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 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

    Στη σύγχρονη εποχή, που το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει κυριαρχήσει, 

οι μετακινήσεις κεφαλαίων έχουν  τον πρώτο λόγο στο οικονομικό γίγνεσθαι. Οι 

κινήσεις αυτές γίνονται είτε για επενδυτικούς σκοπούς, είτε για κερδοσκοπικούς. Τα 

κεφάλαια κινούνται σε χώρους, χώρες, τίτλους, νομίσματα που έχουν προοπτικές, 

ευκαιρίες αποκόμισης κερδών, βραχυπρόθεσμων πολλές φορές, με χαμηλό κίνδυνο. 

Η παράμετρος της διερεύνησης και της εκτίμησης του κινδύνου καθίσταται αναγκαία 

και επιτακτική, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και αβεβαιότητας. 

   Έχουν αναπτυχθεί τεχνικές και εργαλεία πρόβλεψης των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, φυσικά με μια σειρά από προϋποθέσεις και παραδοχές. Αρκεί βέβαια να 

μη συμβαίνουν έκτακτα διεθνή και συγκυριακά ή απρόβλεπτα γεγονότα (τιμές 

πετρελαίου, φυσική καταστροφή, τρομοκρατικές ενέργειες, αναπάντεχες 

καταρρεύσεις οργανισμών και πολυεθνικών). Με βάση λοιπόν τις προηγούμενες 

σκέψεις, η ανάληψη του θέματος της προς εκπόνηση διπλωματικής στα πλαίσια του 

Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Τμήματος στην Οικονομική Επιστήμη «Προβλέψεις 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και αποτελεσματικότητα αγοράς» φαντάζει επίκαιρη, σε 

μια περιοχή με εξαιρετικό ερευνητικό ενδιαφέρον. 

    Το πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει μια μικρή εισαγωγή και 

στη συνέχεια αναφέρονται ο βασικός σκοπός  και επί μέρους στόχοι της 

διπλωματικής εργασίας. 

     Ακολουθεί  η θεωρητική διερεύνηση και ανάλυση του θέματος, όπου 

παρουσιάζονται στα σχετικά κεφάλαια, οι έννοιες Συνάλλαγμα, Προσφορά και 

Ζήτηση Συναλλάγματος, Συναλλαγματική Ισοτιμία, Αποτελεσματική Αγορά – είδη και 

χαρακτηριστικά, η Απόδοση σε σχέση με τον κίνδυνο, τα μοντέλα προβλέψεων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

    Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η επισκόπηση βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, με 

εκτεταμένες αναφορές σε πηγές που χρησιμοποιήθηκαν τόσο στο θεωρητικό, όσο 

και στο ερευνητικό μέρος της διπλωματικής εργασίας.  

    Έπεται η μεθοδολογία της έρευνας και η παρουσίαση των ερευνητικών εργαλείων 

που χρησιμοποιήθηκαν (στοιχεία, δείγμα, μοντέλο, εργαλεία ανάλυσης). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας κωδικοποιούνται, επεξεργάζονται, σχολιάζονται και 

αναλύονται στη συνέχεια. 

    Το τελευταίο μέρος της διπλωματικής μελέτης αναφέρεται στα συμπεράσματα και 

στις προτάσεις, που προέκυψαν τόσο από τη μελέτη της ελληνικής και διεθνούς 



βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας όσο και από την έρευνα που διεξήχθη για τις 

ανάγκες του ερευνώμενου θέματος. 

    Η διπλωματική κλείνει με αναλυτική παράθεση της βιβλιογραφίας, της 

αρθρογραφίας, των ηλεκτρονικών δικτυακών πηγών, που χρησιμοποιήθηκαν και των 

παραρτημάτων με πρόσθετα στατιστικά και οικονομικά στοιχεία.  
 



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
Σύμφωνα με τους An-Sing Chen και Mark T. Leung (άρθρο 16): 
    Οι προβλέψεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες από καιρό αποτελούσαν πηγή 

ενδιαφέροντος για τη διεθνή χρηματοοικονομική, καθώς οι περισσότερες δεδομένες 

οικονομετρικές μέθοδοι δεν ήταν σε θέση να κάνουν σημαντικά καλύτερες προβλέψεις 

απ’ ότι το μοντέλο του τυχαίου περιπάτου (random walk model). Πρόσφατες μελέτες 

αποδεικνύουν ότι τα μοντέλα των πολλαπλών χρονολογικών σειρών (multivariate 

time series models) έχουν την ικανότητα να κάνουν καλύτερες προβλέψεις. Την ίδια 

στιγμή τεχνητά νευρικά δίκτυα έχουν εξελιχθεί σε εναλλακτικές λύσεις στην πρόβλεψη 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στο συγκεκριμένο άρθρο προτείνουμε μια 

προσαρμοσμένη προσέγγιση για πρόβλεψη, που να συνδυάζει τις δυνατότητες των 

ουδετέρων δικτύων και των πολλαπλών οικονομετρικών μοντέλων. Η προσέγγιση 

αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια πρόβλεψης: Στο πρώτο στάδιο, ένα μοντέλο 

χρονολογικών σειρών παράγει εκτιμήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στο 

δεύτερο στάδιο χρησιμοποιείται το Γενικό δίκτυο Παλινδρόμησης (General 

Regression Neural Network) προκειμένου να διορθώσει τα σφάλματα εκτιμήσεων. 

Στη συνέχεια, εφαρμόζεται μια σειρά από τεστ και στατιστικές μετρήσεις για να 

συγκρίνουν τις αποδόσεις των μοντέλων με δύο στάδια (με διόρθωση σφαλμάτων 

από το Δίκτυο) με αυτές των μοντέλων ενός σταδίου (χωρίς διόρθωση σφαλμάτων 

από το Δίκτυο). Τόσο τα εμπειρικά όσο και τα προσομοιωμένα πειράματα ανταλλαγής 

προτείνουν ότι η προτεινόμενη μικτή προσέγγιση όχι μόνο παράγει καλύτερες 

προβλέψεις συναλλαγματικών ισοτιμιών αλλά και καταλήγει επίσης σε υψηλότερες 

αποδόσεις επένδυσης απ’ ότι τα μοντέλα πρόβλεψης ενός σταδίου. Λαμβάνεται 

επίσης υπόψη και η επίδραση της αποστροφής του κινδύνου (risk aversion) στις 

νομισματικές συναλλαγές. 

Οι Luca Beltrametti, Riccardo Fiorentini, Luigi Marengo και Roberto Tamborini (άρθρο 

4)στο άρθρο τους αναφέρουν ότι σε ένα πείραμα εκμάθησης και πρόβλεψης στη 

διεθνή αγορά συναλλάγματος μέσω μόνο μιας μεθοδολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης 

(Artificial Intelligence Methology), (ένα σύστημα ταξινόμησης – Classifier system), η 

οποία αναπαράγει την εκμάθηση και προσαρμογή σε περίπλοκα και μεταβαλλόμενα 

περιβάλλοντα. Το πείραμα «έτρεξε» (εφαρμόστηκε) για δύο διαφορετικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις ισοτιμίες του Αμερικανικού Δολλαρίου με το Γερμανικό 

Μάρκο (USA – DM) και της ισοτιμίας του Αμερικανικού Δολλαρίου με το Ιαπωνικό Γιεν 

(USD – JY), η κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ένα εντελώς διαφορετικό 

περιβάλλον. Αρχικά ένας υποθετικός «τεχνητός πράκτορας» (artificial agent) 



εκπαιδεύεται σε μηνιαία βάση από το 1973 ως το 19990 και στη συνέχεια τίθεται 

εκτός δείγματος από το 1990 ως το 1992. 

    Στη συνέχεια, συγκρίνεται η αποδοτικότητά του στην πρόβλεψη με την απόδοση 

των κανόνων απόφασης, οι οποίοι ακολουθούν τη συνταγή των διάφορων 

οικονομικών θεωριών σε σχέση με τη συμπεριφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

καθώς επίσης συγκρίνεται και με την απόδοση των προβλέψεων που δίνουν οι 

εκτιμήσεις διακύμανσης (VAR estimations) που προκύπτουν από τους παράγοντες 

που προσδιορίζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

 Ο Changyun Wang (άρθρο 34) στο σχετικό άρθρο εξετάζει τη σχέση μεταξύ 

μελλοντικής δραστηριότητας συναλλαγής από τον τύπο συναλλαγής (trader type) 

καθώς επίσης και τις αποδόσεις μικρής διάρκειας σε 5 διεθνείς μελλοντικές 

νομισματικές αγορές – τη Βρετανική Λίρα, το Δολλάριο Καναδά, το Γερμανικό Μάρκο, 

το Ιαπωνικό Γιεν και το Ελβετικό Φράγκο. Μετατρέποντας τη δραστηριότητα 

συναλλαγής σε ένα υποκειμενικό μέτρο, ανακαλύπτουμε ότι η καιροσκοπική 

επενδυτική συμπεριφορά είναι θετικά συνδεδεμένη με τις μελλοντικές αποδόσεις. 

Αντιθέτως, η ορθολογική επενδυτική συμπεριφορά συνδιακυμαίνεται αρνητικά με τις 

μελλοντικές αποδόσεις. Ανακαλύπτουμε επίσης ότι η ακραία συμπεριφορά από τον 

τύπο συναλλαγής συσχετίζεται περισσότερο με τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς 

απ’ ότι η συνηθισμένη συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι hedgers 

επενδυτές χάνουν κατά μέσο όρο από τους speculators επενδυτές σ’ αυτές τις 

μελλοντικές αγορές. Βάση των μοντέλων ισορροπίας τιμών όπου τα μελλοντικά 

στάδια ρίσκου προσδιορίζονται τόσο από το ρίσκο της αγοράς όσο και από την πίεση 

για ορθολογική συμπεριφορά, αποδεικνύουμε ότι τα κέρδη στους speculators 

(καιροσκόπους επενδυτές) είναι σε γενικές γραμμές η αποζημίωση για το ρίσκο που 

παίρνουν. 

Ο William J. Crowler (άρθρο 13) στο συγκεκριμένο άρθρο του δέιχνει ότι η 

αποτελεσματικότητα της αγοράς ελέγχεται εξετάζοντας τις επιπλοκές των 

στοχαστικών τάσεων μελλοντικό στάδιο και το τι σημαίνει αυτό για τις ιδιότητες των 

χρονολογικών σειρών ενός μεταβαλλόμενου στο χρόνο ρίσκου μελλοντικού σταδίου 

(JEL F31, G14) 

Οι Raj Aroskar, Salil K Sarkar, Peggy E. Swanson (άρθρο 1) εξετάζουν τον αντίκτυπο 

που είχε η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή κρίση της αγοράς του 1992 στη διεθνή αγορά 

συναλλάγματος, μελετώντας τις περιόδους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση. 

Αποδεικνύεται ότι η αγορά ήταν αναποτελεσματική. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο 

ECM (error correction model) για τη Βρετανική Λίρα και το Γερμανικό μάρκο ενώ τα 

αποτελέσματα για το Φράγκο και την Ιταλική Λίρα είναι μπερδεμένα.  

 



Οι Peter C. Lin, G. S. Maddala (άρθρο 25)  στο άρθρο τους ελέγχουν την υπόθεση 

ορθολογικών προσδοκιών (REH) και την υπόθεση της αποτελεσματικότητας της 

αγοράς (ΜΕΗ) στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος, χρησιμοποιώντας ερευνητικά 

δεδομένα στις προσδοκίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ ισχύει η REH, δεν 

ισχύει η ΜΕΗ. 

Οι Jeffrey L. Callen, M.W. Luke Chan και Clarence C. Y. Kwan (άρθρο 9)  δείχνουν 

ότι σύμφωνα με τη θεωρία του exchange rate determination και τη θεωρία της 

αποδοτικότητας της αγοράς ότι οι μελλοντικές τιμές προκαλούν σταθερές τιμές αλλά 

όχι και το αντίστροφο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι διεθνείς αγορές 

συναλλάγματος είναι προφανώς αναποτελεσματικές, καθώς σε μια αποτελεσματική 

αγορά, οι σταθερές τιμές δεν πρέπει να προκαλούν μελλοντικές τιμές ενώ εδώ το 

κάνουν. Τέλος, αποδεικνύεται ότι όσο πιο ισχυρή είναι η σχέση (causal relationship) 

μεταξύ τους, τόσο πιο πιθανό είναι ότι το διπλό μοντέλο προβλέπει καλύτερα απ’ ότι 

το πολλαπλό μοντέλο. 

Οι Sophocles N. Brissimis, Dionysios P. Chionis (άρθρο 7) στο άρθρο τους εξετάζουν 

τις επιπτώσεις που έχει η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 

Ιαπωνίας στη διεθνή αγορά συναλλάγματος με βάση τα υποθετικά μέσα και τη 

διακύμανση των Ευρώ με $ και € με ¥ συναλλαγματικών επιτοκίων. Διαφαίνεται πιο 

καθαρά ότι η παρέμβαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας ενίσχυσε την αβεβαιότητα στην 

αγορά. 

Ο Eugene F. Fama (άρθρο 19) στο σχετικό άρθρο επιβεβαιώνει την 

αποτελεσματικότητα της αγοράς ακόμα και με την ύπαρξη των μακροχρόνιων 

ανωμαλιών, οι οποίες ενδεχομένως να οφείλονται στη μεθοδολογία και οι 

περισσότερες τείνουν να εξαφανίζονται με λογικές αλλαγές στην τεχνική. 

Κατά τον Mahnaz Mahdavi (άρθρο 27), αποδεικνύεται με ποιον τρόπο, η λιγότερο 

λειτουργική προσέγγιση των Βayesian statistics μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

περισσότερες χρήσιμες προβλέψεις στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα για την εξετάζουσα περίοδο οι προβλέψεις μέσω της ελλιπούς 

λειτουργίας είναι καλύτερες σε σχέση μ’ αυτές της προσέγγισης των σφαλμάτων. 

Κατά τους Allan Timmermann, Clive W.J. Granger (άρθρο 31) η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς δημιούργησε προβλεπόμενα τεστ παρόμοια με 

αυτά που αντικατοπτρίζουν αυτά που υιοθετούνται όταν εξετάζεται η αποδοτικότητα 

μιας πρόβλεψης σε ένα περιεχόμενο ενός δεδομένου σετ πληροφοριών. Οι σταθερές 

πατέντες πρόβλεψης δε μπορούν να εφαρμοστούν σε μακροχρόνιες περιόδους και 

θα αυτοκαταστραφούν όταν ανακαλυφθούν από μεγάλο αριθμό επενδυτών. 

Ο  R. K. Freeland, B.P.M. McCabe (άρθρο 21) έδειξε ότι κατά το παρελθόν είχε δοθεί 

μικρή έμφαση στην εφαρμογή προβλέψεων σε πραγματικά δεδομένα για διακριτικής 



αξίας διαδικασίες. Στο συγκεκριμένο άρθρο ο συμβατικός μέσος προτείνεται ως μια 

γενική μέθοδος για να παράγει βάσιμες προβλέψεις και έρχεται σε αντίθεση με τον 

παραδοσιακό αριθμητικό μέσο. Όταν οι μετρήσεις είναι χαμηλές προτείνουμε να 

αλλάξει η έμφαση που δίνεται στη μέθοδο πρόβλεψης από πρόβλεψη μελλοντικών 

αξιών σε πρόβλεψη της συνθήκης κατανομής K-step-ahead. Στην πράξη, αυτή η 

διαδικασία βασίζεται συνήθως σε άγνωστες παραμέτρους. Διαφοροποιούμε την 

κατανομή να δώσει βάση στα σφάλματα της εκτίμησης σε μια λογική βάση. Οι ιδέες 

αυτές παίρνουν παράδειγμα από την ανάλυση ενός αυτοπαλίνδρομου μοντέλου 

κατανομής Poisson (Poisson Autoregressive Model) και από τα δεδομένα ελλιπών 

απαιτήσεων (Wage loss claims data). 

Ο Charles S. Bos (άρθρο 6) πιστεύει ότι το μοντέλο αυτό των χρονολογικών σειρών 

(TSMod) είναι ένα πρόγραμμα αλληλεπίδρασης το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να 

υπολογίσει ένα μεγάλο έυρος από πολλαπλά μοντέλα. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις 

δυνατότητες του πακέτου από την οπτική γωνία ενός χρήστη και με μια δευτερογενή 

προσέγγιση στην αριθμητική ακρίβεια του προγράμματος. 

Οι Cheal S. Enn, Sanjiv Sabherwa (άρθρο 18) πρωτίστως εκτιμούν την απόδοση των 

μεγάλων εμπορικών τραπεζών στην πρόβλεψη μελλοντικών ισοτιμιών όψης 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο του τυχαίου περιπάτου σα βασικό σημείο. Στη συνέχεια, 

ερευνούν τις πηγές των σφαλμάτων πρόβλεψης και τις τάσεις προβλέψεων των 

τραπεζών. Η ανάλυσή τους βασίζεται στις προβλέψεις που έγιναν για τις ισοτιμίες του 

Αμερικανικού Δολλαρίου με τη Βρετανική Λίρα (ΒΡ), το Γερμανικό Μάρκο (DM), το 

Ελβετικό Φράγκο (SF) και το Ιαπωνικό Γιεν (JY) σε ορίζοντες πρόβλεψης 3-, 6-, 9- και 

12- μηνών. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τα εξής: Καταρχάς η πλειοψηφία των 

τραπεζών δείχνει να ξεπερνά το μοντέλο του τυχαίου περιπάτου για τα τρία 

νομίσματα εκτός του Ιαπωνικού Γιεν. Δεύτερον, η ατελής συσχέτιση μεταξύ των 

προβλεπόμενων και των πραγματικών ισοτιμιών που μεταβάλλεται είναι η κυρίαρχη 

πηγή σε σφάλματα πρόβλεψης των τραπεζών. Τρίτον, η εθνική τράπεζα κάθε χώρας 

σε γενικές γραμμές μπορεί να προβλέπει τις τιμές των νομισμάτων  με μεγαλύτερη 

ακρίβεια απ’ ότι οι άλλες τράπεζες, θέτοντας με τον τρόπο αυτό ένα βαθμό 

ασυμμετρίας στην πληροφόρηση. Τέταρτον, οι προβλέψεις της πλειοψηφίας των 

τραπεζών επιδεικνύουν ένα διαφορετικό τύπο επίδρασης. Αυτό σημαίνει ότι οι 

περισσότερες τράπεζες εφαρμόζουν επιταχυνόμενες προβλέψεις τείνοντας έτσι να 

προβλέψουν/ προκαθορίσουν τις πρόσφατες συναλλαγματικές αλλαγές. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι μια αντίπαλη τράπεζα αποδεικνύεται ότι ξεπερνά τις 

υπόλοιπες. 

Οι M.H. Jensen, A. Johansen, F. Petroni, I. Simonsen (άρθρο 23)  ερευνούν 

ενδοημερήσιες διεθνούς συναλλάγματος χρονολογικές σειρές χρησιμοποιώντας την 



αντίθετη στατιστική ανάλυση που εφάρμοσε ο Simonsen (Eur. Phys. J27 (2002) 583) 

και ο  Jensen (Physica A 324 (2003) 338). Πιο συγκεκριμένα, μελετούν τις κατά μέσου 

όρου χρόνου κατανομές από χρόνους αναμονής που χρειάζεται να πάρουν μια 

συγκεκριμένη αύξηση (ή μείωση) Ρ στην τιμή μιας επένδυσης. Η ανάλυση 

εφαρμόζεται για το Γερμανικό Μάρκο (DM) έναντι του Αμερικανικού Δολλαρίου (USD) 

για τη χρονιά 1998 αλλά παρόμοια είναι τα αποτελέσματα για το Ιαπωνικό Γιεν (JY) 

έναντι του Αμερικανικού Δολλαρίου (USD). Με υψηλή στατιστική σημαντικότητα, η 

παρουσία τοπικών μεγίστων στις κατανομές των χρόνων αναμονής εδραιώνεται. 

Τέτοια μέγιστα είναι συνέπεια των τάσεων συναλλαγών των συμμετεχόντων στην 

αγορά καθώς δεν εμφανίζονται στις ανταποκρινόμενες κατανομές των χρόνων 

αναμονής. Περαιτέρω, ένα νέο «στιλιστικό» γεγονός παρατηρείται για την κανονική 

κατανομή των χρόνων αναμονής σε μορφή powerpoint. Το αποτέλεσμα αυτό 

επιτυγχάνεται με την αλλαγή κλίμακας του φυσικού χρόνου αναμονής σε σχέση με τον 

ανταποκρινόμενο χρόνο της αγοράς και συνεπώς μερικής μετακίνησης των 

εξαρτώμενων από την κλίμακα τάσεων δραστηριότητας της αγοράς. 

Κατά τους Ahmad Zubaidi Baharumshah, Liew Khim Sen, Lim Kion Pin (άρθρο 2), 

αυτή η μελέτη προτείνει μια εναλλακτική διαδικασία μοντελοποίησης της 

συμπεριφοράς των συναλλαγματικών ισοτιμιών, που αφορά ένα γραμμικό 

συνδυασμό μιας μακράς συνάρτησης και μιας μικρότερης. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει μοντελοποίηση της μακράς σχέσης και αυτή 

ακολουθείται από τη μικρή συνάρτηση. Ανάμεσα σε όλους τους πιθανούς 

συνδυασμούς των διαφόρων τεχνικών μοντελοποίησης, προτείνουμε την απλούστερη 

μορφή power parity (PPP) μοντέλο δομής και εκκίνηση της μικρής λειτουργίας 

βασιζόμενοι στις χρονολογικές σειρές. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας 

προτείνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία οδηγεί το απλό μοντέλο του τυχαίου 

περιπάτου το οποίο φαίνεται να επικρατεί στη διεθνή βιβλιογραφία των προβλέψεων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών σε όρους από όλους τους ορίζοντες πρόβλεψης 

κυμαίνοντας από 1 ως 14 τέταρτα. 

Αυτή η μελέτη μας παρέχει ελπίδες όσον αφορά την επίτευξη αξιόπιστης πρόβλεψης 

για τα ASEAN νομίσματα χρησιμοποιώντας το βασικό νομισματικό μοντέλο απλώς με 

μια απλή χρήση. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το νόμισμα είναι ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο που έχει αξία και τιμή. Ο κάτοχος 

ενός ξένου νομίσματος έχει χρηματοοικονομική απαίτηση έναντι των περιουσιακών 

στοιχείων της χώρας που εξέδωσε το νόμισμα. Για να το πούμε διαφορετικά, η 

εκδότρια κυβέρνηση έχει χρηματοοικονομική υποχρέωση απέναντι στον κάτοχο 

του νομίσματός της. Η αξία ενός νομίσματος, όπως του δολλαρίου ΗΠΑ, 

εκφράζεται σε σχέση με τα άλλα νομίσματα, όπως το Ευρώ (€). Για παράδειγμα, 

για να εκφράσουμε την αξία ενός δολλαρίου σε σχέση με ένα άλλο νόμισμα, 

γράφουμε 0,80€ = 1,30$. Αυτό σημαίνει ότι ένα δολλάριο αξίζει 0,80 €. Αν πάρουμε 

το αντίστροφο του 0,80 (1 δια του 0,80), έχουμε 1,25, που μας δηλώνει ότι ένα € 

αξίζει 1,25$. Αυτή η σχέση γράφεται ως εξής: $1,25/€. Όταν ορίζουμε την αξία ενός 

ξένου νομίσματος σε σχέση με ένα ξένο νόμισμα είναι η έμμεση ισοτιμία 

συναλλάγματος (για παράδειγμα €0,80/$). Στον ημερήσιο οικονομικό τύπο 

δημοσιεύονται τόσο η άμεση όσο και η έμμεση ισοτιμία συναλλάγματος των 

διαφόρων νομισμάτων. Οι ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από τη  Αγγλία, 

χρησιμοποιούν ένα σύστημα άμεσης ισοτιμίας συναλλάγματος και παρουσιάζουν 

την τιμή του ξένου νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα. 

 

1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΟΙ 
 

      Παρακάτω δίνεται ο ορισμός πέντε σημαντικών όρων και εξηγούνται τέσσερις 

βασικές έννοιες της διεθνούς χρηματοοικονομικής. 

1. Η τιμή μετρητοίς (τρέχουσα τιμή) είναι η τιμή ενός νομίσματος για άμεση 

παράδοση. 

2. Η προθεσμιακή τιμή είναι η τιμή για παράδοση ενός νομίσματος στο 

μέλλον. Όταν αγοράζει κανείς ένα νόμισμα σε προθεσμιακή αγορά, 

υπογράφει ένα χαρτί αλλά δε συμβαίνει καμία ανταλλαγή μέχρι την 

καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης. 

3. Το ονομαστικό επιτόκιο είναι το τρέχον επιτόκιο και περιλαμβάνει ένα 

προσαύξημα ανάλογο με το ποσοστό του πληθωρισμού. Ο τόκος που 

παίρνει κάποιος από τις καταθέσεις του και το επιτόκιο που πληρώνει για 

να πάρει ένα δάνειο είναι παραδείγματα ονομαστικών επιτοκίων. 

4. Το πραγματικό επιτόκιο είναι πιο ακριβές μέτρο υπολογισμού της αξίας των 

τόκων γιατί εξαιρεί τον πληθωρισμό. Για να υπολογιστεί το πραγματικό 
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επιτόκιο, πρέπει να αφαιρέσουμε το ποσοστό του πληθωρισμού από το 

ονομαστικό επιτόκιο. Έτσι, αν το ποσοστό του πληθωρισμού είναι 5% και 

το τρέχον επιτόκιο καταθέσεων είναι 9%, το πραγματικό επιτόκιο είναι 

περίπου 4%(9%-5%). 

5. Λέγεται ότι η διαπραγμάτευση ενός νομίσματος γίνεται σε ανώτερη τιμή (at 

premium) όταν η προθεσμιακή του τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή 

μετρητοίς. Αντίθετα, αν η προθεσμιακή του τιμή είναι χαμηλότερη, λέγεται 

ότι η διαπραγμάτευση του νομίσματος γίνεται σε κατώτερη τιμή (at 

discount). Αυτού του είδους η διαπραγμάτευση ονομάζεται «ρεπόρ» ή 

«κοντάνγκο». Για να το εξηγήσουμε διαφορετικά, τα νομίσματα που είναι 

πιο ακριβά για μελλοντική παρά για άμεση παράδοση λέμε ότι είναι σε 

«ανώτερη τιμή». Αν κοστίζει λιγότερο να αγοράσετε τώρα και να 

παραδώσετε στο μέλλον (συνήθως σε τρεις, έξι ή εννέα μήνες) το νόμισμα 

λέμε ότι έχει κατώτερη τιμή. 

 

Ακολουθούν οι βασικές έννοιες: 

1. Ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων (purchasing power parity): Σύμφωνα 

με αυτή τη θεωρία, υπάρχει σχέση ανάμεσα στο ρυθμό του πληθωρισμού 

και την αξία των νομισμάτων των διαφόρων χωρών. Αν ο πληθωρισμός 

στις ΗΠΑ είναι 5% μεγαλύτερος από αυτόν της Ιαπωνίας, τότε το δολλάριο 

ΗΠΑ πρέπει να χάσει (να υποτιμηθεί) περίπου 5% της αξίας του. Αν το 

ποσοστό πληθωρισμού δύο χωρών είναι ίδιο, η αξία των νομισμάτων τους, 

του ενός σε σχέση με το άλλο, θα πρέπει να παραμείνει η ίδια. Αυτή η 

θεωρία λέει ότι τα νομίσματα κυμαίνονται γιατί αλλάζουν τα ποσοστά του 

πληθωρισμού. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό πληθωρισμού μιας 

χώρας, τόσο λιγότερο θα αξίζει το νόμισμά της στις διεθνείς χρηματαγορές. 

