κάκε χϊρασ μακροπρόκεςμα. Σφμφωνα με τθν Ιςοδυναμία 

Αγοραςτικισ Δφναμθσ, οι τιμζσ των αγακϊν ςε οποιαδιποτε χϊρα κα πρζπει να είναι ίδιεσ, 

αφοφ γίνει θ μετατροπι τουσ ςε ζνα κοινό νόμιςμα. Ραρακάτω ορίηουμε μακθματικά τθν 

ζννοια τθσ Ιςοδυναμίασ Αγοραςτικισ Δφναμθσ. 

Ορίηουμε ωσ επίπεδο τιμϊν, P, ςε κάκε χϊρα τον αρικμθτικό μζςο των τιμϊν όλων των 

αγακϊν ενόσ καλακιοφ, όπου, για κάκε χϊρα χρθςιμοποιοφμε τα ίδια αγακά και τον ίδιο 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ. Ζςτω 𝑃𝑈𝑆  θ τιμι του καλακιοφ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και 𝑃𝐶𝐴  θ 

τιμι του καλακιοφ ςτον Καναδά. Τζλοσ, ςυμβολίηουμε με 𝛦𝐶$/$ τθν ςυναλλαγματικι 

ιςοτιμία Καναδά/ΘΡΑ.  

Το PPP περιγράφεται μακθματικά από τον εξισ τφπο: 

𝛦𝐶$/$ =
𝑃𝑈𝑆

𝑃𝐶𝐴
    (PPP) 

Μζςα από τθν ςχζςθ τθσ Ιςοδυναμίασ Αγοραςτικισ Δφναμθσ μποροφμε να ζχουμε μια 

εικόνα για το πϊσ προςδιορίηονται και προςαρμόηονται οι ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. Αυτι 

θ ςχζςθ, επίςθσ, μπορεί να μασ δϊςει μια πρόβλεψθ για μια ςυναλλαγματικι ιςοτιμία, εάν 

ξζρουμε μια πρόβλεψθ για τα αντίςτοιχα επίπεδα τιμϊν. 

Ρολλζσ φορζσ ςτθν μακροοικονομικι μελζτθ αυτϊν των εννοιϊν, χρειαηόμαςτε τον ρυκμό 

μεταβολισ των τιμϊν, παρά τισ απόλυτεσ τιμζσ τουσ. Ο ρυκμόσ με τον οποίο μεταβάλλεται 

το επίπεδο των τιμϊν ονομάηεται ρυκμόσ πλθκωριςμοφ ι, απλοφςτερα, πλθκωριςμόσ. 

Συνικωσ εκφράηεται ςε ποςοςτό % και, ουςιαςτικά, δθλϊνει τθν μείωςθ τθσ αγοραςτικισ 

δφναμθσ ενόσ ςυναλλάγματοσ ςε μια χϊρα. Ραρακάτω ακολουκεί θ μακθματικι ςχζςθ του 

PPP με βάςθ τον πλθκωριςμό, θ οποία καλείται Σχετικό PPP. 

𝛥𝛦𝐶$/$,𝑡

𝛦𝐶$/$,𝑡
= 𝜋𝐶𝐴,𝑡 − 𝜋𝑈𝑆 ,𝑡    (RPPP)  

 

Το Σχετικό PPP διαφζρει από το PPP ωσ προσ το ότι μποροφμε να προβλζψουμε 

ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ χρθςιμοποιϊντασ τθν μεταβολι των ςυναλλαγματικϊν 

ιςοτιμιϊν και τθν διαφορά του πλθκωριςμοφ. 
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Ο βαςικόσ τρόποσ υπολογιςμοφ του πλθκωριςμοφ γίνεται μζςω του CPI και περιγράφεται 

μακθματικά από τον εξισ τφπο: 

𝜋𝑡 =  
𝐶𝑃𝐼𝑡+1 − 𝐶𝑃𝐼𝑡

𝐶𝑃𝐼𝑡
 

Επομζνωσ, ο τφποσ του ςχετικοφ PPP μετατρζπεται ωσ εξισ: 

𝛥𝛦𝐶$/$,𝑡

𝛦𝐶$/$,𝑡

=
𝛥𝐶𝑃𝐼𝐶𝐴,𝑡

𝐶𝑃𝐼𝑡
−

𝛥𝐶𝑃𝐼𝑈𝑆 ,𝑡

𝐶𝑃𝐼𝑡
 

 

Μζςα από αυτόν τον τφπο, λοιπόν, βλζπουμε πϊσ εκφράηεται μακθματικά θ ςχζςθ τθσ 

ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ και του δείκτθ CPI. 

 

2.2.2 Ανϊλυςη τησ ςχϋςησ ςυναλλαγματικόσ ιςοτιμύασ και επιτοκύων 

 

Για να εξθγιςουμε τθν ςφνδεςθ ανάμεςα ςτισ τιμζσ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ και τισ 

τιμζσ των επιτοκίων, κα βαςιςτοφμε ςτθν οικονομικι κεωρία του Interest Rate Parity, ι 

αλλιϊσ, Συνκικθ Ιςοδυναμίασ Επιτοκίων, και πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν κεωρία του 

Uncovered Interest Parity (UIP), ι αλλιϊσ, Ακάλυπτθ Ιςοδυναμία Επιτοκίων. 

Το Uncovered Interest Parity είναι θ κεμελιϊδθσ εξίςωςθ που περιγράφει τθν ςχζςθ μεταξφ 

των επιτοκίων και των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Συγκεκριμζνα, περιγράφει μια ςυνκικθ 

ιςορροπίασ ανάμεςα ςτα επιτόκια δφο χωρϊν και ςτθν ςυναλλαγματικι τουσ ιςοτιμία ςτθν 

οποία δεν υπάρχει arbitrage, δεν γίνεται χριςθ προκεςμιακϊν ςυμβολαίων και οι 

επενδυτζσ είναι αδιάφοροι ωσ προσ τισ αποδόςεισ των κατακζςεϊν τουσ. Είναι, δθλαδι, 

αδιάφοροι ωσ προσ το νόμιςμα με το οποίο κα κάνουν τθν επζνδυςι τουσ, αφοφ τα 

αναμενόμενα κζρδθ κα είναι ίδια και δεν κα επθρεάηονται από τα επιτόκια του κάκε 

νομίςματοσ.  

Ραρακάτω ακολουκεί θ μακθματικι περιγραφι του UIP, όπου με 𝑖𝐶$ και 𝑖$ ζχουμε 

ςυμβολίςει τα επιτόκια του Καναδά και των ΘΡΑ αντίςτοιχα, με 𝛦𝐶$/$ τθν ςυναλλαγματικι 

ιςοτιμία Καναδά/ΘΡΑ και με 𝐸𝐶$/$
𝑒  τθν αναμενόμενθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία 

Καναδά/ΘΡΑ. 

1+𝑖𝐶$

1+𝑖$
= 

𝐸𝐶$/$
𝑒

𝛦𝐶$/$
   (UIP) 

Σφμφωνα με το UIP, λοιπόν, θ αναλογία μεταξφ των δφο επιτοκίων ιςοφται με τθν 

αναμενόμενθ μεταβολι ςτθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία. Στθν πιο απλι του μορφι, το UIP 

αναφζρεται ςτα απλά επιτόκια των τραπεηϊν. Μζςα από αυτόν τον τφπο, λοιπόν, βλζπουμε 

πϊσ εκφράηεται μακθματικά θ ςχζςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ και των επιτοκίων. 
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3. Βιβλιογραφικό αναςκόπηςη 
 

Στθν ζρευνα του Varenius (2017) χρθςιμοποιοφνται και ςυγκρίνονται τα μοντζλα ARIMA, 

VAR και Random Walk για out-of-sample προβλζψεισ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ Ευρϊ-

Δολαρίου. Στα μοντζλα ARIMA και VAR χρθςιμοποιοφνται ωσ μεταβλθτζσ οι διαφορζσ των 

πραγματικϊν επιτοκίων, κακϊσ και το εμπορικό ιςοηφγιο τθσ Ευρωηϊνθσ. 

Χρθςιμοποιοφνται μθνιαία δεδομζνα τθσ περιόδου 1999-2016. Ο ζλεγχοσ ςταςιμότθτασ τθσ 

ςειράσ γίνεται μζςω του τεςτ ADF. Θ επιλογι του πιο κατάλλθλου μοντζλου ARIMA γίνεται 

με βάςθ τα κριτιρια AIC και SIC. Θ αξιολόγθςθ των επιδόςεων των τριϊν μοντζλων γίνεται 

με το κριτιριο RMSE. Ο ςυγγραφζασ καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι το μοντζλο 

ARIMA(1,1,0) είναι το καταλλθλότερο για τθν πρόβλεψθ ενόσ ορίηοντα τριϊν μθνϊν, το 

μοντζλο VAR(1) για τθν πρόβλεψθ ορίηοντα ενόσ μινα, ενϊ και τα δφο μοντζλα 

υπεριςχφουν του μοντζλου Random Walk.  

Στθν εργαςία τουσ οι ςυγγραφείσ Rashid et al. (2017) ςυγκρίνουν τθν προβλεπτικι 

ικανότθτα του υβριδικοφ γραμμικοφ μοντζλου, MEMD (Modified Empirical Mode 

Decomposition)-ARIMA,  και του μθ γραμμικοφ, MEMD-LSSVM (Least Squares Support 

Vector Machine), για τθν ιςοτιμία USD/TWD (ΘΡΑ-Ταϊβάν), χρθςιμοποιϊντασ θμεριςια 

δεδομζνα για τθν περίοδο 2005-2009. Θ τεχνικι EMD (Empirical Mode Decomposition) 

χρθςιμοποιείται για τθν ανάλυςθ δεδομζνων μθ-γραμμικϊν και μθ-ςτάςιμων ςειρϊν και 

τθν δθμιουργία ενδογενϊν ςυναρτιςεων (Intrinsic Mode Function, IMF) και καταλοίπων. 

Για τθν βελτίωςθ των αποτελεςμάτων χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ Permutation Distribution 

Clustering (PDC), θ οποία είναι μια μζκοδοσ κατθγοριοποίθςθσ των δεδομζνων που 

προζκυψαν από τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου EMD. Το τεςτ Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο ςταςιμότθτασ των δεδομζνων που κα χρθςιμοποιθκοφν 

ςτθν μζκοδο MEMD-ARIMA. Για τθν επιλογι του κατάλλθλου μοντζλου ARIMA 

χρθςιμοποιείται το κριτιριο AIC. Για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων χρθςιμοποιοφνται 

τα κριτιρια των RMSE, MAPE και MAE. Ρροκφπτει ότι θ εφαρμογι τθσ μεκόδου PDC ςτα 

μοντζλα EMD-ARIMA και EMD-LSSVM βελτιϊνει τισ προβλζψεισ τθσ ςυναλλαγματικισ 

ιςοτιμίασ, ςε ςφγκριςθ με τα μοντζλα ARIMA, LSSVM, EMD-ARIMA και EMD-LSSVM. Οι 

ςυγγραφείσ καταλιγουν ςτο ότι το μοντζλο MEMD-LSSVM υπεριςχφει του μοντζλου 

MEMD-ARIMA ωσ προσ τθν πρόβλεψθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ. 

Στθν εργαςία του Newaz (2008) γίνεται ςφγκριςθ των μοντζλων ARIMA, εκκετικισ 

εξομάλυνςθσ (Exponential Smoothing), Naive 1 και 2 για τθν πρόβλεψθ ςυναλλαγματικϊν 

ιςοτιμιϊν με βάςθ τθν ουπία Ινδίασ. Χρθςιμοποιοφνται μθνιαία δεδομζνα για τθν περίοδο 

1985-2006, από τα οποία τα δεδομζνα μζχρι το ζτοσ 2002 χρθςιμοποιοφνται για τθν 

καταςκευι του μοντζλου και τα δεδομζνα μζχρι το 2006 για τθν αξιολόγθςθ τθσ out-of-

sample πρόβλεψθσ. Για τθν επιλογι ενόσ κατάλλθλου μοντζλου ARIMA χρθςιμοποιοφνται 

τα κριτιρια AIC και SIC. Οι ςυγγραφείσ καταλιγουν ςτο μοντζλο ARIMA(2,1,2), παράλλθλα 

με τθν χριςθ μεταβλθτϊν dummies. Τα τεςτ Augmented Dickey-Fuller (ADF) και Phillips 

Perron (PP) χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο ςταςιμότθτασ των δεδομζνων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςτο μοντζλο ARIMA. Για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων 

χρθςιμοποιοφνται τα κριτιρια των MAE, MEAE, MAPE, MSE και RMSE. Τα αποτελζςματα 
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τθσ ζρευνασ δείχνουν ότι το μοντζλο ARIMA ζχει καλφτερθ προβλεπτικι ικανότθτα από τα 

υπόλοιπα μοντζλα. 

Στθν εργαςία του Melcher (2005) γίνεται εφρεςθ ενόσ κατάλλθλου μοντζλου ARIMA ςε δφο 

περιόδουσ για τθν πρόβλεψθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ Κορϊνα Τςεχίασ και Ευρϊ. 

Χρθςιμοποιοφνται μθνιαία δεδομζνα για τθν περίοδο 01/1998-11/2013, από τα οποία τα 

δεδομζνα μζχρι τον Οκτϊβριο του ζτουσ 2013 χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του 

μοντζλου και τα δεδομζνα του Νοεμβρίου του ζτουσ 2013 για τθν αξιολόγθςθ τθσ out-of-

sample πρόβλεψθσ. Το τεςτ Augmented Dickey-Fuller (ADF) χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο 

ςταςιμότθτασ των δεδομζνων. Για τθν επιλογι ενόσ κατάλλθλου μοντζλου ARIMA 

χρθςιμοποιοφνται τα κριτιρια AIC, SBIC και HQIC. Οι ςυγγραφείσ καταλιγουν ςτο μοντζλο 

ARIMA(0,1,1), παράλλθλα με τθν χριςθ μεταβλθτϊν dummies. Θ ίδια ανάλυςθ γίνεται, 

ζπειτα, και για τθν περίοδο 08/2008-11/2013, όπου οι ςυγγραφείσ καταλιγουν ςτο μοντζλο 

ARIMA(2,0,0), παράλλθλα με τθν χριςθ μεταβλθτϊν dummies. Τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ δείχνουν ότι το μοντζλο ARIMA ζχει μεγαλφτερθ προβλεπτικι ικανότθτα 

χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα τθσ περιόδου 2008-2013, ςε ςφγκριςθ με τθν περίοδο 1998-

2013. 

Στθν εργαςία των Driss et al. (2018) γίνεται ανάλυςθ τθσ πρόβλεψθσ των ςυναλλαγματικϊν 

ιςοτιμιϊν του Ντιρχάμ Μαρόκου ζναντι του Ευρϊ και του Δολαρίου, χρθςιμοποιϊντασ ζνα 

οικονομετρικό μοντζλο ARIMA και ζνα ςτοχαςτικό μοντζλο Vasicek. Θ μελζτθ χρθςιμοποιεί 

θμεριςια δεδομζνα τθσ περιόδου 2000-2018. Το τεςτ Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο ςταςιμότθτασ των δεδομζνων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο 

μοντζλο ARIMA.  Οι ςυγγραφείσ καταλιγουν ςτο μοντζλο ARIMA(2,1,2) για τθν 

ςυναλλαγματικι ιςοτιμία Ευρϊ-Ντίρχαμ και ςτο ARIMA(3,1,2) για τθν ςυναλλαγματικι 

ιςοτιμία Δολαρίου-Ντίρχαμ. Το ςυμπζραςμα τθσ ζρευνασ είναι ότι το μοντζλο ARIMA ζχει 

καλφτερθ προβλεπτικι ικανότθτα ζναντι του μοντζλου Vasicek.  

