
Χρηματιστηριακή και
Οικονομική Ανάπτυξη: Μια

εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. 
με την ανάλυση της αιτιότητας

ΚατιρτζόγλουΚατιρτζόγλου ΣοφίαΣοφία



Στόχος της εργασίας

ΔιεξαγωγήΔιεξαγωγή συμπερασμάτωνσυμπερασμάτων γιαγια τιςτις
οικονομικέςοικονομικές καικαι χρηματιστηριακέςχρηματιστηριακές
χρονολογικέςχρονολογικές σειρέςσειρές τωντων ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..

ΕπιτυγχάνεταιΕπιτυγχάνεται μεμε τηντην καταγραφήκαταγραφή τηςτης
αμερικάνικηςαμερικάνικης οικονομικήςοικονομικής
χρηματιστηριακήςχρηματιστηριακής πραγματικότηταςπραγματικότητας καικαι τηντην
εφαρμογήεφαρμογή ενόςενός μοντέλουμοντέλου γιαγια τηντην εκτίμησηεκτίμηση
τηςτης ενεν λόγωλόγω σχέσηςσχέσης..



Δομή εργασίας (1/2)

ΤοΤο πρώτοπρώτο κεφάλαιοκεφάλαιο είναιείναι εισαγωγικόεισαγωγικό..
ΣτοΣτο δεύτεροδεύτερο κεφάλαιοκεφάλαιο αναφέρεταιαναφέρεται ηη οικονομικήοικονομική
κατάστασηκατάσταση τωντων ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..
ΣτοΣτο τρίτοτρίτο κεφάλαιοκεφάλαιο περιγράφεταιπεριγράφεται ηη
χρηματιστηριακήχρηματιστηριακή αγοράαγορά τηςτης χώραςχώρας..
ΣτοΣτο τέταρτοτέταρτο παρουσιάζονταιπαρουσιάζονται οιοι χρηματιστηριακοίχρηματιστηριακοί
δείκτεςδείκτες..
ΣτοΣτο πέμπτοπέμπτο κεφάλαιοκεφάλαιο αναφέρονταιαναφέρονται οιοι
σημαντικότερεςσημαντικότερες χρηματιστηριακέςχρηματιστηριακές κρίσειςκρίσεις τουτου
NYSE.NYSE.



Δομή εργασίας (2/2)

ΣτοΣτο έκτοέκτο κεφάλαιοκεφάλαιο καταγράφονταικαταγράφονται οιοι παράγοντεςπαράγοντες
πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν τιςτις τιμέςτιμές τωντων μετοχώνμετοχών..
ΣτοΣτο έβδομοέβδομο κεφάλαιοκεφάλαιο πραγματοποιείταιπραγματοποιείται μιαμια
βιβλιογραφικήβιβλιογραφική ανασκόπησηανασκόπηση..
ΣτοΣτο όγδοοόγδοο κεφάλαιοκεφάλαιο αναφέρεταιαναφέρεται ηη εξειδίκευσηεξειδίκευση
τουτου υποδείγματοςυποδείγματος καικαι τατα στοιχείαστοιχεία..
ΣτοΣτο ένατοένατο κεφάλαιοκεφάλαιο περιγράφεταιπεριγράφεται ηη μεθοδολογίαμεθοδολογία
πουπου χρησιμοποιήθηκεχρησιμοποιήθηκε..
ΣτοΣτο δέκατοδέκατο κεφάλαιοκεφάλαιο παρουσιάζονταιπαρουσιάζονται τατα
συμπεράσματασυμπεράσματα..



Οικονομικά στοιχεία για τις
Η.Π.Α.

ΡυθμόςΡυθμός μεγέθυνσηςμεγέθυνσης
στοστο 4%.4%.
ΑνεργίαΑνεργία υποχωρείυποχωρεί..
ΠαραγωγήΠαραγωγή αυξάνεταιαυξάνεται..
ΧαμηλάΧαμηλά επιτόκιαεπιτόκια..
ΑνοδικήΑνοδική πορείαπορεία
πληθωρισμόςπληθωρισμός..

ΆνοδοΆνοδο κερδοφορίακερδοφορία τηςτης
βιομηχανίαςβιομηχανίας..
ΈλλειμμαΈλλειμμα εμπορικούεμπορικού
ισοζυγίουισοζυγίου..
ΔιευρυνόμενοςΔιευρυνόμενος
ιδιωτικόςιδιωτικός δανεισμόςδανεισμός..
ΦούσκαΦούσκα στιςστις τιμέςτιμές τωντων
ακινήτωνακινήτων..



Χρηματιστηριακή αγορά (1/2)

ΦυσικάΦυσικά χρηματιστήριαχρηματιστήρια
NYSE: NYSE: μετοχέςμετοχές 2.800 2.800 εταιρειώνεταιρειών (80% (80% τουτου όγκουόγκου
συναλλαγώνσυναλλαγών).).
AMEX: AMEX: μετοχέςμετοχές 812 812 εταιρειώνεταιρειών (10% (10% τουτου όγκουόγκου
συναλλαγώνσυναλλαγών).).
ΆλλαΆλλα 7 7 επίσημαεπίσημα καταχωρημένακαταχωρημένα χρηματιστήριαχρηματιστήρια
((υπόλοιπουπόλοιπο ποσοστόποσοστό τουτου όγκουόγκου συναλλαγώνσυναλλαγών).).
ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά χρηματιστήριαχρηματιστήρια
NASDAQNASDAQ: : μετοχέςμετοχές 3.300 3.300 εταιρειώνεταιρειών..