Γιατί; Επειδή ο πληθωρισμός διαβρώνει την αξία (δηλαδή, την αγοραστική 

δύναμη) του χρήματος. 

2. Ισοτιμία επιτοκίων (interest rate parity): Σε γενικές γραμμές, η διαφορά 

ανάμεσα στα επιτόκια δύο χωρών ισούται με το προσαύξημα ή την 

έκπτωση των νομισμάτων τους. Για παράδειγμα, αν το επιτόκιο στις ΗΠΑ 

είναι κατά 2% μεγαλύτερο από αυτό της Ιαπωνίας, το δολλάριο ΗΠΑ πρέπει 

να πωλείται με 2% έκπτωση σε σύγκριση με το γιεν. Πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η χώρα με το υψηλότερο επιτόκιο 

πρέπει να κάνει έκπτωση στο νόμισμά της και αντίστροφα. Με άλλα λόγια, 

αυτό που θα κερδίσουμε ως επιπλέον επιτόκιο στη Χ χώρα αντισταθμίζεται 

από την έκπτωση που έχει το νόμισμά της όταν το πουλάμε στη 
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χρηματαγορά. Αυτό έχει σχέση και με την έννοια της αποτελεσματικότητας 

της αγοράς, σύμφωνα με την οποία οι επενδυτές δε μπορούν να είναι τόσο 

αποτελεσματικοί όσο η αγορά. 

3. Διεθνής σχέση Fischer (international Fischer relation): Ανάμεσα σε δύο 

χώρες, αυτή που έχει υψηλότερο πληθωρισμό πρέπει να έχει και 

υψηλότερο επιτόκιο. Αν ο πληθωρισμός στη Γαλλία είναι 2% μεγαλύτερος 

από αυτόν των ΗΠΑ, οι τράπεζες της Γαλλίας πρέπει να προσφέρουν 2% 

μεγαλύτερο επιτόκιο στους καταθέτες τους. 

4. Προσδοκία ξένου συναλλάγματος (foreign exchange expectation): Σύμφωνα 

με αυτή τη θεωρία, η προθεσμιακή τιμή ενός νομίσματος είναι η ίδια με την 

αξία που αναμένεται ότι θα έχει το νόμισμα στο μέλλον. Αν θέλουμε να 

δούμε τι θα συμβεί στην αξία του δολλαρίου ΗΠΑ σε 6 μήνες, βλέπουμε 

απλώς την προθεσμιακή τιμή του δολλαρίου ΗΠΑ για παράδοση σε έξι 

μήνες που δημοσιεύεται καθημερινά στον οικονομικό τύπο. Αυτή η θεωρία 

υπονοεί ότι η προθεσμιακή τιμή αντανακλά τη μελλοντική αξία ενός 

νομίσματος. Γιατί; Επειδή στο μέλλον γίνεται στην ουσία η πραγματοποίηση 

αυτού που προσδοκούν σήμερα οι άνθρωποι. 

 

 

1.3 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΟΡΓΑΝΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 
Τα πρόσφατα χρόνια, η συναλλαγματική ισοτιμία γνώρισε απότομες 

διακυμάνσεις ως συνέπεια της αυξημένης μεταβλητότητας των τιμών των 

σχετικών νομισμάτων και του αυξημένου όγκου του παγκόσμιου εμπορίου. Οι 

δύο κυριότεροι συναλλαγματικοί κίνδυνοι είναι ο κίνδυνος των συναλλαγών και 

ο κίνδυνος της μετατροπής. 

      Ο κίνδυνος των συναλλαγών (transaction risk) υπάρχει όταν η 

μελλοντική ταμειακή ροή του συναλλάγματος εκτίθεται σε πιθανή αρνητική 

νομισματική κίνηση πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Για παράδειγμα, ας 

υποθέσουμε ότι ένας αμερικανός εξαγωγέας έχει έσοδα από εξαγωγές σε 

λιρέτες Ιταλίας, τα οποία θα εισπράξει σε 6 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

αμερικανός εξαγωγέας έχει κίνδυνο συναλλαγών γιατί, αν η τιμή της ιταλικής 

λιρέτας υποτιμηθεί σε σχέση με το δολλάριο, μπορεί να χάσει ένα τμήμα της 

πίστωσης. 

     Ο κίνδυνος της μετατροπής (translation risk) προκύπτει από την ανάγκη 

να «μετατρέπονται» το ενεργητικό και το παθητικό μιας ξένης θυγατρικής (που 
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εκφράζονται στο τοπικό νόμισμα) στο νόμισμα της πατρίδας της θυγατρικής. Αυτή 

η ενέργεια είναι απαραίτητη για να ενοποιηθεί η οικονομική έκθεση της 

θυγατρικής με αυτή της μητρικής εταιρείας. 

     Πολλές συναλλαγές ξένου συναλλάγματος προκύπτουν σε σχέση με τις 

εισαγωγές, όμως, πραγματοποιούνται και για διάφορους άλλους λόγους, 

συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς ξένων δανειακών κεφαλαίων, της 

χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων των ξένων θυγατρικών, της εξόφλησης 

ξένων δανειακών κεφαλαίων, της επιδίωξης ελκυστικών βραχυπρόθεσμων 

επενδυτικών ευκαιριών και της διαφοροποίησης της κατοχής των χρεογράφων. 

      Δεν υπάρχει οργανωμένο χρηματιστήριο ώστε να εγκαθιδρυθεί μια αγορά 

για αυτές τις ισοτιμίες. Αγορά ξένου συναλλάγματος υπάρχει σε όλα τα μεγάλα 

χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου και οι ανταλλαγές γίνονται κυρίως από 

τις διεθνείς τράπεζες. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καθορίζονται μέσω 

τεχνικών επικοινωνίας με αποτέλεσμα αυτές οι ισοτιμίες να είναι σχεδόν ίδιες 

σε όλο τον κόσμο. Όταν, όμως, υπάρξει διασπορά, αυτοί που κάνουν τις 

συναλλαγές ευθυγραμμίζουν γρήγορα τις ισοτιμίες. 

      Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν το € μπορούν να αναφερθούν 

με δύο τρόπους: ως το κόστος του ξένου νομίσματος σε € ή ως το κόστος του € 

στο αναφερόμενο ξένο νόμισμα. Στη διατραπεζική ελληνική αγορά, οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες για τα περισσότερα νομίσματα αναφέρονται σε €. Το 

ίδιο συμβαίνει, λίγο πολύ και στις περισσότερες άλλες χώρες. 

      Τα όργανα που έχουν στη διάθεσή τους οι διαπραγματευτές ξένου 

συναλλάγματος είναι οι αγορές με άμεση πληρωμή και άμεση παράδοση (τοις 

μετρητοίς), οι προθεσμιακές συμβάσεις, τα προθεσμιακά συμβόλαια και τα 

δικαιώματα προαίρεσης (οψιόν). Επιπλέον, μια μέθοδος που χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά οι εταιρείες για να αποφύγουν τις νομισματικές απώλειες είναι η 

άμεση ανταλλαγή (direct swap) με μια επιχείρηση του εξωτερικού. Οι ακριβείς 

όροι αυτής της ανταλλαγής ποικίλλουν και είναι εξαιρετικά σύνθετοι αλλά η 

αρχή που τους διέπει είναι απλή: αντί να αγοράσουν και να πουλήσουν 

νομίσματα άμεσα, οι εταιρείες βρίσκουν μια επιχείρηση του εξωτερικού με 

ανάγκες αντίθετες από τις δικές τους και συμφωνούν για μια σειρά δανείων που 

χορηγεί η μια στην άλλη. 

 

1.4 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 
 
Η Διεθνής Νομισματική Αγορά (International Monetary Market, IMM) που 

εδρεύει στο Σικάγο των ΗΠΑ είναι μια χαρακτηριστική προθεσμιακή αγορά 
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συναλλάγματος. Στην ΙΜΜ, μια αμερικανική εξαγωγική εταιρεία με μελλοντικά 

έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα μπορεί να πουλήσει αυτό το ξένο συνάλλαγμα σε 

μια ορισμένη τιμή με την υπόσχεση της παράδοσης τους σε μια συγκεκριμένη 

ημερομηνία. Από την άλλη μεριά, μια εισαγωγική εταιρεία που χρειάζεται ξένο 

συνάλλαγμα για να πληρώσει τα τιμολόγια των εισαγωγών της μπορεί να 

αγοράσει αυτό το ξένο συνάλλαγμα για μελλοντική παράδοση. Μέσα από αυτή 

την τεχνική, τόσο η εξαγωγική όσο και η εισαγωγική εταιρεία καλύπτονται 

(προστατεύονται) έναντι μιας αρνητικής διακύμανσης του συναλλάγματος. 

Παράδειγμα: Προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος 

Η εξαγωγική εταιρεία ABC Export Co. Θα εισπράξει 100.000 λίρες Αγγλίας από 

μια βρετανική επιχείρηση μετά από 6 μήνες. Με την παρούσα ισοτιμία 

συναλλάγματος, 1 λίρα Αγγλίας ισούται με 1,20 δολλάρια. Υπάρχει, όμως, η 

πιθανότητα να μειωθεί η αξία της λίρας. 

     Χρησιμοποιώντας την προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, η εταιρεία ABC 

Export Co. Πουλά τις 100.000 λίρες της, με ισοτιμία 1 λίρα = 1,15 δολλάρια. 

Έπειτα από 6 μήνες, η εταιρεία θα εισπράξει 115.000 δολλάρια (£ 100.000 x $ 

1,15/£) και θα παραδώσει 100.000 λίρες Αγγλίας στο αντισυμβαλλόμενο μέρος. 

Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στην τιμή της αγγλικής λίρας στο διάστημα των 

επόμενων 6 μηνών, το συνολικό εισόδημα της εταιρείας είναι εγγυημένο από το 

προθεσμιακό συμβόλαιο για 115.000 δολλάρια. Το κόστος αυτού του 

συμβολαίου, που δεσμεύει για την εξαγωγική εταιρεία μια συγκεκριμένη τιμή, 

είναι 0,05 δολλάρια ανά λίρα Αγγλίας. Αυτό συμβαίνει γιατί η λίρα Αγγλίας 

πουλήθηκε σε χαμηλότερη τιμή (κατά 0,05 δολλάρια) επειδή το συνάλλαγμα θα 

παραδοθεί στο μέλλον ($ 1,20 - $ 1,15 = $ 0,05). Ένας άλλος τρόπος για να 

υπολογίσει κανείς το κόστος μιας τέτοιας συμφωνίας είναι να θεωρήσει ότι το 

πραγματικό κόστος εξαρτάται από την αξία που θα έχει η λίρα Αγγλίας έπειτα 

από 6 μήνες. Αν η τιμή της λίρας αυξηθεί στα 1,25 δολλάρια μέχρι την 

ημερομηνία παράδοσης, η εξαγωγική εταιρεία θα έχει χάσει 0,10 δολλάρια ανά 

λίρα γιατί η τιμή του συμβολαίου (1,15 δολλάρια) είναι κατά 0,10 δολλάρια 

χαμηλότερη από την τρέχουσα αξία της λίρας Αγγλίας. Έτσι, σύμφωνα με αυτά, 

αν η αξία της λίρας Αγγλίας πέσει κάτω από την τιμή του συμβολαίου (1,15 

δολλάρια) τον καιρό της παράδοσης, η εταιρεία εξοικονομεί χρήματα 

εξοικονομώντας από το κόστος. 

       Η αμερικανική οικονομική εφημερίδα Wall Street Journal και οι οικονομικές 

σελίδες των New York Times αλλά και πολλών άλλων ημερήσιων εφημερίδων 

σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι χρήσιμες πηγές πληροφόρησης σχετικά με τις 
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τιμές των σημαντικότερων ξένων νομισμάτων στις διάφορες προθεσμιακές 

αγορές. 
 

1.5 ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ 
1.5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ 

 
Αρμπιτράζ (arbitrage) σημαίνει εκμετάλλευση μιας προσωρινής διαφοράς στις 

τιμές –δηλαδή , κερδοσκοπία με την «καλή έννοια». Το άτομο που διενεργεί 

πράξεις αρμπιτράζ ονομάζεται αρμπιτραζέρ (arbitrageur). Το αρμπιτράζ σε 

ξένο συνάλλαγμα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Μια απλή μορφή 

αρμπιτράζ είναι το  γεωγραφικό αρμπιτράζ (geographical arbitrage), το οποίο 

εκμεταλλεύεται τη διαφορά που υπάρχει στην τιμή ενός ξένου συναλλάγματος 

ανάμεσα σε δύο χρηματαγορές την ίδια περίοδο. Αν το κόστος συναλλαγών 

είναι χαμηλό, το άτομο που διεξάγει το αρμπιτράζ μπορεί να αγοράσει το ξένο 

συνάλλαγμα από τη μια χρηματαγορά με χαμηλότερη τιμή και να το πουλήσει 

αμέσως σε υψηλότερη τιμή στην άλλη χρηματαγορά. Το καθαρό κέρδος του 

αρμπιτράζ είναι η διασπορά (spread) –δηλαδή, η διαφορά ανάμεσα στην τιμή 

πώλησης και την τιμή αγοράς – μειωμένη κατά το κόστος συναλλαγών. Στην 

πραγματικότητα, αυτό το είδος ευκαιρίας εμφανίζεται σπάνια λόγω του κόστους 

των συναλλαγών και της αποτελεσματικότητας της αγοράς. 

Αποτελεσματικότητα της αγοράς (market efficiency) σημαίνει ότι οι 

πληροφορίες σχετικά με τις τιμές του ξένου συναλλάγματος μεταδίδονται σε 

όλες τις χώρες τόσο γρήγορα ώστε οι διαφορές των τιμών να εξαφανίζονται 

πριν μπορέσει ένα άτομο ή ένας οργανισμός να επωφεληθεί από αυτές. 

       Αρμπιτράζ μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά 

ανάμεσα στα επιτόκια δύο χωρών ή στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά 

ανάμεσα στην τιμή τοις μετρητοίς και την προθεσμιακή (μελλοντική) τιμή των 

νομισμάτων τους. 

 

 

1.5.2 ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Το αρμπιτράζ νομισμάτων είναι μια δραστηριότητα η οποία προσπαθεί να 

εκμεταλλευτεί τις αποκλίσεις των ισοτιμιών των ίδιων νομισμάτων που 

ενδεχομένως προκύψουν ανάμεσα στις αγορές όψης, ώστε να αποκομίσει 

κέρδη. Υπάρχουν δύο είδη αρμπιτράζ νομισμάτων: 

• Τοπικό αρμπιτράζ ή αρμπιτράζ δύο αγορών 
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• Σταυροειδές ή τριγωνικό αρμπιτράζ 

Τοπικό Αρμπιτράζ: Το τοπικό αρμπιτράζ εγγυάται ότι η ισοτιμία του δολλαρίου 

έναντι του ευρώ που καθορίζεται στην αγορά συναλλάγματος της Φρανκφούρτης 

θα είναι ακριβώς η ίδια με την ισοτιμία που καθορίζεται στην αγορά συναλλάγματος 

της Νέας Υόρκης και σε άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Αν, για παράδειγμα, ένα 

δολλάριο κοστίζει 1,02 ευρώ στη Νέα Υόρκη, ενώ την ίδια στιγμή ανταλλάσσεται με 

ένα ευρώ στη Φρανκφούρτη, τότε ένας διαπραγματευτής συναλλάγματος μιας 

εμπορικής τράπεζας θα μπορούσε να αγοράσει ένα δολλάριο στη Φρανκφούρτη 

και ταυτόχρονα να τα πουλήσει στη Νέα Υόρκη, κερδίζοντας 2 λεπτά. Η διαδικασία 

αυτή θα εξισώσει τις τιμές συναλλάγματος ανάμεσα στις δύο αγορές, αυξάνοντας 

την τιμή του δολλαρίου στη Φρανκφούρτη, όπου υπάρχει ζήτηση δολαρίων και 

παράλληλα μειώνοντας την τιμή του στη Νέα Υόρκη, όπου υπάρχει προσφορά 

δολαρίων. 

Τριγωνικό αρμπιτράζ: Αν το δολλάριο κοστίζει 31,7561 ρούβλια και 1,4894 

ελβετικά φράγκα, το σταυροειδές αρμπιτράζ νομισμάτων εγγυάται ότι ένα φράγκο 

θα ανταλλάσσεται με 21,3214 ρούβλια. Για να δούμε το πώς επιτυγχάνεται η τιμή 

αυτή, ας υποθέσουμε ότι ένα φράγκο ανταλλάσσεται με 22 ρούβλια. Στην 

περίπτωση αυτή, ένας διαπραγματευτής συναλλάγματος θα μπορούσε να 

αγοράσει 22 ρούβλια με ένα φράγκο για να τα πουλήσει στη συνέχεια έναντι 

0,6928 δολαρίων, τα οποία ανταλλάσσει με 1,0319 φράγκα, κερδίζοντας 0,319 

φράγκα. Η ζήτηση ρουβλίων θα μειώσει την ισοτιμία του φράγκου έναντι του 

ρουβλίου, η οποία σταδιακά θα προσεγγίσει το επίπεδο των 21,3214 ρουβλίων. 

 

1.5.3 ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ∗

 
Το ακάλυπτο αρμπιτράζ επιτοκίων (ΑΑΕ) είναι μια δραστηριότητα η οποία 

προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διαφορά των επιτοκίων δύο νομισμάτων, 

προσαρμόζοντας την με την προσδοκώμενη μεταβολή της συναλλαγματικής τους 

ισοτιμίας, ώστε να αποκομίσει κέρδη. Το ΑΑΕ διεξάγεται από οποιονδήποτε 

πιστεύει ότι διαθέτει την ικανότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών στο μέλλον. Άρα, το κέρδος που ενδεχομένως 

προκύψει θα είναι ένα ριψοκίνδυνο κέρδος. Για να δούμε το πώς διεξάγεται το 

ΑΑΕ, ας εξετάσουμε το εξής σενάριο. 

                                                           
∗ Βλέπε «Χρηματοοικονομική», A.A. Groppelli – Ehsan Nikbakht, κεφ. 20 Βασικές έννοιες 
Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, σελ 485-486  
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     Έστω ότι κάποιος δανείζεται ένα ευρώ για ένα έτος με σταθερό επιτόκιο R. 

Αφού το μετατρέψει σε 1/e δολλάρια στην αγορά όψης με ισοτιμία e ευρώ ανά 

δολλάριο, κατόπιν τα επενδύει με σταθερό επιτόκιο R* για το ίδιο χρονικό 

διάστημα. Το άτομο αυτό κερδοσκοπεί με βάση τις προβλέψεις του για την ισοτιμία 

όψης που θα επικρατεί στο τέλος της χρονικής περιόδου, όταν θα μετατρέψει ξανά 

τα δολλάρια σε ευρώ. Για να κερδίσει, θα πρέπει τη χρονική στιγμή t+1 που θα 

μετατρέψει τα δολλάρια σε ευρώ, η αξία της επένδυσής του σε ευρώ, η οποία 

ισούται με την αξία της επένδυσης σε δολλάρια επί την ισοτιμία όψης της περιόδου 

t+1, να είναι μεγαλύτερη από το κόστος του δανείου του σε ευρώ. Όταν η αξία της 

επένδυσης ισούται με το κόστος του δανείου, έχουμε: 

 
όπου Ε(e+1) συμβολίζει την προσδοκώμενη ισοτιμία όψης της περιόδου t+1. 

Aφαιρώντας τη μονάδα από τις δύο πλευρές παίρνουμε: 

 

 
Αν το επιτόκιο της αλλοδαπής είναι χαμηλό, τότε ο παρονομαστής της σχέσης 

αυτής είναι πολύ κοντά στη μονάδα, οπότε μπορούμε να την προσεγγίσουμε με τη 

σχέση που αντικατοπτρίζει στο ΑΑΕ, ήτοι: 

 
    ∗Όταν η διαφορά των επιτοκίων ισούται με την προσδοκώμενη μεταβολή της 

ισοτιμίας όψης, τότε δεν ενδείκνυται να ασκηθεί ΑΑΕ. Όταν η διαφορά των 

επιτοκίων είναι μεγαλύτερη από τον προσδοκώμενο ρυθμό διολίσθησης του ευρώ, 

τότε ενδείκνυται να ασκηθεί εσωτερικό ΑΑΕ, αγοράζοντας ευρώ και πουλώντας 

δολλάρια. Αυτό θα προκαλέσει ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολλαρίου στην 

αγορά όψης, μείωση των εγχώριων επιτοκίων λόγω εισροής κεφαλαίων και 

παράλληλη αύξηση των επιτοκίων της αλλοδαπής λόγω εκροής κεφαλαίων 

αυξάνοντας έτσι τις προσδοκίες για επικείμενη διολίσθηση του ευρώ στο μέλλον. Οι 

ενέργειες αυτές θα αποκαταστήσουν ξανά την ισότητα ανάμεσα στη διαφορά των 
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επιτοκίων και τον προσδοκώμενο ρυθμό μεταβολής της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Αντιθέτως, όταν η διαφορά των επιτοκίων είναι μικρότερη από τον 

προσδοκώμενο ρυθμό διολίσθησης του ευρώ, τότε ενδείκνυται να ασκηθεί 

εξωτερικό ΑΑΕ, αγοράζοντας δολλάρια και πουλώντας ευρώ. Αυτό θα προκαλέσει 

ανατίμηση του δολλαρίου έναντι του ευρώ στην αγορά όψης, μείωση των επιτοκίων 

των δολαρίων λόγω εισροής κεφαλαίων και παράλληλη αύξηση των επιτοκίων του 

ευρώ λόγω εκροής κεφαλαίων, αυξάνοντας έτσι τις προσδοκίες για επικείμενη 

διολίσθηση του δολλαρίου στο μέλλον. Οι ενέργειες αυτές θα αποκαταστήσουν 

ξανά την ισότητα ανάμεσα στη διαφορά των επιτοκίων και τον προσδοκώμενο 

ρυθμό μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

      Το σχήμα 2 επεξηγεί το ΑΑΕ. Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται η 

προσδοκώμενη μεταβολή της ισοτιμίας όψης και στον οριζόντιο άξονα η διαφορά 

των δύο επιτοκίων. Όλα τα σημεία που βρίσκονται πάνω στη γραμμή των 45º 

ικανοποιούν τη συνθήκη του ΑΑΕ. Για παράδειγμα, αν το ετήσιο ονομαστικό 

επιτόκιο του ευρώ ισούται με 5% και του δολλαρίου με 3%, τότε σύμφωνα με το 

ΑΑΕ η διαφορά των επιτοκίων θα αντικατοπτρίζει την προσδοκώμενη μεταβολή 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας των δύο νομισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι το ευρώ 

προβλέπεται να διολισθήσει έναντι του δολλαρίου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες 

σ’ ένα έτος (σημείο Α). Αν όμως η προσδοκώμενη διολίσθηση του ευρώ ισούται με 

1%, οπότε υπολείπεται της διαφοράς των επιτοκίων, τότε η καθαρή εγχώρια 

απόδοση σε ακάλυπτη βάση θα ισούται με 1%, οπότε ενδείκνυται να ασκηθεί 

εσωτερικό ΑΑΕ (σημείο Β). Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που αγοράζει καταθέσεις σε 

ευρώ κερδίζει 2% από τη διαφορά των επιτοκίων, ενώ παράλληλα χάνει 1% από 

την ενδυνάμωσή του δολλαρίου έναντι του ευρώ, οπότε το καθαρό του κέρδος θα 

ισούται με 1%. Αντιθέτως, αν η προσδοκώμενη διολίσθηση του ευρώ ισούται με 

3%, οπότε υπερβαίνει τη διαφορά των επιτοκίων, τότε η καθαρή εγχώρια απόδοση 

θα είναι αρνητική και συνεπώς ενδείκνυται να ασκηθεί εξωτερικό ΑΑΕ (σημείο Γ). 

 

                                                                                                                           
∗ Βλέπε «Χρηματοοικονομική», A.A. Groppelli – Ehsan Nikbakht, κεφ. 20 Βασικές έννοιες Διεθνούς 
Χρηματοοικονομικής 
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Σχήμα 2: Ακάλυπτο Αρμπιτράζ Επιτοκίων 
1.6 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ 

   Η πραγματική ισοτιμία μετράει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μιας χώρας 

και υπολογίζεται από την ονομαστική ισοτιμία προσαρμοσμένη με το λόγο του 

επιπέδου των τιμών των ξένων προϊόντων ως προς το επίπεδο των τιμών των 

εγχώριων προϊόντων, ήτοι: 

                                
όπου ο λόγος Ρ*/Ρ αντιπροσωπεύει την υπονοούμενη ισοτιμία. 

     Όταν η πραγματική ισοτιμία ανεβαίνει, είτε γιατί διολισθαίνει το εγχώριο νόμισμα 

είτε γιατί μειώνεται το εγχώριο επίπεδο των τιμών, με δεδομένο το επίπεδο των 

τιμών της αλλοδαπής, μιλάμε για πραγματική διολίσθηση του εγχώριου 

νομίσματος, οπότε τα εγχώρια προϊόντα γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικά στις 

διεθνείς αγορές απ’ ότι τα ξένα προϊόντα. Αντιθέτως, όταν η πραγματική ισοτιμία 

πέφτει, είτε γιατί ανατιμάται το εγχώριο νόμισμα είτε γιατί αυξάνει το εγχώριο 

επίπεδο των τιμών με δεδομένο το επίπεδο των τιμών της αλλοδαπής, λέμε ότι το 

εγχώριο νόμισμα ανατιμήθηκε σε πραγματικούς όρους, οπότε τα εγχώρια προϊόντα 

καθίστανται λιγότερο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές απ’ ότι τα ξένα προϊόντα.     

 

1.7 ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ 
 
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 1985 και τέθηκε σε 

ισχύ την 1η Ιουλίου 1987 αποτέλεσε την πρώτη σημαντική αναθεώρηση της 

Συνθήκης της Ρώμης. Ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση και 

ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς που προγραμματίστηκε μέχρι το 

1992. Αυτό θα επιτυγχανόταν με τη κατάργηση των φυσικών, τεχνικών και 

δημοσιονομικών εμποδίων στη διακίνηση των αγαθών υπηρεσιών στο χώρο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

    Την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ακολουθεί η Έκθεση Delor για την ΟΝΕ. Στις 27 

Ιουνίου 1988, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ανόβερου αποφάσισε τη συγκρότηση 

μιας επιτροπής υπό την εποπτεία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Jacque Delor για να μελετήσει και να προτείνει το πλαίσιο μετάβασης στη 

νομισματική ένωση. Η έκθεση Delor, η οποία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Μαδρίτης στις 26 Ιουνίου 1989, επεσήμανε 3 προϋποθέσεις για τη 

νομισματική ένωση: 1)πλήρη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων, 2)απελευθέρωση 
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της κίνησης κεφαλαίων και 3)κλείδωμα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης, 

η Έκθεση τασσόταν υπέρ μιας σταδιακής μετάβασης στη νομισματική ένωση. 

     Το πρώτο στάδιο, το οποίο άρχισε την 1η Ιουλίου 1990, αποσκοπούσε στην 

ενίσχυση της νομισματικής συνεργασίας, στην ένταξη όλων των κρατών-μελών στο 

ΕΝΣ και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. 

    Το δεύτερο στάδιο απέβλεπε κυρίως στη δημιουργία νέων θεσμών, όπως το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, ενώ το τρίτο στάδιο θα καθιέρωνε το 

κοινό νόμισμα και την κοινή νομισματική πολιτική. 

