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ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 
  

συναλλαγματικής ισοτιμίας (DEXUSEU), περιορισμένη 

συναλλαγματική ισοτιμία (RNUSBIS) , απόδοση των χρεογράφων του δημοσίου 

(DTB1YR) , ΑΕΠ (INDPRO) , Δείκτη S&P 500 και Ανεργία (UNEMPLOY), 

προσπαθήσαμε να υπολογίσουμε και το Αυτοπαλίνδρομο Μοντέλο μας . 

  Βάζοντας 1 $ σε όλες τις περιπτώσεις αρχίσαμε να συγκρίνουμε στρατηγικές μεταξύ 

τους και προέκυψαν τα ανάλογα αποτελέσματα και προβλέψεις . 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Η παρούσα εργασία παρέχει συνοπτικές οδηγίες στην κατανόηση των ρίσκων και των 

αποδόσεων που παρέχουν οι επενδύσεις στις ΗΠΑ και  προσφέρει πληροφορίες για τον 

εντοπισμό της καλύτερης επένδυσης,  αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ένας 

επενδυτής μπορεί να συγκρίνει και να επιλέξει ανάμεσα από κάποιες στρατηγικές . 

  Η πρώτη ακαδημαϊκή μελέτη σχετικά με την απόδοση των τεχνικών κανόνων 

συναλλαγών ξεκίνησε από τους Fama και Blume (1966) και Jensen και Bennington 

(1970), οι οποίοι ερεύνησαν την απόδοση των κανόνων φίλτρου στο χρηματιστήριο 

των ΗΠΑ και δείχνουν ότι δεν κατάφεραν να κερδίσουν την Buy and Hold (BH) 

στρατηγική.  

  Στην εργασία αυτή, θα συγκρίνουμε τις επενδυτικές στρατηγικές Αυτοπαλίνδρομου 

μοντέλου (AR), τη μέθοδο κινητού μέσου όρου (MA) και τη στρατηγική Buy&Hold 

(BH). Θα επικεντρωθούμε στον δείκτη S&P 500 εφαρμόζοντας στρατηγικές πάνω του 

και παίρνοντας υπόψιν μεταβλητές που ίσως τον επηρεάζουν.. 

  

  Ο δείκτης S&P 500 ή Standard & Poor's 500 είναι ένας δείκτης σταθμισμένος με 

κεφαλαιοποίηση της αγοράς των 500 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν 

αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης στις ΗΠΑ. Ο δείκτης θεωρείται ευρέως ως ο 

καλύτερος δείκτης των μετοχών των ΗΠΑ μεγάλης κεφαλαιοποίησης. 

Το S&P 500 χρησιμοποιεί μια μέθοδο στάθμισης κεφαλαιοποίησης αγοράς, δίνοντας 

υψηλότερο ποσοστό κατανομής σε εταιρείες με τις μεγαλύτερες κεφαλαιοποιήσεις της 

αγοράς. 

 

  Μια χρηματιστηριακή αγορά ή μια αγορά μετοχών είναι η συγκέντρωση αγοραστών 

και πωλητών μετοχών , οι οποίες αντιπροσωπεύουν αξιώσεις ιδιοκτησίας σε 

επιχειρήσεις. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τίτλους εισηγμένους σε δημόσιο 

χρηματιστήριο, καθώς και μετοχές που διαπραγματεύονται μόνο ιδιωτικά, όπως 

μετοχές ιδιωτικών εταιρειών που πωλούνται σε επενδυτές μέσω πλατφορμών. Οι 

επενδύσεις στο χρηματιστήριο πραγματοποιούνται συχνότερα μέσω 

χρηματιστηριακών μετοχών και ηλεκτρονικών πλατφορμών συναλλαγών. Η επένδυση 

πραγματοποιείται συνήθως έχοντας κατά νου μια επενδυτική στρατηγική όπου σε 
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πολλές περιπτώσεις μεταβλητές όπως το πετρέλαιο , το ακαθάριστο εγχώριο προϊον 

(ΑΕΠ) , συναλαγματικές ισοτιμίες και άλλα μπορούν να την επηρεάσουν. 

 

 

  Τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ έχουν βιώσει μια περίοδο υψηλής και σταθερής 

ανάπτυξης. Πριν από λίγα χρόνια αρκετοί αναλυτές εκτιμούσαν πως η αμερικανική 

οικονομία είναι στο χείλος της ύφεσης, (πρόβλεψη που τελικώς δεν επαληθεύτηκε). 

Όπως και να έχει οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις δεν επηρεάζουν μόνο τους Αμερικάνους 

επενδυτές, αλλά τους επενδυτές ανά τον κόσμο, δεδομένης της διεισδυτικότητας της 

επιρροής της αμερικανικής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

(https://www.investopedia.com/ , https://www.wikipedia.org/) 

. 

 

  Οι επενδυτικές κινήσεις σε αγορές ανά τον κόσμο εμπεριέχουν ορισμένες δυσκολίες.      

Οι πρώτες που εντοπίζει κάποιος σχετίζονται με το κόστος, τους συναλλαγματικούς 

κινδύνους, αλλά και τη δυσκολία που υπάρχει σε επίπεδο ενημέρωσης, όσον αφορά σε 

ξένες επιχειρήσεις. 

  Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την αγορά . 

  Για παράδειγμα , η συναλλαγματική ισοτιμία και οι τιμές μετοχών θεωρούνται 

συνδεδεμένες μεταξύ τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι αλλαγές στη συναλλαγματική 

ισοτιμία έχουν επιρροή στις τιμές μετοχών ή στις μέσες αποδόσεις και αυτό έχει 

σίγουρα μια επίπτωση στην αγορά μια χώρας. 

 

  Σημαντικό ρόλο επίσης , έχει και η ανεργία .Η ανεργία γενικά μειώνεται σε περιόδους 

οικονομικής ευημερίας και αυξάνεται κατά τη διάρκεια της ύφεσης, δημιουργώντας 

σημαντική πίεση στα δημόσια οικονομικά καθώς μειώνονται τα φορολογικά έσοδα και 

αυξάνεται το κόστος του δικτύου κοινωνικής ασφάλισης. 

  Επίσης, όταν βλέπουμε σχεδόν μηδενική ανεργία είναι σημάδι ότι τα επιτόκια θα 

εκτοξευθούν και οι αγορές θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν από αυτό . 
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  Επιπλέον παράγοντας είναι το ΑΕΠ, το οποίο επειδή άμεσα συνδεδεμένο με την 

αγορά βλέπουμε ότι όσο αυτό αυξάνεται , τόσο αυξάνεται η αγορά και το αντίστροφο, 

όσο πέφτει η αγορά , τόσο πέφτει και το ΑΕΠ.  

  Ένας σημαντικός πόρος είναι το πετρέλαιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

οικονομίας των ΗΠΑ και του εργατικού δυναμικού της . Το πετρέλαιο «αναγκάζει»  

κατά μία έννοια τους επιχειρηματίες και τον κόσμο να ξοδεύουν περισσότερα, όταν 

ανεβαίνει η τιμή του . Με αποτέλεσμα να ξοδεύουν λιγότερα, οπότε να πέφτει η αγορά. 

   Σήμερα, κάθε επενδυτής έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να κατανοεί 

σε γενικές γραμμές τις αγορές και από τι επηρεάζονται αυτές . Εργαλεία και Η/Υ δίνουν 

στους επενδυτές ευκαιρίες για περισσότερες και πιο ακριβείς αναλύσεις .                                                                 

Πλέον, υπάρχει και μεγάλος αριθμός επενδύσεων και αυτό δημιουργεί κινδύνους. Ένας 

κίνδυνος είναι αυτός της πληροφορίας , που μπορεί να παραπληροφορεί τους επενδυτές 

και τον κόσμο . 

