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Πεξίιεςε

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα εμεηάζεη ηελ χπαξμε επηζηξνθήο ζηνλ κέζν ή
ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ησλ δεκνθηιέζηεξσλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ αιιά θαη θάπνησλ ελδεηθηηθψλ εκπνξεπκάησλ.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη
παξάκεηξνη ηεο αγνξάο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ αιιά θαη ηα ζεσξεηηθά
πιαίζηα πνπ δηέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκψλ ηνπο. Δπίζεο,
παξνπζηάδνληαη νη παίθηεο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ζηελ
αγνξά ζπλαιιάγκαηνο φπσο αθφκε θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ηα
είδε ησλ επελδπηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. πλδένπκε ινηπφλ, ηα
απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο καο έξεπλαο κε δεηήκαηα φπσο ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, ε παξέκβαζε ησλ
θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηψλ πνπ
δηακνξθψλνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αμία ησλ εγρψξησλ λνκηζκάησλ. Μέζα
απφ απηή ηελ αλάιπζε βγαίλνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο λνκηζκαηηθέο
πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη γηα
ηελ ίδηα ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο πνπ απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο παγθνζκίσο.

Κεθάιαην 1 : Ζ Αγνξά πλαιιάγκαηνο
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1.1 Δηζαγσγε
Ζ εμέιημε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη
αμηνζεκείσηε ηφζν φζνλ αθνξά ηελ δηάδνζε ηνπο ζηηο δσέο ησλ πνιηηψλ φζν θαη ζηηο
ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ
παγθφζκηεο εμειίμεηο ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν νδήγεζαλ ζηελ ζηαδηαθή
απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο. Γελ είλαη
άιισζηε παξάδνμν λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο πσο νη εθηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ ηε
ζεκεξηλή επνρή πξνθαινχλ αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
εμειίμεηο παγθνζκίσο αθνχ ε αληηδξάζεηο ηνπο ζηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο
ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηεπζχλζεηο
εηαηξεηψλ, θαηαλαισηψλ αθφκα θαη νιφθιεξσλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ εμέηαζε,
ινηπφλ, δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ πνπ ηηο αθνξνχλ απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο
πξνζθέξεη κία θαιχηεξε αλάγλσζε ησλ πξαγκάησλ ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ ζην
νπνίν ε παγθνζκηνπνίεζε ζε φια ηα επίπεδα γίλεηαη νινέλα θαη πην θαλεξή.
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο έρνπλ εμειηρζεί κε γνξγνχο ξπζκνχο ιφγσ ηεο
ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ηνπ απμεκέλνπ επηπέδνπ πιεξνθφξεζεο πνπ
απηή επέθεξε. ηελ εξγαζία καο αζρνινχκαζηε κε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
αγνξέο παγθνζκίσο, ηελ αγνξά ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Κεληξηθφ ζέκα ηεο
εξγαζίαο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ην θαηά πφζν νη
ηηκέο ηνπο παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά επηζηξνθή ζε έλα κέζν επίπεδν ή ελ ζπληνκία
επηζηξνθή ζην κέζν(mean reversion). Ζ επηινγή ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ
εμέηαζε δελ είλαη ηπραία αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά απνηειεί κία απφ ηηο
κεγαιχηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο παγθνζκίσο, κε κεγάιν αξηζκφ επελδπηψλ
απφ φιν ηνλ θφζκν θαη ηεξάζηην φγθν ζπλαιιαγψλ. Ζ πνξεία κέζα ζην ρξφλν γηα ηελ
αγνξά λνκηζκάησλ ήηαλ ηαξαρψδεο θαζψο πάληα ν θαζνξηζκφο ησλ ηζνηηκηψλ θαη νη
ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε θαηξνχο εηξήλεο αιιά θαη πνιέκνπ.
Ζ πνξεία ηεο αγνξάο είλαη ζεακαηηθή ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα αθνχ ζε απηφ ζπλέβαιε
θαη αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Ξεθηλψληαο απφ ηε δεθαεηίεο ηνπ ‟70 θαη ηνπ „80
φπνπ ζηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηζνηηκηψλ ζπκκεηείραλ κφλν θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη
κεγάιεο επελδπηηθέο εηαηξείεο, θηάζακε ζην ζεκείν λα κπνξεί λα δηαπξαγκαηεχεηαη
ζηελ αγνξά ν θάζε πνιίηεο πνπ δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν. Δπίζεο, είρακε κία ζεακαηηθή αχμεζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ πξνζθέξνπλ
κεζηηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο δηαπξαγκαηεπηέο, εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία πνπ ηνπο
πξνζθέξνπλ ηα λέα ηεο αγνξάο θαη εμεηδηθεπκέλα πξντφληα πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ
θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα λα πεηχρνπλ ην ζηφρν γηα θεξδνθφξεο ζπλαιιαγέο.
ε αθαδεκατθφ επίπεδν ππάξρνπλ ζπλερψο θαηλνχξηα δεηήκαηα πξνο έξεπλα
αιιά θαη άιια ζηα νπνία δελ έρνπλ δνζεί πεηζηηθέο απαληήζεηο ίζσο θαη ιφγσ ηεο
κεγάιεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα γεγνλφηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σν
αλ ηζρχεη ην mean reversion ζε επίπεδν ηζνηηκηψλ έρεη εμεηαζηεί αξθεηά ήδε απφ ηελ
επνρή πνπ νη ηζνηηκίεο άξρηζαλ λα θηλνχληαη ειεχζεξα ζε έλα πην αληαγσληζηηθφ
επίπεδν. Παξφια απηά δελ έρεη ππάξμεη κία θαζνιηθή παξαδνρή γηα ηε δηαθχκαλζε
ησλ ηζνηηκηψλ αθνχ νη παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ είλαη αξθεηνί θαη θάπνηνη εμ‟
απηψλ έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζηηο ηηκέο ηνπο.
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ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα αλαιχζνπκε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο αγνξάο
ζπλαιιάγκαηνο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Θα αλαθέξνπκε ηνπο
παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θαη ην ξπζκηζηηθφ
πιαίζην θάησ απφ ην νπνίν ιεηηνπξγεί. Δπηπιένλ ζα παξνπζηάζνπκε ηηο ηερληθέο
εθηίκεζεο ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ γηα ηνπο επελδπηέο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο
πνπ είλαη θπξίσο ε Θεκειηψδεο θαη ε Σερληθή αλάιπζε. Έπεηηα ζα αλαιχζνπκε ην
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ καο νδήγεζε ζην λα επηιέμνπκε ηελ κειέηε ηνπ mean
reversion. Θα θάλνπκε κία αλάιπζε ησλ ζεσξεηηθψλ ππνδεηγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε Θεσξία ησλ Απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ(Efficient Market Hypothesis), ηελ
Ηζνδπλακία Αγνξαζηηθψλ Γπλάκεσλ (Purchasing Power Parity) θαη ηηο ζεσξίεο ηνπ
Σπραίνπ Πεξηπάηνπ (Random Walk) θαη ηεο Δπηζηξνθήο ζην Μέζν (Mean Reversion)
θαζψο θαη κία παξνπζίαζε ησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ πνπ εθθξάδνπλ ηηο ηειεπηαίεο
δχν ζεσξίεο. Σέινο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε βνήζεηα ηεο ζηαηηζηηθήο ζε κηα ζεηξά
δεδνκέλσλ γηα ηηο ηηκέο δηαθφξσλ ηζνηηκηψλ πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηελ παξνπζία
ή κε ηνπ mean reversion ελψ ζα εμεηάζνπκε θαη ηελ χπαξμε πηζαλφλ θεξδνθφξσλ
επθαηξηψλ αλάκεζα ζε δεπγάξηα ηζνηηκηψλ κέζσ ησλ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ.

1.2 Αγνξά πλαιιάγκαηνο (Foreign Exchange-Forex- Market)
Ήδε απφ ηα αξραία ρξφληα εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο αληαιιαγήο
λνκηζκάησλ ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ φζν θαη ζην εκπφξην. Πξνο ην
ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα ππήξμαλ νη πξψηεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
λνκηζκάησλ θαη ε απαξρή ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο. Παξά ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ
Καλφλα ηνπ Υξπζνχ ην χςνο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ απνηεινχζε βαζηθφ
ζέκα αλά πεξηφδνπο, παξάιιεια κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο ζηηο
πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα . ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ εθαξκφζηεθαλ
δηάθνξα ζπζηήκαηα (Bretton Woods, European Joint Float) γηα έιεγρν ησλ ηζνηηκηψλ
ηα νπνία απέηπραλ. Έηζη, ζηαδηαθά, απφ ην 1973 νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο
άξρηζαλ λα θπκαίλνληαη ειεχζεξα κε ζπλέπεηα ηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή δηαθφξσλ
παξαγφλησλ («παηθηψλ») ζε απηή.

1.2.1 Ζ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ηε ζεκεξηλή επνρε

Ζ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ζηα αγγιηθά Foreign exchange market (ζπλη. Forex ή
FX) είλαη παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φια ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα ηνπ θφζκνπ θαη ζηελ νπνία γίλεηαη ε αγνξαπσιεζία φισλ
ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ. Με ηνλ φξν ζπλαιιαγκαηηθή αγνξά ελλννχκε θπξίσο ηνλ
θιεηζηφ δηα-ηξαπεδηθφ θχθιν απφ ηηο κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη
επελδπηηθέο ηξάπεδεο ηνπ πιαλήηε, θαη ην ζχλνιν ησλ εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ή
εκηεπίζεκσλ ζπλαιιαγψλ ρξήκαηνο (νver-the-counter), δειαδή θαηαζέζεσλ ζε
δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα (ζπλάιιαγκα) θαζψο επίζεο θαη ρξεκαηνδνηηθψλ πξντφλησλ
7

πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο βξαρππξφζεζκα παξάγσγα ζε λφκηζκα, κεηαμχ ησλ
ηξαπεδψλ απηψλ (εθηηκάηαη φηη 50% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ζπλαιιαγψλ είλαη
κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ πνιχ κεγάισλ ηξαπεδψλ), αιιά θαη φιεο ηηο άιιεο
αγνξαπσιεζίεο ζπλαιιάγκαηνο κεηαμχ κηθξφηεξσλ "παηθηψλ" (κηθξφηεξεο ηξάπεδεο,
ζεζκηθνί επελδπηέο, πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, hedge funds). 1

εκαληηθόηεξα Ννκίζκαηα
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Σα 7 ζεκαληηθφηεξα λνκίζκαηα

εκαληηθόηεξεο Ηζνηηκίεο

1
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Οη 7 ζεκαληηθφηεξεο ηζνηηκίεο

Ζ ζπλαιιαγκαηηθή αγνξά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη εμειηρζεί ζηελ κεγαιχηεξε
θαη ζεκαληηθφηεξε αγνξά ηνπ θφζκνπ κε εκεξήζην ηδίξν πνπ αγγίδεη ηα 5 ηξηζ.
δνιάξηα ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Triennial Central Bank ην 2013, εθ ησλ νπνίσλ,
2ηξηο $ απνηεινχζαλ ζηηγκηαίεο ζπλαιιαγέο θαη 3ηξηο $ απνηεινχζαλ ζπλαιιαγέο ζε
παξάγσγα πξντφληα.ην παξαθάησ γξάθεκα ζπγθξίλνληαη νη φγθνη ζπλαιιαγψλ ησλ
ρξεκαηεζηεξίσλ ηνπ Σφθην, ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ηνπ Λνλδίλνπ κε ηνλ φγθν
ζπλαιιαγψλ ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο.

4

Ζκεξίζησο κέζνο φξνο φγθνπ ζπλαιιαγψλ ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο ζε ζχγθξηζε
κε ησλ φγθν ζπλαιιαγψλ ηξηψλ κεγάισλ ρξεκαηηζηεξίσλ
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. ' απηή ηελ αγνξά ηφζν ην αληηθείκελν αγνξαπσιεζίαο φζν θαη ην αληίηηκν
είλαη ρξεκαηηθά πνζά δηαθνξεηηθψλ λνκηζκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά
πξνέξρνληαη θπξίσο απφ δπηηθέο ρψξεο φπσο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηηο Ζ.Π.Α., ηε
Γεξκαλία, αιιά θαη αζηαηηθέο φπσο ην Σφθην, ηε ηγθαπνχξε θαη ην Υνλγθ Κφλγθ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ ηα
ηειεπηαία ρξφληα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.Ζ εμέιημε ηεο είλαη
ξαγδαία θαη νθείιεηαη ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηελ επθνιία δαλεηζκνχ
(ζπλαιιαγέο κε κφριεπζε)6.

Σν κεξίδην ησλ 5 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζηε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο απν
ην 1992 έσο ην 2013

1.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο πλαιιάγκαηνο
εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο αγνξά είλαη πσο νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη
απεπζείαο κεηαμχ ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ θαη φρη κέζσ ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο
εθθαζάξηζεο (clearing house). Γηα απηφ ην ιφγν, νη ζπλαιιαγέο forex είλαη Over the
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Counter (OTC). ηελ αγνξά ζπκκεηέρνπλ νη ρνλδξηθνί δηαπξαγκαηεπηέο θαη ιηαληθνί
δηαπξαγκαηεπηέο. ηνπο ρνλδξηθνχο δηαπξαγκαηεπηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα
κεγαιχηεξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο (brokers), ελψ ζηε
ιηαληθή αγνξά ζπκκεηέρνπλ ηδηψηεο επελδπηέο. Οη πξψηνη δηαπξαγκαηεχνληαη κεηαμχ
ηνπο θαη αλαθνηλψλνπλ ηα επίπεδα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ελψ νη δεχηεξνη
ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαιιάζνπλ λνκίζκαηα ζε κία
πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Δπίζεο, ζηελ αγνξά ππάξρνπλ δχν δπλαηφηεηεο φζνλ αθνξά
ηηο ζπλαιιαγέο: ε άκεζε αγνξά λνκηζκάησλ (spot market) θαη ε πξνζεζκηαθή αγνξά
(forward market). ηελ άκεζε αγνξά λνκηζκάησλ ε παξάδνζε ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο
πξαγκαηνπνηείηαη ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη θαη ε ζπκθσλία αληαιιαγήο ηνπ ελψ ζηελ
πξνζεζκηαθή αγνξά κεζνιαβεί έλα ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ ζπκθσλία
αληαιιαγήο θαη ζηελ παξάδνζε ηνπ λνκίζκαηνο. Δπηπιένλ, φπσο ζε θάζε
ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ππάξρεη κία δηαπξαγκάηεπζε αλάκεζα ζηα δχν κέξε κε ηνπο
αγνξαζηέο γηα ηελ ηηκή αγνξάο θαη ηελ ηηκή πψιεζεο. Ζ δηαθνξά ησλ δχν ηηκψλ
αλαθέξεηαη σο spread ηεο ηζνηηκίαο θαη αληαλαθιά ηελ πξνκήζεηα πνπ ρξεψλεηαη απφ
ην κεζίηε ή ηελ ηξάπεδα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπλαιιαγή. 7

1.3 πκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά
1.4.1 Δζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο:
Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο αγνξέο
ζπλαιιάγκαηνο. ηφρνο ηνπο απνηειεί ν έιεγρνο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο, ηνπ

Οη 10 θνξπθαίεο ηξάπεδεο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο
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πιεζσξηζκνχ, ησλ επηηνθίσλ θαη ζπρλά έρνπλ επίζεκεο ή αλεπίζεκεο ηηκέο-ζηφρνπο
γηα ηα λνκίζκαηά ηνπο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ζεκαληηθά απνζέκαηα
μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο ηνπο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο. ηελ ελδνηξαπεδηθή ή
δηαηξαπεδηθή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο δελ ζπκκεηέρνπλ παξά κφλν νη εκπνξηθέο
ηξάπεδεο ζαλ αληηπξφζσπνη θαη εθηειεζηέο ησλ εληνιψλ ησλ πειαηψλ ηνπο.

1.4.2 Hedge Funds:
Σα Hedge Funds είλαη κηα κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, πνπ πξνέξρεηαη απφ
πνιινχο επελδπηέο κε ζθνπφ ηελ ηαπηφρξνλε πνιιαπιή επέλδπζε, ψζηε λα ππάξμεη
δηαζπνξά θηλδχλνπ θαη λα επηηεπρζεί ζεηηθή απφδνζε θαη επηζηξνθή ηεο ζηνπο
επελδπηέο. Αλ θαη δελ πθίζηαηαη επίζεκνο νξηζκφο, κπνξνχκε λα ηα ζεσξήζνπκε σο
ηδησηηθφ επελδπηηθφ θεθάιαην, κε επελδπηέο πνπ έρνπλ ηάζε πξνο ηνλ θίλδπλν,
πςειήο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο πξσηίζησο θαη πνπ αλαδεηνχλ πςειέο απνδφζεηο απφ
ηηο επελδχζεηο ηνπο. Δπίζεο ζα κπνξνχζακε λα ηα ζεσξήζνπκε θαη σο «Δμειηγκέλα
Δλαιιαθηηθά Δπελδπηηθά ρήκαηα» (“Sophisticated Alternative Investment
Vehicles”), φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη άιινπ ηχπνπ επελδπηηθά θεθάιαηα πνπ δελ
είλαη ππαγφκελα ζηνπο ΟΔΚΑ (Οξγαληζκνί πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Κηλεηψλ
Αμηψλ - Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities,UCITS).
Μπνξνχκε λα δνχκε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηνπο αλάινγα κε ηελ επελδπηηθή ηνπο
θηινζνθία: Event-driven hedge funds, Global hedge funds, Global-Macro hedge
funds, MarketNeutral hedge funds, Sector hedge funds, Short-selling hedge funds,
Long-only hedge funds. Δπίζεο αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα αλαθέξνπκε:

ζε έλα hedge fund εκθαλίδεηαη έλαο δηαρεηξηζηήο επελδχζεσλ σο entity, θαη
κηα ηεξαξρηθή δνκή feeder funds πνπ ηξνθνδνηνχλ κε assets ηα master funds πνπ
είλαη θαη νη ηειηθνί πειάηεο γηα ηνπο prime brokers θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα

ε θεθαιαηνπρηθή ηνπο δνκή είλαη “αλνηθηνχ ηχπνπ” θπξίσο δειαδή εθδίδνπλ
κεηνρηθνχο ηίηινπο γηα ηνπο επελδπηέο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κπνξνχλ νη
κεηνρέο ή ηα αμηφγξαθα λα επηζηξαθνχλ μαλά ζην fund

ην ραιαξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη θαη‟ επέθηαζε ε έιιεηςε δηαθάλεηαο