    Στις 27 Οκτωβρίου 1990, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ρώμης όρισε ότι το 

δεύτερο στάδιο θα ξεκινούσε την 1η Ιανουαρίου 1994. Κατά τη διάρκεια του 

δευτέρου σταδίου ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο για να μελετήσει 

τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την ίδρυση της ΕΚΤ και τη δημιουργία του 

κοινού νομίσματος, να βοηθήσει στην περαιτέρω σύγκλιση της νομισματικής 

πολιτικής των κρατών-μελών και να αναπτύξει το πλαίσιο σχεδιασμού της κοινής 

νομισματικής πολιτικής. 

    Η Έκθεση Delor αποτέλεσε το κείμενο των εργασιών της Διακυβερνητικής 

Διάσκεψης για την ΟΝΕ, η οποί ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 1990 στη Ρώμη και 

ολοκληρώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1991 στο Μάαστριχ της Ολλανδίας. Η Συνθήκη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράφτηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και αποτέλεσε τι 

σημαντικότερη συμβολή στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μετά την 

υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθόρισε τα κριτήρια σύγκλισης τα οποία θα πρέπει α ικανοποιούν οι οικονομίες 

τω κρατών-μελών για την ένταξή τους στη ζώνη του ευρώ. Τα κριτήρια αυτά είναι 

τα εξής: 

• Το κριτήριο σύγκλισης του πληθωρισμού θα έχει εκπληρωθεί εφόσον ο 

πληθωρισμός μιας χώρας, όπως μετράται από τις ετήσιες μεταβολές στο 

Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε περίοδο ενός έτους πριν την ενοποίηση, δεν 

υπερβαίνει τον πληθωρισμό των τριών κρατών-μελών με τις καλύτερες 

επιδόσεις, από άποψη σταθερότητας των τιμών, περισσότερο από 1,5 

ποσοστιαία μονάδα. 

• Το κριτήριο σύγκλισης του επιτοκίου προϋποθέτει ότι το μέσο 

μακροπρόθεσμο ονομαστικό επιτόκιο μιας χώρας σε περίοδο ενός έτους 

πριν την ενοποίηση δεν υπερβαίνει περισσότερο από 2 εκατοστιαίες 

μονάδες το μέσο μακροπρόθεσμο επιτόκιο των τριών κρατών-μελών που 

έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού. 
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• Το κριτήριο της συναλλαγματικής σταθερότητας προϋποθέτει ότι το 

νόμισμα μιας χώρας θα πρέπει να κυμαίνεται επί δύο έτη τουλάχιστον πριν 

την ενοποίηση μέσα στη στενή ζώνη διακύμανσης του ΜΣΙ χωρίς 

συναλλαγματική αστάθεια και επανευθυγραμμίσεις. 

• Το δημοσιονομικό κριτήριο προϋποθέτει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν 

υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος δεν είναι μεγαλύτερο 

από το 60% του ΑΕΠ. Αν το δημόσιο χρέος υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ θα 

πρέπει να επιδεικνύει τάση μείωσης, ώστε σταδιακά να προσεγγίσει το 

σημείο αναφοράς. 

  ∗ Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 1995, Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης 

οριοθέτησε το χρονοδιάγραμμα καθιέρωσης του κοινού νομίσματος, το οποίο 

ονόμασε ευρώ. Οι συζητήσεις για την εξασφάλιση και τη διατήρηση 

δημοσιονομικής σταθερότητας στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ ξεκίνησαν στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης και συνεχίστηκαν στο Συμβούλιο της 

Φλωρεντίας στις 21 και 22 Ιουνίου 1996. Στο Συμβούλιο του Δουβλίνου στις 13 

και 14 Δεκεμβρίου 1996 ετέθησαν οι γραμμές του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης, το οποίο επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ 

στις 16 και 17 Ιουνίου 1997. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

διέπεται από τη φιλοσοφία της συνθήκης του Μάαστριχ και επισημαίνει τη 

σημασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας η οποία είναι απαραίτητη για την 

εδραίωση συνθηκών που θα εγγυώνται σταθερότητα τιμών και οικονομική 

ανάπτυξη προσηλωμένη στη αύξηση της απασχόλησης. Το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρεσβεύει ότι το σημείο αναφοράς 3% του 

δημοσιονομικού ελλείμματος ως προς το ΑΕΠ αποτελεί οροφή, εκτός εάν η 

ενδιαφερόμενη χώρα αντιμετωπίζει μια πτώση του ΑΕΠ μεγαλύτερη από 2 

εκατοστιαίες μονάδες. Αν το έλλειμμα υπερβαίνει αδικαιολόγητα το 3 %, η 

χώρα θα πρέπει να καταθέσει ένα άτοκο ποσό ισοδύναμο του 0,2% του ΑΕΠ 

συν 0,1% για κάθε εκατοστιαία μονάδα του υπερβολικού ελλείμματος. Το 

μεταβλητό μέρος της κατάθεσης αναφέρεται μόνο στα ελλείμματα που 

φθάνουν μέχρι 6% του ΑΕΠ. Η άτοκη κατάθεση επιστρέφεται στη χώρα μόλις 

το υπερβολικό έλλειμμα επιστρέψει στο σημείο αναφοράς. Αν όμως, το 

έλλειμμα συνεχίζεται για περισσότερο από δύο χρόνια, τότε η κατάθεση 

μετατρέπεται σε ποινή. Στις α και 2 Μαΐου 1998, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 

Βρυξελλών επέλεξε 11 χώρες που πληρούσαν τα κριτήρια της Συνθήκης του 

                                                           
∗ Βλέπε «Χρηματοοικονομική», A.A. Groppelli – Ehsan Nikbakht, κεφ. 20 Βασικές έννοιες Διεθνούς 
Χρηματοοικονομικής. 
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Μάαστριχ, οπότε ξεκίνησε το πρώτο στάδιο εισαγωγής του ευρώ. Τα κράτη αυτά 

ήταν τα εξής: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η 

Ισπανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η 

Φινλανδία. Η Ελλάδα εισήλθε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2001, 

αφού εκπλήρωσε όλα τα κριτήρια της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

εξαίρεση το κριτήριο του δημόσιου χρέους. 

      Την 1η Ιουνίου 1998 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι 

υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής 

και η οποία μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτελούν το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. 

     Στις 26 Σεπτεμβρίου 1998 στη Βιέννη, το Συμβούλιο Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας αποφάσισε ότι η δανική κορώνα συνδέεται με το ευρώ στα πλαίσια 

του νέου ΜΣΙ, με εύρος διακύμανσης +/-2,25%. 

     Το δεύτερο στάδιο εισαγωγής του ευρώ ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1999 

και διήρκησε ως το τέλος Δεκεμβρίου 2001. Οι ισοτιμίες των εθνικών 

νομισμάτων των κρατών που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ κλειδώθηκαν 

αμετάκλητα έναντι του κοινού νομίσματος, ενώ τα εθνικά νομίσματα 

εξακολουθούσαν να υφίστανται μέχρι το τέλος του 2001, οπότε ξεκίνησε το 

τρίτο στάδιο με την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή. 

 
1.8 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

  
    Εμπειρικές και θεωρητικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου. Αυτό, φυσικά, οφείλεται στο ότι οι 

επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο (risk averse). Κατά συνέπεια, οι επενδύσεις 

οι οποίες ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θα πρέπει να δώσουν στους επενδυτές 

υψηλότερες αποδόσεις για να τις προτιμήσουν. Άρα, όσο μεγαλύτερο κίνδυνο 

αναλαμβάνει ένας επενδυτής, τόσο μεγαλύτερη απόδοση αναμένει να επιτύχει από 

την επένδυση αυτή. Στην πράξη οι προσδοκίες του αυτές συνήθως επαληθεύονται 

όταν ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσής του είναι αρκετά μεγάλος (για 

παράδειγμα, 20 έτη). Αντίθετα, στην περίπτωση που ο χρονικός ορίζοντας της 

επένδυσής του είναι αρκετά μικρός (για παράδειγμα, ένα ή δύο έτη), έτσι η θετική 

σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου μπορεί να μην ισχύει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
Οι επενδυτές καθορίζουν την οικονομική αξία ενός αξιογράφου βασισμένοι στις 

προβλέψεις τους για τις μελλοντικές ταμειακές ροές που θα εισπράξουν από το 

αξιόγραφο αυτό. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στην πληροφόρηση των 

επενδυτών. Άρα, η πληροφόρηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτίμηση 

των αξιογράφων. Μόλις μια νέα πληροφορία παρουσιαστεί στην αγορά, οι 

επενδυτές θα αντιδράσουν στην πληροφορία αυτή αγοράζοντας (ή πουλώντας) 

αξιόγραφα που επηρεάζονται από την πληροφορία αυτή και, επομένως, θα 

προκαλέσουν προσαρμογή στις τιμές των αξιογράφων αυτών. Εάν η προσαρμογή 

αυτή γίνει με ακρίβεια και ταχύτητα, τότε η αγορά λέγεται αποτελεσματική. Άρα, μια 

αγορά λέγεται αποτελεσματική αγορά (efficient market)1 όταν οι τιμές των 

αξιογράφων τα οποία αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης σ’ αυτή αντιδρούν 

με ταχύτητα και ακρίβεια στην εμφάνισης μιας νέας πληροφορίας και επομένως, οι 

τρέχουσες τιμές τους ενσωματώνουν πλήρως όλη τη γνωστή πληροφόρηση2. Αν 

και η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών είναι γενική και επομένως αναφέρεται 

σε όλες τις αγορές, οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι έχει μεγαλύτερη 

εφαρμογή στη χρηματιστηριακή αγορά. Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια του 

κεφαλαίου, όταν αναφερόμαστε σε αγορές, θα εννοούμε τις χρηματιστηριακές 

αγορές. 

    Για να είναι μια αγορά αποτελεσματική θα πρέπει να ισχύουν οι εξής υποθέσεις: 

• Θα πρέπει να υπάρχουν πολλοί επενδυτές που δραστηριοποιούνται στη 

αγορά και έχουν σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Οι επενδυτές 

αυτοί θα πρέπει να ασχολούνται με την ανάλυση και την αποτίμηση των 

αξιογράφων της αγοράς, ενώ δρουν ορθολογικά και ανεξάρτητα ο ένας 

από τον άλλο. 

• Η άντληση της πληροφόρησης θα πρέπει να μην έχει κόστος και οι 

συμμετέχοντες στην αγορά να λαμβάνουν τις πληροφορίες περίπου την 

ίδια χρονική στιγμή. 

                                                           
1 Ο όρος αυτός έχει αποδοθεί στα ελληνικά και ως «ορθολογική κεφαλαιαγορά». 
2 Ο όρος «αποτελεσματικότητα» χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο αυτό για να περιγράψει μια αγορά 
στην οποία η σχετική πληροφορία ενσωματώνεται στις τιμές των αξιογράφων που αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σ’ αυτή. Η έννοια της πληροφοριακής αποτελεσματικότητας 
(informational efficiency) της αγοράς θα πρέπει να διακρίνεται από την έννοια της λειτουργικής 
αποτελεσματικότητας (operational efficiency) που χρησιμοποιούν μερικές φορές οι οικονομολόγοι 
και η οποία δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι οικονομικοί πόροι για να 
διευκολύνουν τη λειτουργία της αγοράς.     
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• Η πληροφόρηση θα πρέπει να φθάνει στην αγορά με τυχαίο τρόπο και οι 

διάφορες ειδήσεις να είναι χρονικά ανεξάρτητες η μια από την άλλη. 

• Οι επενδυτές θα πρέπει να αντιδρούν γρήγορα και με ακρίβεια στη νέα 

πληροφόρηση, προκαλώντας στις τιμές των αξιογράφων τις αντίστοιχες 

προσαρμογές. Οι προσαρμογές στις τιμές μπορεί να είναι ατελείς (για 

παράδειγμα, μερικές προσαρμογές μπορεί να είναι μεγαλύτερες απ’ ό,τι 

πρέπει, ενώ μερικές μικρότερες), αλλά είναι αμερόληπτε (δηλαδή κανείς δε 

μπορεί να προβλέψει ποια προσαρμογή θα συμβεί). 

      Ο συνδυασμός των ανωτέρω υποθέσεων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

μεταβολές στις τιμές των αξιογράφων είναι ανεξάρτητες και τυχαίες. 

 

 

2.2 ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
 
Η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς (efficient market hypothesis –EMH) 

είναι η θεωρία η οποία αναφέρεται στις αποτελεσματικές αγορές και διαιρείται 

συνήθως σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με το είδος της πληροφόρησης που 

ενσωματώνεται στα αξιόγραφα3 που αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης σ’ 

αυτές. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: 

     Ασθενής μορφή αποτελεσματικής αγοράς (weak form EMH)4. Η αγορά με τη 

μορφή αυτή υποθέτει ότι οι τιμές των αξιογράφων ενσωματώνουν όλη την 

πληροφόρηση που μπορεί να εξαχθεί από τα στοιχεία της χρηματιστηριακής 

αγοράς (market data). Τα στοιχεία της αγοράς περιλαμβάνουν τις τιμές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών στο παρόν και το παρελθόν, τις μεταβολές των τιμών, 

τον όγκο των συναλλαγών, το ύψος κάποιου χρηματιστηριακού δείκτη και 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφέρεται στην αγορά. Εάν η υπόθεση αυτή είναι 

σωστή, τότε δεν υπάρχει επενδυτής που να μπορεί να προβλέψει τις μεταβολές 

των τιμών των συναλλαγματικών ισοτιμιών βασισμένος σε πληροφόρηση που 

υπάρχει στα στοιχεία της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, η τεχνική ανάλυση δεν 

έχει αξία. Η ασθενής μορφή μοιάζει, αλλά δεν ταυτίζεται, με μια ιδέα η οποία κατά 

τη δεκαετία του ’60 λεγόταν υπόθεση του τυχαίου περιπάτου ή της τυχαίας 
περιπλάνησης (random walk hypothesis)5. Η προσέγγιση αυτή υποθέτει ότι οι 

                                                           
3 Η διαίρεση αυτή οφείλεται στον E. Fama. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Fama E., 1970, s. 383-
417. 
4 O όρος αυτός έχει αποδοθεί στα ελληνικά και ως «ορθολογική κεφαλαιαγορά σε μορφή χαμηλής 
ισχύος». 
5 Πιστεύεται ότι ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε σε μια ανταλλαγή αλληλογραφίας η οποία εμφανίστηκε 
στο περιοδικό Nature το 1905 [βλ. Pearson K., Ravleigh Lord, 1905, σ. 294, 318, 342].  
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διαδοχικές αποδόσεις των επενδύσεων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες (δηλαδή οι 

μεταβολές των τιμών των συναλλαγματικών ισοτιμιών) είναι γραμμικά ανεξάρτητες 

η μία από την άλλη και ότι οι κατανομές πιθανοτήτων τους είναι σταθερές 

διαχρονικά (δηλαδή είναι οι ίδιες)6. Η ασθενής μορφή αποτελεσματικότητας δεν 

υποθέτει ότι οι αποδόσεις των αποδόσεων είναι ανεξάρτητες, αλλά ούτε ότι έχουν 

τις ίδιες κατανομές πιθανοτήτων διαχρονικά. Άρα, μια συσχέτιση των αποδόσεων 

είναι πιθανή και, επομένως, παλαιές αποδόσεις μιας επένδυσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην πρόβλεψη των μελλοντικών της αποδόσεων. Το μόνο που 

υποθέτει η ασθενής μορφή αποτελεσματι8κότητας είναι ότι ένας επενδυτής δε 

μπορεί να εκμεταλλευτεί την πληροφορία αυτή (δηλαδή τη συσχέτιση των 

αποδόσεων) για να επιτύχει αποδόσεις μεγαλύτερες από εκείνες που αντιστοιχούν 

στον κίνδυνο που έχει αναλάβει με τη συγκεκριμένη επένδυση. Κατά συνέπεια, εάν 

ισχύει η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου, ισχύει και η ασθενής μορφή 

αποτελεσματικότητας, ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο. Για να γίνει κατανοητό το 

υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια ρουλέτα με 

διάφορες αποδόσεις γραμμένες πάνω της. Κάθε περίοδο ο τροχός περιστρέφεται 

και η απόδοσή της επόμενης περιόδου καθορίζεται από το σημείο στο οποίο 

σταματά η μπίλια πάνω στον τροχό. Τα αποτελέσματα από τις περιστροφές του 

τροχού δε σχετίζονται διαχρονικά κι έτσι οι αποδόσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στο παρελθόν δε σχετίζονται με τις μελλοντικές αποδόσεις. Επιπλέον, ο ίδιος 

τροχός περιστρέφεται κάθε περίοδο κι έτσι οι αποδόσεις έχουν όμοια κατανομή 

πιθανοτήτων. 

      Ημι-ισχυρή μορφή αποτελεσματικής αγοράς (public information)7. Η 

δημοσιευμένη πληροφόρηση περιλαμβάνει τα στοιχεία της χρηματιστηριακής 

αγοράς και λοιπές δημόσιες πληροφορίες, όπως ανακοινώσεις κερδών και 

μερισμάτων, δείκτες τιμής συναλλαγματικής ισοτιμίας προς κέρδη ανά 

συναλλαγματική ισοτιμία (P/E), μερισματικές αποδόσεις, ανακοινώσεις διάσπασης 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων, δυσκολίες 

χρηματοδότησης, οικονομικά νέα, πολιτικά νέα κτλ. Άρα, η ημι-ισχυρή μορφή 

αποτελεσματικής αγοράς περικλείει την ασθενή μορφή αποτελεσματικής αγοράς. 

Εάν ισχύει η υπόθεση της ημι-ισχυρής μορφής αποτελεσματικής αγοράς, οι τιμές 

                                                                                                                           

 
6 Εκτός από τον τυπικό ορισμό της υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου που αναφέρθηκε, μερικοί 
συγγραφείς των χρηματοοικονομικών της αποδίδουν μια πιο «χαλαρή» έννοια. Σύμφωνα με την 
προσέγγιση αυτή, ο τυχαίος περίπατος χαρακτηρίζει μια σειρά τιμών όταν όλες οι μεταβολές των τιμών 
που ακολουθούν αντιπροσωπεύουν τυχαίες αποκλίσεις από τις προηγούμενες τιμές. Κατά συνέπεια, οι 
μεταβολές των τιμών δε σχετίζονται με μεταβολές των τιμών που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν. 
7 Ο όρος αυτός έχει αποδοθεί στα ελληνικά και ως «ορθολογική κεφαλαιαγορά σε μορφή μέσης 
ισχύος»  
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των αξιογράφων θα προσαρμόζονται με μεγάλη ταχύτητα μόλις ανακοινωθεί μια 

πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή, κανένας επενδυτής δε μπορεί να αποκομίσει 

αποδόσεις μεγαλύτερες από τις κανονικές (που αντιστοιχούν δηλαδή στον κίνδυνο 

που έχει αναλάβει χρησιμοποιώντας πληροφορίες μετά την ανακοίνωσή τους. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές των αξιογράφων έχουν ήδη ενσωματώσει τις νέες 

αυτές πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, η θεμελιώδης ανάλυση (και φυσικά η 

τεχνική ανάλυση) δεν έχει αξία. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει την υποθετική 

αντίδραση της τιμής μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας στην εμφάνιση μιας νέας 

πληροφορίας, όταν η αγορά είναι αποτελεσματική και όταν δεν είναι 

αποτελεσματική. 

Αντίδραση της τιμής μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας στην εμφάνιση μιας 
νέας πληροφορίας 

 
       Ισχυρή μορφή αποτελεσματικής αγοράς (strong form EMH8). Η αγορά με 

τη μορφή αυτή υποθέτει ότι οι τιμές των αξιογράφων ενσωματώνουν όλη την 

πληροφόρηση, είτε έχει δημοσιευτεί είτε δεν έχει δημοσιευτεί (δηλαδή είναι ιδιωτική 

πληροφόρηση). Άρα, η ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας περικλείει την ασθενή 

και την ημι-ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας. Στην περίπτωση αυτή, δεν 

υπάρχει κατηγορία επενδυτών που να έχει μονοπωλιακή πρόσβαση σε 

πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Κατά συνέπεια, κανένας επενδυτής δε μπορεί να επιτύχει αποδόσεις 

μεγαλύτερες από τις κανονικές με διαχρονική συνέπεια. 

       Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις τρεις ανωτέρω μορφές 

αποτελεσματικής αγοράς με την αντίστοιχη πληροφόρηση που περιέχουν: 

 

                                                           
8 O όρος αυτός έχει αποδοθεί στα ελληνικά και ω «ορθολογική κεφαλαιαγορά σε μορφή υψηλής ισχύος» 
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                          Μορφές αποτελεσματικής 
αγοράς 

 
2.3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

    Όλες οι εργασίες που διερευνούν την εγκυρότητα της υπόθεσης των 

αποτελεσματικών αγορών εξετάζουν τη συνέπεια με την οποία μπορούν διάφορες 

κατηγορίες επενδυτών να επιτύχουν αποδόσεις από τις επενδύσεις τους 

μεγαλύτερες από εκείνες  που αντιστοιχούν στον κίνδυνο που έχουν αναλάβει 

(δηλαδή μη κανονικές αποδόσεις). Αυτό δε σημαίνει ότι οι αγορές δεν εμφανίζουν 

υστερήσεις στην επεξεργασία των διαφόρων πληροφοριών και ότι αποτιμούν τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες πάντοτε στην οικονομική τους αξία (intrinsic value). 

Επιπλέον, αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ορισμένοι επενδυτές να 

απολαμβάνουν υπερ-κανονικές αποδόσεις (abnormal returns) από τις επενδύσεις 

τους βραχυπρόθεσμα. Το μόνο που η θεωρία υποστηρίζει είναι ότι οι επενδυτές δε 

μπορούν να εκμεταλλευτούν τις αποκλίσεις των τιμών των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών από τις οικονομικές τους αξίες, έτσι ώστε να αποκομίσουν υπερ-

κανονικές αποδόσεις με διαχρονική συνέπεια. Οι εμπειρικές έρευνες μπορούν να 

διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη μορφή της αποτελεσματικής αγοράς 

που ελέγχουν9. 

     Ασθενής μορφή αποτελεσματικής αγοράς. Ο έλεγχος της ύπαρξης ασθενούς 

μορφής αποτελεσματικής αγοράς γίνεται συνήθως με τους εξής δύο τρόπους: 

    (α) Στατιστικοί έλεγχοι ανεξαρτησίας. Με τους ελέγχους αυτούς εξετάζεται εάν 

οι μεταβολές στις τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών διαχρονικά είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι περισσότεροι ερευνητές έχουν εφαρμόσει δύο ειδών 

στατιστικούς ελέγχους ανεξαρτησίας, τον έλεγχο γραμμικής συσχέτισης (correlation 
                                                           
9 Για περισσότερες πληροφορίες και τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές βλ Elton EJ, Gruber 
MJ, 1995, s. 406-448.  
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tests) και τον έλεγχο ροών (run tests). Ο έλεγχος γραμμικής συσχέτισης μετρά τη 

συσχέτιση μεταξύ των ποσοστιαίων μεταβολών των τιμών για διάφορα χρονικά 

διαστήματα (για παράδειγμα, για μία ημέρα, για τέσσερις ημέρες, για εννέα ημέρες 

κτλ). Ο έλεγχος ροών ταξινομεί κάθε θετική διαδοχική μεταβολή τιμών μιας 

συναλλαγματικής ισοτιμίας (εάν δηλαδή αυξηθεί η τιμή της) με θετικό πρόσημο (+) 

και κάθε αρνητική διαδοχική μεταβολή με αρνητικό πρόσημο (-). Το αποτέλεσμα 

είναι ένα σύνολο από θετικά και αρνητικά πρόσημα. Εάν δύο ή περισσότερα 

συνεχόμενα πρόσημα είναι ίδια, τότε τα πρόσημα αυτά αποτελούν μια ροή (run). 

Κατά συνέπεια, μια ροή θετικών πρόσημων ακολουθείται από μια ροή αρνητικών 

πρόσημων κτλ και όλες οι ροές αυτές αποτελούν μια σειρά. Στην περίπτωση αυτή, 

ο έλεγχος ανεξαρτησίας συνεπάγεται τη σύγκριση του αριθμού των ροών αυτών 

(runs) με τον αναμενόμενο αριθμό των ροών που δίνεται από έναν πίνακα τυχαίων 

αριθμών. Εάν υπάρχουν μεγαλύτερα σύνολα θετικών και αρνητικών πρόσημων 

(και επομένως λιγότερες ροές) στην εξεταζόμενη σειρά απ’ ό,τι αποδίδεται στην 

τύχη (και αναμένεται από έναν πίνακα τυχαίων αριθμών), τότε υπάρχει θετική 

σχέση μεταξύ των μεταβολών των τιμών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι 

περισσότερες εμπειρικές έρευνες που εφαρμόζουν ελέγχους γραμμικής συσχέτισης 

και ελέγχους ροών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι σημερινές αποδόσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών έχουν μικρή θετική συσχέτιση με τις χθεσινές 

αποδόσεις. Η συσχέτιση όμως αυτή είναι κατά μέσον όρο μικρή και συχνά αρνητική 

για ορισμένες μεμονωμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το συμπέρασμα αυτό 

σημαίνει ότι κανένας επενδυτής δε μπορεί να εκμεταλλευτεί τη μικρή στατιστική 

συσχέτιση που παρουσιάζουν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, λόγω της ύπαρξης 

διαφόρων προμηθειών που πρέπει να πληρωθούν κατά την αγοραπωλησία των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

πρόσφατη εμπειρική διερεύνηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έχει οδηγήσει 

στο συμπέρασμα ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του δεν ακολουθούν την 

υπόθεση του απλού περιπάτου10 . Άρα, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι από 

την πλευρά της πληροφόρησης μια μη αποτελεσματική αγορά, το οποίο σημαίνει 

ότι οι τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών που αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σ’ αυτό τείνουν να κινούνται διαχρονικά με συστηματικό τρόπο. 

     (β) Έλεγχοι κανόνων αγοραπωλησιών. Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες 

της κατηγορίας αυτής συγκρίνουν κάποιον κανόνα τεχνικής ανάλυσης (technical 

trading rule) με μια πολιτική αγοράς και διακράτησης των συναλλαγματικών αξιών 

(buy-and-hold policy). Ο πιο συνηθισμένος κανόνας που χρησιμοποιείται είναι ο 

                                                           
10 Βλ. Dockery E., Kavussanos MG, 1997, σ. 235-241. 
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κανόνας φίλτρου (filter rule), κατά τον οποίο η συναλλαγματική ισοτιμία 

αγοράζεται  

(ή πωλείται) όταν η μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ξεπεράσει το 

«φίλτρο» που έχει ορίσει ο αναλυτής. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι ένας 

αναλυτής έχει ορίσει φίλτρο 5%. Εάν η τιμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας αυξηθεί 

κατά τουλάχιστον 5% από κάποια βάση (όπως για παράδειγμα, από την 

προηγούμενη χαμηλότερη τιμή), τότε η συναλλαγματική ισοτιμία θα πρέπει να 

αγοραστεί και να διακρατηθεί εώς ότου η τιμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

μειωθεί τουλάχιστον κατά 5% από κάποια βάση (όπως για παράδειγμα από την 

προηγούμενη μέγιστη τιμή). Στην περίπτωση αυτή, η συναλλαγματική ισοτιμία θα 

πρέπει να πουληθεί [και, εάν επιτρέπεται, θα πρέπει να γίνει ανοικτή πώληση 

(short selling)], ωσότου σημειωθεί νέα αύξηση της τιμής της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας κατά τουλάχιστον 5% από την προηγούμενη χαμηλότερη τιμή, οπότε και 

θα συνεχιστεί η ανωτέρω διαδικασία. Οι περισσότερες εμπειρικές εργασίες που 

έχουν γίνει καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι τεχνικοί κανόνες υστερούν έναντι 

μιας πολιτικής αγοράς και διακράτησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

επομένως, υποστηρίζουν την ύπαρξη της ασθενούς μορφής αποτελεσματικών 

αγορών. Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι εμπειρικές αυτές έρευνες 

εξετάζουν μόνο απλούς τεχνικούς κανόνες11 και τα δείγματά τους περιλαμβάνουν 

κυρίως μεγάλες και γνωστές εταιρείες των οποίων οι αγορές είναι εξαιρετικά 

δραστήριες. Άρα, οι έρευνες αυτές μπορεί να περιέχουν κάποια μεροληψία 

εναντίον των τεχνικών κανόνων. 