 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

 

1.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
  Η εργασία χωρίζεται σε 6 κεφάλαια : 

  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση βιβλιογραφίας , η εισαγωγή, ο σκοπός 

αυτής και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και μας προδιαθέτουν για το τι θα 

κάνουμε σε αυτήν την εργασία .  
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  Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δούμε Γραφικές παραστάσεις δεδομένων και μία περιγραφή 

αυτών.  

  Στο τρίτο κεφάλαιο βλέπουμε, τι θα εξετάσουμε και με ποιόν τρόπο. 

  Στο τέταρτο κεφάλαιο κάνουμε σύγκριση των στρατηγικών και ποια είναι τα 

αποτελέσματα αυτών.  

  Στο πέμπτο κεφάλαιο θα δούμε τα συμπεράσματα που καταλήξαμε. Και τέλος , στο 

έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε για την εκπόνηση 

της εργασίας αυτής . 

 
1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

  Παίρνοντας τρεις στρατηγικές το Buy and Hold , κινητό μέσο (Moving Average) και 

αυτόπαλίνδρομου μοντέλου (Autoregressive Model) με ερμηνευτικές μεταβλητές, 

χρειάστηκε να κάνουμε κάποιους ελέγχους και υπολογισμούς . 

  Στη στρατηγική Buy and Hold υπολογίσαμε μηνιαίες αποδόσεις του δείκτη που 

χρησιμοποιήσαμε σε μηνιαία κατάσταση, για τα τελευταία δέκα χρόνια, 

πολλαπλασιάζοντας το ποσό που επενδύαμε με τις αντίστοιχες αποδόσεις του δείκτη 

για κάθε μήνα που μπαίναμε.  

  Στη στρατηγική με τον κινητό μέσο (Moving Average), υπολογίσαμε τον κινητό μέσο 

των αποδόσεων και επιλέξαμε αν θα μπούμε (αν ήταν μεγαλύτερος ο κινητός μέσος). 

Αν μπαίναμε , πολλαπλασιάζαμε , το ποσό που επενδύαμε με τις αντίστοιχες αποδόσεις 

του δείκτη για κάθε μήνα . Εάν δεν μπαίναμε , το πολλαπλασιάσαμε το ποσό που είχαμε 

έως τότε με τις τιμές του Treasure Bill  για τους μήνες αυτούς. 

  Στην τρίτη στρατηγική , σχηματίσαμε ένα αυτοπαλίνδρομο μοντέλο με ερμηνευτικές 

μεταβλητές. Όπως του συναλλαγματικής ισοτιμίας (exchange rate), 

της περιορισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας (real narrow effective exchange rate) , 

απόδοση των χρεογράφων του δημοσίου (treasury bill) , ΑΕΠ (gdp) , Δείκτη S&P 500 

και Ανεργία . Τις μετατρέψαμε σε λογαριθμική μορφή και στη συνέχεια πήραμε τις 

πρώτες διαφορές . Βάλαμε ως Y (εξαρτημένη μεταβλητή) τον δείκτη μας και μια 

σταθερά και μέσω ελέγχου VAR βάλαμε υστέρηση στην εξαρτημένη μεταβλητή μας 

και μια μία από τις υπόλοιπες μεταβλητές, έχοντας πάντα και την εξαρτημένη μας με 

υστέρηση ως Χ (ανεξάρτητη) . Παίρνοντας τα αποτελέσματα από τη σταθερά , και την 
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μια ή δύο μεταβλητές με υστερήσεις, προβλέψαμε τις επόμενες αποδόσεις του   SP500, 

χρησιμοποιώντας μία στρατηγική  για κάθε μεταβλητή βάζοντας ως αρχικό ποσό 1$. 

Στην B&H πήραμε τις αποδόσεις του δείκτη μας επενδύοντας 1$ μέχρι το πέρας 

ημερομηνίας που επιλέχθηκε . 

Στην MA πήραμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, οι οποίες ήταν τριμηνιαίος κινητός 

μέσος , εξαμηνιαίος και δωδεκαμήνου . 

Τέλος , συγκρίναμε τις στρατηγικές μεταξύ τους για να επιλέξουμε την καλύτερη. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν τη μελέτη συλλέχθηκαν από τις 

εφαρμογές Eviews , Excel και την ιστοσελίδα https://fred.stlouisfed.org/ . 

1.4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Μια κλασική ερευνητική ερώτηση, είναι αν μπορεί να δημιουργηθεί μοντέλο 

πρόβλεψης αξιόπιστο σε προβλέψεις τιμών και αποδόσεων μετοχών όπως αλλά και 

ποια είναι η καλύτερη επιλογή χαρτοφυλακίου, όπου θα επιβεβαίωνε και την υπόθεση 

αποτελεσματικής αγοράς . 

 Πολλοί ερεύνησαν παράγοντες γύρω από αυτό το ερώτημα για να φτάσουν σε σημείο 

να το επιλύσουν ή να φτάσουν πολύ κοντά σε αυτό , και επίσης στο να ερμηνεύσουν 

συμπεριφορές επενδυτών και επενδυτικών στρατηγικών . 

 Οι Trino-Manuel Ñíguez, Ivan Paya, David Peel & Javier Perote (2019) 

καταδεικνύουν ότι οι ευέλικτες λειτουργίες κατανομής πιθανοτήτων, εκτός από την 

δυνατότητα λήψης γεγονότων οικονομικής απόδοσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να αναγνωρίσουν καθαρά αποτελέσματα υψηλότερης τάξης της συμπεριφοράς 

βελτιστοποίησης των επενδυτών.   

 Οι Nancy W. Armistead και Michael G. Brizek (2014) εξέτασαν ότι η θεωρία της 

συμπεριφορικής χρηματοδότησης, έχει τη δυνατότητα , να δημιουργήσει αξία για την 

κοινωνία και για τα άτομα βοηθώντας τα με στρατηγική ανάπτυξη. Η μελέτη αυτή 

αποτελεί επέκταση της έρευνας για τη συμπεριφορική χρηματοδότηση, 

διαμορφώνοντας όσα έχουν μάθει για τη συμπεριφορά των επενδυτών, σε μια 

στρατηγική για την επιλογή χαρτοφυλακίου, που θα μπορούσε να ωφεληθεί από τον 

μεμονωμένο επενδυτή. Έδειξαν πως οι νέες εξελίξεις στη συμπεριφοριστική 

χρηματοδότηση, που ενσωματώνουν ψυχολογικούς και κοινωνιολογικούς παράγοντες, 

όπως η προκατάληψη της επιβεβαίωσης, η εκτροφή, η θετική ανάδραση και η 
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εμπιστοσύνη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οικοδόμηση στρατηγικών , που 

μπορούν να βοηθήσουν τον μεμονωμένο επενδυτή. 

Επίσης προτάθηκε μια μέθοδος σε μια έρευνα των Campbell R. Harvey, John C. 

Liechty, Merrill W. Liechty & Peter Müller (2010)  για τη βέλτιστη επιλογή 

χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιώντας ένα θεωρητικό πλαίσιο απόφασης Bayesian, που 

αντιμετωπίζει δύο σημαντικές αδυναμίες της παραδοσιακής προσέγγισης Markowitz: 

α) την ικανότητα να χειρίζεται υψηλότερες στιγμές και β) την αβεβαιότητα των 

παραμέτρων . Αυτή η μέθοδος μας δείχνει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθούν 

στιγμές υψηλότερης τάξης στην επιλογή χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας την 

κανονική κατανομή λοξότητας (skewness) . 