Στθν εργαςία του Priyadarshini (2014) χρθςιμοποιοφνται τα μοντζλα ARIMA και ANN, 

κακϊσ και τα υβριδικά μοντζλα ANN - ARIMA, ANN - ARIMA - ARIMA, ANN - ARIMA - ANN, 

για τθν πρόβλεψθ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν με βάςθ το δολάριο. Χρθςιμοποιοφνται 

μθνιαία δεδομζνα για τθν περίοδο 01/2001-09/2013. Οι χρονικοί ορίηοντεσ των 

προβλζψεων είναι 2 ζτθ, 1 ζτοσ, μιςό ζτοσ και τρείσ μινεσ. Το μοντζλο ARIMA που 

επιλζγεται ωσ το καταλλθλότερο για το υβριδικό μοντζλο ANN-ARIMA είναι το 

ARIMA(0,1,1). Για τθν αξιολόγθςθ των προβλζψεων χρθςιμοποιοφνται τα κριτιρια των 

MAE, MAPE, MSE και RMSE. Το μοντζλο το οποίο δίνει τα καλφτερα αποτελζςματα είναι το 

υβριδικό μοντζλο ANN - ARIMA - ANN. 

Θ εργαςία των Mia et al. (2017) κάνει ςφγκριςθ των μοντζλων ARIMA, εκκετικισ 

εξομάλυνςθσ και ANN για τθν in-sample και out-of-sample πρόβλεψθ των τιμϊν τθσ 

ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ Τάκα Μπαγκλαντζσ και αμερικανικοφ δολαρίου (BDT/USD). 

Χρθςιμοποιοφνται μθνιαία δεδομζνα για τθν περίοδο 08/2001-03/2016. Με βάςθ τα 

κριτιρια των AIC, SIC, MAE, MAPE και RMSE, το μοντζλο ARIMA που επιλζγεται ωσ το 

καταλλθλότερο είναι το ARIMA(1,1,1). Για τθν αξιολόγθςθ των προβλζψεων 

χρθςιμοποιοφνται τα κριτιρια των MAE, MAPE και RMSE. Οι ςυγγραφείσ καταλιγουν ςτο 
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ότι το μοντζλο ANN είναι το καταλλθλότερο εκ των τριϊν μοντζλων για τθν πρόβλεψθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ιςοτιμίασ.  

Στθν εργαςία οι Birer et al. (2005) κάνουν ςφγκριςθ των μοντζλων ARIMA, Random Walk, 

εκκετικισ εξομάλυνςθσ και VAR για out-of-sample προβλζψεισ τθσ ςυναλλαγματικισ 

ιςοτιμίασ Ευρϊ-Δολαρίου. Χρθςιμοποιοφνται μθνιαία δεδομζνα για τθν περίοδο 01/1980-

12/2003, από τα οποία τα δεδομζνα μζχρι τον Δεκζμβριο του ζτουσ 2002 χρθςιμοποιοφνται 

για τθν καταςκευι του μοντζλου και τα δεδομζνα του ζτουσ 2003 για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

out-of-sample πρόβλεψθσ. Το τεςτ Augmented Dickey-Fuller (ADF) χρθςιμοποιείται για τον 

ζλεγχο ςταςιμότθτασ των δεδομζνων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο μοντζλο ARIMA.  Με 

βάςθ το κριτιριο AIC, το μοντζλο ARIMA που επιλζγεται ωσ το καταλλθλότερο είναι το 

ARIMA(1,1,2). Στα μοντζλα προςτίκενται μεταβλθτζσ για προςφορά χριματοσ, δείκτθ τιμϊν 

καταναλωτι, τιμι τριμθνιαίου επιτοκίου και βιομθχανικι παραγωγι και για τα δφο 

νομίςματα. Για τθν αξιολόγθςθ των προβλζψεων χρθςιμοποιείται το κριτιριο MSE. Οι 

ςυγγραφείσ καταλιγουν ςτο ότι το μοντζλο VAR είναι το καταλλθλότερο εκ των τεςςάρων 

μοντζλων για τθν πρόβλεψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ιςοτιμίασ. 

Θ εργαςία των Babu et al. (2015) κάνει ςφγκριςθ των μοντζλων ARIMA, Neural Network και 

Fuzzy Neuron για τθν out-of-sample πρόβλεψθ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν 

αμερικανικοφ δολαρίου, αγγλικισ λίρασ, ευρϊ και γιεν ωσ προσ τθν ρουπία Ινδίασ. 

Χρθςιμοποιοφνται θμεριςια δεδομζνα για τθν περίοδο 01/01/2010-30/04/2015, από τθν 

οποία, θ περίοδοσ 04/2014-04/2015 χρθςιμοποιείται για τθν out-of-sample πρόβλεψθ. Το 

τεςτ Augmented Dickey-Fuller (ADF) χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο ςταςιμότθτασ των 

δεδομζνων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο μοντζλο ARIMA. Με βάςθ το κριτιριο BIC, το 

μοντζλο ARIMA που επιλζγεται ωσ το καταλλθλότερο είναι το ARIMA(1,1,1) για τισ ιςοτιμίεσ 

δολαρίου, λίρασ και γιεν, ενϊ το μοντζλο ARIMA(1,1,0) για το ευρϊ. Για τθν αξιολόγθςθ των 

προβλζψεων χρθςιμοποιοφνται τα κριτιρια των AIC και BIC. Οι ςυγγραφείσ καταλιγουν ςτο 

ότι το μοντζλο ARIMA είναι το καταλλθλότερο εκ των τριϊν μοντζλων για τθν πρόβλεψθ 

των ςυγκεκριμζνων ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. 

Στθν εργαςία των Pahlavani (2015) γίνεται ςφγκριςθ ενόσ μοντζλου ARIMA και διαφόρων 

υβριδικϊν μοντζλων ARMA-GARCH ωσ προσ τθν πρόβλεψθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ 

ιρανικοφ ριάλ και αμερικανικοφ δολαρίου. Χρθςιμοποιοφνται θμεριςια δεδομζνα για τθν 

περίοδο 20/03/2014-20/06/2015, από τα οποία, τα δεδομζνα τθσ περιόδου 20/04/2015-

20/06/2015 χρθςιμοποιοφνται για τθν out-of-sample πρόβλεψθ τθσ ιςοτιμίασ. Για τον 

ζλεγχο ςταςιμότθτασ τθσ ςειράσ χρθςιμοποιοφνται τα τεςτ μοναδιαίασ ρίηασ ADF και 

Philips-Perron. Με βάςθ τα κριτιρια AIC και BIC, το μοντζλο ARIMA που επιλζγεται ωσ το 

καταλλθλότερο είναι το ARIMA((2,4,11),(4)). Για τθν αξιολόγθςθ των προβλζψεων 

χρθςιμοποιοφνται τα κριτιρια των MAE, TIC και RMSE. Οι ςυγγραφείσ καταλιγουν ςτο 

μοντζλο ARIMA((7,2),(12))-EGARCH(2,1) ωσ το καταλλθλότερο για τθν πρόβλεψθ τθσ 

ιςοτιμίασ ριάλ-δολαρίου. 

Στθν εργαςία των Tan et al. (1996) γίνεται ςφγκριςθ τριϊν οικονομικϊν μοντζλων 

πρόβλεψθσ για τρεισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. Τα μοντζλα αυτά είναι ζνα μοντζλο 

ARIMA, ζνα δομικό μοντζλο και ζνα μακροπρόκεςμο μοντζλο. Οι ιςοτιμίεσ είναι το 

αμερικανικό δολάριο ωσ προσ τθν αγγλικι λίρα, το γερμανικό μάρκο και το κινεηικό γιεν. 
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Χρθςιμοποιοφνται μθνιαία δεδομζνα για τθν περίοδο 1987-1995 και γίνονται in-sample και 

out-of-sample προβλζψεισ. Για τον ζλεγχο ςταςιμότθτασ τθσ κάκε ςειράσ χρθςιμοποιείται 

το τεςτ μοναδιαίασ ρίηασ Phillips-Perron. Για τθν ταυτοποίθςθ του μοντζλου ARIMA 

χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ bootstrap, βάςθ του οποίου το μοντζλο ARIMA(1,1,0) κρίνεται 

ωσ το καταλλθλότερο. Θ καταςκευι του δομικοφ μοντζλου βαςίηεται ςτθν ζννοια του 

προκεςμιακοφ πριμ, δθλαδι ςτθν διαφορά τθσ προκεςμιακισ ιςοτιμίασ και ςτθν ιςοτιμίασ 

όψεωσ. Θ εκτίμθςθ του μοντζλου γίνεται με τθν μζκοδο OLS. Το δομικό μοντζλο 

χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι ενόσ μακροπρόκεςμου μοντζλου VAR με ςφάλματα 

τφπου Gauss. Ο προςδιοριςμόσ του μοντζλου γίνεται με βάςθ τα κριτιρια AIC και SIC. Θ 

εκτίμθςθ του μοντζλου γίνεται με τθν μζκοδο μεγίςτθσ πικανοφάνειασ. Για τθν αξιολόγθςθ 

των προβλζψεων χρθςιμοποιοφνται τα κριτιρια των RMSE και MAE. Από τα αποτελζςματα 

των προβλζψεων προκφπτει ότι το δομικό μοντζλο υπεριςχφει του μοντζλου ARIMA και για 

τισ τρεισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, αν και οριακά. Αντίκετα, το μακροπρόκεςμο μοντζλο 

ζχει αςκενι προβλεπτικι ικανότθτα ςε ςφγκριςθ με το μοντζλο ARIMA. Το τελικό πόριςμα 

του άρκρου είναι ότι αν και το μοντζλο ARIMA υπεριςχφει των μακροπρόκεςμων μοντζλων 

για τθν πρόβλεψθ και των τριϊν ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, ιδιαίτερα για 

μακροπρόκεςμεσ περιόδουσ, απαιτείται ζνα δομικό μοντζλο το οποίο δεν βαςίηεται 

αποκλειςτικά ςτισ παρελκοντικζσ τιμζσ των ιςοτιμιϊν, αλλά περιζχει και άλλεσ 

πλθροφορίεσ. 

Στο άρκρο του ο Bentour (2015) ςυγκρίνει δφο δομικά μακροοικονομικά μοντζλα με άλλα 

δφο βαςικά οικονομετρικά μοντζλα, τα VAR και ARIMA. Τα δομικά μοντζλα αποτελοφνται 

από 86 μεταβλθτζσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτθν οικονομία του Μαρόκο. Χρθςιμοποιοφνται 

ετιςια δεδομζνα για τθν περίοδο 1985-2004 (5 μεταβλθτζσ), κακϊσ και τριμθνιαία 

δεδομζνα για τθν περίοδο 1998/1-2004/4 (8 μεταβλθτζσ). Το άρκρο καταλιγει ςτο ότι το 

μοντζλο VAR υπερτερεί των δομικϊν μοντζλων, όςων αφορά τθν προβλεπτικι ιςχφ. 

Στο άρκρο του ο Gudan (2016) ςυγκρίνει τθν out-of-sample προβλεπτικι ικανότθτα του 

μοντζλου Random Walk και των δομικϊν μοντζλων VECM, Flexible Price Monetary Model 

και DCC-GARCH(1,1), όςον αφορά τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

Θνωμζνου Βαςιλείου, ΘΡΑ, Δανίασ και Ρολωνίασ. Χρθςιμοποιοφνται μθνιαία δεδομζνα τθσ 

περιόδου 1995/01- 2016/03 των 4 μεταβλθτϊν που αποτελοφν το flexible price monetary 

model. Οι προβλζψεισ αξιολογοφνται μζςω των μζτρων ME, RMSE, MAE. Συμπεραίνεται ότι 

για πρόβλεψθ μικρότερθ του ενόσ ζτουσ, το Random Walk υπεριςχφει των υπολοίπων 

μοντζλων. 

Στο άρκρο τουσ οι Beckmann et al. (2011) εξετάηουν τθν δυναμικι τθσ ςχζςθσ τθσ 

ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ Γερμανικοφ Μάρκου-Ευρϊ και 10 μακροοικονομικϊν 

μεταβλθτϊν (fundamentals). Χρθςιμοποιοφνται μθνιαία δεδομζνα τθσ περιόδου 1975/01-

2007/12. Το άρκρο καταδεικνφει τθν ςθμαντικι επίδραςθ των fundamentals ςτθν 

διαμόρφωςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ Μάρκο-Ευρϊ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

χρονικι περίοδο ανάλυςθσ. 
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4. Μεθοδολογύα 

4.1 Οικονομικϊ μοντϋλα πρόβλεψησ 
 

Σε αυτιν τθν ενότθτα κα αναφερκοφμε ςε κάποια από τα πιο γνωςτά οικονομικά μοντζλα 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν πρόβλεψθ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Υπάρχουν 

πολλά μοντζλα πρόβλεψθσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, αλλά κανζνα μοντζλο δεν 

υπερτερεί των άλλων, μιασ και θ πρόβλεψθ κάκε ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ εξαρτάται από 

παράγοντεσ μοναδικοφσ και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενουσ.  

Random walk () 

Θ υπόκεςθ του τυχαίου περιπάτου είναι μια οικονομικι κεωρία ςφμφωνα με τθν οποία οι 

μεταβολζσ των τιμϊν μιασ μεταβλθτισ κεωροφνται τυχαίεσ και δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. Είναι μια υποκατθγορία του μοντζλου ARMA και περιγράφεται μακθματικά 

από τον παρακάτω τφπο. 

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡   ,  

όπου εt  είναι όροσ ςφάλματοσ ο οποίοσ κεωρείται λευκόσ κόρυβοσ, δθλαδι μια μεταβλθτι 

με μθδενικό μζςο όρο και διακφμανςθ ίςθ με 1. 

Θ λογικι ςτθν οποία βαςίηεται αυτόσ ο τφποσ είναι ότι θ καλφτερθ πρόβλεψθ για τισ 

μελλοντικζσ του τιμζσ του Y είναι οι ςθμερινζσ τιμζσ του Y. Με άλλα λόγια, θ διαφορά 

Yt = Yt−1   δεν μπορεί να προβλεφκεί. Θ μεταβολι τθσ μεταβλθτισ Y, δθλαδι, είναι τυχαία. 

Purchasing Power Parity () 

Θ Ιςοδυναμία Αγοραςτικισ Δφναμθσ είναι μια από τισ πιο δθμοφιλείσ μεκόδουσ πρόβλεψθσ 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Σφμφωνα με τθν Ιςοδυναμία Αγοραςτικισ Δφναμθσ, οι τιμζσ 

των αγακϊν ςε οποιαδιποτε χϊρα κα πρζπει να είναι ίδιεσ, αφοφ γίνει θ μετατροπι τουσ 

ςε ζνα κοινό νόμιςμα. Ρεριγράφεται μακθματικά από τον παρακάτω τφπο. 

𝛦𝐶$/$ =
𝑃𝑈𝑆

𝑃𝐶𝐴
     

Uncovered Interest Parity () 

Το Uncovered Interest Parity είναι θ κεμελιϊδθσ εξίςωςθ που περιγράφει τθν ςχζςθ μεταξφ 

των επιτοκίων και των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Συγκεκριμζνα, περιγράφει μια ςυνκικθ 

ιςορροπίασ ανάμεςα ςτα επιτόκια δφο χωρϊν και ςτθν ςυναλλαγματικι τουσ ιςοτιμία. 

Ρεριγράφεται μακθματικά από τον παρακάτω τφπο. 

1 + 𝑖𝐶$ = (1 + 𝑖$) 
𝐸𝐶$/$
𝑒

𝛦𝐶$/$
 

Με 𝐸𝐶$/$
𝑒  ςυμβολίηουμε τθν αναμενόμενθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία. Ζτςι, αν υποκζςουμε 

ότι το UIP ιςχφει, τότε θ μελλοντικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία δυο νομιςμάτων μπορεί να 
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προβλεφκεί χρθςιμοποιϊντασ τα επιτόκια του κάκε νομίςματοσ και τθν ςυναλλαγματικι 

τουσ ιςοτιμία. 