     Ημι-ισχυρή μορφή αποτελεσματικής αγοράς. Ο έλεγχος της ύπαρξης ημι-

ισχυρής μορφής αποτελεσματικής αγοράς γίνεται συνήθως με τους εξής δύο 

τρόπους: 

     (α) Έρευνες γεγονότων (event studies).Oι εμπειρικές αυτές έρευνες εξετάζουν 

την ταχύτητα με την οποία  προσαρμόζονται οι τιμές των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών κατά την περίοδο της ανακοίνωσης μιας σημαντικής είδησης ή ενός 

γεγονότος (όπως για παράδειγμα, διάσπαση συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

εισαγωγή συναλλαγματικών ισοτιμιών μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο, 

ανακοίνωση λογιστικών αλλαγών, ανακοίνωση μερισμάτων, απρόβλεπτα 

οικονομικά ή πολιτικά γεγονότα κτλ). Επιπλέον, οι έρευνες εξετάζουν εάν είναι 

δυνατή η αποκόμιση υπερ-κανονικών αποδόσεων από την επένδυση σε μια 

συναλλαγματική ισοτιμία αμέσως μετά την ανακοίνωση ενός γεγονότος. Η θεωρία 

                                                           
11 Υπάρχουν πάρα πολλοί τεχνικοί κανόνες, ορισμένοι από τους οποίους έχουν περισσότερες από μία 
ερμηνείες. 
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της ημι-ισχυρής μορφής αποτελεσματικών αγορών συνεπάγεται ότι η 

προσαρμογή  των τιμών των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να γίνει είτε πριν 

είτε κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, αλλά με μεγάλη ταχύτητα, έτσι ώστε 

κανένας επενδυτής δε μπορεί να αποκομίσει υπερ-κανονικές αποδόσεις από 

επενδύσεις σ’ αυτές. Οι περισσότερες από τις έρευνες γεγονότων υποστηρίζουν 

την ύπαρξη της ημι-ισχυρής μορφής αποτελεσματικών αγορών. 

     (β) Έρευνες που προσπαθούν να προβλέψουν τις μελλοντικές αποδόσεις 

μεμονωμένων συναλλαγματικών ισοτιμιών (ή της συνολικής αγοράς), 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία της 

χρηματιστηριακής αγοράς (όπως για παράδειγμα, συνολικές μερισματικές 

αποδόσεις, δείκτες Ρ/Ε, δείκτες χρηματιστηριακής τιμής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

προς εσωτερική της αξία κτλ.) Οι έρευνες αυτές εφαρμόζουν είτε ανάλυση 

χρονολογικών σειρών (time-series analysis) των αποδόσεων των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών είτε ανάλυση διαστρωματικών δεδομένων (cross-

section analysis) των αποδόσεών τους. Οι περισσότερες από τις έρευνες αυτές 

αντικρούουν την ύπαρξη της ημι-ισχυρής μορφής αποτελεσματικών αγορών. 

    Στo σημείο αυτό, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, κατά τον υπολογισμό της μη 

κανονικής απόδοσης των ανωτέρω εμπειρικών ερευνών, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη και η μεταβολή των αποδόσεων της συνολικής αγοράς κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο. Στις εμπειρικές που έγιναν πριν από τη δεκαετία του ’70, ο 

υπολογισμός της μη κανονικής απόδοσης (abnormal rate of return) γινόταν με τον 

τύπο: 

ARit = Rit  - Rmt 

όπου ARit = η μη κανονική απόδοση της i συναλλαγματικής ισοτιμίας στο χρόνο t, 

Rit  = η απόδοση ενός δείκτη της αγοράς στο χρόνο t. Ορισμένες όμως 

συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε μεταβολές της 

συνολικής αγοράς, ενώ άλλες συναλλαγματικές ισοτιμίες μικρότερη ευαισθησία. Για 

το λόγο αυτό οι πρόσφατες έρευνες έχουν αντικαταστήσει την απόδοση του δείκτη 

αγοράς στην προηγούμενη σχέση με την αναμενόμενη απόδοση η οποία 

υπολογίζεται από το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAMP) ή 

κάποιο άλλο σχετικό υπόδειγμα. Άρα, στις νεότερες έρευνες η μη κανονική 

απόδοση υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

ARit = Rit  - E(Rit) 

όπου  E(Rit) = η αναμενόμενη απόδοση της i συναλλαγματικής ισοτιμίας στον 

χρόνο t. 

    Eάν η αγορά είναι αποτελεσματική, τότε η πραγματοποιηθείσα απόδοση θα 

πρέπει να ισούται με την αναμενόμενη απόδοση. Στην περίπτωση αυτή, 
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οποιοσδήποτε έλεγχος της αποτελεσματικής αγοράς γίνει θα πρέπει πρώτα απ’ 

όλα να καθορίσει το υπόδειγμα αναφοράς (benchmark model) που δημιουργεί τις 

αναμενόμενες αποδόσεις. Εάν οι έλεγχοι αποτύχουν να αποκαλύψουν την 

ανωτέρω ισότητα, τότε είτε η ημι-ισχυρή μορφή της αποτελεσματικής αγοράς δεν 

ισχύει είτε το υπόδειγμα αναφοράς δεν ισχύει 9ή φυσικά και τα δύο δεν ισχύουν) 

       Ισχυρή μορφή αποτελεσματικής αγοράς. Ο έλεγχος της ύπαρξης ισχυρής 

μορφής αποτελεσματικής αγοράς γίνεται συνήθως με την εξέταση ορισμένων 

κατηγοριών επενδυτών οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν πληροφόρηση που δεν έχει 

δημοσιευτεί. Δύο από τις κατηγορίες αυτές επενδυτών είναι οι εξής: 

     (α) Οι έχοντες εσωτερική πληροφόρηση (corporate insiders). Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν, για παράδειγμα, οι μεγαλομέτοχοι (δηλαδή όσοι κατέχουν ποσοστό 

περισσότερο από το 10% των συναλλαγματικών ισοτιμιών), τα μέλη των 

διοικητικών συμβουλίων, τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων κτλ. Όλοι οι 

ανωτέρω διαθέτούν πρόσβαση σε πληροφορίες που αναφέρονται στην επιχείρηση 

με την οποία έχουν σχέση ι οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί (δηλαδή διαθέτουν 

εσωτερική πληροφόρηση). Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες της κατηγορίας 

αυτής υποστηρίζουν ότι οι ανωτέρω επενδυτές έχουν υπερ-κανονικές αποδόσεις. 

Το αποτέλεσμα αυτό, που παραβιάζει την ισχυρή μορφή της αποτελεσματικής 

αγοράς, οφείλεται στη μονοπωλιακή πρόσβαση που έχουν οι επενδυτές αυτοί σε 

σημαντικές πληροφορίες. 

     (β) Διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων και ειδικότερα των αμοιβαίων κεφαλαίων διαθέτουν 

περισσότερη πληροφόρηση, την οποία λαμβάνουν πιο γρήγορα από τους άλλους 

επενδυτές. Εάν ισχύει η υπόθεση αυτή, τότε η εξέταση των αποδόσεων των 

διαχειριστών χαρτοφυλακίων μπορεί να θεωρηθεί έλεγχος της ισχυρής μορφής 

αποτελεσματικής αγοράς. Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες που έχουν γίνει 

μέχρι σήμερα υποστηρίζουν ότι οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων αδυνατούν να 

αποκομίσουν υπερ-κανονικές αποδόσεις με διαχρονική συνέπεια. Οι αποδόσεις 

των διαχειριστών αυτών βρέθηκαν να είναι τυπικά κατώτερες από τα 

αποτελέσματα μιας στρατηγικής αγοράς και διακράτησης. Κατά συνέπεια, οι 

περισσότερες εμπειρικές έρευνες της κατηγορίας αυτής υποστηρίζουν την  ύπαρξη 

της ισχυρής μορφής αποτελεσματικών αγορών. 

     Τα γενικά συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών είναι τα 

εξής:  

• Τα ευρήματα των περισσότερων εμπειρικών ερευνών υποστηρίζουν την 

ύπαρξη της ασθενούς μορφής αποτελεσματικής αγοράς. 
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• Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες παρέχουν αντικρουόμενες ενδείξεις 

αναφορικά με την ύπαρξη της ημι-ισχυρής μορφής, καθώς επίσης και της 

ισχυρής μορφής αποτελεσματικής αγοράς. Τα συμπεράσματα ορισμένων 

ερευνών υποστηρίζουν την ύπαρξη των αποτελεσματικών αυτών αγορών, 

ενώ τα συμπεράσματα άλλων ερευνών την αμφισβητούν. 

    Τα ανωτέρω συμπεράσματα θέτουν σε αμφιβολία τη χρησιμότητα της τεχνικής 

ανάλυσης (technical analysis). Η τεχνική ανάλυση βασίζεται στην άποψη ότι η 

πληροφόρηση διαχέεται στους επενδυτές με μια αργή διαδικασία και επομένως οι 

προσαρμογές στις τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών δε γίνονται άμεσα, αλλά 

σταδιακά. Κατά συνέπεια, η τεχνική ανάλυση υποστηρίζει ότι οι τιμές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών κινούνται με τάσεις και ότι οι τάσεις αυτές δημιουργούν 

διάφορους σχηματισμούς (patterns) οι οποίοι μπορούν να αναγνωριστούν. Η 

άποψη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς 

(ακόμη και με την ασθενή της μορφή). Εάν οι κεφαλαιαγορές είναι αποτελεσματικές 

και οι τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενσωματώνουν όλη την πληροφόρηση 

που μπορεί να εξαχθεί από τα στοιχεία της χρηματιστηριακής αγοράς, τότε δεν 

υπάρχει κάποιος τεχνικός κανόνας που να χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία της 

αγοράς και να δημιουργεί υπερ-κανονικές αποδόσεις, όταν έχουν ληφθεί υπόψη ο 

κίνδυνος και τα κόστη συναλλαγών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τεχνικοί 

αναλυτές ενεργούν μετά την ανακοίνωση μιας πληροφορίας, την αξία της οποίας 

έχει λάβει υπόψη μια αποτελεσματική αγορά. 

     Η θεμελιώδης ανάλυση (fundamental analysis) θεωρεί ότι κάθε συναλλαγματική 

ισοτιμία έχει μια οικονομική αξία (intrinsic value) την οποία μπορεί να καθορίσει εάν 

εξετάσει διάφορες μεταβλητές που την επηρεάζουν, όπως είναι, για παράδειγμα, 

τα τρέχοντα και τα μελλοντικά κέρδη της εξεταζόμενης εταιρείας, ο κίνδυνος της 

επιχείρησης και τα επιτόκια στην αγορά. Εάν η οικονομική αξία της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η μεγαλύτερη (μικρότερη) από την τρέχουσα 

χρηματιστηριακή τιμή της, η θεμελιώδης ανάλυση προτείνει την αγορά (πώληση) 

της συγκεκριμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η πρόταση βασίζεται στην άποψη 

ότι η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών τελικά θα εξαλειφθεί, καθώς η αγορά θα 

συνειδητοποιήσει τη λανθασμένη αποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και θα 

τη διορθώσει. Η θεμελιώδης ανάλυση συνήθως αρχίζει με μια διαχρονική ανάλυση 

των λογιστικών καταστάσεων της εξεταζόμενης επιχείρησης και μια συγκριτική 

ανάλυση της επιχείρησης με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Η ανάλυση αυτή 

ακολουθείται από μια αξιολόγηση της ποιότητας της διοίκησης της επιχείρησης και 

μια ανάλυση των προοπτικών της συνολικής οικονομίας και του κλάδου στο οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Εάν οι αγορές είναι αποτελεσματικές και οι τιμές 
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των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενσωματώνουν όλη τη δημοσιευμένη 

πληροφόρηση, οι εκτιμήσεις τους αυτές δε θα διαφέρουν από τις εκτιμήσεις των 

ανταγωνιστών τους. Άρα, η ανακάλυψη εταιρειών με καλές προοπτικές από έναν 

αναλυτή δεν προσφέρει κάποια ανταμοιβή, καθώς τις ίδιες εταιρείες τις γνωρίζουν 

και οι υπόλοιποι αναλυτές. Στην περίπτωση αυτή, ένας αναλυτής θα ανταμειφθεί 

εάν ανακαλύψει εταιρείες που έχουν καλύτερες προοπτικές απ’ ότι εκτιμούν οι 

ανταγωνιστές του. Εναλλακτικά, ο αναλυτής αυτός θα ανταμειφθεί εάν ανακαλύψει 

εταιρείες με κακές προοπτικές, αλλά όχι και τόσο κακές όσο εκτιμά η συνολική 

αγορά. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να 

αποδώσει καρπούς μόνο στο βαθμό που κάποιος αναλυτής μπορεί να 

πραγματοποιήσει καλύτερη ανάλυση από τους υπόλοιπους αναλυτές (δηλαδή να 

εκμαιεύσει περισσότερα και καλύτερα συμπεράσματα από τις πληροφορίες που 

είναι κοινές σε όλους τους επενδυτές) και με διαχρονική συνέπεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ∗

3.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 
    Μια στοχαστική μεταβλητή με χρονικά σταθερή διακύμανση ονομάζεται 

ομοσκεδαστική σε αντίθεση με την ετεροσκεδαστική. Για τις χρονοσειρές που 

παρουσιάζουν μεταβλητότητα, η μη υπό συνθήκη διακύμανση μπορεί να είναι 

σταθερή, ακόμα και εάν η διακύμανση σε υποπεριόδους είναι ιδιαίτερα μεγάλη. 

Γενικά, παρατηρώντας πολλές οικονομικές χρονολογικές σειρές, βλέπουμε τα εξής:   

α) Περιέχουν σαφή τάση (ανοδική ή καθοδική), που σημαίνει ότι δεν είναι 

στάσιμες χρονολογικές σειρές. 

β) Χαρακτηρίζονται από περιόδους τάσης, περιόδους διόρθωσης της τάσης 

και περιόδους χωρίς τάση. Αυτός ο ιδιαίτερος τύπος τυχαίου περιπάτου των 

οικονομικών χρονοσειρών χαρακτηρίζει μη στάσιμες σειρές. 

γ) Είναι λεπτόκυρτες, που σημαίνει ότι οι μη κανονικές τιμές είναι πιο συχνές. 

δ) Όταν ένα σοκ οδηγεί τη σειρά σε άλλα επίπεδα τιμών, τότε, συχνά η σειρά 

παραμένει στο νέο επίπεδο για μεγάλη χρονική διάρκεια (persistence) 

ε) Η μεταβλητότητα πολλών χρονοσειρών δεν είναι σταθερή στο χρόνο. 

Τέτοιες χρονοσειρές ονομάζονται υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικές, εάν η μη 

υπό συνθήκη διακύμανση (ή μακροχρόνια πρόβλεψη της διακύμανσης) είναι 

σταθερή, αλά υπάρχουν περίοδοι όπου η διακύμανση είναι ιδιαίτερα υψηλή. 

στ) Μερικές οικονομικές χρονοσειρές κινούνται με παρόμοιο τρόπο με άλλες 

χρονοσειρές. 

 
3.1.1 ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 

ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 
    Πριν προχωρήσουμε, είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες 

που σχετίζονται με τα υποδείγματα αυτά και, ιδιαίτερα, να δείξουμε τη διαφορά 

μεταξύ των υπό συνθήκη και των μη υπό συνθήκη ροπών. 

      Ένας κλασικός (μη παραμετρικός) ορισμός της μεταβλητότητας είναι ο 

παρακάτω: 

     Μια μεταβλητή Χ χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταβλητότητα από μια 

άλλη μεταβλητή Ζ, εάν Prob(|Χ| > c) > Prob(|Z| > c), c. Έτσι, εάν Ζ, είναι μια 

χρονολογική σειρά, είναι περισσότερο ευμετάβλητη εάν Prob(|Zt+1| > c) > 

Prob(|Zt| > c). Αλλά, εάν η χρονοσειρά ακολουθεί μια στάσιμη κανονική 

κατανομή, η παραπάνω ανισότητα ισχύει μόνο όταν ht+1 > ht, όπου  ht είναι η 
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υπό συνθήκη τυπική απόκλιση της χρονοσειράς. Μια στάσιμη χρονολογική σειρά 

έχει πεπερασμένη μη υπό συνθήκη διακύμανση, που σημαίνει ότι ο τιμές της 

είναι «δεμένες» με το σταθερό μέσο όρο της σειράς, μια ιδιότητα που 

χαρακτηρίζει τα ονομαζόμενα mean reverting υποδείγματα. 

       Έστω Ζt  η υπό μελέτη σειρά. Ως γνωστόν, Ε(Ζt) =μ είναι ο υπό συνθήκη 

μέσος της σειράς, ο οποίος δεν είναι τυχαία μεταβλητή και υποθέτουμε ότι όλες 

οι παρατηρήσεις της χρονολογικής σειράς είναι ανεξάρτητα και ισόνομα 

κατανεμημένες (iid). Είναι, απλώς, ένας αριθμός. Μπορούμε επίσης να 

ερμηνεύσουμε τον μη υπό συνθήκη μέσο ως την καλύτερη πρόβλεψη της 

χρονοσειράς μας, όταν δε διαθέτουμε καμία πληροφορία από τις 

προηγούμενες τιμές της σειράς. 

       Η ανάλυση της παλινδρόμησης μπορεί να μας βοηθήσει να 

υποδειγματοποιήσουμε τον υπό συνθήκη μέσο της σειράς, που εξαρτάται από 

το χρόνο. Ο υπό συνθήκη μέσος είναι mt  = E(Zt|It+1) = Et+1(Zt ), ο οποίος 

χρησιμοποιεί πληροφόρηση από το παρελθόν (It+1) και μπορεί να προβλεφθεί. 

Ως προηγούμενη πληροφορία, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι 

παρελθούσες τιμές της ίδιας χρονοσειράς. 

     Ακόμα, ενώ η διαφορά Zt  - μ μπορεί να προβλεφθεί, η διαφορά Zt  - mt = εt 

δε μπορεί να προβλεφθεί με βάση μόνο το σύνολο των πληροφοριών It+1. 

Έτσι, ο υπό συνθήκη μέσος εξαρτάται από το χρόνο και μπορεί να 

υποδειγματοποιηθεί [για παράδειγμα, ένα εκτιμημένο AR(1) υπόδειγμα ή ένα 

Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση 

του υπό συνθήκη μέσου]. 

     Με βάση την ίδια λογική, η μη υπό συνθήκη και η υπό συνθήκη διακύμανση 

θα είναι, αντίστοιχα: 

σ2  = Ε(Zt  - μ)2 = Ε(Zt  - mt)2
  + Ε(mt – μ) 2 

και 

ht = Ε[(Zt  - mt)2
 / It+1] = Et+1 Ε(Zt  - mt)2

   

     Δηλαδή, η υπό συνθήκη διακύμανση είναι επίσης μια χρονολογική σειρά 

(όπως και ο υπό συνθήκη μέσος), που παριστάνει τη διακύμανση της υπό 

συνθήκη κατανομής της χρονολογικής μας σειράς. Στην περίπτωση όπου η 

χρονολογική σειρά που μελετάμε δεν είναι στάσιμη, τότε ο μη υπό συνθήκη 

μέσος και η μη υπό συνθήκη διακύμανση είναι απροσδιόριστα μεγέθη. 

                                                                                                                           
∗ Μακρυδάκης 
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     Αφού  Zt  - mt = εt, μπορούμε να εκφράσουμε την υπό συνθήκη διακύμανση, 

h=t, σε συνάρτηση με το τετράγωνο των παρελθουσών τιμών των καταλοίπων, 

δηλαδή 

h2
t = α0 + α1e2

t+1 

εάν υποθέσουμε ότι μια μόνο υστέρηση είναι κατάλληλη. 

      Το βασικό στοιχείο που ενδιαφέρει εδώ είναι ο καθορισμός του υπό 

συνθήκη μέσου, της υπό συνθήκη διακύμανσης και της υπό συνθήκη 

πυκνότητας του διαταρακτικού όρου. Είναι εύκολο να σκεφτούμε οικονομικά 

παραδείγματα στα οποία θέλουμε να προβλέψουμε την υπό συνθήκη 

διακύμανση. 

     Για παράδειγμα, εάν υποθέσουμε ότι η υπό μελέτη χρονοσειρά Zt -

αναφέρεται στις αποδόσεις ενός περιουσιακού στοιχείου, τότε αυτό που 

ενδιαφέρει τον κάτοχό του είναι η απόδοση και η διακύμανση για την περίοδο 

που θα κρατήσει το στοιχείο αυτό στο χαρτοφυλάκιό του, ενώ η μη υπό 

συνθήκη διακύμανση δεν παίζει μεγάλο ρόλο για τον επενδυτή που θα 

κρατήσει το στοιχείο το χρονικό διάστημα από τη στιγμή t μέχρι τη στιγμή t+1. 

     Ας θεωρήσουμε ένα απλό AR(1) υπόδειγμα: 

Zt = α + β Zt-1 + et,   |β| < 1 

Ο μη υπό συνθήκη μέσος είναι: 

Ε(Zt) = μ = α/(1-β) 

Η μη υπό συνθήκη διακύμανση είναι : 

Ε(Zt – μ)2 = Ε{β[Zt-1 + et – α/(1-β)]}2 = Ε[β(Zt – μ) + et]2 

=β2 Ε(Zt – μ)2 + Var(et) + 2βcov(Zt – μ, et) = σ2/(1 – β2) 

   Για τον υπολογισμό του υπό συνθήκη μέσου θεωρούμε την πληροφορία που 

έχουμε από το πρόσφατο παρελθόν της σειράς, Ε(ZtcIt) = EtZt, και θα είναι, για 

διάφορες μελλοντικές περιόδους 1,2,…: 

EtZt+1 = α + βZt 

EtZ1+2 = α(1+β) + β2Ζt 

EtZt+k = α(1+β+ β2+βm-1) + βm Ζt 

Η υπό συνθήκη διακύμανση για διαφορετικούς ορίζοντες πρόβλεψης, ορίζεται 

ως: 

Var(Zt+k|It) = E(Zt+k )= E(Zt+k|It)2

    Συγκρίνοντας την μη υπό συνθήκη με την υπό συνθήκη διακύμανση, 

παρατηρούμε ότι τελευταία είναι πάντα μικρότερη από την πρώτη σε κάθε 

ορίζοντα πρόβλεψης, γιατί χρησιμοποιεί την πληροφορία της στοχαστικής 

συμπεριφοράς της Ζt. Όσο βέβαια, τα ο k → ∞, τόσο η υπό συνθήκη 

διακύμανση πλησιάζει την μη υπό συνθήκη διακύμανση. 
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3.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARCH 
     Συχνά, στην οικονομετρία εκτιμούμε υποδείγματα χρονολογικών σειρών, όπου 

τα κατάλοιπα είναι πολύ μικρά για ορισμένες διαδοχικές τους τιμές, ύστερα είναι 

πολύ μεγάλα για άλλο διαδοχικό διάστημα των τιμών τους, ύστερα πάλι, μικρά κοκ, 

χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τη συμπεριφορά τους 

αυτή. Η βασική ιδέα των ARCH υποδειγμάτων είναι ότι η διακύμανση των 

καταλοίπων τη στιγμή t εξαρτάται από το μέγεθος του τετραγώνου των καταλοίπων 

προηγούμενων περιόδων. 

    Η κλασική οικονομετρική προσέγγιση στην περίπτωση που η διακύμανση 

είναι χρονικά εξαρτώμενη (πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας) είναι να 

εισαγάγουμε στο υπόδειγμα μια νέα μεταβλητή για να προβλέψει τη 

μεταβλητότητα (διακύμανση). Δηλαδή, εάν Ζt είναι η σειρά που μελετάμε, 

εισάγουμε τη μεταβλητή χt με τη σχέση: 

Ζt = etxt-1 

Όπου η συνθήκη διακύμανσης είναι: 

Var(Ζt / xt-1) = x2
t-1σ2 

    Εάν το μέγεθος του x2
t-1 είναι μεγάλο (μικρό), η διακύμανση θα είναι και αυτή 

μεγάλη (μικρή). Ακόμα, εάν οι διαδοχικές τιμές της xt παρουσιάζουν σειριακή 

συσχέτιση, το ίδιο θα συμβαίνει και με τη διακύμανση. Έτσι, η εισαγωγή της 

μεταβλητής xt μπορεί να ερμηνεύσει τη μεταβλητότητα της Ζt. 

     Μπορούμε να προσθέσουμε έναν σταθερό όρο στο παραπάνω υπόδειγμα, 

να το εκφράσουμε στη διπλολογαριθμική του μορφή και να εκτιμήσουμε με τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων την παράμετρο της xt-1. Όμως, η 

διαδικασία αυτή έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: στηρίζεται στην υπόθεση ότι 

υπάρχει μια μεταβλητή xt ικανή να ερμηνεύσει τη μεταβλητότητα της Ζt. 

Μπορούμε όμως, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα ARCH, να 

υποδειγματοποιήσουμε συγχρόνως μέσο και διακύμανση. 

     Έστω et τα κατάλοιπα από κάποιο απλό υπόδειγμα παλινδρόμησης. Τότε, 

το υπόδειγμα ARCH γράφεται: 

 
που είναι η υπό συνθήκη διακύμανση, η οποία είναι ένας σταθμικός μέσος των 

τετραγώνων των καταλοίπων του παρελθόντος. Στην περίπτωση που είναι ω 

= 0 και αi = 1/q, τότε η παραπάνω σχέση ισοδυναμεί με τη δειγματική 
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διακύμανση των προηγούμενων q τιμών της σειράς. Για να είναι θετική η 

διακύμανση αυτή πρέπει οι παράμετροι ω και αi να είναι μη αρνητικές. 

     Για να αποφύγουμε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό υστερήσεων, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την παράσταση: 

 
    Κάτω από τη μηδενική υπόθεση των ομοσκεδαστικών καταλοίπων, όλα τα 

αI είναι μηδέν στην πρώτη σχέση. Για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης 

μπορούμε να υποδειγματοποιήσουμε την υπό συνθήκη διακύμανση ως μια 

AR(p) διαδικασία των τετραγώνων των εκτιμημένων καταλοίπων (Engle 1982): 

 
όπου νi είναι μια διαδικασία λευκού θορύβου. Το κριτήριο ελέγχου της 

υπόθεσης ότι οι συντελεστές αI,….,αp, είναι όλοι μηδέν είναι η τιμή της 

στατιστικής F. Εάν όλες οι παράμετροι είναι μηδέν, τότε η εκτιμούμενη 

διακύμανση είναι σταθερή και ίση με ω. 

     Σε άλλη περίπτωση, η υπό συνθήκη διακύμανση της σειράς ακολουθεί το 

αυτοπαλίνδρομο σχήμα που περιγράφηκε αμέσως παραπάνω και καλείται 

αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας βαθμού p, 

ARCH(p) (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model, ARCH). 

