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Σύντοµη Περίληψη 

Επιλογή Υποδείγµατος και Προβλέψεις στα Πλαίσια Χρονολογικών Σειρών µε και χωρίς 

Μοναδιαίες Ρίζες 

 

του Θεολόγου Παντελίδη 

Επιβλέπων Καθηγητής: Νικήτας Πιττής 

 

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής 

Πανεπιστήµιο Πειραιώς 

 

Αυτή η διατριβή ερευνά τη προβλεπτική ικανότητα εναλλακτικών µοντέλων 

χρονοσειρών στην πρόβλεψη είτε του δεσµευµένου µέσου, είτε της δεσµευµένης 

διακύµανσης µιας (βαθµωτής ή διανυσµατικής) στοχαστικής διαδικασίας. Εξετάζεται 

επίσης ο ρόλος της ύπαρξης αιτιότητας κατά Granger (Granger causality) στις πρώτες 

ή/και δεύτερες ροπές της διαδικασίας, στη προβλεπτική ικανότητα αυτών των µοντέλων. 

Επιπλέον, µελετώνται ζητήµατα σχετικά µε την ανάλυση Impulse Response. Eιδικότερα, 

προτείνεται µια νέα µεθοδολογία για τον υπολογισµό της συµβολής µιας µεταβλητής 

στην διάρκεια µιας διαταραχής σε µια άλλη µεταβλητή. Σε αυτή τη µελέτη ερευνάται 

επίσης η δυνατότητα µερικών γνωστών κριτηρίων επιλογής µοντέλων να καθορίσουν το 

βέλτιστο µοντέλο για την πρόβλεψη της µεταβλητής ενδιαφέροντος. Η διατριβή 

αποτελείται από πέντε δοκίµια. Στο πρώτο δοκίµιο, παρουσιάζεται το "ισοδύναµο" 

µονοµεταβλητό αυτοπαλίνδροµο κινούµενου µέσου µοντέλο (ARMA) ενός στάσιµου, 

διµεταβλητού διανυσµατικού αυτοπαλίνδροµου VAR(1) µοντέλου και εξετάζεται η 

σχετική προβλεπτική ικανότητα των δύο παραµετροποιήσεων βάσει τόσο αναλυτικών 
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όσο και ασυµπτωτικών αποτελεσµάτων. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η ύπαρξη 

αιτιότητας κατά Granger µεταξύ των µεταβλητών του VAR µοντέλου είναι απαραίτητη 

συνθήκη ώστε οι προβλέψεις του VAR µοντέλου να είναι πιο ακριβείς από τις 

προβλέψεις του ARMA µοντέλου σε ότι αφορά το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (MSE). 

Επιπλέον, µε τη βοήθεια προσοµοιώσεων Monte Carlo ερευνάται η ισχύς των 

ασυµπτωτικών αποτελεσµάτων σε πεπερασµένα δείγµατα. Τα αποτελέσµατα 

αποκαλύπτουν την ανωτερότητα του VAR(1) µοντέλου σε σχέση µε το "ισοδύναµο" 

ARMA µοντέλο, ειδικά για τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις. Το δεύτερο δοκίµιο εισάγει 

µια νέα µεθοδολογία που στοχεύει στη µέτρηση της συµβολής µιας µεταβλητής στην 

διάρκεια µιας διαταραχής στη µεταβλητή ενδιαφέροντος. Η µεθοδολογία είναι 

βασισµένη στη σύγκριση της συνάρτησης Impulse Response ενός VAR µοντέλου µε τη 

συνάρτηση Impulse Response του “ισοδύναµου" ARMA µοντέλου της µεταβλητής 

ενδιαφέροντος. Το τρίτο δοκίµιο εστιάζει στην ύπαρξη της αιτιότητας κατά Granger στις 

πρώτες και δεύτερες ροπές οικονοµικών χρονοσειρών. Πιο συγκεκριµένα, το τρίτο 

δοκίµιο εξετάζει τον βαθµό επίδρασης της ύπαρξης αιτιότητας κατά Granger στο µέσο, 

στη συµπεριφορά µερικών πρόσφατα προτεινόµενων τεστ για τον έλεγχο αιτιότητας 

κατά Granger στη διακύµανση. Τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων Monte Carlo 

δείχνουν ότι το µοντέλο που χρησιµοποιείται για να φιλτράρει τις αλληλεπιδράσεις των 

υπό εξέταση µεταβλητών στο δεσµευµένο µέσο (πριν εξεταστεί η ύπαρξη ή µη 

αιτιότητας κατά Granger στη διακύµανση) πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την πιθανή 

ύπαρξη αιτιότητας κατά Granger στο µέσο. Ελλείψει ενός τέτοιου φιλτραρίσµατος, η 

παράβλεψη της ύπαρξης αιτιότητας στο µέσο οδηγεί σε σηµαντικές διαστρεβλώσεις 

µεγέθους (size distortions) των υπό εξέταση στατιστικών, προσκοµίζοντας λανθασµένες 
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ενδείξεις για ύπαρξη αιτιότητας κατά Granger στη δεσµευµένη διακύµανση των σειρών. 

Το τέταρτο δοκίµιο ερευνά την επίδραση της επιβολής άκυρων περιορισµών 

συνολοκλήρωσης (cointegration restrictions) ή της παράβλεψης έγκυρων περιορισµών 

συνολοκλήρωσης στη προβλεπτική ικανότητα ενός VAR µοντέλου. Εξετάζει επίσης την 

επίδραση της παράβλεψης της ύπαρξης επιδράσεων GARCH στην υπό εξέταση 

µεταβλητή, στη συµπεριφορά των τεστ συνολοκλήρωσης και στη προβλεπτική 

ικανότητα του VAR µοντέλου. Τα αποτελέσµατα αποκαλύπτουν ότι το "προβλεπτικό 

κόστος" της επιβολής άκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης είναι πολύ µεγαλύτερο από 

το "προβλεπτικό κόστος" της παράβλεψης έγκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης. 

Επιπλέον, σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, η ύπαρξη επιδράσεων GARCH 

αυξάνει το "προβλεπτικό κόστος" της λανθασµένης παραµετροποίησης. Τέλος, το 

πέµπτο δοκίµιο εστιάζει στην πρόβλεψη της δεσµευµένης διακύµανσης µιας 

χρονοσειράς. Πιο συγκεκριµένα, το τελευταίο δοκίµιο εξετάζει τους λόγους για την κακή 

προβλεπτική ικανότητα του GARCH(1,1) µοντέλου που παρατηρείται σε πολλές 

εµπειρικές µελέτες. Αντίθετα µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών, τα αναλυτικά 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6, αποδεικνύουν ότι το κριτήριο του 

µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (MSE) µπορεί να αξιολογήσει σωστά τη σχετική 

προβλεπτική ικανότητα του GARCH(1,1) µοντέλου µε ένα µοντέλο που υποθέτει 

σταθερή δεσµευµένη διακύµανση, δηλαδή οµοσκεδαστικότητα (homoscedasticity). 

Συµπεραίνεται ότι η φαινοµενικά κακή προβλεπτική ικανότητα του GARCH(1,1) 

µοντέλου που αναφέρεται σε πολλές εµπειρικές µελέτες οφείλεται στην λανθασµένη 

στατιστική µεθοδολογία που χρησιµοποιείται προκειµένου να αξιολογηθεί η σχετική 

προβλεπτική ακρίβεια των δύο µοντέλων. Τέλος, παρέχονται χρήσιµες προτάσεις για την 
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κατάλληλη στατιστική αξιολόγηση των προβλέψεων του GARCH(1,1) µοντέλου, µαζί µε 

µια εµπειρική εφαρµογή βασισµένη σε πέντε διµερείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες του 

δολαρίου των ΗΠΑ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Εισαγωγή και Επισκόπηση 

Η πρόβλεψη είναι ένας από τους κύριους στόχους της οικονοµετρίας. Οι προβλέψεις 

είναι χρήσιµες σε αυτούς που ασκούν οικονοµική πολιτική προκειµένου να βελτιωθεί η 

αποτελεσµατικότητά τους στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, οι περισσότερες επενδυτικές 

αποφάσεις είναι βασισµένες σε συγκεκριµένες προβλέψεις για τη µελλοντική κατάσταση 

της οικονοµίας. Προκειµένου να προβλεφθεί το µέλλον, ο ερευνητής πρέπει να 

προσδιορίσει την ύπαρξη συγκεκριµένων ιδιοτήτων στη συµπεριφορά των οικονοµικών 

σειρών, όπως η εποχικότητα και οι τάσεις, και να χρησιµοποιήσει αυτές τις ιδιότητες για 

να προβλέψει όσο το δυνατόν καλύτερα το µέλλον. Επιπλέον, η ύπαρξη σχέσεων 

αιτιότητας κατά Granger µεταξύ οικονοµικών σειρών µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον 

ερευνητή για να επιλέξει το βέλτιστο µοντέλο για την πρόβλεψη της µεταβλητής 

ενδιαφέροντος.  

Τα µοντέλα χρονοσειρών, όπως τα VAR και GARCH µοντέλα, είναι πιθανώς τα πιο 

συχνά χρησιµοποιηµένα οικονοµετρικά µοντέλα για να περιγράψει και να προβλέψει 

κάποιος τις µακροοικονοµικές ή/και χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές. Τα (διανυσµατικά) 

αυτοπαλίνδροµα µοντέλα είναι πολύ δηµοφιλή στις εµπειρικές µελέτες για την 

περιγραφή της δεσµευµένης µέσης τιµής µιας (οµάδας) µεταβλητής(ων). Η δηµοτικότητά 

τους οφείλεται στην απλότητά τους και η δυνατότητά τους να λάβουν υπόψη τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µεταβλητών του συστήµατος και έτσι τα VAR µοντέλα 

θεωρούνται ότι παρέχουν µια καλή προσέγγιση των ελλοχευόντων στοιχείων που 
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παράγουν τη στοχαστική διαδικασία (DGP). Τα GARCH µοντέλα χρησιµοποιούνται 

συχνά για να περιγράψουν την δεσµευµένη διακύµανση µιας (οµάδας) µεταβλητής(ων), 

δεδοµένου ότι κατορθώνουν να συλλάβουν τη µεταβλητότητα που παρατηρείται στη 

διακύµανση πολλών χρονοσειρών, ιδιαίτερα υψηλής συχνότητας (high-frequency data).  

Αυτή η διατριβή εστιάζει κυρίως στην έρευνα της προβλεπτικής ικανότητας 

εναλλακτικών µοντέλων χρονοσειρών στην πρόβλεψη είτε του δεσµευµένου µέσου, είτε 

της δεσµευµένης διακύµανσης µιας (βαθµωτής ή διανυσµατικής) στοχαστικής 

διαδικασίας. Εντούτοις, όπως αναφέρεται προηγουµένως, ο προσδιορισµός των σχέσεων 

αιτιότητας κατά Granger µεταξύ των οικονοµικών σειρών είναι κρίσιµος, έτσι ώστε ο 

ερευνητής να µπορεί να περιγράψει και να προβλέψει τη µεταβλητή ενδιαφέροντος 

κατάλληλα. Για αυτό το λόγο, αυτή η διατριβή εξετάζει τη δυνατότητα ορισµένων 

στατιστικών ελέγχων να εντοπίσουν την ύπαρξη σχέσεων αιτιότητας µεταξύ των 

οικονοµικών µεταβλητών, καθώς επίσης και την επίδραση αυτών των σχέσεων 

αιτιότητας στη προβλεπτική ακρίβεια των υπό εξέταση µοντέλων.  

Το υπόλοιπο αυτής της διατριβής οργανώνεται ως εξής. Στο κεφάλαιο 2 υπολογίζεται η 

"ισοδύναµη" µονοµεταβλητή, αυτοπαλίνδροµη, κινούµενου µέσου (ARMA) 

παραµετροποίησης ενός στάσιµου, διµεταβλητού, πρώτου βαθµού αυτοπαλίνδροµου 

VAR(1) µοντέλου και η σχετική προβλεπτική ακρίβεια των δύο παραµετροποιήσεων 

εξετάζεται. Σε όλο αυτό το κεφάλαιο υποθέτουµε ότι ο ερευνητής ενδιαφέρεται για την 

πρόβλεψη της πρώτης µεταβλητής του συστήµατος. Η σύγκριση των δύο εναλλακτικών 

παραµετροποιήσεων είναι βασισµένη είτε σε αναλυτικά αποτελέσµατα όταν υποθέτουµε 

ότι οι παράµετροι των µοντέλων είναι γνωστές, είτε σε ασυµπτωτικά αποτελέσµατα όταν 

εκτιµάµε τις παραµέτρους των µοντέλων. Και στις δύο περιπτώσεις, η σχετική 
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προβλεπτική απόδοση των δύο µοντέλων εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι αιτιότητας 

κατά Granger µεταξύ των µεταβλητών του VAR µοντέλου. Επιπλέον, στη παράγραφο 

2.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µιας προσοµοίωσης Monte Carlo που στοχεύει 

στην εξέταση της ισχύος των ασυµπτωτικών αποτελεσµάτων σε πεπερασµένα δείγµατα. 

Το πείραµα αποκαλύπτει ότι το VAR(1) µοντέλο ξεπερνά το "ισοδύναµο" ARMA 

µοντέλο, δίνοντας ακριβέστερες προβλέψεις για τη µεταβλητή ενδιαφέροντος. Η 

ανωτερότητα του VAR(1) µοντέλου είναι πιο έντονη για τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 

και τα µικρά δείγµατα.  

Το κεφάλαιο 3 περιγράφει µια νέα µεθοδολογία που στοχεύει στη µέτρηση της συµβολής 

µιας µεταβλητής στη διάρκεια των διαταραχών στη µεταβλητή ενδιαφέροντος. Η 

µεθοδολογία είναι βασισµένη στη σύγκριση της συνάρτησης Impulse Response (IRF) 

ενός VAR µοντέλου µε τη συνάρτηση Impulse Response της "ισοδύναµης" 

µονοµεταβλητής ΑRMA παραµετροποίησης της µεταβλητής ενδιαφέροντος. Παρέχονται 

οι συνθήκες για την ισοδυναµία των δύο IRFs και δίνονται επίσης οι αποδείξεις µερικών 

χρήσιµων ανισοτήτων µεταξύ των δύο IRFs. 

Το κεφάλαιο 4 εξετάζει τα αποτελέσµατα της ύπαρξης αιτιότητας στο δεσµευµένο µέσο 

δύο σειρών (όταν αυτή αγνοηθεί), στις ιδιότητες µεγέθους (size properties) µερικών 

πρόσφατα προτεινόµενων ελέγχων για την ύπαρξη αιτιότητας στη δεσµευµένη 

διακύµανση. Αυτό το ζήτηµα αναλύεται στα πλαίσια ενός διµεταβλητού VAR(1)  

µοντέλου, του οποίου τα σφάλµατα ακολουθούν ένα διµεταβλητό GARCH(1,1) µοντέλο. 

Τα αποτελέσµατα από τις προσοµοιώσεις Monte Carlo δείχνουν ότι οι έλεγχοι για την 

ύπαρξη αιτιότητας στη διακύµανση πάσχουν από έντονες διαστρεβλώσεις µεγέθους όταν 

αγνοηθεί η ύπαρξη αιτιότητας στο µέσο των υπό εξέταση σειρών. Εποµένως, προτού να 
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χρησιµοποιηθούν τα τεστ για τον έλεγχο ύπαρξης αιτιότητας στη διακύµανση, 

οποιαδήποτε σχέση εξάρτισης στο δεσµευµένο µέσο των εξεταζόµενων σειρών πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη από ένα κατάλληλο παραµετρικό µοντέλο που επιτρέπει ρητά την 

παρουσία αιτιότητας στο µέσο. 

Το κεφάλαιο 5 ερευνά την επίδραση της επιβολής άκυρων περιορισµών 

συνολοκλήρωσης ή της αγνόησης έγκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης στις 

εκτιµήσεις και ειδικά στις προβλέψεις ενός διµεταβλητού VAR(1) µοντέλου. Εξετάζουµε 

αρχικά ένα στάσιµο VAR, του οποίου όµως η µεγαλύτερη ρίζα, ,maxλ  βρίσκεται κοντά 

στη µονάδα, ενώ η άλλη ρίζα, ,minλ  είναι αρκετά µικρότερη της µονάδος. Σε αυτό το 

πλαίσιο, καθορίζουµε το «κόστος πρόβλεψης τύπου Ι» να είναι η επιδείνωση στην 

προβλεπτική ακρίβεια του VAR µοντέλου λόγω της επιβολής άκυρων περιορισµών 

συνολοκλήρωσης. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου η λανθασµένη παραµετροποίηση 

(misspecification) προκύπτει για τους αντίθετους λόγους, δηλαδή από την αγνόηση 

έγκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης. Τέτοιες περιπτώσεις µπορούν να προκύψουν 

όταν η maxλ  ισούται µε 1, ενώ η minλ  είναι µικρότερη αλλά πλησίον της µονάδος. Η 

επίδραση αυτού του τύπου λανθασµένης παραµετροποίησης στην προβλεπτική απόδοση 

του VAR µοντέλου ορίζεται ως το «κόστος πρόβλεψης τύπου ΙΙ». Με τη βοήθεια των 

προσοµοιώσεων Monte Carlo, µετράµε και τους δύο τύπους κόστους πρόβλεψης σε 

πραγµατικές καταστάσεις, όπου ο ερευνητής οδηγείται (ή παραπλανιέται) από τα 

συνηθισµένα τεστ στασιµότητας στην επιλογή της δοµής του µοντέλου. Εξετάζουµε τις 

περιπτώσεις ενός VAR(1) µοντέλου που έχει iid γκαουσσιανά (κανονικά) ή GARCH 

σφάλµατα. Για να διακρίνουµε µεταξύ της επίδρασης της µη γραµµικής εξάρτησης και 

εκείνης της λεπτοκύρτωσης, θεωρούµε επίσης VAR(1) µοντέλα που έχουν iid σφάλµατα 
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µε t(2) κατανοµή. Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης αποκαλύπτουν ότι το κόστος 

πρόβλεψης από την επιβολή άκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης είναι σηµαντικό, 

ειδικά για τα µικρά δείγµατα. Αντίθετα, το κόστος πρόβλεψης από την αγνόηση έγκυρων 

περιορισµών συνολοκλήρωσης είναι µικρό, αλλά µη αµελητέο. Σε όλες τις εξεταζόµενες 

περιπτώσεις, και οι δύο τύποι κόστους πρόβλεψης αυξάνονται µε την ένταση των 

GARCH φαινοµένων.  

Το Κεφάλαιο 6 εστιάζει στην πρόβλεψη της δεσµευµένης διακύµανσης µιας σειράς. 

Συγκεκριµένα, αυτό το κεφάλαιο στοχεύει στην εξέταση των λόγων για την κακή 

προβλεπτική απόδοση του GARCH(1,1) µοντέλου που παρατηρείται σε πολλές 

εµπειρικές µελέτες. ∆ιάφορες προηγούµενες εµπειρικές µελέτες συγκρίνουν τις 

προβλέψεις της δεσµευµένης διακύµανσης του GARCH(1,1) µοντέλου µε εκείνες ενός 

«αφελούς» µοντέλου που υποθέτει σταθερή δεσµευµένη διακύµανση 

(οµοσκεδαστικότητα) και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το GARCH(1,1) µοντέλο δεν 

παρέχει ακριβέστερες προβλέψεις από το οµοσκεδαστικό µοντέλο. Οι ερευνητές 

συγκρίνουν συνήθως τη σχετική προβλεπτική ακρίβεια των δύο µοντέλων µε τη βοήθεια 

ενός επιλεγµένου στατιστικού τεστ που είναι βασισµένο στο µέσο τετραγωνικό σφάλµα 

(MSE) των προβλέψεων. Μερικές πρόσφατες µελέτες υποστηρίζουν ότι η κακή 

προβλεπτική απόδοση των GARCH µοντέλων στις εµπειρικές µελέτες οφείλεται στη 

χρησιµοποίηση των τετραγώνων των σφαλµάτων ως προσέγγιση για την µη-

παρατηρήσηµη αληθινή δεσµευµένη διακύµανση, που καθιστά το κριτήριο MSE 

ακατάλληλο για την αξιολόγηση του GARCH(1,1) µοντέλου. Εντούτοις, τα αναλυτικά 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6 αποδεικνύουν ότι το κριτήριο MSE 

µπορεί να αξιολογήσει κατάλληλα την προβλεπτική απόδοση ενός GARCH(1,1) 



 6

µοντέλου σε σχέση µε ένα οµοσκεδαστικό µοντέλο. Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 

φαινοµενικά κακή προβλεπτική ακρίβεια του GARCH(1,1) µοντέλου που παρατηρείται 

στις εφαρµοσµένες µελέτες οφείλεται στην µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για την 

αξιολόγηση των µοντέλων. Τέλος, παρέχονται χρήσιµες προτάσεις για την κατάλληλη 

στατιστική αξιολόγηση των προβλέψεων του GARCH(1,1) µοντέλου, µαζί µε µια 

εµπειρική εφαρµογή βασισµένη σε πέντε διµερείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες για το 

δολάριο των ΗΠΑ.  

Τέλος, το κεφάλαιο 7 ολοκληρώνει αυτήν την διατριβή. Οι αλγόριθµοι παραγωγής των 

δεδοµένων στις προσοµοιώσεις, οι σχετικοί πίνακες αποτελεσµάτων, καθώς επίσης και οι 

αποδείξεις των προτάσεων και ληµµάτων της διατριβής παρέχονται στα παραρτήµατα Α-

F.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η "Ισοδύναµη" Μονοµεταβλητή ARMA Παραµετροποίηση 

ενός VAR(1) Μοντέλου 

2.1 Εισαγωγή  

Τα διανυσµατικά αυτοπαλίνδροµα µοντέλα κινούµενου µέσου όρου (VARMA) είναι τα 

πιο συχνά χρησιµοποιηµένα µοντέλα για την πρόβλεψη µακροοικονοµικών ή/και 

χρηµατοοικονοµικών χρονοσειρών. Είναι ευρέως γνωστό, ότι κάθε µια από τις 

συνιστώσες µεταβλητές ενός VARMA µοντέλου έχει µια “ισοδύναµη” µονοµεταβλητή 

αυτοπαλίνδροµη κινούµενου µέσου όρου (ARMA) παραµετροποίηση. Είναι αρκετά 

συχνό φαινόµενο οι εµπειρικοί ερευνητές να χρησιµοποιούν τα µονοµεταβλητά µοντέλα 

για να προβλέψουν τη µεταβλητή ενδιαφέροντος, αγνοώντας κατά συνέπεια τις 

δυναµικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µεταβλητών του συστήµατος. Εποµένως, θα 

ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί η σχετική προβλεπτική απόδοση των εναλλακτικών 

µοντέλων (µονοµεταβλητά και πολυµεταβλητά αυτοπαλίνδροµα µοντέλα). Η ερώτηση 

που τίθεται είναι εάν µια καλύτερη πρόβλεψη (δηλαδή πιο ακριβής από την άποψη ενός 

ειδικού κριτηρίου) της µεταβλητής ενδιαφέροντος λαµβάνεται µε τη χρησιµοποίηση 

µόνο του παρελθόντος της (στα πλαίσια ενός µονοµεταβλητού µοντέλου) ή µε τη 

χρησιµοποίηση του συνόλου των µεταβλητών του συστήµατος (στα πλαίσια ενός 

πολυµεταβλητού µοντέλου). Γενικά, αναµένεται ότι το πολυµεταβλητό µοντέλο πρέπει 

να αποδώσει καλύτερα, δεδοµένου ότι περιέχει τουλάχιστον τόσο πολλές πληροφορίες 

όσες και το µονοµεταβλητό µοντέλο και µια γενική αρχή λέει ότι ο ερευνητής δεν πρέπει 
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να πετύχει λιγότερα µε περισσότερες πληροφορίες. Σε πολλές περιπτώσεις, η 

ασυµπτωτική θεωρία κατορθώνει να συγκρίνει τις δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις. Στην 

πράξη, η εκτίµηση και η πρόβλεψη της µεταβλητής ενδιαφέροντος εκτελούνται µε τη 

χρησιµοποίηση ενός πεπερασµένου δείγµατος, το οποίο µπορεί να είναι πολύ µικρό σε 

µερικές περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, η ισχύς των ασυµπτωτικών αποτελεσµάτων πρέπει 

να εξεταστεί όταν χρησιµοποιούνται πεπερασµένα δείγµατα για την εκτίµηση των 

µοντέλων.  

Αυτό το κεφάλαιο συγκρίνει την προβλεπτική ικανότητα ενός διµεταβλητού, στάσιµου, 

αυτοπαλίνδροµου µοντέλου µηδενικού µέσου (VAR(1) µοντέλο) µε τις αντίστοιχες 

µονοµεταβλητές ARMA(2,1) παραµετροποιήσεις για κάθε µια από τις δύο συνιστώσες 

µεταβλητές. Εστιάζουµε κυρίως στην πρόβλεψη της πρώτης µεταβλητής της 

στοχαστικής διαδικασίας (αυτή είναι η µεταβλητή ενδιαφέροντος για αυτό το κεφάλαιο). 

Καταρχήν, υπολογίζουµε τη µονοµεταβλητή παραµετροποίηση της µεταβλητής 

ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια εξετάζεται η σχετική προβλεπτική ικανότητα των δύο 

εναλλακτικών παραµετροποιήσεων στις περιπτώσεις όπου οι παράµετροι των µοντέλων 

είναι γνωστές. Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (MSE) των προβλέψεων χρησιµοποιείται 

ως µέτρο της ακρίβειας. Επιπλέον, όταν οι παράµετροι του VAR(1) είναι άγνωστες και 

πρέπει να εκτιµηθούν, η ασυµπτωτική θεωρία χρησιµοποιείται για να συγκρίνει τη 

σχετική προβλεπτική απόδοση των δύο µοντέλων. Τέλος, η µέθοδος προσοµοίωσης 

Monte Carlo εφαρµόζεται για να ερευνηθεί η συµπεριφορά των µοντέλων σε 

πεπερασµένα δείγµατα. Παράγονται µια σειρά από εναλλακτικές στοχαστικές 

διαδικασίες και πέντε διαφορετικά µεγέθη δείγµατος και τέσσερις διαφορετικοί ορίζοντες 

πρόβλεψης εξετάζονται. Επιπλέον, το πείραµα Monte Carlo χρησιµοποιείται για να 
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εξετάσει τη δυνατότητα των τριών πιο ευρέως χρησιµοποιηµένων κριτηρίων επιλογής 

µοντέλων (δηλ. AIC (Akaike, 1974), SIC (Schwarz, 1978) και HQ (Hannan και Quinn, 

1979, Quinn, 1980)) να επιλέξουν το σωστό µοντέλο.  

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι όταν οι παράµετροι του συστήµατος είναι γνωστές, το 

VAR(1) µοντέλο δίνει καλύτερες προβλέψεις από το ARMA(2,1) µοντέλο σε όλες τις 

περιπτώσεις. Τα δύο µοντέλα γίνονται ισοδύναµα από την άποψη της πρόβλεψης της 

πρώτης συνιστώσας της στοχαστικής διαδικασίας, µόνο όταν δεν υπάρχει σχέση 

αιτιότητας κατά Granger από τη δεύτερη µεταβλητή του συστήµατος προς τη µεταβλητή 

ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση των άγνωστων και εποµένως εκτιµηµένων παραµέτρων, 

το VAR(1) µοντέλο παραµένει βέλτιστο για να προβλέψει τη µεταβλητή ενδιαφέροντος 

ασυµπτωτικά, εκτός αν δεν υπάρχει καµία αιτιότητα κατά Granger από τη δεύτερη 

µεταβλητή του συστήµατος προς τη µεταβλητή ενδιαφέροντος. Σε αυτή την περίπτωση, 

το µονοµεταβλητό µοντέλο µπορεί να είναι ανώτερο. Τέλος, το πείραµα Monte Carlo 

δείχνει ότι το VAR(1) µοντέλο είναι καλύτερο από το ARMA(2,1) µοντέλο σε όλες τις 

περιπτώσεις, τόσο για τις βραχυπρόθεσµες όσο και για τις µακροπρόθεσµες προβλέψεις. 

Η απόδοση του µονοµεταβλητού µοντέλου είναι πολύ κακή, ειδικά όταν 

χρησιµοποιούνται µικρά δείγµατα για την εκτίµηση των µοντέλων. Όσον αφορά στα 

κριτήρια επιλογής µοντέλων, το SIC συµπεριφέρεται καλύτερα από το AIC και το HQ, 

µε το AIC όντας το χειρότερο κριτήριο δεδοµένου ότι οδηγεί συχνά σε µοντέλα µε 

επιπλέον όρους (overspecified models).1  Επιπλέον, η προσοµοίωση διευκρινίζει ότι ένα 

“overspecified” µοντέλο οδηγεί πάντα σε χειρότερες προβλέψεις από το σωστό µοντέλο. 

Αφ' ετέρου, ένα “underspecified” µοντέλο µπορεί να δώσει καλύτερες προβλέψεις από το 

                                                 
1 Το AIC χαρακτηρίζεται από µια θετική ασυµπτωτική πιθανότητα να επιλέγει µοντέλα µε επιπλέον όρους 
(overspecified models). Σε πεπερασµένα δείγµατα, αυτή η τάση του AIC είναι πιο έντονη. 
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σωστό µοντέλο για µερικές ιδιαίτερες περιπτώσεις που εξετάστηκαν.  

Το κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής. Στην παράγραφο 2.2, υπολογίζουµε τη 

µονοµεταβλητή ARMA(2,1) παραµετροποίηση για καθεµιά από τις συνιστώσες 

µεταβλητές ενός διµεταβλητού VAR(1) µοντέλου. Στην παράγραφο 2.3, συγκρίνουµε 

αρχικά τη προβλεπτική ικανότητα του VAR(1) µοντέλου µε αυτήν της "ισοδύναµης" 

µονοµεταβλητής ARMA(2,1) παραµετροποίησης της πρώτης συνιστώσας της 

στοχαστικής διαδικασίας, βασισµένοι στην υπόθεση ότι οι παράµετροι των µοντέλων 

είναι γνωστές. Κατόπιν, η ασυµπτωτική θεωρία εφαρµόζεται για να επεκτείνει τα 

αποτελέσµατα στην περίπτωση των εκτιµηµένων παραµέτρων. Στην παράγραφο 2.4, 

εξετάζουµε την ισχύ των ασυµπτωτικών αποτελεσµάτων που παράγονται στην 

παράγραφο 2.3 σε πεπερασµένα δείγµατα µε τη βοήθεια µιας προσοµοίωσης Monte 

Carlo. Τέλος, η παράγραφος 2.5 ολοκληρώνει αυτό το κεφάλαιο.  

2.2 Η Μονοµεταβλητή ARMA Παραµετροποίηση µιας Στάσιµης 

VAR(1) ∆ιαδικασίας 

Ας υποθέσουµε ότι η )t2y,t1y(tY ′=  ακολουθεί µια στάσιµη VAR(1) διαδικασία:  

tU1tAYtY +−=   (2.1) 

όπου 







=

22a21a
12a11a

A , Rija ∈  και 0)Az2Idet( ≠−  για 1z ≤ .2  Επίσης, υποθέτουµε 

ότι το διάνυσµα σφάλµατος )u,u(U t2t1t ′=  είναι µια διαδικασία λευκού θορύβου (white 

noise process), δηλαδή 0)U(E t =  και 







σσ
σσ

=Σ=′

2212
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ust )UU(E  εάν st =  ή 

0)UU(E st =′  εάν st ≠ . Ο πίνακας uΣ  είναι θετικά ορισµένος.  

                                                 
2 Βλέπε Παράρτηµα Α.1 για τις ακριβείς συνθήκες στασιµότητας του VAR(1) µοντέλου. 
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Η ακόλουθη πρόταση ισχύει:  

Πρόταση (2,1): Έστω ότι η )y,y(Y t2t1t ′=  ικανοποιεί την (2.1). Τότε, κάθε συνιστώσα 

σειρά ity , i=1, 2 έχει µια µονοµεταβλητή ARMA(p,q) παραµετροποίηση, όπου 2p ≤  και 

1q ≤ .  

Απόδειξη: Βλέπε το πόρισµα 6.1.1. στο Lütkepohl (1993), σελίδα 232.  

Πιο συγκεκριµένα, η ARMA(p,q) παραµετροποίηση της t1y  είναι η ακόλουθη:  

1t11t12t1122122111t12211t1 eey)aaaa(y)aa(y −−− γ+=−++−   (2.2) 

όπου 2
1t1 )e(Var σ= , F

RQS
1

+±=γ  και 
1

1G2
1 γ=σ .  

Επιπλέον,  

,aaa2)a1(S 22
2
1212221211

2
22 σ+σ−σ+=   

,)aaaa(4)a4aa4(a)a2a1(Q 12111222
3
2212

2
12

2
12

2
22

2
12

2
22

4
12

2
11

2
22

4
22 σσ−−σ−+σ+σ−+=  

,aa4)aa2a2(R 221222
3
122211

2
12

2
22

2
12 σσ−σσ+=   

),aa(2F 11221212 σ−σ=   

112212121 aaG σ−σ= . 3 

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση προκύπτει όταν 0a12 = , δηλαδή όταν δεν υπάρχει καµία 

αιτιότητα κατά Granger από την t2y  στην t1y . Σε αυτή την περίπτωση, η µονοµεταβλητή 

παραµετροποίηση της t1y  γίνεται:  

11t11t122t12t122111t12211t1 )e(Var όeaeyaay)aa(y σ=που−=++− −−−   (2.3) 

                                                 
3 Ο υπολογισµός της (2.2) δίνεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α.2. Στο Παράρτηµα Α.3 υπολογίζεται η 
ARMA(2,1) παραµετροποίηση για τη δεύτερη συνιστώσα, t2y , της tY . 
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Στο παράρτηµα A.4, δείχνουµε ότι η (2.3) έχει την ίδια δοµή αυτοδιακύµανσης 

(autocovariance structure), δηλ. είναι ισοδύναµη, µε το ακόλουθο AR(1) µοντέλο:  

t11t111t1 uyay += −   (2.4) 

Στα ακόλουθα κεφάλαια θα αποδειχθεί ότι οι περιορισµοί µη-αιτιότητας κατά Granger 

διαδραµατίζουν έναν βασικό ρόλο στην ισοδυναµία µεταξύ των ARMA(2,1) και VAR(1) 

µοντέλων για την πρόβλεψη των µεταβλητών του συστήµατος   

2.3 Πρόβλεψη της t1y  : VAR(1) εναντίον “Ισοδύναµης” ARMA(2,1) 

Παραµετροποίησης  

Ας υποθέσουµε ότι ενδιαφερόµαστε για την πρόβλεψη της t1y . Η ανάλυση µέχρι τώρα, 

προτείνει δύο εναλλακτικές διαδικασίες για να το πραγµατοποιήσουµε αυτό. Κατ' αρχάς, 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το VAR(1) µοντέλο για να προβλέψουµε το πλήρες 

διάνυσµα tY  και εναλλακτικά µπορούµε να προβλέψουµε την t1y  άµεσα από τη 

µονοµεταβλητή ARMA(2,1) παραµετροποίηση της. Σε αυτή την ενότητα, συγκρίνουµε 

την προβλεπτική ακρίβεια αυτών των δύο εναλλακτικών µεθοδολογιών στα πλαίσια του 

κριτηρίου µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (MSE), όταν οι παράµετροι των µοντέλων 

είναι άγνωστες και πρέπει να εκτιµηθούν. Εξετάζεται τόσο η ασυµπτωτική περίπτωση, 

όσο και η περίπτωση πεπερασµένου δείγµατος. Σαν προοίµιο σε αυτήν την ανάλυση, 

συγκρίνουµε τις δύο µεθοδολογίες στη περίπτωση όπου οι παράµετροι των µοντέλων 

είναι γνωστές.  

2.3.1 Γνωστές Παράµετροι  

Βέλτιστες γραµµικές MSE προβλέψεις της VAR(1) διαδικασίας  

Έστω tΩ  όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες στην περίοδο t. Είναι ευρέως γνωστό ότι η 
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καλύτερη γραµµική MSE πρόβλεψη h-περιόδων, ),h(Yt   της htY +  για το VAR(1) 

µοντέλο δίνεται από:  

)1h(AYYA)h(Y tt
h

t −==  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι iht
i

1h

0i
t

h
ht UAYAY −+

−

=
+ ∑+= , το λάθος πρόβλεψης (FE) είναι:  

iht
i

1h

0i
tht UA)h(YY)h(FE −+

−

=
+ ∑=−=  

Το MSE της πρόβλεψης, είναι ίσο µε τη µήτρα συνδιακύµανσης, ),h(yΣ  του σφάλµατος 

πρόβλεψης, η οποία είναι:  

)A(A)h()]h(Y[MSE i
u

i
1h

0i
yt ′Σ=Σ= ∑

−

=

 

Είναι εύκολο να δει κανείς ότι η )h(yΣ  είναι µια φθίνουσα συνάρτηση του h . Ας 

εστιάσουµε στη µεταβλητή ενδιαφέροντος t1y : Η πρόβλεψη, ),h(y t1  το λάθος 

πρόβλεψης, )h(FE1  και το MSE της πρόβλεψης, ),h(
1yΣ  για τη µεταβλητή 

ενδιαφέροντος ,y t1  δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις:  

′Σ=Σ

=
=

1y1y

11

t1t1

F)h(F)h(

)h(FEF)h(FE
)h(YF)h(y

1

 

Στην περίπτωση που ο ορίζοντας πρόβλεψης, h , τείνει στο άπειρο, είναι εύκολο να 

δειχτεί ότι ,)A(A)h(lim y
i

u
i

0i
y Σ=′Σ∑=Σ

∞

=
 και ,)h(Ylim t 0=  όπου yΣ  είναι η µήτρα 

συνδιακύµανσησ  της tY . Εποµένως,  
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)yvar()](y[MSE)(

UAF)(FE

0)(y

t1t11y

iht
i

0i
11

t1

=∞=∞Σ

=∞

=∞

−+

∞

=
∑  

Βέλτιστες γραµµικές MSE προβλέψεις της ARMA(2,1) διαδικασίας  

Τώρα θα παρουσιάσουµε την πρόβλεψη, ,)h(y ARMAt1  το λάθος πρόβλεψης, ARMA1 )h(FE , 

και το MSE της πρόβλεψης, ,)h( ARMAy1
Σ  για τη µεταβλητή ενδιαφέροντος, στα πλαίσια 

του ARMA(2,1) µοντέλου, που καθορίζεται από (2.2). Θέτοντας 22111 aaA += , 

221121122 aaaaA −= , η βέλτιστη γραµµική MSE πρόβλεψη της t1y  είναι:  

1h όταν )2h(yA)1h(yA)h(y
1h  όταν  eyAyA)h(y

ARMAt12ARMAt11ARMAt1

t111t12t11ARMAt1

>−+−=
=γ++= −  

όπου t1ARMAt1 y)0(y = . Προκειµένου να υπολογιστούν τα ARMA1 )h(FE  και ARMAy )h(
1

Σ , 

χρειαζόµαστε την ακόλουθη ΜΑ(∞) παραµετροποίηση:  

iti
0i

t1 ey −

∞

=

Φ= ∑  

όπου  

,...2,1i  ,A jij

i

1j
ii =γιαΦ+γ=Φ −

=
∑  

µε ,1:0 =Φ  0:A j =  για 2j >  και 0i =γ  για 1i > . Κατόπιν, βρίσκουµε ότι:  

′
−

=

−+

−

=

ΦσΦ==Σ

Φ=

∑

∑

i
2
1i

1h

0i
ARMAt1ARMAy

iht1i

1h

0i
ARMA1

)]h(y[MSE)h(

e)h(FE

1

 



 15

Για την περίπτωση άπειρου χρονικού  ορίζοντα, δηλ. ,h ∞→  είναι εύκολο να δειχτεί ότι 

)yvar()h(lim t1i
2
1i

0i
ARMAy1

=ΦσΦ∑=Σ ′
∞

=
 και .0)h(ylim ARMAt1 =  Εποµένως, έχουµε:  

)yvar()](y[MSE)(

e)(FE

0)(y

t1ARMAt1ARMAy

iht1i
0i

ARMA1

ARMAt1

1
=∞=∞Σ

Φ=∞

=∞

−+

∞

=
∑  

Γενικότερα, ο Lütkepohl (1984, 1987) αποδεικνύει ότι η διαδικασία πρόβλεψης στα 

πλαίσια του αρχικού VAR µοντέλου και µετασχηµατίζοντας έπειτα την tY  για να 

πάρουµε την t1y , οδηγεί σε πιο ακριβείς προβλέψεις (ή τουλάχιστον όχι χειρότερες) από 

τη διαδικασία πρόβλεψης στα πλαίσια του µετασχηµατισµένου ARMA(2,1) µοντέλου. 

Γενικά, αποδεικνύει την ακόλουθη πρόταση:  

Πρόταση (2,2):  Έστω tY  µια στάσιµη, αντιστρέψιµη (invertible), Κ-διάστατη VARMA 

(p, q) διαδικασία, και έστω F µια )KM( ×  µήτρα µε τάξη (rank) M και tt FYZ = . 

Επιπλέον, συµβολίζουµε τις µήτρες των βέλτιστων προβλέψεων h-περιόδων για τις 

σειρές tY  και tZ  µε )h(yΣ  και )h(zΣ  αντίστοιχα. Τότε ο F)h(F)h( yz ′Σ−Σ  είναι 

θετικά ηµι-ορισµένος (positive semidefinite).  

Απόδειξη: Βλέπε Lütkepohl (1987).  

Στην παρούσα περίπτωση, η πρόταση (2.2) δηλώνει ότι ARMAyy )h()h(
11

Σ≤Σ  για κάθε 

πεπερασµένο h . Εντούτοις, όπως το h  αυξάνεται, η διαφορά µεταξύ των δύο µοντέλων 

µειώνονται. Ασυµπτωτικά, τα δύο µοντέλα είναι MSE-ισοδύναµα για την πρόβλεψη της 

t1y .  

Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξεταστεί η προβλεπτική ακρίβεια των δύο εναλλακτικών 

µοντέλων όταν η µεταβλητή ενδιαφέροντος δεν προκαλείται κατά Granger από την άλλη 
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µεταβλητή του συστήµατος. Από την άποψη των παραµέτρων του µοντέλου, αυτό 

σηµαίνει ότι 0a12 = . Σε εκείνη την περίπτωση, η ακόλουθη πρόταση ισχύει:  

Πρόταση (2,3):  Όταν 0a12 = , το VAR(1) µοντέλο που δίνεται στη (2.1) και το 

ARMA(2,1) µοντέλο της t1y  που δίνεται στη (2.2) δίνουν ισοδύναµες προβλέψεις σε ότι 

αφορά το κριτήριο MSE.  

Απόδειξη:  Βλέπε παράρτηµα A.5.  

Μέχρι τώρα υποθέταµε ότι οι παράµετροι των µοντέλων ήταν γνωστές. Αυτή είναι 

µάλλον µια µη ρεαλιστική υπόθεση, δεδοµένου ότι στην πράξη τα µοντέλα πρέπει να 

εκτιµηθούν. Η ακόλουθη υποενότητα ερευνά την προβλεπτική ακρίβεια των δύο 

εναλλακτικών µοντέλων όταν χρησιµοποιούνται οι εκτιµηµένες παράµετροι.  

2.3.2 Εκτιµηµένες Παράµετροι (ο Βαθµός (Order) των Μοντέλων Υποτίθεται ότι 

είναι Γνωστός)  

Τώρα χαλαρώνουµε τη (µη ρεαλιστική) υπόθεση των γνωστών παραµέτρων και 

συµβολίζουµε µε α̂  τον εκτιµητή ελαχίστων τετραγώνων (LS) της )A(veca = . Κατόπιν, 

η πρόβλεψη για χρονικό ορίζοντα h,   )h(ˆ
tΥ , του  tY  είναι:  

Yth  AYth  1
 

Σε αυτήν την περίπτωση, το λάθος πρόβλεψης,  )h(EF̂ , και το MSE της πρόβλεψης, 

),h(ˆ
yΣ  δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις:  

FEh  Yth  Yth  Yth  Yth  Yth  Yth 
i0

h1

AiUthi  Yth  Yth

yh  yh  MSE Yth  Yth
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Ο Lütkepohl (1987) αποδεικνύει ότι  

T Yth  Yth
d
 N0,h

 

όπου  

h  E Yth
a 

a
Yth

a 
  

Αυτό το αποτέλεσµα προτείνει ότι µπορούµε να προσεγγίσουµε το ))h(Ŷ)h(Y(MSE tt −    

µε το )h(T
1 Ω . Κατά συνέπεια, µπορούµε να πούµε ότι:  

yh  yh  1
Th  

Η προηγούµενη εξίσωση δηλώνει ότι το MSE της πρόβλεψης είναι το άθροισµα δύο 

όρων, από τους οποίους ο πρώτος παράγεται στα πλαίσια του µοντέλου γνωστών 

παραµέτρων, ενώ ο δεύτερος όρος περιγράφει την αβεβαιότητα που προκαλείται στις 

προβλέψεις, µε την αντικατάσταση των παραµέτρων των µοντέλων µε (τις συνεπείς) 

εκτιµήσεις τους. Εντούτοις, όταν χρησιµοποιούνται µεγάλα δείγµατα για την εκτίµηση 

των παραµέτρων, η αβεβαιότητα εκτίµησης µπορεί να αγνοηθεί στην αξιολόγηση του 

MSE των προβλέψεων.  

Προκειµένου να δώσουµε µια αναλυτική φόρµουλα για το )h(Ω , πρέπει να 

υπολογίσουµε το a
)h(Yt

′∂
∂ :  

ii1h
t

1h

0i

ii1h
1h

0i
2t

h

2t
t

h
t

A)A(Y
a

)A(vec]A)A()[IY(

a
)A(vec)IY(

a
YA

a
)h(Y

⊗′=
′∂

∂
⊗′⊗=

=
′∂

∂
⊗=

′∂
∂

=
′∂

∂

−−′
−

=

−−
−

=

′

′

∑∑
 

Εποµένως,  

′−−−−−
−

=

−

=

ΣΣΣ′=Ω ∑∑ j
u

i
y

j1h1
y

i1h
1h

0j

1h

0i

AA]A)A[(tr)h(  
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Η πρόβλεψη, και το MSE της πρόβλεψης για τη µεταβλητή ενδιαφέροντος, ,y t1  δίνονται 

από τις ακόλουθες εξισώσεις:  

y1th  F1AhYT

y1h  F1yhF1
  1

T F1hF1


 

Στην περίπτωση που ο ορίζοντας πρόβλεψης γίνεται άπειρος, ,h ∞→  ο ασυµπτωτικός 

όρος διακύµανσης τείνει σε µηδέν, αφού 0YA t
h → , το οποίο στη συνέχεια υπονοεί ότι   

yh  yh  y.  