Χρηματιστηριακή αγορά (2/2)

ΤοΤο NYSENYSE έχειέχει κεφαλαιοποίησηκεφαλαιοποίηση πάνωπάνω απόαπό 20 20 
τρισεκατομμύριατρισεκατομμύρια δολάριαδολάρια καικαι θέτειθέτει αυστηράαυστηρά
κριτήριακριτήρια εισαγωγήςεισαγωγής τωντων εταιρειώνεταιρειών σεσε αυτόαυτό..
ΤοΤο NYSENYSE καικαι τοτο AMEX AMEX λειτουργούνλειτουργούν μεμε τηντην αρχήαρχή
τηςτης δημοπρασίαςδημοπρασίας. . ΟιΟι διαφοροποιήσειςδιαφοροποιήσεις στονστον τρόποτρόπο
λειτουργίαςλειτουργίας τουςτους οφείλονταιοφείλονται στηστη κεφαλαιοποίησηκεφαλαιοποίηση
τωντων εισηγμένωνεισηγμένων εταιρειώνεταιρειών τουςτους..
ΤοΤο NASDAQ NASDAQ λειτουργείλειτουργεί μεμε τουςτους δημιουργούςδημιουργούς
αγοράςαγοράς. . 
ΣτοΣτο NYSENYSE διαπραγματεύονταιδιαπραγματεύονται οιοι μετοχέςμετοχές τουτου
ΟΟ..ΤΤ..ΕΕ. . καικαι τηςτης ΕθνικήςΕθνικής ΤράπεζαςΤράπεζας..



Χρηματιστηριακοί δείκτες (1/2)

ΚάθεΚάθε χρηματιστήριοχρηματιστήριο έχειέχει τουςτους δικούςδικούς τουτου δείκτεςδείκτες..
ΟιΟι γνωστότεροιγνωστότεροι δείκτεςδείκτες είναιείναι οο Dow Jones Dow Jones 
Industrial Average Industrial Average καικαι οο Standard and PoorStandard and Poor’’s 500.s 500.
ΟΟ Dow Jones Industrial Average Dow Jones Industrial Average είναιείναι οο δείκτηςδείκτης
τωντων 30 30 μεγαλύτερωνμεγαλύτερων αμερικάνικωναμερικάνικων βιομηχανικώνβιομηχανικών
εταιρειώνεταιρειών. . ΟιΟι τελευταίεςτελευταίες χαρακτηρίζονταιχαρακτηρίζονται γιαγια τηντην
ισχυρήισχυρή κεφαλαιακήκεφαλαιακή τουςτους βάσηβάση καικαι τατα υψηλάυψηλά
μερίσματαμερίσματα πουπου διανέμουνδιανέμουν. . ΟιΟι μετοχέςμετοχές τουςτους είναιείναι
γνωστέςγνωστές ωςως blue chips.blue chips.



Χρηματιστηριακοί δείκτες (2/2)

O Standard and PoorO Standard and Poor’’s 500 s 500 απαρτίζεταιαπαρτίζεται απόαπό 400 400 
βιομηχανικέςβιομηχανικές εταιρείεςεταιρείες, 40 , 40 κοινήςκοινής ωφελείαςωφελείας, 40 , 40 
χρηματοοικονομικέςχρηματοοικονομικές καικαι 25 25 μεταφορώνμεταφορών..
ΗΗ χρηματιστηριακήχρηματιστηριακή βαρύτηταβαρύτητα τουτου Dow Jones Dow Jones 
Industrial Average Industrial Average είναιείναι αδιαμφισβήτητηαδιαμφισβήτητη..
ΩστόσοΩστόσο μεγάλημεγάλη μερίδαμερίδα θεωρείθεωρεί ότιότι οο Standard and Standard and 
PoorPoor’’s 500 s 500 είναιείναι ικανόςικανός νανα απεικονίσειαπεικονίσει τοτο εύροςεύρος
τηςτης χρηματιστηριακήςχρηματιστηριακής αγοράςαγοράς..
ΚαιΚαι οιοι δύοδύο δείκτεςδείκτες κινούνταικινούνται σχεδόνσχεδόν
πανομοιότυπαπανομοιότυπα..



Κρίσεις στο NYSE (1/2)

ΑναπόσπαστοΑναπόσπαστο κομμάτικομμάτι τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας τωντων
χρηματιστηρίωνχρηματιστηρίων..
ΤοΤο NYSE NYSE αντιμετώπισεαντιμετώπισε 8 8 μεγάλεςμεγάλες κρίσειςκρίσεις απόαπό τοτο
1869 1869 μέχριμέχρι τοτο 2001.2001.
ΟιΟι αιτίεςαιτίες καικαι οιοι συνθήκεςσυνθήκες ήτανήταν διαφορετικέςδιαφορετικές κάθεκάθε
φοράφορά..
ΤοΤο ίδιοίδιο καικαι οιοι επιπτώσειςεπιπτώσεις τουςτους στηνστην παγκόσμιαπαγκόσμια
οικονομίαοικονομία..
ΗΗ διάρκειαδιάρκεια ανάρρωσηςανάρρωσης καικαι ανάκαμψηςανάκαμψης τωντων
αγορώναγορών κράτησεκράτησε άλλοτεάλλοτε μίαμία μέραμέρα καικαι άλλοτεάλλοτε 25 25 
χρόνιαχρόνια..