     Ο έλεγχος της υπόθεσης ARCH στην ανάλυση των ροπών δεύτερης τάξης 

μιας χρονολογικής σειράς παίζει ακριβώς τον ίδιο ρόλο με τον έλεγχο των AR 

καταλοίπων στην ανάλυση των ροπών πρώτης τάξης. 

      Το πιο απλό υπόδειγμα αυτής της οικογένειας είναι το AR(1)-ARCH(1) 

υπόδειγμα: 

 
  

   Υποθέτοντας ότι το υπόδειγμα ARCH(1) είναι στάσιμο (δηλαδή, |φ| < 1), η μη 

υπό συνθήκη διακύμανση του διαταρακτικού όρου είναι: 

 
 

Η υπό συνθήκη διακύμανση των καταλοίπων μπορεί, λοιπόν, να γραφεί: 
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η οποία θα είναι μεγαλύτερη της μη υπό συνθήκης διακύμανσης, αν το e2
t-1 

είναι μεγαλύτερο της μη υπό συνθήκη αναμενόμενης τιμής του, δηλαδή της σ2. 

Τα κατάλοιπα είναι ασυσχέτιστα, αλλά δεν είναι και ανεξάρτητα, αφού 

σχετίζονται μέσω των ροπών δεύτερης τάξης. 

       Έπεται ότι: 

 
 

έτσι ώστε ο υπό συνθήκη μέσος και η υπό συνθήκη διακύμανση της 

πρόβλεψης κατά μία περίοδο στο μέλλον να εξαρτώνται από το διαθέσιμο 

σύνολο πληροφορίας. Από την τελευταία σχέση της διακύμανσης 

παρατηρούμε ότι τα σφάλματα της περιόδου t εξαρτώνται από τα σφάλματα 

της περιόδου t-1. 

     Συνεπώς, εάν η πραγματοποίηση e2
t-I  έχει μεγάλη τιμή, η υπό συνθήκη 

διακύμανση της περιόδου t θα είναι, επίσης, μεγάλη. Για να μην είναι ποτέ 

αρνητική η υπό συνθήκη διακύμανση, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι 

συντελεστές ω και α1 είναι θετικοί. Εάν ω είναι αρνητικός, μια αρκετά μικρή  

τιμή της πραγματοποίησης et-1 θα έχει αποτέλεσμα αρνητική η υπό συνθήκη 

διακύμανση. Όμοια εάν α1 είναι αρνητικός, μια μεγάλη τιμή της 

πραγματοποίησης et-1, θα έχει αποτέλεσμα αρνητική υπό συνθήκη 

διακύμανση. Έτσι, θέτουμε 0< α1 < 1. Μια μεγάλη τιμή της πραγματοποίησης 

et-1, έτσι ώστε η παράσταση α1(et-1)2 να έχει αρκετά μεγάλη τιμή, θα έχει 

αποτέλεσμα η διακύμανση της et να είναι μεγάλη. 

3.3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ GARCH 

   O Bollerslev (1986) επεξέτεινε τα υποδείγματα ARCH του Engle, 

αναπτύσσοντας μια τεχνική που επιτρέπει στην υπό συνθήκη διακύμανση να 

ακολουθεί μια ARMA διαδικασία. Έστω ότι τα σφάλματα είναι: 

      

όπου σ2
e = 1                                 
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   Αφού η διαδικασία νt  είναι λευκός θόρυβος, δηλαδή ανεξάρτητη των 

παρελθουσών πραγματοποιήσεων, ο υπό συνθήκη και ο μη υπό συνθήκη 

μέσος των καταλοίπων είναι ίσοι με μηδέν. Εύκολα, δηλαδή, αποδεικνύεται ότι 

Ε(et)√ ht = 0. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η υπό συνθήκη διακύμανση των 

σφαλμάτων είναι ίση με ht που δίνεται από την τελευταία σχέση.  

     Το γενικευμένο υπόδειγμα ARCH(p) –γνωστό ως GARCH(p, q)- συνδυάζει 

την αυτοπαλίνδρομη συνιστώσα και τη συνιστώσα κινητού μέσου στην 

ετεροσκεδαστική διακύμανση. Για τις τιμές p=1 και q=0, έχουμε το υπόδειγμα 

ARCH(1). Εάν όλες οι τιμές βi είναι ίσες με μηδέν, τότε έχουμε ένα υπόδειγμα 

ισοδύναμο με ένα ARCH(p). 

    Στο υπόδειγμα GARCH, η υπό συνθήκη διακύμανση εξαρτάται από τις 

παρελθούσες τιμές της καθώς και από τις παρελθούσες τιμές των τετραγώνων 

των καταλοίπων. 

    Πρακτικά, ένα υπόδειγμα GARCH με λίγες παραμέτρους είναι τόσο 

αποτελεσματικό όσο και ένα υπόδειγμα ARCH με πολλές παραμέτρους. Ένα 

από τα προβλήματα στην υποδειγματοποίηση ARCH είναι ο περιορισμός ότι οι 

συντελεστές αi πρέπει να είναι μη αρνητικοί, έτσι ώστε η υπό συνθήκη 

διακύμανση να είναι πάντοτε θετική. 

    Ωστόσο, όταν απαιτείται μεγάλος αριθμός χρονικών υστερήσεων, ώστε να 

εξειδικευτεί ορθά η σειρά, τότε ο περιορισμός της μη αρνητικότητας των 

συντελεστών μπορεί να παραβιαστεί. Από την άλλη, όπως παρατήρησε ο 

Bollerslev, σε πολλές οικονομικές εφαρμογές απαιτείται συχνά ένα υπόδειγμα 

ARCH με πολλές παραμέτρους. 

    Έτσι, το υπόδειγμα GARCH αποτελεί μια οικονομικότερη έκφραση της 

σειράς μας, που είναι ευκολότερο να ταυτοποιηθεί και να εκτιμηθεί, αφού όλοι 

οι συντελεστές πρέπει να είναι θετικοί (ένα οικονομικότερο υπόδειγμα 

συνεπάγεται και λιγότερους περιορισμούς στους προς εκτίμηση συντελεστές). 

Επίσης, για να είναι πεπερασμένη η υπό συνθήκη διακύμανση, πρέπει όλες οι 

χαρακτηριστικές ρίζες της τελευταίας σχέσης να βρίσκονται μέσα στον 

μοναδιαίο κύκλο. 

     Το απλούστερο GARCH(p, q) υπόδειγμα είναι το GARCH(1,1), το οποίο 

ισοδυναμεί με ένα ARCH(∞) υπόδειγμα. Έτσι, για p=q=1 η τελευταία εξίσωση 

γίνεται: 
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με β1<1. Η μη υπό συνθήκη διακύμανση του υποδείγματος GARCH(1,1) είναι: 

 
και συνεπώς θα πρέπει α1+β1≤1. Το άθροισμα αυτό καλείται, επίσης, εμμονή 

της αστάθειας (persistence). Η δε υπό συνθήκη διακύμανση είναι: 

 
    Το μειονέκτημα των υποδειγμάτων GARCH είναι η μη γραμμικότητα. Οι 

παράμετροι του υποδείγματος πρέπει να εκτιμηθούν από τη μεγιστοποίηση 

της συνάρτησης της πιθανοφάνειας (maximum likelihood method). Ωστόσο, τα 

υποδείγματα GARCH έχουν και ενδιαφέρουσες ιδιότητες, ιδιαίτερα σημαντικές 

στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών και στη 

διαχείριση κινδύνου. 

    Οι αποδόσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι 

ασυσχέτιστες, αλλά δεν είναι και ανεξάρτητες, αφού εξαρτώνται μη γραμμικά 

μέσω των ροπών δεύτερης τάξης. Αυτή η οικογένεια υποδειγμάτων σχετίζεται 

με τη θεωρία του χάους (chaos theory). Τα αποτελέσματα πρόσφατων 

εμπειρικών ερευνών αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως οι 

χρηματοοικονομικές αποδόσεις χαρακτηρίζονται από χαοτικές ιδιότητες και 

συμπεριφορά. Έτσι, τα υποδείγματα GARCH μπορούν να ερμηνεύσουν τη 

χαοτική συμπεριφορά των χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών. 

 
3.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ARCH ΚΑΙ GARCH ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 

 
     Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των υποδειγμάτων GARCH είναι ότι η υπό 

συνθήκη διακύμανση των καταλοίπων μιας χρονολογικής σειράς Ζt ακολουθεί 

μια διαδικασία ARMA. Έτσι, τα κατάλοιπα μιας διαδικασίας ARMA αναμένεται 

να είναι λευκός θόρυβος. Ωστόσο, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (ACF) των 
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τετραγώνων των καταλοίπων μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση της τάξης 

μιας GARCH διαδικασίας. 

     Για την κατασκευή του διαγράμματος των αυτοσυσχετίσεων των 

τετραγώνων των καταλοίπων, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

• Εκτιμούμε ένα υπόδειγμα ARMA και υπολογίζουμε το τετράγωνο των 

καταλοίπων. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τη δειγματική διακύμανση 

των καταλοίπων από τη σχέση: 

 
                  όπου Τ είναι ο αριθμός των καταλοίπων. 

• Υπολογίζουμε τις δειγματικές αυτοσυσχετίσεις των τετραγώνων των 

καταλοίπων: 

 
• Για μεγάλα δείγματα, η τυπική απόκλιση των αυτοσυσχετίσεων 

προσεγγίζεται από την τιμή Τ-1/2. Τιμές της ρi που είναι σημαντικά 

διαφορετικές του μηδενός αποτελούν ένδειξη GARCH καταλοίπων, Η 

Q-στατιστική των Ljung-Box μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο 

των συντελεστών. 

• Η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, ότι δηλαδή τα ê2
t είναι 

ασυσχέτιστα, είναι ισοδύναμη με την απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης ότι δεν υπάρχουν ARCH ή GARCH αποτελέσματα στα 

κατάλοιπα (η Q-στατιστική, κατά τα γνωστά, ακολουθεί την κατανομή χ2 

με n βαθμούς ελευθερίας. Επίσης, είναι καλό να θεωρούμε το n≥Τ/4). 

    Μπορούμε, όμως, να υπολογίζουμε και τον έλεγχο Langrange multiplier, LM, για 

την εναλλακτική υπόθεση ARCH καταλοίπων: (α) Εκτιμούμε ένα υπόδειγμα AR(n), 

(β) παλινδρομούμε τα τετράγωνα των καταλοίπων σε ένα σταθερό όρο και σε q 

υστερήσεις των τετραγώνων των καταλοίπων με παραμέτρους αi. Εάν δεν 

υπάρχουν ARCH ή GARCH αποτελέσματα στα κατάλοιπα, τότε όλες οι τιμές των 

παραμέτρων αi ισούνται με το μηδέν. 

     Έτσι, αυτή η παλινδρόμηση έχει μικρή ερμηνευτική ικανότητα (που σημαίνει ότι 

ο συντελεστής προσδιορισμού R2 θα έχει μικρή τιμή). Κάτω από την υπόθεση 

μηδέν μη ARCH καταλοίπων, η στατιστική ελέγχου είναι Τ · R2
, που κατανέμεται 

σύμφωνα με την κατανομή και q βαθμούς ελευθερίας. 
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     Εάν η τιμή της Τ· R2 είναι πολύ μεγάλη, τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση 

ότι οι τιμές των συντελεστών αi ισούνται με μηδέν, που ισοδυναμεί με την 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης των μη ARCH καταλοίπων. Αντίθετα, εάν η 

τιμή της στατιστικής Τ· R2 είναι πολύ μικρή, τότε είναι πιθανόν να καταλήξουμε στο 

ότι δεν υπάρχουν ARCH αποτελέσματα στα κατάλοιπα. 

     Γενικά, ο έλεγχος LM με εναλλακτική την υπόθεση GARCH(p,q) είναι 

ισοδύναμος με τον έλεγχο LM με εναλλακτική υπόθεση ARCH(p+q). 

 

3.5 ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ARCH-ΙΝ-MΕΑΝ (ARCH-M) 
 
     Οι Engle, Lilien και Robins (1987) επεκτείνουν τη βασική μεθοδολογία ARCH, 

έτσι ώστε να επιτρέψουν στην υπό συνθήκη διακύμανση να επηρεάζει τη σειρά του 

μέσου. Αυτή  κλάση υποδειγμάτων ονομάζεται ARCH-in-Mean (ή ARCH-M) 

υπόδειγμα με ιδιαίτερα σημαντικές εφαρμογές στη χρηματοοικονομική ανάλυση. 

    Η βασική ιδέα είναι ότι οι επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο (risk-

averse) απαιτούν ένα risk-premium θα είναι μια αύξουσα συνάρτηση της υπό 

συνθήκη διακύμανσης των αποδόσεων του στοιχείου. 

    Γενικά, εάν η συνάρτηση χρησιμότητας είναι τετραγωνική και/ ή η υπερβάλλουσα 

απόδοση από τη διακράτηση του περιουσιακού στοιχείου κατανέμεται κανονικά, 

τότε μια αύξηση της διακύμανσης των αποδόσεων ισοδυναμεί με μια αύξηση του 

κινδύνου. 

     Οι Engle, Lilien και Robins (1987) εκφράζουν την ιδέα αυτή, γράφοντας την 

υπερβάλλουσα απόδοση από τη διακράτηση του περιουσιακού στοιχείου με τη 

σχέση: 

yt = μt + et 

όπου yt είναι η υπερβάλλουσα απόδοση από τη μακροχρόνια διακράτηση του 

περιουσιακού στοιχείου, συγκριτικά με το σταθερό επιτόκιο των ομολόγων, μt είναι 

το απαραίτητο risk premium για την αντιστάθμιση του αναλαμβανόμενου κινδύνου 

και etτα κατάλοιπα. Ας σημειωθεί ότι η αναμενόμενη υπερβάλλουσα απόδοση είναι 

ίση με το risk premium (Εt-1yt = μt). Οι προηγούμενοι συγγραφείς υποθέτουν ότι το 

risk premium είναι αύξουσα συνάρτηση της υπό συνθήκη διακύμανσης τω 

καταλοίπων. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η υπό συνθήκη διακύμανση 

των αποδόσεων, τόσο μεγαλύτερη αντιστάθμιση ζητά ο επενδυτής για να κρατήσει 

ένα επικίνδυνο περιουσιακό στοιχείο. Με άλλα λόγια, εάν ht  είναι η υπό συνθήκη 

διακύμανση των καταλοίπων et, το risk premium θα είναι: 
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Το σύνολο των τριών τελευταίων εξισώσεων συνθέτουν το υπόδειγμα ARCH-M. 

Από τις δύο προτελευταίες προκύπτει ότι ο υπό συνθήκη μέσος της yt εξαρτάται 

από την υπό συνθήκη διακύμανση ht. Από τη τελευταία σχέση γίνεται φανερό ότι η 

υπό συνθήκη διακύμανση είναι μια ARCH(q) διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
4.1 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

    Σε μια πολύ γενική θεώρηση, έρευνα είναι κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί 

στο να ευρεθεί κάτι, όπως να ανακαλυφθεί κάτι, να επιβεβαιωθεί κάτι, να γίνει μια 

συσχέτιση μεταξύ πραγμάτων, φαινομένων ή καταστάσεων κ.ο.κ. Κατά τον Mouly 

(1970) έρευνα είναι η διαδικασία που μας οδηγεί, μέσα από μια προγραμματισμένη 

και συστηματική συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, στην αξιόπιστη λύση 

προβλημάτων, ενώ κατά τον Κονετά (1977) είναι μια προσπάθεια που παρέχει 

απαντήσεις σε ερωτήματα. Ανάλογους γενικούς περιγραφικούς ορισμούς 

συναντάμε αρκετούς στη σχετική βιβλιογραφία. 

    Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει σοβαρή σχέση μεταξύ έρευνας και 

αξιολόγησης, επειδή, για κοινούς ή παρόμοιους σκοπούς, αξιοποιείται η ίδια 

θεωρία και μεθοδολογία. Τότε γίνεται λόγος για Αξιολογική Έρευνα (βλ. Κονετάς 

1977, Tolbert 1978, Δημητρόπουλος 1999α και 1999β), που σχετίζεται τόσο με την 

κρίση όσο και με την ερμηνεία και κατανόηση φαινομένων, καταστάσεων κτλ. 

    Φαίνεται λοιπόν ότι, αν και φαινομενικά είναι εύκολο να διατυπώσουμε διάφορες 

απόψεις γύρω από το σκοπό και το περιεχόμενο της έρευνας γενικά, είναι πολύ 

δύσκολο να διαμορφωθεί ένας πλήρης ορισμός της επιστημονικής έρευνας. 

Σύμφωνα με τον Kerlinger (1986) επιστημονική έρευνα είναι «η συστηματική, 

ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική μελέτη υποθετικών προτάσεων που αναφέρονται 

στις υποτιθέμενες σχέσεις μεταξύ φυσικών φαινομένων». Με την παραπάνω 

έννοια, η επιστημονική έρευνα επιβάλλει το συστηματικό έλεγχο των 

υποκειμενικών πεποιθήσεων με κριτήριο την αντικειμενική πραγματικότητα, η 

διάθεση για τεκμηρίωση των προτεινομένων, η πρόθεση για ανοιχτό έλεγχο, η 

πρόβλεψη για αυτοδιόρθωση. Μόνο με την εξασφάλιση των παραπάνω και άλλων 

χαρακτηριστικών αλλά και της αξιοπιστίας των μέσων που θα αξιοποιηθούν είναι 

δυνατόν η έρευνα να καταλήξει σε έγκυρα αποτελέσματα, σε αξιόπιστη γνώση (βλ. 

και Μουστάκα και Κασιμάτη 1984, Κυριαζή 1999, Πολυχρονόπουλος 1978). 

Πολλές φορές χρησιμοποιείται, στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών, ο όρος 

εμπειρική έρευνα, για να υποδηλώσει την έρευνα στην οποία προσεγγίζεται η 

μεθοδολογία της επιστημονικής διαδικασίας. Σ’ αυτή την εργασία οι όροι 

«επιστημονική έρευνα» και «εμπειρική έρευνα» χρησιμοποιούνται σχεδόν ως 

ταυτόσημοι, αν και σύμφωνα με κάποια κριτήρια δεν είναι πάντοτε τελείως 

ταυτόσημοι.  
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4.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
 
    Κάτω απ’ τον τίτλο «μεθοδολογία έρευνας» εντάσσονται συνήθως όψεις της 

ερευνητικής προσπάθειας που αναφέρονται σε γενικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις, σε μεθόδους, σε τεχνικές, σε μέσα, σε υλικά και σε διαδικασίες. 

    Η μεθοδολογία έρευνας, είναι «επιστημονική» όταν κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας αξιοποιούνται επιστημονικά μέσα και υλικά με επιστημονικό τρόπο. 

    Ο γενικός σκοπός της έρευνας και φυσικά πρωτίστως της επιστημονικής 

έρευνας, μπορεί να θεωρηθεί και να οριοθετηθεί από διάφορες σκοπιές και με 

διάφορα κριτήρια. Είναι γενικά παραδεκτό πάντως ότι ο γενικός σκοπός της δεν 

απέχει πολύ στη διατύπωση από εκείνο της επιστήμης και της επιστημονικής 

θεώρησης των πραγμάτων γενικότερα: να διευκολύνει την κατανόηση και ερμηνεία 

των φαινομένων, να επιτρέψει την πρόβλεψή τους, να δώσει δυνατότητες για τον 

έλεγχό τους. 

    «Δεδομένα» είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που συλλέγονται κατά την ερευνητική 

διαδικασία, και είτε η συγκέντρωσά τους αποτελεί το στόχο της έρευνας, είτε 

αποτελεί το μέσο προς κάποιο στόχο. Είναι όλα εκείνα τα φαινομενικά άσχετα 

μέρη, εκείνες οι σειρές πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατά την ερευνητική 

διαδικασία. Γίνεται μια διάκριση του όρου «πληροφορία» από τον όρο «δεδομένα» 

(data). Ο δεύτερος σημαίνει όλο εκείνο το συνήθως ακατέργαστο υλικό που 

συγκεντρώνεται, που μπορεί να έχει αλλά μπορεί και να μην έχει για τον κοινό 

αναγνώστη νόημα όπως είναι. Μη επεξεργασμένο υλικό είναι τα «δεδομένα». 

Αντίθετα ο όρος «πληροφορίες» υποδηλώνει που βρίσκεται σε μορφή κατανοητών 

στοιχείων, χρήσιμων στον αναγνώστη που ίσως δεν είναι πολύ ειδικός. Η 

διαδικασία ανάλυσης, επεξεργασίας και μετασχηματισμού των δεδομένων έχει ως 

έναν από τους σκοπούς της ακριβώς αυτόν: η μετατροπή των δεδομένων σε 

χρήσιμες πληροφορίες. 

    Τα δεδομένα μπορεί να έχουν δύο γενικές μορφές. Μπορεί να είναι «ποσοτικά» 

ή να είναι «ποιοτικά». Οι δύο αυτοί χαρακτηρισμοί έχουν εντελώς συγκεκριμένη 

έννοια εδώ, που δεν πρέπει να συγχέεται με τη συνήθη χρήση των όρων. 

Ποσοτικά, είναι τα δεδομένα που έχουν μορφή «θετική», δηλαδή συνήθως 

αριθμητική ή ανάλογη, ΄πως γραφικής παράστασης, σχημάτων, πινάκων κλπ. 

Όταν μιλάμε για «ποσοτικοποίηση» των δεδομένων, εννοούμε ακριβώς τη 

μετατροπή τους σε ποσοτική μορφή. Ποιοτικά αντίθετα, είναι τα δεδομένα που δεν 

έχουν την παραπάνω μορφή. Συνήθως, εκφράζονται περιγραφικά, όπως για 

παράδειγμα ,ε σύντομες εκθέσεις, με περιλήψεις, με διάφορα σύμβολα. Τα 

ποιοτικά δεδομένα είναι συνήθως κατανοητά σε ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και 
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συνήθως, ακόμη κι όταν τα δεδομένα μιας έρευνας έχουν ποσοτική μορφή, οι 

ερευνητές δεν παραλείπουν να δίνουν και μια ποιοτική σύνοψη των 

αποτελεσμάτων12. 

     Η μεθοδολογία είναι καθοριστικός παράγων για την επιτυχία της επιστημονικής 

έρευνας. Ο βαθμός στον οποίο, με άλλα λόγια, μια επιστημονική έρευνα θα είναι 

επιτυχής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. 

Η πράξη όμως της μεθοδολογίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με 

τον οποίο ο ερευνητής αντιλαμβάνεται την έννοια της μεθοδολογίας έρευνας. Γι’ 

αυτό και είναι σημαντικό να γίνει μια ειδική αναφορά στην έννοια και στο 

περιεχόμενο της «μεθοδολογίας». 

    Ένα μοντέλο μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας είναι και το Συστηματικό 
Δυναμικό Μοντέλο Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας, το οποίο ο 

ερευνητής έχει αναπτύξει για την παρουσίαση της έννοιας της μεθοδολογίας, αλλά 

και για την πράξη αυτή καθ’ αυτήν της εμπειρικής έρευνας. Το μοντέλο αυτό αντλεί 

τη θεωρητική του βάση από τη Θεωρία των Συστημάτων. Μάλιστα, για πρώτη 

φορά το μοντέλο δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση των σκοπών της θεωρητικής 

θεμελίωσης της πράξης της Αξιολόγησης13. 

    Η δομή του μοντέλου φαίνεται στο διάγραμμα 1. Οι τίτλοι που βρίσκονται στα 

πλαίσια του διαγράμματος ονομάζονται διαστάσεις της μεθοδολογίας. Όλες οι 

διαστάσεις μαζί συναποτελούν την έννοια και το περιεχόμενο της μεθοδολογίας 

επιστημονικής έρευνας. Από τις διαστάσεις αυτές άλλες είναι «κεντρικές» στην 

έννοια της μεθοδολογίας (αντικείμενο, σκοποί και στόχοι, φορείς, προσεγγίσεις, 

τεχνικές, μέσα και υλικά, διαδικασία, αξιολόγηση), ενώ οι υπόλοιπες (θεωρητικό 

υπόβαθρο, αρχές/ δεοντολογία) είναι «υποστηρικτικές», που όμως αποτελούν 

προϋπόθεση ή βάση για την εφαρμογή των κεντρικών. 

    Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1, το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει δέκα (10) 

διαφορετικές διαστάσεις. Οι 10 αυτές διαστάσεις, αν διαβαστούν σε συνδυασμό 

και ειδωθούν ως όλον, αποτελούν την ολοκληρωμένη έννοια της μεθοδολογίας 

έρευνας.   

    Κοντολογίς, αυτό που διαβάζει κανείς στο διάγραμμα αυτό είναι με απλά λόγια 

το εξής: «Ένας φορέας έρευνας, που ξεκινά με δεδομένη τη θεωρητική του 

αφετηρία και το θεωρητικό του υπόβαθρο, και έχοντας δεδομένο ένα αντικείμενο 

έρευνας, από το οποίο διαμορφώνονται και οι σκοποί/ στόχοι της έρευνας, 

                                                           
12 Περισσότερα για την «ποιοτική έρευνα», βλ. σχετικά Guba και Linkoln 1984, Cohen & Manion 
2000, Γκότοβος 1983, Κοσμίδου 1992, Hakim 197, Wolcott 1990.  
13 Για πλήρη ανάπτυξη του Μοντέλου αυτού βλ. Δημητρόπουλος 1999α και 
προγενέστερες εκδόσεις του έργου μέχρι το 1981. 
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αξιοποιεί συγκεκριμένες προσεγγίσεις έρευνας, οι οποίες του υπαγορεύουν 

αντίστοιχα τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει. Οι μέθοδοι του προσδιορίζουν τις 

τεχνικές που είναι στην κάθε περίπτωση αναγκαίες, ενώ για να υλοποιηθούν οι 

τεχνικές, απαιτούν τη χρήση κάποιων μέσων και υλικών. Ο ερευνητής οργανώνει 

τα παραπάνω σε μια συστηματική διαδικασία, κατά την οποία εφαρμόζει τον 

ερευνητικό κώδικα δεοντολογίας και τις αρχές που απορρέουν απ’ αυτόν. Όλη δε 

αυτή η την προσπάθεια, την αξιολογεί με βάση τη Δυναμική Αξιολόγηση, ώστε να 

εξασφαλίζει σε συνεχή δυναμική βάση την αναγκαία ανατροφοδότηση για 

δρομολόγηση πιθανών διορθωτικών ενεργειών. Η όλη ερευνητική διαδικασία δε 

λαμβάνει χώρα στο κενό, αλλά μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, από το οποίο 

προέρχονται οι εισερχόμενες μεταβλητές, και προς το οποίο κατευθύνονται οι 

εξερχόμενες». 

     Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της έννοιας και του περιεχομένου 

καθεμιάς από τις διαστάσεις αυτές, ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές στον 

αναγνώστη αυτής της πρότασης. Η σειρά παρουσίασης των διαστάσεων αυτών δε 

σηματοδοτεί λογική ή ιεραρχική τοποθέτηση. 

 
1. Φορέας έρευνας  

     Προφανώς φορέας έρευνας είναι αυτός που οργανώνει και πραγματοποιεί μια 

έρευνα. Όμως, δεν είναι πάντοτε έτσι απλά τα πράγματα, γιατί κάποτε στην 

πραγματοποίηση μιας έρευνας εμπλέκεται μια ολόκληρη σειρά ατόμων ή 

υπηρεσιών.  

 

2. Θεωρητικό υπόβαθρο 
     Η πραγματοποίηση μιας επιστημονικής έρευνας προϋποθέτει έναν 

επιστημονικά καταρτισμένο ερευνητή. Η επιστημονική κατάρτιση όμως του 

ερευνητή περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, την άριστη θεωρητική κατάρτισή του. 