Εποµένως,  

y1t  0

y1  vary1t
 

Τώρα ας στρέψουµε την προσοχή µας στην εκτιµηµένη ARMA(2,1) παραµετροποίηση 

για τη t1y . Συµβολίζουµε µε  θ̂  τον εκτιµητή µέγιστης πιθανοφάνειας του διανύσµατος 

ϑ , που αποτελείται από τις παραµέτρους του ARΜΑ µοντέλου, όπως καθορίζονται στη 

(2.2). Τότε, η ασυµπτωτική θεωρία λέει ότι: ),0()ˆ(T d
θΣΝ→θ−θ  

όπου θΣ  είναι το αντίστροφο της µήτρας πληροφόρησης (information matrix).  

Είναι απλό να δείξει κανείς ότι παρόµοια µε τη περίπτωση του VAR(1) µοντέλου, µια 

κατάλληλη προσέγγιση του MSE, ARMAy )h(ˆ
1

Σ  της πρόβλεψης ARMAt1 )h(ŷ  είναι:  

y1hARMA  y1hARMA  1
T y1h

 

όπου  

y1h  E y1th
 



y1th 
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είναι η διακύµανση της ασυµπτωτικής κατανοµής του ))h(y)h(ŷ(T t1t1 − . Παρόµοια µε 

τη διµεταβλητή περίπτωση, ,0)h(1y →ω  για ,h ∞→  που µε τη σειρά του υπονοεί ότι 

y1hARMA  y1hARMA  vary1t.     

 

2.3.3 Σύγκριση της Προβλεπτικής Ακρίβειας του VAR(1) Μοντέλου και του 

"Ισοδύναµου" ARMA(2,1) Μοντέλου  

Συγκρίνουµε τώρα το MSE του VAR(1) µοντέλου και του "ισοδύναµου" ARMA(2,1) 

µοντέλου. ∆ιακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

Περίπτωση (1): 0a12 ≠  

Εάν η αιτιότητα κατά Granger είναι παρούσα και τα µοντέλα έχουν γνωστές 

παραµέτρους, τότε για σταθερά h και T , έχουµε δείξει ότι .)h()h( ARMA1y1y Σ<Σ  Σε αυτή 

την περίπτωση, µπορεί επίσης να αποδειχθεί ότι ARMA1y1y )h(ˆ)h(ˆ Σ<Σ , δεδοµένου ότι το 

Τ είναι αρκετά µεγάλο. Αυτό σηµαίνει ότι η αυστηρή ανισότητα µεταφέρεται και στην 

περίπτωση των εκτιµηµένων παραµέτρων.  

Περίπτωση (2a): 0a12 =  και εκτίµηση µε περιορισµούς (restricted estimation) 

Σε αυτήν την περίπτωση, αποδείχθηκε ότι .)h()h( ARMA1y1y Σ=Σ  O Lütkepohl (1987) 

δείχνει ότι εάν ο περιορισµός µη-αιτιότητας κατά Granger λαµβάνεται υπόψη στη 

διαδικασία εκτίµησης, η ανισότητα F)h(F)h( x1y ′Ω≥ω  µπορεί επίσης να αποδειχθεί. 

Εποµένως, .)h(ˆ)h(ˆ
ARMA1y1y Σ≤Σ  

Περίπτωση (2b): 0a12 =  και εκτίµηση χωρίς περιορισµούς (unrestricted estimation)  

Εάν αυτός ο περιορισµός ( 0a12 = ) αγνοείται στο στάδιο εκτίµησης, τότε είναι ασαφές 
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εάν η ανισότητα F)h(F)h( x1y ′Ω≥ω  συνεχίζει να κρατά. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

προβλέψεις που λαµβάνονται µε τη βοήθεια του µονοµεταβλητού ARMA(2,1) µοντέλου 

µπορούν να είναι MSE-ανώτερες από εκείνες που λαµβάνονται από το VAR(1) µοντέλο.  

Είναι σαφές ότι στα πεπερασµένα δείγµατα δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για την 

ανωτερότητα του VAR(1) µοντέλου έναντι του “ισοδύναµου” ARMA(2,1) µοντέλου. 

Εποµένως, στην επόµενη ενότητα εξετάζουµε τη σχετική προβλεπτική ικανότητα των 

δύο εναλλακτικών µοντέλων σε πεπερασµένα δείγµατα µε τη βοήθεια µιας 

προσοµοίωσης Monte Carlo. Κατ' αυτό τον τρόπο, θα ανακαλύψουµε εάν τα 

ασυµπτωτικά αποτελέσµατα παραµένουν έγκυρα στα πεπερασµένα δείγµατα.  

2.4 Προσοµοίωση Monte Carlo  

Σε αυτή την ενότητα, η µέθοδος προσοµοίωσης Monte Carlo (MC) εφαρµόζεται για να 

ερευνηθεί η ισχύς σε πεπερασµένα δείγµατα των ασυµπτωτικών αποτελεσµάτων που 

παρουσιάστηκαν στη προηγούµενη ενότητα. Επιπλέον, η προσοµοίωση εξετάζει την 

απόδοση τριών κριτηρίων που χρησιµοποιούνται ευρέως σε εµπειρικές µελέτες για την 

επιλογή οικονοµετρικού µοντέλου. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζονται το κριτήριο 

πληροφόρησης του Akaike (AIC), το κριτήριο πληροφόρησης του Schwarz (SIC) και το 

κριτήριο πληροφόρησης των Hannan-Quinn (HQ). Ελέγχουµε πόσο συχνά κάθε κριτήριο 

επιλέγει το σωστό µοντέλο, ένα µοντέλο µε λιγότερες παραµέτρους (underspecified 

model) ή ένα µοντέλο µε επιπλέον παραµέτρους (overspecified model).4 Τέλος, 

σχολιάζουµε την επίδραση λανθασµένης παραµετροποίησης (misspecification) στην 

προβλεπτική ακρίβεια. Είναι γνωστό ότι η λανθασµένη παραµετροποίηση σε ότι αφορά 

                                                 
4 Για τα τρία υπό εξέταση κριτήρια επιλογής µοντέλου, η πιθανότητα να επιλεγεί ένα underspecified 
µοντέλο τείνει στο 0 καθώς το µέγεθος δείγµατος Τ τείνει στο άπειρο. Για το SIC και το HQ, , η 
πιθανότητα να επιλεγεί ένα overspecified µοντέλο τείνει στο 0 καθώς το µέγεθος δείγµατος Τ τείνει στο 
άπειρο. 
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το βαθµό (order) του µοντέλου προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στους εκτιµητές (λιγότερο 

αποδοτικοί ή ακόµα και µεροληπτικοί), ανάλογα µε την ελλοχεύουσα αληθινή 

στοχαστική διαδικασία.  

Ο σχεδιασµός της µελέτης MC είναι ο ακόλουθος: Πραγµατοποιήσεις από διάφορα 

διµεταβλητά VAR(1) µοντέλα παράγονται και τα MSEs των προβλέψεων των 

διαφορετικών µοντέλων υπολογίζονται. Γενικά, η διαδικασία παραγωγής στοιχείων 

(DGP) της tY  που χρησιµοποιείται σε αυτό το πείραµα δίνεται από την (2.1). 

Ενδιαφερόµαστε για την πρόβλεψη της t1y  και χρησιµοποιούµε δέκα διαφορετικά 

µοντέλα για να το κάνουµε. Αυτά είναι: τα διµεταβλητά VAR(1), VAR(2) και VAR(3) 

µοντέλα και τα µονοµεταβλητά AR(1), AR(2), AR(3), ARMA(1,1), ARMA(2,1), 

ARMA(3,1) και ARMA(2,2) µοντέλα. Σταθεροί όροι συµπεριλαµβάνονται σε όλα τα 

µοντέλα, δεδοµένου ότι στην πλειοψηφία των εφαρµοσµένων µελετών, µια σταθερά 

συµπεριλαµβάνεται στα εκτιµηµένα µοντέλα. Τα VAR(2), VAR(3), ARMA (3,1) και 

ARMA(2,2) µοντέλα είναι overspecified. Κατά συνέπεια, αναµένεται ότι το MSE αυτών 

των µοντέλων θα είναι πάντα µεγαλύτερο από αυτό του αληθινού µοντέλου. Οι 

προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι το MSE των προβλέψεων αυξάνεται όσο 

µεγαλώνει η διαφορά µεταξύ του αληθινού και του εκτιµηµένου βαθµού του 

αυτοπαλίνδροµου µοντέλου. Εντούτοις, µεταξύ των άλλων ο Bhansali (1981) σχολιάζει 

ότι η επίδραση του overspecification στο MSE της πρόβλεψης h-περιόδων είναι της 

τάξης )T(O 1− και εποµένως για µεγάλα µεγέθη δείγµατος δεν είναι σηµαντική. 

Όταν 0a12 ≠ , τα ΑR(1), AR(2) και AR(3) µοντέλα είναι underspecified. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η επίδραση της λανθασµένης παραµετροποίησης δεν είναι σαφής και 

εξαρτάται από το αληθινό DGP και το µέγεθος δείγµατος Τ. Όπως οι Kunitomo και 
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Yamamoto (1985) έχουν δείξει, σε µερικές περιπτώσεις ένα underspecifed µοντέλο 

µπορεί να δώσει προβλέψεις µε µικρότερο MSE από αυτό του αληθινού µοντέλου. Στο 

πείραµά µας, είναι ιδιαίτερα πιθανό να επιλεγούν underspecifed µοντέλα όταν το Τ είναι 

µικρό και η αιτιότητα κατά Granger από τη t2y στη t1y  είναι ήπια. Τέλος, όταν 0a12 = , 

το αληθινό DGP είναι ένα AR(1) µοντέλο και εποµένως τα AR(2) και AR(3) µοντέλα 

είναι σε αυτήν την περίπτωση overspecified.  

Για κάθε ένα από τα εξεταζόµενα DGPs, 5000 επαναλήψεις (replications) 

πραγµατοποιούνται και αποτελέσµατα για τέσσερις διαφορετικούς ορίζοντες πρόβλεψης 

(h=1, 2, 5 και 10) και πέντε διαφορετικά µεγέθη δείγµατος (T=30, 50, 100, 200 και 500) 

υπολογίζονται. Για κάθε επανάληψη, ένα δείγµα µεγέθους T+20 παράγεται αρχικά. 

Κατόπιν, οι πρώτες 20 παρατηρήσεις απορρίπτονται για να ελαχιστοποιήσουµε την 

επίδραση των αρχικών τιµών (initial value effect). Κρατάµε επίσης τον αριθµό 

παρατηρήσεων που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση σταθερό ανάµεσα στα µοντέλα 

επειδή η θεωρία αποκαλύπτει ότι αυτό είναι απαραίτητο για έγκυρες συγκρίσεις των 

µοντέλων (NG και Perron, 2001). Οι ορίζοντες πρόβλεψης που εξετάζονται µας 

επιτρέπουν να ερευνήσουµε τη συµπεριφορά των µοντέλων τόσο σε βραχυπρόθεσµες 

όσο και σε µακροπρόθεσµες προβλέψεις. Η περίοδος που ξεκινάει η διαδικασία 

πρόβλεψης είναι η τελευταία περίοδος του δείγµατος που χρησιµοποιείται για την 

εκτίµηση των µοντέλων. Υπολογίζουµε το MSE των προβλέψεων για h-περιόδους 

µπροστά για καθένα από τα µοντέλα µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

MSEh  1
5000 

i1

5000
y1th 

y 1th2

 

όπου ht1y +  είναι η αληθινή τιµή του 1y  για την περίοδο ht +  και )h(ŷ t1  είναι η 
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εκτιµηµένη τιµή που δίνεται από κάθε µοντέλο.  

Τα έξι DGPs που χρησιµοποιούνται στο πείραµα αναφέρονται στον πίνακα A1a.5  Η τιµή 

µερικών παραµέτρων κρατιέται σταθερή σε όλη την προσοµοίωση. Αυτές οι παράµετροι 

είναι: 12211 =σ=σ  και 5.012 =σ . Οι σηµαντικότεροι συντελεστές του VAR(1) µοντέλου 

όταν ενδιαφερόµαστε για τη πρόβλεψη της t1y  είναι ο 11a  και ειδικά ο 12a . Ο πρώτος 

( 11a ) ελέγχει την εµµονή (persistence) της t1y  όταν κρατιούνται οι υπόλοιποι 

συντελεστές του µοντέλου σταθεροί, ενώ ο δεύτερος ελέγχει εάν η t2y  προκαλεί κατά 

Granger τη t1y . Εποµένως, χρησιµοποιούνται διαφορετικές τιµές αυτών των δύο 

παραµέτρων στο παραγόµενο DGP προκειµένου να εξεταστεί η επίδρασή τους στην 

προβλεπτική ακρίβεια των δέκα µοντέλων (εστιάζουµε κυρίως στη σύγκριση του 

VAR(1) µοντέλου και του ARMA(2,1) µοντέλου). Σε όλες τις περιπτώσεις, στους 

συντελεστές δίνονται τιµές που δεν παραβιάζουν τη στασιµότητα της VAR(1) 

διαδικασίας. Εντούτοις, σχεδόν µη στάσιµα (nearly unstable) DGPs εξετάζονται 

προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση της ύπαρξης ριζών του χαρακτηριστικού 

πολυωνύµου του VAR(1) µοντέλου πλησίον της µονάδας στο MSE των προβλέψεων. 

Για κάθε ένα από τα εξεταζόµενα DGPs, οι δύο ιδιοτιµές της µήτρας συντελεστών A  

του VAR(1) µοντέλου αναφέρονται στον πίνακα A1a. Ο πίνακας A1b περιέχει τις 

“ισοδύναµες” ARMA(2,1) παραµετροποιήσεις της t1y  για κάθε µια από τις διαδικασίες 

που εξετάζονται.  

 

2.4.1 Ο Ρόλος της Αιτιότητας κατά Granger  

Τα πρώτα τρία DGPs επιλέγονται κατάλληλα για να ερευνήσουν το ρόλο της αιτιότητας 
                                                 
5 Όλοι οι πίνακες αυτού του κεφαλαίου δίνονται στο Παράρτηµα Α.6. 
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κατά Granger στην προβλεπτική ακρίβεια των µοντέλων. Σε αυτό το µέρος της 

προσοµοίωσης η τιµή του 11a  τίθεται ίση µε 5.0 . Τα MSEs για καθένα από τα δέκα 

εκτιµηµένα µοντέλα για την DGP-1 και για δείγµα ,30T =  ,50  ,100  200  και 500  

αναφέρονται στους πίνακες Α2a-A2e αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για τις 

DGP-2 και DGP-3 παρουσιάζονται στους πίνακες A3a-A3e και A4a-Α4e αντίστοιχα.  

Στις DGP-1 και DGP-3, θέτουµε 0a12 ≠ . Αυτό σηµαίνει ότι η t2y  προκαλεί κατά 

Granger τη t1y . Εποµένως, η θεωρία προτείνει ότι όταν υποθέσουµε ότι οι παράµετροι 

των µοντέλων είναι γνωστές, το VAR(1) µοντέλο δίνει καλύτερες προβλέψεις από το 

ARMA(2,1) µοντέλο, αλλά τα δύο µοντέλα τείνουν να γίνουν ισοδύναµα καθώς ο 

ορίζοντας πρόβλεψης αυξάνεται (το MSE και των δύο µοντέλων τείνει στην αδέσµευτη 

διακύµανση της t1y  για ∞→h ). Από την άλλη, στο DGP-2 θέτουµε 0a12 = . Για αυτή 

τη διαδικασία η t2y  δεν προκαλεί κατά Granger τη t1y . Σε αυτό το πλαίσιο, η θεωρία 

προτείνει ότι για γνωστές παραµέτρους, το VAR(1) µοντέλο είναι ισοδύναµο µε το 

ARMA(2,1) µοντέλο για κάθε ορίζοντα πρόβλεψης h. Έτσι, αυτή η διαδικασία είναι 

κατάλληλη για τη σύγκριση των προβλέψεων που δίνονται από τα VAR(1) και ARMA 

(2,1) µοντέλα επειδή οι διαφορές του MSE που προκύπτουν οφείλονται µόνο στην 

αβεβαιότητα εκτίµησης και όχι στη δοµή της DGP. Όλα αυτά τα θεωρητικά 

αποτελέσµατα είναι προφανή στο πρώτο µέρος των πινάκων A2a, A3a και A4a. 

Παραδείγµατος χάριν, για τη πρώτη εξεταζόµενη DGP, η διαφορά µεταξύ των µοντέλων 

είναι 37,3% για h=1, αλλά η διαφορά µικραίνει καθώς το h αυξάνεται (διαφορά 0,03% 

για h=10).  

Η ασυµπτωτική θεωρία δείχνει ότι για τις DGP-1 και DGP-3, το VAR(1) µοντέλο 

παραµένει βέλτιστο για την πρόβλεψη της t1y  ακόµα και όταν πρέπει να εκτιµήσουµε τις 



 25

παραµέτρους των µοντέλων. Εντούτοις, όταν δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας κατά 

Granger από τη t2y  στη t1y  (αυτό συµβαίνει στη DGP-2) και χρησιµοποιούνται 

εκτιµηµένα µοντέλα για να παραχθούν οι προβλέψεις, η ασυµπτωτική θεωρία δείχνει ότι 

το µονοµεταβλητό ARMA(2,1) µοντέλο µπορεί να είναι MSE-ανώτερο από το VAR(1) 

µοντέλο. Παρόλα αυτά, η προσοµοίωση αποκαλύπτει ότι όταν χρησιµοποιούνται 

πεπερασµένα δείγµατα για να εκτιµηθούν οι παράµετροι των µοντέλων, οι προβλέψεις 

του VAR(1) µοντέλου είναι πάντα ακριβέστερες από εκείνες του ARMA(2,1) µοντέλου, 

ιδιαίτερα όταν η t2y  προκαλεί κατά Granger τη t1y . Η ανωτερότητα του διµεταβλητού 

µοντέλου είναι προφανέστερη για τα µικρά δείγµατα και τις βραχυπρόθεσµες 

προβλέψεις. Όταν το µέγεθος του δείγµατος µεγαλώνει ή/και αυξάνεται ο ορίζοντας 

πρόβλεψης h, η διαφορά µεταξύ των δύο µοντέλων µειώνεται. Παραδείγµατος χάριν, για 

τη DGP-1, όταν χρησιµοποιούνται h=1 και ένα δείγµα 30 παρατηρήσεων για την 

εκτίµηση, το MSE του ARMA(2,1) µοντέλου είναι κατά 55,14% µεγαλύτερο από αυτό 

του εκτιµηµένου VAR(1) µοντέλου. Η διαφορά µειώνεται στο 37,83% όταν 

χρησιµοποιείται ένα δείγµα 200 παρατηρήσεων. Επιπλέον για T=200 και h=10, τα δύο 

µοντέλα είναι σχεδόν ισοδύναµα (διαφορά 0,16%). 

Τα αποτελέσµατα σχετικά µε τα υπόλοιπα µοντέλα που εξετάζονται µπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής:  

(ι) Για τη πρώτη DGP, τα διµεταβλητά µοντέλα συµπεριφέρονται καλύτερα από τα 

µονοµεταβλητά, ειδικά για τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις. Τα µονοµεταβλητά µοντέλα 

δεν λαµβάνουν υπόψη το σηµαντικό ρόλο της t2y . Το AR(1) είναι το χειρότερο µοντέλο. 

Εντούτοις, τα πράγµατα αλλάζουν εντυπωσιακά για τις άλλες δύο DGPs που 

εξετάζονται. Για τη DGP-2, το AR(1) µοντέλο δίνει τις καλύτερες προβλέψεις 
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ξεπερνώντας το VAR(1) µοντέλο. Αυτό είναι λογικό δεδοµένου ότι το αληθινό DGP 

είναι ένα AR(1) µοντέλο και το VAR(1) µοντέλο είναι overspecified. Για τη DGP-3, η 

απόδοση των VAR(1) και AR(1) µοντέλων είναι σχεδόν ίδια. Ο λόγος που συµβαίνει 

αυτό είναι ότι όταν το 12a  είναι κοντά στο µηδέν ( 1.0a12 =  στη DGP-3), η t2y  δεν είναι 

πολύ σηµαντικός παράγοντας για την πρόβλεψη της t1y . Εποµένως, το AR(1) µοντέλο 

παραµένει ένα καλό µοντέλο για την πρόβλεψη της t1y .  

(II) Όπως αναµέναµε, όλα τα overspecified µοντέλα παράγουν προβλέψεις µε υψηλότερο 

MSE από αυτό του αληθινού µοντέλου. Όταν χρησιµοποιούµε ένα overspecified 

µοντέλο, πάρα πολλές παράµετροι εκτιµούνται και η δειγµατική µεταβλητότητα 

(sampling variability) λόγω της εκτίµησης είναι µεγαλύτερη απ'ό,τι στην περίπτωση του 

σωστού µοντέλου. Αυτό οδηγεί στην κακή προβλεπτική απόδοση. Αφ' ετέρου, η 

συµπεριφορά των underspecified µοντέλων εξαρτάται από τη δοµή του αληθινού 

µοντέλου και το µέγεθος του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση. Σε 

µερικές από τις εξεταζόµενες περιπτώσεις τα underspecified µοντέλα δίνουν 

ακριβέστερες προβλέψεις από το αληθινό ARMA(2,1) µοντέλο (παραδείγµατος χάριν 

στη DGP-1, το AR(2) µοντέλο ξεπερνά το ARMA(2,1) µοντέλο). Βέβαια, τα µοντέλα 

που αγνοούν σηµαντικούς όρους οδηγούν σε πολύ κακές προβλέψεις (το AR(1) µοντέλο 

στη DGP-1 είναι ένα παράδειγµα).  

(III) Γενικά, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η σχετική απόδοση (ταξινόµηση) των δέκα 

µοντέλων που εξετάζονται σε αυτήν την έρευνα είναι παρόµοια για όλα τα εξεταζόµενα 

µεγέθη δείγµατος. Γενικά, καθώς το µέγεθος δείγµατος αυξάνεται, το MSE όλων των 

µοντέλων µειώνεται. Αυτό απεικονίζει το γεγονός ότι η συνεισφορά της µεταβλητότητας 

εκτίµησης στο MSE µειώνεται µε το αυξανόµενο µέγεθος δείγµατος.  
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Στρέφουµε τώρα την προσοχή µας στη µελέτη των τριών κριτηρίων επιλογής µοντέλου, 

τα οποία είναι τα AIC, SIC και HQ. Η έρευνα για τη συµπεριφορά του AIC γίνεται ως 

εξής: Για κάθε επανάληψη, η τιµή του κριτηρίου υπολογίζεται για κάθε εκτιµηµένο 

µοντέλο (για τα τρία διµεταβλητά µοντέλα, η τιµή του AIC της πρώτης εξίσωσης 

εξετάζεται). Εάν το κριτήριο επιλέγει ένα µονοµεταβλητό µοντέλο, κατόπιν αυτό το 

µοντέλο χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη και το MSE των προβλέψεων υπολογίζεται. 

∆ιαφορετικά, εάν το κριτήριο επιλέγει ένα διµεταβλητό µοντέλο για τη t1y , στρέφουµε 

την προσοχή µας στο µοντέλο που επιλέγεται για τη t2y . Κατόπιν, ο συνδυασµός των 

δύο επιλεγµένων µοντέλων (ένα µοντέλο για τη t1y  και ένα άλλο ένα για τη t2y ) 

χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη. Παραδείγµατος χάριν, ας υποθέσουµε ότι το AIC 

επιλέγει το VAR(1) µοντέλο για τη t1y  και το AR(2) µοντέλο για τη t2y . Τότε, το ΑR(2) 

µοντέλο χρησιµοποιείται αρχικά για να προβλέψει τη t2y  και κατόπιν αυτές οι 

προβλέψεις χρησιµοποιούνται για να προβλέψουµε τη t1y  (µε τη χρησιµοποίηση της 

πρώτης εξίσωσης του VAR(1) µοντέλου). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για το SIC και 

το HQ  

Τα αποτελέσµατα σχετικά µε τη συµπεριφορά του AIC για τις πρώτες τρεις DGPs και για 

όλους τους εξεταζόµενους ορίζοντες πρόβλεψης αναφέρεται στα τµήµατα A,B και C του 

πίνακα A8a. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για το SIC και το HQ αναφέρονται στα 

τµήµατα A,B και C των πινάκων A8b και A8c αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα µπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής:  

(ι) Όλα τα κριτήρια φαίνονται να είναι σε θέση να προσδιορίσουν αν ένα µοντέλο 

πολλών µεταβλητών ή αν ένα µονοµεταβλητό µοντέλο είναι βέλτιστο για την πρόβλεψη 
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της µεταβλητής ενδιαφέροντος. Στη πρώτη DGP πού η t2y  προκαλεί κατά Granger τη 

t1y , τα κριτήρια επιλέγουν ένα VAR µοντέλο αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο της 

t2y  για την πρόβλεψη της t1y . Αυτό ισχύει για όλα τα µεγέθη δείγµατος εκτός από 

T=30. Για ένα τόσο µικρό δείγµα (T=30) τα κριτήρια πληροφόρησης επιλέγουν συχνά 

ένα µονοµεταβλητό µοντέλο για τη t1y . Στη δεύτερη DGP πού η t2y  δεν προκαλεί κατά 

Granger τη t1y , τα κριτήρια είναι σε θέση να δείξουν ότι η t2y   είναι µη σηµαντική για 

την πρόβλεψη της t1y . Εποµένως, επιλέγουν ένα µονοµεταβλητό µοντέλο 

(παραδείγµατος χάριν, το SIC επιλέγει ένα µονοµεταβλητό µοντέλο σε περισσότερο από 

95% των περιπτώσεων για όλα τα εξεταζόµενα µεγέθη δείγµατος).  

(II) Το SIC συµπεριφέρεται καλύτερα από το AIC και το HQ, ειδικά στα µικρά δείγµατα.  

Το AIC και σε ένα µικρότερο βαθµό το HQ, έχουν µια τάση να επιλέγουν overspecified 

µοντέλα. Αυτό επιβεβαιώνει τη γνωστή τάση του AIC για επιλογή overspecified 

µοντέλων. Αφ' ετέρου, οι προηγούµενες µελέτες έχουν αποκαλύψει ότι το SIC τείνει να 

επιλέξει το µοντέλο µε τις ελάχιστες υστερήσεις. Αυτή η «ιδιότητα» λειτουργεί σαν 

πλεονέκτηµα για το SIC στο πείραµα MC µας, δεδοµένου ότι το αληθινό µοντέλο είναι 

VAR(1). Εντούτοις, όταν χρησιµοποιούνται δείγµατα 500 παρατηρήσεων, τα κριτήρια 

είναι λίγο πολύ ισοδύναµα (από την άποψη του MSE). Τέλος, η ανωτερότητα του SIC 

είναι προφανέστερη για τις µικρές τιµές του 12a  (δηλ. όταν η επίδραση της t2y  επάνω 

στη t1y  είναι  ήπια).  

(III) Η συµπεριφορά των κριτηρίων δεν επηρεάζεται από τις διαφορετικές DGPs που 

εξετάζονται σε αυτήν την µελέτη. Τα MSEs των κριτηρίων είναι πολύ κοντά στο MSE 

του σωστού µοντέλου. Κατά συνέπεια, ένας ερευνητής, που δεν είναι σίγουρος για την 
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αληθινή DGP, είναι καλύτερο να στηριχθεί στα κριτήρια πληροφόρησης για να επιλέξει 

ένα µοντέλο.  

Τα πρώτα τρία DGPs είχαν ως σκοπό να δώσουν έµφαση στο ρόλο της αιτιότητας κατά 

Granger στην προβλεπτική ακρίβεια των µοντέλων. Η προσοµοίωση Monte Carlo δείχνει 

ότι το VAR(1) µοντέλο είναι καλύτερο από το ARMA(2,1) µοντέλο για τη πρόβλεψη της 

t1y . Το VAR(1) µοντέλο είναι βέλτιστο ανεξάρτητα από το αν η t2y  προκαλεί κατά 

Granger τη t1y  ή όχι. Η χρήση του ARMA(2,1) µοντέλου για τη πρόβλεψη της t1y  

µπορεί να οδηγήσει σε τεράστιο MSE, ειδικά όταν χρησιµοποιείται µικρό δείγµα για την 

εκτίµηση. Επιπλέον, τα τρία κριτήρια πληροφόρησης φαίνονται ικανά να δείξουν εάν 

πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα διµεταβλητό ή µονοµεταβλητό µοντέλο για τη 

πρόβλεψη της t1y . 

 2.4.2 Ο Ρόλος της Εµµονής (Persistence) της Στοχαστικής ∆ιαδικασίας 

Είναι τώρα χρήσιµο να εξεταστεί ο ρόλος της εµµονής στην προβλεπτική ακρίβεια των 

µοντέλων. Η εµµονή της t1y  ελέγχεται από τη παράµετρο 11a , δεδοµένου ότι οι 

υπόλοιπες παράµετροι παραµένουν σταθερές. Στη τέταρτη DGP που εξετάζεται, το 11a  

τίθεται ίσο µε 0,9. Η ARMA(2,1) παραµετροποίηση της t1y  είναι: 

1t1t12t11t1t1 e1092.0ey87.0y4.1y −−− −+−=  όπου 3736.1)evar( t1 = .  

Αφού 0a12 ≠ , το VAR(1) µοντέλο δίνει τις ακριβέστερες προβλέψεις από το 

ARMA(2,1) µοντέλο όταν οι παράµετροι των µοντέλων είναι γνωστές. Τα θεωρητικά 

MSEs δίνονται στο πρώτο µέρος του πίνακα A5a. Για τις προβλέψεις µίας-περιόδου 

µπροστά, το VAR(1) µοντέλο είναι καλύτερο από το ARMA(2,1) µοντέλο κατά 37,4%. 

Η διαφορά µειώνεται σε 1,95% για h=10.  
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Όταν οι παράµετροι εκτιµώνται, το VAR(1) µοντέλο παραµένει βέλτιστο για την 

πρόβλεψη της µεταβλητής ενδιαφέροντος. Έχει το ελάχιστο MSE µεταξύ των δέκα 

µοντέλων για όλους τους ορίζοντες πρόβλεψης και για όλα τα µεγέθη δείγµατος που 

εξετάζονται. Η απόδοση του ARMA(2,1) µοντέλου είναι κακή, ακόµη και για h=5 και 

h=10. Η διακύµανση αυξάνεται καθώς το µέγεθος του δείγµατος µειώνεται. Το VAR(2) 

είναι το δεύτερο καλύτερο µοντέλο. Όπως πριν, το SIC συµπεριφέρεται καλύτερα από τα 

άλλα δύο κριτήρια, ειδικά για τα µικρά δείγµατα και τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις. Τα 

αποτελέσµατα για τη DGP-4 παρουσιάζονται στους πίνακες A5a-A5e.  

Προκειµένου να αποκαλυφθεί ο ρόλος της εµµονής, συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα 

αυτής της DGP µε τα αποτελέσµατα της πρώτης DGP. Στη DGP-4, η t1y  είναι πιο 

επίµονη (persistent) απ'ό,τι στη DGP-1. Τα αποτελέσµατα αποκαλύπτουν ότι σε γενικές 

γραµµές η υψηλότερη εµµονή οδηγεί σε υψηλότερο MSE για h>1. Επιπλέον, τα 

µονοµεταβλητά µοντέλα που αγνοούν το δεύτερο αυτοπαλίνδροµο όρο συµπεριφέρονται 

πολύ άσχηµα. Η απόδοση του ARMA(2,1) µοντέλου επιδεινώνεται σχετικά µε αυτή του 

VAR(1) µοντέλου. Τέλος, η σχετική απόδοση των κριτηρίων πληροφόρησης δεν 

επηρεάζεται από το βαθµό εµµονής της σειράς.  

Στη πέµπτη DGP, το 11a  τίθεται ίσο µε 1.1.  Σε αυτήν την περίπτωση, αυξάνουµε το 

βαθµό εµµονής της σειράς και η στοχαστική διαδικασία είναι τώρα κοντά στο να γίνει 

ασταθής (unstable) (το µέτρο των δύο ιδιοτιµών είναι 0.97). Τα αποτελέσµατα, που 

παρουσιάζονται στους πίνακες A6a-A6e, δείχνουν µία αύξηση του MSE για όλα τα 

εκτιµηµένα µοντέλα. Για h=10, τα MSEs γίνονται δύο φορές υψηλότερα από εκείνα στη 

προηγούµενη DGP. Εντούτοις, η συµπεριφορά των κριτηρίων επιλογής δεν επηρεάζεται. 

Η τελευταία DGP είναι παρόµοια µε την πέµπτη αλλά θέτουµε τώρα το 12a  κοντά στο 
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µηδέν, έτσι ώστε η t2y  να µη προκαλεί κατά Granger την t1y . Τα αποτελέσµατα, που 

παρουσιάζονται στους πίνακες A7a-A7e, είναι παρόµοια µε εκείνα της τρίτης DGP.  

Εν περιλήψει, η προσοµοίωση αποκαλύπτει ότι το VAR(1) µοντέλο είναι πάντα 

καλύτερο από το ARMA(2,1) µοντέλο για την πρόβλεψη της t1y . Αυτό συµβαίνει ακόµα 

και όταν η t2y  δεν προκαλεί κατά Granger τη t1y . Όσο µικρότερο το µέγεθος δείγµατος 

που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση, τόσο µεγαλύτερη η διαφορά µεταξύ του MSE των 

δύο µοντέλων. Το VAR(1) µοντέλο είναι βέλτιστο τόσο για τις βραχυπρόθεσµες όσο και 

για τις µακροπρόθεσµες προβλέψεις. Είναι προφανές ότι εάν ένας ερευνητής 

χρησιµοποιεί το µονοµεταβλητό ARMA(2,1) µοντέλο αντί του διµεταβλητού VAR(1) 

µοντέλου, οι αποκτηθείσες προβλέψεις θα είναι ανακριβείς, ειδικά όταν χρησιµοποιείται 

ένα µικρό δείγµα για την εκτίµηση.  

Όπως αναµέναµε, όλα τα overspecified µοντέλα παράγουν προβλέψεις µε υψηλότερο 

MSE από αυτό του αληθινού µοντέλου. Αντίθετα, ένα underspecified µοντέλο µπορεί να 

δώσει ακριβέστερες προβλέψεις από το αληθινό µοντέλο. Όσον αφορά στα κριτήρια 

πληροφόρησης, το SIC συµπεριφέρεται καλύτερα από το AIC και το HQ, ειδικά στα 

µικρά δείγµατα.  Το AIC επιλέγει συχνά overspecified µοντέλα και το ίδιο ισχύει επίσης 

για το HQ (σε µικρότερο βέβαια βαθµό). Εντούτοις, όλα τα κριτήρια φαίνονται να είναι 

σε θέση να προσδιορίσουν αν ένα πολυµεταβλητό ή µονοµεταβλητό µοντέλο είναι 

βέλτιστο για την πρόβλεψη της µεταβλητής ενδιαφέροντος.  

2.5 Συµπεράσµατα  

Σε αυτό το κεφάλαιο παραγάγαµε την "ισοδύναµη" µονοµεταβλητή ARMA(2,1) 

παραµετροποίηση της πρώτης συνιστώσας σειράς ενός διµεταβλητού VAR(1) µοντέλου. 

Συγκρίνουµε έπειτα τις δύο εναλλακτικές παραµετροποιήσεις σε ότι αφορά τη 
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δυνατότητάς τους να παραγάγουν ακριβείς προβλέψεις για τη µεταβλητή ενδιαφέροντος 

t1y  βασισµένοι στο κριτήριο µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (MSE). Τα θεωρητικά 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι όταν υποθέσουµε ότι οι παράµετροι των µοντέλων είναι 

γνωστές, το VAR(1) µοντέλο δίνει ακριβέστερες προβλέψεις από το ARMA(2,1) 

µοντέλο δεδοµένου ότι η δεύτερη συνιστώσα σειρά του VAR(1) µοντέλου προκαλεί 

κατά Granger την t1y . ∆ιαφορετικά, τα δύο µοντέλα γίνονται MSE-ισοδύναµα για την 

πρόβλεψη της t1y  Επίσης, η ασυµπτωτική θεωρία δείχνει ότι το VAR(1) µοντέλο 

παραµένει βέλτιστο για την πρόβλεψη της µεταβλητής ενδιαφέροντος όταν οι 

παράµετροι των µοντέλων εκτιµώνται. Και πάλι όµως, η ανωτερότητα του VAR(1) 

µοντέλου στηρίζεται στην υπόθεση ότι η t2y  προκαλεί κατά Granger την t1y . Εάν όµως,  

η t1y  δεν προκαλείται κατά Granger από την t2y , τότε το µονοµεταβλητό µοντέλο 

µπορεί να είναι ακριβέστερο από το VAR(1) µοντέλο.  

Με τη βοήθεια των προσοµοιώσεων Monte Carlo εξετάζουµε τη ισχύ των 

προαναφερθέντων θεωρητικών αποτελεσµάτων σε πεπερασµένα δείγµατα. Τα 

αποτελέσµατα αποκαλύπτουν ότι το VAR(1) µοντέλο παράγει ακριβέστερες προβλέψεις 

από το "ισοδύναµο" ARMA(2,1) µοντέλο σε όλα τα εξεταζόµενα µεγέθη δείγµατος και 

τους εξεταζόµενους ορίζοντες πρόβλεψης. Η ανωτερότητα του VAR(1) µοντέλου είναι 

εµφανέστερη για τα µικρά δείγµατα και τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις. Επιπλέον, τα 

αποτελέσµατα του πειράµατος δείχνουν ότι τα κριτήρια επιλογής µοντέλων 

(συγκεκριµένα το κριτήριο πληροφόρησης Akaike (AIC), το κριτήριο πληροφόρησης 

Schwarz (SIC) και το κριτήριο πληροφόρησης Hannan-Quinn (HQ)) είναι σε γενικές 

γραµµές ικανά να δείξουν εάν πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα πολυµεταβλητό ή ένα 

µονοµεταβλητό µοντέλο για τη πρόβλεψη της t1y . Τέλος, το SIC φαίνεται να 
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συµπεριφέρεται καλύτερα από τα άλλα δύο κριτήρια επιλογής µοντέλων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μέτρηση της Συνεισφοράς µιας Μεταβλητής στην Εµµονή 

µιας ∆ιαταραχής 

3.1 Εισαγωγή  

Στο προηγούµενο κεφάλαιο, παραγάγαµε τη "ισοδύναµη" ARMA παραµετροποίηση ενός 

VAR µοντέλου και συγκρίναµε τις δύο εναλλακτικές παραµετροποιήσεις από την άποψη 

της δυνατότητάς τους να παρέχουν ακριβείς προβλέψεις για τη µεταβλητή 

ενδιαφέροντος. Σε αυτό το κεφάλαιο, εκµεταλλευόµαστε αυτήν την "ισοδυναµία" µεταξύ 

των δύο µοντέλων για να αναπτύξουµε µια νέα µεθοδολογία που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί η συνεισφορά µιας µεταβλητής στην εµµονή µιας 

διαταραχής (persistence of a shock) στη µεταβλητή ενδιαφέροντος.  

Ας υποθέσουµε ότι ένας ερευνητής επιθυµεί να υπολογίσει την εµµονή µιας διαταραχής 

σε µια συγκεκριµένη µεταβλητή ενδιαφέροντος, π.χ. την t1y .6 Η πιο συνηθισµένη 

µεθοδολογία για να υπολογιστεί η εµµονή των αποκλίσεων από το µέσο όρο της t1y  είναι 

η ανάλυση Impulse Response (IRA), η οποία πραγµατοποιείται συνήθως στα πλαίσια 

είτε ενός µονοµεταβλητού ARMA µοντέλου είτε ενός πολυµεταβλητού VARMA 

µοντέλου. Στα πλαίσια ενός µονοµεταβλητού µοντέλου, ο όρος σφάλµατος (error term), 

που καθορίζει τη µεταβλητότητα της t1y , µπορεί να θεωρηθεί ως ένας σύνθετος όρος που 

ενσωµατώνει την επίδραση από διάφορους µεµονωµένους παράγοντες. Κατά συνέπεια, η 
                                                 
6 Οι περισσότερες εµπειρικές µελέτες χρησιµοποιούν το Half-life (HL) ως µέτρο για την εµµονή µιας 
διαταραχής στη t1y . Το Half-life µιας στάσιµης σειράς t1y  µηδενικού µέσου ορίζεται ως εξής: Έστω ότι 

πριν τη χρονική στιγµή t=0, t1y =0. Τη περίοδο t=0, η διαταραχή συµβαίνει και η τιµή της t1y  γίνεται Η. 

Το Half-life της t1y  ορίζεται ως ο αριθµός των περιόδων που χρειάζεται έτσι ώστε η τιµή της t1y  να 
µειωθεί στο Η/2, εφόσον δεν συµβεί καµιά άλλη διαταραχή. 
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IRA στα πλαίσια ενός µονοµεταβλητού µοντέλου δεν µπορεί να προσδιορίσει την 

επίδραση κάθε µεµονωµένου παράγοντα, αλλά απλά µας λέει πόσο γρήγορα η t1y  

προσαρµόζεται σε µια διαταραχή άγνωστης προέλευσης. Από την άλλη µεριά, µια IRA 

στα πλαίσια ενός VAR µοντέλου λαµβάνει υπόψη την επίδραση των άλλων µεταβλητών 

του συστήµατος (για παράδειγµα της t2y ) στην εµµονή µιας διαταραχής επάνω στη t1y . 

Εποµένως, µπορούµε να υπολογίσουµε τη συνεισφορά της t2y  στην εµµονή των 

διαταραχών επάνω στη t1y   µε τη σύγκριση των αποτελεσµάτων της IRA στο 

µονοµεταβλητό πλαίσιο µε τα αποτελέσµατα της IRA στο πολυµεταβλητό πλαίσιο.  

Για να διευκρινιστεί περαιτέρω το σηµείο αυτό, υποθέστε ότι η tY )y,y( t2t1 ′=  

ακολουθεί ένα VAR(1) µοντέλο. Είναι ευρέως γνωστό ότι κάθε µεταβλητή του VAR(1) 

µοντέλου (συµπεριλαµβανοµένης και της t1y ) έχει µια “ισοδύναµη” µονοµεταβλητή 

ARMA(2,1) παραµετροποίηση. Λαµβάνοντας υπόψη αυτήν την “ισοδυναµία”, δεν 

υπάρχει κανένα λάθος προσδιορισµού (specification error) στην απόφαση κάποιου να 

χρησιµοποιήσει το ARMA µοντέλο για τον υπολογισµό της συµπεριφοράς της t1y  σε µια 

µοναδιαία διαταραχή (δηλαδή µια διαταραχή µεγέθους 1) στον όρο σφάλµατος, π.χ. .et   

Το τελευταίο όµως είναι ένας συνδυασµός των σφαλµάτων του VAR µοντέλου, το οποίο 

σηµαίνει ότι η προέλευση αυτής της διαταραχής δεν µπορεί να προσδιοριστεί. Ας 

υποθέσουµε για απλότητα ότι δεν υπάρχει κανένας ταυτόχρονος συσχετισµός 

(contemporaneous correlation) µεταξύ των συνιστωσών του όρου σφάλµατος του 

VAR(1) µοντέλου και ας εξετάσουµε την πρώτη εξίσωση του VAR. Ο όρος σφάλµατος 

σε αυτήν την εξίσωση, π.χ. ,u t1  περιγράφει τις διαταραχές στην t1y  εξαιρουµένης της 

παρατηρηθείσας (και συµπεριλαµβανόµενης στο µοντέλο) µεταβλητής t2y . Το Half-life 
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στα πλαίσια του VAR, ,HLV  της t1y  σε µια µοναδιαία διαταραχή στην t1u  πρέπει να 

είναι διαφορετικό από το Half-life στα πλαίσια της “ισοδύναµης” ARMA 

παραµετροποίησης,   ,HLA  εάν η µεταβλητή t2y  διαδραµατίζει πραγµατικά έναν ρόλο 

στη συµπεριφορά της t1y . Πράγµατι, η διαφορά, ,HLHLD VA −=  περιγράφει τη 

δυναµική πορεία προσαρµογής της t1y  που οφείλεται στη παρατηρηθείσα µεταβλητή 

.t2y  Όσο µεγαλύτερη η D  τόσο σηµαντικότερος είναι ο ρόλος της t2y  στην εµµονή της 

t1y . 

Στην επόµενη ενότητα, περιγράφεται λεπτοµερέστερα η µεθοδολογία και µερικά χρήσιµα 

αναλυτικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται.  Πρέπει να σηµειώσουµε ότι αν και η 

ανάλυση είναι βασισµένη σε ένα απλό διµεταβλητό VAR(1) µοντέλο µηδενικού µέσου 

για να αποφύγουµε οποιεσδήποτε περιττές περιπλοκές, η µεθοδολογία µπορεί να 

επεκταθεί εύκολα σε ένα −k µεταβλητό VARΜΑ(p,q) µοντέλο. Η ενότητα 3.3 

ολοκληρώνει αυτό το κεφάλαιο.  

3.2 Impulse Response Analysis: Πολυµεταβλητά Μοντέλα και οι 

“Ισοδύναµες” Μονοµεταβλητές Παραµετροποιήσεις τους  

Σε αυτή την ενότητα περιγράφουµε τη προτεινόµενη µεθοδολογία που είναι βασισµένη 

στο γεγονός ότι η IRA στα πλαίσια ενός VAR µοντέλου διαφέρει γενικά από αυτή που 

διεξάγεται στα πλαίσια του ισοδύναµου µονοµεταβλητού ARMA µοντέλου. Η 

διακύµανση µεταξύ των δύο συναρτήσεων Impulse Response (Impulse Response 

Functions ή IRFs) συλλαµβάνει την συνεισφορά στη δυναµική διαδικασία προσαρµογής 

της µεταβλητής ενδιαφέροντος, των µεταβλητών που την προκαλούν σε όρους 

Αιτιότητας κατά Granger. Παράγουµε αρχικά τις IRFs του VAR(1) µοντέλου και του 
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"ισοδύναµου" ARMA(2,1) µοντέλου και συγκρίνουµε έπειτα τις δύο IRFs.  