Κρίσεις στο NYSE (2/2)

ΣτιςΣτις 29 29 ΟκτωβρίουΟκτωβρίου τουτου 1929 1929 σημειώθηκεσημειώθηκε μιαμια απόαπό
τιςτις μεγαλύτερεςμεγαλύτερες κρίσειςκρίσεις. . ΟιΟι αιτίεςαιτίες ήτανήταν ηη
ανεξέλεγκτηανεξέλεγκτη αύξησηαύξηση τωντων τιμώντιμών τωντων μετοχώνμετοχών, , ηη
ατολμίαατολμία τηςτης κυβέρνησηςκυβέρνησης νανα επέμβειεπέμβει καικαι οο πανικόςπανικός
τωντων επενδυτώνεπενδυτών. . ΑκολούθησεΑκολούθησε οικονομικήοικονομική κρίσηκρίση
μέχριμέχρι τοτο 1933 1933 πουπου συμπαρέσυρεσυμπαρέσυρε καικαι οικονομίεςοικονομίες
άλλωνάλλων χωρώνχωρών. . 
ΗΗ τελευταίατελευταία μεγάλημεγάλη κρίσηκρίση συνέβησυνέβη στιςστις 11 11 
ΣεπτεμβρίουΣεπτεμβρίου τουτου 2001. 2001. ΑιτίεςΑιτίες τηςτης κρίσηςκρίσης
αποτέλεσαναποτέλεσαν οιοι τρομοκρατικέςτρομοκρατικές επιθέσειςεπιθέσεις στουςστους
δίδυμουςδίδυμους πύργουςπύργους καικαι στοστο ΠεντάγωνοΠεντάγωνο..



Παράγοντες που επηρεάζουν τις
τιμές των μετοχών (1/3)

1.1. ΠαράγοντεςΠαράγοντες πουπου αφορούναφορούν τηντην εταιρείαεταιρεία καικαι τοντον
κλάδοκλάδο::

ΟικονομικήΟικονομική κατάστασηκατάσταση τηςτης εταιρείαςεταιρείας..
ΜελλοντικέςΜελλοντικές προοπτικέςπροοπτικές τηςτης εταιρείαςεταιρείας..
ΎψοςΎψος μερίσματοςμερίσματος πουπου διανέμειδιανέμει ηη επιχείρησηεπιχείρηση..
ΠοιότηταΠοιότητα διοίκησηςδιοίκησης καικαι ανθρώπινουανθρώπινου δυναμικούδυναμικού..
ΕισαγωγήΕισαγωγή νέωννέων καινοτομιώνκαινοτομιών καικαι σύγχρονηςσύγχρονης
τεχνολογίαςτεχνολογίας..
ΟικονομικήΟικονομική ευημερίαευημερία τουτου κλάδουκλάδου..



Παράγοντες που επηρεάζουν τις
τιμές των μετοχών (2/3)
2.2. ΟικονομικοίΟικονομικοί καικαι νομισματικοίνομισματικοί παράγοντεςπαράγοντες::

ΟικονομικήΟικονομική κατάστασηκατάσταση τηςτης χώραςχώρας..
ΕπίπεδοΕπίπεδο πληθωρισμούπληθωρισμού..
ΕξέλιξηΕξέλιξη πραγματικούπραγματικού εισοδήματοςεισοδήματος..
ΕπίπεδοΕπίπεδο τρεχόντωντρεχόντων επιτοκίωνεπιτοκίων..
ΎψοςΎψος απόδοσηςαπόδοσης μετοχήςμετοχής σεσε σχέσησχέση μεμε εναλλακτικέςεναλλακτικές
τοποθετήσειςτοποθετήσεις κεφαλαίουκεφαλαίου..
ΕπίπεδοΕπίπεδο ρευστότηταςρευστότητας καικαι προσφοράςπροσφοράς χρήματοςχρήματος..
ΦορολογικήΦορολογική πολιτικήπολιτική..
ΔιακυμάνσειςΔιακυμάνσεις στιςστις συναλλαγματικέςσυναλλαγματικές ισοτιμίεςισοτιμίες τωντων
νομισμάτωννομισμάτων..



Παράγοντες που επηρεάζουν τις
τιμές των μετοχών (3/3)
3.3. ΠροσδοκίεςΠροσδοκίες –– κοινωνικοίκοινωνικοί καικαι ψυχολογικοίψυχολογικοί

παράγοντεςπαράγοντες::
ΠροσδοκίαΠροσδοκία κέρδουςκέρδους..
ΠλαίσιοΠλαίσιο λειτουργίαςλειτουργίας καικαι εποπτείαςεποπτείας χρηματιστηρίουχρηματιστηρίου..
ΠληροφόρησηΠληροφόρηση καικαι χρηματιστηριακήχρηματιστηριακή παιδείαπαιδεία τουτου
κοινούκοινού..
ΨυχολογίαΨυχολογία..