Autoregressive Moving Average (ARMA) () 

Το μοντζλο ARMA είναι μια από τισ βαςικζσ οικονομετρικζσ μεκόδουσ πρόβλεψθσ των 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. Συνδυάηει τα μοντζλα Autoregressive και Moving Average. 

Ρεριγράφεται μακθματικά από τον παρακάτω τφπο. 

ARMA (p, q) : 𝑌𝑡 = 𝑐 +  𝜑𝑖𝑌𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 +  𝜃𝑖𝜀𝑡−𝑖

𝑞
𝑖=1 + 𝜀𝑡  , όπου  

Υ = θ τιμι τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ, p = θ τάξθ του μοντζλου AR, q = θ τάξθ του 

μοντζλου MA, φ = παράμετροι του μοντζλου AR, κ = παράμετροι του μοντζλου MA, ε = 

λευκόσ κόρυβοσ (white noise), c = ςτακερόσ όροσ 

Vector Autoregressive (VAR) () 

Το μοντζλο VAR χρθςιμοποιείται για τον εντοπιςμό γραμμικϊν αλλθλοεξαρτιςεων 

ανάμεςα ςε διάφορεσ χρονοςειρζσ. Είναι μια γενίκευςθ του μοντζλου AR, κακϊσ 

χρθςιμοποιεί περιςςότερεσ εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ. Ρεριγράφεται μακθματικά από τον 

παρακάτω τφπο. 

𝑌𝑡 = 𝑐 +  𝛢𝑖𝑌𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + 𝑒𝑡  , 

όπου c είναι ζνα k x 1 διάνυςμα ςτακερϊν, Αi είναι ζνα χρονικά μεταβαλλόμενο k x k 

διάνυςμα και et  είναι ζνα k x 1 διάνυςμα ςφαλμάτων τα οποία ζχουν ςτακερό μζςο, κετικό 

πίνακα ςυνδιακφμανςθσ και δεν υπάρχει αυτοςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ. 

Artificial Neural Network (ANN) () 

Τα τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα είναι μια πρόςφατθ, δθμοφιλισ, εναλλακτικι τεχνικι για τθν 

πρόβλεψθ χρονοςειρϊν. Χρθςιμοποιικθκε αρχικά για ιατρικοφσ ςκοποφσ, αλλά 

επεκτάκθκε ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ, για παράδειγμα, ςτθν πρόβλεψθ και 

κατθγοριοποίθςθ δεδομζνων. Μζςω τθσ μεκόδου ANN γίνεται μια προςπάκεια εφρεςθσ 

ενόσ μοντζλου το οποίο μιμείται τθν λειτουργία του ανκρϊπινου εγκεφάλου. Το μοντζλο 

αυτό προςπακεί να βρει ςυςχετιςμοφσ και μοτίβα ςτα δεδομζνα που του δίνονται. Θ 

μζκοδοσ ANN εξαρτάται αποκλειςτικά από τα δεδομζνα και ζχει τθν ιδιότθτα τθσ 

αυτοπροςαρμογισ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει θ ανάγκθ προςδιοριςμοφ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου μοντζλου, κακϊσ το κατάλλθλο μοντζλο δθμιουργείται μζςω τθσ 

προςαρμογισ του ςτα εκάςτοτε χαρακτθριςτικά των δεδομζνων.  

 

4.2 Περιγραφό του μοντϋλου ARIMA 
 

Σε αυτιν τθν ενότθτα κα παρουςιάςουμε κάποιεσ βαςικζσ ζννοιεσ για τα μοντζλα 

ARMA/ARIMA. 
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Δφο βαςικζσ κατθγορίεσ των οικονομετρικϊν μοντζλων είναι τα δομικά και τα μθ δομικά 

μοντζλα. Το βαςικό χαρακτθριςτικό για τθν δθμιουργία ενόσ κατάλλθλου δομικοφ μοντζλου 

είναι ο ςυνδυαςμόσ μιασ κεωρθτικισ οικονομικισ προςζγγιςθσ και θ εφρεςθ δεδομζνων τα 

οποία προςδιορίηουν το μοντζλο. Στθν προςπάκεια, όμωσ, να επιτευχκεί κάτι τζτοιο, 

πολλζσ φορζσ καταλιγουμε ςε ζνα μοντζλο δφςχρθςτο, τόςο από κεωρθτικισ όςο και 

πρακτικισ πλευράσ. Επιπροςκζτωσ, θ δθμιουργία ενόσ δομικοφ μοντζλου γίνεται ακόμθ πιο 

δφςκολθ λόγω τθσ κατθγοριοποίθςθσ των μεταβλθτϊν ςε ενδογενείσ και εξωγενείσ. Αυτά τα 

προβλιματα μποροφν να αποφευχκοφν κάνοντασ χριςθ μθ δομικϊν μοντζλων, τα οποία 

χειρίηονται τισ μεταβλθτζσ με περιςςότερο πρακτικό τρόπο, παρά κεωρθτικό. Ζνα από αυτά 

τα μθ δομικά μοντζλο είναι το μοντζλο ARIMA. () 

Τα ARMA και ARIMA είναι ακρωνφμια των Autoregressive Moving Average και 

Autoregressive Integrated Moving Average. 

Πταν αναφερόμαςτε μόνο ςε μοντζλα Autoregressive (Αυτοπαλίνδρομα), τότε 

χρθςιμοποιοφμε τον ςυμβολιςμό AR. Στα μοντζλα AR, θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι μπορεί να 

γραφτεί ωσ ζνασ ςτακμικόσ μζςοσ των παρελκοντικϊν και ςφγχρονων τιμϊν τθσ. 

Πταν αναφερόμαςτε μόνο ςε μοντζλα Moving Average (Κινθτοφ Μζςου), τότε 

χρθςιμοποιοφμε τον ςυμβολιςμό MA. Στα μοντζλα MA, θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι μπορεί να 

γραφτεί ωσ ζνασ ςτακμικόσ μζςοσ των παρελκοντικϊν και ςφγχρονων ςφαλμάτων. 

Το I αναφζρεται ςτον βακμό που μια μεταβλθτι είναι Integrated, ι αλλιϊσ, ςτο πόςεσ 

φορζσ χρειάςτθκε να πάρουμε πρϊτεσ διαφορζσ για τθν μεταβλθτι. 

Θ μζκοδοσ ARIMA είναι γνωςτι και ωσ μζκοδοσ Box-Jenkins (1976). 

Σι είναι το μοντζλο ARIMA; () () 

1. Είναι μια από τισ βαςικζσ οικονομετρικζσ μεκόδουσ πρόβλεψθσ διάφορων τιμϊν. 

2. Χρθςιμοποιεί τθν πλθροφορία που περιζχουν οι μεταβλθτζσ για να προβλζψει τθν 

μελλοντικι τουσ τάςθ. 

3. Κάκε μεταβλθτι παλινδρομείται ςε παρελκοντικζσ τθσ τιμζσ. 

4. Βαςίηεται ςε μονοπαραγοντικι ανάλυςθ (Univariate Analysis), ουςιαςτικά, δθλαδι, 

χρθςιμοποιοφμε μία μόνο μεταβλθτι. 

5. Απαιτεί τθν ςτοχαςτικι γνϊςθ των μεταβλθτϊν. 

 

Που χρηςιμοποιείται το μοντζλο ARIMA; 

Το μοντζλο ARIMA βοθκάει τουσ επενδυτζσ, τουσ κυβερνθτικοφσ ρυκμιςτζσ και γενικά 

ςχετικοφσ οργανιςμοφσ να λαμβάνουν αποφάςεισ οι οποίεσ βαςίηονται ςε 

εμπεριςτατωμζνεσ μελζτεσ. Για παράδειγμα, ζνασ επενδυτισ πριν προχωριςει ςτθν αγορά 

ενόσ προϊόντοσ, όπωσ μια μετοχισ ι ενόσ ομολόγου, κζλει να ξζρει αν αξίηει θ αγορά και 

διακράτθςθ για κάποιο διάςτθμα αυτοφ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Επομζνωσ, κζλει να 
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γνωρίηει τισ μελλοντικζσ τιμζσ και αποδόςεισ αυτοφ του ςτοιχείου, οι οποίεσ βαςίηονται 

ςτθν πλθροφορία που περιζχουν οι παρελκοντικζσ τιμζσ του. Με τθν ίδια λογικι, οι 

κρατικοί ρυκμιςτζσ κζλουν να προβλζπουν τισ μελλοντικζσ τάςεισ κάποιων οικονομικϊν 

ςειρϊν μελετϊντασ τθν παρελκοντικι τουσ ςυμπεριφορά και, ζτςι, να ςχεδιάηουν τισ 

αντίςτοιχεσ πολιτικζσ.  

Τα μοντζλα ARIMA, όμωσ, δεν περιορίηονται ςε οικονομικζσ μελζτεσ. Μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε διάφορουσ άλλουσ τομείσ και, για παράδειγμα, να χρθςιμοποιθκοφν 

για τθν πρόβλεψθ του καιροφ ι των ςειςμϊν. 

 

Τποθζςεισ του μοντζλου ARIMA 

1. Σταςιμότθτα τθσ ςειράσ (αναφζρεται ςτα μοντζλα AR). 

Μια ςειρά είναι ςτάςιμθ (stationary) όταν: 

α) Ζχει ςτακερό μζςο, ςτακερι διακφμανςθ και ςυνδιακφμανςθ 

β) Ζχει πεπεραςμζνθ και χρονικά ανεξάρτθτθ διακφμανςθ 

γ) Ζχει ζναν κεωρθτικό πίνακα ςυςχετίςεων (correlogram), ο οποίοσ χαρακτθρίηεται από 

μια ςυνεχι μείωςθ, όςο αυξάνεται ο αρικμόσ των υςτεριςεων (lags). 

2. Αντιςτρεψιμότθτα τθσ ςειράσ (αναφζρεται ςτα μοντζλα MA). 

Μια ςειρά είναι αντιςτρζψιμθ (invertible) όταν:  

α) Μπορεί να παραςτακεί από ζνα πεπεραςμζνθσ τάξθσ μοντζλο MA ι από μια 

ςυγκλίνουςα αυτοπαλίνδρομθ διαδικαςία. 

β) Για τθν ταυτοποίθςι του χρθςιμοποιοφμε τισ ςυναρτιςεισ αυτοςυςχζτιςθσ 

(Autocorrelation Function, ACF) και μερικισ αυτοςυςχζτιςθσ (Partial Autocorrelation 

Function, PACF). 

γ) Ρολφ απλά, μπορεί να παραςτακεί από ζνα μοντζλο AR. 

 

Περιγραφή των μοντζλων AR, MA και ARMA 

Στισ χρονολογικζσ ςειρζσ τφπου ARMA, θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι, 𝑌𝑡 , μπορεί να ερμθνευτεί 

από παρελκοντικζσ τιμζσ τθσ, κακϊσ και από όρουσ τυχαίων ςφαλμάτων. Τα μοντζλα αυτά 

ςυχνά καλοφνται μθ-κεωρθτικά μοντζλα, αφοφ δεν προζρχονται από ςυγκεκριμζνεσ 

οικονομικζσ κεωρίεσ και προςπακοφν να ερμθνεφςουν τθν μεταβλθτι χρθςιμοποιϊντασ 

μόνο τθν πλθροφορία που περιζχεται ςτθν ίδια τθν μεταβλθτι. Θ ςειρά, δθλαδι, αναλφεται 

βάςει των δικϊν τθσ παρελκοντικϊν τιμϊν. Ζνα μοντζλο ARMA δθμιουργείται από τα δφο 

διαφορετικά μοντζλα, AR και MA, τα οποία εξθγοφν τθν ςυμπεριφορά τθσ ςειράσ μζςα από 

δφο διαφορετικζσ οπτικζσ. Ραρακάτω, παρατίκενται οι τφποι για τα τρία αυτά μοντζλα. 
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AR (p) : 𝒀𝒕 = 𝒄 +  𝝋𝒊𝒀𝒕−𝒊
𝒑
𝒊=𝟏 + 𝜺𝒕 , όπου  

p = θ τάξθ του μοντζλου, ι αλλιϊσ, ο αρικμόσ των υςτεριςεων τθσ μεταβλθτισ Yt  

𝜑1,…, 𝜑𝑝  = οι παράμετροι του μοντζλου  

c = ςτακερόσ όροσ 

𝜀𝑡  = λευκόσ κόρυβοσ (white noise), ι αλλιϊσ, ςφάλμα 

 

MA (q) : 𝒀𝒕 = 𝝁 +  𝜽𝒊𝜺𝒕−𝒊
𝒒
𝒊=𝟏 + 𝜺𝒕 , όπου  

q = θ τάξθ του μοντζλου, ι αλλιϊσ, ο αρικμόσ των υςτεριςεων του όρου εt  

𝜃1,…, 𝜃𝑞  = οι παράμετροι του μοντζλου  

μ = ο μζςοσ τθσ ςειράσ 

𝜀𝑡 , 𝜀𝑡−1…,𝜀𝑡−𝑞  = λευκόσ κόρυβοσ (white noise) 

 

ARMA (p, q) : 𝒀𝒕 = 𝒄 +  𝝋𝒊𝒀𝒕−𝒊
𝒑
𝒊=𝟏 +  𝜽𝒊𝜺𝒕−𝒊

𝒒
𝒊=𝟏 + 𝜺𝒕 , όπου, όπωσ και πριν,  

p = θ τάξθ του μοντζλου AR  

q = θ τάξθ του μοντζλου MA 

𝜑1,…, 𝜑𝑝  = οι παράμετροι του μοντζλου AR 

𝜃1,…, 𝜃𝑞  = οι παράμετροι του μοντζλου MA 

𝜀𝑡 , 𝜀𝑡−1,…,𝜀𝑡−𝑞  = λευκόσ κόρυβοσ (white noise) 

c = ςτακερόσ όροσ 

 

Για παράδειγμα, το μοντζλο ARMA (1,1) μπορεί να γραφεί ωσ εξισ: 

Yt = c + φYt−1 + θεt−1 + εt   

Το μοντζλο ARIMA είναι μια γενίκευςθ του μοντζλου ARMA. Χρθςιμοποιείται όταν υπάρχει 

θ ζνδειξθ ότι μια ςειρά δεν είναι ςτάςιμθ. Ο αρικμόσ των παραγωγίςεων ι, το ίδιο, των 

πρϊτων διαφορϊν που πρζπει να πάρουμε ϊςτε θ ςειρά να γίνει ςτάςιμθ, αντιςτοιχεί ςτον 

ςυμβολιςμό I (Integrated). Οι περιςςότερεσ οικονομικζσ χρονολογικζσ ςειρζσ δεν είναι 

ςτάςιμεσ, επομζνωσ χρθςιμοποιοφμε το μοντζλο ARIMA. Ζνα μοντζλο ARIMA ζχει γενικό 

ςυμβολιςμό ARIMA(p,d,q), όπου οι παράμετροι p,d,q είναι μθ αρνθτικοί ακζραιοι και 

ςυγκεκριμζνα, το d είναι ο αρικμόσ των παραγωγίςεων που χρειάςτθκαν για να γίνει θ 

ςειρά ςτάςιμθ και, όπωσ και πριν, p είναι θ τάξθ του μοντζλου AR και q είναι θ τάξθ του 
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μοντζλου MA. Ζτςι, το μοντζλο ARIMA(1,0,0) είναι το AR(1), το μοντζλο ARIMA(0,0,1) είναι 

το MA(1) και το μοντζλο ARIMA(0,1,0) είναι το I(1). Συγκεκριμζνα, το μοντζλο ARIMA(0,1,0) 

είναι το γνωςτό μοντζλο του Random Walk και περιγράφεται από τον τφπο ΔYt = εt  ι, 

αλλιϊσ, Yt = Yt−1 + εt  . 