ε επηινγή απφ έλα επξχ θάζκα επελδπηηθψλ εξγαιείσλ

ε κηθξή ζπζρέηηζε κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο αγνξάο.
Όζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζρεηηθά κε ηα επελδπηηθά πξντφληα, αλαθέξνπκε
αξρηθά ην short selling, φπνπ έρεη αξθεηά επηθξηζεί δεδνκέλνπ φηη ν δαλεηδφκελνο έρεη
σο ζηφρν ην θέξδνο απφ ηελ κείσζε ηεο απνηίκεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηίηισλ ηνπ
δαλεηζηή. Γηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή επίζεο είλαη νη ιεγφκελεο ζηξαηεγηθέο
αληηζηάζκηζεο (κέζσ long θαη short ζέζεσλ) αιιά θαη ην ζηαηηζηηθφ arbitrage. 8
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1.4.3 Ληαληθνί Γηαπξαγκαηεπηέο:
Οη ιηαληθνί δηαπξαγκαηεπηέο ζπλαιιάγκαηνο είλαη έλα κηθξφ ηκήκα ηεο
επξχηεξεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, φπνπ κεκνλσκέλα άηνκα πξνζπαζνχλ λα
θεξδνζθνπήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο ηζνηηκίεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ λνκηζκάησλ. Οη
ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, νη ελ ιφγσ ιηαληθνί δηαπξαγκαηεπηέο, έρνπλ
εμειηρζεί κε ηελ έιεπζε εηδηθψλ ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη ην
δηαδίθηπν, ηα νπνία ηνπο επηηξέπνπλ ζήκεξα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο παγθφζκηεο
αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ην 2007 ν φγθνο ησλ ιηαληθψλ
ζπλαιιαγψλ ζπλαιιάγκαηνο αληηπξνζψπεπε ην 5% ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο
ζπλαιιάγκαηνο πνπ αλεξρφηαλ ζε 50-100 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε εκεξήζην
θχθιν εξγαζηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ9. Πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ forex πιαηθνξκψλ
ζπλαιιαγψλ, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηελ αγνξά
ζπλαιιάγκαηνο πεξηνξίδνληαλ κφλν ζε κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Οη
ιηαληθνί δηαπξαγκαηεπηέο φκσο πιένλ, είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψλνπλ ζπλαιιαγέο
κέζσ ησλ market makers, δίλνληαο ηνπο έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο
ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαη έηζη ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ
θαη λα πσινχλ λνκίζκαηα απφ φιν ηνλ θφζκν κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα.
ε απάληεζε απηήο ηε κεγάιεο αχμεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ιηαληθνχο
δηαπξαγκαηεπηέο, νη νηθνλνκηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζε δηάθνξεο ρψξεο έρνπλ
ζεζπίζεη πεξηνξηζκνχο ή παξέρνπλ πξνεηδνπνηήζεηο ζρεηηθά κε απηφ ην είδνο ησλ
ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη λνκηθέο ελέξγεηεο θαηά ησλ φζσλ πξνζπαζνχλ λα
εμαπαηήζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δηαπξαγκαηεπηέο. Ωζηφζν, ιφγσ ηνπ
απνθεληξσκέλνπ ραξαθηήξα ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ λνκηζκάησλ θαη ηελ
εχθνιε παγθφζκηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο brokers
ελαπφθεηληαη ζε ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθέο δηθαηνδνζίεο.10
ηα παξαθάησ γξαθήκαηα απεηθνλίδνληαη νη φγθνη ζπλαιιαγψλ ησλ ιηαληθψλ
δηαπξαγκαηεπηψλ αλά ηνλ θφζκν φζνλ αθνξά ηα θξάηε ζηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα,
θαζψο θαη νη ηζνηηκίεο λνκηζκάησλ κε βάζε ην Ηαπσληθφ γηελ πνπ έρνπλ ηελ
κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ιηαληθψλ δηαπξαγκαηεπηψλ:

9

http://www.bis.org/publ/rpfxf07t.pdf

10

en.wikipedia.org/wiki/Retail_foreign_exchange_trading

13

11

Σν πνζνζηφ ησλ ιηαληθψλ δηαπξαγκαηεπηψλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο

Ηδξχκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηε ιηαληθή αγνξά θαη έρνπλ πξφζβαζε κέζα απφ
κεζηηηθέο ζπκθσλίεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο πνπ αλακεηγλχνληαη,
νλνκάδνληαη forex dealers. Ο έκπνξνο ή δηαπξαγκαηεπηήο ιακβάλεη ηελ ηξέρνπζα
ηηκνιφγεζε γηα θάζε "δεπγάξη" απφ ηηο ηξάπεδεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ ζρέζε . H ηηκή,
πνπ βιέπεη έλαο έκπνξνο, είλαη ε ίδηα πνπ βιέπνπλ θαη νη ππφινηπνη, επεηδή φινη
έρνπλ πξφζβαζε ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιινί
δηαπξαγκαηεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο θνξπθαίεο ηξάπεδεο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε
ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Έλαο forex dealer ζηέιλεη ηηο ηειηθέο απηέο ηηκέο κέζσ ησλ
ιηαληθψλ εκπφξσλ ζηνπο θαηαλαισηέο
Ζ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο δηαηξαπεδηθήο θαη ηεο ιηαληθήο αγνξάο είλαη ην
επηηφθην ησλ δαλεηδφκελσλ πνζψλ. Σν επηηφθην εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα
ρξεκάησλ ζηελ αγνξά, απφ ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ησλ επηηνθίσλ θαη απφ ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, φπσο είλαη ε πξνζεζκία ηνπ δαλείνπ. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο έρνπλ πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηνπ
έζλνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζνπλ δάλεηα ζε πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο,
απφ φζν ζα θαηάθεξλε ν ηειηθφο θαηαλαισηήο. Οη ηξάπεδεο πεξλάλε ηα ρξήκαηα πνπ
απνθηνχλ κε επλντθνχο φξνπο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη έηζη
επηηπγράλνπλ θέξδνο θαη παξακέλνπλ ζην εκπφξην. 12
11

www.bis.org

12

en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market
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1.4.4 Ακνηβαία Κεθάιαηα, πληαμηνδνηηθά Κεθάιαηα (Mutual and Pension
Funds)
Πέξα απφ ηα κεγάια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ αγνξά
θαηέρνπλ ηα ακνηβαία θαη ζπληαμηνδνηηθά θεθάιαηα φπσο επίζεο θαη νη αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο. Ωζηφζν απηά ηα funds, έρνπλ σο θχξηα επηδίσμε ηνπο ηελ αληηζηάζκηζε
θηλδχλνπ κέζσ ησλ αγνξψλ ζπλαιιάγκαηνο θαη ην καθξνπξφζεζκν θέξδνο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Έηζη, δελ ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηηο
βξαρππξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο

1.4.5 Δκπνξηθέο Δηαηξείεο
Οη εκπνξηθέο εηαηξείεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο θπξίσο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο ζε ηνκείο φπσο νη
θαηαζθεπέο, ε λαπηηιία θαη ην εκπφξην. Απηέο νη εηαηξείεο έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ φγθν
ζπλαιιαγψλ ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ ηδξχκαηα, θαη νη ζπλαιιαγέο ηνπο είλαη
βξαρππξφζεζκεο. Ωο εθ ηνχηνπ έρνπλ κηθξή επίδξαζε ζηηο ηζνηηκίεο ηεο αγνξάο.
Παξ‟ φια απηά, δηεζλείο εκπνξηθνί θνινζζνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεηαβνιέο ζε
πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηνπο ζηελ αγνξά παξνπζηάδνπλ έθζεζε ζε δηάθνξνπο
θηλδχλνπο. Οη εκπνξηθέο εηαηξείεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αγνξά θεξδνζθνπηθά αθνχ
απηφ ζα ηηο επηβάξπλε κε ηελ απαζρφιεζε πφξσλ γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο
αγνξάο, θάηη πνπ δελ απνηειεί ζηνηρείν ησλ βαζηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ. Οη αγνξέο
ζπλαιιάγκαηνο, ινηπφλ, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηέο ηηο εηαηξείεο σο ελδηάκεζνο γηα
πξαθηηθέο φπσο γηα παξάδεηγκα ε πιεξσκή θφξσλ. Μία πνιπεζληθή ζηηο Ζ.Π.Α.
κπνξεί λα πνπιήζεη δνιιάξηα ζηελ αγνξά γηα λα αγνξάζεη επξψ ηα νπνία ζα
θαηαζέζεη απεπζείαο γηα ηελ πιεξσκή θφξσλ ελφο παξαξηήκαηνο ηεο ζε θάπνηα
ρψξα ηεο Δπξσδψλεο. Σέινο, νη εκπνξηθέο εηαηξείεο ρξεζεκνπνηνχλ παξάγσγα
πξντφληα ησλ αγνξψλ, φπσο ηα futures θαη ηα forwards γηα λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο
ρξεκαηνξνέο ηνπο ζε κειινληηθέο ζπλαιιαγέο.

1.5 Ρπζκηζηηθέο Αξρέο ζηελ Αγνξά πλαιιάγκαηνο
Παξφιν πνπ ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αγνξέο
παγθνζκίσο, δελ ππάξρεη δπζηπρψο κία θεληξηθή ξπζκηζηηθή πνπ λα επηβιέπεη ηηο
ζπλαιιαγέο θαη λα επηβάιιεη θαλνληζκνχο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηηο εηαηξείεο
πνπ πξνζθέξνπλ πιαηθφξκεο δηαπξαγκάηεπζεο. Πέξα απφ θάπνηα θέληξα
ζπλαιιαγψλ φπσο ην Υξεκαηηζηήξην Δκπνξεπκάησλ ηνπ ηθάγν (Chicago Mercantile
Exchange-CME) ή ην Υξεκαηηζηήξην Options ηεο Φηιαδέιθεηα (Philadelphia Options
Exchange-POE), φπνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζπκβφιαηα πάλσ ζηηο ηζνηηκίεο, ην ζχλνιν
15

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γίλεηαη κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ.
Απηφ άιισζηε νθείιεηαη θαη ζηελ ραξαθηεξηζηηθά απνθεληξσκέλε ιεηηνπξγία ηεο
αγνξάο πνπ αλαθέξακε θαη πην πάλσ. Απηφ ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα ππάξμνπλ traders
πνπ ζα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηελ έιιεηςε θαλφλσλ ειέσ
ηεο απνπζίαο κηαο θεληξηθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε
εηαηξείεο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνπο ιηαληθνχο δηαπξαγκαηεπηέο ρσξίο λα
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζπλεπψο λα
έρνπκε πεξηπηψζεηο απάηεο ησλ ρξεζηψλ. Ωζηφζν, ζε αξθεηέο ρψξεο φπνπ ππάξρεη
κεγάιε ρξεκαηηζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπγθεληξψλεηαη κεγάινο φγθνο
ζπλαιιαγψλ ζην ζπλάιιαγκα ππάξρνπλ νξγαληζκνί νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη
λνκηθά πιαίζηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα θηλνχληαη νη εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο forex. Παξαθάησ αλαιχνπκε ηνπο θπξηφηεξνπο απφ απηνχο θαη ην ζθνπφ
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
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Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ΖΠΑ: ε CFTC απνηειεί
θνκκάηη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ (Security Exchange
Commission) θαη εηδηθεχεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο θαη γεληθφηεξα ησλ αγνξψλ φπνπ δηαπξαγκαηεχνληαη
ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures). Ο νξγαληζκφο επηβιέπεη φιεο
ηηο ρξεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο forex πνπ βξίζθνληαη ζηηο ΖΠΑ θαη έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα επηβάιιεη ζε απηέο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο αιιά θαη λα
πξνζάγεη ζηε δηθαηνζχλε φζεο εηαηξείεο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο
θαλνληζκνχο. Πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη απάηε, ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο ή
κε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο θαη ηνπο πειάηεο
ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο θαη δηεξεπλψληαη απφ ηελ θαηάιιειε επηηξνπή ηεο
CFTC. Μάιηζηα, κεηά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 ζηηο ΖΠΑ θαη
ηελ εηζαγσγή ηνπ λφκνπ Dodd-Frank, ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο, futures,
options θαη swaps έρεη γίλεη πνιχ πην απζηεξή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί
ε δηαθάλεηα ησλ αγνξψλ θαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο.13



National Futures Association (NFA), ΖΠΑ: ε NFA απνηειεί έλα αλεμάξηεην
λνκνζεηηθφ ζψκα ην νπνίν εηδηθεχεηαη ζηηο αγνξέο futures. Δπεηδή νη
ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη πάλσ ζηηο ζηηγκηαίεο ηζνηηκίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ
αληαιιαγή ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζην εγγχο κέιινλ θαη φρη εθείλε ηε
ζηηγκή, πνιιέο απφ απηέο ζεσξνχληαη σο ζπκβφιαηα κειινληηθήο
εθπιήξσζεο θαη έηζη βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο NFA. Ο πξσηαξρηθφο
ζθνπφο ηεο είλαη ε πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο αγνξάο θαη ε πξνζηαζία
ησλ επελδπηψλ απφ πξνζπάζεηεο απάηεο. Δίλαη αλαγθαίν ζχκθσλα κε ηνλ
νξγαληζκφ, νη εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαπξαγκάηεπζε futures λα
εγγξαθνχλ ζηελ NFA θαη λα ππφθεηληαη ζε έιεγρν γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.
Με απηφ ηνλ ηξφπν ε NFA δελ ιακβάλεη θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε αιιά
ζηεξίδεηαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ ηα κέιε ηεο. Δπίζεο, πξνζθέξεη λνκηθέο

www.cftc.gov/About/index.htm

16

ππεξεζίεο ζε πεξίπησζε δηακάρεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο γηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε δηαπξαγκάηεπζε futures ή forex. 14

Έηζη, νη κεζηηηθέο εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα εκπιαθνχλ ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ
forex ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ζε κία εθ ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ ή θαη
πεξηζζφηεξεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηηο ΖΠΑ αιιά θαη λα
δηαρεηξίδνληαη πειάηεο απφ ηελ ακεξηθαληθή αγνξά.


UK Financial Conduct Authority (FCA), Ζλσκέλν Βαζίιεην: ε FCA
απνηειεί ηελ θχξηα αξρή επίβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ
ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Ζ δνκή ηεο πξνζνκνηάδεη κε απηή ηεο NFA αθνχ
ρξεζηκνπνηεί θαηαρψξεζε ησλ κειψλ γηα ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά
ππεξεζηψλ ζε πεξίπησζε αλέληηκσλ πξαθηηθψλ. Δπίζεο, ππάξρεη κία
ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνπο απινχο θαηαλαισηέο
έηζη ψζηε λα ηνπο παξέρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηνλ ηνκέα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο θαη ζηηο επελδχζεηο ηνπο. Αλάκεζα
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο είλαη θαη ε επίβιεςε ησλ κεζηηψλ ζπλαιιάγκαηνο
κε ζπλερή επίβιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηνπο θαη αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ηνπο. Ζ FCA ινγνδνηεί απεπζείαο ζην Βξεηαληθφ Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ (ΖΜ Treasury) αλ θαη δελ ιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην
θξάηνο. Έηζη, ζε πεξίπησζε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ νη εκπιεθφκελνη
νδεγνχληαη απφ ηελ FCA ζην Treasury γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 15



Swiss PolyReg, Διβεηία: ε Swiss PolyReg είλαη κία αλεμάξηεηε ππεξεζία
ζηελ Διβεηία, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ
Οκνζπνλδηαθή Αξρή γηα ην Ξέπιπκα Υξήκαηνο, γηα ηελ επίβιεςε ησλ
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ρξεκαηηζηεξηαθνί δηακεζνιαβεηέο νη νπνίνη
εδξάδνπλ ζηε ρψξα. Δπίζεο, ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά γηα ηα κέιε ηεο θαη
ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο
Διβεηίαο.16

Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ζηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο
ηνπ Δπξψ ππάξρεη ε θεληξηθή νδεγία MiFID, ε νπνία νξίδεη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ
πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, θαη ηελ νπνία αθνινπζνχλ νη εθάζηνηε Δπηηξνπέο
Κεθαιαηαγνξάο ηεο θάζε ρψξαο - κέινπο ηεο Δπξσδψλεο. Γεληθά, νη
ρξεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο βξίζθνληαη θάησ απφ ησλ έιεγρν
αλαγλσξηζκέλσλ νξγαληζκψλ φπσο νη παξαπάλσ, ζεσξνχληαη αμηφπηζηεο. Παξφια
απηά ε πξαγκαηηθφηεηα δείρλεη πσο πξέπεη λα ππάξμνπλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα
ηε βειηίσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο ζπλαιιαγέο forex. Σνλ
14

www.nfa.futures.org/NFA-about-nfa/index

15

www.fca.org.uk/about/

16

www.polyreg.ch/e/polyreg

17

ηειεπηαίν θαηξφ έρνπλ ππάξμεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ
πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη πεξηπηψζεηο ζηξεβιψζεσλ θαη ρεηξαγψγεζεο ηεο
αγνξάο17

17

www.ft.com/cms/s/0/d2af2b9a-48ac-11e4-ad19-00144feab7de.html
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Κεθάιαην 2: Ζ Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Αγνξάο
πλαιιάγκαηνο θαη ηα Βαζηθά Οηθνλνκεηξηθά Μνληέια
2.1 Απνηειεζκαηηθέο Αγνξέο
Αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξγαζηψλ, απνηειεί, ην αλ ε αγνξά
ζπλαιιάγκαηνο είλαη κία απνηειεζκαηηθή αγνξά θαη αλ νη ηηκέο ησλ ηζνηηκηψλ
αθνινπζνχλ ηπραίν πεξίπαην. Αο δνχκε φκσο πην ζπγθεθξηκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά
απηψλ ησλ ζεσξηψλ θαη ηηο ηδηφηεηεο ηεο αγνξάο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ
είλαη έλα ζέκα ην νπνίν λαη κελ έρεη έλα ηζρπξφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, εληνχηνηο φκσο
ζε έλα θφζκν κε κεγάιε απφθιηζε αλάκεζα ζηνπο επελδπηέο θαη κε αζχκκεηξε
πιεξνθφξεζε θαληάδεη σο κηα ηδέα πνπ είλαη δχζθνιν λα επαιεζεχεηαη ζηελ πξάμε.

2.1.1 Τπόζεζε Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο (Efficient Market Hypothesis EMH)
χκθσλα κε ηελ ΔΜΖ νη ηηκέο ηεο αγνξάο αληαλαθινχλ απνηειεζκαηηθά θαη
ακεξφιεπηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ.
Καλέλαο επελδπηήο δελ κπνξεί λα δηαζέηεη απφιπην ή ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα
πιεξνθφξεζεο πνπ κπνξεί λα ηνπ δψζεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο
ππεξθαλνληθψλ θεξδψλ.18 Δπνκέλσο, γηα λα είλαη κηα αγνξά απνηειεζκαηηθή ζα
πξέπεη νη επελδπηέο λα δξνπλ νξζνινγηθά θαη αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαη ην
θφζηνο πιεξνθφξεζεο ηνπο λα είλαη κεδεληθφ. Δπίζεο, νη εηδήζεηο ηεο αγνξάο ζα
πξέπεη λα θηάλνπλ ηπραία θαη πεξίπνπ ηελ ίδηα ζηηγκή ζηνπο επελδπηέο, νη νπνίνη, ζα
πξέπεη λα αληηδξνχλ γξήγνξα θαη ακεξφιεπηα ζε απηέο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ
ππνζέζεσλ νδεγεί ζε αλεμάξηεηεο θαη ηπραίεο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ.