Έστω ότι η )y,y(Y t2t1t ′=  ακολουθεί µια στάσιµη VAR(1) διαδικασία που δίνεται στην 

(2.1). Η "ισοδύναµη" ARMA(2,1) παραµετροποίηση της t1y  δίνεται από την (2.2). Είναι 

ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι ο όρος κινητού µέσου (Moving Average term ή MA), 

,eew 1t11t1t1 −γ+≡  στο ARMA(2,1) µοντέλο συσχετίζεται µε τα αρχικά σφάλµατα του 

VAR µοντέλου ως εξής:  

1t2121t122t1t1 uauauw −− +−=  

Αυτή η σχέση δείχνει ότι το σφάλµα στη µονοµεταβλητή παραµετροποίηση της t1y  

µπορεί να θεωρηθεί ως συνάρτηση των αρχικών σφαλµάτων του VAR µοντέλου. Κατά 

συνέπεια, η µεταβλητότητα της t1w  οφείλεται στην µεταβλητότητα της t1u  ή  της t2u  ή 

και των δύο. Επιπλέον, οι ανωτέρω σχέση δείχνει ότι η διακύµανση, ,2
1σ  του όρου 

σφάλµατος, ,e t1  είναι µια περίπλοκη συνάρτηση των παραµέτρων του VAR. Αυτό 

σηµαίνει ότι η διαταραχή t1e  της t1y  στα πλαίσια του ARMA µοντέλου καθορίζεται 

τόσο από τη δοµή των αλληλεπιδράσεων µεταξύ  των t1y  και t2y   όσο και από τις 

δεύτερες ροπές των t1u  και .u t2  Κατά συνέπεια, η «προέλευση» της είναι κάθε άλλο 

παρά σαφής.  

Ας εξετάσουµε τώρα την συµπεριφορά της t1y  σε µια µοναδιαία διαταραχή στα 

σφάλµατα της στα πλαίσια του VAR(1) µοντέλου και του “ισοδύναµου” ARMA(2,1) 

µοντέλου. Προτού να προχωρήσουµε περαιτέρω, είναι σηµαντικό να υπογραµµίσουµε 

τον ρόλο   που διαδραµατίζει η παράµετρος 12σ  (η ταυτόχρονη συνδιακύµανση µεταξύ 

των δύο συνιστωσών του σφάλµατος του VAR µοντέλου) στην ερµηνεία των 
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σφαλµάτων στο VAR µοντέλο. Εάν ,012 ≠σ  τότε το σφάλµα, ,u t1  στην πρώτη εξίσωση 

του VAR, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως ο διαταρακτικός όρος που καθοδηγεί την t1y  (the 

innovation that drives t1y ). Αντίθετα, εάν 012 =σ , η t1u  επανακτά τη θέση της ως ο 

διαταρακτικός όρος που καθοδηγεί την t1y  στο VAR µοντέλο και µπορεί να θεωρηθεί 

ότι  συνοψίζει τους παράγοντες που συµβάλλουν στη µεταβλητότητα της t1y , εκτός από 

την 1t1y −  και την .y 1t2 −   Ενδιαφερόµαστε για την σύγκριση της IRF, ,IRFu  της t1y  από 

το µονοµεταβλητό µοντέλο µε την IRF, ,IRFm  της t1y  από το πολυµεταβλητό µοντέλο. 

Σηµειώνουµε ότι η mIRF  αναφέρεται στην συµπεριφορά της t1y  σε µια µοναδιαία 

διαταραχή της .u t1
7 Οι περιπτώσεις 012 =σ  και 012 ≠σ  αναλύονται στις υποενότητες 

3.2.1 και 3.2.2 αντίστοιχα.  

3.2.1 Η Περίπτωση µιας ∆ιαγώνιας Μήτρας Συνδιακύµανσης, ( 012 =σ ) 

Σε όλη αυτήν την υποενότητα υποθέτουµε ότι .012 =σ  Οι υπό εξέταση IRFs, uIRF  και 

mIRF , καθορίζονται ως εξής:  

)jk(IRFa)k(IRF uj

k

1j
ku −+γ=

=
∑  

όπου  ,....3,2,1k =  , 0k =γ  για 1k > , =1a )aa( 2211 + , )aaaa(a 221112212 −=  και 0a k =  

για 2k > . Από την άλλη µεριά, η mIRF  καθορίζεται συνήθως στα πλαίσια της άπειρης 

ΜΑ παραµετροποίησης της tY , η οποία είναι: iti
0i

t UY −

∞

=

Φ= ∑ ,  όπου i
i A=Φ . Κατόπιν, 

είναι εύκολο να δειχτεί ότι:  

                                                 
7 Στα πλαίσια του VAR µοντέλου, η συµπεριφορά της t1y  µπορεί να επηρεαστεί από µια διαταραχή στη 

t2u  ακόµα και αν .012 =σ  
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k,11m )k(IRF φ=  

όπου k,11φ  είναι το πάνω-αριστερά στοιχείο του πίνακα kΦ .  

Ενδιαφερόµαστε για τη σύγκριση της )k(IRFu  µε την ).k(IRFm  Παρουσιάζουµε τα 

αποτελέσµατά µας υπό τη µορφή των ακόλουθων προτάσεων.  

Πρόταση (3,1): Η )k(IRFu  δεν είναι γενικά ισοδύναµη µε την )k(IRFm  για κάποιο 

.k ∞<  8 

Απόδειξη:  Βλέπε παράρτηµα B.1.  

Λόγω της παρουσίας της 1γ  στην ),k(IRFu  είναι αναλυτικά αδύνατο να προσδιοριστούν 

όλες τις περιπτώσεις όπου ).k(IRF)k(IRF mu >  Εάν, εντούτοις, επιβάλλουµε µερικούς 

πρόσθετους περιορισµούς στις παραµέτρους του VAR µοντέλου, µπορούµε να 

αποδείξουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα:  

Πρόταση (3,2):  Εάν 0a11 > , 0a 22 >  και 0aa 2112 > , τότε )k(IRF)k(IRF mu >  για κάθε 

Nk∈ .  

Απόδειξη:  Βλέπε παράρτηµα B.2.  

Όµως, υπάρχει µια περίπτωση όπου )k(IRF)k(IRF mu =  για κάθε Nk∈ . Συγκεκριµένα, 

αυτή η περίπτωση προκύπτει όταν η t2y  δεν προκαλεί κατά Granger την .y t1  Ισχύει το 

ακόλουθο λήµµα:  

Λήµµα (3,1):  Όταν 0a12 = , )k(IRF)k(IRF mu =  για κάθε Nk∈ .    

Απόδειξη:  Βλέπε παράρτηµα B.3.  

                                                 
8 Με δεδοµένη τη στασιµότητα της (2.1), η )k(IRFu  και η )k(IRFm  τείνουν στο 0 καθώς το k τείνει 
στο άπειρο. 
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Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι µόνο όταν 0a12 = , το ΑR(1) µοντέλο είναι η σωστή 

µονοµεταβλητή παραµετροποίηση για την .y t1    Στην αντίθετη περίπτωση,  το AR(1) 

µοντέλο δεν είναι σωστά ορισµένο και κατά συνέπεια παράγει παραπλανητικά 

αποτελέσµατα σε κάθε πτυχή της στατιστικής µελέτης. Η παρουσία έστω και µίας 

µεταβλητής που προκαλεί κατά Granger την t1y , το AR(1) µοντέλο είναι σαφώς 

ακατάλληλο.  

3.2.2 Η Περίπτωση µιας Μη-∆ιαγώνιας Μήτρας Συνδιακύµανσης, ( 012 ≠σ ) 

Σε αυτήν την περίπτωση, ο όρος σφάλµατος, ,u t1  στην πρώτη εξίσωση του VAR(1) 

µοντέλου δεν συµπίπτει µε τον διαταρακτικό όρο που καθορίζει την .y t1  Με τη βοήθεια 

της συνηθισµένης πρακτικής που ακολουθείται σε παρόµοιες περιπτώσεις, αποκαθιστάµε 

την «ορθογωνιότητα» (orthogonality) των σφαλµάτων µε την κατά τον Cholesky 

αποδόµηση (decomposition) της uΣ , PPu ′=Σ , όπου P  είναι µια κάτω τριγωνική µήτρα. 

Μετά από κάποιες αλγεβρικές πράξεις, λαµβάνουµε την ακόλουθη παραµετροποίηση για 

την tY :  

t21t212
11

12
221t111

11

12
21t1

11

12
t2

t11t2121t111t1

vy)aa(y)aa(yy

vyayay

+
σ
σ

−+
σ
σ

−+
σ
σ

=

++=

−−

−−
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11
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12
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11

0
0

. Αυτή 

η ιδιαίτερη παραµετροποίηση λήφθηκε µε την υπόθεση ότι η t1y  είναι “causally prior” 

από την .y t2  Αυτό σηµαίνει ότι οι τρέχουσες τιµές της t1y  δεν αντιδρούν συγχρόνως στις 

αλλαγές της .y t2  Ο όρος σφάλµατος, ,v t1  στην πρώτη εξίσωση της (3.1) είναι 
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ορθογώνιος στις 1t1y −  και .y 1t2 −  Με άλλα λόγια, η t1v  µπορεί να θεωρηθεί ότι συνοψίζει 

όλους τους άλλους παράγοντες που συµβάλλουν στη µεταβλητότητα της ,y t1  εκτός από 

τις 1t1y −  και .y 1t2 −  Με βάση την (3.1), λαµβάνουµε την ακόλουθη άπειρη ΜΑ 

παραµετροποίηση της tY :  

iti
0i

t WY −

∞

=

Θ=∑  

όπου Pii Φ=Θ  και t1t w(W =  , t
1

t2 UP)w −=′ .9  

Καθορίζουµε τώρα την IRF, ,moIRF  της t1y  να είναι:  

11

k,11
mo )k(IRF

σ

θ
=  

όπου k,11θ  είναι το άνω-αριστερά στοιχείο του πίνακα kΘ . Εξ ορισµού, η )k(IRFmo  

περιγράφει τη συµπεριφορά της t1y  σε µια µοναδιαία διαταραχή στην t1v  µετά από k  

περιόδους. Εποµένως, η )k(IRFmo  είναι άµεσα συγκρίσιµη µε την )k(IRFu . Η ακόλουθη 

πρόταση ισχύει:  

Πρόταση (3,3):  Γενικά, )k(IRF)k(IRF umo ≠   για κάποιο πεπερασµένο k  .  

Απόδειξη:  Βλέπε παράρτηµα B.4.  

Το ακόλουθο λήµµα παρέχει την ικανή συνθήκη για να ισχύει η ισοδυναµία µεταξύ 

)k(IRFmo  και ).k(IRFu   

Λήµµα (3,2):  Όταν 0a12 = , )k(IRF)k(IRF mou =  για κάθε Nk∈ .   

Απόδειξη:  Βλέπε παράρτηµα B.5.  

3.3 Συµπεράσµατα  
                                                 
9 Εξ’ορισµού, η µήτρα συνδιακυµάνσεων της tW  είναι 2W I=Σ . 
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Σε αυτό το κεφάλαιο εισαγάγαµε µια νέα µεθοδολογία που στοχεύει στη µέτρηση της 

συνεισφοράς µιας µεταβλητής (ή ενός συνόλου µεταβλητών) στην εµµονή (persistence) 

των διαταραχών στη µεταβλητή ενδιαφέροντος. Η µεθοδολογία βασίστηκε στη σύγκριση 

της συνάρτησης Impulse Response (IRF) στα πλαίσια ενός VAR µοντέλο µε την IRF στα 

πλαίσια της "ισοδύναµης" µονοµεταβλητής ARMA παραµετροποίησης της µεταβλητής 

ενδιαφέροντος. Επιπλέον, παρείχαµε συνθήκες για την ισοδυναµία των δύο 

συναρτήσεων IRF και αποδείξαµε επίσης µερικές χρήσιµες ανισότητες µεταξύ των δύο 

συναρτήσεων IRF.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Έλεγχος για την Ύπαρξη Αιτιότητας κατά Granger στη 

∆ιακύµανση κάτω από τη Παρουσία Αιτιότητας στο Μέσο 

 

4.1 Εισαγωγή  

Ας θεωρήσουµε µια διµεταβλητή στάσιµη και εργοδική στοχαστική διαδικασία 

T
t2t1t ]z,z[Z = , ,....2,1t =   Έστω );Z|z(D 0

1tt1 θ−  η δεσµευµένη συνάρτηση πιθανότητας 

της t1z  µε βάση την διαθέσιµη πληροφορία ,....}Z,Z{Z 2t1t
0

1t −−− = . Εάν  

),;z|z(D);Z|z(D 0
1t1t1

0
1tt1 θ=θ −−  τότε οι προηγούµενες τιµές της t2z  δεν διαδραµατίζουν 

οποιοδήποτε ρόλο στον καθορισµό της κατανοµής πιθανότητας της t1z . Σε αυτή τη 

περίπτωση λέµε ότι η t2z  δεν προκαλεί κατά Granger την .z t1  Η έννοια της αιτιότητας 

κατά Granger µπορεί να ταξινοµηθεί περαιτέρω σε σχέση µε την r-βαθµού δεσµευµένη 

ροπή της .z t1  Πιο συγκεκριµένα, εάν )z|z(E)Z|z(E 0
1t1

r
t1

0
1t

r
t1 −− ≠ , τότε µπορούµε να 

πούµε ότι η t2z  προκαλεί κατά Granger  την t1z  στην r-βαθµού δεσµευµένη ροπή. Η 

αιτιότητα στο µέσο και η αιτιότητα στη διακύµανση είναι οι δύο τύποι αιτιοτήτων 

Granger που εµφανίζονται να είναι οι πιο σχετικές στις οικονοµικές και 

χρηµατοοικονοµικές εφαρµογές.  

Ο έλεγχος για την αιτιότητα στο µέσο των σειρών έχει προσελκύσει πολύ ερευνητικό 

ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών, ειδικά µέσα στο πλαίσιο των 

διανυσµατικών αυτοπαλίνδροµων µοντέλων (VAR(p)). Οι έλεγχοι για ύπαρξη αιτιότητας 

στη διακύµανση έχει εµφανιστεί πρόσφατα στη βιβλιογραφία, στοχεύοντας στην 



 44

αποκάλυψη δυναµικών δεύτερης τάξης στις χρηµατιστηριακές αγορές (βλ. Cheung και 

NG, 1996 και Hong, 2001). Αυτό το κεφάλαιο εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ της 

αιτιότητας στο µέσο και της αιτιότητας στη διακύµανση και πιο συγκεκριµένα µελετάται 

η επίδραση της ύπαρξης αιτιότητας στο µέσο στον έλεγχο για αιτιότητα στη διακύµανση. 

Με τη βοήθεια προσοµοιώσεων Monte Carlo, αξιολογούµε την επίδραση από την 

ύπαρξη αιτιότητας στο µέσο (εφόσον αυτή αγνοηθεί) στις ιδιότητες µεγέθους (size 

properties) κάποιων στατιστικών ελέγχων  για την ύπαρξη αιτιότητας στη διακύµανση.  

4.2 Έλεγχοι για Αιτιότητα στη ∆ιακύµανση  

Η αρχική µεθοδολογία των Cheung και NG (1996) για τον έλεγχο για ύπαρξη αιτιότητας 

στη διακύµανση µεταξύ δύο σειρών µπορεί να περιγραφεί µε τα ακόλουθα βήµατα:  

 1) Για κάθε µια από τις δύο σειρές, ,2,1i,zit =  εκτιµούµε ένα µοντέλο που για το 

δεσµευµένο µέσο, ,itµ  και τη δεσµευµένη διακύµανση, ,h 2
it  καθορίζεται ως ένα 

ARMA(p,q) και GARCH(1,1) µοντέλο αντίστοιχα. Στην περίπτωση που η αιτιότητα στο 

µέσο όρο είναι παρούσα, η παραµετροποίηση του δεσµευµένου µέσου πρέπει να 

τροποποιηθεί αναλόγως προκειµένου να λάβει υπόψη της αυτήν την πρόσθετη 

πληροφορία. ∆ιαφορετικά,, οι έλεγχοι για αιτιότητα στη διακύµανση είναι πιθανό να 

πάσχουν από τις διαστρεβλώσεις µεγέθους (size distortions).  

 2) Παίρνουµε τα τετράγωνα των τυποποιηµένων υπολοίπων (squared standardized 

residuals), 2
it

2
itit

2
it ĥ/)ˆz(ê µ−≡ . Υπολογίζουµε τη δειγµατική συνάρτηση 

συνδιακυµάνσεων µεταξύ 2
t1ê  και 2

t2ê  

0jêêT)j(Ĉ 2
jt2

T

1jt

2
t1

1
12 ≥για≡ −

+≡

− ∑  
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0jêêT)j(Ĉ 2
t2

T

1jt

2
jt1

1
12 <για≡ ∑

+−≡
+

−  

και υπολογίζουµε τη δειγµατική συνάρτηση συσχέτισης, που ορίζεται ως  

12j  C110C220
 1

2 C12j
 

όπου )0(Ĉ11  και )0(Ĉ22  είναι οι δειγµατικές διακυµάνσεις των t1z  και t2z  αντίστοιχα.  

 3) Υπολογίζουµε το στατιστικό των Cheung και NG (1996), ,S   που είναι βασισµένο 

στα τετράγωνα των πρώτων Μ δειγµατικών συσχετίσεων, ∑
≡

=
M

1j

2
12 )j(p̂TS . Αυτό το 

στατιστικό ακολουθεί ασυµπτωτικά την )M(X2  κατανοµή κάτω από την µηδενική 

υπόθεση µη ύπαρξης αιτιότητας µεταξύ των δύο σειρών στη διακύµανση. Σηµειώστε ότι 

υπάρχει διαθέσιµη µια εναλλακτική µορφή για το ίδιο στατιστικό, η οποία είναι 

κατάλληλη για δείγµατα µικρού µεγέθους. Το στατιστικό αυτό το συµβολίζουµε µε *S   

και ορίζεται ως  ∑
≡

ω=
M

1j

2
12j )j(p̂TS  όπου )jT/(Tj −=ω  ή )jT/()2T(j −+=ω .  

Ο Hong (2001) σηµειώνει ότι το S  µπορεί να µην είναι πλήρως αποτελεσµατικό 

δεδοµένου ότι δίνει ίσο βάρος σε κάθε µια από τις Μ δειγµατικές συσχετίσεις. Αντ' 

αυτού, προτείνει την τροποποίηση του S στατιστικού µε τη βοήθεια µιας συνάρτησης 

στάθµισης (weighting scheme), ),(k ⋅  που δίνει µεγαλύτερο βάρος στις χαµηλότερες τιµές 

του j . Αυτή η τροποποίηση οδηγεί σε ένα νέο στατιστικό έλεγχο, ,Q1  µαζί µε µια 

εναλλακτική µορφή για µικρά δείγµατα, 1
*Q . Ο Hong (2001) προτείνει µια σειρά από 

συναρτήσεις στάθµισης,   ),(k ⋅    µερικές από τις οποίες παρέχουν µηδενικό βάρος για τις 

συσχετίσεις βαθµού Mj >  (π.χ. Bartlett, Parzen και Tukey- Hanning), ενώ κάποιες 
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άλλες λαµβάνουν υπόψη τους όλες τις συσχετίσεις (π.χ. Daniell, και Quadratic Spectral). 

Υπό τους κατάλληλους περιορισµούς αποδεικνύεται ότι )1,0(NQ1 →  όταν η 0H  είναι 

αληθής. Αφ' ετέρου, κάτω από µια γενική κλάση εναλλακτικών µε ύπαρξη αιτιότητας 

στη διακύµανση, ,Q1 ∞→  που υπονοεί ότι το 1Q  είναι ένα µονόπλευρος έλεγχος.  

4.3 Αποτελέσµατα Monte Carlo 

Τα προαναφερθέντα ασυµπτωτικά αποτελέσµατα, παρήχθησαν µε βάση κάποιες µάλλον 

περιοριστικές υποθέσεις, ειδικά σε ότι αφορά τη παραµετροποίηση του δεσµευµένου 

µέσου για τις ,zit .2,1i =   Ο Hong υποθέτει την παρουσία µόνο ενός σταθερού όρου, αν 

και στο Monte Carlo πείραµα του επιτρέπει τη χρησιµοποίηση εξωγενών µεταβλητών. 

Ακόµη και στην τελευταία περίπτωση όµως, τα πιθανά αποτελέσµατα (προβλήµατα) από 

την ύπαρξη αιτιότητας στο µέσο αφήνονται ανεξερεύνητα. Σε αυτό το τµήµα, ερευνάµε 

τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ της αιτιότητας στο µέσο και της αιτιότητας στη διακύµανση. 

Συγκεκριµένα, εξετάζουµε εάν η παρουσία αιτιότητας στο µέσο, εφόσον αγνοηθεί, έχει 

επιπτώσεις στη συµπεριφορά των ελέγχων για αιτιότητα στη διακύµανση. Για να το 

πετύχουµε αυτό, υποθέτουµε ότι η ?
t2t1t ]z,z[=z  ακολουθεί µια διµεταβλητή VAR(1) 

διαδικασία, η οποία είναι ,A t1tt ezz += −  µε ],a[A ij=  .2,1j,i =  Το διάνυσµα 

σφάλµατος, ?
t2t1t ]e,e[=e  ακολουθεί µια διµεταβλητή GARCH(1,1) διαδικασία, όπου το 

διάνυσµα διαταρακτικού όρου, ?
t2t1t ]u,u[=u , ακολουθεί την ).I,0(NIID 2  Η 

δεσµευµένη διακύµανση, ],h[H ijt =  2,1j,i =  περιγράφεται µε ένα πρώτου βαθµού 

διαγώνιο BEKK µοντέλο, προτεινόµενο από τους Engle και Kroner (1995):  

T
1t

T'
1t1t

T
t HNeNeCCH ∆∆++= −−−  



 47

όπου ],v[N ij=  ],[ ijδ=∆  2,1j,i =  και C  είναι µια κάτω τριγωνική µήτρα. Υποθέτουµε 

ότι δεν υπάρχει καµία αιτιότητα στη διακύµανση µεταξύ των δύο σειρών, θέτοντας 

.021122112 =δ=δ=ν=ν  Ενδιαφερόµαστε για την εξέταση των ιδιοτήτων µεγέθους (size 

properties) των  ,S  ,S∗  1Q  και ∗
1Q  για τον έλεγχο της έγκυρης µηδενικής υπόθεσης ότι η 

t2z  δεν προκαλεί κατά Granger στη διακύµανση τη t1z , σε περιπτώσεις όπου ,0a12 ≠  

δηλ. όταν η t2z  προκαλεί κατά Granger στο µέσο τη .z t1  Εξετάζουµε δύο εναλλακτικές 

µεθόδους για να παραµετροποιήσουµε των δεσµευµένο µέσο των σειρών. Η πρώτη 

µέθοδος εκτιµά ένα µονοµεταβλητό ARMA(2,1) µοντέλο µε GARCH(1,1) σφάλµατα για 

την ,z t1  ενώ η δεύτερη µέθοδος λαµβάνει άµεσα υπόψη της την παρουσία αιτιότητας στο 

µέσο µε την εκτίµηση της πρώτης εξίσωσης του VAR(1) µοντέλου, δηλαδή 

,ezazaz t11t2121t11t1 ++= −−  επιτρέποντας πάλι για GARCH(1,1) σφάλµατα  Και στις δύο 

περιπτώσεις, υποθέτουµε την πλήρη γνώση του δεσµευµένου µέσου, δεδοµένου ότι η 

µονοµεταβλητή παραµετροποίηση της t1z  είναι πράγµατι ένα ARMA(2,1) µοντέλο. 

Εντούτοις, η εκτίµηση κάθε µιας από τις δύο εξισώσεις του VAR µοντέλου ξεχωριστά 

αντί για την εκτίµηση του VAR ως σύστηµα εξισώσεων µπορεί να έχει επιπτώσεις στις 

ιδιότητες των ελέγχων για ύπαρξη αιτιότητας στη διακύµανση. Σχετικά µε τις 

παραµέτρους της δεσµευµένης διακύµανσης, θέτουµε: ,15.02211 =ν=ν  

,83.02211 =δ=δ  ,1,0c11 =  ,05,0c21 =  .1,0c22 =  Οι επιλεγµένες τιµές των παραµέτρων 

είναι παρόµοιες µε αυτές που αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία. Οι επιλεγµένες τιµές 

υπονοούν ότι οι ,eit  2,1i =  είναι στάσιµες διαδικασίες δευτέρου βαθµού, χωρίς όµως να 

έχουν πεπερασµένες τέταρτες ροπές (βλ. Bollerslev, 1986, He και Terasvirta, 1999). 

Εποµένως, ως υποπροϊόν αυτής της µελέτης, θα ερευνήσουµε επίσης εάν η συµπεριφορά 
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των υπό εξέταση στατιστικών ελέγχων επηρεάζεται από την ύπαρξη ή µη πεπερασµένων 

τέταρτων ροπών. Σηµειώστε, εντούτοις, ότι η στασιµότητα τέταρτης τάξης δεν είναι 

απαραίτητη για να παραγάγουµε τις ασυµπτωτικές ιδιότητες των 1Q  και ∗
1Q  (Hong, 

2001). Εξετάζουµε ένα µέγεθος δείγµατος 500 παρατηρήσεων και χρησιµοποιούµε 1000 

επαναλήψεις στη προσοµοίωση. Για να εξαλείψουµε την επίδραση των αρχικών 

συνθηκών, οι πρώτες 500 παρατηρήσεις του δείγµατος εξαιρούνται του πειράµατος. Οι 

προσοµοιώσεις οργανώθηκαν για δύο διαφορετικές τιµές της παραµέτρου ,M  5  και .50  

Εξετάζουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

Μοντέλο 1:  Ήπια αιτιότητα στο µέσο - Στάσιµο VAR: ,a( 11  ,a12  ,a 21  ,5.0()a 22 =  

,5.0  ,0.0  )5.0  

Οι επιλεγµένες τιµές των παραµέτρων παράγουν µια δευτέρου βαθµού στάσιµη, 

ασυµπτωτικά ανεξάρτητη διανυσµατική διαδικασία .tz  Τα αποτελέσµατα για το µοντέλο 

1 δίνονται στο πίνακα C1.10  Παρατηρούµε τα εξής:  

(ι) Όταν ένα µονοµεταβλητό ARMA(2,1) µοντέλο χρησιµοποιείται για να φιλτράρει το 

δεσµευµένο µέσο της t1z  (όταν δηλαδή αγνοηθεί η ύπαρξη αιτιότητας κατά Granger στο 

δεσµευµένο µέσο), οι έλεγχοι για αιτιότητα κατά Granger στη διακύµανση απορρίπτουν 

τη σωστή µηδενική υπόθεση πολύ συχνά για όλες τις τιµές της παραµέτρου ,M    

ανεξάρτητα από την επιλογή της συνάρτησης στάθµισης. Παραδείγµατος χάριν, το 

ποσοστό απόρριψης της Ηο από το ∗
1Q  για ,5M =  κυµαίνεται από 66,2 έως 77,2 τοις 

εκατό για τις “truncated” (οµοιόµορφη) και Parzen συναρτήσεις αντίστοιχα. Όταν η 

παράµετρος M  αυξάνεται, τα εµπειρικά µεγέθη των ελέγχων πέφτουν οµοιόµορφα. 

Εντούτοις, αυτό δεν σηµαίνει ότι οι έλεγχοι (τεστ) αποδίδουν καλύτερα όταν ένα µεγάλο 
                                                 
10 Όλοι οι πίνακες αυτού του κεφαλαίου δίνονται στο Παράρτηµα C.1. 
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M  χρησιµοποιείται, δεδοµένου ότι ο συνυπολογισµός στατιστικά ασήµαντων 

συσχετίσεων µειώνει τη δύναµη (power) των ελέγχων. Τέλος, οι S  και ∗S  εµφανίζονται 

να είναι λιγότερο ευαίσθητοι στην παρουσία αιτιότητας στο µέσο σε σχέση µε τους 1Q  

και ∗
1Q . 

(II) Από την άλλη µεριά, όταν φιλτράρονται την ύπαρξη αιτιότητας κατά Granger στο 

µέσο µε την εκτίµηση του κατάλληλου µοντέλου για τον δεσµευµένο µέσο, οι έλεγχοι 

για ύπαρξη αιτιότητας κατά Granger στη διακύµανση συµπεριφέρονται καλά.. Τα 

εµπειρικά µεγέθη όλων των υπό εξέταση ελέγχων είναι κοντά στις ονοµαστικές τιµές 

τους για όλες τις τιµές της .M  Τα αποτελεσµάτων επίσης δείχνουν ότι η εκτίµηση κάθε 

εξίσωσης του VAR χωριστά, αντί της εκτίµησης του VAR ως σύστηµα, δεν έχει 

οποιαδήποτε δυσµενή επίδραση στις ιδιότητες των ελέγχων για αιτιότητα στη 

διακύµανση.  

Μοντέλο 2:  Ισχυρή αιτιότητα στο µέσο - Στάσιµο VAR: ,a( 11  ,a12  ,a 21  ,5.0()a 22 =  

,9.0  ,0.0  )5.0  

Εδώ, οι ιδιοτιµές του A  είναι ίδιες µε εκείνες της προηγούµενης περίπτωσης. Αυτό 

σηµαίνει ότι εκτός από την ύπαρξη ισχυρότερης αιτιότητας στο µέσο, η στοχαστική 

συµπεριφορά (moment and memory properties) της διαδικασίας tz  δεν διαφέρει 

σηµαντικά από εκείνη της προηγούµενης περίπτωσης. Τα αποτελέσµατα για το µοντέλο 

2 δίνονται στο πίνακα C2 και συνοψίζονται ως εξής:  

(ι) Η αγνόηση της ύπαρξης ισχυρής αιτιότητας στο µέσο έχει καταστρεπτικά 

αποτελέσµατα στις ιδιότητες όλων των υπό εξέταση στατιστικών ελέγχων. Όταν η M  

ισούται µε 5, το εµπειρικό µέγεθος όλων των ελέγχων είναι περίπου 99 τοις εκατό, 

προτείνοντας λανθασµένα την ύπαρξη αιτιότητας στη διακύµανση σχεδόν σε κάθε 
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περίπτωση. Η επιλογή της τιµής για τη παράµετρο Μ γίνεται ένα δευτερεύον ζήτηµα σε 

αυτήν την περίπτωση, αφού όλα τα τεστ απορρίπτουν τη σωστή Ηο πολύ συχνά. 

(II) Τα ανωτέρω αναφερόµενα προβλήµατα στη συµπεριφορά των ελέγχων φαίνονται να 

είναι εύκολα ιάσιµα. Όταν η πρώτη εξίσωση του VAR(1) χρησιµοποιείται για να 

φιλτράρει το δεσµευµένο µέσο, όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι επανακτούν τις επιθυµητές 

ιδιότητες µεγέθους τους. Τα εµπειρικά µεγέθη είναι κοντά στις ονοµαστικές τιµές τους 

για όλες τις τιµές της Μ και για όλες τις υπό εξέταση συναρτήσεις στάθµισης. 

Μοντέλο 3:  Ισχυρή αιτιότητα στο µέσο – Συνολοκληρώσιµο (cointegrated) VAR: 

,a( 11  ,a12  ,a 21  ,0.1()a 22 =  ,9.0  ,0.0  )5.0  

Αυτή η περίπτωση διαφέρει σηµαντικά και από τις δύο προηγούµενες περιπτώσεις  αφού 

εδώ η tz  είναι µια µη στάσιµη συνολοκληρώσιµη διαδικασία. Συνολοκληρώσιµες σειρές 

συναντάµε συχνά όταν µελετάµε τις τιµές (levels) οικονοµικών µεταβλητών (π.χ. 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες ή τιµές χρηµατιστηρίου). Είναι γνωστό ότι σε τέτοιες 

περιπτώσεις υπάρχουν δευτέρου βαθµού ασυµπτωτικά προβλήµατα (second-order 

asymptotic bias effects) στην εκτίµηση των παραµέτρων του δεσµευµένου µέσου (βλ., 

παραδείγµατος χάριν, Park και Phillips, 1988, Phillips, 1991). Εποµένως, είναι 

ενδιαφέρον να εξεταστεί εάν η παρουσία τέτοιων στοιχείων επηρεάζει τη συµπεριφορά 

των ελέγχων για αιτιότητα στη διακύµανση. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο 

πίνακα C3. Μπορεί να φανεί ότι η ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στον δεσµευµένο µέσο δεν 

αλλάζει την εικόνα που λαµβάνεται από το µοντέλο 2. Οι στατιστικοί έλεγχοι για την 

ύπαρξη αιτιότητα κατά Granger στη διακύµανση έχουν καλές ιδιότητες µεγέθους υπό την 

προϋπόθεση ότι η ύπαρξη αιτιότητας στο µέσο λαµβάνεται υπόψη.  

Μοντέλο 4: Ήπια αιτιότητα στο µέσο - Στάσιµο VAR: IGARCH διαδικασία. ,a( 11  
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,a12  ,a 21  ,5.0()a 22 =  ,5.0  ,0.0  )5.0  

Σε αυτό το µοντέλο, χαλαρώνουµε την υπόθεση ότι το διάνυσµα σφάλµατος te  είναι 

στάσιµο δευτέρου βαθµού. Αντ' αυτού, υποθέτουµε ότι και τα δύο στοιχεία αυτού του 

διανύσµατος είναι IGARCH(1,1) διαδικασίες, θέτοντας 15.02211 =ν=ν  και 

85.02211 =δ=δ . Αυτή η περίπτωση έχει σηµαντικό εµπειρικό ενδιαφέρον δεδοµένου 

ότι πολλές µελέτες έχουν εκθέσει παρόµοιες IGARCH εκτιµήσεις. Τα αποτελέσµατα 

(που αναφέρονται στο πίνακα C4) είναι κατά ένα µεγάλο µέρος παρόµοια µε εκείνα που 

λαµβάνονται για τις αντίστοιχες δευτέρου βαθµού στάσιµες περιπτώσεις, και 

αποδεικνύουν τη σηµασία που έχει το κατάλληλο φιλτράρισµα της αιτιότητας στο 

δεσµευµένο µέσο.  

4.4 Συµπεράσµατα  

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάσαµε την επίδραση της ύπαρξης αιτιότητας κατά Granger στο 

δεσµευµένο µέσο, αν αυτή αγνοηθεί, στη συµπεριφορά κάποιων στατιστικών ελέγχων 

για την ύπαρξη αιτιότητας κατά Granger στη διακύµανση. Με τη βοήθεια 

προσοµοιώσεων Monte Carlo δείξαµε ότι το µοντέλο που χρησιµοποιείται για να 

φιλτράρει το δεσµευµένο µέσο των υπό εξέταση σειρών πρέπει να λαµβάνει υπόψη του 

τη πιθανή ύπαρξη αιτιότητας στο µέσο. Εάν αντ' αυτού, χρησιµοποιηθεί ένα 

µονοµεταβλητό µοντέλο για να φιλτράρει τη γραµµική-χρονική εξάρτηση στο 

δεσµευµένο µέσο, οι στατιστικοί έλεγχοι για την ύπαρξη αιτιότητας στη διακύµανση 

πάσχουν από σοβαρές διαστρεβλώσεις µεγέθους (size distortions), ειδικά όταν η 

αγνοηθείσα αιτιότητα στο µέσο είναι ισχυρή. Σε αυτή την περίπτωση η αιτιότητα στο 

µέσο λαµβάνεται από τα τεστ ως αιτιότητα στη διακύµανση, και κατά συνέπεια τα τεστ 

υποδεικνύουν λανθασµένα την ύπαρξη αιτιότητας στη διακύµανση.  



 52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Εκτίµηση και Πρόβλεψη στα Πλαίσια ενός VAR(1) Μοντέλου 

µε Ρίζες Πλησίον της Μονάδος και Ετεροσκεδαστικότητα 

 

5.1 Εισαγωγή  

Η χρήση των διανυσµατικών αυτοπαλίνδροµων µοντέλων (VAR) για την πρόβλεψη των 

οικονοµικών µεταβλητών έχει µια µακροχρόνια ιστορία στην οικονοµετρία και σε 

εφαρµοσµένες οικονοµικές µελέτες. Η ακρίβεια και η διακύµανση των προβλέψεων ενός 

VAR µοντέλου εξαρτώνται από τις ιδιότητες χρονικής ετερογένειας της διαθέσιµης 

οµάδας µεταβλητών. Εάν το VAR µοντέλο είναι στάσιµο, δηλ. δεν περιέχει µοναδιαίες 

ρίζες (unit roots), τότε παράγει προβλέψεις των οποίων τα σφάλµατα έχουν πεπερασµένη 

διακύµανση ακόµα και για µακρινούς ορίζοντες πρόβλεψης. Η παρουσία 

ολοκληρώσιµων (I(1)) σειρών στο VAR µοντέλο (δηλαδή σειρών που περιέχουν 

µοναδιαίες ρίζες) περιπλέκει τη διαδικασία πρόβλεψης. Εάν η ύπαρξη µοναδιαίων ριζών 

αγνοηθεί, τότε η διακύµανση των σφαλµάτων πρόβλεψης του VAR µοντέλου θα 

αυξάνεται χωρίς όρια, καθώς ο ορίζοντας πρόβλεψης θα µεγαλώνει. Επιπλέον, ο Phillips 

(1998) έδειξε ότι ένα µη στάσιµο VAR µοντέλο παράγει προβλέψεις που δεν είναι 

ασυµπτωτικά ισοδύναµες µε τις βέλτιστες δυνατές προβλέψεις. Αφ' ετέρου, εάν οι 

πληροφορίες για την παρουσία και τη θέση των µοναδιαίων ριζών στο σύστηµα είναι 

διαθέσιµες, τότε είναι εφικτό να παράγουµε ασυµπτωτικά βέλτιστες προβλέψεις. 

∆ιαισθητικά, η ύπαρξη συνολοκλήρωσης (cointegration) µεταξύ των υπό εξέταση σειρών 

έχει επιπτώσεις στη διαδικασία πρόβλεψης τους, δεδοµένου ότι µερικοί γραµµικοί 
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συνδυασµοί των σειρών παραµένουν συνδεδεµένες µακροπρόθεσµα. Κατά συνέπεια, η 

επιβολή των περιορισµών συνολοκλήρωσης (cointegration restrictions), όταν ισχύουν, 

παράγει ουσιαστικές βελτιώσεις στις προβλέψεις για µακρινούς ορίζοντες πρόβλεψης, 

µαζί µε συνεπείς εκτιµήσεις της µήτρας συνδιακύµανσης των σφαλµάτων πρόβλεψης 

(βλ. Engle και Yoo, 1987, Clements και Hendry, 1993, Stock, 1995, Lin και Tsay, 1996, 

Phillips, 1998).11  

Για να το θέσουµε διαφορετικά, η πρόβλεψη στα πλαίσια ενός µοντέλου µε λανθασµένες 

υποθέσεις σε ότι αφορά την παρουσία και τη θέση µοναδιαίων ριζών έχει αρνητικό 

αντίχτυπο στην ποιότητα των προβλέψεων. Καθορίζουµε δύο τύπους «κόστους 

πρόβλεψης» που προκύπτουν από τέτοιου τύπου λανθασµένη παραµετροποίηση 

(misspecification). Ο πρώτος, αναφερόµενος ως «κόστος πρόβλεψης τύπου Ι» (FC1), 

προκύπτει από την επιβολή άκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης σε ένα στάσιµο VAR 

µοντέλο. Πιο συγκεκριµένα, υποθέστε ότι ένας ερευνητής χρησιµοποιεί ένα διµεταβλητό, 

αυτοπαλίνδροµο VAR(1) µοντέλο, του οποίου τη µεγαλύτερη και τη µικρότερη ιδιοτιµή 

συµβολίζουµε µε maxλ  και minλ  αντίστοιχα. Σφάλµα τύπου FC1 είναι πιθανό να 

προκύψει όταν η maxλ  είναι µικρότερη από αλλά πλησίον της µονάδος, ενώ η minλ  είναι 

αρκετά µικρότερη από την µονάδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα συνηθισµένα τεστ 

µοναδιαίας ρίζας είναι εµφανώς ανίκανα να απορρίψουν την λανθασµένη µηδενική 

υπόθεση ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας για εναλλακτικές που βρίσκονται στη περιοχή της 

µονάδος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα τεστ είναι πιθανό να προτείνουν λανθασµένα ένα 

“reduced rank” µοντέλο (RR). Αυτό το µοντέλο εκτιµάται συνήθως µε τη βοήθεια του 

εκτιµητή µέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen (JOH), και έπειτα παράγονται (µη 

                                                 
11 Αντίθετα, οι Christoffersen και Diebold (1998) υποστηρίζουν ότι η αγνόηση σχέσεων συνολοκλήρωσης 
δεν επηρεάζει τη ποιότητα των µακροπρόθεσµων προβλέψεων. 
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βέλτιστες) προβλέψεις (βλ. Johansen, 1988 και 1991). Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου λάθος παραµετροποίηση προκύπτει για τους αντίθετους λόγους, δηλαδή από την 

αγνόηση έγκυρων σχέσεων συνολοκλήρωσης. Τέτοιες περιπτώσεις µπορούν να 

προκύψουν όταν η maxλ  ισούται µε µονάδα και η minλ  είναι µικρότερη από αλλά 

πλησίον της µονάδος. Σε αυτήν την περίπτωση, το RR είναι το σωστά ορισµένο µοντέλο. 

Εντούτοις, τα τεστ για µοναδιαία ρίζα είναι πιθανό να αποτύχουν να απορρίψουν την 

λανθασµένη υπόθεση ,1min =λ  προτείνοντας ένα µοντέλο σε πρώτες διαφορές (a first-

differenced (FD) VAR  model) ως το αληθινό µοντέλο. Τα αποτελέσµατα αυτού του 

τύπου λανθασµένης παραµετροποίησης στην διαδικασία πρόβλεψης θα τα αναφέρουµε 

ως «κόστος πρόβλεψης του τύπου ΙΙ» (FC2).  

Αυτό το κεφάλαιο στοχεύει στην ποσοτικοποίηση και των δύο τύπων κόστους 

πρόβλεψης κάτω από πραγµατικές καταστάσεις όπου ο ερευνητής παραπλανιέται για τη 

«δοµή µοναδιαίας ρίζας» (unit root structure) του συστήµατος βασισµένος στα 

αποτελέσµατα των συνηθισµένων τεστ για µοναδιαία ρίζα. Για αυτόν τον λόγο, 

πραγµατοποιούµε προσοµοιώσεις Monte Carlo που σχεδιάζονται µε έναν τρόπο που 

µιµείται τα βήµατα που ακολουθούνται συνήθως από τον ερευνητή στη διαδικασία 

παραγωγής προβλέψεων. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζονται τα εξής:  I) Οι ιδιότητες 

µερικών ευρέως χρησιµοποιηµένων τεστ στασιµότητας (βλ. Johansen, 1988, 1991, 2002, 

Reinsel και Ahn, 1992, Yap και Reinsel, 1995). Ένα τεστ µε χαµηλή δύναµη (low power) 

να απορρίπτει τη λανθασµένη µηδενική υπόθεση ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας οδηγεί στην 

επιβολή πολύ λίγων σχέσεων συνολοκλήρωσης πάρα πολύ συχνά, παράγοντας κατά 

συνέπεια είτε FC1 είτε FC2. II) Η συµπεριφορά σε πεπερασµένα δείγµατα των εκτιµητών 

OLS και JOH σε καταστάσεις όπου υπάρχουν ρίζες κοντά στη µονάδα. Ιδιαίτερη έµφαση 
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δίνεται στην απόδοση του JOH κάτω από στασιµότητα και του OLS κάτω από 

συνολοκλήρωση, δεδοµένου ότι αυτές σχετίζονται µε το FC1 και το FC2 αντίστοιχα. III) 

Τη συνολική επίδραση της συµπεριφοράς των τεστ στασιµότητας (unit-root tests) και 

των εκτιµητών στην διαδικασία πρόβλεψης. Όλα αυτά τα ζητήµατα εξετάζονται στις 

περιπτώσεις ότι ο βαθµός (order) του VAR µοντέλου επιλέγεται µε τη βοήθεια γνωστών 

κριτηρίων επιλογής µοντέλων.  

Η προηγούµενη συζήτηση αφορά την περίπτωση, που συναντιέται συνήθως στη 

βιβλιογραφία, στην οποία τα σφάλµατα (innovations) του VAR µοντέλου είναι iid  

γκαουσσιανά (κανονικά). Όµως, το VAR µοντέλο υιοθετείται συχνά για την πρόβλεψη 

οικονοµικών χρονοσειρών, όπως τιµές µετοχών, συναλλαγµατικές ισοτιµίες και επιτόκια, 

που έχουν σηµαντικές αποκλίσεις από την κανονικότητα, µαζί µε µη γραµµική χρονική 

εξάρτηση. Εποµένως, είναι ενδιαφέρον να µετρήσουµε τα FC1 και FC2, σε περιπτώσεις 

όπου τα σφάλµατα του VAR µοντέλου ακολουθούν διαδικασίες GARCH. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, τα τεστ για µοναδιαία ρίζα και η εκτίµηση των παραµέτρων του VAR 

µοντέλου διεξάγεται συνήθως στα πλαίσια της µεθοδολογίας του Johansen, η οποία 

υποθέτει ρητά iid και γκαουσσιανά σφάλµατα. Κατά συνέπεια, υπάρχουν τουλάχιστον 

δύο λόγοι για τους οποίους η «αναχώρηση» από το  γκαουσσιανό  iid περιβάλλον είναι 

πιθανό να έχει επιπτώσεις στα FC1 και FC2. Πρώτον, η δύναµη των τεστ για µοναδιαία 

ρίζα του Johansen µπορεί να µειωθεί περαιτέρω, αυξάνοντας κατά συνέπεια τη 

συχνότητα επιλογής λανθασµένου µοντέλου-εκτιµητή (βλ. Kim και Schmidt, 1993). 

∆εύτερον, η µεροληψία σε πεπερασµένα δείγµατα του γκαουσσιανού εκτιµητή µέγιστης 

πιθανοφάνειας του Johansen (JOH) είναι πιθανό να αυξηθεί. Πολλά είναι γνωστά για τις 

ιδιότητες του εκτιµητή JOH σε περιπτώσεις όπου το VAR µοντέλο είναι 
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συνολοκληρώσιµο και γκαουσσιανό, αλλά λίγα είναι γνωστά για τις ιδιότητες αυτού του 

εκτιµητή σε περιπτώσεις όπου το VAR µοντέλο έχει ρίζες κοντά στη µονάδα και 

GARCH σφάλµατα. Παροµοίως, ο εκτιµητής OLS µπορεί να επηρεαστεί από την 

παρουσία GARCH σφαλµάτων, αν και οι απαιτήσεις του για καλή ασυµπτωτική 

συµπεριφορά είναι λιγότερες από εκείνες του JOH. Τέλος, προκειµένου να διακρίνουµε 

µεταξύ της επίδρασης (i) της µη γραµµικής εξάρτησης (GARCH) και (ii) της άπειρης 

διακύµανσης στα FC1 και FC2, εξετάζουµε επίσης τη περίπτωση όπου τα σφάλµατα του 

VAR είναι iid  µε t-κατανοµή µε 2 βαθµούς ελευθερίας. 

Το κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής. Στην επόµενη ενότητα, θυµόµαστε µερικά χρήσιµα 

θεωρητικά αποτελέσµατα για τις ιδιότητες πρόβλεψης ενός στάσιµου ή 

συνολοκληρώσιµου VAR µοντέλου σε ένα  γκαουσσιανό  iid περιβάλλον. Η ενότητα 5.3 

εκθέτει τα αποτελέσµατα από τις προσοµοιώσεις Monte Carlo για τη µέτρηση των FC1 

και FC2 τόσο για γκαουσσιανές όσο και για µη γκαουσσιανές στοχαστικές διαδικασίες. 