 

Μεθοδολογία Box-Jenkins 

Για τθν εφαρμογι του μοντζλου ARIMA(p,d,q) είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε τισ τιμζσ 

των p,d,q. Θ μζκοδοσ Box-Jenkins μάσ βοθκάει να προςδιορίςουμε αυτζσ τισ τιμζσ. Τα 

βιματα τθσ μεκόδου είναι τα εξισ: 

1. Ταυτοποίθςθ του μοντζλου – Εφρεςθ υποψιφιων p,d,q 

2. Εκτίμθςθ των παραμζτρων του μοντζλου 

3. Διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ του μοντζλου – Ελζγχουμε αν τα κατάλοιπα είναι λευκόσ κόρυβοσ. 

Εάν δεν είναι, επιςτρζφουμε ςτο Βιμα 1. 

4. Ρρόβλεψθ τθσ ςειράσ 

Παρακάτω αναλφουμε κάθε βήμα τησ μεθόδου. 

1. Σαυτοποίηςη του μοντζλου 

Για τθν ταυτοποίθςθ του μοντζλου ARIMA χρθςιμοποιοφμε τον πίνακα ςυςχετίςεων ι 

αλλιϊσ, κορελόγραμμα, και ςυγκεκριμζνα τουσ πίνακεσ των ςυναρτιςεων αυτοςυςχζτιςθσ 

(ACF) και μερικισ αυτοςυςχζτιςθσ (PACF). Θ ςυνάρτθςθ τθσ μερικισ αυτοςυςχζτιςθσ 

διαφζρει από αυτιν τθσ απλισ αυτοςυςχζτιςθσ ωσ προσ το ότι εξετάηει τθν ςυςχζτιςθ τθσ 

μεταβλθτισ Yt  με μια υςτζρθςι τθσ, χωρίσ να λαμβάνει υπόψθ τισ ςυςχετίςεισ των 

ενδιάμεςων υςτεριςεων. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι για τθν ανάλυςθ αυτϊν των πινάκων 

παίηει ςθμαντικό ρόλο θ εμπειρία, μιασ και δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι κανόνεσ 

ανάλυςθσ. Ακολουκεί ζνασ ενδεικτικόσ πίνακασ που μασ βοθκάει να κατανοιςουμε ςε 

ποιεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιοφνται οι μζκοδοι AR, MA και ARMA με βάςθ τθν μορφι των 

πινάκων των ACF και PACF. 

 

Μοντζλο Μοτίβο του ACF Μοτίβο του PACF 

AR(p) 
Φκίνει γεωμετρικά ι/και ακολουκεί 

θμιτονοειδι ςυμπεριφορά 
Μεγάλεσ τιμζσ μζχρι τθν p υςτζρθςθ. Οι 
επόμενεσ τιμζσ είναι κοντά ςτο μθδζν. 

MA(q) 
Μεγάλεσ τιμζσ μζχρι τθν p υςτζρθςθ. Οι 
επόμενεσ τιμζσ είναι κοντά ςτο μθδζν. 

Φκίνει γεωμετρικά ι/και ακολουκεί 
θμιτονοειδι ςυμπεριφορά 

ARMA(p,q) 
Φκίνει γεωμετρικά ι/και ακολουκεί 

θμιτονοειδι ςυμπεριφορά 
Φκίνει γεωμετρικά ι/και ακολουκεί 

θμιτονοειδι ςυμπεριφορά 

 



21 
 

Ραρατθροφμε ότι τα μοντζλα AR και MA ζχουν αντίκετθ ςυμπεριφορά. Επίςθσ, μποροφμε 

να ποφμε ότι όταν οι πίνακεσ ACF και PACF ζχουν παρόμοια ςυμπεριφορά, τότε 

χρθςιμοποιοφμε μοντζλο ARMA. Ραρακάτω παρακζτουμε τρία διαγράμματα των ACF και 

PACF τα οποία είναι ενδεικτικά τθσ κάκε περίπτωςθσ (περιζχεται ςτο βιβλίο των Gujarati 

και Porter, Basic Econometrics, 5θ ζκδοςθ). () 

 

 

 

Τα βιματα που ακολουκοφμε, λοιπόν, για τθν ταυτοποίθςθ του μοντζλου είναι τα εξισ: 

1. Από τθν γραφικι παράςταςθ τθσ ςειράσ, βλζπουμε αν είναι ςτάςιμθ ι όχι. Μποροφμε, 

επίςθσ, να εξετάςουμε τουσ πίνακεσ ACF και PACF. Ριο ςυγκεκριμζνα, αν μια ςειρά δεν 

είναι ςτάςιμθ, τότε ο γράφθμα ACF φκίνει με πολφ αργό ρυκμό προσ το μθδζν. Ριο 

επίςθμα, για τθν εφρεςθ μοναδιαίασ ρίηασ, μποροφμε να κάνουμε ζλεγχο μζςω των τεςτ 

Augmented Dickey–Fuller (ADF) και Phillips-Perron (PP). 

1α. Εάν θ ςειρά δεν είναι ςτάςιμθ, τότε παίρνουμε τισ πρϊτεσ διαφορζσ και ελζγχουμε εάν 

θ νζα ςειρά είναι ςτάςιμθ (γράφθμα, ACF, PACF ι ADF/PP). 

2. Χρθςιμοποιοφμε τουσ πίνακεσ ACF και PACF για τθν εφρεςθ των μοντζλων που κα 

εξετάςουμε. Ρικανζσ τιμζσ για τα p και q των AR και MA αντίςτοιχα, είναι ο βακμόσ εκείνων 

των υςτεριςεων που είναι εκτόσ του διαςτιματοσ εμπιςτοςφνθσ ι, πιο απλά, εκτόσ των 

ςυνόρων (error bounds) του γραφιματοσ. Γενικά, αποφεφγουμε υψθλζσ τιμζσ για τα p και 

q, δθλαδι, αποφεφγουμε να χρθςιμοποιοφμε πολλζσ παραμζτρουσ ςτο μοντζλο γιατί, ζτςι, 

μειϊνεται θ ακρίβεια τθσ πρόβλεψθσ. Ζτςι, εάν ζχουμε, για παράδειγμα, μεγάλεσ 

ςυςχετίςεισ ςτισ υςτεριςεισ 1,3 και 20 ςε μια μθ ςτάςιμθ ςειρά, τότε τα μοντζλα που κα 

εξετάςουμε κα είναι τα ARIMA(1,1,1), ARIMA(1,1,3), ARIMA(3,1,1) και ARIMA(3,1,3) και κα 

https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_Dickey%E2%80%93Fuller_test
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αποφφγουμε τθν χριςθ τθσ 20θσ υςτζρθςθσ. Ππωσ αναφζραμε, δεν υπάρχουν 

ςυγκεκριμζνοι κανόνεσ για να προςδιορίηουμε τισ τιμζσ των p και q, παρά μόνο κάποιοι 

πρακτικοί. 

2. Εκτίμηςη του μοντζλου 

Σε αυτό το βιμα, κάνουμε μια εκτίμθςθ όλων εκείνων των μοντζλων ςτα οποία καταλιξαμε 

ςτο προθγοφμενο βιμα και τα ςυγκρίνουμε. Το πιο κατάλλθλο μοντζλο κα είναι εκείνο το 

οποίο ζχει: 

1. Στατιςτικά πιο ςθμαντικζσ παραμζτρουσ 

2. Τθν μικρότερθ διακφμανςθ, 𝜎2 (SIGMASQ) 

3. Τθν μικρότερθ τιμι Akaike και Schwarz (AIC, SIC) 

4. Τθν μεγαλφτερθ τιμι για το Adjusted 𝑅2  

3. Διαγνωςτικόσ Ζλεγχοσ 

Στον διαγνωςτικό ζλεγχο βλζπουμε αν υπάρχει κάποια πλθροφορία ςτα δεδομζνα τθν 

οποία δεν ζχουμε χρθςιμοποιιςει. Αυτό μποροφμε να το δοφμε από τον πίνακα 

ςυςχετίςεων των ACF και PACF των καταλοίπων. Εάν υπάρχουν τιμζσ οι οποίεσ είναι εκτόσ 

ςυνόρων και είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, τότε προςαρμόηουμε το μοντζλο μασ και 

κάνουμε ξανά τθν εκτίμθςι του. Εάν οι τιμζσ είναι εντόσ ςυνόρων, τότε ζχουμε βρει ζνα 

κατάλλθλο μοντζλο ARIMA με το οποίο κα κάνουμε τθν πρόβλεψθ μελλοντικϊν τιμϊν τθσ 

ςειράσ. 

4. Πρόβλεψη 

Για τθν διαδικαςία τθσ πρόβλεψθσ χρθςιμοποιοφμε το μοντζλο ARIMA ςτο οποίο ζχουμε 

καταλιξει ςτα προθγοφμενα βιματα. Με τθν χριςθ αυτοφ του μοντζλου, προβλζπουμε 

μελλοντικζσ τιμζσ τθσ ςειράσ. Σε περίπτωςθ που θ ςειρά ιταν μθ ςτάςιμθ, θ πρόβλεψθ που 

κα κάνουμε αφορά τισ πρϊτεσ διαφορζσ τθσ ςειράσ. Επομζνωσ, για να πάρουμε τθν 

πρόβλεψθ των τιμϊν τθσ αρχικισ ςειράσ, πρζπει να ακολουκιςουμε τθν αντίςτροφθ 

διαδικαςία των πρϊτων διαφορϊν.  

Για να αξιολογιςουμε τθν πρόβλεψθ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε μζτρα ςφγκριςθσ, 

όπωσ τθν ίηα του Μζςου Τετραγωνικοφ Σφάλματοσ (Root Mean Squared Error/RMSE) και 

το Μζςο Απόλυτο Σφάλμα (Mean Absolute Error/MAE). 

 

4.3 Περιγραφό των μοντϋλων VAR και VEC () () 

Δφο βαςικά οικονομετρικά μοντζλα πρόβλεψθσ είναι τα Vector Autoregression (VAR) και 

Vector Error Correction (VEC). Στο μοντζλο VAR χρθςιμοποιοφνται ςτάςιμεσ μεταβλθτζσ και 

κεωροφνται όλεσ ενδογενείσ. Κάκε εξίςωςθ εκτιμάται ξεχωριςτά με τθν μζκοδο OLS. Μια 

απλι μορφι ενόσ μοντζλου VAR δφο μεταβλθτϊν x και y είναι θ εξισ:  
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𝑦𝑡 = 𝛽10 − 𝛽12𝑥𝑡 + 𝛾11𝑦𝑡−1 + 𝛾12𝑥𝑡−1 + 𝑢𝑦𝑡   

𝑥𝑡 = 𝛽20 − 𝛽21𝑦𝑡 + 𝛾21𝑦𝑡−1 + 𝛾22𝑥𝑡−1 + 𝑢𝑥𝑡   

Αυτό το μοντζλο αποτελεί ζνα VAR 1θσ τάξθσ ι, αλλιϊσ, VAR(1).  

Ρριν τθν περιγραφι ενόσ μοντζλου VEC, πρζπει να αναφερκοφμε ςτθν ζννοια τθσ 

ςυνολοκλιρωςθσ. () 

Θ χριςθ μθ ςτάςιμων μεταβλθτϊν ςε μια παλινδρόμθςθ μπορεί να δθμιουργιςει 

εςφαλμζνεσ εκτιμιςεισ και οι μακροοικονομικζσ μεταβλθτζσ είναι ςυνικωσ μθ ςτάςιμεσ. 

Ζνασ τρόποσ επίλυςθσ αυτοφ του προβλιματοσ είναι θ παραγϊγιςθ των ςειρϊν μζχρι να 

εξαφανιςτεί θ τάςθ τουσ. Υπάρχουν, όμωσ, κάποια προβλιματα ςε αυτιν τθν μζκοδο. Ζνα 

από αυτά είναι ότι όταν πάρουμε τισ πρϊτεσ διαφορζσ ςτισ μεταβλθτζσ, το μοντζλο δεν 

μπορεί να κάνει μια μοναδικι μακροχρόνια εκτίμθςθ. Στόχοσ μασ είναι να δθμιουργιςουμε 

ζνα μοντζλο το οποίο κα ςυνδυάηει τισ βραχυχρόνιεσ, αλλά και τισ μακροχρόνιεσ 

ιδιαιτερότθτεσ των ςειρϊν, διατθρϊντασ τθν ςταςιμότθτα ςτισ μεταβλθτζσ. Υπάρχει θ 

περίπτωςθ από ζναν γραμμικό ςυνδυαςμό των μεταβλθτϊν ςε επίπεδα να προκφψει μια 

ςειρά χωρίσ ςταςιμότθτα. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ λζμε ότι οι μεταβλθτζσ 

ςυνολοκλθρϊνονται. Θ ςυνολοκλιρωςθ είναι μια ζννοια που αναφζρεται ςτθν 

μακροχρόνια ςχζςθ των μεταβλθτϊν και ςε αυτιν βαςίηεται το μοντζλο Vector Error 

Correction (VEC).  

 Ζνα μοντζλο VEC είναι ζνα μοντζλο VAR με περιοριςμοφσ και εφαρμόηεται όταν οι ςειρζσ 

τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφμε είναι μθ ςτάςιμεσ και παρουςιάηουν ςυνολοκλιρωςθ. Ζνα 

μοντζλο VECM ςυμπεριλαμβάνει τθν ςχζςθ ςυνολοκλιρωςθσ των μεταβλθτϊν, 

προςδιορίηοντασ τθν μακροχρόνια ςυμπεριφορά τουσ και περιγράφοντασ ταυτόχρονα και 

τισ βραχυχρόνιεσ μεταβολζσ τουσ. Ο όροσ ςυνολοκλιρωςθσ καλείται ςυντελεςτισ 

διόρκωςθσ ι Error Correction Term (ECT), εφόςον θ απόκλιςθ από τθν μακροχρόνια 

ιςορροπία διορκϊνεται ςταδιακά μζςα από μια ςειρά βραχυχρόνιων προςαρμογϊν. Θ πιο 

απλι μορφι ενόσ VECM μοντζλου είναι ζνα ςφςτθμα δφο μεταβλθτϊν, με μία εξίςωςθ 

ςυνολοκλιρωςθσ, χωρισ lags ςτουσ όρουσ των διαφορϊν. Ζςτω, για παράδειγμα, οι 

μεταβλθτζσ x και y και θ εξίςωςθ ςυνολοκλιρωςισ τουσ είναι θ 𝑥𝑡 = 𝑏𝑦𝑡 . Το αντίςτοιχο 

VEC μοντζλο είναι το εξισ: 

𝛥𝑦𝑡 = 𝛼1(𝑥𝑡−1 − 𝑏𝑦𝑡−1) + 𝜀1,𝑡   

𝛥𝑥𝑡 = 𝛼2(𝑥𝑡−1 − 𝑏𝑦𝑡−1) + 𝜀2,𝑡    

Στο παραπάνω μοντζλο, ο όροσ 𝑥𝑡−1 − 𝑏𝑦𝑡−1 είναι το ECT. Οι ςυντελεςτζσ 𝛼𝑖  

αντιπροςωπεφουν τθν ταχφτθτα ςφγκλιςθσ των μεταβλθτϊν ςτθν ςυνκικθ ιςορροπίασ. 