 Μία επιπλέον πρόταση χαρτοφυλακίου είναι η θεωρία του σύγχρονου χαρτοφυλακίου 

των Nelson Barber , Sean Barth & Shane Blum (2011)  με βασικό κριτήριο τη 

μεγιστοποίηση των προεξοφλημένων ή αναμενόμενων τιμών, προκειμένου να 

εκτιμηθεί η αξία μετοχών 10 εταιρειών-εστιατορίων από τις προεξοφλημένες 

ταμειακές ροές και το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου. 

 Ένα ακόμη ερευνητικό ερώτημα είναι το πώς χειρίζονται επαγγελματικά και ενεργά 

μετοχικά κεφάλαια , καθώς και τα χρηματιστήρια με δείκτη μετοχών, σε σύγκριση με 

τυχαία επιλεγμένα και εξίσου σταθμισμένα χαρτοφυλάκια, με στόχο να προσφέρει 

αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων για επενδύσεις μετοχών που μπορούν να 

επιτευχθούν σε μεμονωμένους επενδυτές . 

 Οι Theo Katz Battaglia & Ricardo P. C. Leal (2017) πήραν ένα δείγμα  με 50 μετοχές 

του δείκτη IBrX-50 τον Ιανουάριο του 2007 σε 60 μήνες. Αυτό που διαπίστωσαν είναι 

ότι οι επενδυτές είναι πιθανό να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις και αναλογίες 

επιστροφής σε κίνδυνο , με τυχαία σχηματισμένο χαρτοφυλάκιο 1 / Ν από ό, τι με ένα 

χρηματιστηριακό ταμείο, ειδικά εκείνα που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές . 

Το πρόβλημα της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου εξετάστηκε από τους Yue 

Wang, Zhijian Qiu & Xiaomei Qu (2016),οι οποίοι μεγιστοποίησαν την 

αναπροσαρμοσμένη απόδοση κινδύνου (RAR) του υποκείμενου χαρτοφυλακίου. Το 

μοντέλο που δημιούργησαν έχει δύο κύρια πλεονεκτήματα σε σχέση με το αρχικό 

μοντέλο επιλογής χαρτοφυλακίου με μέγιστο RAR. Πρώτον, θεωρεί το σύνολο 

διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων , που περιέχουν οποιοδήποτε αριθμό 

περιουσιακών στοιχείων, αντί να υπάρχουν δύο μόνο περιουσιακά στοιχεία, το οποίο 

είναι πιο εύλογο σε πρακτικές εφαρμογές. Δεύτερον, ενσωματώνει τον γενικό 

γραμμικό περιορισμό, εκτός από τον απλό περιορισμό του προϋπολογισμού. Ο οποίος 

μπορεί να αντιμετωπίσει πρόσθετους περιορισμούς για τους ορθολογικούς επενδυτές. 

  Η ικανότητα επιλογής μετοχών των αμοιβαίων κεφαλαίων σε αναδυόμενες αγορές 

εξετάστηκε  για την περίοδο 2001-2005  από τους Javier Rodriguez & Jimmy Torrez 
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(2008). Με βάση αυτό το δείγμα κεφαλαίων, υπάρχει μια σαφή προτίμηση προς τις 

Ασιατικές αγορές και ως ομάδα παρουσιάζει απόδειξη κακής ικανότητας στην επιλογή 

μετοχών. Όταν το δείγμα χωρίζεται ανάμεσα σε κεφάλαια που επιβιώνουν, 

(ξεπερνώντας δυσκολίες), και σε αυτά που δεν επιβιώνουν , μόνο η υποομάδα των 

κεφαλαίων που επιβίωσαν δείχνει να παρουσιάζουν θετική ικανότητα επιλογής 

μετοχών  . 

  Οι Congming Mu, Weidong Tian & Jinqiang Yang (2019) δείχνουν τις επιδράσεις 

των προτιμήσεων υψηλότερου κινδύνου και της αποστροφής κινδύνου, που 

εξαρτώνται από το κράτος, όσον αφορά στις βέλτιστες αποφάσεις κατανομής 

περιουσιακών στοιχείων. Τα αποτελέσματά τους υποδεικνύουν , ότι η αποστροφή 

κινδύνου εξαρτάται από τον πλούτο. Αυτό διευκολύνει την ανάληψη κινδύνου (risk 

taking)  και ότι η skewness  , (μέτρο της ασυμμετρίας της κατανομής πιθανότητας), 

προτίμησή του οδηγεί σε ένα πιο θετικό skewed χαρτοφυλάκιο . 

 Επιπλέον , μία περιγραφή δοκιμών και αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν για 

τον περιορισμό του κύκλου εργασιών και των αποδόσεων μετοχών ,των προσθηκών 

και των διαγραφών, έγινε από τους Robin M. Greenwood  & Nathan Sosner (2007) , 

όπου στη συνέχεια συζήτησαν  τις αλλαγές στις ιδιότητες χρονοσειρών των αποδόσεων 

των μετοχών , που επηρεάζονται από τον επαναπροσδιορισμό.  

 Έρευνα για την υπερβολική αντίδραση της Κορεάτικης αγοράς στις διαταραχές στην 

χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ και ανάλυση για τη δυναμική σχέση μεταξύ αυτών 

των δύο αγορών, από το 1996, έγινε από τους  Chulwoo Han, Soosung Hwang & 

Doojin Ryu (2015) . Διαπιστώθηκε ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του 

δείκτη KOSPI 200, υπερέβησαν τις αποδόσεις του δείκτη S & P 500 κατά την περίοδο 

2000 έως το 2009 στην αγορά της Κορέας σε αναπτυσσόμενη περίοδο.  

 Σε ένα άρθρο εξετάστηκαν τα κέρδη από τις momentum στρατηγικές , όταν 

εφαρμόζεται στους εθνικούς δείκτες χρηματιστηριακών αγορών. Τα εμπειρικά 

αποτελέσματα των Ming-Shiun Pan & L. Paul Hsueh (2007) που βασίζονται στους 

δείκτες χρηματιστηριακών αγορών 12 ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων 

Πολιτειών, παρουσιάζουν σημαντικά οφέλη.  

 Έρευνα για στρατηγικές, αλλά σε ζεύγη, έγινε από τους Hossein Rad, Rand Kwong 

Yew Low & Robert Faff (2016). Πραγματοποίησαν μια εκτεταμένη μελέτη των 

επιδόσεων από τρία διαφορετικά ζεύγη στρατηγικών για συναλλαγές, (απόσταση , 

συνολοκλήρωση και copula μεθόδους ), σε όλη την χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ 

από το 1962 έως 2014. Όλες οι στρατηγικές έδειξαν θετικά αποτελέσματα και 

σημαντικά μεγάλες αποδόσεις.  

 Κάποιοι επικεντρώθηκαν σε ημερομηνίες λήξης δεικτών, όπως οι Per Alkebäck & 

Niclas Hagelin (2004), που εξέτασαν πιθανές συνέπειες της λήξης του δείκτη OMX, 
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συγκρίνοντας τον όγκο συναλλαγών και τη διαδικασία επιστροφής, κατά τις ημέρες 

εκπνοής και κατά τις εβδομάδες λήξης, με ένα σύνολο ημερών σύγκρισης και 

εβδομάδων σύγκρισης. Κατέληξαν στο ότι αν η ημερομηνία λήξης θεωρηθεί ως 

σοβαρό πρόβλημα, η χρήση μιας μακρύτερης περιόδου συναλλαγών , μπορεί να 

αποτελέσει πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση . 