4.4. ΠολιτικοίΠολιτικοί καικαι διεθνείςδιεθνείς παράγοντεςπαράγοντες::
ΠολιτικήΠολιτική κατάστασηκατάσταση τηςτης χώραςχώρας..
ΔιεθνείςΔιεθνείς συγκυρίεςσυγκυρίες όπωςόπως αναταραχέςαναταραχές, , συγκρούσειςσυγκρούσεις, , 
πόλεμοιπόλεμοι, , πετρελαϊκέςπετρελαϊκές κρίσειςκρίσεις, , κκ..άά..



Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (1/4)

1.1. ΕπιδράσειςΕπιδράσεις οικονομίαςοικονομίας στηστη χρηματιστηριακήχρηματιστηριακή
αγοράαγορά

Breeden (1979) Breeden (1979) καικαι Grossman and Grossman and ShillerShiller (1981) (1981) υπόυπό
τοτο πρίσμαπρίσμα συνολικήςσυνολικής κατανάλωσηςκατανάλωσης..
Chen et al. (1986) Chen et al. (1986) μεμε τητη ΘεωρίαΘεωρία τηςτης ΚερδοσκοπικήςΚερδοσκοπικής
ΤιμολόγησηςΤιμολόγησης ((επιτόκιαεπιτόκια, , πληθωρισμόςπληθωρισμός, , ομόλογαομόλογα, , 
βιομηχανικήβιομηχανική παραγωγήπαραγωγή).).
BeenstockBeenstock and Chan (1988) and Chan (1988) μεμε τητη ΘεωρίαΘεωρία τηςτης
ΚερδοσκοπικήςΚερδοσκοπικής ΤιμολόγησηςΤιμολόγησης γιαγια τοτο ΛονδίνοΛονδίνο
((επιτόκιαεπιτόκια, , κόστηκόστη εισροήςεισροής, , προσφοράπροσφορά χρήματοςχρήματος, , 
πληθωρισμόςπληθωρισμός).).



Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (2/4)

2.2. ΕπιδράσειςΕπιδράσεις χρηματιστηριακώνχρηματιστηριακών τιμώντιμών σεσε
μακροοικονομικέςμακροοικονομικές μεταβλητέςμεταβλητές

Fischer and Merton (1984)Fischer and Merton (1984)
MorckMorck et al. (1990)et al. (1990)
Blanchard et al. (1993)Blanchard et al. (1993)
ChirinkoChirinko and Schaller (1996)and Schaller (1996)

ΧρησιμοποίησανΧρησιμοποίησαν τητη θεωρίαθεωρία επένδυσηςεπένδυσης τουτου Tobin Tobin καικαι
διερεύνησανδιερεύνησαν χρηματιστηριακέςχρηματιστηριακές εταιρείεςεταιρείες πουπου
βρίσκοντανβρίσκονταν στηστη διαδικασίαδιαδικασία λήψηςλήψης επενδυτικώνεπενδυτικών
αποφάσεωναποφάσεων..



Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (3/4)
3.3. ΕπιδράσειςΕπιδράσεις μεταξύμεταξύ χρηματιστηριακήςχρηματιστηριακής αγοράςαγοράς

καικαι οικονομίαςοικονομίας μέσωμέσω τουτου μοντέλουμοντέλου VARVAR
Lee (1992) Lee (1992) γιαγια τιςτις ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ. (. (απόδοσηαπόδοση μετοχώνμετοχών, , 
επιτόκιαεπιτόκια, , βιομηχανικήβιομηχανική παραγωγήπαραγωγή, , πληθωρισμόςπληθωρισμός).).
Cheung and Ng (1998) Cheung and Ng (1998) γιαγια τιςτις ΓερμανίαΓερμανία, , ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ., ., 
ΙαπωνίαΙαπωνία, , ΙταλίαΙταλία, , ΚαναδάΚαναδά ((απόδοσηαπόδοση μετοχώνμετοχών, , τιμήτιμή
πετρελαίουπετρελαίου, , κατανάλωσηκατανάλωση, , χρηματικόχρηματικό απόθεμααπόθεμα, , 
παραγωγήπαραγωγή).).
GjerdeGjerde and and SaettemSaettem (1999) (1999) γιαγια τητη ΝορβηγίαΝορβηγία ((μεταξύμεταξύ
άλλωνάλλων απόδοσηαπόδοση μετοχώνμετοχών, , επιτόκιαεπιτόκια, , πληθωρισμόπληθωρισμό, , 
τιμήτιμή πετρελαίουπετρελαίου).).
AnsoteguiAnsotegui and Esteban (2002) and Esteban (2002) γιαγια τηντην ΙσπανίαΙσπανία
((χρηματιστηριακόςχρηματιστηριακός δείκτηςδείκτης ΜαδρίτηςΜαδρίτης, , πληθωρισμόςπληθωρισμός, , 
επιτόκιαεπιτόκια, , βιομηχανικήβιομηχανική παραγωγήπαραγωγή).).



Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (4/4)

ΝέεςΝέες πολιτικοοικονομικέςπολιτικοοικονομικές συνθήκεςσυνθήκες καικαι ηη
διεθνοποίησηδιεθνοποίηση τωντων χρηματοδοτικώνχρηματοδοτικών αγορώναγορών..

ΣχέσηΣχέση οικονομικήςοικονομικής μεγέθυνσηςμεγέθυνσης, , 
χρηματιστηριακήςχρηματιστηριακής ανάπτυξηςανάπτυξης καικαι τουτου βαθμούβαθμού
ανοίγματοςανοίγματος αγοράςαγοράς..

DritsakisDritsakis and and AdamopoulosAdamopoulos (2004) (2004) γιαγια τηντην ΕλλάδαΕλλάδα..



Εξειδίκευση υποδείγματος και
δεδομένα

ΓιαΓια τηντην ανάλυσηανάλυση τηςτης αιτιακήςαιτιακής σχέσηςσχέσης μεταξύμεταξύ τωντων
οικονομικώνοικονομικών καικαι χρηματιστηριακώνχρηματιστηριακών σειρώνσειρών
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται τοτο ακόλουθοακόλουθο μοντέλομοντέλο VARVAR::

U = (DJ, INF, IPI, RFR)U = (DJ, INF, IPI, RFR)
ΤαΤα στοιχείαστοιχεία είναιείναι μηνιαίαμηνιαία καικαι καλύπτουνκαλύπτουν τητη
χρονικήχρονική περίοδοπερίοδο απόαπό τοτο 1953 1953 –– 2004.2004.
ΟιΟι μεταβλητέςμεταβλητές είναιείναι εκφρασμένεςεκφρασμένες σεσε λογάριθμουςλογάριθμους
((L).L).
ΤαΤα δεδομέναδεδομένα προέρχονταιπροέρχονται απόαπό τιςτις βάσειςβάσεις
στατιστικώνστατιστικών δεδομένωνδεδομένων τηςτης EconStatsEconStats..



Μεθοδολογία

ΔιεξάγονταιΔιεξάγονται οιοι έλεγχοιέλεγχοι τηςτης στασιμότηταςστασιμότητας μέσωμέσω
τηςτης κλασικήςκλασικής καικαι σύγχρονηςσύγχρονης μεθόδουμεθόδου..
ΕξετάζεταιΕξετάζεται ηη μακροχρόνιαμακροχρόνια σχέσησχέση τωντων μεγεθώνμεγεθών μεμε
τητη συνολοκλήρωσησυνολοκλήρωση τωντων μεταβλητώνμεταβλητών ανάανά δύοδύο καικαι
στηστη συνέχειασυνέχεια τωντων πολλώνπολλών μεταβλητώνμεταβλητών..
ΑνιχνεύεταιΑνιχνεύεται ηη βραχυχρόνιαβραχυχρόνια σχέσησχέση τωντων μεγεθώνμεγεθών
μέσωμέσω τουτου υποδείγματοςυποδείγματος διόρθωσηςδιόρθωσης λαθώνλαθών..
ΑναλύονταιΑναλύονται οιοι σχέσειςσχέσεις συνολοκλήρωσηςσυνολοκλήρωσης μεμε τητη
μεθοδολογίαμεθοδολογία τουτου Johansen.Johansen.
ΠαρουσιάζονταιΠαρουσιάζονται οιοι αιτιακέςαιτιακές σχέσειςσχέσεις τωντων
μεταβλητώνμεταβλητών μεμε τοντον έλεγχοέλεγχο τουτου Granger.Granger.



Στασιμότητα (1/4)

1.1. ΚλασικοίΚλασικοί έλεγχοιέλεγχοι

1.1.   1.1.   ΓραφικήΓραφική παράστασηπαράσταση
ΤαΤα δεδομέναδεδομένα είναιείναι μημη στάσιμαστάσιμα
((ανοδικήανοδική πορείαπορεία καικαι απουσίααπουσία
σταθερούσταθερού μέσουμέσου όρουόρου).).

1.2.  1.2.  ΣυναρτήσειςΣυναρτήσεις αυτοσυσχέτισηςαυτοσυσχέτισης
ΟιΟι μεταβλητέςμεταβλητές είναιείναι μημη στάσιμεςστάσιμες
((αργήαργή μείωσημείωση προςπρος τοτο μηδένμηδέν
καθώςκαθώς αυξάνεταιαυξάνεται ηη χρονικήχρονική
υστέρησηυστέρηση).).
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Στασιμότητα (2/4)

2.2. ΣύγχρονοιΣύγχρονοι έλεγχοιέλεγχοι
1.1. 1.1. ΑπλόςΑπλός έλεγχοςέλεγχος τωντων Dickey Dickey –– Fuller (DF)Fuller (DF)

ΟΟ διαταρακτικόςδιαταρακτικός όροςόρος είναιείναι μιαμια ανεξάρτητηανεξάρτητη καικαι στάσιμηστάσιμη
διαδικασίαδιαδικασία..