 

4.4 Περιγραφό των μοντϋλων ARCH-GARCH 
 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) () 
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Το αυτοπαλίνδρομο μοντζλο ετεροςκεδαςτικότθτασ υπό ςυνκικθ (Autoregressive 

conditional heteroskedasticity/ARCH) είναι ζνα μοντζλο χρονοςειρϊν που περιγράφει τθν 

διακφμανςθ του τυχαίου όρου τθσ ςειράσ ωσ μια ςυνάρτθςθ των παρελκοντικϊν τιμϊν του 

τυχαίου όρου. Ζνα μοντζλο ARCH κρίνεται κατάλλθλο όταν θ διακφμανςθ του τυχαίου όρου 

ςε μια ςειρά περιγράφεται από ζνα αυτοπαλίνδρομο μοντζλο. Θ ετεροςκεδαςτικότθτα ςε 

ζνα οικονομικό μοντζλο περιγράφει μια ακανόνιςτθ ςυμπεριφορά ςτθν διακφμανςθ του 

τυχαίου όρου. Πταν υπάρχει ετεροςκεδαςτικότθτα, τα αποτελζςματα και οι προβλζψεισ 

ενόσ μοντζλου για μια μεταβλθτι δεν κα είναι αξιόπιςτα. Για τθν διαδικαςία μιασ 

πρόβλεψθσ, μπορεί να γίνει ςυνδυαςμόσ των μοντζλων ARIMA και ARCH, δθμιουργϊντασ, 

ζτςι, ζνα υβριδικό μοντζλο. Ραρακάτω ακολουκεί θ μακθματικι περιγραφι του μοντζλου 

ARCH(q), όπου q είναι το πλικοσ των όρων ε2 . 

Με εt  δθλϊνουμε τον τυχαίο όρο τθσ ςειράσ. Ο όροσ 𝜀𝑡  περιγράφεται από ζναν τυχαίο όρο, 

zt  , και από μια χρονικά εξαρτθμζνθ τυπικι απόκλιςθ, σt  , με βάςθ τον παρακάτω τφπο. 

𝜀𝑡 = 𝜎𝑡  𝑧𝑡   

Θ τυχαία μεταβλθτι, zt  , είναι κακαρά μια διαδικαςία λευκοφ κορφβου. Οι όροι τθσ ςειράσ 

σt
2 περιγράφονται από τθν παρακάτω ςχζςθ. 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 +  𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑖

2𝑞
𝑖=1  ,  

όπου 𝛼𝑖 ≥ 0 , 𝑖 ≥ 0   

 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) 

Θ εφαρμογι ενόσ μοντζλου ARMA για τθν διακφμανςθ του τυχαίου όρου είναι ζνα 

γενικευμζνο αυτοπαλίνδρομο μοντζλο ετεροςκεδαςτικότθτασ υπό ςυνκικθ (Generalized 

Autoregressive conditional heteroskedasticity/GARCH). Θ μζκοδοσ GARCH αναπτφχκθκε το 

1982 από τον Robert Engle για να περιγράψει μια προςζγγιςθ ςτον υπολογιςμό τθσ 

μεταβλθτότθτασ ςτθν χρθματοοικονομικι αγορά. Ραρακάτω ακολουκεί θ μακθματικι 

περιγραφι του μοντζλου GARCH(p,q), όπου p είναι το πλικοσ των GARCH όρων, σ2, και q 

είναι το πλικοσ των ARCH όρων, ε2 . 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 +  𝛽𝑖𝜎𝑡−𝑖

2𝑝
𝑖=1 +  𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑖

2𝑞
𝑖=1  , όπου 

 𝛽𝑖𝜎𝑡−𝑖
2𝑝

𝑖=1 +  𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑖
2𝑞

𝑖=1 < 1  

 

Θ γενικι διαδικαςία τθσ μεκόδου GARCH περιγράφεται ωσ εξισ: 

Αρχικά, κάνουμε εκτίμθςθ ενόσ κατάλλθλου αυτοπαλίνδρομου μοντζλου (AR). Ζπειτα, 

υπολογίηουμε τισ αυτοςυςχετίςεισ του τυχαίου όρου και, τζλοσ, κάνουμε ζλεγχο 

ςθμαντικότθτασ αυτϊν των αυτοςυςχετίςεων. Στθν παροφςα εργαςία κρίνεται κατάλλθλθ θ 

χριςθ του μοντζλου GARCH(1,1) για τον τυχαίο όρο. 
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5. Εμπειρικό ανϊλυςη  

5.1 Περιγραφό των δεδομϋνων 
 

Στθν εργαςία αυτι χρθςιμοποιοφμε μθνιαία δεδομζνα ζξι μεταβλθτϊν που καλφπτουν τθν 

περίοδο 1990/01 – 2018/12. Οι μεταβλθτζσ αυτζσ είναι θ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία Καναδά-

Αμερικισ (Canada/U.S.), ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι για τισ ΘΡΑ (Consumer Price Index: 

Total All Items for the United States, Seasonally Adjusted), ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι για 

τον Καναδά (Consumer Price Index: Total, All Items for Canada, Not Seasonally Adjusted), το 

επιτόκιο του δεκαετοφσ ομολόγου του Καναδά (Long-Term Government Bond Yields, 

Canada: 10 year, %, Not Seasonally Adjusted), το επιτόκιο του δεκαετοφσ ομολόγου των 

ΘΡΑ (Long-Term Government Bond Yields, United Sates: 10 year, %, Not Seasonally 

Adjusted) και οι τιμζσ του αδιφλιςτου πετρελαίου τθσ Οκλαχόμα (Crude Oil Prices: West 

Texas Intermediate (WTI) - Cushing, Oklahoma, Not Seasonally Adjusted). Οι γραφικζσ 

παραςτάςεισ των μεταβλθτϊν περιζχονται ςτον Ρίνακα 1.  

 

5.2 Περύοδοσ πρόβλεψησ: 2 ϋτη  
 

Κάνουμε out-of-sample πρόβλεψθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ για τθν διετία 2017/01-

2018/12, χρθςιμοποιϊντασ τισ περιόδουσ 1990/01-2016/12, 2000/01-2016/12 και 2010/01-

2016/12.  

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

α) Χρθςιμοποιοφμε το δείγμα τθσ περιόδου 1990/01-2016/12 για να κάνουμε πρόβλεψθ 

τιμϊν για τθν περίοδο 2017/01-2018/12. Τα μοντζλα που χρθςιμοποιοφμε για τθν 

πρόβλεψθ είναι το ARIMA(0,1,1)/GARCH(1,1) και ζνα μοντζλο VEC. 

β) Χρθςιμοποιοφμε το δείγμα τθσ περιόδου 2000/01-2016/12 για να κάνουμε πρόβλεψθ 

τιμϊν για τθν περίοδο 2017/01-2018/12. Τα μοντζλα που χρθςιμοποιοφμε για τθν 

πρόβλεψθ είναι το ARIMA(1,1,4) και ζνα μοντζλο VEC.  

γ) Χρθςιμοποιοφμε το δείγμα τθσ περιόδου 2010/01-2016/12 για να κάνουμε πρόβλεψθ 

τιμϊν για τθν περίοδο 2017/01-2018/12. Τα μοντζλα που χρθςιμοποιοφμε για τθν 

πρόβλεψθ είναι το ARIMA(3,1,1), ζνα μοντζλο VAR και ζνα μοντζλο VEC.  

Οι εκτιμιςεισ των μοντζλων γίνονται με τθν μζκοδο Maximum Likelihood (ML). 

Θ αξιολόγθςθ τθσ κάκε πρόβλεψθσ βαςίηεται ςτισ τιμζσ των Root Mean Squared Error 

(RMSE), Mean Absolute Error (MAE) και Mean Absolute Percentage Error (MAPE). 

Καταλιγουμε ςτο ότι θ καλφτερθ πρόβλεψθ για τθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία Καναδά-ΘΡΑ 

επιτυγχάνεται με τθν χριςθ του μοντζλου ARIMA(0,1,1)/GARCH(1,1), χρθςιμοποιϊντασ 

δεδομζνα τθσ περιόδου 1990-2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_percentage_error
https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_percentage_error
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5.2.1 Ανϊλυςη τησ 1ησ περιόδου, 1990/01 - 2018/12 

 

Ακολουθεί η εφαρμογή τησ μεθόδου Box-Jenkins για την ςυναλλαγματική ιςοτιμία Καναδά-

ΗΠΑ, όπωσ περιγράφηκε παραπάνω.  

Ζλεγχοσ ςταςιμότητασ των ςειρϊν 

Μποροφμε να δοφμε από τισ γραφικζσ παραςτάςεισ ότι οι ςειρζσ που χρθςιμοποιοφμε δεν 

είναι ςτάςιμεσ. Ράραυτα, κάνουμε ζναν πιο τυπικό ζλεγχο τθσ ςταςιμότθτασ των ςειρϊν 

χρθςιμοποιϊντασ τα τεςτ μοναδιαίασ ρίηασ Augmented Dickey–Fuller (ADF) και Phillips-

Perron (PP). Τα τεςτ αυτά ζχουν ωσ μθδενικι υπόκεςθ προσ απόρριψθ ότι θ ςειρά ζχει 

μοναδιαία ρίηα, δθλαδι ότι είναι μθ ςτάςιμθ. Και για τισ ζξι μεταβλθτζσ, με βάςθ τθν t-

ςτατιςτικι, θ μθδενικι υπόκεςθ δεν μπορεί να απορριφκεί. Επομζνωσ, οι ςειρζσ ζχουν 

μοναδιαία ρίηα. Στουσ ελζγχουσ αυτοφσ κα χρθςιμοποιθκοφν οι λογαρικμικζσ τιμζσ των 

ςειρϊν. Τα αποτελζςματα των ςχετικϊν ελζγχων περιζχονται ςτον Ρίνακα 2. 

Εφόςον οι ςειρζσ ζχουν μοναδιαία ρίηα, κα κάνουμε εκ νζου ζλεγχο ςταςιμότθτασ ςτισ 

πρϊτεσ λογαρικμικζσ διαφορζσ των ςειρϊν. Τα αποτελζςματα περιζχονται ςτον Ρίνακα 3. 

Οι ςυμβολιςμοί των νζων ςειρϊν ζχουν ωσ εξισ:  

Λογάριθμοι Πρώτεσ λογαριθμικζσ διαφορζσ 

EX_CAN_USA DLEX 
OIL DLOIL 

BOND10_USA DLBOND_USA 
BOND10_CAN DLBOND_CAN 

CPI_USA DLCPIUSA 
CPI_CAN DLCPICAN 

 

Ρροκφπτει ότι για κάκε επίπεδο ςθμαντικότθτασ, θ μθδενικι υπόκεςθ απορρίπτεται. 

Δθλαδι οι ςειρζσ δεν ζχουν μοναδιαία ρίηα. Επομζνωσ, οι νζεσ ςειρζσ είναι ςτάςιμεσ.  

 

Μοντζλο ARIMA 

Για τθν ταυτοποίθςθ του μοντζλου ARIMA(p,d,q) που κα χρθςιμοποιιςουμε, κα κάνουμε 

ανάλυςθ του πίνακα ςυςχετίςεων (ACF και PACF, 24 lags) τθσ νζασ μεταβλθτισ DLEX, θ 

οποία κα είναι θ βαςικι μεταβλθτι τθσ ανάλυςθσ (Ρίνακασ 4).  

Ραρατθροφμε ότι οι ςυςχετίςεισ οι οποίεσ ξεπερνοφν τα ςφνορα του γραφιματοσ 

βρίςκονται ςτα 1,4 και 21 lags. Δεν κα μελετιςουμε το μοντζλο χρθςιμοποιϊντασ το 21ο lag 

γιατί κζλουμε όςον το δυνατόν μικρότερεσ τιμζσ για τα p και q. Ζτςι, τα μοντζλα τα οποία 

κα αναλφςουμε και κα ςυγκρίνουμε είναι τα εξισ: ARIMA(1,1,0), ARIMA(0,1,1), 

ARIMA(1,1,1), ARIMA(1,1,4) και ARIMA(4,1,1). Εκτιμϊντασ και τα πζντε αυτά μοντζλα, για 

τθν περίοδο 1990/01-2016/12, με τθν μζκοδο ML και κάνοντασ διαγνωςτικό ζλεγχο, 

παρατθροφμε πωσ υπάρχει αυτοςυςχζτιςθ ςτα τετράγωνα των καταλοίπων. Με βάςθ, 
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λοιπόν, τον πίνακα ςυςχετίςεων των καταλοίπων, κρίνεται κατάλλθλθ θ τροποποίθςθ των 

μοντζλων ARIMA ςε ARIMA/GARCH(1,1). Για τθν επιλογι του πιο κατάλλθλου μοντζλου κα 

βαςιςτοφμε κυρίωσ ςτισ τιμζσ του κριτθρίου Akaike (AIC) και Schwarz (SIC), παρακζτουμε 

όμωσ ενδεικτικά και τισ τιμζσ του Adjusted R2 (Ρίνακασ 5). 

Ραρόλο που το μοντζλο ARIMA(1,1,4) ζχει τθν μεγαλφτερθ τιμι ςτο Adjusted R2, κα 

επιλζξουμε το μοντζλο ARIMA(0,1,1), κακϊσ ζχει τθν μικρότερθ AIC και SIC τιμι. Στουσ 

Ρίνακεσ 6, 7, 8 περιζχονται τα αποτελζςματα του διαγνωςτικοφ ελζγχου του μοντζλου.  

 

Μοντζλο VEC  

Εφόςον οι αρχικζσ ςειρζσ δεν είναι ςτάςιμεσ, κα ελζγξουμε εάν υπάρχει ςυνολοκλιρωςθ 

μεταξφ των μεταβλθτϊν. Ο ζλεγχοσ τθσ ςυνολοκλιρωςθσ γίνεται ςε μθ ςτάςιμεσ 

χρονοςειρζσ για να διαπιςτωκεί εάν ζνασ γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν των ςειρϊν οδθγεί 

ςε μια ςτάςιμθ ςειρά. Για τον ζλεγχο ςυνολοκλιρωςθσ κα χρθςιμοποιιςουμε τθν μζκοδο 

Johansen, θ οποία χρθςιμοποιεί τθν ςτατιςτικι Trace ι/και Maximum Eigenvalue και 

επιτρζπει τον ζλεγχο πολλϊν μεταβλθτϊν ταυτόχρονα. Θ παλινδρόμθςθ των μεταβλθτϊν 

γίνεται με τθν μζκοδο Maximum Likelihood (ML). Θζτοντασ μζγιςτο τα 12 lags λόγω χριςθσ 

μθνιαίων ςτοιχείων, τα lag length criteria των AIC και FPE προτείνουν τθν χριςθ τεςςάρων 

lags, ενϊ από τα κριτιρια SIC και HQ προτείνονται δφο lags. Επιλζγουμε τθν χριςθ 

τεςςάρων lags, δίνοντασ ζμφαςθ ςτο κριτιριο AIC. Στον Ρίνακα 9 δίνονται οι αντίςτοιχεσ 

τιμζσ των κριτθρίων. 

Ζπειτα, κάνοντασ τον ζλεγχο Johansen, προκφπτει, με βάςθ και τθν ςτατιςτικι Trace και τθν 

ςτατιςτικι Maximum Eigenvalue, ότι υπάρχει μια εξίςωςθ ςυνολοκλιρωςθσ. Σε αυτιν τθν 

περίπτωςθ, δθμιουργοφμε ζνα Vector Error Correction Model (VECM), δθλαδι μια εξίςωςθ 

όλων των μεταβλθτϊν ςτθν οποία γίνεται προςαρμογι τθσ μακροχρόνιασ και βραχυχρόνιάσ 

τουσ ςχζςθσ. Ρροκφπτει ότι μόνο θ μεταβλθτι για το πετρζλαιο προςαρμόηεται ϊςτε το 

ςφςτθμα των μεταβλθτϊν να επιςτρζψει ςτθν ιςορροπία. 

Στον Ρίνακα 10 δίνονται τα αποτελζςματα του ελζγχου Johansen και ςτον Ρίνακα 11 οι 

εκτιμιςεισ του μοντζλου VEC. 