 Οι  Halit Gonenc & Silviu Ursu (2018) επικεντρώθηκαν σε επιχειρήσεις  όπου 

δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν χαμηλότερες αποδόσεις μετά από μια 

περίοδο με υψηλότερη αύξηση των περιουσιακών στοιχείων. Δύο εναλλακτικές 

εξηγήσεις τέθηκαν από τους συγγραφείς για να εξηγηθεί αυτό το αποτέλεσμα: 

εσφαλμένη τιμολόγηση και βέλτιστη επένδυση.  

 Πιο θεωρητική προσέγγιση επένδυσης και επενδυτών ήταν αυτή του Kristian Bondo 

Hansen (2015), όπου διερεύνησε το ρόλο του πλήθους στην χρηματοπιστωτική αγορά, 

εξετάζοντας την ιστορική προέλευση και τις θεωρητικές βάσεις της φιλικής προς το 

περιβάλλον επενδυτικής φιλοσοφίας.  

 Οι Yuxin Cai & Jianqiao Hong (2019) εφάρμοσαν μία ανάλυση MF-DFA, ( όπου 

είναι μια μέθοδος για τον προσδιορισμό της στατιστικής ενός σήματος), στις 

στοχαστικές διεργασίες, στη θεωρία του χάους και στην ανάλυση χρονοσειρών . 

  Εξέταση για τις επιδράσεις της αβεβαιότητας της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ 

(VIX) στις αποδόσεις των μετοχών στη Λατινική Αμερική και στις συγκεντρωτικές 

αγορές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χρηματοοικονομική κρίση, έγινε από τούς 

Ghulam Sarwar & Walayet Khan (2016) . Κατέληξαν ότι οι αυξήσεις του στο VIX 

οδηγούν σε σημαντικές απώλειες και μειωμένες αποσβέσεις των αποδόσεων της 

αγοράς σε όλες τις περιόδους. 

  Μελέτη για τη σχέση μεταξύ των τιμών των κατοικιών, των τιμών των μετοχών, των 

επιτοκίων και της συνολικής παραγωγής στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία 

από το 1993 έως το 2014, έγινε από τους Kamal P. Upadhyaya, Dharmendra Dhakal 

& Franklin G. Mixon Jr (2017). Τα στοιχεία από δοκιμές αιτιότητας και από μια 

διαδικασία αποσύνθεσης διακύμανσης, (Variance Decomposition), δείχνουν ότι οι 

τιμές των μετοχών έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση στη συνολική παραγωγή της 

Αμερικανικής οικονομίας από ότι οι τιμές κατοικιών ή τα επιτόκια.  

 Επιπλέον μία διερεύνηση για τη σχέση μεταξύ της κάλυψης των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και των αναμενόμενων αποδόσεων των μετοχών έγινε από τους Lily Fang 

& Joel Peress (2009). Έδειξαν ότι το εύρος της διάδοσης των πληροφοριών επηρεάζει 

τις αποδόσεις των μετοχών. Τα αποτελέσματα είναι πιο έντονα μεταξύ των μικρών 

μετοχών και των μετοχών με υψηλή ατομική ιδιοκτησία. 



13 
 

 Προσέγγιση στην προβλεψιμότητα των χρηματοοικονομικών αποδόσεων και ότι θα 

πρέπει να κρίνεται από το πόσο επιτυχημένες είναι και όχι από τη δειγματοληψία και 

τη σημασιολογική συνάφεια, είναι αυτή των Stanislav Anatolyev & Alexander Gerko 

(2005). Ο απώτερος στόχος τους είναι οι προβλέψεις των αποδόσεων στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές. 

 Έρευνα για την προβλεψιμότητα μη γραμμικών στρατηγικών συναλλαγών 

βασισμένων σε μοντέλα χρονοσειρών στη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ, έγινε 

από τους Terence   Tai-Leung Chong & Tau-Hing Lam (2010) και διαπίστωσαν ότι 

το αυτορυθμιζόμενο, αυτοπαλίνδρομο μοντέλο [self-exciting threshold for SET 

(SETAR) ] βασίζεται σε μοντέλα που λειτουργούν ελαφρώς καλύτερα από τους 

κανόνες AR(autoregressive) για τα Dow Jones και Standard and Poor 500 . 

 Οι  Richard Deaves, Jin Lei & Michael Schröder (2019) χρησιμοποιώντας τον πίνακα 

ZEW των προβλέψεων του Γερμανικού χρηματιστηρίου , διαπίστωσαν, ότι οι αδύναμοι 

παράγοντες πρόβλεψης τείνουν να είναι υπερβολικοί, με την έννοια ότι παρέχουν 

ακραίες προβλέψεις και τα διαστήματα εμπιστοσύνης τους είναι λιγότερο πιθανό να 

περιέχουν ενδεχόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, δείχνουν ότι τα επεξεργασμένα 

φίλτρα που βασίζονται στην πρόβλεψη της ακρίβειας των παρελθοντικών επιδόσεων 

σε σχέση με τα short rolling windows, (εγκυρότητα πρόβλεψης ενός μοντέλου), είναι 

κάπως επιτυχημένα στη βελτίωση της προβλεψιμότητας. 

 Κάποιοι συγγραφείς όπως οι Zhijuan Chen , William T. Lin , Changfeng Ma & 

Zhenlong Zheng (2013) εξέτασαν κατά πόσο η διαπραγμάτευση μεμονωμένων 

επενδυτών επηρεάζει τις αποδόσεις των μετοχών σε σύντομο χρονικό ορίζοντα.    

Εξέτασαν για την Ταϊβαν την προβλεψιμότητα των αποδόσεων μετοχών με βάση στην 

ατομική διαπραγμάτευση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ταξινόμησης χαρτοφυλακίου 

και τη μέθοδο παλινδρόμησης Fama-MacBeth. Κατέληξαν ότι η ανισορροπία στην 

ατομική διαπραγμάτευση προβλέπει αρνητικά τις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών. 

Έτσι οι μεμονωμένοι επενδυτές μπορούν να θεωρηθούν ως noise traders, (οι επενδυτές 

που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την αγορά και πώληση συναλλαγών χωρίς την 

υποστήριξη επαγγελματικών συμβουλών ή   ανάλυσης ) . 

Οι Dev Shah, Haruna Isah and Farhana Zulkernine (2019)  παρουσίασαν πρώτα μια 

συνοπτική ανασκόπηση των χρηματιστηριακών αγορών και της ταξινόμησης των 

μεθόδων πρόβλεψης αυτών. Στη συνέχεια, εστίασαν σε μερικά από τα ερευνητικά 

επιτεύγματα στην ανάλυση των μετοχών και στην πρόβλεψη. Δημιουργούν συζήτηση 

γύρω από τεχνικές, θεμελιώδεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις, 

που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των μετοχών και παρουσιάζουν ορισμένες 

προκλήσεις και ευκαιρίες έρευνας σε αυτόν τον τομέα . 
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Έχοντας ένα μη Bayesian χρονικό μοντέλο, που αναπτύσσεται με την εισαγωγή της 

έννοιας του βαθμού απόδοσης της αγοράς , που διαφέρει με την πάροδο του χρόνου 

και που μπορεί να θεωρηθεί  ως μια αντανάκλαση της ιδέας ότι η συνεχής τεχνολογική 

πρόοδος μεταβάλλει το εμπόριο με την πάροδο του χρόνου . Οι Mikio Ito, Akihiko 

Noda & Tatsuma Wada (2016) με νέες μεθοδολογίες και ένα νέο μέτρο του βαθμού 

απόδοσης της αγοράς, εξέτασαν αν η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ εξελίσσεται 

με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται στους ελέγχους τους , ένα 

μοντέλο αυτόματης αντίστροφης TV-AR , (Το Time Varying AR χρησιμοποιείται για 

να ταιριάξει ένα αυτοπαλίνδρομο μοντέλο με χρονομετρητικούς συντελεστές ), που 

διαφέρει από το χρόνο. Πιστεύουν ότι θα δώσει στους ερευνητές μια πιο 

εμπεριστατωμένη εικόνα της αποτελεσματικότητας της αγοράς. 