Θεωρείται, συνεπώς, δεδομένο ότι ως βάση για την πραγματοποίηση κάθε 

επιστημονικής έρευνας υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο. 

 

3. Αντικείμενο, Πρόβλημα και Σκοπός της Έρευνας  
    Το αντικείμενο και ο σκοπός της έρευνας είναι διαστάσεις στενά συνδεδεμένες 

μεταξύ τους. Γι’ αυτό και αποτελούν θέμα ενιαίας συζήτησης εδώ. Το αντικείμενο 

της έρευνας αναφέρεται στο γενικό θέμα ή στο γενικό πρόβλημα, το οποίο 

μελετάται με μια συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια. Το αντικείμενο αυτό 

προσδιορίζει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι γενικοί σκοποί και 

οι ειδικοί στόχοι κάθε έρευνας. 
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Διάγραμμα 1. 

Σχηματική Απεικόνιση του Περιεχομένου της «Μεθοδολογίας Έρευνας» 

Το «Συστηματικό, Δυναμικό Μοντέλο Μεθοδολογίας Επιστημονικής Ερευνας».  

4. Προσεγγίσεις / Είδη έρευνας 
    Με τον όρο «προσέγγιση» στην έρευνα νοείται η ευρύτερη και γενικότερη 

διάθεση / στάση του ερευνητή απέναντι ειδικά στο υπό διερεύνηση αντικείμενο, 

αλλά και γενικά απέναντι στο πως πρέπει να μελετώνται τέτοια αντικείμενα ή 

προβλήματα. Στην έννοια αυτή εντάσσονται και η γενικότερη φιλοσοφία του 

ερευνητή και η διάθεση και στάση του απέναντι στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

αντιμετωπίζεται επιστημονικά το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, όταν ο ερευνητής 

ξεκινά από την αφετηριακή θέση ότι το συγκεκριμένο υπό διερεύνηση φαινόμενο 

πρέπει να μελετηθεί «επί τόπου», αυτό σηματοδοτεί την προσέγγισή του επί του 

προβλήματος. Στην έννοια αυτή εντάσσονται και η γενικότερη φιλοσοφία του 

ερευνητή και η διάθεση και στάση του απέναντι στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

αντιμετωπίζεται επιστημονικά το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, όταν ο ερευνητής 

ξεκινά από την αφετηριακή θέση ότι το συγκεκριμένο υπό διερεύνηση φαινόμενο 

πρέπει να μελετηθεί «επί τόπου», αυτό σηματοδοτεί την προσέγγισή του επί του 

θέματος αυτού, και αυτή η προσέγγιση του υπαγορεύει κατά ένα μεγάλο μέρος και 

τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί στη συνέχεια. 

    Οι προσεγγίσεις έρευνας αποτελούν τον ευρύτερο μεθοδολογικό κύκλο, μέσα 

στον οποίο θα κινηθεί ο ερευνητής. Γι’ αυτό και κάποτε ονομάζονται και «είδη 

έρευνας». 

 

40



     5.  Μέθοδοι έρευνας14

    Η συγκεκριμένη κατά περίπτωση προσέγγιση του κάθε ερευνητή δεν αποτελεί 

μεθοδολογική πράξη. Η πράξη στην πραγματικότητα αρχίζει με τη συγκεκριμένη 

γενική μέθοδο που, στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της προσέγγισης, κρίνεται ότι 

υλοποιεί την προσέγγιση με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, μέθοδος είναι ο γενικός 

πρακτικός τρόπος με τον οποίο η προσέγγιση μετατρέπεται σε ερευνητική πράξη. 

Για παράδειγμα, η  επί τόπου έρευνα που αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να 

μετατραπεί σε πράξη με τη μέθοδο της «παρατήρησης». Η παρατήρηση είναι για 

την περίπτωση η γενική μέθοδος. 

  

     6. Τεχνικές Έρευνας 
     Η μέθοδος είναι μια πολύ ευρεία μεθοδολογική οντότητα. Μετατρέπεται σε 

ερευνητική πράξη μέσα από μικρότερες και πιο εξειδικευμένες ενέργειες, που 

λέγονται τεχνικές έρευνας. Αντίστροφα, τεχνικές είναι οι ειδικοί τρόποι, με τους 

οποίους μετατρέπεται σε ερευνητική πράξη μια γενική μέθοδος. Για παράδειγμα, η 

παρατήρηση που αναφέρθηκε παραπάνω ως μέθοδος μπορεί να γίνει πράξη στην 

ειδική μορφή της «οπτικής επιθεώρησης». Η οπτική επιθεώρηση είναι μια ειδική 

τεχνική.  

7. Μέσα, Υλικά, Όργανα Έρευνας  
Προκειμένου να υλοποιηθεί κάθε τεχνική έρευνας, απαιτεί την αξιοποίηση κάποιων 

μέσων, υλικών, εργαλείων, κτλ., που ως προς τη φύση τους μπορεί να είναι από τα 

πιο απλά (π.χ. μια τηλεφωνική συσκευή ή ένας πίνακας) μέχρι πολυσύνθετα (π.χ. 

ένα πλήρες τηλεμετρικό σύστημα). 

8. Διαδικασία Έρευνας 
      Η επιστημονική έρευνα  είναι μια προσπάθεια που απαιτεί συστηματικότητα και 

οργάνωση. Όλα τα παραπάνω, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται 

φίρδην μίγδην ή ως λάχει. Αντίθετα, είναι αναγκαία η οργάνωσή τους σε μια πολύ 

προσεκτικά και συστηματικά σχεδιασμένη διαδικασία ειδική για την κάθε ερευνητική 

προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση, διαδικασία είναι μια αλληλουχία ενεργειών, μέσα 

από τις οποίες ο ερευνητής μετατρέπει τη σκέψη του σε ερευνητική πράξη, είναι 

μια αλληλουχία φάσεων και σταδίων που ακολουθούνται καθώς σχεδιάζεται και 

πραγματοποιείται μια έρευνα. 

 

 

                                                           
14 Μου δημιουργεί ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι, μετά από πολλά χρόνια, και άλλοι 
συγγραφείς έχουν αρχίσει να κάνουν διάκριση μεταξύ των επιπέδων / διαστάσεων «προσέγγιση», 
«μέθοδος» και «τεχνική» (βλ. Κυριαζή 1999, Bell 1997). 
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9. Αρχές – Δεοντολογία Έρευνας 
    Η επιστημονική έρευνα είναι μια πολύ απαιτητική δραστηριότητα κατά την οποία, 

ανεξαρτήτως επιστήμης, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι αρχές που έχουν 

καθιερωθεί ως αναγκαίες. Οι αρχές είναι μια σειρά κανόνων, ως επί το πλείστον 

άγραφων, που όμως έχουν καθιερωθεί και τηρούνται από κάθε ευσυνείδητο 

επιστήμονα. 

   Ιδίως στην περίπτωση που η έρευνα σχετίζεται και με ανθρώπους, οι 

περισσότερες αρχές σχετίζονται με κώδικες δεοντολογίας, που κάποτε είναι 

συστηματικοί και οργανωμένοι, ενώ κάποτε, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της 

εμπειρικής έρευνας, χαλαρότεροι. Η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας είναι μια 

πολύ σημαντική διάσταση στην έννοια της μεθοδολογίας έρευνας – και του 

συγκεκριμένου μοντέλου που προτείνεται σ’ αυτή την εργασία. 

10. Δυναμική Αξιολόγηση της Έρευνας 
   Μια επιστημονική έρευνα είναι μια επίπονη και κάποτε πολυδάπανη διαδικασία. 

Γι’ αυτό και δεν είναι δυνατόν να αφήνεται στην τύχη της μέχρι να ολοκληρωθεί, και 

να ασχολείται τότε ο ερευνητής με την εξέταση της ορθότητας των ενεργειών του 

και των αποτελεσμάτων της έρευνάς του. Η απάντηση σ’ αυτή την ανάγκη είναι η 

Δυναμική Αξιολόγηση της έρευνας, η οποία εξασφαλίζει σε συνεχή – δυναμική 

βάση τον έλεγχο της ορθότητας της κάθε ενέργειας, την αξιοποίηση της άμεσης 

ανατροφοδότησης για έγκαιρες πιθανές διορθωτικές ενέργειες. 

   Ενώ οι υπόλοιπες διατάσεις είναι μεταξύ τους ευδιάκριτες και δε δημιουργούν 

παρερμηνείες, υπάρχει μια δυσκολία στη διάκριση μεταξύ των προσεγγίσεων, των 

μεθόδων, των τεχνικών και των μέσων, που κάποτε οδηγεί σε σύγχυση ακόμη και 

έμπειρους χειριστές της ορολογίας αλλά και της πράξης της εμπειρικής έρευνας. 

Μια τέτοια σύγχυση παρατηρείται και στη διεθνή βιβλιογραφία. Γι’ αυτό και στο 

διάγραμμα 2 δίνεται ένα παράδειγμα, μέσω του οποίου γίνεται μια προσπάθεια να 

διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο ο αναγνώστης στη διάκριση αυτή. 

    Επισημαίνεται ότι ενώ οι υπόλοιπες διαστάσεις αλληλοσυνδέονται αλλά όχι με 

αυστηρά προσδιορισμένη σειρά, οι διαστάσεις, προσεγγίσεις, μέθοδοι, τεχνικές και 

μέσα – υλικά αξιοποιούνται με αυστηρή ιεράρχηση σειράς, αυτή που δείχνουν τα 

βέλη και όχι αντίστροφα. Για το λόγο αυτό, και οι τέσσερις αυτές διαστάσεις σε 

κάθε έρευνα αποτελούν «επίπεδα» προκαθορισμένης ιεράρχησης, στην οποία 

κάθε ανώτερο επίπεδο προσδιορίζει αυστηρά το κατώτερο.  
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Διάγραμμα 2 

Παράδειγμα Διάκρισης Μεταξύ των Κύριων Διαστάσεων της Μεθοδολογία 

 
4.3 Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ15

   

 Η έρευνα της συσχέτισης ή συσχετιστική έρευνα (ή «συγκριτική», όπως ίσως 

αδόκιμα ενίοτε αναφέρεται) δεν αρκείται στην περιγραφή μιας κατάστασης ή ενός 

                                                           
15 Πρόκειται για τον όρο correlational research. Βλ. Κομίλη 1989, Παρασκευόπουλος 1993, Cronbach 
1977, Μακράκης 1997, Κυριαζή 1999. 
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φαινομένου, αλλά επιδιώκει τον εντοπισμό με στατιστικά μέσα (γι’ αυτό και κάποτε 

λέγεται και «στατιστική μέθοδος») σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. Στην ουσία, 

συσχέτιση των τιμών που παίρνουν οι μεταβλητές γίνεται σε πολλών ειδών έρευνα. 

Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, που για τον έλεγχο υποθέσεων σχετικών με τον 

εντοπισμό σχέσεων και συνάφειας χρησιμοποιείται ο στατιστικός έλεγχος, που 

λέγεται συσχέτιση, στην ουσία χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή. Συνήθως, οι 

συσχετίσεις γίνονται στο πλαίσιο της αναδρομικής έρευνας, οπότε η ένταξη των 

υποκειμένων σε ομάδες σχετικές με την ανεξάρτητη μεταβλητή (π.χ. νοημοσύνη, 

φύλο, καταγωγή κτλ.) έχει γίνει από μόνη της. Συσχετικές, όμως, είναι και οι 

έρευνες προβλέψεων. 

   Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σχέση που αναζητείται δεν είναι αιτιώδης 

(ουσιαστικά αυτό είναι δυνατό μόνο στην πειραματική έρευνα). Μπορεί να 

διαπιστώνεται δηλαδή η συμμεταβολή δύο μεταβλητών, αλλά με κανέναν τρόπο δε 

μπορεί να αποδειχθεί ότι η τάδε μεταβολή στη μεταβλητή Χ προκαλεί την τάδε 

μεταβολή στη μεταβολή Υ. Έτσι, μένει συνήθως να αναζητείται η έκταση της 

διαφοράς μεταξύ ομάδων πάνω σ’ ένα χαρακτηριστικό τους. 

   Η κύρια στατιστική τεχνική ελέγχου της συμμεταβολής είναι η «συσχέτιση», της 

οποίας η έκταση εκφράζεται με το δείκτη r («συντελεστής συσχέτισης» του 

Pearson). Υπάρχουν όμως κι άλλοι τύποι συσχέτισης16. 

   Σήμερα, μέσω πιο σύνθετων στατιστικών διαδικασιών (όπως για παράδειγμα με 

την «ανάλυση παραγόντων»), είναι δυνατοί οι έλεγχοι συσχετίσεων μεταξύ πολλών 

μεταβλητών ταυτόχρονα. 

    Στους παρακάτω πίνακες παρέχονται μερικές πρακτικές συμβουλές εν είδει ενός 

πρώτου πρακτικού οδηγού, στο νέο ερευνητή αναφορικά με τα στατιστικά μέσα 

που μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες της 

ερευνητικής προσπάθειάς του. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναζητήσει 

δικαιολόγηση και περιγραφή των προτάσεων αυτών σε ένα καλό βιβλίο 

στατιστικής17. 
 
 
 
 

                                                           
16 Ένας δείκτης συσχέτισης είναι δυνατόν να λάβει τιμές από -1 μέχρι +1. Κάθε καλό βιβλίο 
στατιστικής περιέχει ειδικές τεχνικές για την υλοποίηση συσχετίσεων. Οι παρακάτω πίνακες δίνουν 
μερικές νύξεις.  
17 Τονίζεται πως οι γνώσεις αυτές δεν είναι επαρκείς προκειμένου να επιχειρηθούν αναλύσεις. Απλώς 
βοηθιέται ο καλοπροαίρετος ερευνητής να συνειδητοπιήσει την έκταση των αναγκών του, και να 
αποφασίσει προς ποιες κατευθύνσεις να κάνει τα πρώτα του βήματα. 
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Πίνακας 1: Ενδεικτικές Τεχνικές (Δείκτες) Συσχέτισης  
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Πίνακας 2: Οδηγός Λύσεων στο Πλαίσιο Κυρίως της 
 Περιγραφικής Στατιστικής 
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Πίνακας 3: Οδηγός Λύσεων στο Πλαίσιο Κυρίως της Επαγωγικής 
Στατιστικής  
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Πίνακας 4: Οδηγός Καταλληλότητας Στατιστικών Ελέγχων (Ενδεικτικός) 
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Πίνακας 5: Δυνατές Στατιστικές Επεξεργασίες Ανάλογα με το 
 Επίπεδο των Δεδομένων 

 

 

49



     Το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

θεωρείται διεθνώς ως το πιο ολοκληρωμένο πακέτο για στατιστική ανάλυση στην 

εμπειρική έρευνα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. 

 
4.4  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

    Υπάρχει μια σειρά βημάτων ή σταδίων τα οποία συνήθως ακολουθούνται για τη 

διεξαγωγή μιας έρευνας αγοράς. Στην πραγματικότητα, όμως, τα στάδια αυτά 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και επιπλέον αλληλοεπηρεάζονται. Για 

παράδειγμα, η επιλογή των μεθόδων και τεχνικών μέτρησης επηρεάζεται από το 

είδος της ανάλυσης που θα πραγματοποιηθεί. Η ανάλυση, όμως, επηρεάζεται και 

από τις κλίμακες μέτρησης που θα χρησιμοποιηθούν. Εν κατακλείδι, οι πρώτες 

αποφάσεις στη διαδικασία αυτή, και συνεπώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά 

ένα τρόπο ταυτόχρονα. Επιπλέον, υπάρχει συνεχής επαναθεώρηση των πρώτων 

αποφάσεων υπό το φως μεταγενέστερων αποφάσεων. 

    Η διαδικασία της έρευνας αγοράς ξεκινά με τον ορισμό του προβλήματος, 

γεγονός το οποίο αποτελεί το πιο κρίσιμο και πιο σπουδαίο στάδιο στη διαδικασία 

της έρευνας. Αναλυτικά, τα στάδια παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα: 

                  Σχήμα 1: Η Διαδικασία της Έρευνας Αγοράς 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩ

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
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   Εν συνεχεία πολύ σημαντικό κομμάτι αποτελεί ο προσδιορισμός της αξίας των 

πληροφοριών. Οι πρώτες δε πληροφορίες επιτρέπουν το σχηματισμό μιας πρώτης 

άποψης για το συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα. 

   Η επιθυμία για τη συλλογή επιπλέον πληροφοριών εξαρτάται από δύο 

παράγοντες: την ποιότητα των πληροφοριών και το κόστος τους. Η βασική αρχή 

που πρέπει να διέπει την απόφαση για πραγματοποίηση έρευνας και συλλογής 

επιπλέον πληροφοριών είναι ότι η έρευνα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στην 

περίπτωση που η αξία των πληροφοριών που θα συλλεγούν είναι μεγαλύτερη από 

το κόστος απόκτησής τους18 . 

   Δύο μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει ο προσδιορισμός αυτός. 

Η πρώτη μέθοδος βασίζεται στη διαίσθηση. Η άλλη μέθοδος χρησιμοποιεί 

υποκειμενικά στατιστικά μοντέλα (Bayesian statistics). 

    To επόμενο στάδιο είναι η επιλογή σχεδίου έρευνας: Το σχέδιο έρευνας αποτελεί 

το πλαίσιο εργασίας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή και ανάλυση των 

στοιχείων της έρευνας. Ο απώτερος σκοπός του καθορισμού του σχεδίου έρευνας 

είναι να εξασφαλίσει ότι: (1) η έρευνα / μελέτη θα ανταποκρίνεται στη φύση του 

προβλήματος και (2) θα χρησιμοποιηθούν μεθοδολογίες και τεχνικές με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

   Υπάρχουν διάφορα σχέδια έρευνας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας 

ερευνητής. Εν τούτοις, τα σχέδια αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις 

βασικές κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον αντικειμενικό 

στόχο της έρευνας. Έτσι, έχουμε εξερευνητικές έρευνες αγοράς (exploratory 

research), περιγραφικές έρευνες αγοράς (descriptive research) και αιτιολογικές 

έρευνες αγοράς (causial research)19 . 

    H διαδικασία συνεχίζεται με την επιλογή της μεθόδου συλλογής στοιχείων – 

δεδομένων. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι συλλογής στοιχείων στην έρευνα 

αγοράς: (1) δευτερογενή στοιχεία (secondary data) και (2) πρωτογενή στοιχεία 

(primary data). Δευτερογενή στοιχεία είναι εκείνα τα οποία υπάρχουν ήδη και τα 

οποία έχουν συγκεντρωθεί για την επίλυση κάποιου άλλου προβλήματος από αυτό 

που απασχολεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το διοικητικό στέλεχος. Τα 

δευτερογενή στοιχεία μπορούν να αντληθούν από πηγές που βρίσκονται είτε εντός 

της επιχείρησης από πηγές που βρίσκονται είτε εντός της επιχείρησης (π.χ. 

                                                           
18 Blagman, Lawrence H. (1988), “Managing Information”, in Presentations from the 9th Annual 
Marketing Research Conference, Chicago III: American Marketing Association. 
19 Selltiz, Claire, Lawrence S., Wrightsman and Stuart W. Cook (1976), Research 
Methods in Social Relations, 3rd ed., N.Y.: Holt, Rinehart and Winston. 
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λογιστήριο) είτε εκτός της επιχείρησης (π.χ. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδας). Κατά κανόνα, δευτερογενή στοιχεία συλλέγονται πάντα στα αρχικά 

στάδια μιας έρευνας. 

     Αν οι πληροφορίες που απαιτούνται δεν υπάρχουν ή τα δεδομένα είναι σε 

μορφή που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τότε η έρευνα πρέπει να βασιστεί 

σε πρωτογενή στοιχεία. Πρωτογενή στοιχεία είναι εκείνα τα οποία συγκεντρώνονται 

για να βοηθήσουν στην επίλυση κάποιου προβλήματος. Στην περίπτωση αυτή τα 

ερωτηματικά που θα απασχολήσουν τον ερευνητή είναι πολλά. Όπως: (1) τι θα 

μετρηθεί; (2) πώς θα μετρηθεί; (3) ποιες θα είναι οι πηγές συλλογής των στοιχείων; 

(4) πώς θα πρέπει να συλλέγουν τα στοιχεία; Υπάρχουν διάφορες τεχνικές 

συλλογής πρωτογενών στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

     Ακολουθεί η επιλογή των μεθόδων μέτρησης καθώς επίσης και η επιλογή 

δείγματος και η συλλογή στοιχείων. 

     Αφού έχουν καθοριστεί όλες οι παράμετροι που αφορούν το δείγμα μπορεί να 

ξεκινήσει η διαδικασία της συλλογής στοιχείων. 

      Στο επόμενο στάδιο που είναι η ανάλυση στοιχείων γίνεται παρουσίαση των 

στοιχείων που συνελέγησαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων ή την παρουσίαση των σχέσεων μεταξύ μεταβλητών. Η ανάλυση 

των στοιχείων απαιτεί την κωδικοποίηση των στοιχείων (coding), την επεξεργασία 

των στοιχείων (editing) και την πινακοποίηση των στοιχείων (tabulation) μέσω της 

χρήσης των κατάλληλων στατιστικών μοντέλων και μεθόδων. 

     Τέλος, ολοκληρώνεται η διαδικασία με την παρουσίαση των ευρημάτων της 

έρευνας. Για να μεγιστοποιηθεί η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της κάθε 

μελέτης  που γίνεται, απαιτείται η τελική αναφορά να είναι όσο το δυνατό πιο 

ακριβής και σαφής. 

    Δευτερογενή στοιχεία (secondary data) είναι εκείνα που συνελέγησαν για 

άλλους σκοπούς και όχι για να επιλύσουν το πρόβλημα που απασχολεί το 

διοικητικό στέλεχος στη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα δευτερογενή στοιχεία ήδη 

υπάρχουν. Πρωτογενή στοιχεία (primary data) είναι εκείνα που συγκεντρώνονται 

για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος που τώρα απασχολεί το 

διοικητικό στέλεχος. Δεν πρέπει, λοιπόν, να υποτιμάται η αξία των δευτερογενών 

στοιχείων, μια και αποτελούν δεδομένα στα οποία ο ερευνητής μπορεί να έχει 

άμεση πρόσβαση. Αντίθετα, η συλλογή πρωτογενών στοιχείων συνήθως απαιτεί 

μεγάλο χρονικό διάστημα. 

     Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των δευτερογενών στοιχείων αφορά το μικρό 

τους κόστος και το σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συλλογή τους. 

Αν οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι διαθέσιμες με τη μορφή δευτερογενών 
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στοιχείων, ο ερευνητής απλά χρειάζεται να προστρέξει  στην πηγή τους (π.χ. 

βιβλιοθήκη), να τα εντοπίσει και να τα συγκεντρώσει. Αυτό συνήθως απαιτεί πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα και μικρό κόστος. 

    Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συλλογή των δευτερογενών στοιχείων έχουν 

ήδη πραγματοποιηθεί από τον αρχικό συλλέκτη των πληροφοριών αυτών. Ακόμη 

και στην περίπτωση που υπάρχει κάποια χρέωση για τη χρήση τους, το κόστος 

είναι πολύ μικρότερο από αυτό που θα απαιτείτο για να συγκεντρώσει η εταιρία τα 

στοιχεία αυτά. 

    Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι όταν χρησιμοποιούνται δευτερογενή 

στοιχεία, είναι πολλές φορές αναγκαίο να γίνουν υποθέσεις και παραδοχές ώστε να 

καταστεί δυνατή η όσο αποτελεσματικότερη χρήση τους. Ο αποφασιστικός 

παράγοντας εδώ είναι η χρησιμοποίηση «λογικών» υποθέσεων και παραδοχών. 

Στη συνέχεια θεωρείται σκόπιμο να γίνονται διαφοροποιήσεις στις υποθέσεις αυτές 

και να καθορίζεται η μεταβολή που υπεισέρχεται στα συμπεράσματα. 

    Εν κατακλείδι, τα δευτερογενή στοιχεία σπάνια θα δώσουν από μόνα τους 

απάντηση στο πρόβλημα που απασχολεί το διοικητικό στέλεχος. Εν τούτοις, η 

χρησιμοποίησή τους θα συμβάλει ώστε: (1) ο ερευνητής να κατανοήσει καλύτερα 

το πρόβλημα, (2) να προτείνει μεθόδους ή επιπλέον δεδομένα που πρέπει να 

συγκεντρωθούν και (3) να αποτελέσουν τα δευτερογενή στοιχεία ένα μέτρο 

σύγκρισης με το οποίο να ερμηνευθούν καλύτερα τα πρωτογενή στοιχεία20. 

    Τα μειονεκτήματα σχετίζονται με την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την 

καταλληλότητα και την επάρκεια των στοιχείων. 

     Αν τα δευτερογενή στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δεν επαρκούν για να 

βοηθήσουν το διοικητικό στέλεχος στην επίλυση του προβλήματος που 

αντιμετωπίζει, τότε ο ερευνητής πρέπει να προχωρήσει στη συλλογή πρωτογενών 

στοιχείων. Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων μπορεί να γίνει με διάφορες 

μεθόδους. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων είναι η 

δημοσκόπηση (survey research). 

     Αφού ο ερευνητής συγκεντρώσει τα πρωτογενή στοιχεία, στη συνέχεια μπορεί 

να προχωρήσει στην ανάλυσή τους. Διάφορες τεχνικές ανάλυσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τον ερευνητή. Ο σκοπός, φυσικά, του ερευνητή στο στάδιο 

αυτό της έρευνας είναι να περιγράψει  διάφορες μεταβλητές ή μεγέθη (variables), 

καθώς και να εξετάσει την υπάρχουσα (εάν φυσικά υφίσταται) σχέση μεταξύ 

διαφόρων μεταβλητών ή μεγεθών. Έτσι, με την ανάλυση των στοιχείων, ο 

                                                           
20 Churchill, Gilbert A., Jr. (1992), Basic Marketing Research, Fort Worth, TX: The 
Dryden Press. 
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ερευνητής θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τα 

διοικητικά στελέχη και συνεπώς να τους παράσχει την πληροφόρηση εκείνη που 

χρειάζονται για να προχωρήσουν στη λήψη αποφάσεων. 

     Τα πρωτογενή, όμως, στοιχεία που συγκεντρώνονται δεν είναι διαθέσιμα για 

άμεση ανάλυση. Αντίθετα, είναι απαραίτητο να υποστούν κάποια επεξεργασία, 

πριν ο ερευνητής προχωρήσει στην ανάλυσή τους. 

     Οι διάφορες στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια κάποιοι 

στατιστικού πακέτου προγράμματος για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Υπάρχουν 

διάφορα στατιστικά πακέτα διαθέσιμα (π.χ. SPSS, SAS, BMDP, MINITABS). Οι 

τεχνικές ανάλυσης που θα παρουσιαστούν βασίζονται στο στατιστικό πακέτο 

SPSS. Φυσικά οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο στατιστικό πακέτο «παράγει» τις ίδιες 

αναλύσεις και τα ίδια αποτελέσματα. 

    Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα ισχυρό πρόγραμμα 

στατιστικής ανάλυσης δεδομένων που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο 

των ΗΠΑ. 

    Η έρευνα που εφαρμόζω βασίζεται σε δευτερογενή στοιχεία τα οποία έχω 

συγκεντρώσει από τη σελίδα της ναυτεμπορικής. Πρόκειται για ημερήσιες τιμές 

συναλλάγματος των νομισμάτων δολλάριο, γιεν, καναδέζικο δολλάριο, 

αυστραλέζικο δολλάριο που χρονολογικά ορίζονται από 1-1-2001 μέχρι 31-12-

2004. 