1.2. 1.2. ΕπαυξημένοςΕπαυξημένος έλεγχοςέλεγχος τωντων Dickey Dickey –– Fuller (ADF)Fuller (ADF)
ΟΟ διαταρακτικόςδιαταρακτικός όροςόρος εμφανίζειεμφανίζει σειριακέςσειριακές
αυτοσυσχετίσειςαυτοσυσχετίσεις..
ΟΟ επαυξημένοςεπαυξημένος έλεγχοςέλεγχος τωντων Dickey Dickey –– FullerFuller παράγειπαράγει πιοπιο
αξιόπιστααξιόπιστα αποτελέσματααποτελέσματα..



Στασιμότητα (3/4)

1.1. ΈλεγχοςΈλεγχος σταστα επίπεδαεπίπεδα
10007.0 −=Δ tt LDJLDJ

3211 1078.02600.03485.00002.0 −−−− Δ+Δ+Δ+=Δ ttttt LINFLINFLINFLINFLINF
3211 1192.02125.02893.00232.00001.00796.0 −−−− Δ−Δ−Δ−−+=Δ ttttt LIPILIPILIPILIPItLIPI

10079.00141.0 −−=Δ tt LRFRLRFR

Μεταβλητή LDJ Μεταβλητή LINF Μεταβλητή LIPI Μεταβλητή LRFR

Κρίσ. 
Τιμές T-Stat. Κρίσ. 

Τιμές T-Stat. Κρίσ. 
Τιμές T-Stat. Κρίσ. 

Τιμές T-Stat.

-1.9399 3.4001 -1.9399 5.4199 -3.4192 -2.0383 -2.8665 -1.9618

ΟιΟι χρονολογικέςχρονολογικές σειρέςσειρές είναιείναι μημη στάσιμεςστάσιμες, , καθώςκαθώς οιοι στατιστικέςστατιστικές τιμέςτιμές τωντων
συναρτήσεωνσυναρτήσεων είναιείναι μεγαλύτερεςμεγαλύτερες απόαπό τιςτις κρίσιμεςκρίσιμες τιμέςτιμές τουτου MacKinnonMacKinnon
γιαγια επίπεδοεπίπεδο σημαντικότηταςσημαντικότητας 5%5%. . 



Στασιμότητα (4/4)

2.2. ΈλεγχοςΈλεγχος στιςστις πρώτεςπρώτες διαφορέςδιαφορές
19871.00057.0 −Δ−=ΔΔ tt LDJDJ

3211 1613.02160.04289.02412.00007.0 −−−− ΔΔ−ΔΔ−ΔΔ−Δ−=ΔΔ ttttt LINFLINFLINFLINFLINF
211 1267.03506.06551.10041.0 −−− ΔΔ+ΔΔ+Δ−=ΔΔ tttt LIPILIPILIPILIPI

3211 0480.00110.00810.00833.1 −−−− ΔΔ−ΔΔ+ΔΔ+Δ−=ΔΔ ttttt LRFRLRFRLRFRLRFRLRFR

Μεταβλητή DLDJ Μεταβλητή DLINF Μεταβλητή DLIPI Μεταβλητή DLRFR

Κρίσ. 
Τιμές T-Stat. Κρίσ. 

Τιμές T-Stat. Κρίσ. 
Τιμές T-Stat. Κρίσ. 

Τιμές T-Stat.

-2.8665 -24.579 -2.8665 -5.975 -2.8665 -19.427 -1.9399 -12.855

ΟιΟι χρονολογικέςχρονολογικές σειρέςσειρές είναιείναι στάσιμεςστάσιμες, , καθώςκαθώς οιοι στατιστικέςστατιστικές τιμέςτιμές τωντων
συναρτήσεωνσυναρτήσεων είναιείναι μικρότερεςμικρότερες απόαπό τιςτις κρίσιμεςκρίσιμες τιμέςτιμές τουτου MacKinnonMacKinnon γιαγια
επίπεδοεπίπεδο σημαντικότηταςσημαντικότητας 5%5%. . 
ΕπομένωςΕπομένως οιοι μεταβλητέςμεταβλητές είναιείναι ολοκληρωμέμενεςολοκληρωμέμενες πρώτηςπρώτης τάξηςτάξης ΙΙ(1).(1).



Συνολοκλήρωση: η περίπτωση
των μεταβλητών ανά δύο

ΑναφέρεταιΑναφέρεται στηνστην ύπαρξηύπαρξη μακροχρόνιωνμακροχρόνιων σχέσεωνσχέσεων..
ΈλεγχοςΈλεγχος τωντων Engle Engle –– Granger Granger ((στασιμότηταστασιμότητα τωντων
καταλοίπωνκαταλοίπων).).

Επίπεδο
Σημαντικότητας Κρίσιμες

Τιμές

Κατάλοιπα

U1 U2 U3

0.01 - 2.5690

- 0.9209 - 1.1872 0.42850.05 - 1.9399

0.10 - 1.6159

ΤαΤα κατάλοιπακατάλοιπα μημη στάσιμαστάσιμα, , καθώςκαθώς οιοι τιμέςτιμές τωντων στατιστικώνστατιστικών τουςτους είναιείναι
μεγαλύτερεςμεγαλύτερες απόαπό τιςτις κρίσιμεςκρίσιμες τιμέςτιμές τουτου MacKinnonMacKinnon γιαγια όλαόλα τατα επίπεδαεπίπεδα
σημαντικότηταςσημαντικότητας..