 Επιδίωξη ώστε να δείξουν την προβλεψιμότητα των αποδόσεων των 

χρηματιστηριακών αγορών και να εξηγήσουν τη φύση αυτής της προβλεψιμότητας 

έγινε από τους Dimitri Kroujiline, Maxim Gusev, Dmitry Ushanov, Sergey V. Sharov 

& Boris Govorkov (2016) .Στόχος τους είναι να δοκιμάσουν αυτή την προβλεψιμότητα 

σε πραγματικό επίπεδο. 

 Ένα από τα πρώτα άρθρα σε δείκτες μελλοντικών arbitrage, (είναι μια μέθοδος στο 

χρηματιστήριο να αγοράζεις κάτι σε ένα μέρος και να το πουλάς σε άλλο μέρος την 

ίδια στιγμή, για να δημιουργήσεις κέρδος), επενδύσεων των  Ming-Yuan Leon Li 

(2010) μελέτησε τις επιπτώσεις μιας arbitrage επένδυσης σε μελλοντικούς δείκτες 

μετοχών και το πόσο αποτελεσματικό είναι, χρησιμοποιώντας Vector Error Correction 

Model. Σε αντίθεση με  προηγούμενες μελέτες που επικεντρώνονται στην εξέταση  

μελετών, που περιλαμβάνουν ώριμες χρηματιστηριακές αγορές, η μελέτη αυτή, όχι 

μόνο υιοθετεί τη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ S & P 500, αλλά και προσθέτει 

ανάλυση μιας αναδυόμενης χρηματιστηριακής αγοράς της Oυγγαρίας BSI και εξετάζει 

τις διαφορές μεταξύ τους . 

 Οι Andreas Simon & John Nowland (2014) ερεύνησαν και εξέτασαν αν οι προβλέψεις 

των αναλυτών σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη (LTG= long term growth) είναι 

μια προσπάθεια των αναλυτών να κατανοήσουν καλύτερα τις μελλοντικές προοπτικές 

των εταιρειών, καταδεικνύοντας τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα που αποκόμισαν 

κατά το παρελθόν οι επενδυτές, από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στις 

προβλέψεις των αναλυτών LTG . 

 Στο άρθρο των  P. L. Varson & M. J. P. Selby (1997) έγιναν δοκιμές μελετών για τις 

ενδοημερήσιες σχέσεις μολύβδου / υστέρησης , μεταξύ μιας δεδομένης τιμής μετοχής 

και της αξίας της που προκύπτει από τις τιμές των επιλογών της μετοχής. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των 5 ημερών διαπραγμάτευσης, πριν από 
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τις ανακοινώσεις κερδών με σημαντικά στοιχεία πληροφόρησης , οι έμμεσες αξίες 

μετοχών προηγούνταν των αντίστοιχων τιμών που παρατηρήθηκαν κατά 15 λεπτά . 

 Κάποιοι άλλοι πιο εμπειρικά όπως οι Ehsan Ahmed , J. Barkley Rosser Jr. & 

Jamshed Y. Uppal (2010) έδειξαν  ότι, για ένα σύνολο είκοσι επτά αναδυόμενων 

αγορών σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για την παρουσία 

μη γραμμικών κερδοσκοπικών φυσαλίδων(bubbles) στις χρηματιστηριακές αγορές 

κατά την περίοδο 1995-2006 . 

 Μία ξεχωριστή μελέτη, αυτή της Katherine Gleason (2007), διερευνά τον αντίκτυπο 

του ανταγωνισμού των διαμορφωτών αγοράς, στη σχέση μεταξύ μετοχικού κεφαλαίου 

bid-ask spreads, (είναι το ποσό κατά το οποίο η τιμή αγοράς υπερβαίνει την τιμή 

προσφοράς ενός περιουσιακού στοιχείου στην αγορά) και τον συναλλακτικό κίνδυνο . 

Είναι η πρώτη μελέτη που αποδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ των εσωτερικών spread και 

των αγορών εμπιστευτικών πληροφοριών είναι ισχυρότερη όταν υπάρχουν λιγότεροι 

διαμορφωτές της αγοράς . 

 Επίσης πιο εμπειρικά για την ανάπτυξη χρηματιστηριακής αγοράς ασχολήθηκαν και 

οι Syed Mujahid Hussain, Timo Korkeamäki, Danielle Xu & Ashfaque Hasan Khan 

(2015), όπου μελέτησαν τους καθοριστικούς παράγοντες της ανάπτυξης της 

χρηματιστηριακής αγοράς και την αύξηση των επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο 

εξωτερικό στο Πακιστάν. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι σε αντίθεση με τα 

στοιχεία από αναπτυγμένες αγορές, τα συνολικά αποθέματα μετοχών δεν 

καθοδηγούνται από μακροοικονομικά βασικά στοιχεία στο Πακιστάν και 

υποδηλώνουν ότι έχει έλλειψη  ισχυρού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου. 

 Ακόμα ένα επίσης ξεχωριστό άρθρο επεκτείνει την εμπειρική βιβλιογραφία σχετικά 

με την αποδοτικότητα των χρηματιστηριακών αγορών στις ΗΠΑ, εφαρμόζοντας μια 

πληθώρα  δοκιμών μοναδιαίας ρίζας  . Το άρθρο αυτό των Vasudeva Murthy , Kenneth 

Washer & John Wingender (2011), σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες, 

χρησιμοποιεί μια αναλυτική προσέγγιση με τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος του 

βιομηχανικού μέσου Dow Jones , του NASDAQ και S&P 500, για την περίοδο του 

Φεβρουαρίου 1971 έως τέλος Δεκέμβρη του 2009 και διαπιστώνει  ότι οι τρεις μεγάλες 

σειρές τιμών μετοχών είναι μη σταθερές, υποδεικνύοντας ότι δεν ακολουθούν μια 

πορεία τάσης . 

 Μελέτη των Chou-Wen Wang & Ting-Yi Wu (2008) , εξέτασε εμπειρικά τις επιδόσεις 

του μοντέλου Future Option με βασικό κίνδυνο (FOBR), που προτείνεται από τους 

Wang et al. (2005). The Black Model (Το Μαύρο Μοντέλο) (1976) χρησιμοποιείται ως 

ανταγωνιστικό μοντέλο σε αυτό το εμπειρικό τεστ. Το μοντέλο FOBR ελέγχεται 

εμπειρικά χρησιμοποιώντας τα ημερήσια δεδομένα του S&P 500 call options, 

(δικαίωμα , αλλά όχι υποχρέωση αγοράς μετοχής σε ένα συγκεκριμένο εύρος χρόνου), 
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για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Το μοντέλο ξεπερνά το μοντέλο Black, 

λόγω της καλύτερης πρόβλεψης.  

 Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα άρθρα αυτό του Clive W.J. Granger \Forecasting 

stock market prices: Lessons for forecasters  (1992) , που εκπαιδεύει ακόμα παραπάνω 

τους προγνώστες χρηματιστηρίου, αναφέρει ότι για να γίνει αποδεκτό ένα  «μοντέλο 

πρόβλεψης», πρέπει να δείξει ότι στην πραγματικότητα προβλέπει, ότι δεν είναι αρκετό 

να παράγεται ένα  μοντέλο παλινδρόμησης που αξιολογείται μόνο στο δείγμα. Όχι μόνο 

πρέπει να αξιολογηθούν τα μοντέλα που προτείνονται για την παροχή χρήσιμων 

προβλέψεων για τις μεταβολές των τιμών ή τις αποδόσεις, για την παροχή κερδοφόρων 

στρατηγικών , αλλά και οι προβλέψεις αποδόσεων πρέπει να διορθωθούν για τα 

επίπεδα κινδύνου και επίσης για το κόστος συναλλαγής. Η κατάληξη είναι ότι η 

απόδειξη της αποτελεσματικής αγοράς είναι αδύνατη . 

 

 

2. ΕΛΕΓΧΟΙ 

    2.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΜΕΤΑΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

DCOILWTICO Πετρέλαιο  Wti 

SP500 Δείκτης Sp500 

DTB1YR Treasure Bill Tb 

RNUSBIS Περιορισμένη 

συναλλαγματική 

ισοτιμία  

Rnexr 

INDPRO ΑΕΠ  GDP 

DEXUSEU Συναλλαγματική 

ισοτιμία  

Exrate 

UNEMPLOY Ανεργία  Unemploy 
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2.2 UNIT ROOT TESTS  

 
  Δοκιμή μοναδιαίας ρίζας , ελέγχει εάν η μεταβλητή της χρονοσειράς είναι μη στατική 
και διαθέτει ρίζα μονάδας .Η μηδενική υπόθεση ορίζεται γενικά ως η παρουσία ρίζας 
μονάδας και η εναλλακτική υπόθεση είναι είτε η στάσιμη κατάσταση, η σταθερότητα 
της τάσης , είτε η εκρηκτική ρίζα ανάλογα με τη δοκιμή που χρησιμοποιείται. 

  Μετατρέψαμε τις μεταβλητές μας σε λογαριθμικές διαφορές. 

 

Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν είναι : 

• ADF Augmented Dickey-Fuller test statistic (μηδενική υπόθεση (H0) ότι η μεταβλητή 
έχει μοναδιαία ρίζα) 

• KPSS Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (μηδενική υπόθεση (H0) ότι η μεταβλητή 
είναι στάσιμη (Stationary)) 

  Για αυτούς τους ελέγχους θα δούμε αν απορρίπτεται (rejected) ή όχι (non rejected) η 
μηδενική υπόθεση (H0)  . 

Ελέγχουμε για στατιστική σημαντικότητα 5% (όπου * απόρριψη μηδενικής υπόθεσης 
H0) .  

 

 ADF ADF KPSS KPSS 
 Level 1st Difference Level 1st Difference 
l_exrate -0.368377 -6.158408* 0.281126 0.127179 
l_gdp -1.537739 -7.994259* 0.938830* 0.235691 
l_sp500 -0.678154 -9.972187* 0.943613* 0.033613 
l_unemploy 1.223890 -9.633681* 0.934866* 0.327439 
l_rnexr -0.257028 -4.896458* 0.670381* 0.078354 
l_wti -1.805672 -5.161179* 0.206380 0.323560 
D_tb -3.012896 10.70129* 0.128560 0.035713 

 

 

  Λαμβάνοντας υπόψιν τους ελέγχους μας για να γίνουν στάσιμες οι μεταβλητές θα πρέπει 
να τις μετατρέψουμε μεταβλητές σε  πρώτες διαφορές (λογαριθμικές).  
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2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ AR 

 

 

  Χρησιμοποιούμε κριτήρια πληροφορίας έτσι ώστε να προσδιορίσουμε τον αριθμό των 

υστερήσεων μέσω του EVIEWS [Lag Legth Criteria] 

 

 
VAR Lag Order Selection Criteria    
Endogenous variables: L_SP500     
Exogenous variables: C      
Date: 08/23/20   Time: 19:00    
Sample: 2010M05 2015M04     
Included observations: 55    
       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
0  14.84297 NA   0.035393 -0.503381 -0.466884 -0.489267 
1  111.3986   186.0890*   0.001096*  -3.978130*  -3.905137*  -3.949903* 
2  111.7512  0.666731  0.001122 -3.954589 -3.845098 -3.912248 
3  111.7622  0.020375  0.001164 -3.918624 -3.772637 -3.862170 
4  112.0782  0.574657  0.001193 -3.893754 -3.711269 -3.823186 
5  112.3254  0.440352  0.001227 -3.866377 -3.647395 -3.781695 
       
       
 * indicates lag order selected by the criterion   
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
 FPE: Final prediction error    
 AIC: Akaike information criterion    
 SC: Schwarz information criterion    
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 
 
 

  Επιλέξαμε την Akaike (AIC) ως κριτήριο για τις υστερήσεις που θα 
χρησιμοποιήσουμε στο Αυτοπαλίνδρομο μοντέλο μας στη συνέχεια ,
παίρνοντας μία υστέρηση (-1) στην  SP500. 
 
Μέσω του γνωστού απλού AR(1) μοντέλου 
Yt = c0 + c1.Yt-1 + Ut 
 
Όπου: 
 
Yt  Εξαρτημένη 

C0 Σταθερά  
C1 Συντελεστής εξαρτημένης με 

υστέρηση 
Yt-1 Εξαρτημένη με υστέρηση 
Ut Στοχαστικός όρος 
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AR Μοντέλο με ερμηνευτικές μεταβλητές 
 
Yt = c0 + c1.Yt-1 + c2.Xt-1 + Ut 
 
Όπου: 
 
Yt  Εξαρτημένη 
C0 Σταθερά  
C1 Συντελεστής εξαρτημένης με 

υστέρηση 
Yt-1 Εξαρτημένη με υστέρηση 
C2 Συντελεστής της εκάστοτε 

ερμηνευτικής μεταβλητής που 
χρησιμοποιούμε  

Xt-1 Η εκάστοτε ερμηνευτική μεταβλητή 
που χρησιμοποιούμε 

Ut Στοχαστικός όρος 
 

  Τα μοντέλα που δημιουργήσαμε είναι: 

 

Ονομασία Μοντέλα 
AR DL_SP500 C DL_SP500 (-1) 
AR1 DL_SP500 C DL_SP500(-1) DL_EXRATE(-1) 
AR2 DL_SP500 C DL_SP500 (-1) D_TB(-1) 
AR3 DL_SP500 C DL_SP500(-1) DL_GDP(-1) 
AR4 DL_SP500 C DL_SP500(-1) DL_RNEXR(-1) 
AR5 DL_SP500 C DL_SP500(-1) DL_Unemploy(-1) 
AR6 DL_SP500 C DL_SP500(-1) DL_Wti(-1) 

 

 

3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
 

  Υπάρχουν δύο τιμές που είναι κρίσιμες για κάθε επενδυτή να γνωρίζει: α) την 

τρέχουσα τιμή της επένδυσης που έχει ή σχεδιάζει να αποκτήσει και β) την μελλοντική 

τιμή πώλησης. 