Αλάινγα κε ην είδνο πιεξνθφξεζεο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηα αμηφγξαθα ππάξρνπλ
θαηεγνξίεο απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ 19:


Αζζελήο κνξθή (Weak Form). ηελ πεξηπησζε απηε, νη ηζηνξηθέο
πλθροφοριεσ (π.ρ. παξειζνχζεο ηηκέο, απνδφζεηο, φγθνο ζπλαιιαγψλ) ειναι
ήδε ελζσκαησκελεο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη δελ αμηνγξάθσλ. Ζ
θαηάζηαζε απηή πξνθχπηεη αλ νη ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο είλαη
ακειεηένη γηα θάζε πζηέξεζε. εκαληηθφ ελδερφκελν, θάπνηεο πιεξνθνξίεο
ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα
θηλήζεηο πνπ ζα απνθέξνπλ ζρεηηθά θέξδε.

18

Ηλίασ Τηαβαλισ, Ακανάςιοσ Πετραλιάσ - Επενδφςεισ, Οικονομικό Πανεμιςτιμιο Ακθνών, 2009
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Eugene F. Fama - Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work
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Ζκη-ηζρπξή κνξθή (Semi-strong Form). ηελ πεξίπησζε απηή, νη ζπλνιηθέο
δεκνζηεπκέλεο πιεξνθφξίεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηελ ηηκή ησλ αμηνγξάθσλ
θαη αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο παξνχζεο ηηκέο. Έηζη, πεξηνξίδνληαη νη
θεξδνζθνπηθέο ελέξγεηεο κε απνηέιεζκα νη αλαιχζεηο ησλ πιεξνθνξηψλ λα
κελ απνθέξνπλ γλψζεηο κε ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεπζνχλ
κειινληηθέο θηλήζεηο θαη λα επηηεπρζνχλ ππεξβάινπζεο απνδφζεηο.



Ηζρπξή Μνξθή (Strong Form). ε απηή ηελ πεξίπησζε ζεσξείηαη, νηη, αθνχ
ε ζπλνιηθή πιεξνθφξεζε είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ ηηκή ησλ αμηνγξάθσλ
ζπκπίπηεη κε ηελ παξνχζα ηηκή, νπφηε απνθιείηαη θάζε ελδερφκελν
θεξδνζθνπηθήο ελέξγεηαο. ε κηα απνηειεζκαηηθή αγνξά, ηα επίπεδα ηηκψλ
θαζνξίδνληαη απφ ηε ζεκειηψδε αμία ηνπ αμηφγξαθνπ θαη ε ζεκεξηλή
κεηαβνιή ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο πξνέξρεηαη κφλν απφ ηα ζεκεξηλά,
ηπραία, λεα. Απην πξαθηηθα ζεκαίλεη νηη ν ξφινο ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ
ζηελ αγνξά εθφζνλ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεα πξφβιεςεο, ζα έπξπε λα είλαη
πεξηνξηζκέλνο.

Οη Μνξθέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο
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2.1.2 Τπνζέζεηο Θεσξίαο Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο
Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο αλαιπηψλ, επελδπηψλ, ρξεκαηηζηψλ θηι νη
νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αγνξά θαη ζπλερψο αλαιχνπλ θαη αμηνινγνχλ
θάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηνχλ ηε
ζπλνιηθή ηνπο ρξεζηκφηεηα (utility maximizing agents) θαη λα έρνπλ
νξζνινγηθέο πξνζδνθίεο (rational expectations) ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα
αλαπξνζαξκφδνπλ φηαλ ιακβάλνπλ θαηλνχξηα πιεξνθφξεζε.
Έλαο επελδπηήο ή κηθξή νκάδα επελδπηψλ δελ κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ ηηκή
ηεο κεηνρή ή ην αμηνγξάθνπ.
Ζ πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο ζηελ αγνξά ηαπηφρξνλα,
λα κελ έρεη θφζηνο θαη λα θηάλεη κε ηπραίν ηξφπν.
Οη επελδπηέο ζα πξέπεη λα αληηδξνχλ γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα ζε θάζε λέα
πιεξνθνξία.
Οη νξζνινγηθνί επελδπηέο δελ θάλνπλ ζπζηεκαηηθά ιάζνο ζηηο εθηηκήζεηο
ηνπο. Οη ιάζνο εθηηκήζεηο δελ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ηζνξξνπίαο ιφγσ ηνπ
νξζνινγηθνχ arbitrage.20
Αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο θαη ηελ ππφζεζε ησλ
απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο ζηελ εκη-ηζρπξή ηεο κνξθή
ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κνλαδηθήο αγνξάο (single
market efficiency) φπνπ φιεο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο επελδπηέο αθνξνχλ
κία κνλαδηθή ηζνηηκία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηεπξπκέλσλ αγνξψλ
(multimarket efficiency) φπνπ ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ αγνξά αθνξά φιεο
ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο21. Δπίζεο, φπσο ζα αλαιχζνπκε θαη παξαθάησ, εάλ κία
αγνξά είλαη απνηειεζκαηηθή νη αιιαγέο ζηηο κειινληηθέο ηηκέο ησλ ηζνηηκηψλ είλαη
γξακκηθά αζπζρέηηζηεο κε ηηο παξνχζεο ηηκέο νπφηε αθνινπζνχλ ίζεο πηζαλφηεηεο
ππνηίκεζεο ή αλαηίκεζεο22. εκαληηθφ ξφιν βέβαηα ζηελ ηηκή ησλ ηζνηηκηψλ παίδεη
θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο κηα ρψξαο αθνχ κπνξεί λα αιιάμεη ην
επίπεδν ησλ επηηνθίσλ θαζηζηψληαο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ηελ αγνξά κε ηηο
παξεκβάζεηο ηεο. Ωζηφζν, αλ ην θέξδνο ηεο απφ απηή ηελ παξέκβαζε είλαη κεδεληθφ
ηφηε δελ κεηαβάιιεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο. Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζην
θαηά πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη κία ή πεξηζζφηεξεο αγνξέο παίδεη θαη ν βαζκφο
δηείζδπζεο ησλ επελδπηψλ ζε απηή. Παξαηεξνχκε γεληθά πσο ζηηο αγνξέο πνπ
ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο επελδπηψλ θαη αμηνζεκείσηνο φγθνο ζπλαιιαγψλ
παξαηεξνχκε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ κε κείσζε ησλ spread
θαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ θαηά κέζν φξν. Αληίζεηα, ζε αγνξέο
αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ φπνπ ε είζνδνο επελδπηψλ δελ είλαη ηφζν επξεία, θαίλεηαη
20

Αντίρροπεσ ςτρατθγικζσ (Contrarian strategies) ςτθν ελλθνικι χρθματιςτθριακι αγορά,
Κατςουλάκοσ Ιωάννθσ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών
21

Purchasing Power Parity and the Real Exchange Rate, Lucio Sarno and Mark P. Taylor

22

Bailie&McMahon,1989
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λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θεξδνζθνπηθέο δηαζέζεηο απφ κέξνπο ηνπο φπσο θαη
θεξδνθφξεο επθαηξίεο arbitrage23.

2.2 Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Αγνξάο πλαιιάγκαηνο
Κάλνληαο κία γξήγνξε απνηίκεζε ησλ ζεσξεηηθψλ βάζεσλ ηεο ΔΜΖ
κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηελ πηζαλφηεηα ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο λα παξνπζηάδεη
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζρπξήο κνξθήο ηεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο αγνξάο, ππάξρνπλ ζηνηρεία πσο δηάθνξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη hedge funds,
πνπ δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηηο ζπλαιιαγέο, έρνπλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε
θαη ιηγφηεξα θφζηε ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά.
Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε ε πεξίπησζε ηεο παξέκβαζεο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ε
νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απξφζκελε κεηαβνιή ησλ ηζνηηκηψλ. Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο ηνπιάρηζηνλ ζηελ αζζελή ή εκηηζρπξή κνξθή ηεο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ κειεηψλ ζην παξειζφλ κε ηηο
απφςεηο λα δηίζηαληαη ηδηαίηεξα γηα δηαθνξεηηθά δεχγε ηζνηηκηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη
Ajayi θαη Karemera (1996) απνξξίπηνπλ ηελ ππφζεζε ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ γηα ηηο
αζηαηηθέο ηζνηηκίεο ελψ ν Coleman (1990) ζηνηρεηνζεηεί ηελ χπαξμε ηνπ ηπραίνπ
πεξηπάηνπ γηα κηα ζεηξά θχξησλ ηζνηηκηψλ. Σν ζπκπέξαζκα βέβαηα γηα ηελ αγνξά
ζπλαιιάγκαηνο σο ζχλνιν είλαη πσο δελ κπνξεί λα απνηειεί κηα πιήξσο
απνηειεζκαηηθή αγνξά αθνχ ν ξφινο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ κεγάισλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ φπσο θαη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηελ αγνξά δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα θεξδνθφξεο ζπλαιιαγέο 24. Απηφ θαζηζηά ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερληθήο αιιά θαη ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο απαξαίηεηε
πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο.

2.3 Ζ καθξνρξόληα ζπκπεξηθνξά ησλ ηζνηηκηώλ θαη ε Ηζνδπλακία
Αγνξαζηηθήο Γύλακεο (ΡΡΡ)
Ζ Ηζνδπλακία Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (Purchasing Power Parity-PPP) είλαη κία
ζεσξία κε κεγάιε ηζηνξία ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Ζ PPP δηαηείλεηαη πσο ην
επίπεδν ησλ ηηκψλ κηαο ρψξαο ζα πξέπεη λα είλαη ίζα εθθξαζκέλν ζε έλα θνηλφ
λφκηζκα θάησ απφ ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο. Δθφζνλ ε πξαγκαηηθή ηζνηηκία δχν
λνκηζκάησλ απνηειεί ηελ νλνκαζηηθή ηνπο ηζνηηκία ζηαζκηζκέλε κε ην ζρεηηθφ
επίπεδν ησλ ηηκψλ ηνπο, νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ησλ πξαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ
εθθξάδεη κία παξέθθιηζε απφ ηελ ΡΡΡ 25. Ζ ΡΡΡ πξνυπνζέηεη νη πξνηηκήζεηο ησλ
23

Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus - I nvestements , Global Edition , 2014

24

Jeffrey A. Frankel. Giampaolo Galli & Alberto Giovannini – The Microstructure of Foreign Exchange
Markets, 1996
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Cassel or Balassa-Samuelson- Long Run Purchasing Power Parity, 1918
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θαηαλαισηψλ λα είλαη ίδηεο αλεμαξηήησο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ελψ πξνυπνζέηεη λα
ηζρχεη ν λφκνο ηεο κίαο ηηκήο γηα ηα αγαζά ηεο νηθνλνκίαο ησλ δχν ρσξψλ.26 Δπίζεο,
ζεσξεί πσο νη αγνξέο αγαζψλ είλαη ηέιεηεο, δειαδή δελ ππάξρνπλ επηπιένλ θφζηε
ζπλαιιαγψλ ή πεξηνξηζκνί ζηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. ηε ζεκεξηλή επνρή
φπνπ έρνπκε κία ζρεηηθή παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ πνιινί ιίγνη νηθνλνκνιφγνη
ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ ηε δχλακε ηεο ΡΡΡ αιιά αξθεηνί πηζηεχνπλ φηη κπνξεί
λα ηζρχεη κε θάπνηεο παξεθθιίζεηο απφ ηνλ απζηεξφ νξηζκφ ηεο ζε καθξνρξφλην
επίπεδν αλάιπζεο. Γελ είλαη ηπραίν πσο αξθεηέο παξαιιαγέο ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηε ζχγρξνλε καθξννηθνλνκηθή γηα ηε ζχγθξηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ
επηπέδνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ρσξψλ, γηα κειέηε ησλ απνθιίζεσλ πνπ κπνξεί λα
παξνπζηάδνπλ νη ηζνηηκίεο αιιά θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ επηπέδσλ ηζνξξνπίαο
κεηαμχ ησλ ηζνηηκηψλ 27.
Οη επξχηεξεο κειέηεο ηεο ΡΡΡ έρνπλ νδεγήζεη ζε αξθεηά ζπκπεξάζκαηα φζνλ
αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ
ζπζηήκαηνο Bretton-Woods. ε πνιιέο κειέηεο έρεη βξεζεί πσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο δηαρξνληθά εκθαλίδνπλ κία κε-ζηάζηκε ζπκπεξηθνξά θαη απνθιίλνπλ
ζεκαληηθά απφ ηελ ΡΡΡ καθξνρξφληα28 αθνινπζψληαο ηπραία κεηαβνιή ζηηο ηηκέο.
Ωζηφζν, πνιινί αθαδεκατθνί ππνζηεξίδνπλ πσο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο κπνξεί λα
νθείινληαη ζηελ αδπλακία ησλ ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ θαηά
πφζν νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο εκθαλίδνπλ επηζηξνθή πξνο ηε κέζε ηηκή ηνπο.
Έηζη, αξθεηέο λέεο κειέηεο έρνπλ γίλεη απμάλνληαο ηε δχλακε ησλ ηεζη πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θαη βξίζθνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ πσο φλησο ππάξρεη επηζηξνθή
ζην κέζν γηα νξηζκέλεο ηζνηηκίεο ζε καθξνρξφλην επίπεδν29 30 31 . ηε κειέηε καο ζα
επηρεηξήζνπκε λα εμεηάζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηζνηηκηψλ θαη αλ καθξνρξφληα
εκθαλίδνπλ επηζηξνθή ζην κέζν ή αθνινπζνχλ κία ηπραία ζπκπεξηθνξά ιακβάλνληαο
ππφςε θαη ην γεγνλφο ηεο παγθφζκηα νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008 αιιά θαη ηελ
εηζαγσγή ηνπ Δπξψ σο θνηλφ λφκηζκα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ην νπνίν απνηειεί
απηή ηε ζηηγκή έλα απφ ηα πην „‟ζθιεξά‟‟ λνκίζκαηα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο.
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Kenneth Rogoff - The Purchasing Power Parity Puzzle, 1996
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2.4 Σπραίνο Πεξίπαηνο θαη Απνηειεζκαηηθέο Αγνξέο (Random Walk)
Ζ ζεσξία ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ ππνζηεξίδεη φηη, δηαρξνληθά νη ηηκέο ηεο
αγνξάο αθνινπζνχλ κία ηπραία θαη απξφβιεπηε πνξεία. Απνηειεί κία απφ ηηο πην
παιηέο ζεσξίεο γχξσ απφ ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηηκψλ ζηηο αγνξέο. Ζ
πξψηε αλαθνξά ρξνλνινγείηαη ζην 1863 ελψ θαη ν Fama ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία ηεο
ζεσξίαο ζε άξζξα ηνπ γηα ηε ζεσξία ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο. Άιισζηε ε ζεσξία
ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα ηεο ΔΜΖ. Τπεχζπλνο σζηφζν, γηα
λα γίλεη επξέσο γλσζηή ε ζεσξία, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο είλαη ν Burton
Malkiel κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ: “A Random Walk Down Wall Street”. Γηα λα
απνδείμεη ηελ ζεσξία ν Malkiel ππέζεζε φηη ε ηηκή κηαο κεηνρήο θάζε κέξα ζα
θξηλφηαλ απφ ην γχξηζκα ελφο λνκίζκαηνο. Έηζη, αλάινγα κε ην αλ ην απνηέιεζκα
ήηαλ θνξψλα ή γξάκκαηα αληίζηνηρα ε ηηκή ζα αλέβαηλε ή ζα θαηέβαηλε. Σν πείξακα
είρε πνιιαπιέο επαλαιήςεηο θαη ηα δεδνκέλα θαηαγξάθνληαλ πξνθεηκέλνπ λα
βξεζνχλ ηάζεηο ή κνηίβα ζηηο παξαηεξήζεηο παξφιν πνπ ην απνηέιεζκα εμαξηηφηαλ
απφ ην ηπραίν γχξηζκα ηνπ λνκίζκαηνο. Όηαλ ,ινηπφλ, εμεηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα
βξέζεθαλ κνηίβα ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο ηηκήο θαη κάιηζηα φηαλ παξνπζηάζηεθαλ σο
πξαγκαηηθά ζε κία νκάδα ηερληθψλ αλαιπηψλ, νη ηειεπηαίνη έζπεπζαλ λα δψζνπλ ηηο
εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηηο κειινληηθέο ηηκέο ηεο αγνξάο. Ζ απνγνήηεπζε ηνπο φκσο ήηαλ
έθδειε φηαλ πιεξνθνξήζεθαλ πσο φια ηα δεδνκέλα ζηεξίδνληαλ απιά ζην γχξηζκα
ελφο λνκίζκαηνο 32. Δπηπξνζζέησο, ππνζηεξίδεηαη πσο κεζνπξφζεζκα θαη
καθξνπξφζεζκα θαλέλαο δελ κπνξεί λα θεξδίζεη ηελ αγνξά, δειαδή, λα έρεη
ππεξθαλνληθά θέξδε, θάηη ην νπνίν εληνπίδνπκε θαη ζηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο
ΔΜΖ. Απηφ απνδεηθλχεηαη κέζα απφ δηαρξνληθά ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ θαη funds φπνπ θαλέλα δελ παξνπζίαζε
ππεξθαλνληθά θέξδε ζε έλα εχινγν ρξνληθφ νξίδνληα. Οη επηθξηηέο ηεο ζεσξίαο
ππνζηεξίδνπλ πσο ηα κνηίβα ησλ ηηκψλ ππάξρνπλ θαη πσο ππεξθαλνληθά θέξδε είλαη
δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φηαλ ν επελδπηήο γλσξίδεη απφ πξηλ ηα επίπεδα ηεο
ηηκήο φπνπ ζα θαξπσζεί ην θέξδνο πξηλ ππάξμεη αλαζηξνθή ηεο θίλεζεο ζηελ νπνία
επελδχεη, είηε αγνξάδεη είηε πνπιάεη. Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρεη
δηρνγλσκία ζε αθαδεκατθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ
θαη καο νδεγεί ζην εξψηεκα γηα ην εάλ ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο είλαη
απνηειεζκαηηθή θαη νη ηηκέο ησλ ηζνηηκηψλ αθνινπζνχλ ηπραίν πεξίπαην ή κπνξνχκε
λα αλαθαιχςνπκε δηάθνξα κνηίβα θαη ηάζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξφβιεςε ησλ
ηηκψλ.