Μια εµπειρική εφαρµογή, που δείχνει ότι τα FC1 και FC2 είναι πιθανό να προκύψουν 

στην πράξη, παρουσιάζεται στην ενότητα 5.4. Τέλος, η ενότητα 5.5 ολοκληρώνει το 

κεφάλαιο.  

5.2 Θεωρητικό Υπόβαθρο  

Έστω ότι η )y,y(Y t2t1t ′=  ακολουθεί µια VAR(1) διαδικασία µηδενικού µέσου:  

t1tt UAYY += −   (5.1) 

όπου ],a[A ij=  ,2,1j,i =  tU  ∼′= )u,u( t2t1 ),,0(NIID uΣ  και ],[ iju σ=Σ  2,1j,i =  είναι 

ένας θετικά ορισµένος πίνακας συνδιακύµανσης. Αυτό το µοντέλο έχει µια ισοδύναµη 

διανυσµατική “error correction” παραµετροποίηση (VEC):  

2,1j,i  ],[IA όπου UYY ij2t1tt =π≡−=Π+Π=∆ −  (5.2) 
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Η τάξη, ),(r Π  της µακροπρόθεσµης µήτρας Π  καθορίζει τα χαρακτηριστικά µοναδιαίας 

ρίζας (unit root properties) της διαδικασίας. ∆ιακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

(ι) Εάν 2)(r =Π , η tY  είναι µια στάσιµη διαδικασία, έχοντας µια παραµετροποίηση 

VAR σε «επίπεδα» (VAR-in-levels). Το λάθος πρόβλεψης έχει µια µήτρα 

συνδιακύµανσης, )A(A)h( i
u

i
1h

1i
y ′Σ∑=Σ

−

=
, που είναι πεπερασµένη για όλους τους 

ορίζοντες πρόβλεψης, πλησιάζοντας µονοτονικά την αδέσµευτη µήτρα συνδιακύµανσης 

της tY  όπως ο ορίζοντας πρόβλεψης h  τείνει στο άπειρο. Στην περίπτωση αυτή, η 

εφαρµογή του OLS εκτιµητή στην (5.1) οδηγεί σε −T συνεπείς εκτιµήσεις του .A    Οι 

προβλέψεις που προκύπτουν από την αντικατάσταση του A  από τον εκτιµηµένο Α̂ , 

παράγει ένα λάθος πρόβλεψης, του οποίου η µήτρα συνδιακύµανσης, είναι το άθροισµα 

δύο στοιχείων. Το πρώτο στοιχείο είναι η )h(yΣ  και το δεύτερο προκύπτει από την 

µεροληψία του Α̂  λόγω του πεπερασµένου δείγµατος. ∆ηλαδή, η µήτρα 

συνδιακύµανσης είναι:  

y h  yh  MSE Yth  Yth
 

Φυσικά, τα λάθη εκτίµησης των παραµέτρων δεν έχουν καµιά επίδραση ασυµπτωτικά 

και οι διαφορές [ ])h(Y)h(Ŷ tt −  και [ ])h()h(ˆ
ΥΥ Σ−Σ  τείνουν στο µηδέν για .T ∞→    Για 

πεπερασµένα δείγµατα, αλλά µε T  αρκετά µεγάλο, ο Lütkepohl (1987) δείχνει ότι:  

y h  yh  1
Th  

όπου )A(veca =  και  

h  E Yth
a 

a
Yth 

a 
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(II) Όταν 1)(r =Π , οι t1y  και t2y  είναι Ι(1) διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση, η 

µακροπρόθεσµη µήτρα Π  µπορεί να παραγοντοποιηθεί ως BC ′=Π , όπου 11c[C = , 

]c22 ′  και  11b[B =  , ]b22 ′ . Η εφαρµογή OLS στο µη στάσιµο VAR(1)-in-levels µοντέλο 

οδηγεί σε υπερ-συνεπείς (super consistent), αλλά όχι ασυµπτωτικά αποδοτικές, 

εκτιµήσεις του A  (βλ., παραδείγµατος χάριν, Sims et al., 1990, Phillips, 1995). 

Εντούτοις, οι προβλέψεις που λαµβάνονται από το εκτιµηµένο VAR(1) µοντέλο, φέρουν 

την επίδραση από την εκτιµηµένη µοναδιαία ρίζα και κατά συνέπεια δεν συγκλίνουν στις 

βέλτιστες προβλέψεις, τουλάχιστον για µακρινούς ορίζοντες πρόβλεψης (βλ. το θεώρηµα 

3,4, στο Phillips, 1998).12  Κατά συνέπεια, η )h(ŶΣ  δεν τείνει στην )h(yΣ  όταν το 

,T ∞→  αλλά αντ' αυτού έχει ένα τυχαίο όριο. Αντίθετα, οι προβλέψεις που 

λαµβάνονται από την εκτίµηση του σωστά ορισµένου RR µοντέλου, είναι ασυµπτωτικά 

ισοδύναµες µε τις βέλτιστες (βλ. το θεώρηµα 3,9 στο Phillips, 1998). Εποµένως, το 

κόστος πρόβλεψης που προκύπτει από την εκτίµηση του µη στάσιµου VAR(1) µοντέλου 

εµµένει ακόµα και ασυµπτωτικά και γίνεται πιο εµφανές για µακρινούς ορίζοντες 

πρόβλεψης.  

(III) Όταν ,0)(r =Π  η µακροπρόθεσµη µήτρα Π  είναι η µηδενική µήτρα και η σειρά 

tY∆  είναι µια διανυσµατική διαδικασία λευκού θορύβου µε µήτρα συνδιακύµανσης ίση 

µε uΣ .  

Η τάξη, )(r Π , του Π  καθορίζεται συνήθως µε τη βοήθεια του στατιστικού ελέγχου 

Trace (TR) ή/και του στατιστικού ελέγχου Maximum Eigenvalue (EIG) που προτείνονται 

από τον Johansen (1988, 1991). Εναλλακτικές µορφές του TR για πεπερασµένα δείγµατα 
                                                 
12 Όταν ο ορίζοντας πρόβλεψης είναι µικρός σε σχέση µε το µέγεθος του δείγµατος, δηλαδή όταν το f=h/T 
είναι κοντά στο 0, τότε το [ ])h(tY)h(tŶ −  είναι επίσης µικρό. 
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παρέχονται από τους Reinsel και Ahn (1992), Yap και Reinsel (1995) και Johansen 

(2002) (βλ. επίσης Hubrich, Lütkepohl και Saikkonen, 2001, για µια έρευνα για τις 

ιδιότητες των τεστ για συνολοκλήρωση που βασίζονται σε συστήµατα µεταβλητών). 

Όπως αναφέραµε ήδη, η δύναµη (power) αυτών των τεστ να ανιχνευθούν τις ρίζες  που 

είναι κοντά στη µονάδα είναι πολύ χαµηλή. Κατά συνέπεια, ο ερευνητής είναι πιθανό να 

αποτύχει να προσδιορίσει τη σωστή παραµετροποίηση για το υπό εξέταση σύστηµα. 

Ειδικότερα, εστιάζουµε στα ακόλουθα δύο λάθη παραµετροποίησης: I) Η maxλ  είναι 

µικρότερη από αλλά πλησίον στην µονάδα και η minλ  είναι πολύ µικρότερη από την 

µονάδα, που σηµαίνει ότι ο ερευνητής έχει να κάνει µε ένα στάσιµο VAR-in-levels 

µοντέλο. Λόγω της χαµηλής δύναµης του TR και του EIG, όµως, καταλήγει λανθασµένα 

στο συµπέρασµα ότι 1)(r =Π , και προχωρά στην εκτίµηση του RR, συνήθως µε τη 

βοήθεια του εκτιµητή JOH. Λίγα είναι γνωστά για τις ιδιότητες αυτού του εκτιµητή σε 

περιπτώσεις όπου οι σειρές στο σύστηµα έχουν ρίζες που είναι κοντά αλλά όχι ακριβώς 

ίσες µε την µονάδα. Ο Elliot (1998) αποδεικνύει ότι, γενικά, όλοι οι συνήθως 

χρησιµοποιηµένοι εκτιµητές συνολοκλήρωσης  παράγουν µεγάλες µεροληψίες (biases) 

και σηµαντικές διαστρεβλώσεις µεγέθους (size distortions) όταν στάσιµες διαδικασίες µε 

ρίζες κοντά στη µονάδα προσεγγίζονται από Ι(1) διαδικασίες. Αυτές οι µεροληψίες 

αποδεικνύεται ότι είναι ανάλογες προς την απόσταση, ),1(d  της maxλ  από τη µονάδα. 

Εποµένως, όσο µεγαλύτερη η )1(d , τόσο µεγαλύτερο θα είναι το FC1. Συγχρόνως, µια 

µεγάλη τιµή της )1(d  υπονοεί ότι η δύναµη του TR και του EIG είναι υψηλή στην 

παράδοση της σωστής παραµετροποίησης του συστήµατος.  Κατά συνέπεια, για τις 

µεγάλες (µικρές) τιµές της )1(d , ο ερευνητής αντιµετωπίζει µεγάλο (µικρό) FC1 σε λίγες 

(πολλές) περιπτώσεις.  II) Η maxλ  είναι ίση µε την µονάδα και η minλ  είναι µικρότερη 
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από αλλά πλησίον της µονάδας, που σηµαίνει ότι ο ερευνητής έχει να κάνει µε ένα 

συνολοκληρώσιµο σύστηµα. Για άλλη µια φορά, τα τεστ συνολοκλήρωσης µπορεί να 

αποτύχουν να απορρίψουν την άκυρη µηδενική υπόθεση ότι ,1min =λ  και έτσι 

προτείνουν λανθασµένα ένα FD µοντέλο, αντί ενός RR µοντέλου. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο ερευνητής αγνοεί τον έγκυρο περιορισµό συνολοκλήρωσης και οδηγείται 

κατά συνέπεια στο FC2.  

5.3 Αποτελέσµατα Monte Carlo  

Σε αυτό το τµήµα παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσής µας, στοχεύοντας 

στη µέτρηση των FC1 και FC2, αρχίζοντας από το πρώτο. Η ανάλυση είναι βασισµένη 

στην απλή διµεταβλητή VAR(1) διαδικασία, που δίνεται στην (5.1) δεδοµένου ότι 

επιθυµούµε να αποφύγουµε οποιεσδήποτε πιθανές περιπλοκές στα πλαίσια των 

γενικότερων VAR(ρ) διαδικασιών. Πράγµατι, ο αριθµός ζητηµάτων που πρέπει να 

αντιµετωπιστούν στα πλαίσια ενός µεγαλύτερου βαθµού και διάστασης συστήµατος είναι 

τέτοιος που κάνει τον έλεγχο των επιπτώσεων που έχει στην εκτίµηση και στη πρόβλεψη 

µια λανθασµένη παραµετροποίηση (σε ότι αφορά την ύπαρξη και θέση µοναδιαίων ριζών 

στο σύστηµα) σχεδόν αδύνατο. Εντούτοις, είναι λογικό να υποτεθεί ότι εάν το FC1 ή/και 

το FC2 είναι παρόντα στα πλαίσια του απλούστερου µοντέλου, είναι πιθανό στα πλαίσια 

των γενικότερων µοντέλων το κόστος πρόβλεψης να είναι ακόµη µεγαλύτερο. Υπάρχουν 

διάφοροι λόγοι για µια τέτοια αξίωση: Παραδείγµατος χάριν, εάν το αληθινό µοντέλο 

είναι ένα VAR(ρ) µε 2p ≥ , τότε τα κριτήρια επιλογής του βαθµού (order) του µοντέλου 

µπορούν να επιλέξουν ένα underspecified µοντέλο συχνότερα σε σχέση µε τη περίπτωση 

.1p =  Σε αυτή την περίπτωση, το επιλεγµένο µοντέλο µπορεί να είναι µια φτωχή 

προσέγγιση της αληθινής διαδικασίας (DGP), µειώνοντας κατά συνέπεια τη δύναµη των 



 61

τεστ συνολοκλήρωσης να απορρίψουν την άκυρη υπόθεση ότι 1max =λ  ή/και 1min =λ  

(βλ., παραδείγµατος χάριν, Reimers, 1992, Saikkonen και Luukkonen, 1997, Lütkepohl 

και Saikkonen, 1999). Για αυτόν τον λόγο, οι Gonzalo και Pitarakis (1999) δείχνουν ότι 

όσο η διάσταση του συστήµατος αυξάνεται, η πιθανότητα να επιλεγεί ένα underspecified 

µοντέλο µε τη βοήθεια του SIC ή του HQ αυξάνεται. Με άλλα λόγια, οι τιµές των FC1 

και FC2 που θα υπολογιστούν στις επόµενες υποενότητες πρέπει να θεωρηθούν ως οι 

χαµηλότερες τιµές που είναι πιθανό να προκύψουν λόγω λανθασµένης unit-root 

παραµετροποίησης. Για να το θέσουµε διαφορετικά, εάν έχουµε προβλήµατα στη 

διαδικασία πρόβλεψης µιας χρονοσειράς στα πλαίσια ενός απλού µοντέλου λόγω µιας 

ιδιαίτερης αιτίας, δεν µπορούµε να περιµένουµε ότι τα προβλήµατα θα µειωθούν στα 

πλαίσια πιο περίπλοκων µοντέλων, εάν η ίδια αιτία που προκαλεί προβλήµατα είναι 

ακόµα παρούσα.  

5.3.1 Κόστος Πρόβλεψης Τύπου Ι (FC1)  

Γκαουσσιανά IID Σφάλµατα  

Στην υποενότητα αυτή, διατηρούµε την υπόθεση, που κάναµε στο προηγούµενο τµήµα, 

ότι δηλαδή tU ~ ).,0(NIID uΣ  Σε ότι αφορά τη µήτρα A , δίνουµε στα στοιχεία της ,a ij  

2,1j,i = , κατάλληλες τιµές έτσι ώστε η maxλ  να παίρνει τιµές στο διάστηµα [0,7 , 0,98] 

µε βήµατα 0,04, ενώ η minλ  να µένει σταθερή στο 0,2. Επιπλέον, εξετάζουµε και τη 

περίπτωση ενός συνολοκληρώσιµου VAR µοντέλου (όπου 1max =λ ). Γενικά, εξετάζουµε 

εννέα διαφορετικές περιπτώσεις (DGPs) από τις οποίες οι πρώτες οκτώ αντιστοιχούν σε 



 62

στάσιµα συστήµατα και µόνο η τελευταία παράγει ένα συνολοκληρώσιµο VAR.13  

Εξετάζουµε τα µεγέθη δείγµατος, Τ═50 και 200 παρατηρήσεων και χρησιµοποιούµε 

5000 επαναλήψεις για τη προσοµοίωση. Η αρχική τιµή τίθεται ίση µε µηδέν, που είναι η 

τιµή του αδέσµευτου µέσου της .Yt  Θέτουµε επίσης 12211 =σ=σ  και 5.012 =σ .  

Αρχίζουµε την ανάλυση µε την εξέταση της συµπεριφοράς τεστ συνολοκλήρωσης. Αυτά 

είναι τα ασυµπτωτικά TR και EIG τεστ, η εναλλακτική µορφή του TR για µικρά 

δείγµατα του Johansen (που συµβολίζουµε µε TRS) και οι δύο εναλλακτικές µορφές του 

TR για µικρά δείγµατα που προτείνονται από τους Reinsel και Ahn (1992) και Yap και 

Reinsel (1995). Εξετάζουµε αρχικά τις ιδιότητες µεγέθους των τεστ συνολοκλήρωσης, µε 

βάση την DGP-9, κάτω από τρεις εναλλακτικές στρατηγικές για την επιλογή του βαθµού 

(order) p του VAR µοντέλου. Η πρώτη υποθέτει ότι το p  είναι γνωστό a-priori, ενώ στη 

δεύτερη και τρίτη στρατηγική, το p  επιλέγεται µε τη βοήθεια των κριτηρίων  

πληροφόρησης του Akaike (AIC) και του Schwarz (SIC) αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα 

(που δίνονται στον πίνακα D1)14 δείχνουν ότι τα εµπειρικά µεγέθη των πέντε υπό 

εξέταση τεστ είναι πολύ κοντά στο αντίστοιχο ονοµαστικό µέγεθος του 5 τοις εκατό.15  

Εντούτοις, το TR και το TRS έχουν ελαφρώς µεγαλύτερο µέγεθος όταν χρησιµοποιείται 

το AIC για να επιλέξει το p . Φαίνεται ότι η γνωστή τάση του AIC να υπερεκτιµά το p  

µε θετική πιθανότητα, έχει επιπτώσεις στις ιδιότητες µεγέθους των TR και TRS, ειδικά 

για 50T = . Γενικά, οι ιδιότητες µεγέθους όλων των τεστ συνολοκλήρωσης που µελετάµε 

είναι παρόµοιες. Προκύπτει ότι οι ιδιότητες δύναµης (power properties) αυτών των τεστ 

                                                 
13 Στην DGP-i, i=1,2,…,8, θέτουµε 5.0

12
a

11
a == , i*024.0096.021a += , i*04.036.022a += .Στην 

DGP-9, θέτουµε 5.012a11a == , 3.021a = , 7.022a = . 
14 Όλοι οι πίνακες αυτού του κεφαλαίου δίνονται στο Παράρτηµα D.1. 
15 Η συµπεριφορά του EIG είναι ίδια µε αυτή του TR. Εποµένως, το εµπειρικό µέγεθος του EIG δεν 
αναφέρεται στο πίνακα D1. 
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είναι παρόµοιες επίσης. ∆εδοµένου ότι η επιλογή µεταξύ των τεστ συνολοκλήρωσης έχει 

πολύ λίγη επίδραση στον προσδιορισµό του ),(r Π  από τώρα και στο εξής, τα 

αποτελέσµατα προσοµοίωσης είναι βασισµένα στον έλεγχο TRS. Επιπλέον, οι ιδιότητες 

δύναµης των τεστ συνολοκλήρωσης δεν επηρεάζονται από την επιλογή µεταξύ AIC και 

SIC. Εποµένως, στο υπόλοιπο του πειράµατος χρησιµοποιούµε το SIC για την επιλογή 

του VAR µοντέλου. Ο πίνακας D2 παρουσιάζει τη «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύ 

(size-adjusted power) του TRS για τα DGPs που εξετάζονται, για την περίπτωση που το 

p  επιλέγεται µε τη βοήθεια του SIC. Όπως αναµέναµε, η δύναµη του τεστ µειώνεται όσο 

αυξάνεται η maxλ  και αυξάνεται µε το T . Για τα µικρά µεγέθη δείγµατος ( 50T = ), το 

τεστ αποτυγχάνει να παραδώσει τη σωστή τάξη συνολοκλήρωσης σε µια ικανοποιητική 

συχνότητα, ακόµη και για τιµές της maxλ  τόσο χαµηλές όπως 0,82. Όταν η maxλ  είναι 

πολύ κοντά στην µονάδα, το τεστ συνολοκλήρωσης δεν έχει πλέον οποιαδήποτε δύναµη 

να υποδείξει τη σωστή παραµετροποίηση, ειδικά για T=50. Παραδείγµατος χάριν, όταν 

98.0max =λ , η δύναµη του TRS είναι 6,0 και 20,7 τοις εκατό για 50T =  και 200  

αντίστοιχα. Σηµειώστε ότι το αν η επιλογή του p  γίνει χρησιµοποιώντας τα κριτήρια 

επιλογής µοντέλου (AIC και SIC)  ή χρησιµοποιηθεί απευθείας η αληθινή τιµή του p , 

δεν έχει σχεδόν καµία επίδραση στη δύναµη του TRS (βλ. Hubrich  et al., 2001, για µια 

λεπτοµερή συζήτηση σχετικά µε αυτό το σηµείο). 

Όπως αναφέραµε ήδη, το FC1 αναµένεται να καθοριστεί εν µέρει από την συµπεριφορά 

του JOH σε πεπερασµένα δείγµατα (σε σχέση πάντοτε µε τη συµπεριφορά του OLS). 

Εποµένως, εστιάζουµε τώρα στην εξέταση της συµπεριφοράς αυτών των εκτιµητών, µε 

την εκτέλεση των ακόλουθων πειραµάτων προσοµοίωσης: Για κάθε επανάληψη 

(replication), εκτιµούµε τις παραµέτρους του µοντέλου µε τη βοήθεια του εκτιµητή JOH 
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και υπολογίζουµε την απόλυτη µεροληψία του JOH για κάθε στοιχείο, ijπ , 2,1j,i =  της 

µακροπρόθεσµης µήτρας Π . Για να καταστήσουµε τα αποτελέσµατα συγκρίσιµα στις 

διαφορετικές  τιµές της maxλ , εκφράζουµε την µεροληψία ως ποσοστό της αληθινής 

τιµής ,ijπ  2,1j,i = , λαµβάνοντας κατά συνέπεια το ακόλουθο µέτρο της απόλυτης 

ποσοστιαίας µεροληψίας για την επανάληψη κ:  

APBij,k
JOH 

|ij,k  ij |
ij

 100, i, j  1,2
 

Κατόπιν, καθορίζουµε το JOH
ijMAPB  να είναι ο διάµεσος της απόλυτης ποσοστιαίας 

µεροληψίας JOH
k,ijAPB  για το σύνολο των επαναλήψεων. Υπολογίζουµε επίσης ένα 

συνολικό µέτρο για την ακρίβεια εκτίµησης της µήτρας Π , που ορίζεται ως  

4/MAPBTMAPB JOH
ijij

JOH ∑= . Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για να υπολογίσουµε τη 

συνολική µεροληψία εκτίµησης του OLS.  

Υπολογίζοντας τα JOHTMAPB  και OLSTMAPB , µπορούµε τώρα να µετρήσουµε το 

συµπληρωµατικό κόστος από την άποψη της µεροληψίας εκτίµησης, που συνδέεται µε 

την επιβολή των άκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης. Ο πίνακας D3 εκθέτει τη 

διαφορά µεταξύ JOHTMAPB  και OLSTMAPB  ως ποσοστού του TMAPB  του βέλτιστου 

εκτιµητή. Η χρήση του JOH στα πλαίσια ενός λανθασµένα ορισµένου RR µοντέλου έχει 

καταστρεπτικά αποτελέσµατα στην ακρίβεια των εκτιµήσεων των ijπ , ειδικά για τις 

µικρές τιµές της maxλ  και για τα µεγάλα µεγέθη δείγµατος. Εντούτοις, όσο η maxλ  

προσεγγίζει τη µονάδα η ανωτερότητα του OLS σε σχέση µε τον JOH µικραίνει, 

δεδοµένου ότι ο JOH κινείται προς το φυσικό περιβάλλον του. Στην πραγµατικότητα, 

όταν 98.0max ≥λ , οι δύο εκτιµητές είναι σχεδόν ισοδύναµοι, µε τον JOH να είναι 
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ελαφρώς καλύτερος από τον OLS (όπως υποδεικνύεται από τις αρνητικές καταχωρήσεις 

στον πίνακα D3).  

Γυρίζουµε τώρα στον υπολογισµό του κόστους πρόβλεψης που προκαλείται από την 

επιβολή των άκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης. Προκειµένου να µετρηθεί το FC1 

όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά, σχεδιάζουµε το ακόλουθο σύνολο προσοµοιώσεων. Σε 

κάθε επανάληψη, εφαρµόζουµε αρχικά το SIC για την εκτίµηση του .p  Βασισµένοι στο 

επιλεγµένο µοντέλο, καθορίζουµε την τάξη της µήτρας Π  µε τη βοήθεια του TRS. 

Κατόπιν, χρησιµοποιούµε τις πρώτες T  παρατηρήσεις για να εκτιµήσουµε το επιλεγµένο 

µοντέλο µε τη βοήθεια του σχετικού εκτιµητή και παραγάγουµε τις προβλέψεις )h(ŶT  

του hTY + , για τους υπό εξέταση ορίζοντες πρόβλεψης. Τέλος, υπολογίζουµε τα 

αντίστοιχα σφάλµατα πρόβλεψης [ ]hTTh Y)h(Ŷê +−≡ . Επαναλαµβάνουµε την ίδια 

διαδικασία για να λάβουµε τα σφάλµατα πρόβλεψης, που καθορίζονται µε βάση τις 

προβλέψεις )h(Y~T  που παράγονται από το µοντέλο που υποθέτει τη σωστή τάξη της 

µήτρας Π  και χρησιµοποιεί τον αντίστοιχο βέλτιστο εκτιµητή. Τέλος, το FC1 

καθορίζεται µε τη σύγκριση της ακρίβειας πρόβλεψης του επιλεγµένου µοντέλου µε την 

προβλεπτική ακρίβεια του σωστά ορισµένου µοντέλου.  

Το πιο συνηθέστερα χρησιµοποιηµένο µέτρο αξιολόγησης της προβλεπτικής ακρίβειας 

ενός µοντέλου είναι το κριτήριο µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (MSE), το οποίο είναι 

απλά οι µήτρες συνδιακύµανσης )h(ˆ
YΣ  των hê . Προκειµένου να διευκολυνθούν οι 

συγκρίσεις, η µήτρα )h(ˆ
YΣ  µετατρέπεται συνήθως σε ένα βαθµωτό (scalar) µε τον 

υπολογισµό του ίχνους (trace) της.16  Εντούτοις, στην ακόλουθη υποενότητα εξετάζουµε 

                                                 
16 Οι Clements και Hendry (1993, 1995) υποστηρίζουν ότι το κριτήριο MSE δεν είναι κατάλληλο για την 
επιλογή µοντέλων , γιατί η συµπεριφορά του επηρεάζεται από non-singular, scale-preserving γραµµικούς 
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διαδικασίες που δεν κατέχουν πεπερασµένες δεύτερες ροπές, καθιστώντας κατά συνέπεια 

το κριτήριο MSE ακατάλληλο. Ένα εναλλακτικό µέτρο για την αξιολόγηση της 

προβλεπτικής ακρίβειας ενός µοντέλου που παραµένει σωστό σε περιπτώσεις 

διαδικασιών άπειρης διακύµανσης, είναι το Inter-Quantile Range (IQR) των σφαλµάτων 

πρόβλεψης. Στη διµεταβλητή περίπτωσή µας, ορίζουµε το %a  ),h(IQR a  για τον 

ορίζοντα πρόβλεψης ,h  ως εξής:  

)]h(q)h(q[)]h(q)h(q[:)h(IQR a,2a1,2a,1a1,1a −+−= −−  

όπου )h(q r,i  είναι  το r- εκατοστηµόριο (quantile) της κατανοµής του h,iê . Σηµειώνουµε 

ότι το )h(IQR a  είναι ένα βαθµωτό που µετρά τη συνολική προβλεπτική ακρίβεια του 

µοντέλου σε σχέση µε τις δύο συνιστώσες σειρές της tY . Η ανάλυσή µας είναι 

βασισµένη στο 10% IQRs. Καθορίζουµε το FC1, για τον ορίζοντα πρόβλεψης ,h  ως 

εξής:  

100
)h(IQR

)h(IQR)h(IQR)h(1FC
a

a
s
a ×

−
= ∗

∗

 

όπου )h(IQR s
a  και )h(IQR a

∗  είναι τα IQRs του επιλεγµένου και του σωστού µοντέλου 

αντίστοιχα. Ο πίνακας D4 δίνει το  FC1 για  50T =  και 200T =  (στη παρένθεση). Τα 

κύρια συµπεράσµατα µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

(Ι) Το κόστος επιβολής άκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης στην ακρίβεια των 

προβλέψεων είναι σηµαντικό όταν το δείγµα που χρησιµοποιείται στο στάδιο εκτίµησης 

είναι µικρό και ο ορίζοντας πρόβλεψης µακρύς. Παραδείγµατος χάριν, όταν 50T =  και 

,82.0max =λ  το FC1 είναι 1,6% και 16% για 1h =  και 10h =  αντίστοιχα. 
                                                                                                                                                 
µετασχηµατισµούς των µοντέλων. Για αυτό το λόγο, οι Clements και Hendry προτείνουν ένα εναλλακτικό 
κριτήριο, το Generalized Forecast Error Second Moment (GFESM), το οποίο δεν επηρεάζεται από τέτοιου 
είδους µετασχηµατισµούς. 
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(II) Για 50T = , το κόστος πρόβλεψης είναι µια   −∩  µορφής συνάρτηση της τιµής της 

maxλ  για όλους τους υπό εξέταση ορίζοντες πρόβλεψης. Στην πραγµατικότητα, το FC1 

φθάνει στη µέγιστη τιµή του για τιµές της maxλ  που βρίσκονται στο διάστηµα  

].86.0,82.0[  Αυτό σηµαίνει ότι για αυτές τις τιµές της ,maxλ  τα τεστ συνολοκλήρωσης 

προτείνουν την χρήση ενός πολύ µεροληπτικού εκτιµητή αρκετά συχνά.  

(III) Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι για 50T =  και 98.0max =λ , το FC1 είναι 

αρνητικό για όλους τους ορίζοντες πρόβλεψης. Αυτό σηµαίνει ότι για τα µικρά µεγέθη 

δείγµατος, η αποτυχία των τεστ συνολοκλήρωσης να προσδιορίσουν το σωστό )(r Π , 

αποδεικνύεται ευεργετική, αφού ο ασυµπτωτικά µη-βέλτιστος εκτιµητής JOH, που 

προτείνεται από τα τεστ συνολοκλήρωσης, εκτιµά καλύτερα από τον ασυµπτωτικά 

βέλτιστο εκτιµητή OLS.  

(IV) Όταν το µέγεθος δείγµατος αυξάνεται ( 200T = ), το FC1 σχεδόν εξαφανίζεται για 

όλους τους ορίζοντες πρόβλεψης και όλες τις τιµές της maxλ  εκτός από εκείνες που 

βρίσκονται κοντά στη µονάδα.  

(V) Όταν ,1max =λ  η διαδικασία tY  είναι συνολοκληρώσιµη. Σε αυτή την περίπτωση, το 

FC1 ορίζεται ως το κόστος πρόβλεψης που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση των VAR-

in-levels/OLS, αντί των RR/JOH. Εντούτοις, δεδοµένου ότι το πραγµατικό µέγεθος του 

TRS δεν υπερβαίνει το 5%, η συχνότητα στην οποία το VAR-in-levels επιλέγεται είναι 

αρκετά χαµηλή, παράγοντας κατά συνέπεια αµελητέες τιµές για το FC1, ακόµη και για 

.50T =  

Η Επίδραση της Ετεροσκεδαστικότητας 

Σε αυτήν την υποενότητα, χαλαρώνουµε την υπόθεση ότι το διάνυσµα σφάλµατος, tU , 
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ακολουθεί µια  γκαουσσιανή  iid διαδικασία και την αντικαθιστάµε µε την υπόθεση ότι 

παράγεται µε µια διµεταβλητή GARCH(1,1) διαδικασία. Ο µεταφορά από το 

γκαουσσιανό στο ετεροσκεδαστικό περιβάλλον είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις στο 

µέγεθος και τη δύναµη των τεστ συνολοκλήρωσης, καθώς επίσης και στις ιδιότητες των 

εκτιµητών JOH και OLS. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισµένες υποθέσεις σχετικά 

µε τη µνήµη και τις ροπές (memory and moment) της εξεταζόµενης σειράς που 

απαιτούνται για να ισχύουν τα αποτελέσµατα της ασυµπτωτικής θεωρίας µπορεί να µην 

ικανοποιούνται πλέον.  

Υποθέτουµε ότι ο µηχανισµός γέννησης της tU  δίνεται από το ακόλουθο σύστηµα 

εξισώσεων:  

)I,0(NIIDZ ,)z,z(Z
ZHU

2tt2t1t

t
2/1

tt

∼′≡
=

  (5.3) 

όπου ],h[H t,ijt =  2,1j,i =  είναι η ετεροσκεδαστική δεσµευµένη µήτρα συνδιακύµανσης. 

Αυτή καθορίζεται ως ένα πρώτου-βαθµού διαγώνιο BEKK µοντέλο (προτεινόµενο από 

τους  Engle και Kroner, 1995):  

∆∆++′= −
′
−− 1t1t1tt HMUMUCCH   (5.4) 

όπου C  είναι µια κάτω τριγωνική µήτρα και M , ∆  είναι διαγώνιες µήτρες µε στοιχεία 

),( 21 µµ  και ),( 21 δδ  αντίστοιχα. Οι διαγώνιες µήτρες M  και ∆  εξασφαλίζουν ότι 

,hukh 1t,ii
2
i

2
1it

2
iit,ii −− δ+µ+=  ,2,1i =  γεγονός που σηµαίνει ότι οι t1u  και t2u  ακολουθούν 

µονοµεταβλητές GARCH(1,1) διαδικασίες. Όπως θα δείξουµε στη συνέχεια, αυτό το 

χαρακτηριστικό γνώρισµα των t1u  και t2u  µας επιτρέπει να ελέγχουµε τη συµπεριφορά 

και εξάρτηση της tU  θέτοντας περιορισµούς απευθείας στις t1u  και t2u .    

Η µεταφορά από τα iid σφάλµατα στα GARCH σφάλµατα έχει σηµαντικές επιπτώσεις 
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στην εκτίµηση του πίνακα Π  και στην πρόβλεψη της .Yt  Η επίδραση των GARCH 

φαινοµένων στην εκτίµηση και στη πρόβλεψη εξαρτάται από εάν το VAR µοντέλο είναι 

στάσιµο ή όχι. Μελετάµε κάθε περίπτωση χωριστά.  

1. Στάσιµο VAR,   

Εδώ, η σωστή επιλογή παραµετροποίησης/εκτιµητή είναι VAR(1)-in-levels/OLS και τα 

ακόλουθα προβλήµατα λόγω των GARCH σφαλµάτων µπορεί να προκύψουν: Κατ' 

αρχάς, ο OLS µπορεί να είναι µεροληπτικός ή, ανάλογα µε την ένταση των GARCH 

φαινοµένων, ασυνεπής (inconsistent). ∆εύτερον, η παρουσία GARCH σφαλµάτων 

µπορεί να µειώσει τη δύναµη των τεστ συνολοκλήρωσης να απορρίψουν τη άκυρη 

µηδενική υπόθεση 1)(r =Π  (που προτείνει τη χρήση του ακατάλληλου JOH εκτιµητή). 

Τρίτο, στις περιπτώσεις όπου το RR µοντέλο επιλέγεται, η απόδοση του (ήδη 

µεροληπτικού) γκαουσσιανού εκτιµητή JOH είναι πιθανό να επιδεινωθεί περαιτέρω.  

2. Συνολοκληρώσιµο VAR,   

Σε αυτή τη περίπτωση το RR µοντέλο είναι η σωστή παραµετροποίηση. Εντούτοις, η 

καταλληλότητα του JOH δεν είναι προφανής, δεδοµένου ότι αυτός ο εκτιµητής είναι από 

την κατασκευή γκαουσσιανός. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και όταν έχουν πετύχει τα τεστ 

συνολοκλήρωσης να επιλέξουν τη σωστή παραµετροποίηση, η εφαρµογή του JOH 

µπορεί να οδηγήσει στις µεροληπτικές εκτιµήσεις του .Π  Για παρόµοιους λόγους, τα 

τεστ συνολοκλήρωσης µπορεί να πάσχουν από διαστρεβλώσεις µεγέθους (size 

distortions).  

Γενικά, η ασυµπτωτική θεωρία για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση απαιτεί την ικανοποίηση 

ορισµένων υποθέσεων σχετικά µε τη µνήµη και τις ροπές (memory and moment) της 

εξεταζόµενης σειράς. Εάν µερικές από αυτές τις υποθέσεις δεν ισχύουν, οι εκτιµήσεις 
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των A  ή Π  µπορεί να είναι µεροληπτικές και ασυνεπείς, ακόµη και στα πλαίσια του 

µοντέλου που υποθέτει τη σωστή unit-root παραµετροποίηση. Για να ερευνήσουµε αυτά 

τα ζητήµατα, πραγµατοποιούµε ένα δεύτερο σύνολο προσοµοιώσεων, στοχεύοντας στην 

αξιολόγηση της απόδοσης των εκτιµητών, των τεστ συνολοκλήρωσης και των 

προβλέψεων όταν GARCH φαινόµενα διάφορων εντάσεων είναι παρόντα. Πριν 

παρουσιάσουµε το σύνολο των νέων αποτελεσµάτων, συζητάµε εν συντοµία τις ιδιότητες 

µνήµης και ροπών της διµεταβλητής GARCH(1,1) διαδικασίας, που καθορίζονται από 

τις (5.3) - (5.4). ∆ιακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

Περίπτωση Ι:  Στασιµότητα τέταρτης τάξης  

Ο Hafner (2003) ερευνά τις ιδιότητες της γενικής πολυµεταβλητής GARCH(ρ,q) 

διαδικασίας. Παρέχει τις απαραίτητες και ικανές συνθήκες για να είναι τα σφάλµατα tU  

στάσιµα τέταρτης τάξης. Στα πλαίσια του διαγώνιου BEKK µοντέλου, είναι εύκολο να 

δειχτεί ότι οι ακόλουθες συνθήκες είναι ικανές για τη στασιµότητα τέταρτης τάξης της 

tU .17 
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Περίπτωση ΙΙ:  Στασιµότητα δεύτερης τάξης 

Σε αυτήν την περίπτωση, υποθέτουµε ότι ,12
i

2
i <δ+µ  ,2,1i =  αν και οι συνθήκες (Υ1) 

δεν ισχύουν. Αυτό σηµαίνει οι t1u  και t2u  κατέχουν πεπερασµένες δεύτερες (αλλά όχι 

                                                 
17Είναι ευρέως γνωστό ότι αυτές οι συνθήκες είναι απαραίτητες και ικανές για τη στασιµότητα τέταρτης 
τάξης των επιµέρους σειρών t1u  και t2u  της tU  (βλ. Bollerslev, 1986, He και Terasvirta, 1999).  
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τέταρτες) ροπές. Οι Carrasco και Chen (2002) έχουν αποδείξει πρόσφατα ότι οι ίδιες 

συνθήκες είναι απαραίτητες και ικανές για είναι οι t1u  και t2u  −b mixing.  

Περίπτωση ΙΙΙ:  Στασιµότητα πρώτης τάξης (IGARCH)  

Εδώ, υποθέτουµε ότι ,12
i

2
i =δ+µ  ,2,1i =  που σηµαίνει ότι οι t1u  και t2u  δεν έχουν 

πεπερασµένη διακύµανση.18 Σε αυτή την περίπτωση, οι µήτρες συνδιακύµανσης των 

σφαλµάτων πρόβλεψης απειρίζονται.  

Οι προσοµοιώσεις σχεδιάζονται ως εξής. Τρεις διαφορετικές GARCH(1,1) διαδικασίες 

εξετάζονται, µια για κάθε µια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται προηγουµένως. 

Πιο συγκεκριµένα, το διάνυσµα τιµών ),,,( 2211 δµδµ  είναι ίσο µε ,72.0(  ,28.0  ,7.0  

),3.0  ,7.0(  ,5.0  ,75.0  )6.0  και ,8.0(  ,6.0  ,8.0  )6.0  για τις περιπτώσεις (I), (II) και (ΙΙΙ) 

αντίστοιχα. Για τις πρώτες δύο περιπτώσεις, οι τιµές των GARCH παραµέτρων 

επιλέγονται κατάλληλα έτσι ώστε η αδέσµευτη µήτρα συνδιακύµανσης της tU  να είναι 

ίδια µε αυτήν της οµοσκεδαστικής περίπτωσης που εξετάστηκε στις προηγούµενες 

προσοµοιώσεις. Για την τρίτη διαδικασία, η uΣ  δεν υπάρχει. Όσον αφορά στη µήτρα 

µετάβασης, A , εξετάζουµε τις ίδιες εννέα περιπτώσεις που εξετάστηκαν στο σύνολο 

προσοµοιώσεων της οµοσκεδαστικής περίπτωσης. Συνολικά, εξετάζουµε 27 

διαφορετικές DGPs σε ότι αφορά το δεσµευµένο µέσο και τη δεσµευµένη διακύµανση. 

Για άλλη µια φορά, εξετάζουµε µεγέθη δείγµατος 50 και 200 παρατηρήσεων και 

προβλέψεις µέχρι 10 περιόδους. Τα αποτελέσµατα µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

                                                 
18Ο Nelson (1990) αποδεικνύει ότι µια IGARCH ή ακόµα και µια ήπια εκρηκτική (mildly explosive) 
διαδικασία µπορεί να είναι αυστηρά στάσιµη και εργοδική. 
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(Ι) Η απόδοση των δύο εξεταζόµενων κριτηρίων επιλογής µοντέλου επιδεινώνεται µε την 

εµµονή της GARCH διαδικασίας (βλ. τον πίνακα D5).19 Η επίδραση της 

ετεροσκεδαστικότητας στο AIC είναι πολύ ισχυρή, ενώ το SIC φαίνεται να είναι 

λιγότερο ευαίσθητο. Παραδείγµατος χάριν, για την IGARCH περίπτωση και για 

200T = , η πιθανότητα το AIC να επιλέξει το VAR(1) µοντέλο είναι µόνο 43,6 τοις 

εκατό, ενώ η αντίστοιχη πιθανότητα για το SIC είναι 91,3 τοις εκατό. Για να 

ελαχιστοποιήσουµε τις αρνητικές επιπτώσεις από την επιλογή του βαθµού (order) του 

VAR µοντέλου στην διαδικασία πρόβλεψης, στο υπόλοιπο των προσοµοιώσεων 

χρησιµοποιούµε το SIC για να επιλέξουµε το κατάλληλο µοντέλο.  

(II) Η παρουσία ετεροσκεδαστικότητας προκαλεί διαστρεβλώσεις µεγέθους (size 

distortions) και µειώσεις της δύναµης (power reductions) για όλα τα υπό διερεύνηση τεστ 

συνολοκλήρωσης (τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους πίνακες D6 και D7).20 Αυτά 

τα προβλήµατα είναι αµελητέα όταν έχουµε στασιµότητα τέταρτης τάξης, αλλά γίνονται 

αρκετά σοβαρά στη περίπτωση µιας IGARCH διαδικασίας. Παραδείγµατος χάριν, για 

,200T =  το εµπειρικό µέγεθος (empirical size) του TRS είναι 5,4% και 8,5% για την 

στάσιµη διαδικασία τέταρτης τάξης και την IGARCH διαδικασία αντίστοιχα. Οµοίως, 

για ,96.0max =λ  η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς του TRS για την στάσιµη 

διαδικασία τέταρτης τάξης είναι 52% (σχεδόν ίση µε τη iid γκαουσσιανή περίπτωση), και 

µειώνεται σε 38%, για την IGARCH διαδικασία. 

                                                 
19Θα σχολιάσουµε το τελευταίο τµήµα του πίνακα (επονοµαζόµενων "t(2) σφάλµατα") αργότερα σε αυτή 
την ενότητα.  
20Θα σχολιάσουµε το τελευταίο τµήµα του πίνακα (επονοµαζόµενων "t(2) σφάλµατα") αργότερα σε αυτή 
την ενότητα. 
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(III) Οι JOH και OLS επηρεάζονται επίσης από την παρουσία ετεροσκεδαστικότητας. 

Ειδικότερα, η µεροληψία και των δύο εκτιµητών αυξάνεται µε την ένταση των GARCH 

φαινοµένων. Εντούτοις, ο ρυθµός στον οποίο η µεροληψία του OLS επιδεινώνεται, 

καθώς οι GARCH επιδράσεις γίνονται ισχυρότερες, είναι γρηγορότερος από τον 

αντίστοιχο ρυθµό για τον εκτιµητή JOH. Αυτό είναι εµφανές στον πίνακα D821 που 

εκθέτει τη διαφορά µεταξύ JOHTMAPB  και OLSTMAPB  ως ποσοστού του TMAPB  του 

βέλτιστου εκτιµητή. Παραδείγµατος χάριν, για 200T =  και 78.0max =λ , το κόστος 

χρήσης του JOH αντί του ασυµπτωτικά βέλτιστου OLS είναι 96,7 τοις εκατό, όταν 

ικανοποιούνται οι συνθήκες στασιµότητας τέταρτης τάξης. Αυτό το κόστος εκτίµησης, 

εντούτοις, µειώνεται σε 66,1 τοις εκατό στην περίπτωση µιας IGARCH διαδικασίας, 

υπονοώντας ότι η ανωτερότητα του OLS έχει γίνει λιγότερο έντονη. Τέλος, για ,1max =λ  

όπου ο JOH λειτουργεί στο φυσικό “περιβάλλον” του, η µεροληψία των δύο εκτιµητών 

είναι σχεδόν ίδια.  

(IV) Αν και το κόστος εκτίµησης του JOH σε σχέση µε τον OLS µειώθηκε λόγω της 

ετεροσκεδαστικότητας, γενικά το FC1 αυξάνεται όσο οι GARCH επιδράσεις γίνονται 

ισχυρότερες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δύναµη του TRS είναι µια φθίνουσα 

συνάρτηση της έντασης των GARCH φαινοµένων. Οι τιµές του FC1 για στάσιµες σειρές 

τέταρτης τάξης, στάσιµες σειρές δεύτερης τάξης και IGARCH σειρές, που δίνονται 

στους πίνακες D9, D10 και D11 αντίστοιχα, είναι συστηµατικά υψηλότερες από τις 

                                                 
21Θα σχολιάσουµε το τελευταίο τµήµα του πίνακα (επονοµαζόµενων "t(2) σφάλµατα") αργότερα σε αυτή 
την ενότητα. 
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αντίστοιχες της οµοσκεδαστικής περίπτωσης, για σχεδόν όλες τις τιµές της ,maxλ  και 

όλους τους ορίζοντες πρόβλεψης.  

Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης δείχνουν ότι το FC1 µεγιστοποιείται 

στη περίπτωση που οι t1u  και t2u  είναι IGARCH διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση, 

τα σφάλµατα, tU  δεν είναι ούτε mixing στοχαστικές διαδικασίες ούτε έχουν  

πεπερασµένες δεύτερες ροπές. Έτσι γεννάται η ανάγκη για πρόσθετες προσοµοιώσεις, 

στοχεύοντας στη διάκριση µεταξύ του ρόλου (έλλειψη) της ασυµπτωτικής ανεξαρτησίας 

και του ρόλου της άπειρης διακύµανσης στην παραγωγή των υψηλότερων τιµών του FC1 

σε σχέση µε την iid γκαουσσιανή περίπτωση. Για αυτόν τον λόγο, παράγουµε iid  

σφάλµατα, ,U t από διµεταβλητή t-κατανοµή µε 2 βαθµούς ελευθερίας. Με αυτό τον 

τρόπο, ξεχωρίζουµε την επίδραση της "άπειρης-διακύµανσης" από εκείνη της εξάρτισης 

δευτέρου βαθµού. Τα αποτελέσµατα (βλ. το τελευταίο τµήµα των πινάκων D5, D6, D7 

και D8) µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

(Ι) Η δυνατότητα των κριτηρίων επιλογής µοντέλου που καθορίζουν το σωστό p  είναι 

σηµαντικά υψηλότερη στη περίπτωση iid - )2(t  σφαλµάτων σε σχέση µε τη περίπτωση 

IGARCH σφαλµάτων.  