Συνολοκλήρωση: η περίπτωση
πολλών μεταβλητών

ΈλεγχοςΈλεγχος τωντων Engle Engle –– GrangerGranger..
tttt LRFRLIPILINFLDJ 1939.16197.16813.01219.0 −++−=

211 41342.040568.040454.04 −−− Δ−Δ−−=Δ ttt UUUU

ΤοΤο tt--stat stat τουτου U4 U4 = = --3.6301.3.6301.
ΤαΤα κατάλοιπακατάλοιπα U4 U4 είναιείναι στάσιμαστάσιμα μηδενικήςμηδενικής τάξεωςτάξεως, , καθώςκαθώς ηη τιμήτιμή τουτου
στατιστικούστατιστικού είναιείναι μικρότερημικρότερη απόαπό τιςτις κρίσιμεςκρίσιμες τιμέςτιμές τουτου MacKinnonMacKinnon
γιαγια όλαόλα τατα επίπεδαεπίπεδα σημαντικότηταςσημαντικότητας..
ΕπομένωςΕπομένως υπάρχειυπάρχει σχέσησχέση συνολοκλήρωσηςσυνολοκλήρωσης μεταξύμεταξύ τωντων μεταβλητώνμεταβλητών
τουτου υποδείγματοςυποδείγματος, , δηλαδήδηλαδή μακροχρόνιαμακροχρόνια σχέσησχέση ανάμεσάανάμεσά τουςτους..
ΗΗ διαφορετικότηταδιαφορετικότητα τωντων αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων οφείλεταιοφείλεται στοστο λεγόμενολεγόμενο
σφάλμασφάλμα εξειδικεύσεωςεξειδικεύσεως..



Συνολοκλήρωση και μηχανισμοί
διόρθωσης λαθών

ΤοΤο υπόδειγμαυπόδειγμα διόρθωσηςδιόρθωσης λαθώνλαθών διατυπώνειδιατυπώνει τητη
βραχυχρόνιαβραχυχρόνια σχέσησχέση ισορροπίαςισορροπίας μεταξύμεταξύ τωντων
μεταβλητώνμεταβλητών..
ΗΗ καλύτερηκαλύτερη μορφήμορφή τουτου υποδείγματοςυποδείγματος διόρθωσηςδιόρθωσης
λαθώνλαθών είναιείναι::

11 40254.01000.02279.01419.0115.20132.0 −−− −Δ−Δ−ΔΔ−=Δ tttttt ULRFRLRFRLIPILINFLDJ

ΟιΟι μεταβλητέςμεταβλητές τουτου υποδείγματοςυποδείγματος βραχυχρόνιαβραχυχρόνια βρίσκονταιβρίσκονται σεσε
ισορροπίαισορροπία, , καθώςκαθώς οο συντελεστήςσυντελεστής τωντων καταλοίπωνκαταλοίπων είναιείναι αρνητικόςαρνητικός..
ΒραχυχρόνιεςΒραχυχρόνιες μεταβολέςμεταβολές στιςστις μακροοικονομικέςμακροοικονομικές μεταβλητέςμεταβλητές
επηρεάζουνεπηρεάζουν αρνητικάαρνητικά τοτο χρηματιστηριακόχρηματιστηριακό δείκτηδείκτη..



Συνολοκλήρωση και μεθοδολογία
του Johansen (1/2)
ΕύρεσηΕύρεση τωντων σχέσεωνσχέσεων συνολοκλήρωσηςσυνολοκλήρωσης μεμε τητη
χρήσηχρήση τουτου μοντέλουμοντέλου VARVAR..

Αριθμός
υστερήσεων, p log  l AIC SHC LR

1 331.0407 - 12.9600 - 12.1803 -

2 364.8749 - 13.7031 - 12.2997 67.6684

3 377.1586 - 13.5482 - 11.5211 24.5674

4 385.0923 - 13.4861 -10.8352 15.8674

ΗΗ κρίσιμηκρίσιμη τιμήτιμή τηςτης κατανομήςκατανομής χχ22(16) (16) ισούταιισούται μεμε 2626.3 .3 γιαγια επίπεδοεπίπεδο
σημαντικότηταςσημαντικότητας 5%. 5%. ΓιαΓια p=2p=2 τοτο LR LR είναιείναι μεγαλύτερομεγαλύτερο απόαπό τητη κρίσιμηκρίσιμη
τιμήτιμή. . ΆραΆρα ηη τάξητάξη τουτου VAR VAR είναιείναι δύοδύο. . ΤοΤο ίδιοίδιο δείχνουνδείχνουν τατα κριτήριακριτήρια τουτου
AIC AIC καικαι τουτου SHCSHC..



Συνολοκλήρωση και μεθοδολογία
του Johansen (2/2)

ΟΟ υποτιθέμενοςυποτιθέμενος αριθμόςαριθμός τωντων συνολοκληρωμένωνσυνολοκληρωμένων διανυσμάτωνδιανυσμάτων είναιείναι τοτο
πολύπολύ δύοδύο γιαγια επίπεδοεπίπεδο σημαντικότηταςσημαντικότητας 5% 5% καικαι τοτο πολύπολύ έναένα γιαγια επίπεδοεπίπεδο
1%, 1%, καθώςκαθώς σεσε αυτέςαυτές τιςτις περιπτώσειςπεριπτώσεις τοτο LR LR είναιείναι μικρότερομικρότερο τωντων
αντίστοιχωναντίστοιχων κρίσιμωνκρίσιμων τιμώντιμών..