2.5 Μνληέιν ηπραίνπ πεξηπάηνπ
Αο δνχκε φκσο πσο κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ηνλ ηπραίν πεξίπαην κε έλα
καζεκαηηθφ κνληέιν. Θα ππνζέζνπκε έλα απηνπαιίλδξνκν ζρήκα πξψηνπ βαζκνχ,
AR(1) ην νπνίν έρεη ηελ εμήο κνξθή:
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𝑃𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑃𝑡−1 + 𝑢𝑡 ,
φπνπ Pt είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή κηαο ηζνηηκίαο, Pt-1 είλαη ε ηηκή ηεο ηελ πεξίνδν t-1
θαη ut, κε ut ̴ Ν(0, ζ 2), είλαη ηα θαηάινηπα ή ν ηδηνζπγθξαζηαθφο ζφξπβνο (white
noise). Σα a θαη b απνηεινχλ ζηαζεξέο ηνπ ππνδείγκαηνο.
Ζ πεξίπησζε ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ εθθξάδεηαη νπζηαζηηθά απφ έλα κνληέιν AR(1)
κε ην ζπληειεζηή b λα είλαη ίζνο κε ηε κνλάδα. Γειαδή, γηα b=1:

𝑃𝑡 = 𝑎 + 𝑃𝑡−1 + 𝑢𝑡 .
Με άιια ιφγηα, ην ππφδεηγκα ηπραίνπ πεξηπάηνπ απνηειεί κία κε ζηάζηκε
ζηνραζηηθή δηαδηθαζία. Άιιε κία δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζην κνληέιν απηφ είλαη ην αλ
πξφθεηηαη γηα random walk with drift ή without drift. Ο φξνο drift ζπλδέεηαη κε ηελ
παξνπζία ηνπ ζπληειεζηή a ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ θίλεζε ηνπ
αξλεηηθέο ή ζεηηθέο.

2.5.1 Random walk with drift
Θεσξνχκε, ινηπφλ, φηη a≠0 θαη b=1, 𝑃𝑡 = 𝑎 + 𝑃𝑡−1 + 𝑢𝑡 , έπεηηα
αλαθαηαηάζζνληαο ηνπο φξνπο έρνπκε: 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 = 𝛥𝑃𝑡 = 𝑎 + 𝑢𝑡 . Με ιίγα
ιφγηα ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο επεξεάδεηαη απφ ηελ θίλεζε (drift) ηεο ζηαζεξάο a είηε
αξλεηηθά είηε ζεηηθά.

2.5.2 Random walk without drift
Απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε θαη ηνλ νξηζκφ πνπ δψζακε ζα έρνπκε γηα a=0: :

𝑃𝑡 = 𝑃𝑡−1 + 𝑢𝑡 ⇔ 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 = 𝛥𝑃𝑡 = 𝑢𝑡 .
Γειαδή, ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο επεξεάδεηαη απφ ην white noise.
Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε κέζε ηηκή ζηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα
κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν, νπφηε ηα κνληέια απνηεινχλ κε ζηάζηκεο
ρξνλνινγηθέο ζεηξέο.

2.6 Δπηζηξνθή ζηε κέζε ηηκή (Mean Reversion)
Ζ ζεσξία ηεο επηζηξνθήο ζηε κέζε ηηκή (ή ζην κέζν) απνηειεί ζεκαληηθφ
εξγαιείν ησλ επελδπηψλ γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηηκψλ. Ζ
επηζηξνθή ζην κέζν αλαθέξεηαη ζε ππνδείγκαηα ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ηα νπνία
25

παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε λα επηζηξέθνπλ ζηελ ηζηνξηθή κέζε ηηκή ηνπο. Όπσο είλαη
θαλεξφ ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππφζεζε ηνπ ηπραίνπ
πεξηπάηνπ θαη ηεο ππφζεζεο ησλ απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ. πλήζσο,
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ππνδείγκαηα κεηνρψλ αιιά απνηειεί θαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν ησλ
ηερληθψλ αλαιπηψλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Έηζη, κε βάζε ηηο δηαρξνληθέο ηηκέο
ησλ ηζνηηκηψλ θαη ηελ ππφζεζε φηη απηέο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ην θαηλφκελν
επηζηξνθήο ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπο, νη επελδπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ
θεξδνθφξεο ζηξαηεγηθέο ζηελ αγνξά. Σν ζθεπηηθφ ηεο ζεσξίαο φζνλ αθνξά ηηο
ζπλαιιαγέο είλαη απιφ. Όηαλ κία ηζνηηκία θπκαίλεηαη ζε ηηκέο πνπ είλαη θάησ απφ ην
επίπεδν ηνπ κέζνπ ηφηε ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη κία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο
ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα πεξηκέλεη πηψζε ηεο ηζνηηκίαο. Αλ θαη ε
ζεσξία θαίλεηαη λα έραζε αξθεηή απφ ηελ ηζρχ ηεο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα, κεηά ην
Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν 33, αθφκα παξακέλεη έλα ελδηαθέξνλ ζέκα κειέηεο θαη
πξνθαιεί αθαδεκατθέο δηακάρεο γηα ην αλ ηα ζηνηρεία ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ απφξξηςε
ή ηελ επηβεβαίσζε ηεο. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο νη νπνίεο βξίζθνπλ ηζρπξά ζηνηρεία
γηα ηελ χπαξμε επηζηξνθήο ησλ ηηκψλ ζε έλα κέζν επίπεδν, ζπλήζσο ζπκπίπηνπλ κε
ηελ χπαξμε ελφο ηζρπξνχ ζνθ ζηελ αγνξά φπνπ κεηά απφ θάπνην εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα νη ηηκέο επηζηξέθνπλ ζε πξνεγνχκελα επίπεδα 34 .

2.6.1 Μνληέιν mean reversion
χκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ζηε νηθνλνκεηξία, φηαλ κία
ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη αζζελψο ζηάζηκε ηφηε ε κέζε ηηκή θαη ε δηαθχκαλζε ηεο
είλαη ζηαζεξέο ελψ ε απηνζπζρέηηζε ηεο εμαξηάηαη απφ ηε ρξνληθή πζηέξεζε (time
lag). Σέηνηνπ είδνπο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ηείλνπλ λα επηζηξέθνπλ ζηε κέζε ηηκή ηνπο
θαη νη δηαθπκάλζεηο γχξσ απφ απηή εκθαλίδνληαη ζε έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ εχξνο 35.
Δθφζνλ αλακέλνπκε πσο ζα ππάξρεη θάπνηα ρξνληθή εμάξηεζε ησλ ηηκψλ, θαη πάιη
έλα απηνπαιίλδξνκν ζρήκα θαίλεηαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εμέηαζεο ηεο
χπαξμεο mean reversion ζηηο ηηκέο ησλ ηζνηηκηψλ. Αο πάξνπκε θαη πάιη έλα AR(1)
ηεο κνξθήο:

𝑃𝑡 − 𝜇 = 𝑏(𝑃𝑡−1 − 𝜇) + 𝜇𝜏 ,
φπνπ κ είλαη ε κέζε ηηκή θαη ππνζέηνπκε φηη ην white noise είλαη κεδέλ. Αλ |𝑏| < 1
ηφηε ε ζεηξά είλαη ζηάζηκε νπφηε ζα εκθαλίδεη επηζηξνθή πξνο ην κέζν ηεο. Απηφ
ζπκβαίλεη δηφηη νπζηαζηηθά κηθξαίλεη ε απφζηαζε, ε νπνία εθθξάδεηαη απφ ην b, ηεο
ηξέρνπζαο ηηκήο απφ ηε καθξνρξφληα κέζε ηηκή κ. Αληίζηνηρα θαη απφ ηα παξαπάλσ,
33

Poterba, James M. & Summers, Lawrence H. - Mean reversion in stock prices : Evidence and
Implications
34

Taylor and Van Doren, 2008

35

John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay, Andrew Y. Lo - The Econometrics of Financial
Markets, 1996
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φηαλ 𝑏 = 1 ζα έρνπκε ηπραίν πεξίπαην ελψ φηαλ 𝑏 ≥ 1 ε ζεηξά δελ επηζηξέθεη πξνο
ηε κέζε ηηκή ηεο.

2.6.2 Απνδεδεηγκέλεο πεξηπηώζεηο mean reversion
Παξά ηε δπζθνιία πνπ κπνξεί λα ππάξμεη γηα ηελ απφδεημε επηζηξνθήο ζην
κέζν ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζεσξία ηζρχεη έζησ θαη βξαρππξφζεζκα.
Γηα παξάδεηγκα νη Lo θαη MacKinley (1999) έρνπλ βξεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο
κεηνρψλ φπνπ νη ηηκέο ηνπο βξαρππξφζεζκα εκθαλίδνπλ αξλεηηθή γξακκηθή
ζπζρέηηζε. Με ιίγα ιφγηα χζηεξα απφ κία απφηνκε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπο ζρεηηθά
γξήγνξα ζα αθνινπζήζεη κία αληίζεηε κεηαβνιή πξνο ηα πξνεγνχκελα επίπεδα
απηήο. Μία επίζεο, πνιπζπδεηεκέλε ζεσξία είλαη νη επνρηθέο αληηδξάζεηο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηηο αγνξέο αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ πεξίνδν ηεο
εβδνκάδαο. Φαηλφκελα φπσο ην January Effect θαη ην θιείζηκν θαη άλνηγκα ησλ
αγνξψλ ηελ Παξαζθεπή θαη ηε Γεπηέξα αληίζηνηρα νδεγνχλ ηηο ηηκέο πνιιέο θνξέο
ζε κε θαλνληθά επίπεδα ηα νπνία δηαξθνχλ βξαρπρξφληα θαη έπεηηα έρνπκε επηζηξνθή
ζηε κέζε ηηκή ηνπο36. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αγνξψλ είλαη ε ππεξβνιηθή
αληίδξαζε ησλ επελδπηψλ ζε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά γεγνλφηα φπσο θαη ζε
αλαθνηλψζεηο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ ρσξψλ. Αξρηθά, αλάινγα κε ηα γεγνλφηα
απηά ππάξρεη ππέξ ηνπ δένληνο αληίδξαζε ησλ επελδπηψλ θαη ππεξβνιηθή
δηαθχκαλζε ζηηο ηηκέο αιιά έπεηηα παξαηεξείηαη θαη πάιη ε επηζηξνθή ηνπο ζε έλα
κέζν επίπεδν.

2.7 Θεκειηώδεο θαη Σερληθή Αλάιπζε
Οη επελδπηέο έρνπλ σο βαζηθή επηδίσμε ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο
κέζσ ηεο πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά αγαζά. ηελ
αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ,φπσο θαη ζηηο ππoινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο
ππάξρνπλ δχν θπξίαξρεο κέζνδνη πξφβιεςεο ησλ ηηκψλ: ε ζεκειηψδεο αλάιπζε θαη ε
ηερληθή αλάιπζε.

2.7.1 Θεκειηώδεο αλάιπζε
ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο έρεη
ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο (εχινγεο) αμίαο κηαο κεηνρήο κε βάζε ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαη πέξα απφ ππνθεηκεληθά ζηνηρεία φπσο ε

36

Ανάλυςθ Επενδφςεων και Διαχείριςθ Χαρτοφυλακίου, Δθμιτριοσ Βαςιλείου, Νικόλαοσ Ηπειρώτθσ,
2009
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ςπρνινγία ηνπ θνηλνχ θαη ε παξνχζα ηηκή ηεο αγνξάο 37. ε κεγάιν βαζκφ ην
αληίζηνηρν πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Οη επελδπηέο
ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρψξα απφ φπνπ πξνέξρεηαη θάζε λφκηζκα θαη
θξίλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ βάζε ζηνηρείσλ φπσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο,
ην Α.Δ.Π., ηα επίπεδα ησλ εγρψξησλ επηηνθίσλ, ηα spread δαλεηζκνχ θαη ινηπά
καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη εηδήζεηο πνπ κπνξεί λα
αθνξνχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο κίαο ρψξαο θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη‟
επέθηαζε ην λφκηζκά ηεο. Απηέο νη εηδήζεηο έρνπλ λα θάλνπλ ζπλήζσο κε δείθηεο πνπ
αλαθνηλψλνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ
απαζρφιεζε, ηε βηνκεραλία, ηηο εμαγσγέο, ην επίπεδν ησλ κηζζψλ θαη άιια ζηνηρεία
πνπ απνηεινχλ ελδείμεηο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν νη επελδπηέο θάλνπλ κία απνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη ειέγρνπλ εάλ είλαη
ζρεηηθά ππεξηηκεκέλν ή ππνηηκεκέλν ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.

2.7.2 Σερληθή Αλάιπζε
Ζ ηερληθή αλάιπζε απνηειεί ίζσο ηελ πην παιηά κέζνδν απνηίκεζεο θαη
πξφβιεςεο κειινληηθψλ ηηκψλ 38. ε αληίζεζε κε ηε ζεκειηψδε αλάιπζε ν ηερληθφο
αλαιπηήο δελ ρξεηάδεηαη λα κειεηήζεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κηαο ρψξαο γηα ηηο
ηζνηηκίεο πνπ ελδηαθέξεηαη αιιά πηζηεχεη πσο κεηαβνιέο ησλ ηζνηηκηψλ ζην
παξειζφλ, απνθαιχπηνπλ ηηο κειινληηθέο. Δπνκέλσο ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη είλαη
νη ηζηνξηθέο ηηκέο ησλ ηζνηηκηψλ θαη ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ δηαρξνληθά.
Ζ ηερληθή αλάιπζε εθηφο απφ ηηο ηζηνξηθέο ηηκέο ρξεζηκνπνηεί θαη δηάθνξα
γξαθήκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ ζηαηηζηηθή θαη ηα καζεκαηηθά γηα ηελ
θαηαζθεπή δεηθηψλ σο ζεκειηψδε εξγαιεία ηεο. Οπζηαζηηθά ε ζεσξία ζηεξίδεηαη ζην
φηη νη αιιαγέο ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε κίαο ηζνηηκίαο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ
ζηα δηαγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαιχζνπλ δηάθνξα ζηνραζηηθά θαη
πνζνηηθά κεγέζε. Γεληθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε ηερληθή αλάιπζε
ρξεζηκνπνηείηαη ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν. ε έξεπλα ησλ Cheung θαη Wong ην
2001 πάλσ απφ 30% ησλ επελδπηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή ραξαθηήξηζαλ ηνπο
εαπηνχο ηνπο σο ηερληθνχο αλαιπηέο κε βξαρππξφζεζκεο ζέζεηο ζηελ αγνξά.
Μάιηζηα ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο έξεπλεο ν αξηζκφο απηφο αθνινπζεί κία απμεηηθή
πνξεία αθνχ ππάξρεη αικαηψδεο αλάπηπμε ζηελ ηερλνινγία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο
θαη ηα ηερληθά εξγαιεία γίλνληαη νινέλα θαη πην πξνζβάζηκα απφ ηνπο επελδπηέο. Οη
βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο είλαη39 40:
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A Random Walk Down Wall Street, Burton Gordon Malkiel

39

Levy R.A. Conceptual Foundation of Technical Analysis. Financial Analysis Journal - 1966

40

Neely , C.J. and P. Weller - Technical analysis and central bank intervention. Federal Reserve Bank,
1997
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Σα επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ζηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία θαη
ζπκπεξηθνξά πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ. Ζ
αξρή πσο ε „‟ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη‟‟ απνηειεί θνηλή παξαδνρή ησλ
ηερληθψλ αλαιπηψλ. Έηζη, πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ζήκαηα ζηελ
αγνξά βαζηζκέλνη ζε παιαηφηεξα ζήκαηα πνπ είραλ δνζεί ζηελ αγνξά.



Ζ θίλεζε ησλ ηζνηηκηψλ ζε ηάζεηο (trends) νη νπνίεο δηαξθνχλ αξθεηφ
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απνξξένπλ απφ ηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε θαη
ηελ ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζε λέα επίπεδα ηζνξξνπίαο. Σν θαηλφκελν ηεο
ηάζεο γίλεηαη πην θαηαλνεηφ κε ην γλσζηφ „‟παξάδεηγκα ηνπ
εζηηαηνξίνπ‟‟, φπνπ αλαθέξεηαη σο εμήο: έζησ φηη θάπνηνη άλζξσπνη
βιέπνπλ έλα γεκάην κε πειάηεο εζηηαηφξην ζα ζεσξήζνπλ πσο ην θαγεηφ
πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη είλαη πάξα πνιχ θαιφ θαη έηζη ζα κπνχλε ζηελ
νπξά γηα λα θάλε ζην ζπγθεθξηκέλν εζηηαηφξην παξά λα αλαδεηήζνπλ
θάπνην άιιν εζηηαηφξην κε ιηγφηεξν θφζκν φπνπ ζα εμππεξεηεζνχλ πην
γξήγνξα.

Παξάδεηγκα αλνδηθήο ηάζεο



Σν εχξνο (range) ησλ ηζνηηκηψλ αθνχ θάπνηεο ηζνηηκίεο έρνπλ ηελ ηάζε
λα θπκαίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν εχξνο ηηκψλ.
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Δχξνο ηηκψλ



Οη αγνξέο πξνεμνθινχλ ηα πάληα, δειαδή νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ
εθθξάδνπλ ηηο ηάζεηο, ηνπο θφβνπο, ηηο ειπίδεο θαη ηελ αηζηνδνμία ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο. Απηή ε παξαδνρή έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ
παξαηήξεζε ηνπ Drew (1968) ν νπνίνο αλέθεξε πσο νη κεηνρέο αμίδνπλ
φζν νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη αμίδνπλ.

Οη ηερληθνί αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ αθφκε θαη νξνινγίεο γηα ηελ θαιχηεξε
εξκελεία ησλ δηαγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Γχν πνιινί ζπλεζηζκέλνη φξνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε ζηήξημε θαη ε αληίζηαζε. Όηαλ θάπνηα ηζνηηκία θηάζεη ζε
ηνπηθφ κέγηζην ηεο ηηκήο ηεο ην ζεκείν απηφ απνθαιείηαη αληίζηαζε ελψ φηαλ ε ηηκή
θηάλεη ζην ηνπηθφ ειάρηζην ην ζεκείν νλνκάδεηαη αληίζηαζε. Δπηπιένλ, φηαλ ηα
επίπεδα ηεο ηηκήο δηαζπνχλ απηά ηα επίπεδα αλακέλεηαη κία αληηζηξνθή ηεο ηάζεο
ζην κέιινλ. Όζνλ αθνξά ηα κνηίβα ησλ ηηκψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζρεκαηηζκνχο κε
νλφκαηα φπσο: „‟θεθάιη θαη ψκνη‟‟, „‟ζεκαίεο‟‟, „‟αληίζηξνθεο θνχπεο‟‟ θαη άιινπο
ζρεκαηηζκνχο πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζαλ ζρήκαηα κε ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθέο.
Παξαθάησ βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα ηνπ ζρεκαηηζκνχ „‟θεθάιη θαη ψκνη (head and
shoulders)‟‟ γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ Διβεηηθνχ Φξάγθνπ κε ην Γνιάξην. Οη πεξηζζφηεξεο
έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζηνπο ζρεκαηηζκνχο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο
ηερληθνχο αλαιπηέο δελ θαηαιήγνπλ ζηελ επηβεβαίσζε ηνπο πέξα απφ θάπνηεο πνιχ
βξαρπρξφληεο πεξηπηψζεηο41.

41

C.L. Osler and P.H. Kevin Chang - Head and Shoulders: Not Just a Flaky Pattern
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Head and Shoulders ρεκαηηζκφο

Βέβαηα, πέξα απφ ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο, νη ηερληθνί αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ
ζπλδπαζηηθά κία ζεηξά απφ ηερληθνχο δείθηεο πνπ βαζίδνληαη ζηα καζεκαηηθά θαη
ηελ νηθνλνκεηξία γηα λα θαηαθέξνπλ λα πξνβιέςνπλ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ.
Παξφιν πνπ ε ηερληθή αλάιπζε ησλ αγνξψλ, δελ είλαη ηδηαίηεξα απνδεθηή απφ ηνπο
νηθνλνκνιφγνπο, ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο απνηειεί ηελ θπξίαξρε ηερληθή εηδηθά
ζηνπο ιηαληθνχο δηαπξαγκαηεπηέο. Όζνλ αθνξά ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη ηα hedge
funds ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ηα δπν είδε αλάιπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπλδπαζηηθά θαη αλάινγα κε ηνλ νξίδνληα επέλδπζεο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο.