(II) Τα τεστ συνολοκλήρωσης είναι ελαφρώς undersized στη περίπτωση iid - )2(t  

σφαλµάτων, µε τα εµπειρικά µεγέθη να κυµαίνονται από 3,4 έως 4,4 τοις εκατό. Αφ' 

ετέρου, η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς των τεστ είναι σηµαντικά υψηλότερη 

έναντι αυτής της IGARCH περίπτωσης.  

(III) Η µεροληψία του JOH είναι σηµαντικά υψηλότερη από αυτή του OLS. Εντούτοις, η 

διαφορά µεταξύ των εκτιµητών είναι µεγαλύτερη σε αυτήν την περίπτωση σε σχέση µε 
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την IGARCH ή ακόµα και την γκαουσσιανή περίπτωση. Παραδείγµατος χάριν, για 

50T =  και 70.0max =λ , η µεροληψία του JOH είναι %96 , %7.68  και %2.52  

µεγαλύτερη από την µεροληψία του OLS για την iid - )2(t , iid- γκαουσσιανή και 

IGARCH περίπτωση αντίστοιχα. 

(iv) Το µέγεθος του FC1 για την iid - )2(t  περίπτωση, που δίνονται στον πίνακα D12, 

είναι συγκρίσιµο µε εκείνο για την IGARCH περίπτωση. Εντούτοις, στην περίπτωση  

των iid - )2(t  σφαλµάτων, το FC1 παράγονται κυρίως από το υψηλό κόστος εκτίµησης 

του JOH σε σχέση µε τον OLS. Αφ' ετέρου, στην IGARCH περίπτωση, το FC1 

προκαλείται κυρίως από τη χαµηλή δύναµη των τεστ συνολοκλήρωσης να επιλέξουν το 

σωστό µοντέλο.  

5.3.2 Κόστος Πρόβλεψης Τύπου ΙΙ (FC2) 

Στην προηγούµενη υποενότητα, ερευνήσαµε το κόστος πρόβλεψης που προκλήθηκε από 

την επιβολή άκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης σε ένα στάσιµο VAR(1) µοντέλο. 

Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου προβλήµατα λανθασµένης παραµετροποίησης 

προκύπτουν από την αγνόηση έγκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης και τη 

µεταχείριση του µοντέλου σαν να έχει δύο (αντί µίας) µοναδιαίες ρίζες. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο ερευνητής υιοθετεί λανθασµένα το ένα VAR µοντέλο σε πρώτες διαφορές 

(FD), αγνοώντας κατά συνέπεια τις χρήσιµες πληροφορίες για τις µακροπρόθεσµες 

ιδιότητες του συστήµατος. Όπως αναφέραµε ήδη, ονοµάζουµε το κόστος πρόβλεψης που 

προκύπτει από µια τέτοια λανθασµένη επιλογή ως «κόστος πρόβλεψης τύπου ΙΙ» (FC2). 

Το τελευταίο ορίζεται ως εξής:    

100)h(2FC
)h(IQR

)h(IQR)h(IQR

a

a
s
a ×= ∗

∗−  
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όπου )h(IQR s
a  και )h(IQR a

∗  είναι τα a% IQRs του επιλεγµένου και του σωστού 

µοντέλου αντίστοιχα για τον ορίζοντα πρόβλεψης h .  

Προσπαθούµε να µετρήσουµε το FC2 µε τη βοήθεια µιας προσοµοίωσης Monte Carlo 

στα πλαίσια του VAR(1) µοντέλου. Στα στοιχεία ,a ij  2,1j,i =  του ,A  δίνονται οι 

κατάλληλες τιµές έτσι ώστε η maxλ  να κρατιέται σταθερά ίση µε µονάδα ενώ η  minλ  να 

παίρνει τιµές στο διάστηµα [0,7 , 1] µε βήµατα 0,04, Εξετάζουµε εννέα διαφορετικές 

DGPs, από τις οποίες οι πρώτες οκτώ αντιστοιχούν σε RR µοντέλα και µόνο η τελευταία 

παράγει ένα FD µοντέλο. Όπως πριν, εξετάζουµε µεγέθη δείγµατος 50 και 200 

παρατηρήσεων, θέτουµε 12211 =σ=σ  και 5.012 =σ και υποθέτουµε iid - γκαουσσιανά, 

GARCH και iid - )2(t  σφάλµατα. Τα αποτελέσµατα µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

(I) Για άλλη µια φορά, η απόδοση των κριτηρίων επιλογής µοντέλου βελτιώνεται µε το 

µέγεθος δείγµατος και επιδεινώνεται µε την ένταση των GARCH φαινοµένων.  

(II) Τα εµπειρικά µεγέθη των τεστ συνολοκλήρωσης, που παρουσιάζονται στον πίνακα 

D13, εµφανίζονται να είναι µεγαλύτερα του ονοµαστικού µεγέθους (oversized) όταν 

υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα. Από την άλλη µεριά,, όταν υποθέσουµε iid - )2(t  

σφάλµατα, τα τεστ συνολοκλήρωσης έχουν, γενικά, ελαφρώς µικρότερο µέγεθος από το 

ονοµαστικό µέγεθος (undersized). Σχετικά µε την «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύ 

των τεστ, τα αποτελέσµατα, που παρουσιάζονται στον πίνακα D14, δείχνουν ότι είναι 

δυσκολότερο για το TRS να απορρίψει την λανθασµένη υπόθεση ότι ,1min =λ  από το να 

απορρίψει την λανθασµένη υπόθεση ότι 1max =λ . Με άλλα λόγια, το TRS εµφανίζεται 

ικανότερο να διακρίνει µεταξύ ενός σταθερού VAR µε 1max ≈λ  και ενός RR µοντέλου, 
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απ'ό,τι µεταξύ ενός FD µοντέλου και ενός RR µοντέλου µε .1min ≈λ  Παραδείγµατος 

χάριν, για ,50T =  70.0min =λ  και iid - γκαουσσιανά σφάλµατα, η «προσαρµοσµένη στο 

µέγεθος» ισχύς του TRS να απορρίψει την υπόθεση 1min =λ  είναι ίση µε 46,2%, ενώ η 

δύναµή της να απορρίψει την υπόθεση 1max =λ  βρέθηκε να είναι µεγαλύτερη από 90% 

στην προηγούµενη υποενότητα. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι οι ιδιότητες 

δύναµης του TRS κάτω από IGARCH σφάλµατα είναι κατά ένα µεγάλο µέρος οι ίδιες µε 

εκείνες κάτω από  iid - )2(t   ή ακόµα και κάτω από iid - γκαουσσιανά σφάλµατα.  

(III) Οι πίνακες D15, D16, D17, D18 και D19 παρουσιάζουν τις τιµές του FC2 για iid - 

γκαουσσιανά, στάσιµα GARCH τέταρτης τάξης στάσιµα GARCH δεύτερης τάξης, 

IGARCH και iid - t(2) σφάλµατα αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα αποκαλύπτουν ότι το 

FC2 είναι πολύ µικρότερο από το FC1 σε όλες τις υπό εξέταση περιπτώσεις. Μάλιστα, 

για ,50T =  το FC2 τείνει να πάρει αρνητικές τιµές για τιµές της minλ  που ανήκουν στο 

διάστηµα ,86.0[  ],98.0  υπονοώντας ότι η (συχνή) λανθασµένη υιοθέτηση του FD 

µοντέλου είναι προτιµητέα από την εκτίµηση του σωστού RR µοντέλου, ακόµη και για 

τις περιπτώσεις που η minλ  είναι αρκετά µικρή. Αυτά τα µάλλον µη αναµενόµενα 

αποτελέσµατα, απεικονίζουν το γεγονός ότι σε περιπτώσεις όπου Π  είναι κοντά στη 

µηδενική µήτρα η µεροληψία του JOH, 2,1j,i =  είναι µεγαλύτερη από τη µεροληψία 

,0 ijπ−  που προκύπτει από τη (λανθασµένη) υιοθέτηση ενός VAR(1) σε πρώτες 

διαφορές,. Επιπλέον, το FC2 αυξάνεται µε το µέγεθος δείγµατος και, την ένταση των 

GARCH φαινοµένων. Εντούτοις, το FC2 δεν υπερβαίνει το 6 τοις εκατό σε οποιαδήποτε 

από τις περιπτώσεις που εξετάζονται.  

5.4 Μια εµπειρική εφαρµογή  
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Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουµε µια εµπειρική εφαρµογή σχετική µε τα 

αποτελέσµατα προσοµοίωσης που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες ενότητες. Πιο 

συγκεκριµένα, προσπαθούµε να προβλέψουµε τα βραχυπρόθεσµα και τα 

µακροπρόθεσµα επιτόκια των ΗΠΑ στα πλαίσια ενός VAR(ρ) µοντέλου, όπου το p  

επιλέγεται µε τη βοήθεια του SIC. Χρησιµοποιούµε εβδοµαδιαία στοιχεία του τρίµηνου 

επιτοκίου T-Bill και του δεκαετούς επιτοκίου «Treasury constant maturity» από τη 

δευτεροβάθµια αγορά (secondary market), όπως παρέχονται από τη βάση δεδοµένων 

«Fred» της οµοσπονδιακής τράπεζας του Saint Louis. Η επιλεγµένη συχνότητα των 

παρατηρήσεων εγγυάται την παρουσία GARCH φαινοµένων στη σειρά ενδιαφέροντος.  

Είναι σύνηθες προτού ξεκινήσει µια διαδικασία πρόβλεψης κάποιων οικονοµικών 

σειρών, ο ερευνητής να εξετάζει τη πιθανή ύπαρξη διαταραχών (structural breaks) εντός 

της περιόδου εκτίµησης. Η παρουσία µη ανιχνεύσιµων διαταραχών προκαλεί σηµαντικά 

προβλήµατα στους στατιστικούς ελέγχους που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των VAR 

µοντέλων (βλ., παραδείγµατος χάριν, Johansen και Νielsen, 1993, Campos et al., 1996, 

Hendry και Doornik, 1997, Clements και Hendry, 1999a, 1999b). Ειδικότερα, µια 

πρόσφατη µελέτη από τους Hendry και Mizon (2004) καταδεικνύει ότι η επίδραση των 

διαταραχών στην προβλεπτική απόδοση των VAR µοντέλων εξαρτάται από το χρόνο και 

τον τύπο της διαταραχής. 

Η εξέταση της ύπαρξης διαταραχών σε οικονοµικές µεταβλητές είναι σαφώς πέρα από το 

πεδίο αυτής της µελέτης. Όπως πρέπει να έχει ήδη γίνει σαφές, ενδιαφερόµαστε για τη 

µέτρηση και τη σύγκριση του κόστους πρόβλεψης που προκύπτει από τους 

εναλλακτικούς τύπους λανθασµένης unit-root παραµετροποίησης ενός VAR µοντέλου µε 

σταθερές παραµέτρους. Αυτό σηµαίνει, ότι εάν επιθυµούµε να δείξουµε ότι τα 
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αποτελέσµατα της προσοµοίωσής µας σχετικά µε τη παρουσία των FC1 και FC2 έχουν 

εµπειρικό ενδιαφέρον, πρέπει να προσδιορίσουµε περιόδους κατά τη διάρκεια των 

οποίων η διαδικασία γέννησης (DGP) των αµερικανικών επιτοκίων έχει παραµείνει 

σχετικά σταθερή. Με τη βοήθεια των κατάλληλων τεστ για τον έλεγχο σταθερότητας 

(stability tests) έχουµε προσδιορίσει δύο τέτοιες περιόδους. Η πρώτη (περίοδος Α) ξεκινά 

στις 25 Νοεµβρίου 1966 και τελειώνει στις 24 Νοεµβρίου 1972, ενώ η δεύτερη (περίοδος 

Β) ξεκινά στις 16 Φεβρουαρίου 1990 και τελειώνει στις 20 Ιανουαρίου 1995, Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου Α, τα αµερικανικά επιτόκια µπορούν να περιγραφούν από ένα 

VAR(1) µοντέλο, του οποίου το χαρακτηριστικό πολυώνυµο φαίνεται να έχει maxλ  

κοντά στη µονάδα και minλ  αρκετά µικρότερη από τη µονάδα. Πράγµατι, το TRS 

προτείνει το RR ως κατάλληλο µοντέλο για αυτήν την περίπτωση. Εποµένως, αυτή η 

περίοδος αντιστοιχεί στη προσοµοίωση που µετρούσε το FC1. Για την περίοδο Β, τα 

αµερικανικά επιτόκια εµφανίζονται πάλι να ακολουθούν ένα VAR(1) µοντέλο, του 

οποίου το χαρακτηριστικό πολυώνυµο έχει και τις δύο ρίζες του κοντά στη µονάδα. Το 

TRS αποτυγχάνει να απορρίψει την υπόθεση ότι και οι δύο ρίζες είναι ίσες µε τη µονάδα, 

προτείνοντας κατά συνέπεια το FD (αντί του RR) ως κατάλληλο µοντέλο. Προφανώς, 

αυτή η περίπτωση αντιστοιχεί στη προσοµοίωση που υπολόγισε το FC2.  

Για την περίοδο Α συγκρίνουµε τις προβλέψεις των επιτοκίων από το VAR(1)-in-levels 

και το RR, ενώ για την περίοδο Β συγκρίνουµε τις προβλέψεις των επιτοκίων από το RR 

και το FD. Οι προβλέψεις παράγονται ως εξής: Αρχικά, χρησιµοποιούµε τις πρώτες 50 

παρατηρήσεις του δείγµατος για να εκτιµήσουµε τα σχετικά µοντέλα. Κατόπιν, 

χρησιµοποιούµε κάθε εκτιµηµένο µοντέλο για να παραγάγουµε τις δυναµικές προβλέψεις 

για τις επόµενες 10 παρατηρήσεις. Επαναλαµβάνουµε αυτήν την διαδικασία 
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χρησιµοποιώντας ένα κυλιόµενο δείγµα 50 παρατηρήσεων, έως ότου εξαντλήσουµε όλες 

τις παρατηρήσεις µας. Με αυτόν τον τρόπο, λαµβάνουµε µια ακολουθία από 255 και 199  

προβλέψεις h -περιόδων, 10,...2,1h =  για τις περιόδους Α και Β αντίστοιχα. Κατόπιν 

υπολογίζουµε τα αντίστοιχα σφάλµατα πρόβλεψης και παρουσιάζουµε τα %10  IQRs      

για κάθε h  στους πίνακες D20 και D21 για τις περιόδους Α και Β αντίστοιχα. Τα 

αποτελέσµατα µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

(Ι) Για την περίοδο Α, το VAR(1)-in-levels παράγει ακριβέστερες προβλέψεις από το RR 

για όλους τους ορίζοντες πρόβλεψης, παρά το γεγονός ότι TRS προτείνει το RR ως 

κατάλληλο µοντέλο. Σηµειώστε ότι το TRS ευνοεί το RR σε σχέση µε το VAR(1)-in-

levels όχι µόνο για ολόκληρη την περίοδο Α, αλλά για σχεδόν όλα τα κυλιόµενα 

δείγµατα εκτίµησης 50 παρατηρήσεων που χρησιµοποιούνται για να παραγάγουν τις 

προβλέψεις. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι η διαφορά µεταξύ των δύο 

µοντέλων µεγιστοποιείται για .10h =  Είναι προφανές ότι αυτά τα εµπειρικά 

αποτελέσµατα µιµούνται τα στοιχεία προσοµοίωσης του FC1, που αναφέρονται στην 

υποενότητα 5.3.1.  

(II) Για την περίοδο Β, το RR ξεπερνά οριακά το FD στην πρόβλεψη των επιτοκίων για 

σχεδόν όλους τους ορίζοντες πρόβλεψης, εκτός από 1h =  και ,7  παρά το γεγονός ότι το 

TRS επιλέγει το FD αντί του RR για σχεδόν όλα τα κυλιόµενα δείγµατα εκτίµησης 50 

παρατηρήσεων. Αυτή η συµπεριφορά είναι παρόµοια µε αυτή που παρατηρείται στις 

προσοµοιώσεις της υποενότητας 5.3.2. Το γεγονός ότι η διαφορά µεταξύ των δύο 

µοντέλων της περιόδου Α είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή µεταξύ των µοντέλων 

της περιόδου Β είναι σύµφωνο µε την παρατήρηση ότι το FC1 είναι υψηλότερο από το 

FC2.  
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5.5 Συµπεράσµατα  

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου ήταν να ερευνηθούν η επίδραση της επιβολής άκυρων 

περιορισµών συνολοκλήρωσης ή της αγνόησης έγκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης 

στις εκτιµήσεις, στατιστικούς ελέγχους και προβλέψεις του VAR(1) µοντέλου. Τα 

κυριότερα αποτελέσµατα αυτού του κεφαλαίου συνοψίζονται ως εξής:  

(Ι) Τα τεστ συνολοκλήρωσης έχουν, γενικά, χαµηλή δύναµη στο να απορρίψουν την 

λανθασµένη υπόθεση ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας για εναλλακτικές υποθέσεις που 

βρίσκονται στη περιοχή της µονάδας. Τα τεστ είναι ισχυρότερα στο να απορρίψουν την 

λανθασµένη υπόθεση ότι 1max =λ  (δεδοµένου ότι )1min <λ , από το να απορρίψουν την 

λανθασµένη υπόθεση 1min =λ  (δεδοµένου ότι ).1max =λ  Επιπλέον, η παρουσία GARCH 

σφαλµάτων στο µοντέλο έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δύναµη των τεστ να απορρίψουν 

την Ηο: 1max =λ  (δεδοµένου ότι ),1min <λ  αλλά έχει αµελητέες επιπτώσεις στη δύναµη 

τους να απορρίψουν την Ηο: 1min =λ  (δεδοµένου ότι )1max =λ . 

(II) Στην περίπτωση ενός στάσιµου αλλά σχεδόν συνολοκληρώσιµου VAR(1) µοντέλου 

που έχει iid-γκαουσσιανά σφάλµατα, το κόστος πρόβλεψης από την επιβολή άκυρων 

περιορισµών συνολοκλήρωσης είναι σηµαντικό, ειδικά για τα µικρά δείγµατα (δηλ. 

50T = ). Αυτό οφείλεται στο γεγονός που ο εκτιµητής JOH, που συνδέεται µε το RR 

µοντέλο, συµπεριφέρεται πολύ χειρότερα από το βέλτιστο εκτιµητή OLS, ειδικά στις 

περιπτώσεις όπου η απόσταση της maxλ  από τη µονάδα είναι µεγάλη.  

(III) Η παρουσία ετεροσκεδαστικότητας στα σφάλµατα του µοντέλου αυξάνει το FC1, το 

οποίο µεγιστοποιείται στη περίπτωση µιας IGARCH διαδικασίας. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η παρουσία GARCH φαινοµένων προκαλεί σηµαντική µείωση της δύναµης 
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των τεστ συνολοκλήρωσης να απορρίψουν τη λανθασµένη υπόθεση ,1max =λ  

επιλέγοντας έτσι το RR µοντέλο συχνότερα σε σχέση µε την iid-γκαουσσιανή 

περίπτωση. 

(IV) Tο κόστος πρόβλεψης τύπου ΙΙ, που προκύπτει από την αγνόηση έγκυρων 

περιορισµών συνολοκλήρωσης και κατά συνέπεια την επιλογή ενός VAR µοντέλου σε 

πρώτες διαφορές, είναι µικρό τόσο σε γκαουσσιανό όσο και σε µη-γκαουσσιανό 

περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στην κακή απόδοση του εκτιµητή JOH σε περιπτώσεις όπου 

η 1max =λ  και η minλ  είναι µικρότερη από αλλά πλησίον της µονάδας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Προβλέποντας τη ∆ιακύµανση µε ένα GARCH(1,1) Μοντέλο: 

Κάποια Νέα Αναλυτικά και Monte Carlo Αποτελέσµατα 

 

6.1 Εισαγωγή  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, έµφαση έχει δοθεί στην πρόβλεψη της 

διακύµανσης οικονοµικών χρονοσειρών. Αυτό το ζήτηµα είναι σηµαντικό για πολλούς 

οικονοµικούς παράγοντες, όπως επενδυτές ή κεντρικές τράπεζες χωρών, δεδοµένου ότι 

οι προβλέψεις της διακύµανσης είναι σηµαντικές για πολλές χρηµατοοικονοµικές 

αποφάσεις (π.χ. διαχείριση στοιχείων ενεργητικού ή διαχείριση κινδύνου και 

υπολογισµός του Value-at-Risk). Η κατηγορία GARCH µοντέλων, που εισήγαγε ο Engle 

(1982) και γενίκευσε ο Bollerslev (1986), είναι κατά πολύ η δηµοφιλέστερη κατηγορία 

οικονοµετρικών µοντέλων για την περιγραφή µιας σειράς µε µεταβαλλόµενη δεσµευµένη 

διακύµανση.  

Η προβλεπτική ακρίβεια εκτός-δείγµατος (out-of-sample) των GARCH µοντέλων 

εξετάζεται από διάφορες µελέτες (βλ., π.χ. West et al., 1993, West και Cho, 1995, 

Franses και Van Dijk, 2000). Στις περισσότερες από αυτές τις µελέτες, η αξιολόγηση των 

GARCH µοντέλων  είναι βασισµένη στο µέσο τετραγωνικό σφάλµα (MSE) των 

προβλέψεων. Εντούτοις, οι Andersen και Bollerslev (1998) και οι Christodoulakis και 

Satchell (1998) έχουν υποστηρίξει πρόσφατα ότι η κακή προβλεπτική απόδοση των 

GARCH µοντέλων  στις εµπειρικές µελέτες είναι παραπλανητική. Πιο συγκεκριµένα, 

αυτές οι δύο µελέτες αποκαλύπτουν ότι η φαινοµενικά φτωχή προβλεπτική συµπεριφορά 
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εκτός-δείγµατος των GARCH µοντέλων  οφείλεται στη χρησιµοποίηση των τετραγώνων 

των σφαλµάτων (squared errors) ως προσέγγιση για την µη-παρατηρήσηµη 

(unobservable) αληθινή δεσµευµένη διακύµανση. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε µια 

αύξηση στο MSE των προβλέψεων (MSE-inflation), παραδίδοντας µια παραπλανητική 

αξιολόγηση των GARCH µοντέλων .  

Σε αυτό το κεφάλαιο, εξετάζουµε αυτό το ζήτηµα πιο λεπτοµερώς µε τον υπολογισµό 

των αναλυτικών τύπων του MSE των προβλέψεων της διακύµανσης του δηµοφιλούς 

GARCH(1,1) µοντέλου όταν (I) χρησιµοποιείται η αληθινή διακύµανση στη διαδικασία 

αξιολόγησης και (II) χρησιµοποιούνται τα τετράγωνα των σφαλµάτων ως προσέγγιση για 

την αληθινή διακύµανση στη διαδικασία αξιολόγησης. Κατά συνέπεια, παρέχουµε έναν 

αναλυτικό τύπο για τον MSE-inflation στην περίπτωση ενός GARCH(1,1) µοντέλου. 

Επιπλέον, πηγαίνουµε ένα βήµα παραπέρα και εξετάζουµε εάν η κακή προβλεπτική 

απόδοση του GARCH(1,1) µοντέλου µπορεί να αποδοθεί απλώς στη χρησιµοποίηση µιας 

προσέγγισης για την µη-παρατηρήσηµη διακύµανση. Η χρησιµοποίηση ενός 

GARCH(1,1) µοντέλου στις εµπειρικές µελέτες θα δικαιολογούταν εάν αυτό το µοντέλο 

θα µπορούσε τουλάχιστον να παραγάγει ακριβέστερες προβλέψεις από ένα µοντέλο που 

υποθέτει σταθερή διακύµανση (οµοσκεδαστικότητα, homoscedasticity). Παράγουµε τους 

αναλυτικούς τύπους για το MSE των προβλέψεων ενός οµοσκεδαστικού µοντέλου, οι 

οποίοι όπως αναµενόταν αποκαλύπτουν ότι το GARCH(1,1) µοντέλο ξεπερνά (σε 

ακρίβεια προβλέψεων) το οµοσκεδαστικό µοντέλο βάσει του κριτηρίου MSE.  

Εντούτοις, φθάνουµε σε δύο σηµαντικά συµπεράσµατα σηµαντικής σηµασίας για τις 

εµπειρικές µελέτες. Κατ' αρχάς, η διαφορά στην προβλεπτική ακρίβεια µεταξύ του 

GARCH(1,1) και του οµοσκεδαστικού µοντέλου από την άποψη του κριτηρίου MSE δεν 
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επηρεάζεται από τη χρησιµοποίηση των τετραγώνων των σφαλµάτων ως προσέγγιση για 

την δεσµευµένη διακύµανση. Αυτό σηµαίνει ότι το κριτήριο MSE παραµένει ικανό για 

να αξιολογήσει κατάλληλα τη σχετική προβλεπτική απόδοση των δύο µοντέλων. 

∆εύτερον, η διαφορά µεταξύ των δύο µοντέλων µεγιστοποιείται για τις προβλέψεις µιας 

περιόδου µπροστά (one-step ahead forecasts), ενώ τα δύο µοντέλα γίνονται ισοδύναµα 

όταν ο ορίζοντας πρόβλεψης τείνει να γίνει άπειρος. ∆εδοµένου ότι η σύγκριση της 

προβλεπτικής απόδοσης των εναλλακτικών οικονοµετρικών µοντέλων είναι συνήθως 

βασισµένη σε στατιστικά τεστ, βάσει του δεύτερου συµπεράσµατος οι ερευνητές πρέπει 

να βασίζουν τον στατιστικό έλεγχο της σχετικής προβλεπτικής ακρίβειας των µοντέλων 

σε ακολουθίες προβλέψεων µιας περιόδου µπροστά προκειµένου να αυξηθεί η δύναµη 

των τεστ.  

Επιπλέον, µε τη βοήθεια προσοµοιώσεων Monte Carlo, υπολογίζουµε το εµπειρικό 

µέγεθος και την «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύ ποικίλων στατιστικών τεστ να 

επιλέγουν το GARCH(1,1) µοντέλο από το οµοσκεδαστικό µοντέλο όταν 

χρησιµοποιείται το MSE για την αξιολόγηση των προβλέψεων. Στη βιβλιογραφία, 

υπάρχουν πολυάριθµα στατιστικά τεστ µε σκοπό τη σύγκριση είτε nested µοντέλων 

(όπως το τεστ των Diebold και Mariano, 1995), είτε non-nested µοντέλων (όπως τα τεστ 

που προτείνονται από τον McCracken, 2004). Παρόλο που ενδιαφερόµαστε για τη 

σύγκριση δύο non-nested µοντέλων, εξετάζουµε τη συµπεριφορά τεστ που ανήκουν και 

στις δύο κατηγορίες για λόγους σύγκρισης.22 

                                                 
22Οι Christodoulakis και Satchell (2003) δείχνουν ότι η χρησιµοποίηση των τετραγώνων των σφαλµάτων 
ως προσέγγιση για την αληθινή αλλά µη-παρατηρήσηµη δεσµευµένη διακύµανση καθιστά το τεστ των 
Diebold και Mariano άκυρο, ακόµα κι αν ενδιαφερόµαστε για τη σύγκριση δύο non-nested GARCH 
µοντέλων.  
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Όσον αφορά το εµπειρικό µέγεθος των στατιστικών ελέγχων, η προσοµοίωση δείχνει 

σηµαντικές διαστρεβλώσεις µεγέθους για την πλειοψηφία των στατιστικών µε εξαίρεση 

τα δύο από τα τρία τεστ που προτείνονται από τον McCracken (2004). Για αυτά τα δύο 

τεστ παρατηρούνται µόνο κάποιες µικρές διαστρεβλώσεις µεγέθους λόγω πεπερασµένου 

δείγµατος (minor finite sample size distortions). Επιπλέον, οι διαστρεβλώσεις µεγέθους 

όλων των στατιστικών που εξετάζονται γίνονται µεγάλες όταν η αξιολόγηση των 

µοντέλων βασίζεται σε ακολουθίες προβλέψεων από 1- εώς Ρ-περιόδους (δυναµική 

πρόβλεψη, dynamic forecast), αντί για ακολουθίες προβλέψεων 1-περιόδου (στατική 

πρόβλεψη, static forecast). Όσον αφορά τη δύναµη των στατιστικών, τα αποτελέσµατα 

της προσοµοίωσης αποκαλύπτουν τρία σηµαντικά ζητήµατα. Κατ' αρχάς, η δύναµη όλων 

των υπό εξέταση τεστ αυξάνεται σηµαντικά όταν η αξιολόγηση βασίζεται σε ακολουθίες 

προβλέψεων 1-περιόδου. ∆εύτερον, η δύναµη των τεστ δεν επηρεάζεται από το µέγεθος 

δείγµατος που χρησιµοποιείται στη διαδικασία εκτίµησης εφ' όσον ο αριθµός 

παρατηρήσεων είναι επαρκής για να εξασφαλίσει αξιόπιστες εκτιµήσεις των GARCH 

παραµέτρων. Εντούτοις, η δύναµη των τεστ εξαρτάται σηµαντικά από τον αριθµό των 

εκτός-δείγµατος προβλέψεων. Πιο συγκεκριµένα, η δύναµη των τεστ αυξάνεται µε τον 

αριθµό των εκτός-δείγµατος προβλέψεων. Αυτό σηµαίνει ότι οι ερευνητές πρέπει να 

χρησιµοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες παρατηρήσεις για την άσκηση 

πρόβλεψης εκτός-δείγµατος. Τρίτον, η δύναµη των τεστ αυξάνεται µε την εµµονή της 

GARCH σειράς. Αυτό είναι ένα ευνοϊκό αποτέλεσµα για τους ερευνητές, δεδοµένου ότι 

η δεσµευµένη διακύµανση είναι συνήθως ιδιαίτερα επίµονη (persistent) στις εµπειρικές 

εφαρµογές.  
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Τέλος, προτείνουµε την κατάλληλη διαδικασία για τη σύγκριση της σχετικής 

προβλεπτικής ακρίβειας του GARCH(1,1) µοντέλου και του οµοσκεδαστικού µοντέλου 

µε µια εφαρµογή σε πέντε διµερείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες για το δολάριο των ΗΠΑ. 

Εξετάζουµε τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται από τους West και Cho (1995). Σε 

αντίθεση µε τα συµπεράσµατα των West και Cho (1995), τα αποτελέσµατά µας δείχνουν 

την ανωτερότητα του GARCH(1,1) µοντέλου σε σχέση µε το οµοσκεδαστικό µοντέλο 

για την πρόβλεψη της δεσµευµένη διακύµανσης σε τρεις από τις πέντε εξεταζόµενες 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  

Το κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής. Στην παράγραφο 6.2, παράγουµε το MSE των 

προβλέψεων διακύµανσης για το GARCH(1,1) µοντέλο και το οµοσκεδαστικό µοντέλο. 

Η παράγραφος 6.3 περιγράφει εν συντοµία τα επιλεγµένα στατιστικά τεστ για την 

σύγκριση της προβλεπτικής ακρίβειας δύο µοντέλων και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα 

µιας προσοµοίωσης Monte Carlo που εξετάζει το εµπειρικό µέγεθος και τη 

«προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύ αυτών των τεστ να επιλέγουν το GARCH(1,1) 

µοντέλο αντί του οµοσκεδαστικού µοντέλου. Η παράγραφος 6.4 περιέχει ένα εµπειρικό 

παράδειγµα και η παράγραφος 6.5 ολοκληρώνει το κεφάλαιο.  

6.2 Αξιολόγηση της Προβλεπτικής Απόδοσης του GARCH(1,1) 

Μοντέλου  

Εξετάζουµε το ακόλουθο GARCH(1,1) µοντέλο:  

2
1t

2
1t

2
t

ttt

bhaewh

zhe

−− ++=

=
  (6.1) 
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όπου ,w  a  και b  είναι θετικοί αριθµοί και )1,0(iidz t ∼ . Η υπόθεση της µοναδιαίας 

διακύµανσης για τη διαδικασία tz , εξασφαλίζει ότι η 2
th  είναι η δεσµευµένη στο 1tF −  

διακύµανση της te , όπου 1tF −  είναι το σύνολο των διαθέσιµων πληροφοριών µέχρι τη 

περίοδο 1t − . ∆εν υποθέτουµε µια συγκεκριµένη κατανοµή για τη tz . Παρόλα αυτά, 

οµοίως µε τους Baillie και Bollerslev (1992) (BB εφεξής) προκειµένου να απλοποιηθούν 

οι υπολογισµοί, υποθέτουµε ότι η δεσµευµένη κατανοµή της te  στο 1tF −  είναι 

συµµετρική µε όλες τις υπάρχουσες ζυγές ροπές23 ανάλογες προς τις αντίστοιχες 

δυνάµεις της δεσµευµένη διακύµανσης, δηλαδή  

K,...,1,0r),h(k)e(E
1K,...,1,0r,0)e(E

r2
tr

r2
t1t

1r2
t1t

==
−==

−

+
−  

όπου rk  είναι η r βαθµού cumulant της δεσµευµένης κατανοµής της te .24 

Η βέλτιστη πρόβλεψη, stĥ + , της δεσµευµένη διακύµανσης για τον ορίζοντα πρόβλεψης s  

είναι η δεσµευµένη αναµενόµενη τιµή της 2
sth + , δηλαδή η )h(E 2

stt + .25 Είναι εύκολο να 

δειχτεί ότι:  

                                                 
23Ενδιαφερόµαστε ιδιαίτερα για τις δεύτερες και τέταρτες δεσµευµένες ροπές.  
24Εξ’ ορισµού 1kk 10 == . Κάτω από την υπόθεση δεσµευµένης κανονικότητας έχουµε 

)1i2(k
1i

r

r −=
=
∏ , ,...2,1r =  ενώ κάτω από την υπόθεση δεσµευµένης −nt κατανοµής έχουµε 

)()()r()r()2n(k 2
n1

2
11

2
n

2
1r

r
−− ΓΓ−Γ+Γ−= , K,..,2,1r =  όπου )(⋅Γ  είναι η συνάρτηση Γάµµα και 

)int(K 2
n= .  

25Εξ ορισµού )e(E)h(E 2
stt

2
stt ++ =  για 0s > .  
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hts

2
 Ethts

2   Etets
2   w

s1

i1

 a  bi1  a  bs1ht1
2  

 

όπου η 2
t

2
t

2
1t bhaewh ++=+  είναι γνωστή στο χρόνο t . Η αναγκαία και ικανή συνθήκη 

για την ύπαρξη της αδέσµευτης διακύµανσης, ba1
w

t
2 )e(Var: −−==σ , της te  είναι 

1ba <+ . Σε αυτή την περίπτωση, η (6.2) µπορεί να γραφτεί ως εξής:  


hts

2
 2  a  bs1ht1

2  2  

Είναι προφανές ότι αν ∞→s , η πρόβλεψη stĥ +  τείνει στην αδέσµευτη διακύµανση 2σ . 

Αντίθετα, εάν 1ba =+ , λαµβάνουµε την ακόλουθη πρόβλεψη:  


hts

2
 ws  1  ht1

2
 

6.2.1 Μη-Εφικτό και Εφικτό MSE των Προβλέψεων του GARCH(1,1) Μοντέλου  

Αρχικά, υπολογίζουµε το µη-εφικτό (non-feasible) δεσµευµένο MSE, δηλαδή το 

)s(MSE NF
t,G , του GARCH(1,1) µοντέλου για −s περιόδους µπροστά βασισµένοι στην 

αληθινή δεσµευµένη διακύµανση 2
sth + .26 Οι BB (1992) παρέχουν τον ακόλουθο τύπο για 

τον υπολογισµό του NF
t,GMSE  των προβλέψεων της διακύµανσης βασισµένοι στην stĥ + :  

MSEG,t
NFs : Ethts

2 

hts

2
2  k 2  1a2

s1

i1

 a  b2i1Ethtsi
4 

 

                                                 
26Στην πράξη, ο υπολογισµός αυτού του MSE είναι µη-εφικτός, αφού η 2

sth +  είναι µη παρατηρήσηµη.  

 

(6.2) 
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όπου )h(Ew
i
2

w)h(E i2
1stt

i2
i

2

1i

24
stt −+

−

=
+ π








+= ∑ , )ba(1 +=π  και 22

22 babak ++=π . Μετά 

από κάποιες αλγεβρικές πράξεις, καταλήγουµε στον ακόλουθο τύπο 

]}h)ba()ba[(w{w2wh)h(E 2
1t

1qis1p
1qis

1p

1q
2

1is

1q
1

1q
2

1is

1q

24
1t

1is
2

4
istt +

−−−−
−−−

=

−
−−

=

−
−−

=
+

−−
−+ +++ππ+π+π= ∑∑∑ . 

Εποµένως,  

]}}h)ba()ba[(w{w2

wh{)ba(a)1k()s(MSE

2
1t

1qis1p
1qis

1p

1q
2

1is

1q
1

1q
2

1is

1q

24
1t

1is
2

)1i(2
1s

1i

2
2

NF
t,G

+
−−−−

−−−

=

−
−−

=

−
−−

=
+

−−−
−

=

+++ππ+

+π+π+−=

∑∑

∑∑
 

Προκειµένου να ληφθεί το µη-εφικτό αδέσµευτο NF
GMSE , πρέπει να υποθέσουµε ότι η 

τέταρτη ροπή της te  είναι πεπερασµένη. Μεταξύ των άλλων, ο Hafner (2003) 

αποδεικνύει την ακόλουθη αναγκαία και ικανή συνθήκη για να είναι το )e(E 4
t  

πεπερασµένο: 1bab2ca3 22 <++ , όπου 3
)z(E 4

t:c = . Σε αυτή την περίπτωση:  

22
24

t bab2ca31
ba1cw3)e(E
−−−

++
σ=  

Μπορούµε τώρα να υπολογίσουµε τον τύπο για το αδέσµευτο NF
GMSE  ως εξής:   

Ehts
2 


hts

2
2  EEthts

2 

hts

2
2  Ek 2  1a2

s1

i1

 a  b2i1Ethtsi
4 

   . 

Μετά από κάποιες πράξεις,27 λαµβάνουµε τον ακόλουθο τύπο:  

                                                 
27Χρησιµοποιούµε την ακόλουθη ισότητα:  )h(Ek)e(E 4

stt2
4

stt ++ =  για 0s > .  
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2

)1s(2

22
22

2

2NF
G )ba(1

)ba(1]
bab2ca31

ba1cw3[a
k

1k)s(MSE
+−

+−
−−−

++
σ

−
=

−

 

Μέχρι τώρα, έχουµε υπολογίσει το MSE  των προβλέψεων της δεσµευµένη διακύµανσης 

υποθέτοντας ότι η 2
sth +  είναι γνωστή. Εντούτοις, δεν µπορούµε να παρατηρήσουµε την 

2
sth + . Εποµένως, στις εµπειρικές µελέτες αξιολογούµε την προβλεπτική ακρίβεια των 

GARCH µοντέλων  µε τη χρησιµοποίηση των τετραγώνων των σφαλµάτων, 2
ste + , ως 

προσέγγιση για την 2
sth + . Τώρα θα δείξουµε ότι η χρήση αυτής της προσέγγισης οδηγεί 

σε υψηλότερο MSE , αφού η 2
ste +  είναι ένας «κακός» εκτιµητής της πραγµατικής 

δεσµευµένη διακύµανσης. Παραδείγµατος χάριν, ο Lopez (2001) δηλώνει ότι "... ακόµα 

κι αν κάποιος είναι πρόθυµος να δεχτεί µια προσέγγιση που είναι µέχρι 50% διαφορετική 

από την 2
sth + , η 2

ste +  θα τηρούσε αυτόν τον όρο µόνο στο 25% των περιπτώσεων". Πιο 

συγκεκριµένα, ο Lopez (2001) δείχνει ότι 2588.0])h,h[ePr( 2
st2

32
st2

12
st =∈ +++ .28 

Καταρχήν, υπολογίζουµε το εφικτό δεσµευµένο MSE, δηλαδή το 

MSEG,t
F s : Etets

2 

hts

2
2 . 

Καταλήγουµε στον ακόλουθο τύπο:  

})]h()ba({[

)]}h()ba([w2

wh{k)s(MSE

222
1t

1s2

22
1t

1is21i
2

1s

1i
1

1i
2

1s

1i

24
1t

1s
22

F
t,G

σ−++σ

−σ−++σππ+

+π+π=

+
−

+
−−−

−

=

−
−

=
+

−

∑

∑

 

                                                 
28Ο Lopez (2001) υποθέτει γκαουσσιανά σφάλµατα, δηλαδή )1,0(Nz t ∼ .  
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Το εφικτό αδέσµευτο MSE ορίζεται ως εξής:  

MSEG
F s : Eets

2 

hts

2
2  EEtets

2 

hts

2
2  

και είναι το ακόλουθο:29 

]
k

)ba(1[
bab2ca31

ba1cw3]1)ba[()s(MSE
2

)1s(2

22
2)1s(24F

G

−
− +

−
−−−

++
σ+−+σ=  

Είναι εύκολο να δειχτεί ότι το MSE-inflation, )s(MSE)s(MSE:MSEI NF
G

F
GG −= , που 

αντιστοιχεί στην αύξηση του MSE  λόγω της χρήσης της 2
ste +  αντί της 2

sth + , δίνεται από:  

)
k
11(

bab2ca31
ba1cw3MSEI

2
22

2
G −

−−−
++

σ=  

Παρατήρηση (6,1): Το GMSEI  είναι ανεξάρτητο από το s  και είναι επίσης µια αύξουσα 

συνάρτηση των GARCH παραµέτρων ( ,w  a  και b ). Τέλος, το GMSEI  αυξάνεται µε 

την τιµή της παραµέτρου 2k , υπονοώντας ότι η επίδραση από την προσέγγιση της 2
sth +  

µε την 2
ste +  είναι εντονότερη όταν η tz  ακολουθεί µια λεπτόκυρτη κατανοµή. 

6.2.2 Μη-Εφικτό και Εφικτό MSE των Προβλέψεων του Οµοσκεδαστικού 

Μοντέλου  

Στη προηγούµενη ενότητα, δείξαµε ότι τα τετράγωνα των σφαλµάτων, 2
ste + , είναι 

«κακοί» εκτιµητές της µη-παρατηρήσηµης δεσµευµένης διακύµανσης 2
sth + . Εποµένως, η 

αξιολόγηση της προβλεπτικής ακρίβειας των GARCH µοντέλων  µε βάση το εφικτό 
                                                 
29Για άλλη µια φορά, υποθέτουµε πεπερασµένες τέταρτες ροπές για την te . ∆ηλαδή υποθέτουµε ότι 

∞<)e(E 4
t , t∀ .  
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αδέσµευτο MSE, µπορεί να είναι παραπλανητική. Σε αυτή την ενότητα, εξετάζουµε εάν 

η κακή προβλεπτική απόδοση (για τη διακύµανση) των GARCH µοντέλων που 

παρατηρείται στις εµπειρικές µελέτες είναι απλώς το αποτέλεσµα της χρησιµοποίησης 

µιας κακής προσέγγισης για την µη-παρατηρήσηµη πραγµατική διακύµανση. Πιο 

συγκεκριµένα, εξετάζουµε εάν τα µοντέλα GARCH είναι γενικά ικανά ή όχι να δώσουν 

ακριβείς προβλέψεις της διακύµανσης. Η χρησιµοποίηση ενός GARCH µοντέλου στις 

εµπειρικές µελέτες θα δικαιολογούταν εάν αυτό το µοντέλο θα µπορούσε τουλάχιστον να 

παραγάγει ακριβέστερες προβλέψεις από ένα µοντέλο που υποθέτει σταθερή διακύµανση 

(οµοσκεδαστικότητα). Υπολογίζουµε τους αναλυτικούς τύπους για το MSE των 

προβλέψεων ενός οµοσκεδαστικού µοντέλου.  

Ας υποθέσουµε ότι ένας ερευνητής αγνοεί την ύπαρξη της χρονικής ετερογένειας στην 

δεσµευµένη διακύµανση και επιλέγει να υπολογίσει ένα µοντέλο µε σταθερή 

διακύµανση. ∆ηλαδή λανθασµένα υποθέτει ότι 22
th σ= , t∀  και χρησιµοποιεί την 2σ  

αντί της stĥ +  για να προβλέψει την διακύµανση. Θα υπολογίσουµε το εφικτό και µη-

εφικτό MSE  των προβλέψεων της διακύµανσης σε αυτήν την περίπτωση. Κατ' αρχάς, 

υπολογίζουµε το µη-εφικτό MSE , δηλαδή το ])h[(E:)s(MSE 222
st

NF
H σ−= + . 

Καταλήγουµε στον ακόλουθο τύπο:  

]
bab2ca31

ba1
k
cw3[)s(MSE 2

22
2

2NF
H σ−

−−−
++

σ=  

Οµοίως, υπολογίζουµε το εφικτό ])e[(E:)s(MSE 222
st

F
H σ−= + :  

]
bab2ca31

ba1cw3[)s(MSE 2
22

2F
H σ−

−−−
++

σ=  
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Παρατήρηση (6,2):  Κατά ένα ενδιαφέροντα τρόπο, η χρήση της 2
ste +  σαν προσέγγιση 

για την 2
sth +  στον υπολογισµό του MSE  παράγει ένα MSE-inflation, ορισµένο ως 

)s(MSE)s(MSE:MSEI NF
H

F
HH −= , που είναι ίσο µε το GMSEI  που παράχθηκε από τις 

προβλέψεις, stĥ + , του GARCH. Το MSE-inflation  είναι   

G
2

22
2

H MSEI)
k
11(

bab2ca31
ba1cw3MSEI =−
−−−

++
σ=  

6.2.3 Η Σχετική Προβλεπτική Απόδοση του GARCH(1,1) Μοντέλου και του 

Οµοσκεδαστικού Μοντέλου  

Συγκρίνουµε τώρα τις προβλέψεις του GARCH(1,1) µοντέλου µε τις αντίστοιχες του 

οµοσκεδαστικού µοντέλου. Η ακόλουθη πρόταση είναι µάλλον τετριµµένη δηλώνοντας 

ότι οι προβλέψεις της δεσµευµένη διακύµανσης βάσει του GARCH µοντέλου είναι 

ακριβέστερες (σε ότι αφορά το MSE  κριτήριο) από εκείνες του οµοσκεδαστικού 

µοντέλου.  

Πρόταση (6.1):  Έστω 
[ ]
[ ]222

st

22
st

2
st

)h(E
)ĥh(E

:)s(1R
σ−

−
=

+

++ . Τότε, 11R <   για κάθε πεπερασµένο s .  