  Παρά ταύτα, οι επενδυτές επανεξετάζουν διαρκώς το παρελθόν ιστορικό τιμολόγησης 

και το χρησιμοποιούν για να επηρεάσουν τις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις τους. 

Μερικοί επενδυτές δεν θα επενδύσουν σε μία μετοχή ή δείκτη που έχει αυξηθεί 

υπερβολικά, επειδή υποθέτουν ότι οφείλεται σε διόρθωση, ενώ άλλοι επενδυτές 



20 
 

αποφεύγουν την πτώση των μετοχών, επειδή φοβούνται ότι θα συνεχίσουν να 

επιδεινώνονται. 

 

 

3.1 BUY AND HOLD 

 

    Είναι μια στρατηγική επένδυσης που εφαρμόζεται με την αγορά επενδυτικών τίτλων 

και την κατοχή τους για μεγάλες χρονικές περιόδους.  

   Επιπλέον, ένα επιχείρημα για τη στρατηγική Buy and Hold, είναι ότι ένας επενδυτής 

που κρατάει [κατέχει] μετοχές για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κάνει τόσες 

συναλλαγές.  

  Ένας λόγος που πολλοί επενδυτές προτιμούν να αγοράσουν και να κρατήσουν 

επενδύσεις είναι ότι δεν πληρώνουν φόρους κερδών. 

  Όταν και εφόσον κάποιος αποφασίσει να ακολουθήσει τη στρατηγική αυτή θα πρέπει 

να είναι για μεγάλο διάστημα π.χ. μέχρι τη συνταξιοδότησή του.  
  Οι περισσότεροι  θα επωφεληθούν από την εφαρμογή Buy and Hold στρατηγική , 

αλλά υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή 

για επένδυση . 

  Υπάρχουν ορισμένοι επενδυτές που ρισκάρουν και κάθε ημέρα πρέπει να ξοδεύουν 

πολύ χρόνο για να αναλύσουν και να ερευνήσουν την αγορά, ώστε να μπορούν να 

κάνουν τις συναλλαγές .  

  Υπάρχουν κάποιοι άλλοι επενδυτές που ξοδεύουν ώρες, αναλύοντας τις μετοχές και 

την αγορά και έχουν συνήθως πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες και στα στοιχεία 

της επιχείρησης που απαιτούνται . Η στρατηγική Buy and Hold ενδέχεται να μην είναι 

η επενδυτική τους στρατηγική . 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
  Θα πάρουμε μηνιαίες αποδόσεις από τις αρχικές και τελικές τιμές του δείκτη S&P 

500 και θα αποφασίσουμε ποιο διάστημα θα αγοράσουμε και πότε θα πουλήσουμε στην 

περίοδο των τελευταίων 10 ετών . 

 

Τύπος: 

r= (Pt-Pt-1)/Pt-1 στην ουσία (τελική τιμή - αρχική τιμή)/αρχική τιμή είναι η 

απόδοση μας 
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  Πολλαπλασιάσαμε την απόδοση που βρίσκαμε με το τρεχούμενο ποσό από 

01/05/2010 έως 01/04/2020 . 

 

3.2 MOVING AVERAGE 

 

  Η μέθοδος κινητού μέσου όρου είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες 

τεχνικές. Η κινούμενη μέση μέθοδος είναι μια ελκυστική μέθοδος ακολουθίας τάσεων. 

Έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας κερδοφόρος κανόνας συναλλαγών σε πολλές μελέτες 

(Brock et al. 1992, Bessembinder και Chan 1995). 

 Ο κινητός μέσος όρος (MA) είναι ένα απλό τεχνικό εργαλείο ανάλυσης και από τους 

πιο διαδεδομένους, που εξομαλύνει τα δεδομένα τιμών, δημιουργώντας μια διαρκώς 

ενημερωμένη μέση τιμή. Ο μέσος όρος λαμβάνεται για μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, όπως 5 μέρες , 5 μήνες κ.α. , οποιαδήποτε χρονική περίοδο επιλέγει ο 

επενδυτής. 

 Εάν η τιμή είναι πάνω από ένα κινούμενο μέσο όρο, η τάση είναι αυξημένη.  

 Εάν η τιμή είναι κάτω από ένα κινούμενο μέσο όρο, η τάση είναι μειωμένη. 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

  Ξεκινήσαμε αυτήν τη στρατηγική βάζοντας 1$ από 01/05/2010 έως01/04/2020 .Αν ο 

κινητός μέσος ήταν μεγαλύτερος από την απόδοση, τότε μπαίναμε στο      

χρηματιστήριο. Αν όχι, δεν μπαίναμε. Και στην περίπτωση όπου δεν μπαίναμε, βάζαμε 

τα λεφτά στην τράπεζα (treasure bill  όπου μετατράπηκε σε μηνιαία μορφή). 

 

  Πρώτα χρησιμοποιήσαμε αυτήν την στρατηγική με τριμηνιαίο κινητό μέσο (MA) στη 

συνέχεια εξαμηνιαίο και τέλος δωδεκάμηνο . 
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3.3 AUTOREGRESSIVE MODEL 

  Ένα στατιστικό μοντέλο είναι αυτορυθμιζόμενο / αυτοπαλίνδρομο, αν προβλέπει 

μελλοντικές τιμές βάσει προηγούμενων τιμών. Για παράδειγμα, ένα autoregressive 

μπορεί να επιδιώξει να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές μιας μετοχής με βάση τις 

προηγούμενες επιδόσεις της. 

  Χρησιμοποιούνται ευρέως στην τεχνική ανάλυση για την πρόβλεψη μελλοντικών 

τιμών. Προβλέπουν μελλοντικές τιμές βάσει προηγούμενων τιμών, υποθέτοντας ότι 

το μέλλον θα μοιάζει με το παρελθόν. 

Ως εκ τούτου, μπορούν να αποδειχθούν ανακριβείς υπό ορισμένες συνθήκες αγοράς, 

όπως οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 

  Δημιουργήσαμε αυτοπαλίνδρομα μοντέλα τις ημερομηνίες 01/05/2015 έως 

01/01/2020 και  για κάθε μία από τις μεταβλητές μας ξεχωριστά  με την SP500, ως 

εξαρτημένη μεταβλητή . 

  Για κάθε ένα από τα μοντέλα μας κάναμε μια πρόβλεψη . 

AR 

Variable Coefficient 
C 0,014891 
DL_SP500(-1) -0,24799 

 

AR1 

Variable Coefficient 
C 0,013468 
DL_SP500(-1) -0,189051 
DL_EXRATE(-1) -0,299593 

 

AR2 

Variable Coefficient 
C 0,015238 
DL_SP500(-1) -0,26308 
D_TB(-1) 0,092616 
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AR3 

Variable Coefficient 
C 0,01571 
DL_SP500(-1) -0,24711 
DL_GDP(-1) -0,44114 

 

AR4 

Variable Coefficient 
C 0,014431 
DL_SP500(-1) -0,23257 
DL_RNEXR(-1) 0,131202 

 

AR5 

Variable Coefficient 
C 0,01705 
DL_SP500(-1) -0,21724 
DL_UNEMPLOY(-1) 0,26053 

 

AR6 

Variable Coefficient 
C 0,015816 
DL_SP500(-1) -0,28614 
DL_WTI(-1) 0,067346 
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4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

 

  Η σύγκριση επενδυτικών στρατηγικών είναι πολύ σημαντική για την αντίληψη του 

Χρηματιστηρίου . 

 

Σύγκριση Buy and Hold και Moving Average 

 

  Τα γραφήματα μας δείχνουν σε πορτοκαλί γραμμή τη στρατηγική Buy and Hold και 
σε μπλε γραμμή τον κινητό μέσο Moving Average . 