2.7 Σα ρξνληθά πιαίζηα αλάιπζεο
Ζ δηάθξηζε κεηαμχ βξαρπρξφληαο θαη καθξνρξφληαο αλάιπζεο καο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα έρνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο
ζπλαιιάγκαηνο θαη ηελ παξνπζία mean reversion ή random walk ζηηο ηηκέο ησλ
ηζνηηκηψλ. Απφ ηε κία εμεηάδνπκε ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ κέζα ζε έλα
καθξνπξφζεζκν πιαίζην (ηνπιάρηζηνλ κίαο δεθαεηίαο) γηα λα απνθηήζνπκε κία
επξχηεξε εηθφλα ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο ζαλ νιφηεηα θαη λα βγάινπκε
ζπκπεξάζκαηα γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν ε αγνξά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί
απνηειεζκαηηθή απαιιαγκέλε απφ ηάζεηο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνχο.
ηε ζπλέρεηα αλαιχνπκε ηε κηθξνδνκή ηεο αγνξάο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο
κεηαβνιέο ησλ ηζνηηκηψλ ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ην δηαθνξεηηθφ πιαίζην
δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ππάξρεη θαη ηηο ηερληθέο γηα ηελ επίηεπμε θέξδνπο ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά.
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2.7.1 Μαθξνπξόζεζκν Πιαίζην
Ζ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηζνηηκηψλ καθξνπξφζεζκα καο επηηξέπεη λα
θαηαλνήζνπκε ηελ δηακφξθσζε ησλ ζπζρεηηζκψλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ην
δηεζλέο εκπφξην αθνχ ε αμία ησλ δηαθφξσλ λνκηζκάησλ απνηειεί ηζρπξφ δείθηε γηα
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ρσξψλ θαη αληαλαθιά ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο αλά πεξηφδνπο. Δπίζεο, ε δηαπξαγκάηεπζε
ζπλαιιάγκαηνο πνπ γίλεηαη κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ πιαίζην, αθνξά επελδπηέο νη
νπνίνη δηαζέηνπλ ην νηθνλνκηθφ ππφβαζξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζέζεσλ ηνπο ππέξ
ή θαηά κηαο ηζνηηκίαο ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ηπρφλ πξφζθαηξεο απψιεηεο πνπ
ζπλνδεχνληαη απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ. Απηνχο ηνπο επελδπηέο
ζα κπνξνχζακε λα ηνπο ραξαθηεξίζνπκε σο ζεζκηθνχο επελδπηέο. Μέζα ζε απηή ηελ
θαηεγνξία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο πεξηιακβάλνληαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο, ηα
κεγάια funds θαη νη αλεμάξηεηνη επελδπηέο κε κεγάιε νηθνλνκηθή ξεπζηφηεηα. Οη
ζεζκηθνί επελδπηέο έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο κεζνπξφζεζκεο αμίαο
ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο θαη ηε καθξνρξφληα αχμεζε ηεο κε βάζε ηνλ πιεζσξηζκφ
θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ φζνλ αθνξά ηα θέξδε ηνπο. Δπηπξνζζέησο, επηζπκνχλ
ηελ „‟αλνζνπνίεζε‟‟ ηεο πεξηνχζηαο ηνπο απέλαληη ζε νηθνλνκηθά γεγνλφηα φπσο
θξίζεηο ή πξφζθαηξεο πθέζεηο πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα
κηα κεγάιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Λφγσ βέβαηα θαη ηεο ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ζηελ
αγνξά κπνξνχλ θαη νη ίδηνη λα επεξεάζνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο
είηε ιφγσ ηνπ ξφινπ πνπ έρνπλ (φπσο είδακε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θεληξηθψλ
ηξαπεδψλ θαη ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ηαπσλίαο) είηε ιφγνπ ηνπ φγθνπ ησλ
ζπλαιιαγψλ ηνπο. Οη ζεζκηθνί επελδπηέο ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν γηα ηε
κειινληηθή πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηε ζεκειηψδε αλάιπζε ησλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο.
Βέβαηα δελ θηάλεη κφλν απηφ αθνχ πξνζπαζνχλ λα πξνβιέςνπλ ηηο νηθνλνκηθέο
εμειίμεηο κέζσ ησλ γλψζεσλ πνπ θαηέρνπλ γηα ηηο αγνξέο αιιά θαη ηελ θαιχηεξε
πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ γηα δηάθνξα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ηεο
νηθνλνκίαο.
Απφ ηελ πιεπξά ησλ ρσξψλ, νη κεηαβνιέο ζηελ ηηκή ηνπ λνκίζκαηνο ηνπο ζε
ζρέζε κε ηα λνκίζκαηα άιισλ ρσξψλ απνηειεί θεληξηθφ ζέκα ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο
ηνπο απφ ηελ επνρή πνπ νη ηζνηηκίεο άξρηζαλ λα θπκαίλνληαη ειεχζεξα. Έηζη, νη
ηζνηηκίεο απνηεινχλ ηφζν δείθηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ ρσξψλ ζηα
πιαίζηα ηεο ζχγθξηζεο κε άιιεο ρψξεο φζν θαη εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
εκπνξίνπ ζε δηεζλή πιαίζηα. Καηά θαηξνχο νη ηζνηηκίεο παξνπζηάδνπλ απφηνκεο
κεηαβνιέο φπσο ζπλέβε ζηελ πξφζθαηε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε απφ ην 2008
θαη κεηά ή ζε πεξηφδνπο πνιέκσλ θαη πεηξειατθψλ θξίζεσλ. Οη εμειίμεηο ζε δηάθνξεο
ρψξεο θαη ε γεληθφηεξε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ,
αληηθαηνπηξίδνληαη πνιιέο θνξέο ζηελ αμία ησλ λνκηζκάησλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ην
δνιάξην ησλ ΖΠΑ απνηειεί δηαρξνληθά ην ιεγφκελν „‟απνζεκαηηθφ‟‟ λφκηζκα
παγθνζκίσο αθνχ ε ηζρπξή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζέζε ησλ ΖΠΑ δηεζλψο ην
θαζηζηά ζεκείν αλαθνξάο ζηηο παγθφζκηεο ζπλαιιαγέο θαη ην εκπφξην. Ζ δνκή ησλ
ΖΠΑ ζην επίπεδν ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (FED) επηηξέπεη ηελ
δηεπξπκέλε παξέκβαζε ηεο ζηελ νηθνλνκία φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ κε
απνηέιεζκα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ λνκίζκαηνο ζαλ εξγαιείν γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε
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ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηελ άιιε έλα λφκηζκα φπσο ην Δπξψ ζεσξείηαη „‟ζθιεξφ‟‟ αθνχ
ε δνκή ηεο Δπξσδψλεο δελ επηηξέπεη ηνλ ίδην βαζκφ παξέκβαζεο απφ ηελ Δπξσπατθή
Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB) φηαλ νη θαηαζηάζεηο ην απαηηνχλ. Έπεηηα ππάξρνπλ
παξαδείγκαηα φπσο νη νηθνλνκίεο αζηαηηθψλ ρσξψλ κε πνιχ θζελά λνκίζκαηα πνπ
ηηο θαζηζηνχλ αξθεηά αληαγσληζηηθέο ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Άιια
παξαδείγκαηα ρσξψλ θαλεξψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζηαζεξφηεηα δηαρξνληθά θαη
ηελ απνρή ηνπο απφ ζπζηεκηθά γεγνλφηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβάιινπλ
ζεκαληηθά ην χςνο ησλ ηζνηηκηψλ ηνπο θαη λα νδεγήζνπλ ζε θξίζε ζην εζσηεξηθφ
ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο.
Βιέπνπκε, ινηπφλ, πσο ε αλάιπζε ηεο καθξνρξφληαο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ έρεη
κεγάιν ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηελ απνηχπσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ
επηθξαηεί ζηηο εγρψξηεο νηθνλνκίεο φζν θαη ζηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλνπλ νη ζεζκηθνί
επελδπηέο γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. πκπεξαζκαηηθά ε
αλάιπζε γηα επηζηξνθή ζην κέζν ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ καο
βνεζάεη ζην λα θαηαλνήζνπκε πνηα λνκίζκαηα αθνινπζνχλ ηπραίν πεξίπαην θαη
επεξεάδνληαη απφ ηα γεγνλφηα πνπ αλαθχπηνπλ, θαη πνηα εκθαλίδνπλ κηα πην
πξνβιέςηκε ζπκπεξηθνξά ηα νπνία ηα θαζηζηά πην αζθαιή γηα ηνπο ζεζκηθνχο
επελδπηέο αθνχ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηνπο.

2.7.2 Βξαρππξόζεζκν πιαίζην
Λφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, ε δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά
ζπλαιιάγκαηνο έρεη γίλεη πην πξνζηηή γηα νπνηνλδήπνηε δηαζέηεη ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν θαη θπζηθά ηε δηάζεζε λα ελαπνζέζεη έλα κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηνπ γηα λα
ζπκκεηάζρεη ζε απηή ηελ αγνξά. Σα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδεηαη κία αλνδηθή ηάζε
ζηελ ζπκκεηνρή ιηαληθψλ δηαπξαγκαηεπηψλ ζηελ αγνξά forex θαη κία θαηλνχξηα
βηνκεραλία κεζηηψλ έρεη μεπεδήζεη απφ ηελ απμαλφκελε δήηεζε πνπ ππάξρεη. Αλ θαη
νη ιηαληθνί δηαπξαγκαηεπηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά κέζσ
παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ φπσο ην λα απεπζπλζνχλ ζε κία ηξάπεδα, νη πεξηζζφηεξνη
πιένλ ζηξέθνληαη ζε ρξεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο κε ηηο νπνίεο ειέγρνπλ κε πην άκεζν ηξφπν ηηο επελδχζεηο ηνπο. Οη
εηαηξείεο απηέο πξνζθέξνπλ δηάθνξεο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο ιηαληθνχο επελδπηέο
φπσο ε κφριεπζε (leverage) κε ηελ νπνία ην θεθάιαην ησλ επελδπηψλ
πνιιαπιαζηάδεηαη νλνκαζηηθά κε εγγχεζε ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα
απνιακβάλεη ν επελδπηήο κεγαιχηεξν πεξηζψξην θέξδνπο αιιά παξάιιεια απμάλεη
ηνλ θίλδπλν γηα κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζην θεθάιαην ηνπ. Βεβαίσο ππάξρνπλ κεηαμχ
ηεο εηαηξείαο θαη ησλ επελδπηψλ ηα θιαζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαπξαγκάηεπζεο
φπσο ε πξνκήζεηα πνπ ρξεψλεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ην spread πνπ πξνζθέξεηαη
απφ ηελ αγνξά. Οη ιηαληθνί δηαπξαγκαηεπηέο ζπλήζσο επελδχνπλ ζε βξαρπρξφλην
πιαίζην θαη θχξην εξγαιείν ηνπο απνηειεί ε ηερληθή αλάιπζε. Παξαθάησ αλαιχνπκε
ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηερληθήο αλάιπζεο θαη ηδηαίηεξα ηελ ηερληθή ησλ θηλεηψλ
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κέζσλ (moving averages) ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε ζεσξία ηεο επηζηξνθήο ζην
κέζν.

2.8 Κηλεηνί Μέζνη (Moving Averages)
Ο θηλεηφο κέζνο είλαη κία ζρεηηθά απιή έλλνηα κε ηελ νπνία καζεκαηηθά
εθθξάδεηαη έλα κέζν επίπεδν ηηκψλ ζηα πιαίζηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Έηζη, ν
επελδπηήο κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηελ ηξέρνπζα ηηκή κηαο ηζνηηκίαο ζε ζρέζε κε ην κέζν
επίπεδν ηηκψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ ηερληθή αλάιπζε
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο νη θηλεηνί κέζνη 50-100 εκεξψλ, δειαδή, ην κέζν
επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ ηειεπηαίσλ 50-100 εκεξψλ. Παξαθάησ παξαηεξνχκε ζην
δηάγξακκα ηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δεηθηψλ ζε έλα απιφ δηάγξακκα. Με ηε κσβ
γξακκή εθθξάδεηαη ν θηλεηφο κέζνο ησλ ηειεπηαίσλ 100 εκεξψλ θαη κε ηελ άζπξε
γξακκή ν θηλεηφο κέζνο ησλ 55 εκεξψλ.

Άζπξε γξακκή θηλεηφο κέζνο 55 εκεξψλ, Μσβ γξακκή θηλεηφο κέζνο φξνο 100
εκεξψλ

2.8.1 Αγνξά ή πώιεζε
Μία απφ ηηο θχξηεο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη κε ρξεζηκνπνίεζε θηλεηψλ
κέζσλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ζεκείσλ πνπ θαλεξψλνπλ αγνξαζηηθέο ή πσιεηηθέο
δηαζέζεηο ζηελ αγνξά. Υξεζηκνπνηψληαο κφλν έλα δηάγξακκα θηλεηνχ κέζνπ
ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή αλάιπζε φζν ην επίπεδν ησλ ηηκψλ παξακέλεη ζρεηηθά πάλσ
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ε θάησ απφ ην δηάγξακκα ηνπ θηλεηνχ κέζνπ πεξηκέλνπκε ηε ζπλέρηζε ηεο ηάζεο ζηε
πνξεία ηεο ηηκήο ελψ ζε πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο αξρίζνπλ λα δηαζηαπξψλνληαη κε ηε
γξακκή ηνπ θηλεηνχ κέζνπ γηα έλα παξαηεηακέλν δηάζηεκα θάπνησλ εκεξψλ ηφηε
είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπκε αληηζηξνθή ηεο ηάζεο. Παξαηεξψληαο ην παξαθάησ
δηάγξακκα θαη κε ην δείθηε ηνπ θηλεηνχ κέζνπ 55 εκεξψλ βιέπνπκε κία ζηαζεξά
αλνδηθή ηάζε ησλ ηηκψλ κέρξη ην ηέινο Ηνπιίνπ θαη κία κεγάιε πηψζε ηεο ηηκήο απφ
ηηο αξρέο Απγνχζηνπ. Αληίζηνηρα κέρξη ηα ηέιε Ηνπιίνπ ππάξρεη κία απφθιηζε
αλάκεζα ζην επίπεδν ηηκψλ θαη ην δείθηε ηνπ θηλεηνχ κέζνπ ελψ απφ ηηο αξρέο
Απγνχζηνπ θαίλεηαη κία δηαζηαχξσζε ζην επίπεδν ηηκψλ κε ην δείθηε θαη ελ
ζπλερεία ε αληηζηξνθή ηεο ηάζεο αθνχ έρνπκε κία πηψζε ηεο ηηκήο.

Γηαζηαχξσζε ηηκήο κε ηνλ θηλεηφ κέζν φξν

Άιιε κηα ηερληθή γηα κεγαιχηεξε επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ν
ζπλδπαζκφο δχν δεηθηψλ θηλεηψλ κέζσλ θαη ηεο δηαζηαχξσζεο πνπ κπνξεί λα
ππάξμεη κεηαμχ απηψλ. Γηα παξάδεηγκα, κε βάζε ην παξαθάησ δηάγξακκα, φηαλ
βιέπνπκε ηνλ θηλεηφ κέζν φξν ησλ 55 εκεξψλ (ιεπθφ ρξψκα) λα πεξλά απφ πάλσ
πξνο ηα θάησ ηνλ θηλεηφ κέζν ησλ 100 εκεξψλ (κσβ ρξψκα) ηφηε κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε κία πησηηθή ηάζε ηεο ηηκήο θαη κάιηζηα φζν κεγαιχηεξε είλαη ε
απφθιηζε ηεο απφζηαζεο ησλ δχν δεηθηψλ ηφζν κεγαιχηεξε αλακέλεηαη θαη ε έληαζε
ηεο κεηαβνιήο.
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Γηαζηαχξσζε ησλ κέζσλ φξσλ θαη αθνινπζία πησηηθήο ηάζεο

Οη θηλεηνί κέζνη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο σο ζεκεία ζηήξημεο ή αλίζηαζεο

Ο κέζνο φξνο σο ζεκείν ζηήξημεο ή αληίζηαζεο
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Κεθάιαην 3 : Μεζνινινγία - Γεδνκέλα
3.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
ε απηφ ην θνκκάηη ζα αλαιχζνπκε ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα
ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία ρξνλνζεηξψλ γηα δηάθνξεο ηζνηηκίεο (δεχγε λνκηζκάησλ)
ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα ζα νξηζηεί κε βάζε θάπνηεο παξακέηξνπο. Γηα παξάδεηγκα ζα
πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θξίζεο ηνπ 2008 φπνπ απνηειεί
ζπζηεκηθφ γεγνλφο γηα ηηο αγνξέο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πην αμηφπηζηα
απνηειέζκαηα γηα ηηο πεξηφδνπο φπνπ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε εξεκία.
Βεβαίσο θάπνηα κηθξφηεξα ζνθ ζηηο ηζνηηκίεο είλαη δχζθνιν λα αθαηξεζνχλ αιιά ζε
καθξνρξφλην επίπεδν δελ είλαη ηθαλά λα δηαζηξεβιψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο. Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε
ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζε (Auto Correlation Function-ACF) γηα λα ειέγμνπκε ηε
ζηαζηκφηεηα ηνπο, φπσο επίζεο, θαη ην Test Dickey-Fuller πνπ ζα πξνζδηνξίζεη εάλ
ππάξρεη mean reversion.

3.1.1 Auto Correlation Function
Ζ ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο γηα ηηο ηηκέο ηεο ηζνηηκίαο ζε ρξφλν t είλαη:

𝑝𝑡=𝐶𝑂𝑉𝑡

, κε -1<pt<1,φπνπ COVt είλαη ε ζπλδηαθχκαλζε ζην ρξφλν t θαη VAR

𝑉𝐴𝑅
είλαη ε δηαθχκαλζε ηεο ρξνλνζεηξάο.
Σε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο ζπλάξηεζεο καο δίλεη ην θνξειιφγξακκα. ε κία
δηαδηθαζία „‟ιεπθνχ‟‟ ζνξχβνπ ε απηνζπζρέηηζε ζε δηάθνξεο ηηκέο ηνπ t, θπκαίλεηαη
θνληά ζην κεδέλ. Απηή ε ηδηφηεηα καο δείρλεη πσο νη ηηκέο κηαο ηζνηηκίαο απνηεινχλ
κε ζηάζηκε ρξνλνζεηξά. Μία ζπλερψο κεηνχκελε ηηκή ηεο απηνζπζρέηηζεο καο
δείρλεη πσο ε ρξνλνζεηξά καιινλ δελ έρεη κνλαδηαία ξίδα άξα δελ ζα κπνξνχζε λα
ππάξρεη επηζηξνθή ζην κέζν.