Απόδειξη:  Βλέπε παράρτηµα E.1.  

Η ακόλουθη πρόταση είναι λιγότερο τετριµµένη, δηλώνοντας ότι η ανωτερότητα σε 

όρους MSE των προβλέψεων του GARCH µοντέλου σε σχέση µε αυτές του 

οµοσκεδαστικού µοντέλου διατηρείται ακόµα κι αν τα MSEs  καθορίζονται σε τη 

βοήθεια της 2
ste +  αντί της µη-παρατηρήσηµης 2

sth + .  

Πρόταση (6.2): Έστω 
[ ]
[ ]222

st

22
st

2
st

)e(E
)ĥe(E

:)s(2R
σ−

−
=

+

++ . Τότε, 12R <  για κάθε πεπερασµένο s .  
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Απόδειξη: Βλέπε παράρτηµα E.2.  

Η ακόλουθη πρόταση είναι πολύ σηµαντική για τη σύγκριση των δύο µοντέλων σε 

εµπειρικές µελέτες. ∆ηλώνει ότι η διαφορά µεταξύ της προβλεπτικής απόδοσης του 

GARCH(1,1) µοντέλου και του οµοσκεδαστικού µοντέλου όταν χρησιµοποιείται η 

αληθινή δεσµευµένη διακύµανση 2
sth +  για τον υπολογισµό του MSE είναι ίση µε τη 

διαφορά µεταξύ της προβλεπτικής απόδοσης των δύο µοντέλων όταν η 2
ste +  

χρησιµοποιείται ως προσέγγιση για την 2
sth +  για τον υπολογισµό του MSE.  

Πρόταση (6.3):  Έστω )s(DF  η διαφορά µεταξύ του εφικτού MSE των προβλέψεων του 

οµοσκεδαστικού µοντέλου και του εφικτού MSE των προβλέψεων του GARCH 

µοντέλου για τον ορίζοντα πρόβλεψης s , δηλ. ).s(MSE)s(MSE:)s(D F
G

F
H

F −=  Έστω 

)s(DNF  η διαφορά µεταξύ του µη-εφικτού MSE των προβλέψεων του οµοσκεδαστικού 

µοντέλου και του µη-εφικτού MSE των προβλέψεων του GARCH µοντέλου για τον 

ορίζοντα πρόβλεψης s , δηλ. ).s(MSE)s(MSE:)s(D NF
G

NF
H

NF −=  Τότε, )s(DF ),s(DNF=  

s∀ .   

Απόδειξη: Με βάση τους τύπους των MSEs που δίνονται στις προηγούµενες ενότητες, 

είναι τετριµµένο να δειχθεί ότι )s(DF ),s(DNF=  s∀     ■ 

Η πρόταση (6.3) δηλώνει ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσµα, δεδοµένου ότι δείχνει ότι 

καµία πληροφορία δεν χάνεται σχετικά µε τη σχετική προβλεπτική απόδοση των δύο 

µοντέλων όταν η 2
ste +  χρησιµοποιείται ως προσέγγιση για την 2

sth +  για τον υπολογισµό 

των MSEs. Αυτό το αποτέλεσµα δείχνει ότι το MSE µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις 

εµπειρικές µελέτες για να συγκριθεί η σχετική προβλεπτική απόδοση τέτοιων µοντέλων.  
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Παρατήρηση (6,3): Είναι εύκολο να δειχτεί ότι η διάφορα µεταξύ του MSE  των 

«αφελών» (οµοσκεδαστικών) προβλέψεων και του MSE  των GARCH-βασισµένων 

προβλέψεων είναι η εξής:  

)s(MSE)ba(]
bab2ca31

ba1
k

cw3[)ba(:D NF
H

)1s(24
22

2

2
)1s(2 −− +=σ−

−−−
++σ

+=  

Αυτή είναι η διάφορα τόσο για την εφικτή όσο και για τη µη-εφικτή περίπτωση. 

Προφανώς, η D  είναι µια φθίνουσα συνάρτηση του s   και µεγιστοποιείται όταν 1s = . Η 

D  είναι επίσης µια αύξουσα συνάρτηση των a , b  και w . Τέλος, η D  είναι µια 

αύξουσα συνάρτηση της 2k . 

Η προηγούµενη παρατήρηση παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για τις εµπειρικές µελέτες. 

∆είχνει ότι η διαφορά στο MSE των δύο µοντέλων µεγιστοποιείται για τις 1-περιόδου 

µπροστά προβλέψεις. Αυτό υπονοεί ότι για τη σύγκριση της προβλεπτικής απόδοσης 

εναλλακτικών οικονοµετρικών µοντέλων βάσει ενός στατιστικού τεστ, ο ερευνητής 

πρέπει να χρησιµοποιήσει ακολουθίες προβλέψεων 1-περιόδου (στατική πρόβλεψη) και 

όχι ακολουθίες προβλέψεων 1- εώς Ρ-περιόδων (δυναµική πρόβλεψη). Με αυτό τον 

τρόπο, η δύναµη των τεστ να υποδειχθεί το βέλτιστο µοντέλο για την πρόβλεψη είναι 

πιθανό να αυξηθεί. Στην επόµενη ενότητα, θα ερευνήσουµε τη δύναµη (power) ποικίλων 

στατιστικών διαδικασιών να επιλέξουν το GARCH(1,1) µοντέλο αντί του 

οµοσκεδαστικού µοντέλου µε τη βοήθεια προσοµοιώσεων Monte Carlo.  

6.3 Η Σύγκριση της Προβλεπτικής Απόδοσης των δύο Μοντέλων  

Πριν παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης, περιγράφουµε αρχικά εν 

συντοµία τα στατιστικά τεστ που χρησιµοποιούνται στην προσοµοίωση για να 
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συγκρίνουν την προβλεπτική ακρίβεια των δύο εναλλακτικών µοντέλων. Γενικά, στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν ποικίλες στατιστικές διαδικασίες για τη σύγκριση της σχετικής 

προβλεπτικής απόδοσης οικονοµετρικών µοντέλων. Αυτές οι διαδικασίες είναι 

χωρισµένες σε δύο διακριτές οµάδες. Η πρώτη οµάδα περιέχει τα τεστ που έχουν ως 

σκοπό να συγκρίνουν non-nested µοντέλα, ενώ η δεύτερη οµάδα περιέχει όλα τα τεστ 

που συγκρίνουν nested µοντέλα.  

Η συνήθης διαδικασία που χρησιµοποιείται από τους ερευνητές για τη σύγκριση της 

σχετικής προβλεπτικής απόδοσης δύο µοντέλων είναι η ακόλουθη. Υποθέτοντας ότι είναι 

διαθέσιµο ένα δείγµα RPT +=  παρατηρήσεων µιας µεταβλητής tY , οι πρώτες R  

παρατηρήσεις χρησιµοποιούνται για να εκτιµηθούν οι παράµετροι των µοντέλων ενώ οι 

τελευταίες P  παρατηρήσεις χρησιµοποιούνται για την εκτός-δείγµατος άσκηση 

πρόβλεψης (out-of-sample forecast exercise). Η διαδικασία πρόβλεψης µπορεί να είναι 

είτε στατική είτε δυναµική. Η πρώτη διαδικασία βασίζεται σε µια ακολουθία P  

προβλέψεων 1-περιόδου για κάθε µοντέλο. Υπάρχουν τρεις εναλλακτικοί µέθοδοι για να 

παραχθεί η ακολουθία των προβλέψεων. Οι µέθοδοι αυτοί είναι η recursive, η rolling και 

η fixed µέθοδος που περιγράφονται λεπτοµερέστερα στην επόµενη ενότητα. Η δεύτερη 

διαδικασία βασίζεται σε µια ακολουθία  P  προβλέψεων 1- εώς Ρ-περιόδων. Η στατική 

και η δυναµική µέθοδος διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους και έτσι η επιλογή µεταξύ 

των δύο µεθόδων είναι κρίσιµη. Λαµβάνοντας υπόψη τις δύο ακολουθίες P  προβλέψεων 

(µια για κάθε µοντέλο), δηλαδή τις t,if , 2,1i =  και P,...,2,1t = , υπολογίζονται τα 

σφάλµατα πρόβλεψης ( t,ittt,i fY −=ε + , 2,1i =  και P,...,2,1t = ). Τέλος, η προβλεπτική 

ικανότητα των δύο µοντέλων συγκρίνεται µε βάση µια επιλεγµένη συνάρτηση κόστους, 

)(L ⋅ , και ένα συγκεκριµένο τεστ. Στην περίπτωση του MSE, έχουµε ότι 2
t,it,i :)(L ε=ε , 
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2,1i =  και P,...,2,1t = . Περιγράφουµε τώρα εν συντοµία µερικά από τα διαθέσιµα στη 

βιβλιογραφία τεστ.  

6.3.1 Τεστ για τη Σύγκριση της Προβλεπτικής Ακρίβειας  

Καταρχήν, παρουσιάζουµε το δηµοφιλές τεστ των Diebold και Mariano (1995), το οποίο 

σχεδιάστηκε για να συγκρίνει την προβλεπτική απόδοση δύο non-nested µοντέλων. 

Κάτω από την µηδενική υπόθεση, το τεστ υποθέτει ίση προβλεπτική ακρίβεια, δηλαδή 

)](L[E)](L[E:H t,2t,10 ε=ε  ή ισοδύναµα 0]d[E:H t0 = , όπου )(L)(Ld t,2t,1t ε−ε= . 

Λαµβάνοντας υπόψη την ακολουθία διαφοράς κόστους P
1tt}d{ = , οι Diebold και Mariano 

(1995) δείχνουν ότι ),0(N)d(P
d

Ω→µ− , όπου )](L)(L[P:d t,2t,1

P

1t

1 ε−ε=
=

− ∑ . Ο 

στατιστικός έλεγχος που προτείνουν είναι ο ακόλουθος:  

DM  statistic  S1 : P
1


1 P

t1

 L1,t  L2,t  

 

όπου Ω̂  είναι ένας συνεπής εκτιµητής της ασυµπτωτικής διακύµανσης Ω . Κάτω από τη 

µηδενική υπόθεση, το 1S  ακολουθεί µια )1,0(N  κατανοµή εφόσον πληρούνται µια σειρά 

από υποθέσεις.  

Μια βασική υπόθεση για τον υπολογισµό της ασυµπτωτικής κατανοµής του 1S  είναι ότι 

τα δύο υπό εξέταση µοντέλα είναι non-nested. Στην περίπτωση δύο nested µοντέλων, η 

0=Ω   που ακυρώνει τη διαδικασία που προτείνεται από τους Diebold και Mariano 

(1995), δεδοµένου ότι η ασυµπτωτική κατανοµή είναι µη τυποποιηµένη (non-standard). 

Εντούτοις, ο McCracken (2004) παράγει αριθµητικά εκτιµήσεις των ασυµπτωτικών 

κριτικών τιµών για το 1S . Προτείνει επίσης δύο εναλλακτικά τεστ για να συγκρίνει την 

(6.3) 
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προβλεπτική ακρίβεια δύο nested µοντέλων. Το πρώτο είναι βασισµένο σε µια µέθοδο 

που εισάγεται από τους Granger και Newbold (1977) και που χρησιµοποιείται από τους  

Ashley et al. (1980). Αυτό το τεστ είναι βασισµένο στο t-στατιστικό της παραµέτρου γ  

της ακόλουθης παλινδρόµησης: error)()( t,2t,1t,2t,1 +ε+εγ=ε−ε .30 Το προτεινόµενο τεστ 

είναι το ακόλουθο:  

)d]][P][][P([

][P
1P:tOOS

22
t,2t,1

P

1t

12
t,2t,1

P

1t

1

2
t,2

2
t,1

P

1t

1

−ε−εε+ε

ε−ε
−=−

=

−

=

−

=

−

∑∑

∑
 

Το δεύτερο στατιστικό που προτείνει ο McCracken (2004) όταν ενδιαφερόµαστε για τη 

σύγκριση της προβλεπτικής ακρίβειας δύο nested µοντέλων βασισµένοι στο κριτήριο 

MSE είναι το ακόλουθο:  

2
t,2

P

1t

1

2
t,2

2
t,1

P

1t

P

][
:FOOS

ε

ε−ε
=−

=

−

=

∑

∑
 

Ο McCracken (2004) δείχνει ότι οι ασυµπτωτικές κατανοµές των (6.3), (6.4) και (6.5) 

είναι µη τυποποιηµένες31 και παρέχει αριθµητικές εκτιµήσεις των ασυµπτωτικών 

κριτικών τιµών για τη πραγµατοποίηση έγκυρων ελέγχων. Μια βασική υπόθεση που 

χρησιµοποιείται από τον McCracken (2004) είναι ότι η συνάρτηση κόστους που 
                                                 
30Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι εφεξής όταν εξετάζουµε την περίπτωση των nested µοντέλων, µε 1i =  
αναφερόµαστε στο περιορισµένο µοντέλο (restricted), ενώ µε 2i =  αναφερόµαστε στο απεριόριστο 
µοντέλο (unrestricted).  

 
 
31Εντούτοις, ο McCracken (2004) δείχνει ότι οι τρεις στατιστικοί έλεγχοι είναι ασυµπτωτικά pivotal.  

 
 

(6.4) 

(6.5) 
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χρησιµοποιείται για να αξιολογήσει την προβλεπτική ακρίβεια των µοντέλων είναι η ίδια 

µε τη συνάρτηση κόστους που χρησιµοποιείται στη διαδικασία εκτίµησης. Στην 

περίπτωση του MSE , τα µοντέλα πρέπει να εκτιµηθούν µε OLS, NLLS ή ML κάτω από 

τη πρόσθετη υπόθεση γκαουσσιανών σφαλµάτων. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 

στην περίπτωση nested µοντέλων, τα τεστ είναι µονόπλευρα. Πιο συγκεκριµένα, στην 

περίπτωση των nested µοντέλων η µηδενική υπόθεση είναι )](L[E)](L[E:H t,2t,10 ε=ε , 

ενώ η εναλλακτική υπόθεση είναι )](L[E)](L[E:H t,2t,1A ε>ε .  

6.4 Προσοµοιώσεις Monte Carlo 

6.4.1 Στατικές Προβλέψεις  

Στην παράγραφο 6.2, παρουσιάζουµε τους αναλυτικούς τύπους για το εφικτό και µη-

εφικτό MSE  των προβλέψεων της διακύµανσης από το GARCH(1,1) µοντέλο και από 

το οµοσκεδαστικό µοντέλο. Αποδείξαµε ότι η χρησιµοποίηση των τετραγώνων των 

σφαλµάτων 2
ste +  ως προσέγγιση για την µη-παρατηρήσηµη δεσµευµένη διακύµανση 

διογκώνει εξίσου το MSE  των δύο µοντέλων. Κατά συνέπεια, το MSE  κριτήριο 

διατηρεί τη δυνατότητά του να αξιολογήσει κατάλληλα τη σχετική προβλεπτική ακρίβεια 

των δύο µοντέλων. Εντούτοις, ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε εάν οι ερευνητές είναι σε 

θέση να διακρίνουν µεταξύ των δύο µοντέλων βασισµένοι στις τυπικές στατιστικές 

διαδικασίες όπως εκείνες που παρουσιάζονται στη προηγούµενη ενότητα. Με άλλα 

λόγια, θέλουµε να ερευνήσουµε τη δύναµη των στατιστικών τεστ να επιλέξουν το 

GARCH(1,1) µοντέλο αντί του οµοσκεδαστικού µοντέλου όταν η αξιολόγηση βασίζεται 

στο MSE  κριτήριο. Ερευνάµε αρχικά τις ιδιότητες µεγέθους των στατιστικών ελέγχων 
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για να φέρουµε στο φως οποιεσδήποτε διαστρεβλώσεις µεγέθους που πρέπει να λάβουµε 

υπόψη όταν εξετάζουµε τη δύναµη αυτών των στατιστικών.  

Στο πρώτο πείραµά µας, παράγουµε τις τυχαίες πραγµατοποιήσεις του όρου σφάλµατος 

te  υποθέτοντας σταθερή διακύµανση, δηλαδή τα a  και b  τίθονται ίσα µε µηδέν στην 

(6.1). ∆ύο διαφορετικές περιπτώσεις εξετάζονται για τη κατανοµή του όρου σφάλµατος 

tz . ∆ηλαδή επιτρέπουµε στα σφάλµατα να ακολουθούν είτε τη κανονική κατανοµή είτε 

τη t-κατανοµή µε 5 βαθµούς ελευθερίας. Η εκτίµηση των παραµέτρων του µοντέλου 

είναι βασισµένη στη µέθοδο µεγίστης πιθανοφάνειας, η οποία δεν επηρεάζεται από µη-

γκαουσσιανά σφάλµατα. Χρησιµοποιούµε τον αλγόριθµο των Berndt-Hall-Hall-

Hausman (BHHH) για τη µεγιστοποίηση της συνάρτηση πιθανοφάνειας.  

Παράγουµε 200RPT ++=  παρατηρήσεις. Για να εξαλείψουµε την επίδραση των 

αρχικών περιορισµών, οι πρώτες 200 παρατηρήσεις απορρίπτονται. Η εκτίµηση των 

µοντέλων είναι βασισµένη σε R  παρατηρήσεις, R200
201tt }e{ +

= , ενώ οι τελευταίες P  

παρατηρήσεις χρησιµοποιούνται για την άσκηση πρόβλεψης εκτός-δείγµατος. 

Εξετάζουµε την περίπτωση των προβλέψεων 1-περιόδου. Όπως έχουµε αναφέρει ήδη 

προηγουµένως, υπάρχουν τρεις εναλλακτικές µέθοδοι για να παράγουµε µια ακολουθία 

P  προβλέψεων 1-περιόδου, η recursive, η rolling και η fixed µέθοδος. 

Η recursive µέθοδος παράγει την πρώτη πρόβλεψη βασισµένη σε ένα µοντέλο που 

εκτιµάται µε τη χρησιµοποίηση των παρατηρήσεων R200
201tt }e{ +

= . Κατόπιν, το µοντέλο 

επανεκτιµάται µε βάση το δείγµα 1R200
201tt}e{ ++

=  και η δεύτερη πρόβλεψη 1-περιόδου 

παράγεται. Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου παραχθεί η τελευταία 

πρόβλεψη 1-περιόδου µε βάση ένα µοντέλο που εκτιµάται µε τη χρησιµοποίηση των 
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παρατηρήσεων 1PR200
201tt}e{ −++

= . Κατά συνέπεια, σε κάθε βήµα το δείγµα εκτίµησης 

αυξάνεται κατά µια παρατήρηση.  

Σύµφωνα µε τη rolling µέθοδο, η πρώτη πρόβλεψη παράγεται µε τον ίδιο τρόπο όπως 

στην περίπτωση της recursive µεθόδου. Εντούτοις, η δεύτερη πρόβλεψη είναι βασισµένη 

σε ένα µοντέλο που εκτιµάται µε τη χρησιµοποίηση των παρατηρήσεων 1R200
1201tt}e{ ++
+= , ενώ 

η τελευταία πρόβλεψη παράγεται µε βάση ένα µοντέλο που εκτιµάται µε τη 

χρησιµοποίηση των 1PR200
1P201tt}e{ −++
−+= . Με άλλα λόγια, η εκτίµηση είναι βασισµένη σε ένα 

σταθερό παράθυρο R  παρατηρήσεων. Για κάθε παρατήρηση που προστίθεται στο τέλος 

του δείγµατος εκτίµησης, µια παρατήρηση στο απόµακρο παρελθόν απορρίπτεται.  

Τέλος, η fixed µέθοδος είναι βασισµένη σε µια ενιαία εκτίµηση του µοντέλου µε βάση 

τις παρατηρήσεις R200
201tt }e{ +

= . Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται µόνο όταν το υπολογιστικό 

φορτίο είναι µεγάλο.  

Μεταξύ των τριών εναλλακτικών µεθόδων, η recursive µέθοδος είναι η πιο 

αποτελεσµατική δεδοµένου ότι εκµεταλλεύεται όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες (δηλ. 

παρατηρήσεις) για να παραγάγει τις προβλέψεις. Εποµένως, στη µελέτη µας εξετάζουµε 

µόνο τη recursive µέθοδο για να παραγάγουµε τις προβλέψεις. Εξετάζουµε τέσσερα 

διαφορετικά µεγέθη δείγµατος εκτίµησης ( ,300R =  ,600  900  και 1200). Για κάθε τιµή 

του R , εξετάζουµε τρεις διαφορετικές τιµές για τον αριθµό των προβλέψεων εκτός-

δείγµατος P , δηλαδή R1.0P ∗= , R2.0P ∗=  και R4.0P ∗= . Εξετάζουµε ποικίλα τεστ 

για να εξετάσουµε τη σχετική προβλεπτική ακρίβεια του GARCH(1,1) µοντέλου και του 

οµοσκεδαστικού µοντέλου. Στην περίπτωσή µας, συγκρίνουµε δύο nested µοντέλα. 

Εποµένως, τα 3 τεστ που δίνονται στις (6.3), (6.4) και (6.5) είναι κατάλληλα για την 
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σύγκριση της προβλεπτικής ακρίβειας των δύο µοντέλων. Εντούτοις, εξετάζουµε επίσης 

κάποια εναλλακτικά τεστ για λόγους σύγκρισης. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζουµε το 

στατιστικό των Diebold-Mariano βάσει των κριτικών τιµών από τη )1,0(N  κατανοµή 

(καλούµε αυτό το τεστ DMS1 − ), το sign τεστ (µια έκδοση πεπερασµένου-δείγµατος, 

2S , και µια ασυµπτωτική έκδοση, ∗
2S ), το Wilcoxon's signed-rank τεστ, το Morgan-

Granger- Newbold (MGN) τεστ, το Meese-Rogoff τεστ (MR) και το Van der Waerden 

τεστ (VDW). Περισσότερες λεπτοµέρειες για αυτά τα τεστ µπορούν να βρεθούν στους 

Lehmann (1975), Diebold και Mariano (1995) και Sheskin (2000).  

Τα αποτελέσµατα σχετικά µε το εµπειρικό µέγεθος των στατιστικών ελέγχων για τη 

κανονική και τ-(5) κατανοµή δίνονται στους πίνακες E132 και E2 αντίστοιχα. 

Υποθέτουµε ονοµαστικό µέγεθος 5 τοις εκατό. Τα κύρια συµπεράσµατα µπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής:  

1) Στην περίπτωση των γκαουσσιανών σφαλµάτων, τα FOOS−  και 1S  είναι ελαφρώς 

oversized, αλλά παραµένουν κοντά στο ονοµαστικό µέγεθος 5 τοις εκατό σε όλες τις 

περιπτώσεις. Αυτές οι διαστρεβλώσεις µπορούν να θεωρηθούν ως δευτερεύουσες 

διαστρεβλώσεις λόγω του πεπερασµένου δείγµατος, δεδοµένου ότι και τα δύο τεστ 

είναι βασισµένα σε ασυµπτωτικές κριτικές τιµές. Σε όλες τις εξεταζόµενες 

περιπτώσεις, το εµπειρικό µέγεθος των FOOS −  και 1S  δεν πηγαίνει πάνω από 8 τοις 

εκατό. Αφ' ετέρου, το tOOS−  είναι βαριά undersized στις περισσότερες 

περιπτώσεις. Εντούτοις, το εµπειρικό µέγεθος του τεστ τείνει στο ονοµαστικό 

                                                 
32Όλοι οι πίνακες αυτού του κεφαλαίου δίνονται στο παράρτηµα E.4.  
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µέγεθος, καθώς ο αριθµός των προβλέψεων εκτός-δείγµατος P  αυξάνεται. Στην 

περίπτωση των λεπτόκυρτων σφαλµάτων (t-κατανοµή), η συµπεριφορά των τριών 

στατιστικών επιδεινώνεται ελαφρώς, αλλά όλες τείνουν να έχουν καλή συµπεριφορά 

όπως το P αυξάνεται. 

2) Τα DMS1 −  και MGN  είναι undersized όταν υποθέτουµε κανονικά σφάλµατα, ενώ 

και τα δύο τεστ βελτιώνουν  τις ιδιότητες µεγέθους τους στην περίπτωση των 

λεπτόκυρτων σφαλµάτων. Η συµπεριφορά των δύο στατιστικών επιδεινώνεται όπως 

το P  αυξάνεται, καθώς γίνονται πιο συντηρητικά. Αφ' ετέρου, το VDW  είναι 

ελαφρώς oversized στην γκαουσσιανή περίπτωση. Εντούτοις, τα λεπτόκυρτα 

σφάλµατα φαίνονται να έχουν µια αρνητική επίπτωση στις ιδιότητες µεγέθους του 

τεστ. Τέλος, όλα τα άλλα εξεταζόµενα τεστ είναι πολύ oversized, ειδικά στην 

περίπτωση των λεπτόκυρτων σφαλµάτων. Παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση της 

t-κατανοµής και για 600R =  και R
P:=π  1.0= , το εµπειρικό µέγεθος του 2S  είναι 

42 τοις εκατό. Σε µερικές ακραίες περιπτώσεις, το εµπειρικό µέγεθος µερικών 

στατιστικών είναι υψηλότερο από 60 τοις εκατό.  

Εν περιλήψει, η προσοµοίωση αποκαλύπτει ότι µεταξύ όλων των εξεταζοµένων τεστ, τα 

FOOS−  και 1S  είναι οι έλεγχοι µε τις καλύτερες ιδιότητες µεγέθους. Επιπλέον, η καλή 

συµπεριφορά των FOOS−  και 1S  δεν επηρεάζεται από λεπτόκυρτα σφάλµατα. Αφ' 

ετέρου, οι ιδιότητες µεγέθους του tOOS −  εξαρτώνται σηµαντικά από τον αριθµό των 

προβλέψεων εκτός-δείγµατος που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία αξιολόγησης. Πιο 

συγκεκριµένα, το tOOS−  είναι undersized, εκτός αν το P  είναι αρκετά µεγάλο 

( 450P > ) για να εξασφαλίσει κατάλληλες ιδιότητες µεγέθους του τεστ. Αφ' ετέρου, οι 

διαστρεβλώσεις µεγέθους που παρατηρούνται στην περίπτωση των DMS1 −  και MGN  
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δεν είναι αµελητέες. Τέλος, τα υπόλοιπα τεστ πάσχουν από έντονες διαστρεβλώσεις 

µεγέθους και εποµένως αποκλείονται από τις προσοµοιώσεις που ακολουθούν.  

Εξετάζουµε τώρα τη δύναµη των στατιστικών ελέγχων να επιλέξουν το GARCH(1,1) 

µοντέλο αντί του οµοσκεδαστικού µοντέλου όταν υπάρχει ετεροσκεδαστοκότητα. Η 

αξιολόγηση των τεστ είναι βασισµένη στο κριτήριο MSE. Λαµβάνοντας υπόψη τις 

διαστρεβλώσεις µεγέθους που αποκαλύπτονται από το πρώτο πείραµα Monte Carlo, η 

σύγκριση των στατιστικών είναι βασισµένη στη «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύ 

τους. Πιο συγκεκριµένα, στην ακόλουθη προσοµοίωση η απόρριψη ή όχι της άκυρης 

υπόθεσης της ίσης προβλεπτικής ακρίβειας των δύο µοντέλων είναι βασισµένη στη 

σύγκριση µεταξύ της εκτιµηµένης τιµής κάθε τεστ και του 95ου εκατοστηµορίου της 

εµπειρικής κατανοµής του τεστ, όπως υπολογίζεται στην πρώτη προσοµοίωσή µας. 

∆ηλαδή οι τυποποιηµένες κριτικές τιµές των στατιστικών αντικαθίστανται από τις 

εµπειρικές κριτικές τιµές από την αντίστοιχη προσοµοίωση µεγέθους.  

Η δεύτερη προσοµοίωσή µας που στοχεύει στην εξέταση των ιδιοτήτων δύναµης των 

στατιστικών ελέγχων οργανώνεται ως εξής. Υποθέτουµε ότι τα στοιχεία παράγονται από 

το GARCH(1,1) µοντέλο που δίνεται από τη (6.1). Για άλλη µια φορά, τα σφάλµατα tz  

υποτίθεται ότι ακολουθούν είτε τη κανονική κατανοµή είτε τη t-κατανοµή µε 5 βαθµούς 

ελευθερίας.  

Είναι γνωστό ότι τα χαρακτηριστικά ροπών της te  καθορίζονται από την τιµή των 

παραµέτρων  a  και b  στη (6.1). Εξετάζουµε τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:  
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Υπόθεση 6.I:  Στασιµότητα τέταρτης τάξης  

(C1): 1bab2ca3 22 <++ , όπου 3
)z(E 4

t:c = . Μεταξύ των άλλων, ο Hafner (2003) 

αποδεικνύει ότι η συνθήκη (C1) είναι αναγκαία και ικανή για να είναι η )e(E 4
t  

πεπερασµένη. Ο Davidson (2001) αποδεικνύει ότι η συνθήκη (C1) είναι αναγκαία και 

σχεδόν επαρκής (nearly sufficient) για να είναι η te  near-epoch dependent στη t1z  σε  

2L -norm ( NEDL2 − ).33 

Περίπτωση 6.II:  Στασιµότητα δεύτερης τάξης 

(C2): 1ba <+ . Η συνθήκη (C2) είναι αναγκαία και ικανή για την ύπαρξη της αδέσµευτης 

διακύµανσης )e(Var: t
2 =σ  της te . Εάν η συνθήκη (C2) ισχύει, ενώ η συνθήκη (C1) 

αποτυγχάνει, η te  κατέχει πεπερασµένες δεύτερες (αλλά όχι τέταρτες) ροπές. Ο 

Davidson (2001) αποδεικνύει ότι κάτω από στασιµότητα δεύτερης τάξης, η te    είναι 

−1L   NED στο tz . Πιο πρόσφατα, οι Carrasco και Chen (2002) αποδεικνύουν ότι ο ίδιες 

συνθήκες είναι αναγκαίες και επαρκής για να είναι η te  −b mixing.  

Υπόθεση 6.III:  Στασιµότητα πρώτης τάξης (IGARCH)  

(C3): 1ba =+ . Σε αυτήν την περίπτωση η te  δεν είναι µια στάσιµη διαδικασία δεύτερης 

τάξης.34 

                                                 
33Ο Davidson (2001) δείχνει ότι η συνθήκη της τέταρτης ροπής είναι αναγκαία και σχεδόν ικανή για την  

−2L  NED ιδιότητα, ανεξάρτητα από τη κατανοµή της διαδικασίας σφαλµάτων. Η −2L NED ιδιότητα 
µιας GARCH(1,1) διαδικασίας αποδείχθηκε αρχικά από τον Hansen (1991) κάτω από τη πρόσθετη 
υπόθεση της κανονικότητας της tz .  

34Ο Nelson (1990) αποδεικνύει ότι µια IGARCH διαδικασία ή ακόµα και µια ήπια εκρηκτική διαδικασία 
µπορεί να είναι αυστηρά στάσιµη και εργοδική.  
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Στην προσοµοίωση, θεωρούµε ένα σύνολο από διάφορους συνδυασµούς για τις τιµές των 

a  και b  για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω προκειµένου να εξεταστεί η 

επίδραση των χαρακτηριστικών ροπής της te  στη δύναµη των στατιστικών τεστ που 

εξετάζονται. Πιο συγκεκριµένα, εκθέτουµε τα αποτελέσµατα για εννέα διαφορετικές 

DGPs. Κάτω από την υπόθεση της κανονικότητας, οι διαδικασίες που εξετάζονται στη 

πρώτη, τέταρτη και έβδοµη DGP κατέχουν πεπερασµένες τέταρτες ροπές, ενώ η δεύτερη, 

πέµπτη και όγδοη DGP είναι στοχαστικές διαδικασίες στάσιµες δεύτερης τάξης. Τέλος, η 

τρίτη, έκτη και ένατη DGP, αντιστοιχούν σε διαδικασίες IGARCH. Εντούτοις, πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι οι τύποι για το MSE των προβλέψεων διακύµανσης που παράγονται 

στην παράγραφο 6.2 ισχύουν µόνο όταν έχουµε στασιµότητα τέταρτης τάξης (περίπτωση 

6.I). ∆ιαφορετικά, τα MSEs των προβλέψεων γίνονται άπειρα. Σε όλη την προσοµοίωση 

κρατάµε το σταθερό όρο w  ίσο µε 1.0 . Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της προσοµοίωσης 

είναι ίδια µε εκείνα του πρώτου πειράµατός µας. ∆ηλαδή παράγουµε 200RPT ++=  

παρατηρήσεις και οι πρώτες 200 παρατηρήσεις απορρίπτονται. Η εκτίµηση των 

µοντέλων είναι βασισµένη σε R  παρατηρήσεις, R200
201tt }e{ +

= , ενώ οι τελευταίες P  

παρατηρήσεις χρησιµοποιούνται για την άσκηση πρόβλεψης εκτός-δείγµατος, η οποία 

είναι βασισµένη σε προβλέψεις 1-περιόδου προκειµένου να αυξηθεί η δύναµη των τεστ 

(βλ. την παρατήρηση 6.3). Τέλος, για κάθε σύνολο τιµών για τα a  και b , εξετάζουµε 

όλους τους διαφορετικούς συνδυασµούς για τις τιµές των R  και P  που εξετάζονται στο 

προηγούµενο πείραµα. Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης για τις δύο εναλλακτικές 

κατανοµές της tz  παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Περίπτωση Α: Κανονικά σφάλµατα  
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Όπως έχουµε αναφέρει ήδη, εξετάζουµε µόνο τα ακόλουθα πέντε τεστ: τα 3 τεστ που 

δίνονται στις (6.3), (6.4) και (6.5), το MGN τεστ και το DMS1 −  τεστ. Εντούτοις, δεν 

υπάρχει καµία ανάγκη να διακρίνουµε µεταξύ 1S  και DMS1 − , δεδοµένου ότι η 

«προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς των δύο στατιστικών υπολογίζεται βάσει των ίδιων 

εµπειρικών κριτικών τιµών. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατα είναι ίδια για τα δύο τεστ. 

Τα αποτελέσµατα για τα 4 τεστ επιδεικνύονται στους πίνακες E3-Ε6 και µπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής.  

1) Το FOOS −  είναι το ισχυρότερο τεστ, ακολουθούµενο από το MGN  και το 1S .35 Η 

«προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς του FOOS −  φθάνει στο 100 τοις εκατό όταν 

το µέγεθος δείγµατος εκτίµησης R  και ο αριθµός προβλέψεων εκτός-δείγµατος P  

είναι υψηλά. Η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς του tOOS −  είναι πολύ 

χαµηλή, εκτός αν το P  είναι µεγαλύτερο από 450. Παραδείγµατος χάριν, στην 

περίπτωση της 3DGP −  και για 1200R = , η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς 

του tOOS−  είναι 25 και 90 τοις εκατό για   R
P:=π 1.0=  και 4.0  αντίστοιχα (βλ. 

τον πίνακα E5).  

2) Η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς όλων των τεστ αυξάνεται µε την εµµονή 

(persistence) της υπό εξέταση διαδικασίας. Με άλλα λόγια, η «προσαρµοσµένη στο 

µέγεθος» ισχύς των τεστ µεγιστοποιείται στην περίπτωση µιας IGARCH διαδικασίας. 

Παραδείγµατος χάριν, όταν 1200R =  και 1.0=π , η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» 

ισχύς του 1S  αυξάνεται από 38  σε 72  τοις εκατό για τις 1DGP −  και 3DGP −  

                                                 
35Η ανωτερότητα  του FOOS−  σε σχέση µε τα 1S  και tOOS−  όταν ο αριθµός των πρόσθετων 
παραµέτρων του απεριόριστου µοντέλου και το π  είναι µικρά αναφέρεται επίσης από τον McCracken 
(2004).  
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αντίστοιχα. Αφ' ετέρου, η επίδραση των σχετικών τιµών των a  και b  δεν είναι 

ξεκάθαρη. Αρχικά, η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς όλων των στατιστικών 

αυξάνεται µε την τιµή της a . Εντούτοις, µια ακραία τιµή της a  πού είναι υψηλότερη 

από αυτή της b  (αυτό συµβαίνει στις DGPs 7, 8 και 9) έχει αρνητική επίπτωση στη 

συµπεριφορά των περισσότερων στατιστικών. Εντούτοις, τέτοιες ακραίες τιµές της 

ARCH  παραµέτρου παρατηρούνται σπάνια στις εµπειρικές µελέτες, όπου η 

εκτίµηση της GARCH  παραµέτρου είναι συνήθως πολύ υψηλότερη από αυτή της 

ARCH  παραµέτρου.  

3) Το µέγεθος δείγµατος εκτίµησης R  έχει δευτερεύοντα ρόλο στη «προσαρµοσµένη 

στο µέγεθος» ισχύ όλων των τεστ εφ' όσον ο αριθµός παρατηρήσεων είναι επαρκής 

για να εξασφαλίσει αξιοπιστία των εκτιµήσεων των παραµέτρων. Πιο συγκεκριµένα, 

καθώς το µέγεθος δείγµατος εκτίµησης αυξάνεται, παρατηρούµε µικρές αυξήσεις στη 

«προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύ των τεστ που σπάνια ξεπερνούν το 10 τοις 

εκατό (είναι συνήθως λιγότερο από 5 τοις εκατό). Παραδείγµατος χάριν, στην 

περίπτωση της 1DGP −  και για 240P =  (δηλαδή όταν R
P:=π 4.0=  και 2.0  για 

600R =  και 1200  αντίστοιχα) η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς του FOOS −  

(πίνακας E3) αυξάνεται κατά µόνο 2 τοις εκατό (από 83 τοις εκατό σε 85 τοις εκατό), 

ενώ στην περίπτωση της 6DGP −  η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς του 

FOOS−  παραµένει αµετάβλητη στο 98 τοις εκατό.  

4) Αντίθετα, ο αριθµός των προβλέψεων εκτός-δείγµατος P  είναι κρίσιµος για τη 

δύναµη όλων των τεστ που εξετάζονται στην προσοµοίωση. Η «προσαρµοσµένη στο 

µέγεθος» ισχύς των τεστ αυξάνεται αισθητά µε το P , φθάνοντας στο 100 τοις εκατό 

σε µερικές περιπτώσεις. Παραδείγµατος χάριν, για 600R =  και για τη 1DGP − , η 
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«προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς του FOOS −  αυξάνεται από 58  σε 83  τοις 

εκατό για 1.0=π  και 4.0  αντίστοιχα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το tOOS−  είναι 

πολύ ευαίσθητο στην τιµή  του R . Τουλάχιστον 240 προβλέψεις εκτός-δείγµατος 

είναι απαραίτητες έτσι ώστε η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς του tOOS−  να 

ξεπερνά  το 50  τοις εκατό.  

Περίπτωση Β: σφάλµατα t(5)-κατανοµής 

Η υπόθεση των λεπτόκυρτων σφαλµάτων έχει δύο σηµαντικές επιπτώσεις µε αντίθετη 

επίδραση στη δύναµη των εξεταζόµενων στατιστικών. Οι τύποι για το MSE των 

προβλέψεων διακύµανσης που παράγονται στην παράγραφο 6.2 υπονοούν ότι η διαφορά 

µεταξύ του GARCH(1,1) µοντέλου και του οµοσκεδαστικού µοντέλου είναι µεγαλύτερη 

στην περίπτωση των λεπτόκυρτων κατανοµών. Αυτό αναµένεται να αυξήσει τη δύναµη 

των στατιστικών που εξετάζονται σε αυτή τη µελέτη. Αφ' ετέρου, τα λεπτόκυρτα 

σφάλµατα µπορούν να έχουν µια αρνητική επίπτωση στις εκτιµήσεις µέγιστης 

πιθανοφάνειας των παραµέτρων του GARCH και να αυξήσουν την µεροληψία 

πεπερασµένου δείγµατος. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην επιδείνωση της προβλεπτικής 

ακρίβειας του GARCH(1,1) µοντέλου, µε συνέπεια τις µικρότερες διαφορές µεταξύ των 

δύο µοντέλων. Τέλος, πρέπει να σηµειώσουµε ότι όταν έχουµε σφάλµατα µε t(5)-

κατανοµή, η 1DGP −  είναι η µόνη περίπτωση από τις εννέα DGPs που µελετώνται που 

ικανοποιεί τη συνθήκη στασιµότητας τέταρτης τάξης C(1). 

Τα κύρια αποτελέσµατα, που δίνονται στους πίνακες E7-Ε10, µπορούν να συνοψιστούν 

ως εξής.  

1) Γενικά, η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς των περισσότερων τεστ που 

εξετάζονται στην προσοµοίωση µειώνεται σε σχέση µε τη περίπτωση γκαουσσιανών 
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σφαλµάτων. Παραδείγµατος χάριν, για τη 1DGP − , 1200R =  και 1.0=π , η 

«προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς του FOOS−  είναι 73 και 65 τοις εκατό για τη 

κανονική και την t(5)-κατανοµή αντίστοιχα.  

2) Οµοίως µε την γκαουσσιανή περίπτωση, η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς 

όλων των τεστ αυξάνεται µε τον αριθµό των προβλέψεων εκτός-δείγµατος P  και την 

εµµονή της υπό εξέταση διαδικασίας.36 Παραδείγµατος χάριν, όταν 600R =  και 

1.0=π , η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς του MGN (πίνακας E10) είναι 22  

και 42  τοις εκατό για τη 1DGP −  και τη 3DGP −  αντίστοιχα. Η «προσαρµοσµένη 

στο µέγεθος» ισχύς του MGN αυξάνεται περαιτέρω στο 74  τοις εκατό για τη 

3DGP −  και 4.0=π . Για άλλη µια φορά, το µέγεθος δείγµατος εκτίµησης R  έχει 

δευτερεύοντα ρόλο στη συµπεριφορά όλων των τεστ.  

3) Η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς των τριών στατιστικών που προτείνονται 

από τον McCracken (2004) µειώνεται. Το FOOS−  εξακολουθεί να ξεπερνά τα άλλα 

δύο τεστ, αλλά ένας µεγάλος αριθµός προβλέψεων εκτός-δείγµατος είναι τώρα 

απαραίτητος για να επιτύχει µια δύναµη άνω του 80 τοις εκατό. Παραδείγµατος 

χάριν, στην περίπτωση της 1DGP −  και για 1200R = , η «προσαρµοσµένη στο 

µέγεθος» ισχύς του FOOS −  είναι 65 και 86 τοις εκατό για 1.0=π  και 4.0  

αντίστοιχα.  

Εν περιλήψει, η προσοµοίωση αποκαλύπτει την ανωτερότητα του FOOS−  σε σχέση µε 

όλα τα υπόλοιπα εξεταζόµενα τεστ. Το FOOS−  έχει καλές ιδιότητες µεγέθους (µόνο  

δευτερεύουσες διαστρεβλώσεις µεγέθους λόγω του πεπερασµένου δείγµατος 

παρατηρούνται), ενώ έχει σηµαντικά υψηλότερη δύναµη από τα άλλα τεστ. Επιπλέον, 
                                                 
36Σε λίγες περιπτώσεις, η «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύς του tOOS−  µειώνεται ελαφρώς µε την 
εµµονή της διαδικασίας.  
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φαίνεται να µην επηρεάζεται ιδιαίτερα από λεπτόκυρτα σφάλµατα. Το 1S  έχει παρόµοιες 

ιδιότητες µεγέθους αλλά σηµαντικά χαµηλότερη «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύ 

από το FOOS− . Η απόδοση του tOOS−  είναι πολύ κακή, εκτός αν ο ερευνητής 

χρησιµοποιεί έναν µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων για την άσκηση πρόβλεψης εκτός-

δείγµατος. Τα υπόλοιπα τεστ που εξετάζονται πάσχουν από σηµαντικές διαστρεβλώσεις 

µεγέθους ή/και έχουν χαµηλή δύναµη. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το κριτήριο MSE παραµένει ικανό να αξιολογήσει 

κατάλληλα τη σχετική προβλεπτική ακρίβεια των εξεταζόµενων µοντέλων, ακόµα κι αν 

τα τετράγωνα των καταλοίπων χρησιµοποιούνται ως προσέγγιση για την µη-

παρατηρήσηµη δεσµευµένη διακύµανση. Όµως, ο ερευνητής πρέπει να χρησιµοποιήσει 

το κατάλληλο τεστ (δηλαδή τεστ που είναι κατάλληλα για να συγκρίνουν nested 

µοντέλα) για τη αξιολόγηση της σχετικής ακρίβειας πρόβλεψης των µοντέλων. Επιπλέον, 

η προσοµοίωση δείχνει ότι η δύναµη όλων των στατιστικών αυξάνεται αισθητά µε τον 

αριθµό των προβλέψεων εκτός-δείγµατος και φθάνει στο 100 τοις εκατό σε µερικές 

περιπτώσεις. Αφ' ετέρου, το µέγεθος δείγµατος εκτίµησης έχει µικρή επίδραση στη 

δύναµη των τεστ. Κατά συνέπεια, οι ερευνητές πρέπει να χρησιµοποιήσουν ένα µεγάλο 

ποσοστό του διαθέσιµου δείγµατος για την άσκηση πρόβλεψης εκτός δείγµατος, 

προκειµένου να αυξηθεί η δύναµη του επιλεγµένου τεστ. 

Μέχρι τώρα, η ανάλυση είναι βασισµένη σε ακολουθίες προβλέψεων 1-περιόδου. Στην 

παράγραφο 6.2, έχουµε δείξει ότι η διαφορά στο MSE των προβλέψεων διακύµανσης του 

GARCH(1,1) µοντέλου και του οµοσκεδαστικού µοντέλου µεγιστοποιείται για τις 

προβλέψεις 1-περιόδου (βλ. την παρατήρηση 6.3). Όσο ο ορίζοντας πρόβλεψης 

αυξάνεται, η διαφορά στο MSE των προβλέψεων διακύµανσης των δύο µοντέλων 
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µειώνεται. Κατά συνέπεια, αναµένουµε ότι η δύναµη των στατιστικών τεστ που 

χρησιµοποιούνται για να συγκρίνουν τη σχετική προβλεπτική ακρίβεια των δύο 

µοντέλων θα είναι υψηλότερη εάν τα τεστ βασίζονται σε ακολουθίες προβλέψεων 1-

περιόδου παρά σε ακολουθίες προβλέψεων 1- εώς Ρ-περιόδων, που παράγονται µε έναν 

δυναµικό τρόπο. Εξετάζουµε αυτό το ζήτηµα στην ακόλουθη υποενότητα, όπου 

επαναλαµβάνουµε τα πειράµατα Monte Carlo βασισµένοι σε ακολουθίες προβλέψεων 1- 

εώς Ρ-περιόδων, που παράγονται µε έναν δυναµικό τρόπο. Αυτή η δυναµική διαδικασία 

πρόβλεψης χρησιµοποιείται συχνά στις εφαρµοσµένες µελέτες για να συγκριθεί η 

σχετική προβλεπτική ακρίβεια εναλλακτικών µοντέλων.  