Επιλζγουμε από το VECM μόνο τθν μεταβλθτι DLEX και κάνουμε εκ νζου εκτίμθςθ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο OLS. Στουσ Ρίνακεσ 12, 13, 14 περιζχονται τα αποτελζςματα 

του διαγνωςτικοφ ελζγχου.  
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5.2.1.1 Αποτελέςματα πρόβλεψησ 1ησ περιόδου 

 

Ορίηουμε ωσ περίοδο πρόβλεψθσ το διάςτθμα 2017/01-2018/12 και επιλζγουμε ωσ μζκοδο 

πρόβλεψθσ τθν ςτατικι πρόβλεψθ (Static forecast). Ακολουκοφν τα αποτελζςματα τθσ 

πρόβλεψθσ με τθν χριςθ μοντζλου ARIMA και του VEC μοντζλου. 

Πίνακασ 15: Κριτήρια αξιολόγηςησ των μοντέλων 

ειρζσ πρόβλεψησ: DLEXF_ARMA, DLEXF_VECM, ειρά: DLEX 

Διάςτημα πρόβλεψησ: 2017M01 2018M12, Αριθμόσ παρατηρήςεων: 24 

  RMSE MAE  MAPE 

ARIMA 0.018314 0.014633 144.8280 

VECM 0.020211 0.016778 319.4355 

 

Στον Ρίνακα 16 δίνεται θ κοινι γραφικι παράςταςθ τθσ αρχικισ ςειράσ, DLEX, και των 

προβλζψεων. 

 

5.2.2 Ανϊλυςη τησ 2ησ περιόδου, 2000/01 - 2018/12 

 

Μοντζλο ARIMA 

Θα κάνουμε ακριβϊσ τθν ίδια διαδικαςία και για τθν περίοδο 2000/01-2018/12. Στον 

Ρίνακα 17, πάνω ςτον οποίο κα βαςιςτοφμε για τθν εφρεςθ του κατάλλθλου μοντζλου 

ARIMA,  περιγράφονται οι αυτοςυςχετίςεισ των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ DLEX.  

Οι τιμζσ ςε ςφγκριςθ με τθν περίοδο 1990-2016 ζχουν αλλάξει, αλλά και πάλι οι τιμζσ εκτόσ 

ςυνόρων είναι ςτα 1 και 4 lags. Αφινουμε εκτόσ ανάλυςθσ τισ τιμζσ ςτα 21 και 22 lags, γιατί 

κζλουμε όςο το δυνατόν λιγότερεσ μεταβλθτζσ για το μοντζλο που κα χρθςιμοποιιςουμε. 

Επομζνωσ, τα μοντζλα ARIMA τα οποία κα μελετιςουμε και κα ςυγκρίνουμε είναι τα 

ARIMA(1,1,0), ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,1), ARIMA(1,1,4) και ARIMA(4,1,1). Αυτό που 

παρατθροφμε είναι ότι ςτθν μελζτθ τθσ περιόδου 2000-2016 δεν ζχουμε ςυςχζτιςθ ςτα 

κατάλοιπα, όπωσ είχαμε ςτθν περίοδο 1990-2016. Επομζνωσ, δεν κα χρθςιμοποιιςουμε το 

τροποποιθμζνο μοντζλο ARIMA/GARCH. Και πάλι, για τθν επιλογι του πιο κατάλλθλου 

μοντζλου, κα βαςιςτοφμε ςτισ τιμζσ των κριτθρίων AIC και SIC, αλλά παρακζτουμε 

ενδεικτικά και τισ τιμζσ του Adjusted R2. Στον Ρίνακα 18α περιζχονται οι τιμζσ των 

κριτθρίων για κάκε ζνα από τα μοντζλα ARIMA που εξετάηουμε. 

Αυτιν τθν φορά, οι τιμζσ των AIC και Adjusted R2 ςυμπίπτουν ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα 

του μοντζλου και, ζτςι, επιλζγουμε το μοντζλο ARIMA(1,1,4). Στουσ Ρίνακεσ 18, 19 και 20 

περιζχονται τα αποτελζςματα του διαγνωςτικοφ ελζγχου του μοντζλου.  

 



29 
 

VEC μοντζλο 

Ξεκινάμε πάλι με τθν εφρεςθ του κατάλλθλου αρικμοφ lags για τθν χριςθ ςτον ζλεγχο 

ςυνολοκλιρωςθσ. Θζτοντασ μζγιςτο τα 12 lags λόγω χριςθσ μθνιαίων ςτοιχείων, τα lag 

length criteria των AIC και FPE προτείνουν τθν χριςθ τεςςάρων lags, ενϊ από τα κριτιρια 

SIC, HQ και LR προτείνονται 1,2 και 6 lags αντίςτοιχα. Επιλζγουμε τθν χριςθ τεςςάρων lags, 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτο κριτιριο AIC. Στον Ρίνακα 21 δίνονται οι αντίςτοιχεσ τιμζσ των 

κριτθρίων. 

Αυτιν τθν φορά, από τθν ςτατιςτικι Trace προκφπτει 1 εξίςωςθ ςυνολοκλιρωςθσ, αλλά 

από τθν ςτατιςτικι Maximum Eigenvalue δεν προκφπτει καμία. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, 

επιλζγουμε να προχωριςουμε με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ Trace. 

Δθμιουργοφμε εκ νζου ζνα Vector Error Correction Model. Ρροκφπτει και πάλι ότι μόνο θ 

μεταβλθτι για το πετρζλαιο προςαρμόηεται ϊςτε το ςφςτθμα των μεταβλθτϊν να 

επιςτρζψει ςτθν ιςορροπία. 

Στουσ Ρίνακεσ 22 και 23 δίνονται τα αποτελζςματα του ελζγχου και οι εκτιμιςεισ του 

μοντζλου VECM, αντίςτοιχα. 

Επιλζγουμε από το VECM μόνο τθν μεταβλθτι DLEX και κάνουμε εκ νζου εκτίμθςθ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο OLS. Στουσ Ρίνακεσ 24, 25 και 26 περιζχονται τα 

αποτελζςματα του διαγνωςτικοφ ελζγχου του μοντζλου. 

 

5.2.2.1 Αποτελέςματα πρόβλεψησ 2ησ περιόδου 

 

Ορίηουμε ωσ περίοδο πρόβλεψθσ το διάςτθμα 2017/01-2018/12 και επιλζγουμε ωσ μζκοδο 

πρόβλεψθσ τθν ςτατικι πρόβλεψθ (Static forecast). Ακολουκοφν τα αποτελζςματα τθσ 

πρόβλεψθσ με τθν χριςθ του μοντζλου ARIMA και του μοντζλου VEC. 

Πίνακασ 27: Κριτήρια αξιολόγηςησ των μοντέλων 

ειρζσ πρόβλεψησ: DLEXF_ARMA_2, DLEXF_VECM_2, ειρά: DLEX 

Διάςτημα πρόβλεψησ: 2017M01 2018M12, Αριθμόσ παρατηρήςεων: 24 

  RMSE MAE  MAPE 

ARIMA 0.019066 0.015678 241.1197 

VECM 0.018919 0.015368 253.1700 

 

Στον Ρίνακα 28 δίνεται θ κοινι γραφικι παράςταςθ τθσ αρχικισ ςειράσ, DLEX, και των 

προβλζψεων. 
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5.2.3 Ανϊλυςη τησ 3ησ περιόδου, 2010/01 - 2018/12 

  

Μοντζλο ARIMA 

Επαναλαμβάνουμε τθν ίδια διαδικαςία για τθν περίοδο 2010/01-2018/12. Στον Ρίνακα 29, 

πάνω ςτον οποίο κα βαςιςτοφμε για τθν εφρεςθ του κατάλλθλου μοντζλου ARIMA,  

περιγράφονται οι αυτοςυςχετίςεισ των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ DLEX.  

Αυτιν τθν φορά οι τιμζσ εκτόσ ςυνόρων είναι ςτα 1,2 και 3 lags. Θα παρουςιάςουμε τα 

αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ για τα μοντζλα ARIMA(1,1,0), ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,1), 

ARIMA(1,1,3) και ARIMA(3,1,1). Ραρατθροφμε ότι δεν ζχουμε ςυςχζτιςθ ςτα κατάλοιπα 

επομζνωσ, δεν κα χρθςιμοποιιςουμε το τροποποιθμζνο μοντζλο ARIMA/GARCH. Και πάλι, 

για τθν επιλογι του πιο κατάλλθλου μοντζλου, κα βαςιςτοφμε ςτισ τιμζσ του κριτθρίου AIC, 

αλλά παρακζτουμε ενδεικτικά και τισ τιμζσ του Adjusted R2. Στον Ρίνακα 30 περιζχονται οι 

τιμζσ των κριτθρίων για κάκε ζνα από τα μοντζλα ARIMA που εξετάηουμε. 

Με βάςθ, λοιπόν, τθν τιμι του AIC, επιλζγουμε το μοντζλο ARIMA(3,1,1). Στουσ Ρίνακεσ 31, 

32 και 33 περιζχονται τα αποτελζςματα του διαγνωςτικοφ ελζγχου του μοντζλου.  

 

VAR/VEC μοντζλα 

Για τθν εφρεςθ του κατάλλθλου αρικμοφ των lags για τον ζλεγχο ςυνολοκλιρωςθσ, τα 

κριτιρια των AIC, FPE και HQ προτείνουν τθν χριςθ 12 lags, ενϊ από τα κριτιρια SIC και LR 

προτείνονται 1 και 10 lags αντίςτοιχα. Επιλζγουμε τθν χριςθ 12 lags, δίνοντασ ζμφαςθ ςτο 

κριτιριο AIC. Στον Ρίνακα 34 δίνονται οι αντίςτοιχεσ τιμζσ των κριτθρίων. 

Λόγου του ςχετικά μικροφ αρικμοφ παρατθριςεων, κα βαςιςτοφμε ςτο άρκρο των Cheung 

et al. (1993) και κα τροποποιιςουμε τισ κριτικζσ τιμζσ του τεςτ ςυνολοκλιρωςθσ Johansen, 

και για τον ζλεγχο Trace και για τον ζλεγχο Max Eigenvalue. Ο τφποσ τον οποίο κα 

χρθςιμοποιιςουμε είναι ο εξισ: 

𝐶𝑅𝑇

𝐶𝑅∞
=

𝑇

𝑇−𝑛𝑘
  , όπου 

 𝐶𝑅𝑇   είναι οι νζεσ κριτικζσ τιμζσ, 𝐶𝑅∞  οι αρχικζσ κριτικζσ τιμζσ, T το μζγεκοσ του δείγματοσ, 

n το πλικοσ των μεταβλθτϊν και k ο αρικμόσ των lags που κα χρθςιμοποιιςουμε. 

Ρροκφπτει 𝑇  T − nk = 4,7  .  

Από τισ ςτατιςτικζσ Trace και Max Eigenvalue προκφπτουν διαφορετικά ςυμπεράςματα. 

Συγκεκριμζνα, από τον ζλεγχο Trace προκφπτουν 2 εξιςϊςεισ ςυνολοκλιρωςθσ, ενϊ από 

τον ζλεγχο Max Eigenvalue προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςυνολοκλιρωςθ. Αυτιν τθν φορά 

επιλζγουμε να διερευνιςουμε και τισ δφο περιπτϊςεισ.  

α) Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, βαςιηόμαςτε ςτα αποτελζςματα του ελζγχου Trace και 

κεωροφμε ότι υπάρχει ςυνολοκλιρωςθ μεταξφ των μεταβλθτϊν. Ζτςι, δθμιουργοφμε εκ 

νζου ζνα Vector Error Correction Model χρθςιμοποιϊντασ 11 lags. Αυτιν τθν φορά 
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προκφπτει ότι μόνο οι μεταβλθτζσ τθσ ιςοτιμίασ και του ομολόγου του Καναδά 

προςαρμόηονται μακροχρόνια για να επιτευχκεί θ ιςορροπία. 

Στουσ Ρίνακεσ 35 και 36 δίνονται τα αποτελζςματα του ελζγχου Johansen και οι εκτιμιςεισ 

του μοντζλου VECM για μία εξίςωςθ ςυνολοκλιρωςθσ. 

Επιλζγουμε από το VECM μόνο τθν μεταβλθτι DLEX και κάνουμε εκ νζου εκτίμθςθ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο OLS. Στουσ Ρίνακεσ 37, 38 και 39 δίνονται  τα αποτελζςματα 

του διαγνωςτικοφ ελζγχου. 

β) Στθν δεφτερθ περίπτωςθ, βαςιηόμαςτε ςτα αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ Max 

Eigenvalue και ςυνεχίηουμε τθν ανάλυςθ κεωρϊντασ ότι δεν υπάρχει ςυνολοκλιρωςθ 

μεταξφ των μεταβλθτϊν. Ζτςι, κα κάνουμε εκτίμθςθ ενόσ απλοφ μοντζλου VAR. Αρχικά. 

επιλζγουμε δφο lags για τισ μεταβλθτζσ και ςτα κριτιρια lag length κζτουμε αρχικά ωσ 

μζγιςτο τα 12 lags. Κάνοντασ εκτίμθςθ τθσ εξίςωςθσ που προκφπτει μόνο για τθν μεταβλθτι 

LEX, προκφπτει ότι υπάρχει αυτοςυςχζτιςθ ςτα κατάλοιπα του μοντζλου. Ζτςι, κάνουμε 

επανεκτίμθςθ του μοντζλου VAR, αλλά αυτιν τθν φορά κζτουμε ωσ μζγιςτο τα 6 lags για τα 

κριτιρια lag length. Το κριτιριο AIC προτείνει τθν χριςθ 4 lags για το μοντζλο VAR. Θζτουμε 

εκ νζου 4 lags ςτο μοντζλο VAR και κάνουμε εκτίμθςθ τθσ εξίςωςθσ που προκφπτει για τθν 

μεταβλθτι LEX, χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο OLS. Στον Ρίνακα 40 δίνονται οι αντίςτοιχεσ 

τιμζσ των κριτθρίων. Στουσ Ρίνακεσ 41, 42 και 43 δίνονται τα αποτελζςματα του 

διαγνωςτικοφ ελζγχου για τθν παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθν LEX. 

 

5.2.3.1 Αποτελέςματα πρόβλεψησ 3ησ περιόδου 

 

Ορίηουμε ωσ περίοδο πρόβλεψθσ το διάςτθμα 2017/01-2018/12 και επιλζγουμε ωσ μζκοδο 

πρόβλεψθσ τθν ςτατικι πρόβλεψθ (Static forecast). Πςον αφορά τισ προβλζψεισ με βάςθ το 

μοντζλο VAR, κάνουμε πρόβλεψθ των τιμϊν για τθν μεταβλθτι LEX και ζπειτα παίρνουμε 

τισ πρϊτεσ διαφορζσ τθσ νζασ ςειράσ, ϊςτε να μπορζςουμε να κάνουμε ςφγκριςθ με τα 

αποτελζςματα των υπολοίπων μοντζλων. Ακολουκοφν τα αποτελζςματα τθσ πρόβλεψθσ. 

Πίνακασ 44: Κριτήρια αξιολόγηςησ των μοντέλων 

ειρζσ πρόβλεψησ: DLEXF_ARMA_3, DLEXF_VECM_3, ειρά: DLEX 

Διάςτημα πρόβλεψησ: 2017M01 2018M12, Αριθμόσ παρατηρήςεων: 24 

  RMSE MAE  MAPE 

ARIMA 0.018796 0.015455 284.3433 

VECM 0.139968 0.115431 5265.086 

VAR 0.033154 0.025586 417.5590 

 

Στον Ρίνακα 45 δίνεται θ κοινι γραφικι παράςταςθ τθσ αρχικισ ςειράσ, DLEX, και των 

προβλζψεων. 
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5.2.4 Επιλογό τελικού μοντϋλου 

 

Ο Ρίνακασ 46 περιζχει ςυνοπτικά τα αποτελζςματα των RMSE, MAE και MAPE των τριϊν 

περιόδων ανάλυςθσ με περίοδο πρόβλεψθσ τα 2 ζτθ. 