54



KΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία η  διαδικασία ξεκινά με τη συλλογή 1200 

παρατηρήσεων που αντιπροσωπεύουν ημερήσιες τιμές συναλλάγματος από 1-1-

2001 μέχρι 20-8-2005. Οι τιμές αυτές πάρθηκαν από την ιστοσελίδα της 

ναυτεμπορικής και αναφέρονται στην ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με 6 διαφορετικά 

νομίσματα, το αμερικάνικο δολλάριο (USD), το δολάριο Αυστραλίας (ΑSD), το 

δολλάριο Καναδά (CSD), τη λίρα Αγγλίας (BP), το φράγκο Ελβετίας (SF) και το γιεν 

Ιαπωνίας (JY). Η χρονολογική περίοδος συναλλάγματος έχει επιλεγεί με βάση την 

εισαγωγή του ευρώ στην αγορά, η οποία επίσημα ξεκίνησε την 1-1-2001 και 

συγκεντρώθηκαν οι παρατηρήσεις μέχρι σήμερα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει 

καλύτερη επεξεργασία γι’ αυτές τις τιμές και να εξαχθούν όσο το δυνατό πιο ακριβή 

και αξιόπιστα αποτελέσματα. Τις παρατηρήσεις αυτές τις περάσαμε πρώτα στο Excel 

και στη συνέχεια στο SPSS προκειμένου να τις επεξεργαστούμε και να μπορέσουμε 

έτσι αν διαπιστώσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους. Η διαδικασία 

επεξεργασίας έγινε με τη βοήθεια της γραμμικής παλινδρόμησης, στην εξίσωση της 

οποίας βάλαμε ως εξαρτημένη μεταβλητή ένα ένα κάθε νόμισμα, για να δούμε ποια 

είναι η συσχέτισή του με τα υπόλοιπα και να μπορέσουμε συνεπώς να 

διαπιστώσουμε αν μπορεί να εφαρμοσθεί πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Αφού περάστηκαν τα στοιχεία στο SPSS προχωρήσαμε στον υπολογισμό βασικών 

στατιστικών μεταβλητών. Αυτές αναφέρονται σε δύο κατηγορίες: Συσχετίσεις και 

μοντέλα παλινδρόμησης. 

   Ο συντελεστής συσχέτισης δύο τυχαίων μεταβλητών είναι ένα μέτρο, που μετρά το 

βαθμό κατά τον οποίο οι δύο αυτές μεταβλητές μεταβάλλονται μαζί, ή που μετρά την 

ένταση της γραμμικής σχέσης, που πιθανόν υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών 

μεταβλητών. Ο συντελεστής αυτός ονομάζεται συντελεστής απλής ή γραμμικής 

συσχέτισης ή συντελεστής συσχέτισης του Pearson. Έχει αποδειχτεί ότι ο 

συντελεστής γραμμικής συσχέτισης παίρνει τιμές από -1 εώς +1, δηλαδή -1 ≤ r ≤ +1. 

Για το διάστημα αυτό των τιμών έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

1. Αν r = 1, λέμε ότι έχουμε τέλεια αρνητική συσχέτιση. Στην περίπτωση αυτή τα 

σημεία του διαγράμματος διασποράς βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία με αρνητική 

κλίση. 

2. Αν r = +1, λέμε ότι έχουμε τέλεια θετική συσχέτιση. Στην περίπτωση αυτή τα σημεία 

του διαγράμματος διασποράς βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία με θετική κλίση. 
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3. Αν r = 0, λέμε ότι έχουμε μηδενική γραμμική συσχέτιση, δηλαδή δεν έχουμε 

συσχέτιση. Στην περίπτωση αυτή τα σημεία του διαγράμματος είναι όλως διόλου 

σκορπισμένα. 

4. Αν -1 < r < 0, τότε λέμε ότι έχουμε αρνητική γραμμική συσχέτιση. Στην περίπτωση 

αυτή όταν το r πλησιάζει το -1 λέμε ότι έχουμε ισχυρή αρνητική γραμμική συσχέτιση 

και όταν το r πλησιάζει το 0 λέμε ότι έχουμε ασθενή αρνητική συσχέτιση. 

5. Αν 0 < r <1, λέμε ότι έχουμε θετική γραμμική συσχέτιση. Στην περίπτωση αυτή ότι 

το r πλησιάζει το +1, τότε λέμε ότι έχουμε ισχυρή θετική συσχέτιση και όταν το r 

πλησιάζει το 0 λέμε ότι έχουμε ασθενή θετική συσχέτιση. 

    Γενικά, όταν η απόλυτη τιμή του συντελεστή συσχέτισης είναι μεγαλύτερη από 0,7, 

η συσχέτιση θεωρείται ικανοποιητική. Αυτός είναι ένας εμπειρικός κανόνας που ισχύει 

στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μοντέλα 

πρόβλεψης. Επίσης, όταν στους πίνακες συσχετίσεων (correlations) βλέπουμε την 

ένδειξη * ή **, σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική, δηλαδή ο 

συντελεστής συσχέτισης r είναι στατιστικά διάφορος του μηδενός. 

    Συμπληρωματικά παρουσιάζονται όλα τα διαγράμματα διασποράς για να 

επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τα προηγούμενα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, 

μπορεί το r να φαίνεται σημαντικό, αλλά το διάγραμμα διασποράς να μην υποδεικνύει 

ύπαρξη σημαντικής γραμμικής συσχέτισης. Εξετάζοντας το οποιοδήποτε διάγραμμα 

διασποράς παρατηρούμε ότι: 

• Τα σημεία είναι διασπαρμένα γύρω από μια νοητή γραμμή σα να υπάρχει 

κάποια γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

• Υπάρχει μια τάση αντιστοιχίας τιμών έτσι ώστε, στις μικρές τιμές του x 

αντιστοιχούν μικρές τιμές του y και στις μεγάλες τιμές του x αντιστοιχούν 

μεγάλες τιμές του y.  

  Ο συντελεστής συσχέτισης έρχεται να μετρήσει αντικειμενικά τις δύο 

προηγούμενες παρατηρήσεις και πιο συγκεκριμένα μετρά την ένταση γραμμικής 

σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. 
 
 
 

5.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ – ΣΧΟΛΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
   
Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας των συσχετίσεων: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 

1 .900** .912** .702** .775** -.060*
.000 .000 .000 .000 .044

1151 1151 1151 1151 1151 1151
.900** 1 .947** .742** .843** -.150**
.000 .000 .000 .000 .000
1151 1152 1152 1151 1152 1152
.912** .947** 1 .638** .864** -.075*
.000 .000 .000 .000 .011
1151 1152 1152 1151 1152 1152
.702** .742** .638** 1 .441** -.446**
.000 .000 .000 .000 .000
1151 1151 1151 1151 1151 1151
.775** .843** .864** .441** 1 .183**
.000 .000 .000 .000 .000
1151 1152 1152 1151 1152 1152
-.060* -.150** -.075* -.446** .183** 1
.044 .000 .011 .000 .000
1151 1152 1152 1151 1152 1152

Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N
Pearson Cor
Sig. (2-tailed
N

uk

usa

jap

swi

can

aus

uk usa jap swi can aus

 
   ** Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,01(2 tailed) 

* Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05 (2 tailed)  

 

 Ο συντελεστής συσχέτισης έχει υπολογιστεί για το κάθε νόμισμα σε σχέση με τα 

υπόλοιπα. Έτσι, όπως φαίνεται και στον πίνακα, παρουσιάζεται η συσχέτιση της 

Βρετανικής στερλίνας (UK) με το Δολλάριο ΗΠΑ (USA), το Ιαπωνικό γιεν (Jap), το 

Ελβετικό φράγκο (Swi), το Δολλάριο Καναδά (Can) και τέλος με το Δολλάριο 

Αυστραλίας (Aus). Στη συνέχεια παρατίθενται τα διαγράμματα διασποράς, που 

έρχονται με τη σειρά τους να τεκμηριώσουν υπέρ της ύπαρξης συσχέτισης ή όχι 

μεταξύ δύο μεταβλητών (μιας εξαρτημένης και μιας ανεξάρτητης). Έτσι, έχουμε τα 

διαγράμματα διασποράς (κατά σειρά) που δείχνουν την ύπαρξη ή μη θετικής ή 

αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των παρακάτω νομισμάτων (ανά ζεύγη): 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
1. UK – USA ( r = 0,900 ) 

1,401,301,201,101,000,900,80

usa

0,72

0,69

0,66

0,63

0,60

uk

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

2. UK – Jap ( r = 0,912 ) 

160,00140,00120,00100,0080,00

jap

0,72

0,69

0,66

0,63

0,60

uk
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3 
3. UK – Swi ( r = 0,702 ) 

 

1,601,551,501,45

swi

0,72

0,69

0,66

0,63

0,60

uk

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 
4. UK – Can ( r = 0,775 ) 

1,801,701,601,501,401,301,20

can

0,72

0,69

0,66

0,63

0,60

uk
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5 
5. UK – Aus ( r = - 0,060 ) 

1,901,801,701,601,501,401,30

aus

0,72

0,69

0,66

0,63

0,60

uk

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 6 

6. USA – Jap ( r = 0,947 ) 

160,00140,00120,00100,0080,00

jap

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

us
a
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7 

7. USA – Swi ( r = 0,742 ) 

1,601,551,501,45

swi

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

us
a

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8 
8. USA – Can ( r = 0,843 ) 

1,801,701,601,501,401,301,20

can

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

us
a
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9 

9. USA – Aus ( r = -0,150 ) 

 

1,901,801,701,601,501,401,30

aus

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

us
a

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 10 
10. Jap – Swi ( r = 0,638 ) 

1,601,551,501,45

swi

160,00

140,00

120,00

100,00

80,00

ja
p
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ΓΡΑΦΗΜΑ 11 

11. Jap – Can ( r = 0,864 ) 

1,801,701,601,501,401,301,20

can

160,00

140,00

120,00

100,00

80,00

ja
p

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12 
12. Jap – Aus ( r = -0,075 ) 

1,901,801,701,601,501,401,30

aus

160,00

140,00

120,00

100,00

80,00

ja
p
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13 
13. Swi – Can ( r = 0,441 ) 

1,801,701,601,501,401,301,20

can

1,60

1,55

1,50

1,45

sw
i

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 14 
14. Swi – Aus ( r = -0,446 ) 

1,901,801,701,601,501,401,30

aus

1,60

1,55

1,50

1,45

sw
i
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ΓΡΑΦΗΜΑ 15 
15. Can – Aus ( r = + 0,183 ) 

1,901,801,701,601,501,401,30

aus

1,80

1,70

1,60

1,50

1,40

1,30

1,20

ca
n

 

   Σύμφωνα λοιπόν με τους προηγούμενους πίνακες έχουμε 15 συσχετίσεις μεταξύ 

των νομισμάτων ανά δύο και 15 διαγράμματα διασποράς. Οι συσχετίσεις μεταξύ 

των νομισμάτων ανά δύο συνοπτικά είναι: 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

UK – USA 0,900 

UK- Jap 0,912 

UK – Swi 0,702 

UK – Can 0,775 

UK – Aus - 0,060 

USA – Jap 0,947 

USA – Swi 0,742 

USA – Can 0,843 

USA – Aus - 0,150 

Jap – Swi 0,638 

Jap – Can 0,864 

Jap – Aus - 0, 075 

Swi – Can 0,441 

Swi – Aus - 0,446 

Can – Aus 0,183 

                                            ΠΙΝΑΚΑΣ1 
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Με βάση την υψηλότερη θετική συσχέτιση και προχωρώντας προς τη μεγαλύτερη 

αρνητική συσχέτιση έχουμε τον παρακάτω πίνακα κατάταξης των συσχετίσεων 

μεταξύ των νομισμάτων , ερευνώντας τα ανά ζεύγη 

: 

Α/Α ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΙΜΗ r 

1 USA – Jap 0,947 

2 UK – Jap 0,912 

3 UK – USA 0,900 

4 Jap – Can 0,864 

5 USA – Can 0,843 

6 UK – Can 0,775 

7 USA – Swi 0,742 

8 UK – Swi 0,702 

9 Jap – Swi 0,638 

10 Swi – Can 0,441 

11 Can – Aus 0,183 

12 UK – Aus - 0,060 

13 Jap – Aus - 0,075 

14 USA – Aus - 0,150 

15 Swi – Aus - 0,446 

                                            ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

    Δεχόμενοι τον εμπορικό κανόνα ότι σε περίπτωση που η απόλυτη τιμή της 

συσχέτισης είναι μεγαλύτερη από 0,7, η συσχέτιση θεωρείται ικανοποιητική, 

γεγονός που τεκμηριώνεται και από τα διαγράμματα διασποράς, έχουμε τα 

παρακάτω συμπεράσματα- στοιχεία: 

   Μεταξύ των 8 πρώτων ζευγών του πίνακα κατατάξεως με βάση το μέγεθος των 

βαθμών συσχέτισης (θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και το 9ο ζευγάρι 

νομισμάτων UK – Swi, αλλά δεν εκπληρώνει το κριτήριο που προαναφέραμε) 

υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση, διότι όλες οι τιμές του r πλησιάζουν στο +1. Τον 

υψηλότερο αριθμό συσχέτισης με βάση το συντελεστή συσχέτισης του Pierson 

παρουσιάζουν το Αμερικάνικο δολλάριο σε σχέση με το Ιαπωνικό γιεν (0,947), η 

Λίρα Αγγλίας σε σχέση με το Ιαπωνικό γιεν (0,912), η Λίρα Αγγλίας σε σχέση με το 

Αμερικάνικο δολλάριο (0,900), το Ιαπωνικό γιεν σε σχέση με το Δολλάριο Καναδά 

(0,864) και τέλος τιμή πάνω από 0,8 παρουσιάζει ο συντελεστής συσχέτισης για το 

ζεύγος νομισμάτων Αμερικάνικο Δολλάριο – Καναδικό Δολλάριο. Ο υψηλός 

βαθμός συσχέτισης ταυτόχρονα δείχνει υψηλή εξάρτηση και ευαισθησία του ενός 
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νομίσματος σε σχέση με τις μεταβολές των άλλων. Ιδιαίτερη ευαισθησία 

παρατηρείται στη σχέση του Αμερικανικού Δολλαρίου με το Ιαπωνικό γιεν, για 

παράδειγμα αν η τιμή του Ιαπωνικού γιεν αυξηθεί, η τιμή του Αμερικανικού 

Δολλαρίου θα αυξηθεί. 

   Ασθενή θετική συσχέτιση παρουσιάζουν τα νομίσματα Ελβετικό φράγκο – 

Δολλάριο Καναδά και Δολλάριο Καναδα – Δολλάριο Αυστραλίας με τιμές 

συντελεστή συσχέτισης 0,441 και 0,183 αντίστοιχα.  

   Αρνητική συσχέτιση, δηλαδή όταν αυξάνονται οι τιμές μιας μεταβλητής 

μειώνονται οι τιμές της άλλης, παρουσιάζουν οι μεταβλητές (νομίσματα), Λίρα 

Αγγλίας – Δολλάριο Αυστραλίας, Ιαπωνικό γιεν – Δολλάριο Αυστραλίας, Δολλάριο 

ΗΠΑ – Δολλάριο Αυστραλίας και την υψηλότερη αρνητική συσχέτιση παρουσιάζει 

το δίδυμο μεταβλητών Ελβετικό φράγκο – Δολλάριο Αυστραλίας με συντελεστή 

συσχέτισης – 0,446. Δηλαδή αν η τιμή του Δολλαρίου Αυστραλίας αυξηθεί, η τιμή 

του Ελβετικού φράγκου θα μειωθεί. 

    Επειδή οι συντελεστές συσχέτισης για τις μεταβλητές Λίρα Αγγλίας – Δολλάριο 

Αυστραλίας (0,060) και Ιαπωνικό γιεν – Δολλάριο Αυστραλίας (- 0,075) είναι πολύ 

κοντά στο 0, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι μεταβλητές αυτές τείνουν προς το να 

είναι ασυσχέτιστες. Επίσης είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η μελέτη της 

σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών το Δολλάριο Αυστραλίας σε σχέση και με τα 

υπόλοιπα 5 νομίσματα παρουσιάζει τους χαμηλότερους βαθμούς συσχέτισης, που 

είναι είτε κοντά στο 0, είτε παίρνουν αρνητικές τιμές. 

    Επειδή οι παρατηρήσεις μας (κλείσιμο τιμών συναλλάγματος για τα 6 νομίσματα) 

αφορούν μια πολύ μεγάλη περίοδο χρόνου από 1/1/… στις 30/6/2005 και 

ανέρχονται στον αριθμό των ….. μειώνεται και ο κίνδυνος των στατιστικών λάθους. 

Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με τους πίνακες που θα ακολουθήσουν (μοντέλα 

γραμμικής παλινδρόμησης) θα μας βοηθήσουν στην εξαγωγή πολύτιμων 

συμπερασμάτων και προτάσεων για την πιθανότητα πρόβλεψης μεταξύ των τιμών 

διάφορων νομισμάτων και για τις συνθήκες ή δυνατότητες ύπαρξης ή μη 

αποτελεσματικής αγοράς. 

 

5.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ – ΣΧΟΛΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

   Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με την αναζήτηση της νομοτέλειας, η οποία 

ενδεχόμενα υφίσταται μεταξύ δύο μεταβλητών Χ, Υ, προσαρμόζοντας στα 

αριθμητικά δεδομένα μια ευθεία ή μια καμπύλη, της οποίας μάλιστα τη μορφή 

θεωρήσαμε δεδομένη. Είναι φανερό όμως ότι προκύπτουν δύο εύλογα ερωτήματα: 
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• Με ποια κριτήρια θα επιλέξουμε τη κατάλληλη για κάθε περίπτωση μορφή 

της γραμμής παλινδρόμησης; 

• Μετά την επιλογή της κατάλληλης οικογένειας και τον υπολογισμό των 

συντελεστών παλινδρόμησης, πώς μπορούμε να μετρήσουμε την ποιότητα 

προσαρμογής, δηλαδή κατά πόσο (σε τι ποσοστό) η υπολογισθείσα 

γραμμή περιγράφει. 

   Το δεύτερο ερώτημα επιλύεται με τον υπολογισμό του συντελεστή 

προσδιορισμού R2. Αν το R2 = 1, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα είναι μηδέν και η 

γραμμή παλινδρόμησης διέρχεται από όλα τα σημεία (xi, yi), δηλαδή η σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών είναι συναρτησιακής μορφής. Αν R2 = 0, η παλινδρόμηση 

δεν απορροφά ούτε ένα μικρό μέρος της συνολικής διακύμανσης της Υ. Συνεπώς 

μεταξύ των μεταβλητών δεν υφίσταται κάποια εξάρτηση. Τέλος, η ποιότητα της 

προσαρμογής εξαρτάται από την τιμή R2. Όσο πλησιέστερη προς τη μονάδα είναι 

η τιμή του δείκτη προσαρμογής R2, τόσο μεγαλύτερη η αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

μεταβλητών. 

   Στη συνέχεια παρατίθενται μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης για κάθε ένα 

νόμισμα χωριστά (αυτό αποτελεί και την εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή το 

νόμισμα για το οποίο θέλουμε να κάνουμε την πρόβλεψη). 

    Για κάθε νόμισμα ως εξαρτημένη μεταβλητή έχουμε καταλήξει σε δύο πίνακες: 

Στον πρώτο (model summary) βλέπουμε το συντελεστή προσδιορισμού (R-

Square) όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι μια και το διορθωμένο συντελεστή 

(adjusted R-square), όταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι περισσότερες. 

Εμφανίζονται στον πίνακα διάφορα μοντέλα, ανάλογα με το ποιες μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Τις μεταβλητές αυτές το SPSS τις ονομάζει predictors. 

Εμπειρικά όταν το R-square > 0,80 υποδεικνύει ικανοποιητικό εώς πολύ αξιόπιστο 

μοντέλο. 

     Η λογική για παράδειγμα του πρώτου πίνακα θεωρεί ως εξαρτημένη μεταβλητή 

την Αγγλική Λίρα και έχει υπολογίσει το R-square για 5 μοντέλα: 

a. Ανεξάρτητη μεταβλητή το Ιαπωνικό γιεν 

b. Ανεξάρτητες μεταβλητές το Ιαπωνικό γιεν και το Ελβετικό φράγκο 

c. Ανεξάρτητες μεταβλητές το Ιαπωνικό γιεν, το Ελβετικό φράγκο και το 

Δολλάριο Αυστραλίας 
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d. Ανεξάρτητες μεταβλητές το Ιαπωνικό γιεν, το Ελβετικό φράγκο, το 

Δολλάριο Αυστραλίας και το Δολλάριο Καναδά 

e. Ανεξάρτητες μεταβλητές το Ιαπωνικό γιεν, το Ελβετικό φράγκο, το Δολλάριο 

Αυστραλίας, το Δολλάριο Καναδά και το Δολλάριο ΗΠΑ 

   Στο δεύτερο πίνακα (Coefficients) παρουσιάζονται οι συντελεστές 

παλινδρόμησης Β και οι αντίστοιχες σημαντικότητές τους (sig). Οι συντελεστές 

αυτοί χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της μεταβλητής της εξαρτημένης 

μεταβλητής σε σχέση με την ανεξάρτητη. Επίσης αν το sig (βαθμός 

σημαντικότητας) είναι μικρότερος από 0,05 αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

μεταβλητή συνεισφέρει στατιστικά σημαντικά στην ερμηνεία και πρόβλεψη της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Για παράδειγμα, αν ο συντελεστής R2 = 0,90 ή 90% και οι 

μεταβλητές του είναι η ποσότητα παραγωγής και η ποσότητα του 

χρησιμοποιούμενου λιπάσματος, αυτό το νούμερο σημαίνει ότι η ποσότητα της 

παραγωγής ερμηνεύεται κατά 90% από την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου 

λιπάσματος, όταν όλοι οι άλλοι ελεγχόμενοι παράγοντες (πχ ποσότητα νερού, 

ποιότητα εδάφους, ηλιοφάνεια κτλ) διατηρηθούν κατά το δυνατό παρόμοιοι για όλα 

τα αγροτεμάχια. Το υπόλοιπο ανερμήνευτο 10% οφείλεται σε άλλους 

απρόβλεπτους δηλαδή μη ελεγχόμενους παράγοντες (πχ ασθένεια μερικών 

φυτών, εδαφικές μικροδιαφορές, ζημιές από ζώα ή ανθρώπους κ.α.) 

    Τα μοντέλα παλινδρόμησης οδηγούν τελικά στον υπολογισμό του b, ουσιαστικά 

στην ποσοτικοποίηση της συσχέτισης και στη δυνατότητα πρόβλεψης από τη 

μελέτη της εξέλιξης των μεταβλητών. Τα διαφορετικά μοντέλα παλινδρόμησης 

(στην προκειμένη περίπτωση a, b, c, d, e) είναι προϊόν μαθηματικής διαδικασίας, 

ενός αλγόριθμου. Κάθε φορά που προστίθεται μια νέα, ανεξάρτητη μεταβλητή, η 

τιμή του R2 μαθηματικά αυξάνεται. Ο υπολογισμός του Adjusted R-square 

ουσιαστικά λαμβάνει υπόψη στη μέτρηση των αποτελεσμάτων, την ύπαρξη 

πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών, γι’ αυτό και οι τιμές του είναι λίγο μικρότερες 

από τις τιμές του R-square. 

   Στη συνέχεια για κάθε νόμισμα (χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητη μεταβλητή) 

παρατίθενται δύο πίνακες, ο πίνακας με τίτλο Model Summary και αυτός με τίτλο 

Coefficients. Μια τελευταία χρήσιμη παρατήρηση είναι ότι αυξάνοντας στη μελέτη 

της εξάρτησης τον αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών, το λάθος εκτίμησης 

μειώνεται (πχ όταν η Αγγλική Λίρα είναι ανεξάρτητη μεταβλητή από 0,0147 σε 

0,01304). 
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1. UK ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

.912a .831 .831 .01478

.925b .856 .855 .01367

.931c .867 .866 .01314

.931d .868 .867 .01311

.932e .869 .869 .01304

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

 
a. Μεταβλητές(predictors): (σταθερή), jap 

b. Μεταβλητές (predictors): (σταθερές), jap,swi 

c. Μεταβλητές (predictors): (σταθερές), jap, swi,aus 

d. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), jap,swi,aus,can 

e. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), jap,swi,aus,can,usa 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣα

.304 .005 64.478 .000

.003 .000 .912 75.227 .000

.113 .014 7.895 .000

.002 .000 .782 53.682 .000

.160 .011 .203 13.927 .000
-.095 .025 -3.756 .000
.002 .000 .738 50.239 .000
.225 .013 .286 17.476 .000
.075 .008 .124 9.806 .000

-.098 .025 -3.854 .000
.002 .000 .793 29.902 .000
.224 .013 .284 17.397 .000
.083 .008 .138 9.964 .000

-.021 .008 -.061 -2.489 .013
-.038 .030 -1.273 .203
.002 .000 .698 19.115 .000
.192 .015 .243 12.394 .000
.087 .008 .145 10.415 .000

-.035 .009 -.101 -3.794 .000
.037 .010 .165 3.754 .000

(Constant)
jap
(Constant)
jap
swi
(Constant)
jap
swi
aus
(Constant)
jap
swi
aus
can
(Constant)
jap
swi
aus
can
usa

Model
1

2

3

4

5

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

 
                 α. Εξαρτημένη μεταβλητή: U.K. 
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2. ΔΟΛΛΑΡΙΟ USA 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

.947a .898 .897 .05149

.964b .929 .929 .04278

.969c .940 .940 .03949

.970d .941 .941 .03919

.970e .942 .941 .03897

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

 
a. Μεταβλητές(predictors): (σταθερή), jap 

b. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), jap,swi 

c. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), jap, swi,aus 

d. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), jap,swi,can, aus 

e. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), jap,swi,can,aus,uk 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣα

-.556 .016 -33.805 .000
.013 .000 .947 100.344 .000

-1.529 .045 -34.006 .000
.011 .000 .800 78.444 .000
.816 .036 .232 22.723 .000

-1.873 .048 -38.942 .000
.008 .000 .590 33.705 .000
.956 .035 .271 27.641 .000
.326 .023 .213 14.156 .000

-1.619 .076 -21.381 .000
.008 .000 .575 32.439 .000
.881 .039 .250 22.880 .000
.372 .025 .242 14.759 .000

-.108 .025 -.040 -4.319 .000
-1.587 .076 -20.940 .000

.007 .000 .517 21.966 .000

.807 .043 .229 18.750 .000

.379 .025 .247 15.078 .000
-.135 .026 -.050 -5.226 .000
.330 .088 .074 3.754 .000

(Constant)
jap
(Constant)
jap
swi
(Constant)
jap
swi
can
(Constant)
jap
swi
can
aus
(Constant)
jap
swi
can
aus
uk

Model
1

2

3

4

5

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

D d V i bla  
                  α. Εξαρτημένη μεταβλητή: U.S.A. 
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3. ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΓΙΕΝ (Jap) 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

.947a .898 .897 3.70416

.957b .916 .916 3.35823

.964c .929 .929 3.09331

.966d .933 .932 3.00696

.967e .935 .935 2.95366

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

 
a. Μεταβλητές(predictors): (σταθερή), usa 

b. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), usa,uk 

c. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), usa.uk.can 

d. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), usa,uk,can,swi 

           e. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), usa,uk,can,swi.aus 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣα

50.633 .746 67.878 .000
68.157 .679 .947 100.344 .000
6.786 2.855 2.377 .018

48.044 1.413 .668 33.990 .000
99.942 6.322 .311 15.809 .000

-12.021 2.938 -4.091 .000
36.486 1.531 .507 23.835 .000
93.952 5.838 .292 16.093 .000
23.231 1.618 .211 14.355 .000
27.644 5.599 4.937 .000
45.088 1.818 .627 24.800 .000