6.4.2 ∆υναµικές Προβλέψεις  

Σε αυτήν την υποενότητα, χρησιµοποιούµε τις προσοµοιώσεις Monte Carlo για να 

εξετάσουµε το µέγεθος και τη «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύ των ίδιων 

στατιστικών που εξετάστηκαν προηγουµένως για να επιλέξουν το GARCH(1,1) µοντέλο 

αντί του οµοσκεδαστικού  µοντέλου στην περίπτωση των δυναµικών προβλέψεων. Με 

άλλα λόγια, υπολογίζουµε τώρα την τιµή των στατιστικών ελέγχων µε βάση ακολουθίες 

προβλέψεων 1- εώς Ρ-περιόδων, που παράγονται µε έναν δυναµικό τρόπο. Πριν 

παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 

τα 3 τεστ που προτείνονται από τον McCracken (2004), δηλαδή το FOOS− , το 1S  και 

το tOOS− , δεν ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση. Αυτά  τα τεστ ισχύουν µόνο στην 

περίπτωση των προβλέψεων 1-περιόδου. Όταν µακρύτεροι ορίζοντες πρόβλεψης 

εξετάζονται, η ασυµπτωτική κατανοµή των τριών στατιστικών είναι µη-τυποποιηµένη 

(για λεπτοµέρειες βλέπε Clark και McCracken, 2001).  
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Οι περιπτώσεις που εξετάζονται σε αυτήν την δεύτερη προσοµοίωση είναι οι ίδιες µε 

εκείνες του προηγούµενου πειράµατος. Τα αποτελέσµατα για το εµπειρικό µέγεθος των 

στατιστικών ελέγχων που εξετάζονται σε αυτήν την έρευνα παρουσιάζονται στους 

πίνακες E11 και E12 για την γκαουσσιανή και t(5) κατανοµή αντίστοιχα. Είναι προφανές 

ότι όλα τα τεστ πάσχουν από σηµαντικές διαστρεβλώσεις µεγέθους. Είναι είτε undersized 

(π.χ. το MGN  και το DMS1 − ) είτε oversized (π.χ. 2S ). Το FOOS−  και το tOOS−  

φαίνεται να πάσχουν από ηπιότερες διαστρεβλώσεις µεγέθους από τα υπόλοιπα τεστ. 

Είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η συµπεριφορά όλων των τεστ επιδεινώνεται µε 

τον αριθµό των προβλέψεων εκτός-δείγµατος που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση 

των δύο µοντέλων. Όσον αφορά τη «προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύ των τεστ, 

µελετάµε µόνο το FOOS−  και το tOOS−  τεστ. Τα αποτελέσµατα σχετικά µε τη 

«προσαρµοσµένη στο µέγεθος» ισχύ των δύο στατιστικών αναφέρονται στους πίνακες 

E13 και E14 για την γκαουσσιανή κατανοµή και στους πίνακες E15 και E16 για την τ(5)-

κατανοµή. Η δύναµη των δύο εξεταζόµενων τεστ είναι πολύ χαµηλή. Και τα δύο 

φαίνονται να είναι ανίκανα να επιλέξουν το σωστό µοντέλο. Παραδείγµατος χάριν, η 

δύναµη του FOOS −  δεν υπερβαίνει ποτέ το 63 τοις εκατό και στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι χαµηλότερη από 30 τοις εκατό. 

Εν περιλήψει, η προσοµοίωση αποκαλύπτει ότι τα τεστ που εξετάζονται σε αυτήν την 

µελέτη πάσχουν από σηµαντικές διαστρεβλώσεις µεγέθους και έχουν χαµηλή δύναµη να 

επιλέξουν το GARCH(1,1) µοντέλο έναντι του οµοσκεδαστικού µοντέλου, όταν 

βασίζονται σε ακολουθίες προβλέψεων 1- εώς Ρ-περιόδων, που παράγονται µε έναν 

δυναµικό τρόπο.  

6.5 Μια Εµπειρική Εφαρµογή  
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Σε αυτή την ενότητα, εξετάζουµε πώς οι στατιστικοί έλεγχοι αποδίδουν µε µια εφαρµογή 

σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Παράγουµε αρχικά  προβλέψεις για τη διακύµανση των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών βασισµένοι σε ένα GARCH(1,1) µοντέλο και ένα 

οµοσκεδαστικό µοντέλο. Συγκρίνουµε έπειτα τη σχετική προβλεπτική ακρίβεια των δύο 

εναλλακτικών µοντέλων. Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης, που 

παρουσιάζονται στο προηγούµενο τµήµα, τα µόνα αξιόπιστα τεστ είναι τα 3 τεστ που 

προτείνονται από τον McCracken (2004), δηλαδή το FOOS− , το 1S  και το tOOS− . Η 

προσοµοίωσή µας αποκάλυψε ότι αυτά τα 3 τεστ έχουν καλές ιδιότητες µεγέθους και 

υψηλή δύναµη. Εποµένως, η ανάλυση είναι βασισµένη σε αυτά τα 3 τεστ. Εξετάζουµε τα 

ίδια στοιχεία που χρησιµοποιούνται από τους West και Cho (1995), δηλαδή εξετάζουµε 

πέντε διµερείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες για το δολάριο των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριµένα, 

χρησιµοποιούµε τις εβδοµαδιαίες συναλλαγµατικές ισοτιµίες για το δολάριο των ΗΠΑ 

έναντι των νοµισµάτων του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ιαπωνίας και της 

Μ.Βρεταννίας. Τα στοιχεία παρέχονται από την οµοσπονδιακή τράπεζα της Νέας 

Υόρκης και το δείγµα καλύπτει µια περίοδο 16 ετών, από τις 7 Μαρτίου 1973 έως τις 20 

Σεπτεµβρίου 1989.37 Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες µετριούνται ως δολάρια ανά µονάδα 

ξένου νοµίσµατος. Η ανάλυση είναι βασισµένη στις λογαριθµικές διαφορές της σειράς. 

Πιο συγκεκριµένα, οι µεταβλητές που εξετάζονται είναι:  

)]ln()[ln(100x 1ttt −ε−ε∗=  

                                                 
37Οµοίως µε τους West και Cho (1985), τα στοιχεία είναι  τα spot rates της Τετάρτης της Νέας Υόρκης. 
Όταν η Τετάρτη ήταν αργία, χρησιµοποιούµε τα spot rates της Πέµπτης. Όταν και η Πέµπτη ήταν αργία, 
χρησιµοποιήσαµε τα spot rates της Τρίτης.  
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όπου tε  είναι η συναλλαγµατική ισοτιµία στην περίοδο t . Κατά συνέπεια, µια αρχική 

παρατήρηση χάνεται λόγω του υπολογισµού των πρώτων διαφορών, µε συνέπεια να 

έχουµε ένα δείγµα 863 παρατηρήσεων. Οι τιµές (levels) και οι πρώτες διαφορές των 

σειρών επιδεικνύονται στον διάγραµµα E1 (παράρτηµα E.3). Η ετεροσκεδαστικότητα 

είναι προφανής στις πρώτες διαφορές των σειρών, και εποµένως οι µεταβλητές πρέπει να 

περιγραφούν από ένα µοντέλο που επιτρέπει τη χρονική ετερογένεια στην δεσµευµένη 

διακύµανση. Μερικά χρήσιµα περιγραφικά στατιστικά των πρώτων διαφορών των υπό 

εξέταση σειρών παρέχονται στον πίνακα E17.  

Με βάση το κριτήριο MSE, οι West και Cho (1995) διαπιστώνουν ότι για έναν ορίζοντα 

µιας εβδοµάδας, το GARCH(1,1) µοντέλο παράγει ακριβέστερες προβλέψεις για την 

δεσµευµένη διακύµανση από το οµοσκεδαστικό µοντέλο σε τρία από τα πέντε νοµίσµατα 

που εξετάζονται. Το GARCH(1,1) µοντέλο ξεπερνά το οµοσκεδαστικό µοντέλο για τα 

νοµίσµατα του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Μ.Βρεταννίας. Εντούτοις, για 

µακρύτερους ορίζοντες πρόβλεψης, η ανωτερότητα του GARCH(1,1) µοντέλου χάνεται. 

Επιπλέον, όταν οι West και Cho (1995) συγκρίνουν τη σχετική προβλεπτική ακρίβεια 

των δύο µοντέλων βασισµένοι σε κάποιο τεστ, αποτυγχάνουν να απορρίψουν τη 

µηδενική υπόθεση ίσης προβλεπτικής ακρίβειας σε όλες τις περιπτώσεις. Με άλλα λόγια, 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το GARCH(1,1) µοντέλο δεν παρέχει ακριβέστερες 

προβλέψεις διακύµανσης από το οµοσκεδαστικό µοντέλο για όλα τα νοµίσµατα και 

όλους τους ορίζοντες πρόβλεψης που εξετάζονται.  

Επαναλαµβάνουµε τώρα τη σύγκριση των δύο µοντέλων βασισµένοι στα τεστ που 

εξετάζονται στην προσοµοίωσή µας. Οµοίως µε τους West και Cho (1985), αρχίζουµε 

την άσκηση πρόβλεψης εκτός-δείγµατος στο µέσο του δείγµατος. Τα αποτελέσµατα 
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εκτίµησης για το GARCH(1,1) µοντέλο για το πρώτο δείγµα εκτίµησης (δηλ. για τις 

πρώτες 432 παρατηρήσεις) παρουσιάζονται στον πίνακα E18.38 Οι εκτιµήσεις προτείνουν 

µια στάσιµη διαδικασία τέταρτης τάξης για τον Καναδά και τη Μ.Βρεταννία. Αφ' ετέρου, 

οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες της Γαλλίας, της Γερµανίας και της Ιαπωνίας είναι 

ιδιαίτερα επίµονες και αντιστοιχούν σε στάσιµες διαδικασίες δεύτερης τάξης.  

Παράγουµε τις ακολουθίες προβλέψεων −1 περιόδου για τα δύο µοντέλα βασισµένοι είτε 

στη recursive είτε στη rolling µέθοδο. Εξετάζουµε την µηδενική υπόθεση της ίσης 

προβλεπτικής ακρίβειας του GARCH(1,1) µοντέλου και του οµοσκεδαστικού µοντέλου, 

ενάντια στην εναλλακτική υπόθεση της ανωτερότητας (δηλ. µικρότερο MSE) του 

GARCH(1,1) µοντέλου. Κατά συνέπεια, έχουµε ένα µονόπλευρο τεστ. Στην περίπτωσή 

µας, ο αριθµός παρατηρήσεων του δείγµατος εκτίµησης είναι ίσος µε τον αριθµό 

παρατηρήσεων εκτός-δείγµατος, δηλαδή PR = . 

Τα αποτελέσµατα για τα 3 τεστ για τη recursive και τη rolling µέθοδο παρουσιάζονται 

στο πίνακα E19. Θεωρούµε το tOOS−  ως αξιόπιστο τεστ επειδή ο αριθµός προβλέψεων 

εκτός-δείγµατος που χρησιµοποιείται στο πείραµα είναι αρκετά υψηλός ώστε να έχουµε 

καλές ιδιότητες µεγέθους και δύναµης. Εντούτοις, µεταξύ των τριών στατιστικών, το 

FOOS −  έχει την υψηλότερη δύναµη και έτσι είναι προτιµητέο από τα άλλα δύο τεστ. 

Στην περίπτωση της recursive µεθόδου, το FOOS−  δείχνει ότι το GARCH(1,1) µοντέλο 

ξεπερνά το οµοσκεδαστικό µοντέλο στις περιπτώσεις του Καναδά, της Ιαπωνίας και της 

Μ.Βρεταννίας. Η µηδενική υπόθεση της ίσης προβλεπτικής ακρίβειας απορρίπτεται σε 

                                                 
38Εξετάσαµε επίσης την ισοτιµία της ιταλικής λιρέτας µε το δολάριο των ΗΠΑ. Εντούτοις, αποκλείσαµε 
την Ιταλία από το πείραµα επειδή οι εκτιµήσεις GARCH αντιστοιχούσαν σε µια εκρηκτική διαδικασία.  
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επίπεδο 1 τοις εκατό. Οµοίως, οι άλλες δύο στατιστικές, 1S  και tOOS− , δείχνουν την 

ανωτερότητα του GARCH(1,1) µοντέλου είτε σε επίπεδο 5 είτε 10 τοις εκατό. Στην 

περίπτωση της Γαλλίας και της Γερµανίας, το MSE του οµοσκεδαστικού µοντέλου 

αποδεικνύεται χαµηλότερο από αυτό του GARCH(1,1) µοντέλου. Κατά συνέπεια, όλα τα 

τεστ αποτυγχάνουν να απορρίψουν την µηδενική υπόθεση της ίσης προβλεπτικής 

ακρίβειας, δεδοµένου ότι έχουµε µονόπλευρα τεστ. Τα αποτελέσµατα για τη rolling 

µέθοδο είναι παρόµοια. Εντούτοις, στην περίπτωση της Ιαπωνίας η ανωτερότητα του 

GARCH(1,1) µοντέλου υποστηρίζεται µόνο από το FOOS− . 

Αντίθετα µε τα συµπεράσµατα των West και Cho (1985), το πείραµά µας προτείνει ότι το 

GARCH(1,1) µοντέλο παράγει ακριβέστερες προβλέψεις διακύµανσης από το 

οµοσκεδαστικό µοντέλο στην περίπτωση του Καναδά, της Ιαπωνίας και της 

Μ.Βρεταννίας  Είναι εποµένως προφανές ότι ο στατιστικός έλεγχος υποστηρίζει την 

ανωτερότητα του GARCH(1,1) µοντέλου έναντι του οµοσκεδαστικού µοντέλου σε 

πολλές περιπτώσεις, δεδοµένου ότι (Ι) η σύγκριση των δύο µοντέλων είναι βασισµένη σε 

κατάλληλα τεστ για nested µοντέλα και (II) η αξιολόγηση είναι βασισµένη σε 

ακολουθίες προβλέψεων 1-περιόδου και όχι ακολουθίες προβλέψεων 1- εώς Ρ-περιόδων, 

προκειµένου να αυξηθεί η δύναµη των τεστ. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το 

κριτήριο MSE παραµένει ικανό να αξιολογήσει κατάλληλα τη σχετική προβλεπτική 

απόδοση των δύο µοντέλων.  

Τέλος, επαναλαµβάνουµε τη σύγκριση των δύο µοντέλων για την πρόβλεψη της 

διακύµανσης των ίδιων πέντε συναλλαγµατικών ισοτιµιών για µια διαφορετική περίοδο. 

Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιούµε ηµερήσια στοιχεία από τις 31 Αυγούστου 1971 έως 

τις 31 ∆εκεµβρίου 1998. Για άλλη µια φορά, η ανάλυση είναι βασισµένη στις πρώτες 
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διαφορές των σειρών. Έχουµε τώρα 7128 παρατηρήσεις και θέτουµε R
P=π  ίσο µε 4.0 . 

Τα αποτελέσµατα για τη recursive µέθοδο, που δίνονται στον πίνακα E20, υποστηρίζουν 

την ανωτερότητα του GARCH(1,1) µοντέλου έναντι του οµοσκεδαστικού µοντέλου σε 

όλες τις περιπτώσεις εκτός της Γαλλίας. Το προτιµητέο FOOS −  τεστ και το tOOS −  

τεστ (για τον Καναδά, τη Γερµανία και τη Μ.Βρεταννία) δείχνουν ότι το GARCH(1,1) 

µοντέλο ξεπερνά το οµοσκεδαστικό µοντέλο.  

 

 

6.6 Συµπεράσµατα  

∆ιάφορες προηγούµενες εµπειρικές µελέτες συγκρίνουν τις προβλέψεις της δεσµευµένης 

διακύµανσης του GARCH(1,1) µοντέλου µε εκείνες ενός αφελούς µοντέλου που 

υποθέτει σταθερή δεσµευµένη διακύµανση (οµοσκεδαστικότητα) και καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι το GARCH(1,1) µοντέλο δεν ξεπερνά σε προβλεπτική ακρίβεια το 

αφελές µοντέλο. Οι ερευνητές συγκρίνουν συνήθως τη σχετική προβλεπτική ακρίβεια 

των δύο µοντέλων µε τη βοήθεια ενός επιλεγµένου στατιστικού ελέγχου που είναι 

βασισµένος στο MSE των προβλέψεων. Σε αυτό το κεφάλαιο ερευνάµε τους λόγους για 

την κακή προβλεπτική απόδοση του GARCH(1,1) µοντέλου που παρατηρείται στις 

εµπειρικές µελέτες.  

Οι Andersen και Bollerslev (1998) και οι Christodoulakis και Satchell (1998) έχουν 

υποστηρίξει πρόσφατα ότι η κακή προβλεπτική απόδοση των GARCH µοντέλων  στις 

εµπειρικές µελέτες είναι παραπλανητική, ως αποτέλεσµα της χρησιµοποίησης των 

τετραγώνων των σφαλµάτων ως προσέγγιση για την µη-παρατηρήσηµη αληθινή 
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δεσµευµένη διακύµανση. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε µια αύξηση στο MSE των 

προβλέψεων (MSE-inflation), παραδίδοντας µια παραπλανητική αξιολόγηση των 

GARCH µοντέλων. Εντούτοις, σε αυτήν την µελέτη δείχνουµε ότι η κακή προβλεπτική 

απόδοση του GARCH(1,1) µοντέλου έναντι αυτής του οµοσκεδαστικού µοντέλου δεν 

µπορεί να αποδοθεί στη χρησιµοποίηση των τετραγώνων των σφαλµάτων ως προσέγγιση 

για την µη-παρατηρήσηµη αληθινή δεσµευµένη διακύµανση, δεδοµένου ότι η 

χρησιµοποίηση αυτής της προσέγγισης "διογκώνει" εξίσου το MSE των προβλέψεων και 

των δύο µοντέλων. Εάν υποθέσουµε ετεροσκεδαστικότητα, τότε το MSE των 

προβλέψεων της διακύµανσης GARCH (1,1) είναι χαµηλότερο από αυτό του αφελούς 

οµοσκεδαστικού µοντέλου. Εποµένως, τα αναλυτικά αποτελέσµατά δείχνουν ότι εάν 

υποθέσουµε ότι η ετεροσκεδαστικότητα είναι παρούσα στα πραγµατικά στοιχεία, τότε η 

φαινοµενικά κακή προβλεπτική απόδοση του GARCH (1,1) στις εµπειρικές µελέτες 

µπορεί µόνο να προκύψει από τη χαµηλή δύναµη των στατιστικών τεστ που 

χρησιµοποιούνται για να συγκρίνουν τη σχετική προβλεπτική ακρίβεια του GARCH 

(1,1) µοντέλου και του οµοσκεδαστικού µοντέλου.  

Στη µελέτη αυτή δείχνουµε ότι η διαφορά µεταξύ του MSE των προβλέψεων των δύο 

µοντέλων (δηλ. του GARCH (1,1) και του οµοσκεδαστικού µοντέλου) µεγιστοποιείται 

για προβλέψεις 1-περιόδου, ενώ τα δύο µοντέλα τείνουν να γίνουν ισοδύναµα καθώς ο 

ορίζοντας πρόβλεψης αυξάνεται. Αυτή η παρατήρηση προτείνει ότι οι ερευνητές πρέπει 

να βασίσουν το στατιστικό έλεγχο της σχετικής προβλεπτικής ακρίβειας των µοντέλων 

σε ακολουθίες προβλέψεων 1-περιόδου προκειµένου να αυξηθεί η δύναµη των τεστ. Οι 

ερευνητές πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους ότι τα δύο µοντέλα είναι nested και έτσι 

η σύγκριση της σχετικής προβλεπτικής απόδοσης τους πρέπει να βασιστεί σε τεστ που 
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είναι κατάλληλα για nested µοντέλα. ∆ιαφορετικά, τα αποτελέσµατα των τεστ δεν είναι 

αξιόπιστα. Τα αποτελέσµατα µιας προσοµοίωσης Monte Carlo που εξετάζει τις ιδιότητες 

µεγέθους και δύναµης ποικίλων στατιστικών διαδικασιών να επιλέξουν το GARCH(1,1) 

µοντέλο έναντι του οµοσκεδαστικού µοντέλου, δείχνουν ότι τα τεστ που έχουν ως σκοπό 

τη σύγκριση non-nested µοντέλων πάσχουν από σηµαντικές διαστρεβλώσεις µεγέθους 

όταν εφαρµόζονται σε nested µοντέλα. Αντίθετα, τα τεστ που είναι κατάλληλα για τη 

σύγκριση της προβλεπτικής ακρίβειας nested µοντέλων έχουν καλές ιδιότητες µεγέθους 

και υψηλή δύναµη να δείξουν την ανωτερότητα του GARCH(1,1) µοντέλου έναντι του 

οµοσκεδαστικού µοντέλου. Επιπλέον, η δύναµη όλων των στατιστικών να υποδειχθεί το 

σωστό µοντέλο αυξάνεται όταν η αξιολόγηση των µοντέλων βασίζεται σε ακολουθίες 

προβλέψεων 1-περιόδου (στατική πρόβλεψη), παρά σε ακολουθίες προβλέψεων 1- εώς 

Ρ-περιόδων (δυναµική πρόβλεψη). Τέλος, προτείνουµε την κατάλληλη διαδικασία για τη 

σύγκριση της σχετικής προβλεπτικής ακρίβειας του GARCH(1,1) µοντέλου και του 

οµοσκεδαστικού µοντέλου µε µια εφαρµογή σε πέντε διµερείς συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες για το δολάριο των ΗΠΑ. Τα αποτελέσµατα δείχνουν την ανωτερότητα του 

GARCH(1,1) µοντέλου έναντι του οµοσκεδαστικού µοντέλου για την πρόβλεψη της 

δεσµευµένη διακύµανσης σε τρεις από τις πέντε εξεταζόµενες συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Τελικές Παρατηρήσεις 

 

Ο κύριος στόχος αυτής της διατριβής ήταν να συγκριθεί η προβλεπτική απόδοση 

εναλλακτικών µονοµεταβλητών και πολυµεταβλητών µοντέλων χρονοσειρών. Η µελέτη 

µελετά οικονοµετρικά µοντέλα για την πρόβλεψη είτε του δεσµευµένου µέσου, είτε της 

δεσµευµένης διακύµανσης µιας (βαθµωτής ή διανυσµατικής) στοχαστικής διαδικασίας. 

∆εδοµένου ότι η ύπαρξη ή όχι σχέσεων αιτιότητας κατά Granger µεταξύ των 

οικονοµικών σειρών έχει επιπτώσεις στη συµπεριφορά τους και εποµένως επηρεάζει και 

τη προβλεπτική απόδοση των µοντέλων που περιγράφουν τις σειρές αυτές, αυτή η 

µελέτη εξέτασε επίσης το ζήτηµα της ύπαρξης ή µη σχέσεων αιτιότητας κατά Granger 

στη πρώτη ή/και δεύτερη ροπή των εξεταζόµενων σειρών.  

Αυτή η διατριβή αποτελείται από πέντε δοκίµια. Τα πρώτα δύο δοκίµια (που 

παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια 2 και 3) βασίστηκαν στην παραγωγή της "ισοδύναµης" 

µονοµεταβλητής ARMA(2,1) παραµετροποίησης ενός στάσιµου, διµεταβλητού VAR(1) 

µοντέλου. Στο κεφάλαιο 2 συγκρίναµε τη σχετική προβλεπτική ακρίβεια των δύο 

εναλλακτικών παραµετροποιήσεων µε βάση το κριτήριο του µέσου τετραγωνικού 

σφάλµατος (MSE) των προβλέψεων του δεσµευµένου µέσου. Σε όλο αυτό το κεφάλαιο 

ενδιαφερθήκαµε για την πρόβλεψη της πρώτης συνιστώσας µεταβλητής, του VAR 

µοντέλου. Εξετάσαµε τις περιπτώσεις µοντέλων µε γνωστές ή και εκτιµηµένες 

παραµέτρους και στο κεφάλαιο 2 παρατέθηκαν ένα σύνολο από αναλυτικά αλλά και 

Monte Carlo αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όταν 
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υποθέσουµε ότι οι παράµετροι των µοντέλων ήταν γνωστές, το VAR µοντέλο παράγει 

ακριβέστερες προβλέψεις από το ARMA(2,1) µοντέλο, λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

δεύτερη µεταβλητή του συστήµατος, προκαλεί κατά Granger την t1y . ∆ιαφορετικά, εάν 

η t2y  δεν προκαλεί κατά Granger τη t1y , οι δύο παραµετροποιήσεις είναι ισοδύναµες 

από την άποψη του κριτηρίου MSE. Στην περίπτωση των εκτιµηµένων παραµέτρων, το 

VAR(1) µοντέλο παραµένει ασυµπτωτικά βέλτιστο για την πρόβλεψη της t1y  εάν (Ι) η 

t2y  προκαλεί κατά Granger τη t1y  ή (II) η t2y  δεν προκαλεί κατά Granger τη t1y  αλλά 

αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιµη στη διαδικασία εκτίµησης (restricted estimation). 

Αντίθετα, εάν η t2y  δεν προκαλεί κατά Granger τη t1y  και αυτή η πληροφορία δεν 

λαµβάνεται υπόψη στην εκτίµηση, η ασυµπτωτική θεωρία δεν µπορεί να παρέχει ένα 

σαφές αποτέλεσµα σχετικά µε τη σχετική προβλεπτική ακρίβεια των δύο µοντέλων. Με 

άλλα λόγια, το ARMA(2,1) µοντέλο µπορεί να παρέχει ακριβέστερες προβλέψεις για  τη 

y1t  από το VAR(1) µοντέλο. Εντούτοις, τα αποτελέσµατα µιας προσοµοίωσης Monte 

Carlo αποκαλύπτουν ότι στα µικρά δείγµατα, το VAR(1) µοντέλο ξεπερνά το 

ARMA(2,1) µοντέλο σε όλες τις περιπτώσεις (ακόµα κι αν η t2y  δεν προκαλεί κατά 

Granger τη t1y ), ειδικά για τα πολύ µικρά δείγµατα και τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις. 

Τέλος, τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης δείχνουν ότι τα κριτήρια επιλογής µοντέλων 

(AIC, SIC και HQ) είναι γενικά ικανά να δείξουν το βέλτιστο µοντέλο για την πρόβλεψη 

της µεταβλητής ενδιαφέροντος.  

Το δεύτερο δοκίµιο (κεφάλαιο 3) εισήγαγε µια νέα µεθοδολογία που στοχεύει στη 

µέτρηση της συνεισφοράς µιας µεταβλητής (έστω της t2y ) στην εµµονή των διαταραχών 

στη µεταβλητή ενδιαφέροντος (έστω της t1y ). Η µεθοδολογία είναι βασισµένη στη 
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σύγκριση της συνάρτησης Impulse Response (IRF) ενός VAR µοντέλου µε την IRF της 

"ισοδύναµης" µονοµεταβλητής ARMA(2,1) παραµετροποίησης της µεταβλητής 

ενδιαφέροντος (δηλαδή της t1y ). Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι γενικά οι δύο IRFs είναι 

διαφορετικές εκτός αν η t2y  δεν προκαλεί κατά Granger τη t1y . Σε αυτή την περίπτωση, 

οι δύο IRFs είναι ίσες. ∆ιαφορετικά, η διαφορά µεταξύ της IRF του ARMA(2,1) 

µοντέλου µε την IRF του VAR(1) µοντέλου µετρά τη συνεισφορά της t2y  στην εµµονή 

των διαταραχών επάνω στη t1y . Στο κεφάλαιο 3 παρέχονται επίσης χρήσιµες ανισότητες 

µεταξύ των δύο IRFs.  

Το τρίτο δοκίµιο (κεφάλαιο 4) µελετήθηκε η επίδραση της ύπαρξης αιτιότητας στο µέσο 

στον έλεγχο για αιτιότητα στη διακύµανση. Η ανάλυση βασίστηκε στα αποτελέσµατα 

µιας προσοµοίωσης Monte Carlo. Εν περιλήψει, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι δοκιµές 

για την ύπαρξη αιτιότητας στη διακύµανση πάσχουν από σηµαντικές διαστρεβλώσεις 

µεγέθους όταν αγνοείται η ύπαρξη ισχυρής αιτιότητας κατά Granger στο µέσο. 

Εποµένως, ο κάθε ερευνητής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στο να φιλτράρει σωστά 

την οποιαδήποτε εξάρτιση στο δεσµευµένο µέσο των εξεταζόµενων σειρών µε τη 

βοήθεια ενός κατάλληλου παραµετρικού µοντέλου, προτού να µελετήσει την ύπαρξη 

αιτιότητας κατά Granger δεύτερης τάξης.  

Στα πρώτα τρία δοκίµια υποθέσαµε ότι δεν υπάρχει καµία µοναδιαία ρίζα στον 

δεσµευµένο µέσο της υπό εξέταση διαδικασίας. Εντούτοις, στο τέταρτο δοκίµιο αυτής 

της διατριβής (κεφάλαιο 5) επιτρέψαµε την ύπαρξη µοναδιαίων ριζών (ή ριζών κοντά 

στη µονάδα) στον δεσµευµένο µέσο της εξεταζόµενης ανέλιξης. Πιο συγκεκριµένα, στο 

τέταρτο δοκίµιο εξετάστηκε η επίδραση της επιβολής άκυρων περιορισµών 
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συνολοκλήρωσης ή της αγνόησης έγκυρων περιορισµών συνολοκλήρωσης στις 

εκτιµήσεις, στατιστικούς ελέγχους και προβλέψεις του VAR(1) µοντέλου.  

Εξετάσαµε τόσο τη περίπτωση στάσιµων VAR µοντέλων µε ρίζες κοντά στη µονάδα, 

όσο και συνολοκληρώσιµων VAR µοντέλων. Στην πρώτη περίπτωση, ορίσαµε το 

«κόστος πρόβλεψης τύπου Ι» (FC1), που προκύπτει από την επιβολή άκυρων 

περιορισµών συνολοκλήρωσης σε ένα στάσιµο VAR µοντέλο. Στη δεύτερη περίπτωση, 

ορίσαµε σαν «κόστος πρόβλεψης τύπου ΙΙ» (FC2), το κόστος που προκύπτει σε όρους 

µείωσης της προβλεπτικής ακρίβειας του VAR από την αγνόηση αληθινών σχέσεων 

συνολοκλήρωσης. Με τη βοήθεια προσοµοιώσεων Monte Carlo, µετρήσαµε και τους δύο 

τύπους κόστους πρόβλεψης σε πραγµατικές καταστάσεις, όπου ο ερευνητής οδηγείται (ή 

παραπλανιέται) από τα συνηθισµένα τεστ στασιµότητας στην επιλογή του 

οικονοµετρικού µοντέλου. Εξετάσαµε VAR(1) µοντέλα µε iid γκαουσσιανά ή GARCH 

σφάλµατα. Εξετάσαµε επίσης την περίπτωση iid σφαλµάτων που ακολουθούν t(2) 

κατανοµή, προκειµένου να διακρίνουµε µεταξύ των επιδράσεων στη προβλεπτική 

συµπεριφορά του VAR της µη γραµµικής εξάρτησης και εκείνης των λεπτόκυρτων 

σφαλµάτων. Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι το FC1 είναι πολύ υψηλότερο από το 

FC2. Εντούτοις, η παρουσία ετεροσκεδαστικότητας αυξάνει και τους δύο τύπους 

κόστους πρόβλεψης. Τέλος, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα τεστ συνολοκλήρωσης 

έχουν, γενικά, χαµηλή δύναµη να απορρίψουν την άκυρη υπόθεση µιας µοναδιαίας ρίζας 

για εναλλακτικές υποθέσεις που βρίσκονται κοντά στη µονάδα. 

Το τελευταίο δοκίµιο (κεφάλαιο 6) στρέφεται στην παραγωγή προβλέψεων για την 

δεσµευµένη διακύµανση µιας µεταβλητής. Αυτό το δοκίµιο προσπάθησε να εξηγήσει τη 

κακή προβλεπτική απόδοση του GARCH(1,1) µοντέλου που αναφέρεται σε πολλές 
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εµπειρικές µελέτες. Πιο συγκεκριµένα, διάφορες προηγούµενες εφαρµοσµένες µελέτες 

συγκρίνουν τις προβλέψεις διακύµανσης του GARCH(1,1) µοντέλου µε εκείνους ενός 

µοντέλου που υποθέτει σταθερή δεσµευµένη διακύµανση (οµοσκεδαστικότητα) και 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το GARCH(1,1) µοντέλο δεν παρέχει ακριβέστερες 

προβλέψεις από το οµοσκεδαστικό µοντέλο. Σε αυτές τις µελέτες η ανάλυση είναι 

συνήθως βασισµένη σε ένα επιλεγµένο στατιστικό τεστ που συγκρίνει το MSE των 

προβλέψεων των δύο µοντέλων. Μερικές πρόσφατες θεωρητικές µελέτες υποστηρίζουν 

ότι η κακή προβλεπτική απόδοση του GARCH(1,1) µοντέλου στις εµπειρικές µελέτες 

οφείλεται στη χρησιµοποίηση των τετραγώνων των σφαλµάτων ως προσέγγιση για την 

µη-παρατηρήσηµη αληθινή δεσµευµένη διακύµανση, καθιστώντας άκυρο το κριτήριο 

MSE για την αξιολόγηση του GARCH(1,1) µοντέλου. Εντούτοις, τα αναλυτικά 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6 αυτής της διατριβής αποδεικνύουν 

ότι η χρησιµοποίηση αυτής της προσέγγισης "διογκώνει" εξίσου το MSE των 

προβλέψεων και των δύο µοντέλων και έτσι το κριτήριο MSE µπορεί να αξιολογήσει 

κατάλληλα τη σχετική προβλεπτική απόδοση των δύο µοντέλων. Εποµένως, τα 

αναλυτικά αποτελέσµατά µας προτείνουν ότι εάν υποθέτουµε ότι η ετεροσκεδαστικότητα 

είναι παρούσα στα πραγµατικά στοιχεία, τότε η φαινοµενικά κακή προβλεπτική απόδοση 

του GARCH(1,1) µοντέλου στις εµπειρικές µελέτες µπορεί µόνο να προκύψει από τη 

χαµηλή δύναµη των στατιστικών τεστ που χρησιµοποιούνται για να συγκρίνουν τη 

σχετική προβλεπτική ακρίβεια του GARCH(1,1) και του οµοσκεδαστικού µοντέλου. 

Παρέχονται χρήσιµες προτάσεις για την σωστή στατιστική αξιολόγηση των προβλέψεων 

διακύµανσης του GARCH (1,1) µοντέλου, µαζί µε µια εµπειρική εφαρµογή βασισµένη 

σε πέντε διµερείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες για το δολάριο των ΗΠΑ. Τα 
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αποτελέσµατα της εµπειρικής εφαρµογής δείχνουν την ανωτερότητα του GARCH(1,1) 

µοντέλου έναντι του οµοσκεδαστικού µοντέλου για την πρόβλεψη της δεσµευµένη 

διακύµανσης σε τρεις από τις πέντε εξεταζόµενες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

Μερικά τελικά σχόλια. Κατ' αρχάς, πρέπει να σηµειώσουµε ότι όλα τα αποτελέσµατα 

που είναι βασισµένα στις προσοµοιώσεις Monte Carlo εξαρτώνται από το µοντέλο 

«γέννησης» των ανελίξεων. Εντούτοις, αυτά τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης παρέχουν 

µερικές χρήσιµες ενδείξεις για τη συµπεριφορά σε πεπερασµένα δείγµατα των εκτιµητών 

ή των στατιστικών ελέγχων. ∆εύτερον, µερικοί µπορεί να υποστηρίξουν ότι τα µοντέλα 

ARMA, VAR και GARCH που χρησιµοποιούνται σε αυτήν την διατριβή είναι πάρα 

πολύ απλά για να παρέχουν µια επαρκή περιγραφή της αληθινής στοχαστικής 

διαδικασίας. Παρόλα αυτά, αυτά τα µοντέλα είναι πολύ δηµοφιλή στις εµπειρικές 

µελέτες και εποµένως η εξέταση της προβλεπτικής απόδοσης τους είναι ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος. Τέλος, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός άρθρων και βιβλίων στη 

βιβλιογραφία που ερευνούν την παρουσία διαταραχών (structural breaks ή regime shifts) 

στην διαδικασία «γέννησης» των οικονοµικών σειρών και την επίδραση αυτών των 

διαταραχών στη συµπεριφορά των οικονοµετρικών µοντέλων. Αν και ενδιαφέρον, αυτό 

το ζήτηµα είναι σαφώς πέρα από το πεδίο αυτής της διατριβής. 
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Α. Παράρτηµα Κεφαλαίου 2 

 

Α.1 Συνθήκες Στασιµότητας του VAR(1) Μοντέλου 

΄Έστω ότι η )y,y(Y t2t1t ′=  δίνεται από το VAR(1) µοντέλο της σχέσης (2.1). Το 

µοντέλο είναι στάσιµο αν και οι δύο ιδιοτιµές του πίνακα Α έχουν µέτρο µικρότερο της 

µονάδος. Οι ιδιοτιµές του Α είναι οι ρίζες της ακόλουθης εξίσωσης: 

 
detzI2  A  0 

z  a11 a12

a21 z  a22
 0  z  a11z  a22  a12a21  0 

  

 z1,2 
a22  a11  a11  a222  4a12a21

2  

Συνθήκη: Το VAR(1) µοντέλο που δίνεται από την (2.1) είναι στάσιµο εάν οι ιδιοτιµές 

2
aa4)aa(aa

2,1
2112

2
22111122z +−±+=  έχουν µέτρο µικρότερο της µονάδος. 

Περίπτωση: 0a12 =  και / ή 0a 21 =    

Σε αυτή τη περίπτωση, οι ιδιοτιµές του Α είναι: 

111 az =  και 222 az =  

Εποµένως, το VAR(1) µοντέλο είναι στάσιµο αν 11a <1 και 22a <1. 

Α.2 Υπολογισµός της ARMA(2,1) Παραµετροποίησης της t1y   

Κάνουµε χρήση του τελεστή υστέρησης (lag operator),  η (2.1) µπορεί να γραφεί ως εξής 
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tt UY)L(A =   (Α.1) 

όπου  







−−
−−

=−=
La1La

LaLa1
ALI)L(A

2221

1211
2 . Έστω )L(A∗  ο adjoint πίνακας του )L(A , 

δηλαδή 







−

−
=∗

La1La
LaLa1

)L(A
1121

1222 . Πολλαπλασιάζοντας από αριστερά την (Α.1) µε 

τον )L(A∗ παίρνουµε ότι 

tt U)L(AY)L(A ∗=   (Α.2) 

όπου η σχέση )L(A)L(A)L(A =∗  χρησιµοποιήθηκε. 

 Το )L(A  είναι ένα πολυώνυµο (lag polynomial) δευτέρου βαθµού. Οπότε, το αριστερό 

µέρος της εξίσωσης (Α.2) γράφεται: 

2t122122111t2211ttt Y)aaaa(Y)aa(YWY)L(A −− −++−==  

όπου )w.w(W t2t1t = . 

Από την εξίσωση (Α.2), βλέπουµε ότι .U)L(AW tt
∗=  Πιο συγκεκριµένα: 

1t1211t211t2t2

1t2121t122t1t1

uauauw
uauauw

−−

−−

+−=
+−=

 

Άρα, η itw  είναι το άθροισµα µιας διαδικασίας κινούµενου µέσου πρώτου βαθµού 

(MA(1) process) και µιας διαδικασίας λευκού θορύβου (white noise process). Εποµένως, 

η itw  έχει µια MA(1) παραµετροποίηση, έστω .eew 1itiitit −γ+=   Πρέπει να 

καθορίσουµε τις παραµέτρους iγ  και ).e(Var it
2
i =σ   

Κάνουµε χρήση των: 
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Με άλλα λόγια, έχουµε το επόµενο σύστηµα εξισώσεων: 

1
2
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1
2
1

2
1 )1(

Θ=σγ
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Λύνοντας αυτό το µη γραµµικό σύστηµα δύο εξισώσεων ως προς 1γ  και 2
1σ  παίρνουµε: 
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Μετά από µερικές αλγεβρικές πράξεις, οδηγούµαστε στην ακόλουθη λύση για την 1γ : 

F
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Σηµειώστε ότι επιλέγουµε την αντιστρέψιµη (invertible) λύση για την .1γ  Αυτό σηµαίνει 

ότι επιλέγουµε τη λύση της 1γ  που πληρεί την ανισότητα 1γ .1<   

Έχουµε επίσης ότι 
1

1G2
1 γ=σ  όπου 112212121 aaG σ−σ= . Εποµένως, η ARMA(2,1) 

παραµετροποίηση της t1y  είναι: 

2
1t11t11t12t1122122111t12211t1 )e(Var όeey)aaaa(y)aa(y σ=πουγ+=−++− −−−  

Α.3 Υπολογισµός της ARMA(2,1) Παραµετροποίησης της t2y   

Παρόµοια µε την περίπτωση της t1y , µπορούµε να υπολογίσουµε την ARMA 

παραµετροποίηση της t2y . χρησιµοποιούµε τις ακόλουθες σχέσεις: 

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] 211

2
2112211122

2
11

2
1t1211t211t2

2
t2

2
2

2
2

2
1t2

2
21t2t22

2
t2

2
1t22t2

2
t2

aaa2)a1()uauau(E)w(E

)1()e(E)ee(E2eE)ee(E)w(E

Ψ=σ+σ−σ+=+−=

σγ+=γ+γ+=γ+=

−−

−−−  

και 

[ ]
[ ]

212212211

2t1212t2111t21t1211t211t21t1t1

2
222t221t21t22t21t2t2

aa
)uauau)(uauau(E)ww(E

)ee)(ee(E)ww(E

Θ=σ+σ−=
=+−+−=

σγ=γ+γ+=

−−−−−−

−−−−

 

Με άλλα λόγια, έχουµε: 
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Λύνοντας αυτό το µη γραµµικό σύστηµα δύο εξισώσεων ως προς 2γ  και 2
2σ  έχουµε: 

2
2

2
22

2
22

2
2

2
2

2
22

2
4

2 
2

4

Θ−Ψ±Ψ

Θ
=σκαι

Θ
Θ−Ψ±Ψ

=γ  



 139

Μετά από µερικές αλγεβρικές πράξεις, οδηγούµαστε στην ακόλουθη λύση για την 2γ : 

N
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2112211122

2
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2
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)aa(2N 22111221 σ−σ=   

Παρόµοια µε την περίπτωση της ,1γ   επιλέγουµε την αντιστρέψιµη λύση της .2γ   Αυτό 

σηµαίνει ότι επιλέγουµε τη λύση της 2γ  που πληρεί την ανισότητα 2γ 1< . 

Έχουµε επίσης ότι 
2

2G2
2 γ=σ  όπου 221112212 aaG σ−σ= . Άρα, η ARMA παραµετροποίηση 

της t2y  είναι: 

2
2t21t22t22t2122122111t22211t2 )e(Var όeey)aaaa(y)aa(y σ=πουγ+=−++− −−−  

Α.4 Ισοδυναµία των (2.3) και (2.4) όταν 0a12 =   

Όταν 0a12 = , η ARMA παραµετροποίηση της t1y  δίνεται από την (2.3). Θέτοντας  

22111 aaA += , 22112 aaA −=  και 221 a−=γ , µπορούµε να υπολογίσουµε την απείρου 

βαθµού MA παραµετροποίηση του ARMA µοντέλου ( iti
0i

t1 ey −

∞

=
Φ∑= ) χρησιµοποιώντας 

την φόρµουλα jij

i

1j
ii A −

=
Φ∑+γ=Φ  για ,...2,1i = , όπου 0:A,1: j0 ==Φ  για 2j >  και 
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0:i =γ  για 1i > . Ξέρουµε επίσης ότι i
11i a=Φ  για κάθε ακέραιο 0i >  (βλέπε την 

απόδειξη της Πρότασης 2.3 στο Παράρτηµα A.5). 

Από την άλλη µεριά, όταν 0a12 = , το VAR(1) µοντέλο παίρνει την ακόλουθη µορφή: 

t11t2221t121t2

t11t111t1

uyayay
uyay

++=
+=

−−

−  

Προκύπτει λοιπόν το ακόλουθο ερώτηµα: Γιατί η µονοµεταβλητή παραµετροποίηση της 

t1y  δίνεται από το ARMA(2,1) µοντέλο της (2.3) και όχι από το ακόλουθο ΑR(1) 

µοντέλο: t11t111t1 uyay += −  όπου 11t1 )u(Var σ= ; Θα αποδείξουµε ότι οι δύο 

παραµετροποιήσεις είναι ισοδύναµες. 

Η απείρου βαθµού MA παραµετροποίηση του παραπάνω AR(1) µοντέλου είναι 

iti
0i

t1 uy −

∞

=
Θ∑=  Είναι εύκολο να δει κανείς ότι i

11i a=Θ  για κάθε ακέραιο 0i > . 

Εποµένως, τα δύο µοντέλα (ARMA(2,1) και ΑR(1)) έχουν την ίδια απείρου βαθµού MA 

παραµετροποίηση. Άρα, είναι ισοδύναµα. Είναι δύο φαινοµενικά διαφορετικές αλλά 

οικονοµετρικά ισοδύναµες παραµετροποιήσεις της ίδιας στοχαστικής διαδικασίας. 

Υπάρχει και ένας διαφορετικός τρόπος για να φτάσουµε στο ίδιο αποτέλεσµα. Το 

ARMA(2,1) µοντέλο της (2.3) µπορεί να γραφεί µε τη βοήθεια του τελεστή υστέρησης 

ως εξής: 

t1t1 e)L(By)L(A =  

όπου 2
22112211 LaaL)aa(1)L(A ++−=  και La1)L(B 22−= . 

Τότε, )La1)(La1()La1()La1(LaLaaLaLa1)L(A 1122222211
2

22112211 −−=−+−−=+−−= . 
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Εποµένως, µπορούµε να απλοποιήσουµε τον όρο )La1( 22−  από το )L(A  και το )L(B . 

Με αυτό τον τρόπο, η (2.3) γίνεται το ακόλουθο AR(1) µοντέλο: 

t11t111t1 eyay += −  

Α.5 Απόδειξη της Πρότασης 2.3 

Αρχικά, αποδεικνύουµε το ακόλουθο λήµµα : 
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Τώρα προχωράµε στην απόδειξη της Πρότασης (2.3). Όταν 0a12 = , η ARMA 

παραµετροποίηση της t1y  δίνεται από την (2.3). Τότε, η πρόβλεψη µιας περιόδου 

µπροστά (1-step ahead forecast) και το αντίστοιχο MSE της πρόβλεψης είναι: 
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Για το VAR(1) µοντέλο, η πρόβλεψη µιας περιόδου µπροστά και το αντίστοιχο MSE της 

πρόβλεψης είναι: 
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Βλέπουµε ότι οι δύο προβλέψεις είναι ισοδύναµες σε ότι αφορά το κριτήριο MSE. 