Θ υπεροχι του μοντζλου ARIMA ζναντι του μοντζλου VEC είναι οριακι για τθν 1θ περίοδο 

ανάλυςθσ (1900-2018), αλλά ξεκάκαρθ ςτθν 3θ περίοδο (2010-2018), όπου το πλικοσ των 

δεδομζνων είναι πολφ μικρότερο. Μόνο ςτθν 2θ περίοδο (2000-2018), το μοντζλο VEC, 

ζςτω και οριακά, υπεριςχφει του μοντζλου ARIMA. Με βάςθ τισ τιμζσ των RMSE, MAE και 

MAPE, λοιπόν, θ καλφτερθ πρόβλεψθ επιτυγχάνεται παίρνοντασ δεδομζνα για τθν περίοδο 

1990-2016 και χρθςιμοποιϊντασ το μοντζλο ARIMA(0,1,1)/GARCH(1,1).  

 

5.3 Περύοδοσ πρόβλεψησ: 1 ϋτοσ 
 

Επαναλαμβάνουμε τθν ίδια διαδικαςία, αυτιν τθν φορά όμωσ, αλλάηουμε τθν περίοδο 

πρόβλεψθσ και επομζνωσ, τθν περίοδο εκτίμθςθσ του μοντζλου. Ορίηουμε ωσ περίοδο 

πρόβλεψθσ το 1 ζτοσ. Επομζνωσ, θ πρόβλεψθ κα γίνεται για τθν περίοδο 2018/01-2018/12, 

ενϊ θ εκτίμθςθ του μοντζλου κα είναι μζχρι τθν περίοδο 2017/12. Τα μοντζλα ARIMA τα 

οποία επιλζγονται είναι αυτά τα οποία επιλζξαμε και ςτθν 1θ περίοδο πρόβλεψθσ: 

ARIMA(0,1,1)/GARCH(1,1), ARIMA(1,1,4) και ARIMA(3,1,1). Ρεριλθπτικά, τα αποτελζςματα 

τθσ ανάλυςθσ VAR ζχουν ωσ εξισ: 

1990-2018: Ξεκινϊντασ με ζνα VAR μοντζλο, το κριτιριο AIC προτείνει τθν χριςθ 4ων lags. 

Κάνοντασ ζλεγχο ςυνολοκλιρωςθσ Johansen, προκφπτει ότι υπάρχει 1 διάνυςμα 

ςυνολοκλιρωςθσ για τισ μεταβλθτζσ του μοντζλου. Ζτςι, προχωράμε ςε ζνα VEC μοντζλο με 

3 lags. Κάνουμε εκ νζου εκτίμθςθ με τθν μζκοδο OLS μόνο για τθν μεταβλθτι DLEX ωσ 

εξαρτθμζνθ. Ζπειτα, προβλζπουμε τισ τιμζσ τθσ μεταβλθτισ για τθν περίοδο 2018/01-

2018/12.  

2000-2018: Ξεκινϊντασ με ζνα VAR μοντζλο, το κριτιριο AIC προτείνει τθν χριςθ 2 lags. 

Κάνοντασ ζλεγχο ςυνολοκλιρωςθσ Johansen, προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςυνολοκλιρωςθ 

για τισ μεταβλθτζσ του μοντζλου. Ζτςι, ςυνεχίηουμε τθν ανάλυςθ με το VAR μοντζλο. 

Κάνουμε εκ νζου εκτίμθςθ μόνο για τθν μεταβλθτι DLEX ωσ εξαρτθμζνθ και προβλζπουμε 

τισ τιμζσ τθσ μεταβλθτισ για τθν περίοδο 2018/01-2018/12.  

2010-2018: Ξεκινϊντασ με ζνα VAR μοντζλο, το κριτιριο AIC προτείνει τθν χριςθ 2 lags. 

Στον ςυγκεκριμζνο ζλεγχο επιλζξαμε να κζςουμε μζγιςτο αρικμό lags το 6 και όχι το 12, 

λόγω του μικροφ αρικμοφ των παρατθριςεων. Κάνοντασ ζλεγχο ςυνολοκλιρωςθσ 

Johansen, προκφπτει ότι δεν υπάρχει ςυνολοκλιρωςθ για τισ μεταβλθτζσ του μοντζλου. 

Ζτςι, ςυνεχίηουμε τθν ανάλυςθ με το VAR μοντζλο. Κάνουμε εκ νζου εκτίμθςθ μόνο για τθν 

μεταβλθτι DLEX και προβλζπουμε τισ τιμζσ τθσ μεταβλθτισ για τθν περίοδο 2018/01-

2018/12. 
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5.3.1 Επιλογό τελικού μοντϋλου 

 

Στον Ρίνακα 47 παρακζτουμε τα αποτελζςματα των προβλζψεων, παραλείποντασ τα 

αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ των μοντζλων. 

Ρροκφπτει ότι το μοντζλο ARIMA ζχει καλφτερθ προβλεπτικι ικανότθτα ςυγκριτικά με τα 

μοντζλα VEC και VAR και ςτισ 3 περιόδουσ ανάλυςθσ. Συγκεκριμζνα, το μοντζλο 

ARIMA(0,1,1)/GARCH(1,1), με δεδομζνα τθσ 1θσ περιόδου, υπερτερεί των μοντζλων VAR και 

VEC. 

 

5.4 Περύοδοσ πρόβλεψησ: 6 μόνεσ 
 

Ορίηουμε ωσ 3θ περίοδο πρόβλεψθσ τουσ 6 μινεσ. Επομζνωσ, θ πρόβλεψθ κα γίνεται για 

τθν περίοδο 2018/06-2018/12, ενϊ θ εκτίμθςθ του μοντζλου κα είναι μζχρι τθν περίοδο 

2018/05. Τα μοντζλα ARIMA τα οποία επιλζγονται είναι αυτά τα οποία επιλζξαμε ςτθν 1θ 

και 2θ περίοδο πρόβλεψθσ: ARIMA(0,1,1)/GARCH(1,1), ARIMA(1,1,4) και ARIMA(3,1,1). Θ 

ανάλυςθ των μοντζλων είναι ίδια, ζχοντασ μικρζσ διαφοροποιιςεισ ςτον διαγνωςτικό 

ζλεγχο.  

Πςον αφορά τα VAR/VEC μοντζλα, τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν είναι όμοια με τθν 

προθγοφμενθ περίοδο πρόβλεψθσ. Δθλαδι, επιλζγονται τα μοντζλα VEC, VAR και VAR για 

κάκε περίοδο ανάλυςθσ αντίςτοιχα. 

 

5.4.1 Επιλογό τελικού μοντϋλου 

 

Στον Ρίνακα 48 παρακζτουμε τα αποτελζςματα των προβλζψεων, παραλείποντασ τα 

αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ των μοντζλων. 

Ρροκφπτει ότι, ζςτω και οριακά, το μοντζλο ARIMA(0,1,1)/GARCH(1,1) με δεδομζνα τθσ 1θσ 

περιόδου, υπερτερεί των μοντζλων VAR και VEC. 
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6. Συμπερϊςματα 
 

Σε αυτιν τθν εργαςία επιχειριςαμε να ςυγκρίνουμε τθν out-of-sample προβλεπτικι 

ικανότθτα των μοντζλων ARIMA και VAR ςτθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία Καναδά-ΘΡΑ για 

τρεισ περιόδουσ πρόβλεψθσ: α) τθν διετία 2017/01-2018/12, β) το ζτοσ 2018/01-2018/12 

και γ) το εξάμθνο 2018/06-2018/12. Επιλζξαμε να μελετιςουμε τισ χρονικζσ περιόδουσ 

1990/01-2018/12, 2000/01-2018/12, 2010/01-2018/12.  

Πςον αφορά το μοντζλο ARIMA, διαπιςτϊςαμε ότι για κάκε περίοδο ανάλυςθσ 

καταλιγουμε ςε διαφορετικό μοντζλο. Συγκεκριμζνα, από τθν ανάλυςθ τθσ 1θσ περιόδου 

προκφπτει ότι υπάρχει ςυςχζτιςθ ςτα κατάλοιπα του μοντζλου, με αποτζλεςμα να κρίνεται 

κατάλλθλθ θ εφαρμογι ενόσ μοντζλου ARIMA/GARCH. Καταλιξαμε ςτο ότι το μοντζλο 

ARIMA δίνει πιο ακριβείσ προβλζψεισ χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα τθσ μεγαλφτερθσ χρονικά 

περιόδου.  

Ραράλλθλα, δθμιουργιςαμε ζνα μοντζλο VAR, το οποίο αποτελείται από ζξι 

μακροοικονομικζσ μεταβλθτζσ και προχωριςαμε ςε ζλεγχο ςυνολοκλιρωςθσ Johansen. 

Λόγω ιςχυρισ ζνδειξθσ ςυνολοκλιρωςθσ μεταξφ των μεταβλθτϊν ςε οριςμζνεσ περιόδουσ, 

προχωριςαμε ςτθν χριςθ ενόσ μοντζλου VEC.  

Τζλοσ, ςυγκρίναμε τα αποτελζςματα των προβλζψεων των τριϊν αυτϊν μοντζλων και 

καταλιξαμε ςτο ότι θ καλφτερθ πρόβλεψθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ Καναδά-ΘΡΑ 

επιτυγχάνεται με τθν χριςθ του μοντζλου ARIMA(0,1,1)/GARCH(1,1), χρθςιμοποιϊντασ 

δεδομζνα τθσ περιόδου 1990/01-2018/05 και κάνοντασ πρόβλεψθ 6 μινεσ μπροςτά. Ριο 

γενικά, για κάκε περίοδο πρόβλεψθσ (2 ζτθ, 1 ζτοσ, 6 μινεσ), το μοντζλο ARIMA υπεριςχφει 

των μοντζλων VAR και VEC ωσ προσ τθν προβλεπτικι ικανότθτα τθσ ιςοτιμίασ Καναδά-ΘΡΑ. 
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Πίνακασ 2: Αποτελέςματα ελέγχων ADF και PP 

Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - LEX 

    
t-ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-1.6707  0.7623 Σταθερά -1.5633   0.5003 

PP 
Τάςη -

Σταθερά 
-1.5855  0.7970 Σταθερά -1.4774  0.5441 

       
Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - LOIL 

    
t- ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-2.2808  0.4428 Σταθερά -1.6239  0.4692 

PP 
Τάςη – 

Σταθερά 
-1.9208  0.6414 Σταθερά -1.5084  0.5284 

              
Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - LCPICAN 

    
t- ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-3.4251  0.0497 Σταθερά -2.1178  0.2378 

PP 
Τάςη - 

Σταθερά 
-3.6015  0.0311 Σταθερά -1.9567  0.3061 

              
Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - LCPIUSA 

    
t- ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-2.2212  0.4757 Σταθερά -2.9761   0.0382 

PP 
Τάςη - 

Σταθερά 
-2.1704  0.5041 Σταθερά -3.7771  0.0035 

              
Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - LBONDCAN 

    
t- ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-3.8363  0.0158 Σταθερά -1.0293  0.7437 

PP 
Τάςη - 

Σταθερά 
-3.1281  0.1014 Σταθερά -1.0426  0.7388 

              
Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - LBONDUSA 

    
t- ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-3.6551  0.0268 Σταθερά -1.5912  0.4860 

PP 
Τάςη - 

Σταθερά 
-3.3368  0.0621 Σταθερά -1.4068  0.5793 
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Πίνακασ 3: Αποτελέςματα ελέγχων ADF και PP 

Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - DLEX 

    
t- ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-13.6594 0.0000 Σταθερά -13.6793 0.0000 

PP 
Τάςη - 

Σταθερά 
-13.5960 0.0000 Σταθερά -13.6162 0.0000 

       
Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - DLOIL 

    
t- ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-14.2135  0.0000 Σταθερά -14.2274  0.0000 

PP 
Τάςη - 

Σταθερά 
-14.0787  0.0000 Σταθερά -14.0935  0.0000 

              
Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - DLCPICAN 

    
t- ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-19.6567  0.0000 Σταθερά -19.4956  0.0000 

PP 
Τάςη - 

Σταθερά 
-19.7396  0.0000 Σταθερά -19.6476  0.0000 

              
Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - DLCPIUSA 

    
t- ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-12.2377  0.0000 Σταθερά -11.8113  0.0000 

PP 
Τάςη - 

Σταθερά 
-11.5511  0.0000 Σταθερά -11.5265  0.0000 

              
Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - DLBONDCAN 

    
t- ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-12.9219  0.0000 Σταθερά -12.9436  0.0000 

PP 
Τάςη - 

Σταθερά 
-13.2860  0.0000 Σταθερά -13.3158  0.0000 

              
Έλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ - DLBONDUSA 

    
t- ςτατιςτική 

(-3.4227) 
p-value 
(0.05)  

t- ςτατιςτική 
(-2.8696) 

p-value 
(0.05) 

ADF 
Τάςη - 

Σταθερά 
-15.2359  0.0000 Σταθερά -15.2555  0.0000 

PP 
Τάςη - 

Σταθερά 
-15.1069  0.0000 Σταθερά -15.1487  0.0000 
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Πίνακασ 5: Τιμέσ κριτηρίων για ARIMA, 1990-2016 

 
AIC SIC Adjusted 𝑹𝟐 

𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫(−𝟏)𝟐 
+ GARCH(-1) 

ARIMA(1,1,0) -5.536094 -5.477749 0.093469 0.964349 

ARIMA(0,1,1) -5.544127 -5.485782 0.089714 0.960939 

ARIMA(1,1,1) -5.538098 -5.468084 0.088718 0.960500 

ARIMA(1,1,4) -5.533161 -5.463148 0.101506 0.964804 

ARIMA(4,1,1) -5.541135 -5.471121 0.097395 0.961168 

ARIMA(4,1,4) -5.459154 -5.389141 -0.000317 0.980989 
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Πίνακασ 8: Περιγραφικέσ ςτατιςτικέσ – Τεςτ Κανονικότητασ, ARIMA(0,1,1) 

ειρά: Κανονικ. κατάλοιπα,  Δείγμα: 1990M01 2016M12, Παρατηρήςεισ: 324 

Μζςοσ       -0.022686 Λοξότητα   0.381910 

Διάμεςοσ   -0.048260 Κφρτωςη   4.846958 

Τυπικι απόκλιςθ  1.001310 
Jarque-Bera 
Πικανότθτα   

53.92908 
 0.000000 

 

 

Πίνακασ 9: Τιμέσ κριτηρίων Lag Length 

Lag LR FPE AIC SC HQ 

0 NA   5.64e-13 -1.117.699 -1.110.697 -1.114.904 

1 7.057.544  1.51e-22 -3.321.831 -3.272.821 -3.302.269 

2 2.044.016  9.77e-23 -3.365.333  -32.74315*  -33.29003* 

3 5.867.332  1.01e-22 -3.362.348 -3.229.321 -3.309.251 

4 8.769.246   9.39e-23*  -33.69454* -3.194.420 -3.299.590 

5 3.043.055  1.06e-22 -3.357.618 -3.140.575 -3.270.986 

6   57.43059*  1.08e-22 -3.355.406 -3.096.355 -3.252.007 

7 3.320.969  1.21e-22 -3.345.002 -3.043.943 -3.224.836 

8 4.871.644  1.27e-22 -3.340.495 -2.997.428 -3.203.561 

9 3.600.942  1.40e-22 -3.331.659 -2.946.583 -3.177.958 

10 3.404.812  1.54e-22 -3.322.383 -2.895.299 -3.151.915 

11 3.169.540  1.72e-22 -3.312.494 -2.843.401 -3.125.258 

12 2.922.054  1.93e-22 -3.301.913 -2.790.813 -3.097.910 
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Πίνακασ 10: Αποτελέςματα ελέγχου ςυνολοκλήρωςησ Johansen 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue Trace Statistic 
Critical Value 

(0.05) 
Prob. 