3.1.2 Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)
Σν ADF ππνινγίδεη ην ζπληειεζηή ηεο παιηλδξφκεζεο αλάκεζα ζην Pt θαη ην
Pt-1. Δάλ απηφο ν ζπληειεζηήο είλαη αξθεηά θάησ απφ ηελ ηηκή 1, ηφηε ε ρξνλνζεηξά
πνπ εμεηάδνπκε παξνπζηάδεη επηζηξνθή ζην κέζν. Δάλ φκσο ε ηηκή βξίζθεηαη πνιχ
θνληά ζην 1 ηφηε έρνπκε ηπραίν πεξίπαην.
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Σν ADF ζηεξίδεηαη ζην Dickey-Fuller Test, γηα έλα απηνπαιίλδξνκν ζρήκα πξψηεο
ηάμεο, AR(1):

𝑃𝑡 = 𝑏𝑃𝑡−1 + 𝑢𝑡 ,

θαη αθαηξψληαο ην Pt-1 θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ζα έρνπκε:

𝑏−1=𝜑 & 𝑃𝑡−𝑃𝑡−1=𝛥𝑃𝑡

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 = (𝑏 − 1)𝑃𝑡−1 + 𝑢𝑡 ⇒

𝛥𝑃𝑡 = 𝜑𝑃𝑡−1 + 𝑢𝑡

Ζ παξαπάλσ ζπλάξηεζε κπνξεί λα γξαθεί ζε δηάθνξεο κνξθέο πνπ λα
πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε ηάζε φζν θαη ν ζηαζεξφο φξνο:
Πξνζζέηνληαο ην ζηαζεξφ φξν:

𝛥𝑃𝑡 = 𝛼0 + 𝜑𝑃𝑡−1 + 𝑢𝑡 , κε ην ζηαζεξφ φξν ην α0 ν νπνίνο νλνκάδεηαη θαη φξνο
δηνιίζζεζεο(drift term) φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ.
Πξνζζέηνληαο θαη ηελ ηάζε:

𝛥𝑃𝑡 = 𝛼0 + 𝜑𝑃𝑡−1 + 𝛼1 ∙ 𝑡 + 𝑢𝑡 ,
έρνπκε ην νινθιεξσκέλν κνληέιν επεμεξγαζίαο ηνπ Dickey-Fuller Test γηα ηελ
χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο. εκαζία βέβαηα έρεη ην θ αθνχ αλ θ=0, ηφηε ε ρξνλνζεηξά
έρεη κνλαδηαία ξίδα. 42
Δπίζεο, ην test ειέγρεη ρξεζηκνπνηψληαο t-statistic, ηελ ππφζεζε ην θ=0 πνπ
ζεκαίλεη φηη ε ρξνλνζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε ελάληηα ζηελ ππφζεζε ην θ<0, πνπ
ζεκαίλεη πσο είλαη ζηάζηκε. Δπηπξνζζέησο καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε πεξίπησζε
πνπ ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα δελ επηβεβαησζεί ζε θαλνληθά επίπεδα (level terms)
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ινγαξηζκηθή κνξθή ηεο παξαπάλσ ζπλάξηεζεο γηα λα
θηάζνπκε ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ινγαξηζκηθήο
κνξθήο ηεο ζπλάξηεζεο κπνξνχκε λα δηνξζψζνπκε ιαλζαζκέλεο εμεηδηθεχζεηο πνπ
πηζαλφλ λα παξνπζηάδνπλ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ε άιια πξνβιήκαηα ζηελ απιή
κνξθή ηνπο.
.

3.1.3 Καηαζθεπή ησλ απηνπαιίλδξνκσλ ζρεκάησλ
εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάιπζε παίδεη θαη ρηίζηκν ησλ ρξνλνζεηξψλ θαζψο θαη ε
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. πλεπψο, ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηε δηαδηθαζία
κε ηελ νπνία ζα αλαγλσξίζνπκε ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηηο παξαηεξήζεηο, ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ θαη ζηελ αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Μία θαιή
επηινγή είλαη ε ζηξαηεγηθή Box-Jenkins ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα:
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Αλαγλψξηζε: κία νπηηθή παξαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηεο
ACF θαη ησλ γξαθεκάησλ ηεο ηηκήο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηπρφλ

Walter Enders, Applied Econometrics Time Series, 2004
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ηάζεηο, ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ιείπνπλ θαη κεηαηξνπή κε ζηάζηκσλ
ρξνλνζεηξψλ ζε ζηάζηκεο κέζσ ηνπ δηαθνξηζκνχ.


Δθηίκεζε: φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα Akaike Information
Criterion(AIC) θαη ην Schwartz Information Criterion ηα νπνία ζα
βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ θαη ζηελ αθαίξεζε
ηπρφλ αρξείαζησλ ζπληειεζηψλ γηα ηα αβέβαηα κνληέια.



Γηαγλσζηηθφο Έιεγρνο: κέζσ απηνχ ηνπ βήκαηνο ζα εμεηάζνπκε ηα
θαηάινηπα γηα λα δηαπηζηψζνπκε εάλ πξνζεγγίδνπλ κία δηαδηθαζία
„‟ιεπθνχ ζνξχβνπ‟‟. Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε γηα ηελ χπαξμε
απηνζπζρέηηζεο ή κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο ησλ ζθαικάησλ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν Ljung-Box Q statistic ε νπνία είλαη
πξνηηκφηεξε απφ άιιεο γηα έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ παξαηεξήζεσλ.
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Κεθάιαην 4 : Αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ ηζνηηκηώλ κε ην
EViews7
Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε φια ηα δηαζέζηκα ηζηνξηθά δεδνκέλα γηα ηα 7 δεπγάξηα
ησλ κεγαιχηεξσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην
www.quandl.com. Λφγσ ηεο θξίζεο ηνπ 2008 ζα ήηαλ θαιφ λα θάλνπκε έλα
δηαρσξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ εμαηξψληαο ηηο πεξηφδνπο ζνθ φπνπ εκθαλίδεηαη κία
ζρεηηθά κεγάιε ξνπή πξνο ηελ εκθάληζε αλνδηθήο ή πησηηθήο ηάζεο ή λα εμεηάζνπκε
θαηά πφζν απηή ε ηάζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ζηνηρεία ζε κεληαία βάζε ψζηε λαη κελ λα έρνπκε έλα θαιφ κέγεζνο δείγκαηνο αιιά
λα απνθχγνπκε θαη κηθξέο ζηηγκηαίεο απνθιίζεηο ζηε πεξίπησζε ησλ ζηνηρείσλ ζε
κηθξφηεξε ρξνληθή θιίκαθα.

4.1 EUR/USD (Δπξώ/Ακεξηθάληθν Γνιάξην)
Ζ ηζνηηκία ηνπ Δπξψ έλαληη ηνπ Γνιαξίνπ απνηειεί ην πην γλσζηφ δεχγνο
δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ θφζκν θαη ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν φγθν ζπλαιιαγψλ
αλάκεζα ζηηο δηαζέζηκεο ηζνηηκίεο. Πξφθεηηαη γηα ηα λνκίζκαηα ησλ κεγαιχηεξσλ
νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ ελψ νη εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη
ησλ ΖΠΑ εθηείλνληαη ζε κία κεγάιε γθάκα αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
Σν παγθφζκην νηθνλνκηθφ θιίκα δηαρξνληθά αληαλαθιάηαη ζηελ ηηκή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ηζνηηκίαο αθνχ ηφζν ε Δπξσδψλε φζν θαη νη ΖΠΑ δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο. Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα ηεο ηζνηηκίαο
κεηά ην 1999 πνπ εηζήρζε ην επξψ, έζησ θαη εηθνληθά γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο,
παξαηεξνχκε πσο απφ ην 2002 πνπ άξρηζε ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απφ ηα θξάηε κέιε
ηεο Δπξσδψλεο θαη κέρξη ην 2007 ππήξμε κία κεγάιε αχμεζε ηεο ηζνηηκίαο θαη απφ
εθεί θαη πέξα δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή ηεο.
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EUR/USD

Δλ ζπλερεία ζα αλαιχζνπκε ηνπο πίλαθεο ηεο απηνζπζρέηηζεο θαη ζα εθαξκφζνπκε
ην ADF γηα λα εμεηάζνπκε ηελ χπαξμε mean reversion. Δπίζεο, ζα θάλνπκε ην
δείγκα καο κηθξφηεξν αξρίδνληαο απφ ην 2002 κηαο θαη ηφηε ην επξψ άξρηζε λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θπζηθή ηνπ κνξθή.
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Παξαηεξψληαο ην θνξειιφγξακκα βιέπνπκε πσο ε απηνζπζρέηηζε αθνινπζεί
δηαθπκάλζεηο θαηά κήθνο ηεο πεξηφδνπ νπφηε ε ρξνλνζεηξά κπνξεί θαη λα είλαη
ζηάζηκε ππνδειψλνληαο επηζηξνθή ζην κέζν. ηε ζπλέρεηα εθαξκφδνπκε ην ADF
γηα λα δνχκε θαηά πφζν ην απνηέιεζκα ζα ζπγθιίλεη κε απηή ηελ πξψηε εληχπσζε.
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Δθαξκφδνληαο ην ηεζη ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε ζηαζεξά (drift) θαη ηελ ηάζε
βιέπνπκε πσο ε κεηαβιεηήο πνπ εθθξάδεη ηελ ηάζε (@trend) δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζε επίπεδν 5% αθνχ pvalue = 0,9682>0,05 , νπφηε ζα εθαξκφζνπκε θαη
πάιη ην ηεζη εμαηξψληαο ηελ ηάζε.
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ην δεχηεξν δηάγξακκα φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% ελψ ε ηηκή ηνπ ADF είλαη pvalue=0,0287 κε ην
νπνίν κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο άξα έρνπκε
επηζηξνθή ζην κέζν γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 2002 κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2014.
Παξαηεξψληαο θαη ην δηάγξακκα ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηηκήο φλησο βιέπνπκε πσο κε
εμαίξεζε ηελ αλνδηθή ηάζε απφ ην 2002 κέρξη ην 2004 νη ηηκέο θπκαίλνληαη γχξσ απφ
έλα επίπεδν θνληά ζην 1,30. Ζ αλνδηθή ηάζε ηα πξψηα ηέζζεξα ρξφληα ηνπ επξψ
είλαη ινγηθή αλ αλαινγηζηνχκε ηελ ζηαδηαθή αθνκνίσζε πνπ ππήξμε ζην χςνο ηεο
ηζνηηκίαο απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ θξαηψλ πνπ άξρηζαλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην επξψ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο πνπ επεξέαζε ζεηηθά
ηελ αμία ηνπ λνκίζκαηνο. Δπίζεο, είρακε θαη κία αχμεζε θνληά ζην 1,60 ηελ πεξίνδν
ηεο θξίζεο ζηηο ΖΠΑ πξηλ 7 ρξφληα ε νπνία φκσο αληηζηξάθεθε αθνχ ε θξίζε
ρηχπεζε θαη ηελ Δπξψπε κεηά ην 2008. ην παξαθάησ δηάγξακκα, ινγαξηζκίδνληαο
θαη δηαθνξίδνληαο ηηο ηηκέο παξαηεξνχκε θαιχηεξα απηή ηε κεκνλσκέλε ηάζε πνπ
δεκηνπξγήζεθε.
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4.2 GBP/USD (ηεξιίλα/Ακεξηθάληθν Γνιάξην)
Ζ ηζνηηκία αλάκεζα ζηε Βξεηαληθή ηεξιίλα θαη ην δνιάξην είλαη κία απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο ηζνηηκίεο ηζηνξηθά αθνχ αθνξά ηα λνκίζκαηα δχν πνιχ ηζρπξψλ
νηθνλνκηθψλ θξαηψλ. Ζ Μ. Βξεηαλία ζεσξείηαη σο κία κεγάιε νηθνλνκηθή δχλακε
ηφζν ζε επίπεδν βηνκεραλίαο φζν θαη ζε επίπεδν εκπνξίνπ. Αλαινγηδφκελνη ηε
γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη ηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία δελ θαίλεηαη παξάινγε ε
ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε. Δπίζεο, ε Μ. Βξεηαλία θαηέρεη ην πιενλέθηεκα λα
βξίζθεηαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρσξίο λα έρεη πηνζεηήζεη ην επξψ θαη έηζη
κπνξεί λα παξέκβεη ζηε λνκηζκαηηθή ηεο πνιηηηθή πην εχθνια ζε ζρέζε κε ηα θξάηεκέιε ηεο Δπξσδψλεο. Ωζηφζν, νη πνιηηηθή αληηπαξάζεζε πνπ ππάξρεη γηα ηελ
πξνζρψξεζε ε κε ζηε δψλε ηνπ επξψ επεξεάδεη ηελ ηζνηηκία αθνχ φηαλ αθνχγνληαη
ζε πην ηζρπξφ βαζκφ νη ππνζηεξηθηέο ηεο πξνζρψξεζεο ζην επξψ έρνπκε κία
ππνηίκεζε ηεο ζηεξιίλαο ζε ζρέζε κε ην δνιάξην αιιά θαη ηα ππφινηπα λνκίζκαηα
ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε έρνπκε κία αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο.
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Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα ηεο ηζνηηκίαο βιέπνπκε θάπνηεο πνιχ ηζρπξέο ηάζεηο
απφ ην 1991 κέρξη θαη ζήκεξα. Αξρηθά παξαηεξνχκε πσο ζηα κέζα ηνπ 1992 είρακε
κία θαζίδεζε ηεο ηζνηηκίαο αθνχ κεηά ηελ απφθαζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο λα
εγθαηαιείςεη ην Δπξσπατθφ Μεραληζκφ Ηζνηηκηψλ (ERM) ν επελδπηήο George Soros
είρε πξνβιέςεη απηή ηελ πηψζε θαη είρε πνληάξεη ζε απηή εληζρχνληαο ηελ θαη επίζεο
είρακε ηελ απνηπρεκέλε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ε ρψξα γηα λα
απνθχγεη ηε δηνιίζζεζε ηεο. Αθφκε έρνπκε θαη κία κεγάιε θαζνδηθή ηάζε ζην ηέινο
ηνπ 2007 αθνχ κεηά ηηο ΖΠΑ, ε Μ. Βξεηαλία βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο θξίζεο
ιφγσλ ηεο κεγάιεο έθζεζεο ζε „‟ηνμηθά‟‟ ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα.
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Με βάζε ην θνξειιφγξακκα παξαηεξνχκε ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο απηνζπζρέηηζεο
ε νπνία μεθηλά απφ πςειά επίπεδα θαη θαηαιήγεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα ζην ηέινο.
Απηφ ππνδεηθλχεη κε κία πξψηε εθηίκεζε ηε κε ζηαζηκφηεηα ηεο ρξνλνζεηξάο νπφηε
πηζαλφλ λα αθνινπζεί ηπραίν πεξίπαην. Θα ζπλερίζνπκε κε ην ADF γηα ηελ εμαγσγή
θαιχηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ.
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ηελ πξψηε εθηίκεζε παξαηεξνχκε αξρηθά πσο ην Schwarz Info Criterion(SIC)
πξνζζέηεη απηφκαηα θαη ηνλ πξψην ηειεζηή γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Απφ εθεί
θαη πέξα ζα μαλά εθηηκήζνπκε ρσξίο ηελ ηάζε αθνχ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
κε pvalue=0,7601>0,05.
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ηελ εθηίκεζε ρσξίο ηε κεηαβιεηή ηεο ηάζεο βιέπνπκε πσο φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη φζνλ αθνξά ην ADF ε ηηκή ηνπ pvalue=0,08>0,05, νπφηε
ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ
κεδεληθή ππφζεζε. Έηζη, ε ρξνλνζεηξά θαίλεηαη φηη είλαη κε ζηάζηκε θαη έρνπκε
ηπραίν πεξίπαην ηεο ηζνηηκίαο κε drift ηνπ νπνίνπ ν ζπληειεζηήο είλαη 0.0736.

4.2.1 GBP/USD (2009-2014)
Θα κειεηήζνπκε επίζεο, ηελ ηζνηηκία απφ ην 2009 έσο ζήκεξα γηα λα δνχκε
πσο θηλήζεθε κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008 φπνπ ηφζν ε Μ. Βξεηαλία φζν θαη νη ΖΠΑ
έθαλαλ πξνζπάζεηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πθεζηαθφ θιίκα ζηηο νηθνλνκίεο ηνπο.
Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα ηεο ηηκήο βιέπνπκε κία αλνδηθή ηάζε ην 2009 πνπ
επήιζε ε δηφξζσζε απφ ηελ κεγάιε πηψζε θαηά ην 2008 ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ
θπξίσο ησλ βξεηαληθψλ ηξαπεδψλ. Απφ εθεί θαη πέξα ε ηζνηηκία θαίλεηαη λα
ζηαζεξνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα.
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ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ζην θνξειιφγξακκα ηελ χπαξμε ηεο απηνζπζρέηηζεο κέρξη ηε
κέζε πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο θαη κεηά κία αληηζηξνθή ηεο απηνζπζρέηηζεο. Σν
ζπγθεθξηκέλν κνηίβν ππνδειψλεη πσο πηζαλψο λα έρνπκε επηζηξνθή ζηε κέζε ηηκή
ηεο ηζνηηκίαο γηα ηελ πεξίνδν 2009-2014 (Σα δεδνκέλα είλαη εβδνκαδηαία).
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ην ADF παξαηεξνχκε πσο ε ηάζε ζαλ κεηαβιεηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
αθνχ pvalue=0,72>0,05 νπφηε ζα μαλαθάλνπκε ην ηεζη ζπκπεξηιακβάλνληαο κφλν ηε
ζηαζεξά C.
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Πιένλ θαη νη δχν κεηαβιεηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ελψ ην pvalue γηα ην
ADF είλαη 0,038<0,05 άξα κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε θαη ελ
πξνθεηκέλσ, έρνπκε mean reversion ηεο ηζνηηκίαο GBP/USD γηα ηελ πεξίνδν απφ ην
2009 έσο ην 2014.
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4.3 USD/JPY (Aκεξηθάληθν Γνιάξην/Ηαπσληθό Γελ) θαη EUR/JPY
(Δπξώ/Ηαπσληθό Γελ)
Ζ ηηκή ηνπ λνκίζκαηνο ηεο Ηαπσλίαο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα λνκίζκαηα έρεη κεγάιε
ζεκαζία γηα ηνπο επελδπηέο αθνχ ε Ηαπσληθή νηθνλνκία απνηειεί κία απφ ηηο
κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ζηελ Αζία κε πνιιά εμαγσγηθά πξντφληα θαη εμεηδηθεπκέλν
εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. Ωζηφζν, ε Ηαπσλία έρεη πεξάζεη πνιιέο δεθαεηίεο κε
πξνβιήκαηα φπσο ν απνπιεζσξηζκφο θαη κεγάιεο παξεκβάζεηο ηεο θεληξηθήο
ηξάπεδαο ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Δηδηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε
κία εληαηηθνπνίεζε απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ Sinjo Abe
πξνθεηκέλνπ λα αλαζεξκαλζεί ε θαηαλάισζε θαη λα αλαπηπρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν
ε νηθνλνκία.