 

 

 
  Με τριμηνιαίο Κινητό μέσο όρο 01/06/2010 – 01/04/2020 

 

Buy and Hold Moving Average Διαφορά 
2,775514 $ 2,120952 $ 30,80% υπέρ της B&H 
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  Με εξαμηνιαίο Κινητό μέσο όρο 01/09/2010_01/04/2020 

 

Buy and Hold Moving Average Διαφορά 
2,467 $ 1,7958593 $ 37,37% υπέρ της B&H 

 

 

 

  Με Δωδεκάμηνο Κινητό μέσο όρο 01/03/2011_01/04/2020 

 

Buy and Hold Moving Average Διαφορά 
2,16505 $ 1,579845219 $ 37,04% υπέρ της B&H 
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  Από ότι βλέπουμε και στα τρία γραφήματα η διαφορά είναι μεγάλη υπέρ της 
στρατηγικής Buy & Hold, σε σχέση με αυτήν του Moving Average. Πόσο μάλλον εάν 
βάζαμε και Transaction Cost , τότε η διαφορά θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη . 

  Συνεπώς , η πιο σωστή στρατηγική στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι με διαφορά 
αυτή της Buy & Hold 

 

 

Σύγκριση Buy and Hold , Autoregressive Model και Moving 
Average 

 

Σύγκριση για τις 60 τελευταίες παρατηρήσεις που κάναμε πρόβλεψη (από 04/2015 έως 
04/2020). 

  Τα γραφήματα μας δείχνουν σε πορτοκαλί γραμμή τη στρατηγική Buy and Hold και 
σε μπλε γραμμή το/τα Αυτοπαλίνδρομο/α μοντέλο/α. 

 

 

Ονομασία Μοντέλα 
AR DL_SP500 C DL_SP500 (-1) 
AR1 DL_SP500 C DL_SP500(-1) DL_EXRATE(-1) 
AR2 DL_SP500 C DL_SP500 (-1) D_TB(-1) 
AR3 DL_SP500 C DL_SP500(-1) DL_GDP(-1) 
AR4 DL_SP500 C DL_SP500(-1) DL_RNEXR(-1) 
AR5 DL_SP500 C DL_SP500(-1) DL_Unemploy(-1) 
AR6 DL_SP500 C DL_SP500(-1) DL_Wti(-1) 
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B&H AR MA 3 MA 6 MA 12 

1,4934 1,4957 1,1904 1,232 1,166 

 

 

 

B&H AR1 MA 3 MA 6 MA 12 

1,4934 1,4956 1,1904 1,232 1,166 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1 3 5 7 9 111315171921232527293133353739414345474951535557

B&H AR

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1 3 5 7 9 111315171921232527293133353739414345474951535557

B&H AR1

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ



28 
 

 

 

B&H AR2 MA 3 MA 6 MA 12 

1,4934 1,4969 1,1904 1,232 1,166 

 

 

 

B&H AR3 MA 3 MA 6 MA 12 

1,4934 1,1244 1,1904 1,232 1,166 
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B&H AR4 MA 3 MA 6 MA 12 

1,4934 1,4964 1,1904 1,232 1,166 

 

B&H AR5 MA 3 MA 6 MA 12 

1,4934 1, 5116 1,1904 1,232 1,166 
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B&H AR6 MA 3 MA 6 MA 12 

1,4934 1, 6781 1,1904 1,232 1,166 

 

 

Διαπιστώνουμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα είναι αυτά των AR6 και AR5. 

 

AR6 AR5 Διαφορά 

1, 6781 1, 5116 11% υπέρ της 
AR6 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν και τη τελευταία σύγκριση . Η πιο κερδοφόρα στρατηγική για τις 
60 τελευταίες παρατηρήσεις είναι η AR6 ( SP500 C SP500(-1) DL_Wti(-1) ) . 
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5 . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

  Στην εργασία αυτή παίρνοντας δεδομένα από 01/05/2010 έως 01/04/2020, εξετάσαμε 

τρεις στρατηγικές την Buy and Hold , τον Κινητό Μέσο (Moving Average) και ένα 

αυτοπαλίνδρομο μοντέλο , που θα προέβλεπε τις μελλοντικές τιμές του δείκτη S&P 

500 . 

  Αρχικά μελετήσαμε τις ερμηνευτικές μεταβλητές που θα βάζαμε στο μοντέλο μας , 

εξετάζοντας γραφήματα , ελέγχους μοναδιαίας ρίζας και μετατρέποντας τες σε 

λογαριθμικές πρώτες διαφορές. Στη συνέχεια κάναμε έλεγχο για τον αριθμό 

υστερήσεων , που θα χρειαστούμε, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το 

μοντέλο μας. 

  Ξεκινώντας με τη στρατηγική Buy and Hold,  υπολογίσαμε τις μηνιαίες αποδόσεις , 

ώστε στη συνέχεια να βρούμε πόσο κέρδος θα έχουμε στη συγκεκριμένη στρατηγική 

σε σχέση με τις άλλες δύο. 

  Στη στρατηγική Κινητού Μέσου (Moving Average) πήραμε τους κινητούς μέσους 

τριών περιπτώσεων. Τριών, έξι και δώδεκα μηνών κινητού μέσου, αποφασίζοντας 

ποιους μήνες θα επενδύσουμε και ποιους όχι . Στους μήνες που δεν επενδύσαμε , 

επενδύσαμε τα χρήματά μας σε Treasure Bills, εξοικονομώντας ένα σίγουρο ποσό και 

υπολογίσαμε συνολικά το κέρδος αυτών, βάζοντας 1$ , ως αρχικό ποσό, χωρίς κόστος 

συναλλαγής και συγκρίνοντας το κέρδος αυτό με τα κέρδη Buy and Hold των ίδιων 

περιπτώσεων με ίδιο αρχικό ποσό . 

  Στη συνέχεια φτιάξαμε ένα μοντέλο για κάθε μεταβλητή και από τον έλεγχο για 

αριθμό υστερήσεων , έχοντας τον δείκτη SP500 σε πρώτες λογαριθμικές διαφορές σαν 

εξαρτημένη μεταβλητή να ισούται με σταθερά και τον δείκτη με μία υστέρηση και μία 

μεταβλητή επιπλέον ξεχωριστά τη φορά, με τον ίδιο αριθμό υστερήσεων και 

προβλέψαμε τις μελλοντικές τιμές του δείκτη μας. Ξεκινώντας με 1$ και σε αυτή την 

στρατηγική, αποφασίζοντας ποιους μήνες θα επενδύσουμε και ποιους όχι, επενδύοντας 

τα χρήματά μας σε Treasure Bills τους μήνες που δεν επενδύαμε στον δείκτη 

εξοικονομώντας ένα σίγουρο ποσό και βρήκαμε για κάθε ένα από τα μοντέλα μας το 

τελικό ποσό , που θα είχαμε, συγκρίνοντας τα κέρδη αυτά με τα κέρδη της στρατηγικής 

Buy & Hold και Moving Average με τα ίδια δεδομένα και αρχικό ποσό . 
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Καταλήξαμε ότι ανάμεσα σε αυτές τις στρατηγικές η B&H υπερνικάει την Moving 

Average , αλλά χάνει από το AR μοντέλο με ερμηνευτικές μεταβλητές με πιο 

κερδοφόρα επενδυτική στρατηγική την AR6  (ερμηνευτική μεταβλητή: πετρέλαιο). 
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