     
None 0.176782 115.8419 95.75366 0.0010 

At most 1 0.068345 52.81292 69.81889 0.5134 

 
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Max-Eigen 

Statistic 
Critical Value 

(0.05) 
Prob. 

     
None 0.176782 63.02895 40.07757 0.0000 

At most 1 0.068345 22.93678 33.87687 0.5353 

 
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 

 

Πίνακασ 11: Εκτίμηςη μοντέλου VEC 

Normalized cointegrating coefficients 

LEX(-1) LOIL(-1) LBOND_CAN(-1) 
 

 1.000000  0.736935 -1.016834 
 

LBOND_USA(-1) LCPICAN(-1) LCPIUSA(-1) C 

 0.449619 -2.808601 -1.980302  18.93650 

 

Adjustment coefficients ( [t- statistic] ) 

D(LEX) D(LOIL) D(LBOND_CAN) D(LBOND_USA) D(LCPICAN) D(LCPIUSA) 

0.019075 -0.094349 0.042547 0.030822 0.005695 0.004231 

[ 2.35592] [-2.52288] [ 2.00707] [ 1.19142] [ 3.28727] [ 3.90827] 
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Πίνακασ 14: Περιγραφικέσ ςτατιςτικέσ – Τεςτ Κανονικότητασ, VECM 

ειρά: Κατάλοιπα,  Δείγμα: 1990M01 2016M12, Παρατηρήςεισ: 324 

Μζςοσ       8.14e-18 Λοξότητα   0.946605 

Διάμεςοσ   0.000684 Κφρτωςη   10.98340 

Τυπικι απόκλιςθ  0.015687 
Jarque-Bera 
Πικανότθτα   

908.8058 
 0.000000 

 

Πίνακασ 15: Κριτήρια αξιολόγηςησ των μοντέλων 

ειρζσ πρόβλεψησ: DLEXF_ARMA, DLEXF_VECM, ειρά: DLEX 

Διάςτημα πρόβλεψησ: 2017M01 2018M12, Αριθμόσ παρατηρήςεων: 24 

  RMSE MAE  MAPE 

ARIMA 0.018314 0.014633 144.8280 

VECM 0.020211 0.016778 319.4355 
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Πίνακασ 18α: Τιμέσ κριτηρίων για ARIMA, 2000-2016 

 
AIC SIC Adjusted 𝑹𝟐 

ARIMA(1,1,0) -5.111.231 -5.062.435 0.105265 

ARIMA(0,1,1) -5.106.636 -5.057.840 0.101080 

ARIMA(1,1,1) -5.104.811 -5.039.750 0.103855 

ARIMA(1,1,4) -5.124.454 -5.059.393 0.121744 

ARIMA(4,1,1) -5.118.112 -5.053.051 0.116003 
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Πίνακασ 20: Περιγραφικέσ ςτατιςτικέσ – Τεςτ Κανονικότητασ, ARIMA(1,1,4) 

ειρά: Κατάλοιπα,  Δείγμα: 2000M01 2016M12, Παρατηρήςεισ: 204 

Μζςοσ       -3.92e-05 Λοξότητα   0.892352 

Διάμεςοσ   0.000238 Κφρτωςη   8.151435 

Τυπικι απόκλιςθ  0.018336 
Jarque-Bera 
Πικανότθτα   

252.6408 
 0.000000 

 

 

 

Πίνακασ 21: Τιμέσ κριτηρίων Lag Length 

Lag LR FPE AIC SIC HQ 

0 NA 1.66e-14 -1.470.260 -1.460.501 -1.466.313 

1 3.651.968 2.10e-22 -3.288.757 -32.20443* -3.261.123 

2 1.667.911 1.25e-22 -3.340.788 -3.213.919 -32.89467* 

3 5.318.890 1.34e-22 -3.334.245 -3.148.820 -3.259.237 

4 7.632.446 1.25e-22* -33.41590* -3.097.611 -3.242.896 

5 3.212.889 1.48e-22 -3.324.868 -3.022.333 -3.202.487 

6 65.76191* 1.44e-22 -3.328.952 -2.967.862 -3.182.885 

7 3.501.393 1.67e-22 -3.315.405 -2.895.761 -3.145.652 

8 4.492.616 1.81e-22 -3.309.096 -2.830.896 -3.115.656 

9 3.340.832 2.12e-22 -3.296.224 -2.759.469 -3.079.097 

10 2.475.765 2.61e-22 -3.278.242 -2.682.933 -3.037.429 

11 3.696.768 2.95e-22 -3.269.932 -2.616.067 -3.005.432 

12 3.806.869 3.29e-22 -3.263.698 -2.551.278 -2.975.511 
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Πίνακασ 22: Αποτελέςματα ελέγχου ςυνολοκλήρωςησ Johansen 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue Trace Statistic 
Critical Value 

(0.05) 
Prob. 

     
None 0.165320 97.92600 95.75366 0.0351 

At most 1 0.102016 61.06171 69.81889 0.2042 

     
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Max-Eigen 

Statistic 
Critical Value 

(0.05) 
Prob. 

     
None 0.165320 36.86429 40.07757 0.1102 

     
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 

 

Πίνακασ 23: Εκτίμηςη μοντέλου VEC 

Normalized cointegrating coefficients 

LEX(-1) LOIL(-1) LBOND_CAN(-1) 
 

1.000000 0.439665 -0.299289 
 

LBOND_USA(-1) LCPICAN(-1) LCPIUSA(-1) C 

0.141142 -1.516387 -0.006431 5.066095 

 

Adjustment coefficients ( [t- statistic] ) 

D(LEX) D(LOIL) D(LBOND_CAN) D(LBOND_USA) D(LCPICAN) D(LCPIUSA) 

0.068735 -0.486435 0.083427 0.054205 0.000183 0.000846 

[ 2.31473] [-4.07918] [ 1.11817] [ 0.56518] [ 0.04023] [ 0.21454] 
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Πίνακασ 26: Περιγραφικέσ ςτατιςτικέσ – Τεςτ Κανονικότητασ, VECM 

ειρά: Κατάλοιπα,  Δείγμα: 2000M01 2016M12, Παρατηρήςεισ: 204 

Μζςοσ 6.02e-17 Λοξότητα 0.844802 

Διάμεςοσ 0.001171 Κφρτωςη 8.097469 

Τυπικι απόκλιςθ 0.017825 
Jarque-Bera 
Πικανότθτα 

245.1311 
0.000000 

 

Πίνακασ 27: Κριτήρια αξιολόγηςησ των μοντέλων 

ειρζσ πρόβλεψησ: DLEXF_ARMA_2, DLEXF_VECM_2, ειρά: DLEX 

Διάςτημα πρόβλεψησ: 2017M01 2018M12, Αριθμόσ παρατηρήςεων: 24 

  RMSE MAE  MAPE 

ARIMA 0.019066 0.015678 241.1197 

VECM 0.018919 0.015368 253.1700 
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Πίνακασ 30: Τιμέσ κριτηρίων για ARIMA, 2010-2016 

 
AIC SIC Adjusted 𝑹𝟐 

ARIMA(1,1,0) -5.301.796 -5.227.292 0.074166 

ARIMA(0,1,1) -5.328.504 -5.254.000 0.098938 

ARIMA(1,1,1) -5.309.986 -5.210.647 0.090274 

ARIMA(1,1,3) -5.315.126 -5.215.787 0.095126 

ARIMA(3,1,1) -5.342.331 -5.242.993 0.119885 
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Πίνακασ 33: Περιγραφικέσ ςτατιςτικέσ – Τεςτ Κανονικότητασ, ARIMA(3,1,1) 

ειρά: Κατάλοιπα,  Δείγμα: 2010M01 2016M12, Παρατηρήςεισ: 84 

Μζςοσ       1.75e-05 Λοξότητα   1.022252 

Διάμεςοσ   -0.000232 Κφρτωςη   9.679175 

Τυπικι απόκλιςθ  0.018518 
Jarque-Bera 
Πικανότθτα   

414.7267 
0.000000 

 

 

 

Πίνακασ 34: Τιμέσ κριτηρίων Lag Length 

Lag LR FPE AIC SC HQ 

0 NA   1.92e-17 -2.146.247 -2.128.884 -2.139.267 

1 1.044.681  5.82e-23 -3.417.261  -32.95720* -3.368.402 

2 8.027.440  4.49e-23 -3.444.609 -3.218.890 -3.353.872 

3 5.594.796  4.62e-23 -3.444.969 -3.115.072 -3.312.353 

4 5.760.618  4.37e-23 -3.456.892 -3.022.818 -3.282.398 

5 3.758.691  5.64e-23 -3.442.096 -2.903.844 -3.225.723 

6 4.340.854  6.25e-23 -3.448.741 -2.806.311 -3.190.489 

7 2.998.963  9.13e-23 -3.436.172 -2.689.564 -3.136.042 

8 4.086.654  9.68e-23 -3.467.219 -2.616.433 -3.125.210 

9 3.330.749  1.24e-22 -3.496.358 -2.541.394 -3.112.471 

10   54.62446*  5.95e-23 -3.648.142 -2.589.000 -3.222.376 

11 4.270.909  3.78e-23 -3.813.657 -2.650.338 -3.346.013 

12 4.539.966   1.05e-23*  -41.40667* -2.873.170  -36.31144* 
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Πίνακασ 35: Αποτελέςματα ελέγχου ςυνολοκλήρωςησ Johansen 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Trace 

Statistic 
Critical Value 

(0.05) 
Critical Value 

(adjusted) 
Prob. 

      
None 0.851401 515.8469 95.75366 450.04220 0.0001 

At most 1 0.826836 355.7004 69.81889 328.14878 0.0001 

At most 2 0.645192 208.4049 47.85613 224.92381 0.0000 

At most 3 0.536601 121.3659 29.79707 140.04622 0.0000 

At most 4 0.399908 56.75586 15.49471 72.82513 0.0000 

At most 5 0.152101 13.85944 3.841466 18.054890 0.0002 

  
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

      
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue 
Max-Eigen 

Statistic 
Critical Value 

(0.05) 
Critical Value 

(adjusted) 
Prob. 

      
None 0.851401 160.1464 40.07757 188.36457 0.0001 

At most 1 0.826836 147.2955 33.87687 159.22128 0.0000 

At most 2 0.645192 87.03903 27.58434 129.64639 0.0000 

At most 3 0.536601 64.61005 21.13162 99.31861 0.0000 

At most 4 0.399908 42.89642 14.26460 67.04362 0.0000 

At most 5 0.152101 13.85944 3.841466 18.054890 0.0002 

  
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 

 

Πίνακασ 36: Εκτίμηςη μοντέλου VEC 

Normalized cointegrating coefficients 

LEX(-1) LOIL(-1) LBOND_CAN(-1) 
 

1.000000 -6.222062 27.74882 
 

LBOND_USA(-1) LCPICAN(-1) LCPIUSA(-1) C 

-18.90159 241.3459 -119.1870 -535.5832 

 

Adjustment coefficients ( [t-statistic] ) 

D(LEX) D(LOIL) D(LBOND_CAN) D(LBOND_USA) D(LCPICAN) D(LCPIUSA) 

-0.034798 0.385595 -0.100344 0.005086 0.007524 0.005621 

[-1.21869] [ 3.71429] [-1.09399] [ 0.04101] [ 1.59597] [ 1.64582] 
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Πίνακασ 39: Περιγραφικέσ ςτατιςτικέσ – Τεςτ Κανονικότητασ, VECM 

ειρά: Κατάλοιπα,  Δείγμα: 2010M01 2016M12, Παρατηρήςεισ: 84 

Μζςοσ       1.14e-15 Λοξότητα   -0.427373 

Διάμεςοσ   0.000944 Κφρτωςη   2.803342 

Τυπικι απόκλιςθ  0.006851 
Jarque-Bera 
Πικανότθτα   

2.692428 
0.260224 

 

Πίνακασ 40: Τιμέσ κριτηρίων Lag Length 

Lag LR FPE AIC SC HQ 

0 NA   1.92e-17 -2.146.247 -2.128.884 -2.139.267 

1 1.044.681  5.82e-23 -3.417.261  -32.95720*  -33.68402* 

2 8.027.440  4.49e-23 -3.444.609 -3.218.890 -3.353.872 

3 5.594.796  4.62e-23 -3.444.969 -3.115.072 -3.312.353 

4   57.60618*   4.37e-23*  -34.56892* -3.022.818 -3.282.398 

5 3.758.691  5.64e-23 -3.442.096 -2.903.844 -3.225.723 

6 4.340.854  6.25e-23 -3.448.741 -2.806.311 -3.190.489 
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Πίνακασ 43: Περιγραφικέσ ςτατιςτικέσ – Τεςτ Κανονικότητασ, VECM 

ειρά: Κατάλοιπα,  Δείγμα: 2010M01 2016M12, Παρατηρήςεισ: 84 

Μζςοσ       -4.80e-15 Λοξότητα   -0.156613 

Διάμεςοσ    0.001005 Κφρτωςη    2.654823 

Τυπικι απόκλιςθ   0.012736 
Jarque-Bera 
Πικανότθτα   

 0.760403 
 0.101791 
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Πίνακασ 44: Κριτήρια αξιολόγηςησ των μοντέλων 

ειρζσ πρόβλεψησ: DLEXF_ARMA_3, DLEXF_VECM_3, ειρά: DLEX 

Διάςτημα πρόβλεψησ: 2017M01 2018M12, Αριθμόσ παρατηρήςεων: 24 

  RMSE MAE  MAPE 

ARIMA 0.018796 0.015455 284.3433 

VECM 0.139968 0.115431 5265.086 

VAR 0.033154 0.025586 417.5590 
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Πίνακασ 46: Κριτήρια αξιολόγηςησ των μοντέλων – Σύνοψη 1ησ περιόδου πρόβλεψησ 

  1990-2018 2000-2018 2010-2018 

 
ARIMA(0,1,1) VECM ARIMA(1,1,4) VECM ARIMA(3,1,1) VECM VAR 

RMSE 0.018314 0.020211 0.019066 0.018919 0.018796 0.139968 0.033154 

 MAE 0.014633 0.016778 0.015678 0.015368 0.015455 0.115431 0.025586 

MAPE 144.8280 319.4355 241.1197 253.1700 284.3433 5265.086 417.5590 

 

 

Πίνακασ 47: Κριτήρια αξιολόγηςησ των μοντέλων – Σύνοψη 2ησ περιόδου πρόβλεψησ 

 
1990-2018 2000-2018 2010-2018 

 
ARIMA(0,1,1) VECM ARIMA(1,1,4) VAR ARIMA(3,1,1) VAR 

RMSE 0.015846 0.018986 0.015951 0.023770 0.016349 0.024757 

MAE 0.013621 0.015990 0.013886 0.017026 0.014246 0.017935 

MAPE 156.8894 258.6048 204.0412 525.3645 280.3224 424.1219 

 

 

Πίνακασ 48: Κριτήρια αξιολόγηςησ των μοντέλων – Σύνοψη 3ησ περιόδου πρόβλεψησ 

 
1990-2018 2000-2018 2010-2018 

 
ARIMA(0,1,1) VECM ARIMA(1,1,4) VAR ARIMA(3,1,1) VAR 

RMSE 0.009590 0.011920 0.010720 0.012551 0.009954 0.010657 

MAE 0.007990 0.008754 0.008866 0.009139 0.008755 0.007656 

MAPE 186.2871 240.3621 280.4625 728.4697 364.6358 552.6881 

 