54

USD/JPY

Με κηα πξψηε καηηά ζην γξάθεκα ηεο ηζνηηκίαο θαίλεηαη πσο έρνπκε κεγάιεο
δηαθπκάλζεηο αλά πεξηφδνπο αλάκεζα ζην γελ θαη ην δνιάξην απφ ην 1990 κέρξη θαη
ζήκεξα.
Παξαηεξψληαο ην θνξειιφγξακκα ηεο απηνζπζρέηηζεο βιέπνπκε ηα πςειά επίπεδα
απηήο ηα νπνία κεηψλνληαη ζηαδηαθά κε ην πέξαζκα ησλ παξαηεξήζεσλ. Απηφ
ζεκαίλεη πσο είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπκε ηπραίν πεξίπαην ηεο ηζνηηκίαο.
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Δθαξκφδνληαο ην ADF ε ηάζε αιιά θαη ε ζηαζεξά δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
κεηαβιεηέο κε pvalue 0,1 θαη 0,99 ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%.
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Δμαηξψληαο ηελ ηάζε θαη ηε ζηαζεξά ην ADF δείρλεη πσο νχηε νη παξειζνχζεο ηηκέο
παίδνπλ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζνηηκίαο θαη έηζη νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα
πσο ε ηζνηηκία αθνινπζεί ηπραίν πεξίπαην. Απηφ είλαη ινγηθφ αλ ζθεθηνχκε ηηο
παξεκβάζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Σεο Ηαπσλίαο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη
θάπνην επίπεδν ηηκψλ γχξσ απφ ην νπνίν θηλείηαη ε ηζνηηκία. Έηζη, νη επελδπηέο
επηθεληξψλνληαη ζηηο αιιαγέο πνπ ππάξρνπλ ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη
θαη πξνζαξκφδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο αλάινγα κε απηέο αιιά θαη ηα ππφινηπα
ζεκειηψδε κεγέζε πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηζνηηκίεο.
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4.4 AUD/USD (Απζηξαιηαλό Γνιάξην/Ακεξηθάληθν Γνιιάξην)

Σν απζηξαιηαλφ δνιάξην, αλ εμαηξέζνπκε ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
ην 2009 παξνπζηάδεη κηα δεθαηή ζπλερφκελε αλνδηθή πνξεία έλαληη ηνπ ακεξηθάληθν
δνιαξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απν ηελ πεξίδν 2001 – 2011. Σα ηειεπηαία 3 ρξφληα
θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε πεξίνδν δηφξζσζεο θαηαγξάθνληαο θαζνδηθή ηάζε. Σν
απζηξαιηαλφ δνιάξην γεληθά είλαη δεκνθηιέο ζηνπο μέλνπο επελδπηέο εμαηηίαο ησλ
πςειψλ ηηκψλ ζηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα, ηε ζρεηηθή έιιεηςε ηνπ θξαηηθνχ
παξεκβαηηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ηε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ
θπβέξλεζε.

AUD/USD
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Παξαηεξψληαο ην θνξειιφγξακκα βιέπνπκε πσο ε απηνζπζρέηηζε κεηψλεηαη θαηα
κήθνο ηεο πεξηφδνπ, νπφηε, κε κηα πξψηε εθηίκεζε ε ρξνλνζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε
δειαδή κάιινλ αθνινπζεί ηπραία πεξίπαην. Θα ζπλερίζνπκε κε ην ADF γηα ηελ
εμαγσγή θαιχηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ.
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ηελ πξψηε εθηίκεζε παξαηεξνχκε νηη ε ηάζε (@trend) θαζψο θαη ε ζηαζεξά C δελ
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αθνχ pvalue=0.16>0.05 θαη pvalue=0.06>0.05
αληίζηνηρα , νπφηε ζα μαλαεθηηκήζνπκε ρσξίο ηελ ηάζε θαη ηε ζηαζεξά.
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ηελ εθηίκεζε ρσξίο ηε κεηαβιεηε ηεο ηάζεο θαη ηεο ζηαζεξάο παξαηεξνχκε νηη
νπηε νη παξειζνχζεο ηηκέο παίδνπλ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηηηκίαο θαη εηζη
επηβεβαηψλεηαη ν πξψηνο καο ηζρπξηζκφο νηη ε ηζνηηκία αθνινπζεί ηπραίν πεξίπαηo.
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4.5USD/CHF(Ακεξηθάληθν Γνιάξην/Διβεηηθό Φξάγθν)
Όζνλ αθνξα ην ειβεηηθφ θξάγθν, ζην παξαθάησ δηάγξακκα παξαηεξνχκε κηα
ηεηξαεηή απνδπλάκσζε ηνπ ηελ πεξίνδν 1996-2000 φπνπ ηφζν νη επηρεηξήζεηο, φζν
θαη νη ηδηψηεο μεθηλνχλ λα δαλείδνληαη ζε επξψ θαη δνιιάξην ζεσξψληαο νηη ην
θξάγθν ζα ππνηηκεζεί θη άιιν. Μεηά ηα ρξεκαηηζηεξηαθά θξαρ ηνπ 2000, ε ηάζε
απηή αληηζηξέθεηαη θαη παξαηεξνχκε κηα ζπλερφκελε ελίζρπζε ηνπ θξάγθνπ έσο
ζήκεξα, γεγνλφο ζην νπνίν βνήζεζε ε ππνηίκεζε ηνπ δνιιαξίνπ ηελ πεξίνδν 20022007. Ζ θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Διβεηίαο, φια απηά ηα ρξφληα, παξαηκβαίλεη ,
πξνζπαζφληαο λα ζηακαηήζεη ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάγθνπ ρσξίο επηηπρεία κέρξη πνπ
ην 2011 απνθαζίδεη λα ηνπνζεηήζεη ζην ιεγφκελν floor ζηελ ηζνηηκία EUR/CHF ζην
1.20, (λα κελ επηηξέςεη δειαδή ηελ εληζρχζε ηνπ θξάγθνπ έλαληη ηνπ επξψ θάησ απφ
ην 1.2) ην νπνίν φκσο θαη θαηάξγεζε πξφζθαηα.(Ηαλνπάξηνο 2015)
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Παξαηεξνχκε νηη εθηφο απν ηελ ηάζε, νη άιιεο δπν κεηαβιεηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο αθνπ pvalue=0.03<0.05 (Rate -1) θαη pvalue=0.04<0.05 (C) νπφηε
μαλαεθηηκάκαη αθαηξψληαο ηελ ηάζε.
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Δμαηξψληαο ηελ ηάζε απν ην ππφδεηγκα καο, ε νπφηα δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή,
θαη ηξέρνληαο κφλν κε ηελ ζηαζεξά C θαη ηηο παξειζνχζεο ηηκέο, παξαηεξνχκε νηη
θακκία απφ ηηο δπν ηειηθά δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή C: 0.3>0.05 θαη Rate -1 :
0.25>0.05 νπφηε μαλαεθηηκάκαη κφλν κε ηελ κεηαβιεηιε Rate -1.
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Σέινο παξαηεξνχκε νηη νχηε νη παξειζνχζεο ηηκέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αθνχ
pavalue=0.28>0.05 θαη ε πηζαλφηεηα πνπ καο δίλεη ην ADF είλαη 0.69>>0.05, έηζη
δηαπηζηψλνπκε νηη ε ηζνηηκία ηνπ ειβεηηθνχ θξάγθνπ έλαληη ηνπ ακεξηθάληθνπ
δνιαξίνπ αθνινπζεί random walk.

4.6 USD/CAD (Ακεξηθάληθν Γνιάξην/Καλαδηθό Γνιάξην)
Σν δνιιάξην ηνπ θαλαδά (καδη κε ην απζηξαιηαλφ θαη ην δνιιάξην Νεαο
Εειαλδίαο) απνθαιείηαη θαη „‟commodity currency‟‟ κηάο θαη ε νηθνλνκία ηνπ
Καλαδά βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ εμαγσγή πξψησλ πιψλ φπσο πεηξέιαην, ρξπζφ θαη
άιια. ην παξαθάησ γξάθεκα παξαθνινπζνχκε κηα ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηνπ
θαλαδηθνχ δνιιαξίνπ ηελ δεθαεηία 1992-2002 φπνπ θαη μεθηλάεη ε ελίζρπζε ηνπ, ηελ
πεξίνδν 2002-2008, κηα αλνδηθή ηάζε πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ ελίζρπζε ησλ ηηκψλ ηνπ
πεηξειαίνπ.
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USD/CAD
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ην θνξειφγξακκα παξαηεξνχκε νηη ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο κεηψλεηαη
ζηαδηαθά φζν πεξλάλε ηα lags. Σν παξαπάλσ είλαη έλα θιαζζηθφ κνηίβν ηπραίνπ
πεξηπάηνπ. πλερίδνπκε κε ηα ηεζη γηα εμαγσγή θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ.

ηελ πξψηε εθηίκεζε παξαηεξνχκε νηη ε ηάζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνχ
εζησ θαη νξηαθά pvalue=0.0526>0.05 νπφηε μαλαεθηηκάκε ρσξίο ηελ ηάζε.
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Παξαηεξνχκε νηη θακία απν ηηο κεηαβιεηέο καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% αθνχ pvalue=0.24>0.05 (γηα ηε κεηαβιεηε C) θαη
pvalue=0.256>0.05 ( γηα ηε κεηαβιεηή Rate -1), νπφηε μαλαεθηηκάκαη αθαηξψληαο
θαη ηελ ζηαζεξά C αλακέλσληαο νηη ε ρξνλνζεηξά δελ ζα είλαη ζηάζηκε.
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ηελ ηειεπηαία εθηήκεζε επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε random walk γηα ηελ ηζνηηκία
USD/CAD αθνχ ε κεηαβιεηή RATE (-1) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
pvalue=0.84>>0.05 θαη ε πηζαλφηεηα κνπ καο δίλεη ηα Dickey – Fuller Test = 0.665
άξα ζε επίπεδν ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηαο 5% δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ
κεδεληθή ππφζεζε δειαδή ε ρξνλνζεηξά εηλαη κε ζηάζηκε θαη αθνινπζεί ηπραίν
πεξίπαην.

4.7 NZD/USD (Γνιάξην Νέαο Εειαλδίαο/Ακεξηθάληθν Γνιάξην
Όπσο πξναλαθέξακε ην δνιιάξην ηεο Νέαο Εειαλδίαο απνηειεί άιιν έλα
„‟commodity currency‟‟ αθνχ θαη ε Οηθνλνκία ηεο Νέαο Εειαλδίαο βαζίδεηαη θη απηή
ζηελ εμαγσγε πξνηφλησλ. ην παξαθάησ γξάθεκα, αλ εμαηξέζνπκε ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε ηνπ 2008 παξαηεξνχκε κηα ζπλερφκελε αλνδηθή πνξεία γηα ην δνιιάξην ηεο
Νέαο Εειαλδίαο απφ ην 2002 έσο θαη ζήκεξα πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο φζν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ησλ εμαγσγψλ ηεο. Σν NZD
ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ επλνήζεθε επίζεο απφ ηα πςειά επηηφθηα πνπ δηαηεξεί έσο
θαη ζήκεξα ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Νέαο Εειαλδίαο.
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NZD/USD
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Έζησ θαη νξηαθά απνξξίπηνπκε ηελ ηάζε, ε νπνία δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%(pvalue=0.0516>0.05) θαη μαλαηξέρνπκε ρσξίο ηελ ηάζε.
Παξαηεξνχκε επίζεο νηη ηo Dickey – Fuller Test καο έρεη πξνζζέζεη 3 κεηαβιεηέο γηα
εμαγσγή θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ.
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Έρνληαο εμαηξέζεη ηελ ηάζε απφ ην ππφδεηγκα καο παξαηεξνχκε νηη θαη νη δπν
κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αθνχ γηα ηελ ζηαζεξά C έρνπκε
pvalue=0.014<0.05 θαη γηα ηελ κεηαβιεηή Rate(-1) pvalue=0.013>0.05 θαζψο θαη νηη
ε πηζαλφηεηα πνπ καο δίλεη ην ADF=0.11>0.05 θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα νηη ε
ηζνηηκία θηλείηαη ζε ηπραίν πεξίπαην κε drift ηνπ νπνίνπ ν ζπληειεζηήο είλαη 0,063
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Έρνληαο εμεηάζεη ηηο 7 θπξηφηεξεο ηζνηηκίεο ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο ηζνηηκίεο
ηεζζάξσλ ρσξψλ πνπ ζπλνξεχνπλ γεσγξαθηθά αλά δπν (νπεδηθή
Κνξψλα/Ννξβεγηθή Κνξψλα – Απζηξαιηαλφ Γνιάξην/Γνιάξην Νέαο Εειαλδίαο)
θαζψο επίζεο θαη κε κία αθξαία πεξίπησζε, απηε ηνπ Bitcoin (BTC/USD).

4.8 SEK/NOK (νπεδηθή Κνξώλα/Ννξβεγηθή Κνξώλα)
Αξρηθά, ζα εμεηάζνπκε ην απιφ γξάθεκα κε ηε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο ηεο ηζνηηκίαο
γηα πηζαλέο ηάζεηο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη θαη πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςηλ καο.

SEK/NOK

ην δηάγξακκα εκθαλίδεηαη κία πησηηθή ηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1992 θαη έπεηηα
παξαηεξνχκε κία αλαζηξνθή ηάζεο ην 2002 θαη ην 2003 αθνχ ε ηζνηηκία θηλήζεθε
πησηηθά ηελ πεξίνδν 1999-2001.
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Παξαηεξψληαο ην θνξειιφγξακκα γηα ηελ απφιπηε ηηκή ηεο ηζνηηκίαο βιέπνπκε έλα
κνηίβν πνπ δείρλεη πσο ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ. Οπφηε ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηηκή ηεο ηζνηηκίαο ζε πξψηεο δηαθνξέο γηα λα δνχκε εάλ
εμαθαλίδεηαη ε ζπζρέηηζε θαη φλησο ζηηο ινγαξηζκηθέο ηηκέο ηεο ηζνηηκίαο.

ην επφκελν καο βήκα ζα εθαξκφζνπκε ην ADF γηα λα εξεπλήζνπκε ηελ χπαξμε
κνλαδηαίαο ξίδαο θαη ζπλεπψο ηελ χπαξμε mean reversion ζηελ ηζνηηκία καο. Αξρηθά,
ζα εθηηκήζνπκε κε ζηαζεξφ φξν θαη ηάζε θαη ζα δνχκε θαηά πφζνλ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο ζαλ κεηαβιεηέο γηα λα ηηο θξαηήζνπκε ή λα ηηο αθαηξέζνπκε. Ζ εθηέιεζε
ηνπ test γίλεηαη αξρηθά ζε απφιπηεο ηηκέο θαη έπεηηα ζε πξψηεο δηαθνξέο, δειαδή ζηε
ινγαξηζκηθή ηηκή ηεο ηζνηηκία Απηφ είλαη ινγηθφ θαη κε βάζε ηελ χπαξμε
απηνζπζρέηηζεο πνπ έδεημε ην AC θαη ην PAC ζηηο απφιπηεο ηηκέο.
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Σν p-value(trend)>0,05 νπφηε ε ηάζε πξέπεη λα εμαηξεζεί απφ ην ππφδεηγκα καο.
Δθηηκψληαο θαη πάιη ρσξίο ηελ ηάζε ζα έρνπκε:
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Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ζε απφιπηα επίπεδα ηηκψλ ηεο ηζνηηκίαο ην p-value ηνπ
ADF είλαη ίζν κε 0,0285<0.05 άξα κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε ηεο κε
ζηαζηκφηεηαο θαη εθφζνλ φιεο νη κεηαβιεηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε ηζνηηκία SEK/NOK παξνπζηάδεη mean reversion.
πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν δεχγνο ηζνηηκηψλ παξαηεξνχκε ηελ
χπαξμε mean reversion ηφζν ζε απφιπηεο ηηκέο φζν θαη ινγαξηζκηθέο. Σν
ζπκπέξαζκα απηφ θαίλεηαη ινγηθφ αθνχ νη δχν ρψξεο-γείηνλεο έρνπλ ηζρπξνχο
εκπνξηθνχο δεζκνχο θαη νη νηθνλνκίεο ηνπο βξίζθνληαη ζε πεξίπνπ ίδηα επίπεδα θαη
γηα απηφ ην ιφγν παξαηεξνχκε ηελ ηηκή ηεο ηζνηηκίαο ηνπο λα κεηαβάιιεηαη πνιχ
θνληά ζην 1 πξνο 1. Αθφκε, νη δχν ρψξεο έρνπλ ζρεηηθά έλα ήξεκν νηθνλνκηθφ θαη
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη κε εμαίξεζε θάπνηεο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κεξηθέο
πεξηφδνπο, ε ηζνηηκία ηνπο γεληθά επηζηξέθεη ζε έλα κέζν επίπεδν καθξνρξφληα.
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4.9 AUD/NZD (Απζηξαιηαλό Γνιάξην/Γνιάξην Νέαο Εειαλδίαο)
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ηηκή ηεο ηζνηηκίαο αλάκεζα ζην δνιάξην ηεο
Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Οη δχν ρψξεο βξίζθνληαη γεσγξαθηθά ζε
θνληηλή απφζηαζε θαη έρνπλ ζρεηηθά παξφκνηεο νηθνλνκίεο. Παξφια απηά ηα
νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Απζηξαιίαο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξα θαζψο μεπεξλά ηε Νέα
Εειαλδία ζε πιεζπζκφ θαη έθηαζε. Σν εκπφξην κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ βξίζθεηαη ζε
πςειά επίπεδα θαη ππάξρνπλ πνιιέο ζπκθσλίεο θαηά θαηξνχο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο
εκπνξηθέο ζρέζεηο ηνπο. Πξψηα ε Απζηξαιία θαη έπεηηα ε Νέα Εειαλδία πηνζέηεζαλ
ην δνιάξην θαη αλ θαη έρνπλε γίλεη δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή
έλσζε ησλ δχν κεγάισλ λεζηψλ δελ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην κέρξη ζήκεξα.

AUD/NZD

ην γξάθεκα ηεο ηηκήο παξαηεξνχκε δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο δηαρξνληθά ελψ
εκθαλίδνληαη θαη δχν κεγάιεο θαζνδηθέο ηάζεηο, ε κία απφ ην 2000 έσο ην 2002 θαη ε
άιιε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012. ηελ πξψηε πεξίπησζε είρακε κία δηφξζσζε κε κία
ζηαδηαθή άλνδν κέρξη ην 2011 πνπ είρακε λέα πςειφηεξα επίπεδα γηα ηελ ηζνηηκία.
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ην θνξειιφγξακκα απηνζπζρέηηζεο βιέπνπκε ην ηππηθφ κνηίβν ηεο νινέλα θαη
κεηνχκελεο απηνζπζρέηηζεο αιιά θαη κία αληηζηξνθή ζην ηέινο. Παξφια απηά ζα
ρξεηαζηνχκε ην ADF γηα λα βγάινπκε πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε
ζηαζηκφηεηα ηεο ρξνλνζεηξάο.
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ην ADF pvalue ηεο κεηαβιεηήο trend είλαη κεγαιχηεξν απφ 0,05 νπφηε δελ έρνπκε
ζηνραζηηθή ηάζε άξα ζα εθαξκφζνπκε ην ηεζη κφλν κε ηε ζηαζεξά c θαη ηελ ηηκή ηεο
ηζνηηκίαο.
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ην δεχηεξν ηεζη ηφζν ε ζηαζεξά φζν θαη ε ηηκή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ελψ ην
pvalue ηνπ ADF είλαη, pvalue=0,11>0,05 θαη έηζη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο 5% δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ADF νπφηε έρνπκε
ηπραίν πεξίπαην ηεο ηζνηηκία κε drift ηνπ νπνίνπ ν ζπληειεζηήο ηζνχηαη κε 0,0636.