Ιδιοτιμές LR

Κρίσιμες Τιμές
Αριθμός συνολ. 
διανυσμάτων

0.05 0.01

0.511118 73.6215 53.12 60.16 Κανένα

0.362182 39.2711 34.91 41.07 Το πολύ 1

0.231874 17.6855 19.96 24.60 Το πολύ 2

0.099357 5.0229 9.24 12.97 Το πολύ 3



Αιτιότητα (1/2)
ΠροσδιορίζειΠροσδιορίζει τιςτις σχέσειςσχέσεις εξάρτησηςεξάρτησης τωντων
μεταβλητώνμεταβλητών..
ΈλεγχοςΈλεγχος τουτου Granger Granger καικαι χρήσηχρήση τουτου μοντέλουμοντέλου
VARVAR..
Μηδενική Υπόθεση: F-Statistic Probability

LINF  δεν προκαλεί κατά Granger  LDJ 4.69949 0.01401

LDJ  δεν προκαλεί κατά Granger  LINF 0.05751 0.94418

ΗΗ μεταβλητήμεταβλητή LINF LINF προκαλείπροκαλεί κατάκατά Granger Granger τητη μεταβλητήμεταβλητή LDJ, LDJ, καθώςκαθώς τοτο
probprob είναιείναι μικρότερομικρότερο απόαπό τοτο 0.05 0.05 επίπεδοεπίπεδο σημαντικότηταςσημαντικότητας..



Αιτιότητα (2/2)

ΣχέσειςΣχέσεις αιτιότηταςαιτιότητας κατάκατά Granger Granger τωντων
μεταβλητώνμεταβλητών τουτου υποδείγματοςυποδείγματος::



Συμπεράσματα (1/2)

ΗΗ οικονομικήοικονομική ανάπτυξηανάπτυξη μιαςμιας χώραςχώρας είναιείναι στενάστενά
συνδεδεμένησυνδεδεμένη μεμε τητη θετικήθετική εξέλιξηεξέλιξη τωντων χρηματιστηριακώνχρηματιστηριακών
αγορώναγορών τηςτης..
ΗΗ αμερικάνικηαμερικάνικη οικονομίαοικονομία παρουσιάζειπαρουσιάζει τάσειςτάσεις ανάκαμψηςανάκαμψης
μεμε αντιφάσειςαντιφάσεις..
ΗΗ αμερικάνικηαμερικάνικη χρηματιστηριακήχρηματιστηριακή αγοράαγορά περιλαμβάνειπεριλαμβάνει
φυσικάφυσικά καικαι ηλεκτρονικάηλεκτρονικά χρηματιστήριαχρηματιστήρια. . ΤαΤα μεγαλύτεραμεγαλύτερα
είναιείναι τοτο NYSE NYSE καικαι τοτο NASDAQNASDAQ αντίστοιχααντίστοιχα..
ΓνωστότεροιΓνωστότεροι χρηματιστηριακοίχρηματιστηριακοί δείκτεςδείκτες είναιείναι οο Dow Jones Dow Jones 
Industrial Average Industrial Average καικαι οο Standard and PoorStandard and Poor’’s 500.s 500.
ΑπόΑπό τουςτους σημαντικότερουςσημαντικότερους παράγοντεςπαράγοντες πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν
τητη ζήτησηζήτηση τωντων χρηματιστηριακώνχρηματιστηριακών τιμώντιμών είναιείναι ηη
οικονομικήοικονομική μεγέθυνσημεγέθυνση μιαςμιας χώραςχώρας..



Συμπεράσματα (2/2)

ΗΗ σχέσησχέση χρηματιστηριακήςχρηματιστηριακής αγοράςαγοράς καικαι οικονομίαςοικονομίας είναιείναι
αμφίδρομηαμφίδρομη..
ΗΗ παρούσαπαρούσα εργασίαεργασία χρησιμοποιείχρησιμοποιεί τοτο μοντέλομοντέλο VAR VAR γιαγια τητη
διερεύνησηδιερεύνηση τηςτης παραπάνωπαραπάνω σχέσηςσχέσης..
ΟιΟι μεταβλητέςμεταβλητές τουτου υποδείγματοςυποδείγματος::

είναιείναι ολοκληρωμένεςολοκληρωμένες πρώτηςπρώτης τάξηςτάξης,,
συνολοκληρώνονταισυνολοκληρώνονται, , 
βρίσκονταιβρίσκονται σεσε βραχυχρόνιαβραχυχρόνια ισορροπίαισορροπία..

ΟΟ βαθμόςβαθμός συνολοκλήρωσηςσυνολοκλήρωσης τουτου υποδείγματοςυποδείγματος είναιείναι δύοδύο..
ΥπάρχουνΥπάρχουν αιτιακέςαιτιακές σχέσειςσχέσεις μεταξύμεταξύ τωντων μεταβλητώνμεταβλητών..
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