102.489 5.769 .319 17.765 .000
15.263 1.847 .138 8.264 .000

-28.211 3.426 -.111 -8.235 .000
51.295 6.583 7.792 .000
41.271 1.879 .574 21.966 .000

111.445 5.830 .346 19.115 .000
20.649 1.992 .187 10.363 .000

-36.089 3.574 -.142 -10.097 .000
-12.758 1.952 -.066 -6.537 .000

(Constant)
usa
(Constant)
usa
uk
(Constant)
usa
uk
can
(Constant)
usa
uk
can
swi
(Constant)
usa
uk
can
swi
aus

Model
1

2

3

4

5

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

 
              α. Εξαρτημένη μεταβλητή: JAP 
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4. ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (Swi) 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

.742a .551 .550 .03061

.817b .668 .667 .02634

.835c .697 .696 .02516

.846d .715 .714 .02441

.859e .738 .737 .02340

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

 
a. Μεταβλητές(predictors): (σταθερή), usa 

b. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), usa,can 

c. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), usa.can,aus 

d. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), usa,can,aus,uk 

           e. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), usa,can.aus,uk,jap 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣα

1.278 .006 207.326 .000
.211 .006 .742 37.524 .000

1.533 .014 111.552 .000
.363 .009 1.277 40.448 .000

-.276 .014 -.635 -20.115 .000
1.729 .023 76.061 .000

.299 .010 1.054 28.608 .000
-.178 .016 -.409 -11.030 .000
-.162 .015 -.213 -10.532 .000
1.587 .028 57.524 .000

.215 .014 .758 15.187 .000
-.173 .016 -.397 -11.024 .000
-.184 .015 -.241 -12.124 .000
.397 .047 .313 8.505 .000

1.574 .026 59.414 .000
.291 .016 1.025 18.750 .000

-.112 .016 -.257 -6.906 .000
-.198 .015 -.259 -13.539 .000
.617 .050 .486 12.394 .000

-.002 .000 -.574 -10.097 .000

(Constant)
usa
(Constant)
usa
can
(Constant)
usa
can
aus
(Constant)
usa
can
aus
uk
(Constant)
usa
can
aus
uk
jap

Model
1

2

3

4

5

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

D d t V i bl ia  
              α. Εξαρτημένη μεταβλητή: SWI 
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5. ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (Can) 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

.864a .747 .747 .05280

.899b .808 .808 .04596

.910c .828 .827 .04356

.916d .839 .839 .04213

.917e .841 .840 .04189

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

 
a. Μεταβλητές(predictors): (σταθερή), jap 

b. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), jap,aus 

c. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), jap,aus,usa 

d. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), jap,aus,usa,swi 

           e. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), jap,aus,usa,swi,uk 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣα

.543 .017 32.212 .000

.008 .000 .864 58.210 .000
-.221 .042 -5.210 .000
.008 .000 .883 68.124 .000
.437 .023 .249 19.187 .000

-.168 .040 -4.155 .000
.004 .000 .457 11.663 .000
.500 .022 .285 22.460 .000
.295 .026 .453 11.454 .000
.602 .095 6.364 .000
.003 .000 .377 9.687 .000
.397 .024 .226 16.245 .000
.430 .029 .659 14.759 .000

-.432 .048 -.188 -8.942 .000
.581 .094 6.167 .000
.004 .000 .458 10.363 .000
.423 .025 .241 16.753 .000
.438 .029 .671 15.078 .000

-.358 .052 -.156 -6.906 .000
-.358 .094 -.123 -3.794 .000

(Constant)
jap
(Constant)
jap
aus
(Constant)
jap
aus
usa
(Constant)
jap
aus
usa
swi
(Constant)
jap
aus
usa
swi
uk

Model
1

2

3

4

5

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

 
                α. Εξαρτημένη μεταβλητή: CAN 
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6. ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (Aus) 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

.446a .199 .198 .05349

.614b .377 .376 .04719

.640c .409 .408 .04597

.665d .442 .440 .04471

.680e .462 .460 .04391

Model
1
2
3
4
5

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

 
a. Μεταβλητές(predictors): (σταθερή), swi 

b. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), swi,can 

c. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), swi,can,usa 

d. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), swi,can,usa,uk 

           e. Μεταβλητές(predictors): (σταθερές), swi,can,usa,uk,jap 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣα

2.581 .052 49.547 .000
-.584 .035 -.446 -16.900 .000
2.583 .046 56.194 .000
-.855 .034 -.653 -25.176 .000
.268 .015 .470 18.110 .000

2.034 .083 24.639 .000
-.543 .052 -.415 -10.532 .000
.457 .028 .802 16.369 .000

-.193 .024 -.519 -7.909 .000
1.854 .083 22.268 .000
-.618 .051 -.472 -12.124 .000
.422 .027 .741 15.372 .000

-.299 .027 -.805 -11.068 .000
.702 .086 .422 8.184 .000

1.932 .083 23.376 .000
-.697 .051 -.533 -13.539 .000
.465 .028 .817 16.753 .000

-.172 .033 -.463 -5.226 .000
.991 .095 .596 10.415 .000

-.003 .000 -.546 -6.537 .000

(Constant)
swi
(Constant)
swi
can
(Constant)
swi
can
usa
(Constant)
swi
can
usa
uk
(Constant)
swi
can
usa
uk
jap

Model
1

2

3

4

5

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

 
        α. Εξαρτημένη μεταβλητή: AUS 
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Από την ανάλυση των στοιχείων στα πέντε πρώτα νομίσματα ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές (με τη σειρά Λίρα Αγγλίας, Δολλάριο Αμερικής, 

Ιαπωνικό γιεν, Ελβετικό Φράγκο, Δολλάριο Καναδά) και με τη χρήση των 

υπολοίπων ως ανεξάρτητες μεταβλητές φαίνεται ότι όλες οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές είναι σημαντικές, δηλαδή συνεισφέρουν στατιστικά σημαντικά στο 

μοντέλο παλινδρόμησης όλες οι μεταβλητές. Αυτό δε συμβαίνει στις 

περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ως εξαρτημένη μεταβλητή το δολλάριο 

Αυστραλίας, είτε σε σχέση με μια ανεξάρτητη μεταβλητή, είτε και με τη χρήση 

των 5 άλλων νομισμάτων ως ανεξαρτήτων μεταβλητών. Στον πρώτο πίνακα 

όπου χρησιμοποιείται η Λίρα Αγγλίας ως εξαρτημένη μεταβλητή και το 

Γιαπωνέζικο γιεν ως εξαρτημένη μεταβλητή, φαίνεται ότι το γιεν από μόνο του 

ερμηνεύει το 83,1% της εξαρτημένης μεταβλητής (R-square = 0,8320). Με την 

προσθήκη στο μοντέλο και των υπολοίπων τεσσάρων νομισμάτων, δηλαδή 

χρησιμοποιώντας τη Λίρα Αγγλίας ως εξαρτημένη μεταβλητή και το Ιαπωνικό 

γιεν, το Ελβετικό Φράγκο, το Δολλάριο Αυστραλίας, το Δολλάριο Καναδά, το 

Δολλάριο ΗΠΑ ως ανεξάρτητες μεταβλητές, το R-square ανέρχεται στο 0,869. 

Η προσθήκη τεσσάρων μεταβλητών αύξησε το συντελεστή R-square μόνο από 

0,832 σε 0,869, περίπου 4 μονάδες. 

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου το R-square είναι μεγαλύτερο από 0,80, το 

μοντέλο παλινδρόμησης είναι αξιόπιστο. Αυτό ισχύει για όλα τα μοντέλα (a, b, 

c, d, e) που έχουν ως εξαρτημένη μεταβλητή τη Λίρα Αγγλίας, το Δολλάριο 

Αμερικής, το Ιαπωνικό γιεν και το Δολλάριο Καναδά (εκτός από το μοντέλο a 

αυτού όπου το R-square προσεγγίζει το 0,747) 

   Στην περίπτωση του Ελβετικού φράγκου ως εξαρτημένη μεταβλητή και 

ιδιαίτερα του Δολλαρίου Αυστραλίας, όλες οι τιμές του R-square για όλα τα 5 

διαφορετικά μοντέλα παλινδρόμησης είναι πολύ πιο κάτω από την τιμή 0,80 και 

ιδιαίτερα στο Δολλάριο Αυστραλίας ως εξαρτημένη μεταβλητή έχουν τιμές από 

0,199 – 0,462, γεγονός που αποδεικνύει το μη αξιόπιστο του μοντέλου. 

    Επίσης οι αντίστοιχες σημαντικότητες είναι πολύ μικρότερες του 0,05. Οι 

περισσότερες είναι 0,00, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αντίστοιχες 

μεταβλητές συνεισφέρουν στατιστικά σημαντικά στην ερμηνεία και πρόβλεψη 

των αντίστοιχων εξαρτημένων μεταβλητών. Σε όλη την ανάλυση των 

συντελεστών παλινδρόμησης και του αντίστοιχου βαθμού σημαντικότητας 

αυτών καταγράφεται μόνο μια περίπτωση με sig > 0,05. 
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ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Sig 

UK Jap, Swi, Aus, Can Can = 0,013 

     Από την ανάλυση των συντελεστών παλινδρόμησης προκύπτουν εξαιρετικά 

στοιχεία. Στον πίνακα της παλινδρόμησης με εξαρτημένη τη Λίρα Αγγλίας και 

ανεξάρτητες το Γιαπωνέζικο γιεν και το Ελβετικό Φράγκο, ο συντελεστής του γιεν 

είναι 0,002. Αυτό σημαίνει ότι όταν αυξάνεται η τιμή του γιεν κατά 1 μονάδα, ή κατά 

1%, τότε η τιμή της Αγγλικής Λίρας αυξάνεται κατά μέσο όρο, κατά 0,002 μονάδες 

ή κατά 0,002%. 

   Από μια συγκεντρωτική καταγραφή των συντελεστών παλινδρόμησης 

προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία: 

• Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις τιμών (από πολύ υψηλά θετικά 

νούμερο μέχρι μεγάλο αρνητικά) 

• Υπάρχουν τιμές b πολύ κοντά στην 1, γεγονός που δείχνει τον υψηλό 

βαθμό εξάρτησης (για παράδειγμα στον πίνακα της παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή το Δολλάριο Αμερικής και ανεξάρτητες το 

Ιαπωνικό γιεν, το Ελβετικό Φράγκο και το Δολλάριο Καναδά, ο 

συντελεστής για το Ελβετικό, είναι 0,956, γεγονός που σημαίνει ότι μια 

αύξηση της τιμής του Φράγκου κατά 10%. Θα οδηγήσει σε αύξηση της 

τιμής του Δολλαρίου ΗΠΑ κατά 9,56%. 

   Οφείλουμε να σταθούμε και στις τιμές των Β στους πίνακες, όπου εξαρτημένες 

μεταβλητές είναι το Ελβετικό Φράγκο και κυρίως το Δολλάριο Αυστραλίας. Η 

εξάρτηση είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα αρνητική. Συγκεντρωτικά οι 

συντελεστές b παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ  

ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (COEFFICIENTS) 
 

J J, S I, S, A I, S, A, K J, S, A, C, USA 

UK 
0,03 

0,002 

0,160 

0,002 

0,225 

0,075 

0,002 

0,224 

0,083 

- 0,021 

0,022 

0,192 

0,087 

- 0,035 

0,037 

USA J J, S I, J, C J, S, C, A J, SC, A, UK 
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0,013 

0,011 

0,81 

0,008 

0,956 

0,326 

0,008 

0,881 

0,372 

- 0,108 

0,007 

0,807 

0,379 

- 0,135 

0,330 

 

USA USA, UK US, UK, C US, UK, C, S US, UK, C, S, A 

JAPAN 

 

68,157 

48,04 

99,94 

36,48 

93,95 

23,23 

45,08 

102,48 

15,26 

- 28,21 

41,27 

111,44 

20,64 

- 36,08 

- 12,75 

USA USA, C USA, C ,A USA, C, A, UK USA,C, A, UK, J

SWITZ 

 

0,211 

0,363 

- 0,276 

0,299 

- 0,178 

- 0,162 

0,215 

- 0,173 

- 0,184 

0,397 

0,291 

- 0,112 

- 0,198 

- 0,617 

- 0,002 

 

 

J J, A J, A, USA J, A, USA, S I, A, USA, S, UK

CANADA 

 

0,08 

0,08 

0,437 

0,094 

0,500 

0,295 

0,033 

0,397 

0,430 

- 0,432 

0,004 

0,423 

0,438 

- 0,358 

- 0,358 

S S, C S, C, USA S, C, USA, UK S, C, USA, UK, J

AUSTRALIA

- 0,584 - 0,855 

0,268 

- 0,543 

+ 0,457 

- 0,193 

- 0,618 

0,422 

0,299 

0,702 

- 0,697 

0,465 

- 0,172 

0,991 

- 0,003 
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   Για να καταλήξουμε σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την 

αξιοπιστία του μοντέλου, που χρησιμοποιήσαμε και τη δυνατότητα προβλέψεων με 

βάση αυτό προχωρούμε σε ορισμένες παραδοχές που είναι κρίσιμες και άκρως 

απαραίτητες για να οδηγηθούμε, σε όσο το δυνατό γίνεται ασφαλή συμπεράσματα: 

   Το μοντέλο εκείνο, στο οποίο θα στηρίξουμε τις προτάσεις και τα συμπεράσματά 

μας θα έχει λίγες μεταβλητές, κατά προτίμηση το a ή το b, δηλαδή μια εξαρτημένη 

– μια ανεξάρτητη, ή μια εξαρτημένη – δύο ανεξάρτητες. Το μοντέλο έτσι γίνεται πιο 

απλό, πιο εύχρηστο και εύκολα ερμηνεύσιμο. Οι τελικές μας επιλογές και 

προτάσεις θα στηριχθούν στο εξής: για να προχωρήσουμε σε μοντέλο πρόβλεψης 

ικανοποιητικό θα πρέπει να δεχθούμε τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες η μελέτη 

των στατιστικών εργαλείων οδηγεί σε υψηλούς δείκτες r (συσχέτισης), 

ικανοποιητικούς δείκτες σύμφωνα με τους εμπειρικούς κανόνες R-square και 

Adjusted R-square, b ικανοποιητικά σύμφωνο με τους εμπειρικούς κανόνες και με 

βαθμούς σημαντικότητας μικρότερους από 0,05. Έτσι το μοντέλο κρίνεται 

αξιόπιστο, με την προϋπόθεση ότι συνεπικουρούν σε όλα αυτά και τα αντίστοιχα 

διαγράμματα διασποράς. Στις τελικές μας επιλογές – προτάσεις σημαντικό ρόλο 

παίζουν οι τιμές των παρακάτω εργαλείων – μέσων στατιστικής ανάλυσης. 

• Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης r (> 0,70) 

• Στους πίνακες συσχετίσεων οι ενδείξεις * ή ** υποδηλώνουν ότι η 

συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική 

• Η μελέτη των διαγραμμάτων διασποράς, για επιβεβαίωση ή απόρριψη της 

ύπαρξης γραμμικής συσχέτισης 

• Οι τιμές του R-Square και Adjusted R-square (> 0,80) 

• Οι συντελεστές παλινδρόμησης b και οι αντίστοιχες σημαντικότητές τους 

(sig), δηλαδή στην ποσοτικοποίηση της συσχέτισης. 

    Η χρήση των εργαλείων αυτών επαληθεύεται και από την πράξη, την ερευνητική 

μελέτη. 

Η ύπαρξη υψηλών τιμών συσχέτισης (r), με τη μελέτη των αντίστοιχων 

διαγραμμάτων διασποράς επαληθεύει το μοντέλο, όπως και οι υπολογισμοί των 

τιμών R και των συντελεστών παλινδρόμησης. Έτσι τελικά προσδιορίζονται με 

μεγάλη ακρίβεια οι μεταβολές της εξαρτημένης μεταβλητής, σε σχέση με την 

ανεξάρτητη ή τις ανεξάρτητες και η στατιστική συνεισφορά αυτών στην πρόβλεψη 

και ερμηνεία των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής. Με τη λογική αυτή 

προχωρούμε στο μοντέλο πρόβλεψης και στα συμπεράσματα από τη μελέτη των 

μεταβολών των εξαρτημένων μεταβλητών του υποδείγματός μας σε σχέση με τις 

ανεξάρτητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

   Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων και 

προτάσεων, πρέπει να ακολουθήσουμε τα στάδια της έρευνας και τη μεθοδολογία 

που αναπτύξαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

   Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, των οποίων η ανάλυση και ο σχολιασμός 

τους έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο και με τη βοήθεια των θεωρητικών 

ευρημάτων, βιβλιογραφικών και ορθογραφικών, καταλήγουμε στα παρακάτω 

συμπεράσματα:  

• Ιδιαίτερα ισχυρή θετική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ των νομισμάτων 

USA – Jap, UK – Jap, UK – USA, Jap – Can, USA – Can, με τιμές 

συντελεστή συσχέτισης που ξεπερνά το 0,80. Η ιδιαίτερα ισχυρή αυτή 

συσχέτιση μας βοηθά στη δημιουργία του μοντέλου πρόβλεψης. 

• Απλή αρνητική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ των νομισμάτων Λίρα 

Αγγλίας – Δολλάριο Αυστραλίας, Ιαπωνικό γιεν – Δολλάριο Αυστραλίας, 

Δολλάριο ΗΠΑ – Δολλάριο Αυστραλίας, Ελβετικό Φράγκο – Δολλάριο 

Αυστραλίας. Οι μεταβλητές αυτές μεταξύ τους ανά δύο όπως 

προαναφέρονται τείνουν να είναι ασυσχέτιστες. 

• Τα ευρήματα αυτά επαληθεύονται και από τα διαγράμματα διασποράς, τα 

οποία έρχονται με τη σειρά τους να υποδείξουν την ύπαρξη σημαντικής 

γραμμικής συσχέτισης 

• Η μελέτη των συντελεστών προσδιορισμού R-square και Adjusted R-square 

δείχνει ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές (νομίσματα), όπως έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο ερευνητικό υπόδειγμα είναι σημαντικές, δηλαδή 

συνεισφέρουν στατιστικά σημαντικά στο μοντέλο παλινδρόμησης, εκτός 

από την περίπτωση που χρησιμοποιείται ως εξαρτημένη μεταβλητή το 

Δολλάριο Αυστραλίας. Σε όλες τις περιπτώσεις πλην της προαναφερθείσας 

που το R-square είναι μεγαλύτερο του 0,80 το μοντέλο παλινδρόμησης 

είναι αξιόπιστο. 

• Οι αντίστοιχες σημαντικότερες των συντελεστών παλινδρόμησης είναι 0,00, 

γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αντίστοιχες μεταβλητές συνεισφέρουν 

σημαντικά στατιστικά στην ερμηνεία και πρόβλεψη των αντίστοιχων 

εξαρτημένων μεταβλητών. 

• Οι τιμές των συντελεστών παλινδρόμησης δείχνουν την ύπαρξη σοβαρής 

αλληλεξάρτησης, γεγονός που απεικονίζεται σε τιμές που προσεγγίζουν το 

1. 
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• Οι προτάσεις και τα συμπεράσματα που παραθέτουμε στηρίζονται στα 

μοντέλα εκείνα, που κατά βάση αναλύουν τη σχέση μιας εξαρτημένης – 

μιας ανεξάρτητης μεταβλητής, ή μιας εξαρτημένης – δύο ανεξάρτητων 

μεταβλητών. (περιπτώσεις, που αναφέρονται στα μοντέλα μας ως 

predictors a και b). H προϋπόθεση αυτή κάνει το μοντέλο αξιόπιστο, απλό, 

εύχρηστο και το σημαντικότερο οδηγεί σε ερμηνεύσιμα αποτελέσματα. 

• Συνολικά και με βάση όσα προαναφέρθηκαν οι μεταβλητές που δίνουν τα 

καλύτερα αποτελέσματα στο μοντέλο και ερμηνεύουν καλύτερα την 

εξαρτημένη μεταβλητή μας οδηγούν στις παρακάτω προβλέψεις. Δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από την ανάλυση των στατιστικών ευρημάτων 

για να προχωρήσουμε σε μια εκτίμηση και με βάση αυτήν να προβούμε 

στην αγορά ή πώληση συγκεκριμένων νομισματικών μονάδων, πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας εξωγενείς παράγοντες, μακροοικονομικής φύσεως, 

πολιτικούς, συγκυριακούς, κερδοσκοπικούς πιθανώς, που επηρεάζουν ή 

πολλές φορές καθορίζουν τις τιμές συναλλάγματος μέσω της ζήτησης και 

προσφοράς συναλλάγματος. 

• Για να προχωρήσουμε σε εκτιμήσεις – προβλέψεις και στη συνέχεια σε 

επενδυτικές κινήσεις (αγορά, πώληση, διακράτηση) με βάση τα στατιστικά 

ευρήματα, τις παραδοχές που θέσαμε, την ύπαρξη εξωγενών παραγόντων 

και φυσικά την ύπαρξη στατιστικού σφάλματος μπορούμε να επιλέξουμε 

εκείνα τα νομίσματα (εξαρτημένη μεταβλητή) σε σχέση με τα νομίσματα 

(ανεξάρτητες μεταβλητές) που συνδυάζουν τα περισσότερα κριτήρια, τα 

οποία κυρίως είναι εμπειρικά και καθιστούν την πρόβλεψή μας, όσο γίνεται 

πιο αξιόπιστη. Επίσης εξαρτάται και από το σημείο εκκίνησης του 

επενδυτή, δηλαδή από ποια νομισματική μονάδα ξεκινά. Αυτή θεωρητικά 

μπορεί να τη κρατήσει ή να την πωλήσει και να προβεί σε τοποθετήσεις σε 

άλλες νομισματικές μονάδες. Κρατώντας λοιπόν τα αριθμητικά δεδομένα 

όλης της έρευνας και έχοντας πάντα στο μυαλό μας τις προϋποθέσεις – 

παραδοχές που θέσαμε προτείνουμε: 

1. Το Δολλάριο ΗΠΑ σε σχέση με το Ιαπωνικό γιεν παρουσιάζει τον 

υψηλότερο βαθμό συσχέτισης (r = 0,947), έχει πολύ ψηλή τιμή του 

συντελεστή προσδιορισμού (R-square = 0,89), και συντελεστή 

παλινδρόμησης με ανεξάρτητη μεταβλητή μόνο το Γιεν (b = 0,013). 

2. Επίσης πολύ υψηλούς βαθμούς συσχέτισης, γεγονός που 

καταδεικνύει την υψηλή στατιστική εξάρτηση τα ζεύγη νομισμάτων: 

• UK – Jap 
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• UK – USA 

• Jap – Can 

3. Tα νομίσματα που έχουν μεταξύ τους την υψηλότερη συσχέτιση 

είναι USA, UK, Jap (πρώτες θέσεις) στους πίνακες κατάταξης. 

4. Το νόμισμα εκείνο το οποίο έχει υψηλό βαθμό συσχέτισης με τα 

περισσότερα νομίσματα και με βάση τους υπολογισμούς που 

κάναμε μπορεί να προχωρήσει κάποιος σε αγοραπωλησίες (βάσει 

των εκτιμήσεων)  είναι το Αμερικάνικο Δολλάριο. 

5. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε με τη χρήση και ανάλυση όλων 

των στατιστικών εργαλείων. Σε όσα μοντέλα χρησιμοποιήσαμε και 

ερευνήσαμε τις δυνατότητες του Αμερικανικού Δολλαρίου 

(εξαρτημένη μεταβλητή) σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα 

(ανεξάρτητες μεταβλητές) καταλήγουμε στην υψηλή συσχέτιση και 

αλληλεξάρτηση και με τα υπόλοιπα τέσσερα νομίσματα (UK, Jap, 

Swi, Can) και σε καμία σχέση (ασυσχέτιστο) με το Δολλάριο 

Αυστραλίας. 

6. Σχετικά με το υπόδειγμα της αποτελεσματικής αγοράς και την 

εφαρμογή αυτή στην όλη ανάλυση, συμπερασματικά μπορούμε να 

προχωρήσουμε στα παρακάτω: Επειδή κάθε προσπάθεια 

πρόβλεψης εγκυμονεί κινδύνους, κυρίως από αστάθμητους, 

εξωγενείς και συγκυριακούς παράγοντες. Έτσι πέρα από τα 

στατιστικά ευρήματα, τη διερεύνηση των συντελεστών συσχέτισης 

και παλινδρόμησης, τα διαγράμματα διασποράς και τα επίπεδα 

σημαντικότητας πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μια σειρά από 

άλλους παράγοντες (που σχετίζονται με το συγκεκριμένο νόμισμα 

πχ το Δολλάριο ΗΠΑ), αλλά μακροοικονομικούς (ΑΕΠ ΗΠΑ, 

πληθωρισμός, χρέος, εξαγωγές, χρηματιστήριο, πετρέλαιο, 

επιτόκια) των χωρών, που τα νομίσματά τους μας ενδιαφέρουν για 

αγοραπωλησίες. 

    Όταν θέλουμε να αγοράσουμε τη μετοχή μιας εταιρείας δεν επιλέγουμε μόνο με 

βάση την τρέχουσα τιμή της και τον όγκων συναλλαγών της. Μελετάμε και τα 

θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας, την ιστορία της, τις πωλήσεις της, τα κέρδη, την 

εικόνα του κλάδου. Ο συνδυασμός της τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης οδηγεί 

στη σωστότερη επιλογή μετοχής. Επιλογή που δε στηρίζεται μόνο σε 

κερδοσκοπικά κριτήρια αλλά και σε ουσιαστικά, ρεαλιστικά, που σχετίζονται με την 

πορεία της εταιρείας και του κλάδου στο οποίο ανήκει. 
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    Συνεπώς σε ένα μοντέλο πρόβλεψης των συναλλαγματικών ισοτιμιών δύο 

νομισμάτων (εξαρτημένη – ανεξάρτητη) λαμβάνουμε υπόψη πέρα από τα 

ευρήματα της στατιστικής ανάλυσης των μοντέλων συσχέτισης και παλινδρόμησης, 

τα κριτήρια τα δεδομένα και τις υποθέσεις της θεμελιώδους ανάλυσης. 

Χρησιμοποιώντας έτσι τις πληροφορίες, τόσο από τα στατιστικά δεδομένα, όσο και 

από τη θεμελιώδη ανάλυση (fundamental), έχουμε περισσότερες πιθανότητες η 

ενέργεια – πρόβλεψη στην οποία θα προχωρήσουμε, να είναι επιτυχής, αποδοτική 

και αποτελεσματική. Φροντίζοντας πάντα να εφαρμόζουμε και «τεχνικές διασποράς 

κινδύνου», κάνοντας επιλογές ή κινήσεις λογικές και διαχέοντας τον κίνδυνο σε 

διαφορετικά επενδυτικά ή χρηματοοικονομικά προϊόντα, διαφορετικού προφίλ και 

ρίσκου. Επίσης η διακράτηση ενός ποσού από το επενδυτικό κεφάλαιο που 

διαθέτουμε με τη μορφή μετρητών ή κατατεθειμένο σε ένα λογαριασμό όψεως ή 

ταμιευτηρίου θεωρείται μια ενδεδειγμένη κίνηση. Η τελική επιλογή εξαρτάται πάντα 

από το επενδυτικό προφίλ, τις συγκυρίες, τα διεθνή μακροοικονομικά δεδομένα και 

τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, που έχει υιοθετήσει κανείς στις 

επενδυτικές του προοπτικές σε βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χρονικό 

ορίζοντα. 
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