4.10 BTC/USD(Bitcoin/Ακεξηθάληθν Γνιάξην)
To Bitcoin απνηειεί κία ηδηάδνπζα πεξίπησζε ζηελ αγνξά ησλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Θα ιέγακε πσο απνηειεί πξντφλ ηεο ηερλνινγηθήο
εμέιημεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Πξφθεηηαη γηα ςεθηαθφ λφκηζκα ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2009 θαη κε ην νπνίν κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ
ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθά. Οη ζπλαιιαγέο απηέο αθνξνχλ θπξίσο αγνξέο αγαζψλ κέζα
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απφ sites ηνπ δηαδηθηχνπ. Αξρηθά, ην Bitcoin είρε κηθξή ζρεηηθή αμία ζε ζρέζε κε ην
δνιάξηα. Όκσο απφ ηα κέζα ηνπ 2012 θαη αθνχ έγηλε επξχηεξα γλσζηφ θαη άξρηζε λα
ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πην πνιχ, ε αμία ηνπ παξνπζίαζε αλνδηθή πνξεία. Πιένλ ην
Bitcoin δηαπξαγκαηεχεηαη ζηελ αγνξά forex ζαλ ηζνηηκία ζε ζρέζε κε ην δνιάξην. Θα
ην ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ αλάιπζε καο αλ θαη θαίλεηαη εχθνια πσο ε κηθξή δηάξθεηα
ηεο ζπλαιιαθηηθήο ηνπ πνξείαο φπσο θαη νη εκθαλείο ηάζεηο πνπ θαίλνληαη ζην
παξαθάησ γξάθεκα ηεο ηηκήο ηνπ είλαη αδχλαην λα καο νδεγήζνπλ ζε κηα πνξεία
αληηζηξνθήο πξνο ην κέζν.

BTC/USD

Παξαηεξνχκε πνιχ εχθνια απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πσο γηα ηελ πεξίνδν 20092012 δελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηνπ Bitcoin αιιά θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 2003 θαη κεηά ην δεχηεξν ηξίκελν βιέπνπκε κία εθξεθηηθή άλνδν ηεο
αμίαο ηνπ απφ κεξηθά ζεληο ηνπ δνιαξίνπ ζηα 1500 δνιάξηα. Έπεηηα ππάξρεη κία
κεγάιε δηφξζσζε ηεο ηηκήο κε κία κείσζε ζην επίπεδν ησλ 400 δνιαξίσλ. Θα
αλαιχζνπκε κε ηε γλσζηή καο κέζνδν ηελ ηζνηηκία ηνπ Bitcoin κε ην δνιάξην γηα λα
δνχκε θαη κία πεξίπησζε πνπ ην ADF δελ κπνξεί λα καο δψζεη αμηφπηζηα
απνηειέζκαηα.
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Σν ADF γηα ηα απφιπηα επίπεδα ηηκψλ καο δίλεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ζηαζεξάο θαη ηεο ηάζεο.

Δδψ θαίλεηαη πσο ε ζηαζεξά δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιά δελ έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα ηελ αθαηξέζνπκε θαη λα θξαηήζνπκε κφλν ηελ ηάζε. ε απφιπηεο
ηηκέο ην απνηέιεζκα είλαη αλακελφκελν αθνχ ε ηζρπξή παξνπζία ηεο ηάζεο νδεγεί
ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ηηκή αθνινπζεί ηπραίν πεξίπαην ρσξίο φκσο drift αθνχ ε
ζηαζεξά (c) πνπ δείρλεη ην κέγεζνο ηεο δηνιίζζεζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.
Ζ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδα απνξξίπηεηαη επίζεο, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο 5% αθνχ p-value=0,15. Σέινο, θαίλεηαη πσο ην δείγκα καο απφ κφλν
ηνπ δελ είλαη θαιφ αθνχ νη ζηαηηζηηθνί αξηζκνί πνπ δείρλνπλ ην πφζν θαιά
πξνζαξκνζκέλν είλαη, βξίζθνληαη ζε κε απνδεθηά επίπεδα.
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4.11 Δκπνξεύκαηα
Δπεηδή πιένλ πνιιά εκπνξεχκαηα (commodities) φπσο ν ρξπζφο, ην αζήκη, ην
πεηξέιαην, ε πιαηίλα θιπ. πξνζθέξνληαη γηα επέλδπζε απφ ηνπο online forex brokers
ζα εμεηάζνπκε επίζεο ηελ πνξεία θάπνησλ απφ ηα παξαπάλσ, παξφιν πνπ δελ
αλήθνπλ ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Γηαιέμακε ελδεηθηηθά δχν εκπνξεχκαηα ηα
νπνία είλαη πνιχ δεκνθηιή ηφζν γηα ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ
ζηηο αγνξέο δηαπξαγκάηεπζήο φζν θαη γηα ηελ ζηελή ζρέζε πνπ έρνπλ ηα επίπεδα
ηηκψλ ηνπο κε ηνπο νηθνλνκηθνχο ζπζρεηηζκνχο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε παγθφζκην
επίπεδν.

4.11.1 XAU/USD (Υξπζόο)
Ζ πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαρείξηζε ησλ
απνζεκάησλ πνπ δηαθξαηνχληαη απφ ηα Κεληξηθά Θεζαπξνθπιάθηα ησλ ρσξψλ αθνχ
απνηειεί έλα αζθαιέο θαηαθχγην (safe haven) ζε πεξηφδνπο θξίζεο αιιά θαη
εξγαιείν γηα άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Γεληθά, ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ παξνπζηάδεη
ηάζεηο αλφδνπ φηαλ ππάξρεη γεληθφηεξε πθεζηαθή θαηάζηαζε ζηελ νηθνλνκία αθνχ
ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε δηαθξάηεζε ρξήκαηνο ζεσξείηαη πην επηζθαιήο
επηινγή απφ ηελ θαηνρή ρξπζνχ ζε θπζηθή κνξθή. Δπίζεο, ε αγνξά θαη πψιεζε
πνζνηήησλ ρξπζνχ απφ ηηο ρψξεο επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηνπ ζε δηεζλέο επίπεδν.
Παξαηεξψληαο ην δηαρξνληθφ γξάθεκα απφ ηα ηέιε ηνπ 1960 κέρξη ζήκεξα βιέπνπκε
κεηά ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ θνληά ζηα 500 δνιάξηα/νπγθηά ηελ απφηνκε
αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξπζνχ απφ ην 2007 κέρξη ζήκεξα φπνπ άγγημε ηα 1900
δνιάξηα/νπγθηά. Δίλαη ζαθέο πσο ην πέξαζκα ησλ νηθνλνκηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν,
απφ ηηο ζρεηηθά ζηαζεξέο ή αθφκα θαη αλνδηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο απφ ην 1980
κέρξη ην 2006, ζηηο ζπλζήθεο θξίζεο ηνπ 2007 είρε άκεζε επίπησζε ζηελ ηηκή ηνπ
ρξπζνχ. Οη πνιίηεο θαη νη επελδπηέο ζηξάθεθαλ πξνο ηελ αγνξά ρξπζνχ θαη απηή ε
απμεκέλε δήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν εκπφξεπκα εθηίλαμε ηελ ηηκή ηνπ.
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Δμαηξψληαο ηελ ηάζε απφ ην ππφδεηγκα καο πνπ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
(pavlue=0.08>0.05) έρνπκε:
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Όπσο αλακελφηαλ θαη απφ ην γξάθεκα ηεο ηηκήο ε χπαξμε mean reversion δελ
επηβεβαηψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρξπζνχ θαζψο θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο καο δελ
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ε ηηκή πνπ καο δίλεη ην ADF είλαη 0.8348>>0.05.
πλεπψο, ζπκπεξαίλνπκε νηη ε ηηκή ηνπ ρξπζνχ έλαληη ηνπ ακεξηθάληθνπ δνιαξίνπ
(XAU/USD) αθνινπζεί ηπραίν πεξίπαην (random walk).
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4.11.2 Crude US Oil (Πεηξέιαην)
Σν αθαηέξγαζην πεηξέιαην (crude oil) απνηειεί αθφκε έλα δεκνθηιέο
εκπφξεπκα αθνχ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ νηθνλνκία θαη ηε βηνκεραλία κηαο θαη
απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο πξψηεο χιεο ζε πνιιαπιά ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, ηεο
επεμεξγαζίαο θαη ηεο κεηαθνξάο πξντφλησλ. Δπίζεο, απνηειεί βάζε γηα ηελ εμαγσγή
παξάγσγσλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ πξνζσπηθή θαηαλάισζε γηα
ζέξκαλζε κέρξη θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηηο κεηαθνξέο κε δηάθνξα κέζα. Οη
ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ εμαξηάηαη απφ θάπνηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο φπσο ε παξαγσγή
ηνπ αιιά θαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο φπσο ε πεξίπησζε ηνπ πνιέκνπ. Δίλαη ζαθέο
πσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη επξχηεξεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ησλ
πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ είλαη αζηαζείο απηφ αληαλαθιάηαη ζηελ ηηκή ηνπ
πεηξειαίνπ θαη θπζηθά έρεη πεξαηηέξσ επηπηψζεηο ζηε βηνκεραλία θαη ηνπο
θαηαλαισηέο. Βεβαίσο νη ηηκέο θαη ε παξαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ απνηειεί αληηθείκελν
δηαπξαγκάηεπζεο θαη θαζνξηζκνχ ζε επίπεδν δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο ν OPEC
αιιά δελ ζα αλαιχζνπκε πεξαηηέξσ ην ξφιν πνπ παίδνπλ ζηελ αγνξά ζε απηή ηελ
εξγαζία.
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ην παξαπάλσ ηεζη αξρηθά παξαηεξνχκε νηη ην Schwarz Criterion καο πξνζζέηεη
έλαλ αθφκα ηειεζηή. Δπίζεο, παξαηεξνχκε νηη ε ηηκε ηνπ pvalue ηεο κεηαβιεηήο ηεο
ηάζεο (@trend) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηα; 5%, πξάγκηα
ηα νπνίν καο δείρλεη νηη ε ρξνλνζεηξά καο έρεη ζηνρζηηθή ηάζε πνπ δεκηνπξγεί
πξφβιεκα ζην ππφδεηγκα καο. Ζ ηάζε απηή εμεγείηαη ηφζν απφ ηελ απφηνκε πηψζε
ηεο ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαηα ηεο πεξίνδνπ ηεο θξίζεο ηνπ 2008 φζν θαη απφ ηελ
θξίζε πνπ πεξλά ην πεηξέιαην ζηηο κέξεο καο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο ηειεπηαίνπο έμη
κήλεο φπνπ ε ηηκή ηνπ έπεζε απφ ηα 100$ ην βαξέιη ζηα 44$. Όπσο πξναλαθέξακε νη
παξνπζία ηάζεσλ δελ καο δίλεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα νπφηε μαλαηξέρνπκε ηελ
παιηλδφκεζε αθαηξφληαο ηελ ηάζε.
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ην ηειηθφ ηεζη πνπ πξαγκαηνπνηνχκε ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο ηάζεο θαη ηεο
ζηαζεξάο παξαηεξνχκε ην p-value ηνπ ADF ζην 0,31>0,05 άξα έρνπκε ηπραίν
πεξίπαην ζηηο ηηκέο ελψ απφ ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ αλεμαξηήησλ
κεηαβιεηψλ ζπκπεξάλνπκε ηελ ζεκαζία ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ ζηελ
δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ελψ θαίλεηαη πσο ζε ππνπεξηφδνπο φπσο κεηά
ηελ πεηξειατθή θξίζε ζην ηέινο ηνπ 1980 θαη πξηλ ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ θαη ην
Αθγαληζηάλ είρακε κία ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ πξηλ αξρίζεη ε απμεηηθή ηάζε
απφ ην 2001 θαη κεηά. Σέινο, έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηελ πνξεία ηεο ηηκήο απφ εδψ
θαη πέξα αθνχ είρακε κία ηεξάζηηα κείσζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη νδεγνχκαζηε
ζε επίπεδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.
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Κεθάιαην 6 - πκπεξάζκαηα
ηελ εξγαζία καο παξνπζηάζακε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά
ζπλαιιάγκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηηκέο ησλ ηζνηηκηψλ
δηαρξνληθά. Αξρηθά, θάλακε κία παξνπζίαζε ηεο αγνξάο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε
απηήλ θαη αλαιχζακε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη επελδπηέο θαη νη νηθνλνκηθέο
κεηαβιεηέο ζηε δηακφξθσζε ησλ ηζνηηκηψλ. Απφ εθεί θαη πέξα αλαιχζακε ηηο
κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επελδπηέο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ
ηζνηηκηψλ αιιά θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζεκειηψλεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο.
Δίδακε ηε δηαθνξά ζηελ αλάιπζε κεηαμχ ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη ιηαληθψλ
δηαπξαγκαηεπηψλ. Γίλνληαο βάξνο ζηε καθξνπξφζεζκε κεηαβνιή ησλ ηζνηηκηψλ, ζηε
ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο αζρνιεζήθακε κε ηηο ζεσξίεο ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ θαη ηεο
επηζηξνθήο ζην κέζν γηα λα εμεηάζνπκε πξαθηηθά αλ νη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ
ηζνηηκηψλ εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο ζεσξίεο απηέο. Λακβάλνληαο ππφςηλ
δηαρξνληθά δεδνκέλα θαη εθαξκφδνληαο ηα ζηαηηζηηθά ηεζη ηεο απηνζπζρέηηζεο θαη
ηνπ Augmented Dickey-Fuller ηεζη παξαηεξήζακε πσο νη πεξηζζφηεξεο
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξά ηπραίνπ πεξηπάηνπ ζε έλα
καθξνρξφλην πιαίζην. Απηφ είλαη ινγηθφ γηα πνιιέο ηζνηηκίεο θαη ζχκθσλν κε
παξφκνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, αθνχ ζε πνιιέο νηθνλνκίεο (φπσο ηεο Διβεηίαο,
ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο Απζηξαιίαο) έρνπκε παξέκβαζε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ή
άιισλ εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην επίπεδν ησλ ηζνηηκηψλ ζε
αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επίπεδα. Παξφια απηά ζε ηζνηηκίεο λνκηζκάησλ
ησλ πιένλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ βιέπνπκε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη γηα
απηφ ην ιφγν παξαηεξήζακε ηελ χπαξμε mean reversion ζε ηζνηηκίεο φπσο ηνπ Δπξψ
ζε ζρέζε κε ην Γνιάξην θαη ηεο Ννξβεγηθήο Κνξψλαο ζε ζρέζε κε ηε νπεδηθή
Κνξψλα. Δπίζεο, ζην ίδην ζπκπέξαζκα θηάζακε εμεηάδνληαο θαη κεζνπξφζεζκεο
πεξηφδνπο ηεο Βξεηαληθήο ηεξιίλαο ζε ζρέζε κε ην Γνιάξην. Σα απνηειέζκαηα καο
θαίλεηαη λα είλαη ζχκθσλα θαη κε ηε γεληθφηεξε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο
ζπλαιιάγκαηνο.
Όπσο παξνπζηάζακε θαη ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο
είλαη ζήκεξα ε κεγαιχηεξε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά παγθνζκίσο ηφζν απφ πιεπξάο
αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ φζν θαη απφ άπνςε φγθνπ ζπλαιιαγψλ πνπ
δηαπξαγκαηεχεηαη ζε απηή. Παξάιιεια νη ηερλνινγηθέο δνκέο πνπ ηε δηέπνπλ αιιά
θαη νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο επελδπηέο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηζνηηκηψλ ηελ θαζηζηνχλ αξθεηά απνηειεζκαηηθή
ζε επίπεδν πιεξνθφξεζεο. Δίλαη ινγηθφ, ινηπφλ, λα ππάξρεη κία ηζρπξφηεξε
παξνπζία πιεξνθνξηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε άιιεο αγνξέο φπσο νη
αγνξέο κεηνρψλ ή παξαγψγσλ πξντφλησλ. Σν ζπκπέξαζκα πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ
ηζνηηκηψλ παξνπζηάδεη καθξνρξφληα ηπραίν πεξίπαην έξρεηαη λα εληζρχζεη απηή ηελ
άπνςε. Βέβαηα ππάξρεη αθφκε πεξηζψξην γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ ζην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξα είδε
καζεκαηηθψλ κνληέισλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ δηαθφξσλ
παξακέηξσλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηηο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο θαη ζηε εμαγσγή
αθξηβέζηεξσλ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ. Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά
ηελ εμεηδίθεπζε ESTAR (exponential smooth transition autoregressive) θαη
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παξαιιαγέο ηνπ Dickey-Fuller ηεζη φπσο ην Dickey-Fuller Generalized Least Squares
(DFGLS) κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κία πην αθξηβήο αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.
Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ εξεπλψλ ζπκπίπηνπλ κε απηά ηεο εξγαζίαο καο
παξά ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηεο ζηαηηζηηθήο.43
Δλδηαθέξνλ επίζεο, ζα είρε θαη κία κειέηε νκαδνπνηψληαο ρψξεο κε θνηλά
γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εμεηάδνληαο δεχγε ηζνηηκηψλ κεηαμχ δηαθφξσλ
αζηαηηθψλ ή αθξηθαληθψλ ρσξψλ ή θαη ε εμέηαζε παιαηφηεξσλ δεδνκέλσλ
λνκηζκάησλ επξσπατθψλ ρσξψλ πξηλ ηελ πξνζρψξεζε ηνπο ζην επξψ.
πκπεξαζκαηηθά ε εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο ζηελ αγνξά
ζπλαιιάγκαηνο είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα θαζψο πξνζθέξεη ηελ αθνξκή γηα ηε
ζπδήηεζε θαη αλάιπζε δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ. πλδέζακε, ινηπφλ, ηα
απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο καο έξεπλαο κε δεηήκαηα φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, ε παξέκβαζε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αμία ησλ
εγρψξησλ λνκηζκάησλ. Δπηπξνζζέησο είδακε θαη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ φια απηά
ζπλνιηθά ζε ζρέζε κε ηε ζηξαηεγηθή ησλ επελδπηψλ βξαρππξφζεζκα θαη θπξίσο
καθξνπξφζεζκα.

43

Αrize, A. C., Malindretos, J. & Nam, K..Cointegration, Dynamic Structure, and the Validity of
Purchasing Power Parity inAfrican Countries, 2010
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