Το ίδιο ισχύει και για τις προβλέψεις 2-περιόδων µπροστά. Για το ARMA(2,1) µοντέλο 

έχουµε: 
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Αντίστοιχα, για το VAR(1) µοντέλο έχουµε: 
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Άρα η πρόταση ισχύει για 1h =  και 2h = . Ας υποθέσουµε ότι η πρόταση ισχύει για 

1dh −=  (για κάποιο ακέραιο 2d > ). Αυτό σηµαίνει ότι: ARMAyy )1d()1d(
1i

−Σ=−Σ . Αν 

δείξουµε ότι η πρόταση ισχύει και για dh = , τότε η πρόταση θα έχει αποδειχθεί για κάθε 

ακέραιο h. 

Από το λήµµα (3) παραπάνω, έχουµε ότι όταν 0a12 = , 
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µια συνάρτηση των 2111 a,a  και 22a . 
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Τότε η εξίσωση (2.5) δίνει: ′−− ′Σ+−Σ=Σ 1
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Από την άλλη µεριά, 11
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και η πρόταση θα έχει αποδειχθεί. 

Με άλλα λόγια,, πρέπει να δείξουµε ότι d
11d a=Φ  ( 0d > ). 

Για 1d = , 11111 aAM =+=Φ , ενώ 2
1102112 aAA =Φ+Φ=Φ . 

Ας υποθέσουµε ότι s
11s a=Φ  για κάθε ακέραιο ds < . Τότε 

d
11

2d
112211

1d
1122112d21d1d aaaaa)aa(AA =−+=Φ+Φ=Φ −−

−−  . 

Άρα, d
11d a=Φ  για κάθε ακέραιο 0d > . 
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A.6 Πίνακες 
Πίνακας A1a: 

DGPs και οι Αντίστοιχες Ιδιοτιµές του Πρώτου Πειράµατος Monte Carlo 
DGP α11 α12 α21 α22 σ11 σ22 σ12 1η Ιδιοτιµή* 2η Ιδιοτιµή * 

1 0.5 0.7 -0.6 0.5 1 1 0.5 0.67 0.67 
2 0.5 0 -0.6 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 
3 0.5 0.1 -0.6 0.5 1 1 0.5 0.31 0.31 
4 0.9 0.7 -0.6 0.5 1 1 0.5 0.87 0.87 
5 1.1 0.7 -0.6 0.5 1 1 0.5 0.97 0.97 
6 1.1 0.1 -0.6 0.5 1 1 0.5 0.9732 0.6268 

* Οι αριθµοί στις τελευταίες δύο στήλες είναι το µέτρο της κάθε ιδιοτιµής. 
 
 

Πίνακας A1b: 
Η “Ισοδύναµη” ARMA(2,1) Παραµετροποίηση της y1t 

DGP ARMA(2,.1)  
1 y1t= y1t-1-0.67 y1t-1+ e1t-0.1092 e1t-1 Var(e1t)=1.3736 
2 y1t= y1t-1-0.25 y1t-1+ e1t-0.5 e1t-1 Var(e1t)=1 
3 y1t= y1t-1-0.31 y1t-1+ e1t-0.4458 e1t-1 Var(e1t)=1.0094 
4 y1t= 1.4y1t-1-0.87 y1t-1+ e1t-0.1092 e1t-1 Var(e1t)=1.3736 
5 y1t= 1.6y1t-1-0.97 y1t-1+ e1t-0.1092 e1t-1 Var(e1t)=1.3736 
6 y1t= 1.6y1t-1-0.61 y1t-1+ e1t-0.4458 e1t-1 Var(e1t)=1.0094 
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Πίνακας A2a: 
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=30) DGP-1∗ 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι 
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.088 1.173 1.288 2.391 1.502 1.559 1.969 1.688 1.857 1.700 
  (37.3%) (8.77%) (17.3%) (28.8%) (139.%) (50.2%) (55.9%) (96.8%) (68.7%) (85.7%) (70.0%) 

h=2 2.090 2.464 2.379 2.477 2.716 4.337 2.839 2.916 3.779 3.201 3.456 3.215 
  (17.8%) (13.8%) (18.5%) (29.9%) (107.%) (35.8%) (39.5%) (80.8%) (53.1%) (65.3%) (53.8%) 

h=5 2.984 3.102 3.240 3.366 3.524 3.504 3.325 3.451 3.483 3.598 3.696 3.557 
  (3.94%) (8.57%) (12.7%) (18.0%) (17.4%) (11.4%) (15.6%) (16.7%) (20.5%) (23.8%) (19.1%) 

h=10 3.366 3.367 3.560 3.711 3.892 3.518 3.523 3.661 3.511 3.893 4.013 4.046 
  (0.03%) (5.77%) (10.2%) (15.6%) (4.51%) (4.67%) (8.78%) (4.31%) (15.6%) (19.2%) (20.1%) 

 
 

Πίνακας A2b: 
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=50) DGP-1& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι 
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.047 1.095 1.149 2.457 1.468 1.494 1.917 1.546 1.639 1.553 
  (37.3%) (4.67%) (9.48%) (14.9%) (145.%) (46.7%) (49.4%) (91.7%) (54.6%) (63.8%) (55.2%) 

h=2 2.090 2.464 2.283 2.338 2.449 4.253 2.672 2.686 3.676 2.801 2.976 2.849 
  (17.8%) (9.24%) (11.8%) (17.1%) (103.%) (27.8%) (28.5%) (75.8%) (34.0%) (42.3%) (36.2%) 

h=5 2.984 3.102 3.220 3.274 3.339 3.607 3.337 3.381 3.561 3.442 3.492 3.441 
  (3.94%) (7.91%) (9.72%) (11.8%) (20.8%) (11.8%) (13.2%) (19.3%) (15.3%) (17.0%) (15.3%) 

h=10 3.366 3.367 3.305 3.353 3.409 3.381 3.301 3.350 3.365 3.398 3.446 3.392 
  (0.03%) (-1.7%) (-0.3%) (1.28%) (0.43%) (-1.9%) (-0.4%) (-0.0%) (0.95%) (2.38%) (0.78%) 

 
 

                                                 
∗ h δηλώνει τον ορίζοντα πρόβλεψης. Οι αριθµοί στις παρενθέσεις είναι η ποσοστιαία διαφορά µεταξύ του MSE του κάθε µοντέλου µε το MSE του VAR(1) 
µοντέλου µε γνωστές παραµέτρους για τον ίδιο ορίζοντα πρόβλεψης. 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A2c: 
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=100) DGP-1& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι 
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.012 1.034 1.064 2.291 1.379 1.387 1.729 1.395 1.432 1.406 
  (37.3%) (1.23%) (3.45%) (6.36%) (129.%) (37.9%) (38.6%) (72.8%) (39.5%) (43.2%) (40.5%) 

h=2 2.090 2.464 2.251 2.272 2.333 4.129 2.602 2.597 3.583 2.616 2.695 2.660 
  (17.8%) (7.68%) (8.69%) (11.6%) (97.5%) (24.5%) (24.2%) (71.4%) (25.1%) (28.9%) (27.2%) 

h=5 2.984 3.102 2.994 3.017 3.037 3.371 3.096 3.113 3.335 3.126 3.171 3.132 
  (3.94%) (0.31%) (1.09%) (1.77%) (12.9%) (3.73%) (4.31%) (11.7%) (4.75%) (6.26%) (4.95%) 

h=10 3.366 3.367 3.413 3.428 3.458 3.472 3.411 3.420 3.463 3.437 3.451 3.429 
  (0.03%) (1.40%) (1.84%) (2.73%) (3.16%) (1.33%) (1.60%) (2.88%) (2.12%) (2.52%) (1.86%) 

 
 

Πίνακας A2d: 
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=200) DGP-1& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι 
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.025 1.030 1.043 2.311 1.413 1.410 1.775 1.413 1.427 1.424 
  (37.3%) (2.5%) (2.97%) (4.29%) (131.%) (41.3%) (41.0%) (77.4%) (41.2%) (42.6%) (42.4%) 

h=2 2.090 2.464 2.132 2.154 2.173 4.028 2.527 2.520 3.508 2.526 2.548 2.549 
  (17.8%) (2.01%) (3.08%) (3.99%) (92.7%) (20.9%) (20.5%) (67.8%) (20.8%) (21.8%) (21.9%) 

h=5 2.984 3.102 2.969 2.991 3.003 3.443 3.107 3.116 3.406 3.124 3.153 3.134 
  (3.94%) (-0.5%) (0.24%) (0.61%) (15.3%) (4.10%) (4.42%) (14.1%) (4.69%) (5.65%) (5.02%) 

h=10 3.366 3.367 3.429 3.427 3.446 3.500 3.428 3.428 3.493 3.434 3.458 3.444 
  (0.03%) (1.87%) (1.82%) (2.39%) (3.99%) (1.85%) (1.84%) (3.77%) (2.04%) (2.72%) (2.32%) 

 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a.. 
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Πίνακας A2e: 
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=500) DGP-1& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι 
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.003 1.004 1.007 2.319 1.382 1.377 1.764 1.376 1.378 1.374 
  (37.3%) (0.29%) (0.36%) (0.71%) (131.%) (38.2%) (37.7%) (76.4%) (37.6%) (37.8%) (37.3%) 

h=2 2.090 2.464 2.075 2.079 2.091 4.063 2.473 2.461 3.511 2.462 2.468 2.466 
  (17.8%) (-0.7%) (-0.5%) (0.03%) (94.3%) (18.3%) (17.7%) (67.9%) (17.8%) (18.0%) (17.9%) 

h=5 2.984 3.102 3.076 3.088 3.098 3.587 3.217 3.214 3.554 3.217 3.219 3.216 
  (3.94%) (3.07%) (3.47%) (3.80%) (20.2%) (7.79%) (7.70%) (19.0%) (7.80%) (7.85%) (7.76%) 

h=10 3.366 3.367 3.405 3.412 3.420 3.491 3.421 3.412 3.486 3.414 3.420 3.418 
  (0.03%) (1.16%) (1.35%) (1.62%) (3.71%) (1.63%) (1.37%) (3.57%) (1.42%) (1.59%) (1.53%) 

 
 

Πίνακας A3a: 
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=30) DGP-2& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι 
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.000 1.093 1.193 1.317 1.043 1.095 1.151 1.140 1.195 1.323 1.247 
  (0%) (9.25%) (19.2%) (31.7%) (4.33%) (9.53%) (15.0%) (13.9%) (19.4%) (32.3%) (24.6%) 

h=2 1.250 1.250 1.391 1.484 1.649 1.333 1.378 1.448 1.397 1.531 1.660 1.582 
  (0%) (11.2%) (18.6%) (31.9%) (6.68%) (10.2%) (15.8%) (11.8%) (22.4%) (32.8%) (26.5%) 

h=5 1.332 1.332 1.497 1.526 1.586 1.470 1.474 1.500 1.567 1.626 1.715 1.695 
  (1.42%) (12.3%) (14.5%) (19.0%) (10.3%) (10.6%) (12.6%) (17.6%) (22.0%) (28.7%) (27.2%) 

h=10 1.333 1.333 1.482 1.499 1.546 1.459 1.462 1.476 1.687 1.714 1.863 1.867 
  (0%) (11.1%) (12.4%) (15.9%) (9.45%) (9.63%) (10.7%) (26.5%) (28.5%) (39.7%) (40.0%) 

 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A3b: 
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=50) DGP-2& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι 
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.000 1.054 1.106 1.157 1.030 1.055 1.078 1.073 1.109 1.175 1.129 
  (0%) (5.41%) (10.6%) (15.6%) (3.05%) (5.46%) (7.77%) (7.26%) (10.9%) (17.4%) (12.9%) 

h=2 1.250 1.250 1.361 1.410 1.487 1.331 1.363 1.389 1.359 1.426 1.510 1.470 
  (0%) (8.92%) (12.7%) (18.9%) (6.50%) (9.06%) (11.0%) (8.69%) (14.0%) (20.7%) (17.5%) 

h=5 1.332 1.332 1.410 1.425 1.466 1.390 1.394 1.409 1.406 1.476 1.499 1.494 
  (1.42%) (5.86%) (6.96%) (10.0%) (4.37%) (4.67%) (5.78%) (5.58%) (10.7%) (12.5%) (12.1%) 

h=10 1.333 1.333 1.389 1.396 1.410 1.383 1.385 1.390 1.415 1.465 1.486 1.444 
  (0%) (4.17%) (4.70%) (5.72%) (3.72%) (3.89%) (4.23%) (6.09%) (9.84%) (11.4%) (8.30%) 

 
 

Πίνακας A3c: 
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=100) DGP-2& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι 
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.000 1.016 1.040 1.067 1.002 1.013 1.026 1.014 1.038 1.056 1.042 
  (0%) (1.59%) (3.96%) (6.66%) (0.18%) (1.32%) (2.58%) (1.39%) (3.79%) (5.6%) (4.18%) 

h=2 1.250 1.250 1.314 1.336 1.369 1.289 1.307 1.317 1.308 1.339 1.353 1.343 
  (0%) (5.08%) (6.86%) (9.49%) (3.15%) (4.56%) (5.35%) (4.63%) (7.12%) (8.23%) (7.4%) 

h=5 1.332 1.332 1.386 1.393 1.399 1.378 1.381 1.389 1.384 1.411 1.423 1.425 
  (1.42%) (4.03%) (4.56%) (5.05%) (3.43%) (3.71%) (4.24%) (3.93%) (5.96%) (6.85%) (6.98%) 

h=10 1.333 1.333 1.411 1.411 1.413 1.409 1.410 1.411 1.411 1.420 1.421 1.427 
  (0%) (5.81%) (5.79%) (6.00%) (5.69%) (5.74%) (5.79%) (5.82%) (6.51%) (6.57%) (6.99%) 

 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A3d: 
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=200) DGP-2& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι 
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.000 1.022 1.030 1.045 1.013 1.019 1.025 1.019 1.029 1.032 1.031 
  (0%) (2.25%) (2.97%) (4.51%) (1.31%) (1.87%) (2.54%) (1.93%) (2.9%) (3.24%) (3.08%) 

h=2 1.250 1.250 1.258 1.268 1.279 1.251 1.253 1.258 1.254 1.261 1.274 1.269 
  (0%) (0.66%) (1.44%) (2.29%) (0.06%) (0.21%) (0.65%) (0.30%) (0.90%) (1.93%) (1.54%) 

h=5 1.332 1.332 1.299 1.300 1.308 1.299 1.300 1.303 1.300 1.317 1.319 1.323 
  (1.42%) (-2.4%) (-2.4%) (-1.7%) (-2.4%) (-2.4%) (-2.1%) (-2.4%) (-1.1%) (-0.9%) (-0.6%) 

h=10 1.333 1.333 1.355 1.355 1.354 1.354 1.355 1.355 1.355 1.356 1.358 1.360 
  (0%) (1.63%) (1.62%) (1.54%) (1.57%) (1.62%) (1.61%) (1.62%) (1.71%) (1.86%) (1.97%) 

 
 

Πίνακας A3e: 
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=500) DGP-2& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι 
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.000 1.003 1.005 1.008 1.000 1.003 1.004 1.003 1.006 1.006 1.007 
  (0%) (0.32%) (0.51%) (0.85%) (0.02%) (0.31%) (0.4%) (0.32%) (0.55%) (0.55%) (0.69%) 

h=2 1.250 1.250 1.241 1.244 1.250 1.235 1.237 1.241 1.238 1.244 1.246 1.248 
  (0%) (-0.7%) (-0.4%) (0.04%) (-1.2%) (-1.0%) (-0.7%) (-0.9%) (-0.4%) (-0.3%) (-0.2%) 

h=5 1.332 1.332 1.349 1.349 1.351 1.348 1.349 1.350 1.349 1.353 1.354 1.355 
  (1.42%) (1.26%) (1.27%) (1.42%) (1.20%) (1.23%) (1.35%) (1.26%) (1.56%) (1.68%) (1.74%) 

h=10 1.333 1.333 1.321 1.322 1.322 1.321 1.321 1.321 1.321 1.329 1.326 1.326 
  (0%) (-0.8%) (-0.8%) (-0.8%) (-0.9%) (-0.9%) (-0.9%) (-0.9%) (-0.3%) (-0.5%) (-0.5%) 

 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A4a: 
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=30) DGP-3& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.009 1.093 1.193 1.314 1.067 1.111 1.165 1.153 1.208 1.319 1.258 
  (0.94%) (9.28%) (19.2%) (31.4%) (6.75%) (11.1%) (16.4%) (15.2%) (20.8%) (31.9%) (25.8%) 

h=2 1.310 1.319 1.463 1.552 1.726 1.427 1.464 1.532 1.466 1.644 1.742 1.679 
  (0.71%) (11.6%) (18.4%) (31.7%) (8.96%) (11.7%) (16.9%) (11.9%) (25.5%) (32.9%) (28.1%) 

h=5 1.385 1.385 1.522 1.551 1.611 1.532 1.520 1.542 1.554 1.646 1.712 1.701 
  (0.02%) (9.89%) (12.0%) (16.3%) (10.6%) (9.78%) (11.3%) (12.2%) (18.8%) (23.6%) (22.8%) 

h=10 1.387 1.387 1.482 1.494 1.532 1.482 1.479 1.489 1.541 1.626 1.712 1.716 
  (0%) (6.85%) (7.71%) (10.5%) (6.91%) (6.64%) (7.37%) (11.1%) (17.2%) (23.4%) (23.7%) 

 
 

Πίνακας A4b:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=50) DGP-3& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.009 1.052 1.103 1.155 1.052 1.070 1.092 1.087 1.122 1.185 1.148 
  (0.94%) (5.19%) (10.3%) (15.4%) (5.19%) (7.03%) (9.17%) (8.66%) (12.2%) (18.5%) (14.8%) 

h=2 1.310 1.319 1.431 1.477 1.554 1.412 1.439 1.464 1.425 1.534 1.581 1.553 
  (0.71%) (9.22%) (12.7%) (18.6%) (7.78%) (9.82%) (11.7%) (8.75%) (17.0%) (20.6%) (18.5%) 

h=5 1.385 1.385 1.464 1.480 1.519 1.460 1.455 1.468 1.462 1.540 1.554 1.554 
  (0.02%) (5.72%) (6.85%) (9.72%) (5.44%) (5.07%) (6.05%) (5.61%) (11.2%) (12.1%) (12.2%) 

h=10 1.387 1.387 1.415 1.421 1.434 1.415 1.414 1.418 1.423 1.454 1.492 1.462 
  (0%) (2.06%) (2.48%) (3.39%) (2.04%) (2.01%) (2.25%) (2.66%) (4.88%) (7.62%) (5.43%) 

 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A4c:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=100) DGP-3& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.009 1.015 1.039 1.065 1.018 1.021 1.034 1.022 1.046 1.073 1.048 
  (0.94%) (1.53%) (3.88%) (6.52%) (1.81%) (2.11%) (3.43%) (2.24%) (4.64%) (7.25%) (4.76%) 

h=2 1.310 1.319 1.385 1.408 1.443 1.379 1.386 1.394 1.385 1.423 1.445 1.424 
  (0.71%) (5.71%) (7.45%) (10.1%) (5.25%) (5.77%) (6.38%) (5.75%) (8.64%) (10.2%) (8.73%) 

h=5 1.385 1.385 1.429 1.437 1.446 1.428 1.427 1.433 1.428 1.476 1.474 1.468 
  (0.02%) (3.19%) (3.80%) (4.39%) (3.13%) (3.08%) (3.52%) (3.15%) (6.59%) (6.42%) (6.00%) 

h=10 1.387 1.387 1.457 1.457 1.460 1.457 1.457 1.458 1.458 1.470 1.470 1.472 
  (0%) (5.09%) (5.10%) (5.30%) (5.11%) (5.10%) (5.12%) (5.13%) (6.05%) (6.00%) (6.18%) 

 
 

Πίνακας A4d:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=200) DGP-3& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.009 1.022 1.030 1.044 1.031 1.031 1.036 1.031 1.047 1.047 1.046 
  (0.94%) (2.19%) (2.98%) (4.38%) (3.12%) (3.09%) (3.59%) (3.12%) (4.72%) (4.66%) (4.59%) 

h=2 1.310 1.319 1.319 1.330 1.341 1.332 1.324 1.326 1.326 1.346 1.351 1.345 
  (0.71%) (0.67%) (1.51%) (2.38%) (1.70%) (1.03%) (1.22%) (1.24%) (2.72%) (3.15%) (2.64%) 

h=5 1.385 1.385 1.348 1.347 1.355 1.353 1.350 1.353 1.350 1.375 1.370 1.374 
  (0.02%) (-2.6%) (-2.6%) (-2.1%) (-2.3%) (-2.5%) (-2.3%) (-2.5%) (-0.6%) (-1.0%) (-0.7%) 

h=10 1.387 1.387 1.410 1.410 1.409 1.410 1.411 1.410 1.411 1.417 1.416 1.415 
  (0%) (1.71%) (1.71%) (1.65%) (1.72%) (1.73%) (1.70%) (1.73%) (2.16%) (2.12%) (2.06%) 

 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A4e:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=500) DGP-3& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.009 1.003 1.005 1.008 1.018 1.013 1.012 1.014 1.015 1.013 1.014 
  (0.94%) (0.34%) (0.51%) (0.85%) (1.75%) (1.32%) (1.25%) (1.39%) (1.49%) (1.31%) (1.36%) 

h=2 1.310 1.319 1.300 1.303 1.309 1.321 1.310 1.311 1.311 1.316 1.316 1.319 
  (0.71%) (-0.7%) (-0.5%) (-0.0%) (0.82%) (-0.0%) (0.06%) (0.09%) (0.45%) (0.47%) (0.64%) 

h=5 1.385 1.385 1.406 1.407 1.409 1.413 1.408 1.408 1.409 1.411 1.411 1.411 
  (0.02%) (1.56%) (1.61%) (1.74%) (2.05%) (1.71%) (1.67%) (1.79%) (1.88%) (1.93%) (1.87%) 

h=10 1.387 1.387 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.376 1.377 1.375 
  (0%) (-1.0%) (-0.9%) (-0.9%) (-1.0%) (-1.0%) (-1.0%) (-1.0%) (-0.7%) (-0.6%) (-0.8%) 

 
 

Πίνακας A5a:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=30) DGP-4& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.083 1.168 1.285 5.181 1.506 1.557 3.108 1.704 1.881 1.704 
  (37.4%) (8.28%) (16.8%) (28.5%) (418.%) (50.5%) (55.7%) (210.%) (70.3%) (88.1%) (70.4%) 

h=2 2.930 3.662 3.370 3.518 3.873 13.330 4.317 4.399 10.584 4.823 5.339 4.917 
  (24.9%) (15.0%) (20.0%) (32.2%) (354.%) (47.3%) (50.1%) (261.%) (64.5%) (82.2%) (67.8%) 

h=5 5.234 5.334 6.391 6.564 6.807 17.466 6.415 6.580 15.984 6.769 7.176 6.991 
  (1.90%) (22.0%) (25.4%) (30.0%) (233.%) (22.5%) (25.7%) (205.%) (29.3%) (37.0%) (33.5%) 

h=10 8.115 8.274 9.781 10.220 10.739 10.304 9.745 10.366 11.313 10.931 11.334 11.066 
  (1.95%) (20.5%) (25.9%) (32.3%) (26.9%) (20.0%) (27.7%) (39.4%) (34.6%) (39.6%) (36.3%) 

 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A5b:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=50) DGP-4& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.049 1.099 1.150 5.107 1.469 1.492 2.960 1.520 1.596 1.537 
  (37.3%) (4.9%) (9.94%) (14.9%) (410.%) (46.8%) (49.2%) (196.%) (51.9%) (59.5%) (53.6%) 

h=2 2.930 3.662 3.215 3.291 3.458 13.261 4.019 4.032 10.225 4.124 4.385 4.255 
  (24.9%) (9.70%) (12.3%) (18.0%) (352.%) (37.1%) (37.6%) (248.%) (40.7%) (49.6%) (45.2%) 

h=5 5.234 5.334 5.797 5.879 5.906 16.396 5.929 5.950 14.828 5.999 6.174 6.124 
  (1.90%) (10.7%) (12.3%) (12.8%) (213.%) (13.2%) (13.6%) (183.%) (14.6%) (17.9%) (16.9%) 

h=10 8.115 8.274 8.897 9.064 9.154 10.179 9.033 9.250 10.329 9.368 9.545 9.349 
  (1.95%) (9.63%) (11.6%) (12.8%) (25.4%) (11.3%) (13.9%) (27.2%) (15.4%) (17.6%) (15.2%) 

 
 

Πίνακας A5c:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=100) DGP-4& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.004 1.029 1.065 4.944 1.376 1.384 2.801 1.393 1.418 1.412 
  (37.3%) (0.38%) (2.87%) (6.48%) (394.%) (37.6%) (38.3%) (180.%) (39.2%) (41.8%) (41.1%) 

h=2 2.930 3.662 3.129 3.184 3.284 12.482 3.845 3.851 9.691 3.876 3.947 3.944 
  (24.9%) (6.79%) (8.66%) (12.0%) (326.%) (31.2%) (31.4%) (230.%) (32.2%) (34.6%) (34.5%) 

h=5 5.234 5.334 5.440 5.470 5.507 14.625 5.555 5.545 13.224 5.563 5.603 5.635 
  (1.90%) (3.92%) (4.49%) (5.20%) (179.%) (6.13%) (5.93%) (152.%) (6.27%) (7.04%) (7.64%) 

h=10 8.115 8.274 8.622 8.683 8.734 10.337 8.784 8.831 10.460 8.866 8.932 8.857 
  (1.95%) (6.25%) (6.99%) (7.63%) (27.3%) (8.24%) (8.82%) (28.8%) (9.25%) (10.0%) (9.14%) 

 
 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 



 155

Πίνακας A5d:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=200) DGP-4& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.025 1.030 1.045 4.897 1.415 1.409 2.780 1.412 1.423 1.421 
  (37.3%) (2.54%) (3.02%) (4.48%) (389.%) (41.5%) (40.9%) (177.%) (41.2%) (42.2%) (42.0%) 

h=2 2.930 3.662 3.015 3.028 3.070 12.139 3.774 3.761 9.476 3.773 3.803 3.808 
  (24.9%) (2.89%) (3.34%) (4.78%) (314.%) (28.8%) (28.3%) (223.%) (28.7%) (29.7%) (29.9%) 

h=5 5.234 5.334 5.401 5.409 5.436 14.712 5.556 5.529 13.414 5.532 5.543 5.568 
  (1.90%) (3.17%) (3.32%) (3.84%) (181.%) (6.14%) (5.63%) (156.%) (5.67%) (5.88%) (6.38%) 

h=10 8.115 8.274 8.334 8.358 8.380 10.263 8.513 8.516 10.413 8.527 8.563 8.541 
  (1.95%) (2.69%) (2.99%) (3.26%) (26.4%) (4.90%) (4.94%) (28.3%) (5.07%) (5.51%) (5.25%) 

 
 

Πίνακας A5e:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=500) DGP-4& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.002 1.005 1.010 4.857 1.390 1.377 2.761 1.376 1.376 1.375 
  (37.3%) (0.25%) (0.53%) (1%) (385.%) (38.9%) (37.6%) (176.%) (37.5%) (37.5%) (37.5%) 

h=2 2.930 3.662 2.907 2.915 2.932 12.282 3.690 3.657 9.603 3.656 3.657 3.656 
  (24.9%) (-0.7%) (-0.5%) (0.05%) (319.%) (25.9%) (24.7%) (227.%) (24.7%) (24.8%) (24.7%) 

h=5 5.234 5.334 5.405 5.410 5.414 14.523 5.529 5.512 13.236 5.510 5.513 5.528 
  (1.90%) (3.26%) (3.34%) (3.42%) (177.%) (5.63%) (5.30%) (152.%) (5.26%) (5.33%) (5.60%) 

h=10 8.115 8.274 8.214 8.228 8.235 10.386 8.424 8.423 10.542 8.427 8.435 8.429 
  (1.95%) (1.22%) (1.39%) (1.47%) (27.9%) (3.81%) (3.80%) (29.9%) (3.84%) (3.94%) (3.87%) 

 
 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A6a:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=30) DGP-5& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.108 1.208 1.329 16.604 1.541 1.595 7.053 1.762 1.922 1.788 
  (37.3%) (10.8%) (20.7%) (32.8%) (1560%) (54.1%) (59.4%) (605.%) (76.2%) (92.2%) (78.8%) 

h=2 3.470 4.426 4.209 4.458 4.914 51.167 5.470 5.584 35.444 6.172 6.938 6.375 
  (27.5%) (21.3%) (28.4%) (41.6%) (1374%) (57.6%) (60.9%) (921.%) (77.8%) (99.9%) (83.7%) 

h=5 8.103 8.103 10.804 11.108 11.447 98.009 10.873 11.003 96.283 11.343 12.052 11.963 
  (0.00%) (33.3%) (37.0%) (41.2%) (1109%) (34.1%) (35.7%) (1088%) (39.9%) (48.7%) (47.6%) 

h=10 15.054 15.057 20.749 21.556 22.409 30.906 20.391 21.224 39.913 22.445 24.201 23.222 
  (0.01%) (37.8%) (43.1%) (48.8%) (105.%) (35.4%) (40.9%) (165.%) (49.0%) (60.7%) (54.2%) 

 
 

Πίνακας A6b:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=50) DGP-5& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.052 1.113 1.163 18.043 1.483 1.512 7.333 1.541 1.622 1.571 
  (37.3%) (5.23%) (11.2%) (16.3%) (1704%) (48.3%) (51.1%) (633.%) (54.1%) (62.2%) (57.1%) 

h=2 3.470 4.426 3.840 3.974 4.179 54.584 4.949 4.972 37.804 5.095 5.451 5.283 
  (27.5%) (10.6%) (14.5%) (20.4%) (1473%) (42.6%) (43.2%) (989.%) (46.8%) (57.0%) (52.2%) 

h=5 8.103 8.103 9.499 9.578 9.720 101.504 9.549 9.544 95.151 9.576 9.855 9.964 
  (0.00%) (17.2%) (18.2%) (19.9%) (1152%) (17.8%) (17.7%) (1074%) (18.1%) (21.6%) (22.9%) 

h=10 15.054 15.057 18.179 18.382 18.672 34.457 18.093 18.299 39.782 18.420 18.918 18.635 
  (0.01%) (20.7%) (22.1%) (24.0%) (128.%) (20.1%) (21.5%) (164.%) (22.3%) (25.6%) (23.7%) 

 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A6c:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=100) DGP-5& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.018 1.041 1.074 19.038 1.391 1.397 7.789 1.404 1.426 1.426 
  (37.3%) (1.77%) (4.13%) (7.43%) (1803%) (39.0%) (39.7%) (678.%) (40.3%) (42.5%) (42.5%) 

h=2 3.470 4.426 3.760 3.825 3.944 57.507 4.706 4.708 40.729 4.728 4.810 4.835 
  (27.5%) (8.34%) (10.2%) (13.6%) (1557%) (35.6%) (35.6%) (1073%) (36.2%) (38.6%) (39.3%) 

h=5 8.103 8.103 8.966 8.987 9.078 103.777 8.977 8.983 97.788 8.992 9.068 9.245 
  (0.00%) (10.6%) (10.9%) (12.0%) (1180%) (10.7%) (10.8%) (1106%) (10.9%) (11.9%) (14.0%) 

h=10 15.054 15.057 16.972 17.053 17.195 40.702 16.969 17.003 44.496 17.037 17.176 17.191 
  (0.01%) (12.7%) (13.2%) (14.2%) (170.%) (12.7%) (12.9%) (195.%) (13.1%) (14.0%) (14.1%) 

 
 

Πίνακας A6d:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=200) DGP-5& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.025 1.032 1.045 19.480 1.423 1.419 7.738 1.420 1.425 1.431 
  (37.3%) (2.51%) (3.19%) (4.48%) (1848%) (42.3%) (41.8%) (673.%) (41.9%) (42.4%) (43.0%) 

h=2 3.470 4.426 3.569 3.592 3.642 58.751 4.582 4.569 41.259 4.580 4.605 4.618 
  (27.5%) (2.85%) (3.51%) (4.94%) (1593%) (32.0%) (31.6%) (1089%) (31.9%) (32.7%) (33.0%) 

h=5 8.103 8.103 8.546 8.571 8.590 104.440 8.588 8.570 98.585 8.574 8.568 8.678 
  (0.00%) (5.46%) (5.78%) (6.01%) (1188%) (5.99%) (5.76%) (1116%) (5.81%) (5.74%) (7.10%) 

h=10 15.054 15.057 15.970 16.062 16.118 43.089 16.060 16.038 46.673 16.063 16.095 16.141 
  (0.01%) (6.08%) (6.69%) (7.06%) (186.%) (6.68%) (6.53%) (210.%) (6.70%) (6.91%) (7.22%) 

 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A6e:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=500) DGP-5& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.374 1.003 1.005 1.010 19.011 1.395 1.378 7.598 1.377 1.378 1.376 
  (37.3%) (0.27%) (0.48%) (1.02%) (1801%) (39.5%) (37.7%) (659.%) (37.6%) (37.8%) (37.6%) 

h=2 3.470 4.426 3.442 3.446 3.465 55.139 4.476 4.421 38.998 4.418 4.422 4.419 
  (27.5%) (-0.8%) (-0.6%) (-0.1%) (1489%) (28.9%) (27.3%) (1023%) (27.3%) (27.4%) (27.3%) 

h=5 8.103 8.103 8.322 8.321 8.347 102.966 8.369 8.331 98.378 8.329 8.325 8.361 
  (0.00%) (2.71%) (2.69%) (3.01%) (1170%) (3.28%) (2.82%) (1114%) (2.79%) (2.73%) (3.19%) 

h=10 15.054 15.057 15.250 15.242 15.264 44.478 15.335 15.250 47.731 15.249 15.250 15.274 
  (0.01%) (1.30%) (1.25%) (1.39%) (195.%) (1.86%) (1.30%) (217.%) (1.29%) (1.30%) (1.46%) 

 
 

Πίνακας A7a:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=30) DGP-6& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.009 1.115 1.214 1.341 1.147 1.145 1.187 1.191 1.270 1.435 1.323 
  (0.94%) (11.5%) (21.3%) (34.1%) (14.6%) (14.4%) (18.6%) (19.1%) (26.9%) (43.5%) (32.2%) 

h=2 2.330 2.354 2.876 3.060 3.390 2.902 2.930 3.008 2.980 3.388 3.681 3.478 
  (1.03%) (23.4%) (31.3%) (45.4%) (24.5%) (25.7%) (29.0%) (27.9%) (45.3%) (57.9%) (49.2%) 

h=5 7.157 7.205 10.531 11.335 12.608 10.143 10.298 10.840 10.331 13.781 14.268 14.034 
  (0.65%) (47.1%) (58.3%) (76.1%) (41.7%) (43.8%) (51.4%) (44.3%) (92.5%) (99.3%) (96.0%) 

h=10 14.867 14.912 25.986 29.050 33.801 27.716 26.071 27.306 28.687 39.745 44.755 43.334 
  (0.29%) (74.7%) (95.3%) (127.%) (86.4%) (75.3%) (83.6%) (92.9%) (167.%) (201.%) (191.%) 

 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A7b:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=50) DGP-6& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.009 1.085 1.141 1.192 1.129 1.112 1.130 1.125 1.185 1.224 1.200 
  (0.94%) (8.47%) (14.1%) (19.2%) (12.9%) (11.1%) (13.0%) (12.5%) (18.5%) (22.3%) (19.9%) 

h=2 2.330 2.354 2.717 2.817 2.952 2.804 2.766 2.798 2.793 3.009 3.073 3.027 
  (1.03%) (16.6%) (20.9%) (26.6%) (20.3%) (18.7%) (20.0%) (19.8%) (29.1%) (31.8%) (29.9%) 

h=5 7.157 7.205 9.266 9.699 10.171 9.095 9.124 9.391 9.083 11.095 11.250 11.142 
  (0.65%) (29.4%) (35.5%) (42.1%) (27.0%) (27.4%) (31.2%) (26.9%) (55.0%) (57.1%) (55.6%) 

h=10 14.867 14.912 21.521 22.770 24.265 22.184 21.089 21.624 21.435 28.776 29.032 29.177 
  (0.29%) (44.7%) (53.1%) (63.2%) (49.2%) (41.8%) (45.4%) (44.1%) (93.5%) (95.2%) (96.2%) 

 
 

Πίνακας A7c:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=100) DGP-6& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.009 1.024 1.045 1.079 1.080 1.040 1.049 1.044 1.076 1.083 1.082 
  (0.94%) (2.37%) (4.5%) (7.86%) (7.96%) (3.99%) (4.91%) (4.35%) (7.63%) (8.34%) (8.18%) 

h=2 2.330 2.354 2.554 2.589 2.666 2.663 2.584 2.599 2.599 2.708 2.717 2.713 
  (1.03%) (9.59%) (11.1%) (14.4%) (14.2%) (10.9%) (11.5%) (11.5%) (16.2%) (16.6%) (16.4%) 

h=5 7.157 7.205 8.775 8.876 9.052 8.842 8.731 8.842 8.729 9.644 9.598 9.713 
  (0.65%) (22.6%) (24.0%) (26.4%) (23.5%) (21.9%) (23.5%) (21.9%) (34.7%) (34.0%) (35.7%) 

h=10 14.867 14.912 19.258 19.510 20.028 19.112 18.800 19.039 18.803 22.574 22.163 22.607 
  (0.29%) (29.5%) (31.2%) (34.7%) (28.5%) (26.4%) (28.0%) (26.4%) (51.8%) (49.0%) (52.0%) 

 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A7d:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=200) DGP-6& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.009 1.027 1.033 1.051 1.077 1.045 1.042 1.050 1.049 1.060 1.056 
  (0.94%) (2.74%) (3.33%) (5.06%) (7.67%) (4.51%) (4.23%) (4.96%) (4.91%) (5.99%) (5.58%) 

h=2 2.330 2.354 2.393 2.405 2.440 2.518 2.435 2.423 2.453 2.469 2.477 2.467 
  (1.03%) (2.69%) (3.21%) (4.73%) (8.08%) (4.49%) (3.97%) (5.29%) (5.94%) (6.30%) (5.87%) 

h=5 7.157 7.205 7.642 7.675 7.734 7.802 7.674 7.674 7.695 7.984 8.066 8.006 
  (0.65%) (6.76%) (7.22%) (8.05%) (9.00%) (7.21%) (7.21%) (7.50%) (11.5%) (12.6%) (11.8%) 

h=10 14.867 14.912 16.266 16.377 16.509 16.287 16.031 16.169 16.036 17.471 17.638 17.486 
  (0.29%) (9.40%) (10.1%) (11.0%) (9.54%) (7.82%) (8.75%) (7.85%) (17.5%) (18.6%) (17.6%) 

 
 

Πίνακας A7e:  
MSEs των Προβλέψεων των Μοντέλων µε «Γνωστές» και «Εκτιµηµένες» Παραµέτρους (Μέγεθος ∆είγµατος=500) DGP-6& 

 Γνωστές Παράµετροι Εκτιµηµένες Παράµετροι  
 VAR(1) ARMA(2,1) VAR(1) VAR(2) VAR(3) AR(1) AR(2) AR(3) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(2,2) ARMA(3,1) 

h=1 1.000 1.009 1.003 1.005 1.008 1.039 1.016 1.014 1.018 1.016 1.019 1.019 
  (0.94%) (0.3%) (0.54%) (0.8%) (3.89%) (1.6%) (1.39%) (1.8%) (1.55%) (1.88%) (1.91%) 

h=2 2.330 2.354 2.311 2.317 2.332 2.405 2.345 2.341 2.358 2.350 2.362 2.359 
  (1.03%) (-0.8%) (-0.5%) (0.09%) (3.22%) (0.65%) (0.48%) (1.18%) (0.86%) (1.37%) (1.25%) 

h=5 7.157 7.205 7.359 7.364 7.398 7.538 7.409 7.390 7.442 7.463 7.498 7.495 
  (0.65%) (2.81%) (2.89%) (3.36%) (5.31%) (3.51%) (3.24%) (3.97%) (4.26%) (4.75%) (4.71%) 

h=10 14.867 14.912 15.499 15.509 15.549 15.759 15.500 15.500 15.545 15.720 15.824 15.845 
  (0.29%) (4.24%) (4.31%) (4.58%) (5.99%) (4.25%) (4.25%) (4.55%) (5.73%) (6.43%) (6.57%) 

                                                 
& Βλέπε υποσηµείωση (*) του Πίνακα A2a. 
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Πίνακας A8a: 
Επιλογή Μοντέλου (σε Ποσοστά) ∗ και MSEs του AIC& 

 Τµήµα A: DGP-1 Τµήµα B: DGP-2 
 T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 

VAR(1)  52.2  71.3  80.0  81.9  82.5  4.16  5.18  6.92  8.02  8.70 
VAR(2)  9.36  12.0  12.7  11.5  11.7  2.16  2.22  3.00  3.12  3.56 
VAR(3)  7.14  7.48  6.86  6.52  5.70  2.34  2.34  1.92  1.68  1.72 

Univ.  31.30  9.22  0.44  0.08  0.10  91.34  90.26  88.16  87.18  86.02 
           

MSE T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 
h=1  1.3687  1.1285  1.0288  1.0325  1.0050  1.3068  1.1559  1.0540  1.0341  1.0071 

 (36.8%) (12.8%) (2.88%) (3.25%) (0.5%) (30.6%) (15.5%) (5.4%) (3.41%) (0.71%)
h=2  2.8767  2.4120  2.2680  2.1459  2.0815  1.6397  1.5060  1.3433  1.2710  1.2459 

 (37.6%) (15.4%) (8.51%) (2.67%) (-0.4%) (31.1%) (20.4%) (7.46%) (1.68%) (-0.3%) 
h=5  3.4803  3.3150  2.9939  2.9854  3.0842  1.7294  1.5094  1.4290  1.3231  1.3571 

 (16.6%) (11.0%) (0.32%) (0.03%) (3.34%) (29.8%) (13.3%) (7.28%) (-0.6%) (1.88%)
h=10  3.9632  3.3565  3.4213  3.4348  3.4108  1.9085  1.4817  1.4232  1.3579  1.3301 

 (17.7%) (-0.2%) (1.64%) (2.05%) (1.33%) (43.1%) (11.1%) (6.74%) (1.84%) (-0.2%) 
 Τµήµα C: DGP-3 Τµήµα D: DGP-4 
 T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 

VAR(1)  6.76  11.6  22.2  38.3  63.4  55.4  73.1  79.3  81.5  82.3 
VAR(2)  2.42  3.16  4.06  5.62  7.62  9.84  12.0  12.6  12.2  11.9 
VAR(3)  2.34  2.26  2.66  3.02  3.96  8.92  8.18  7.46  6.16  5.74 

Univ.  88.48  82.98  71.08  53.06  25.02  25.84   6.72   0.64  0.14  0.06 
           

MSE T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 
h=1  1.2917  1.1623  1.0589  1.0427  1.0052  1.3217  1.1219  1.0260  1.0308  1.0057 

 (29.1%) (16.2%) (5.89%) (4.27%) (0.52%) (32.1%) (12.1%) (2.6%) (3.08%) (0.57%)
h=2  1.7369  1.5688  1.4354  1.3431  1.3032  3.9846  3.3697  3.1776  3.0276  2.9117 

 (32.5%) (19.7%) (9.57%) (2.52%) (-0.5%) (35.9%) (15.0%) (8.45%) (3.33%) (-0.6%) 
h=5  1.7089  1.5630  1.4796  1.3706  1.4125  7.6431  5.9283  5.4517  5.4109  5.4081 

 (23.4%) (12.8%) (6.86%) (-1.0%) (2.01%) (46.0%) (13.2%) (4.15%) (3.37%) (3.31%)
h=10  1.7746  1.4838  1.4697  1.4171  1.3767  10.874  9.0051  8.6432  8.3529  8.2177 

 (27.9%) (7.01%) (6.00%) (2.20%) (-0.7%) (34.0%) (10.9%) (6.51%) (2.93%) (1.26%)
 Τµήµα E: DGP-5 Τµήµα F: DGP-6 
 T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 

VAR(1)  57.1  72.7  79.6  81.4  82.5  5.60  13.4  29.3  48.3  69.9 
VAR(2)  9.90  12.5  12.8  12.3  12.2  2.22  3.66  4.44  5.92  7.16 
VAR(3)  9.30  8.64  7.18  6.24  5.22  2.64  3.02  2.92  3.10  3.84 

Univ.  23.70  6.16  0.42  0.06  0.08  89.54  79.92  63.34  42.68  19.10 
           

MSE T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 
h=1  1.3682  1.1316  1.0350  1.0313  1.0047  1.3770  1.2047  1.0912  1.0459  1.0081 

 (36.8%) (13.1%) (3.5%) (3.13%) (0.47%) (37.7%) (20.4%) (9.12%) (4.59%) (0.81%)
h=2  5.0571  4.0281  3.7993  3.5860  3.4422  3.6544  3.0604  2.7464  2.4561  2.3210 

 (45.7%) (16.0%) (9.48%) (3.34%) (-0.8%) (56.8%) (31.3%) (17.8%) (5.41%) (-0.3%) 
h=5  12.491  9.6647  8.9802  8.5678  8.3260  15.019  11.447  9.7591  8.0037  7.4008 

 (54.1%) (19.2%) (10.8%) (5.74%) (2.75%) (109.%) (59.9%) (36.3%) (11.8%) (3.39%)
h=10  23.465  18.489  17.048  16.020  15.248  49.326  30.548  22.873  17.590  15.672 

 (55.8%) (22.8%) (13.2%) (6.41%) (1.28%) (231.%) (105.%) (53.8%) (18.3%) (5.40%)

                                                 
∗ Επιλεγµένο Μοντέλο για τη πρόβλεψη της y1t. 
& h δηλώνει τον ορίζοντα πρόβλεψης. Οι αριθµοί στις παρενθέσεις είναι η ποσοστιαία διαφορά µεταξύ του 
MSE του κάθε µοντέλου µε το MSE του VAR(1) µοντέλου µε γνωστές παραµέτρους για τον ίδιο ορίζοντα 
πρόβλεψης. 
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Πίνακας A8b: 
Επιλογή Μοντέλου (σε Ποσοστά)∗ και MSEs του SIC& 

 Τµήµα A: DGP-1 Τµήµα B: DGP-2 
 T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 

VAR(1)  69.0  90.6  98.2  99.5  99.7  3.86  3.82  2.84  1.90  1.12 
VAR(2)  3.08  2.34  1.34  0.48  0.28  0.72  0.42  0.16  0.04  0.02 
VAR(3)  1.18  0.54  0.18  0.00  0.00  0.34  0.18  0.00  0.02  0.00 

Univ.  26.74  6.52  0.28  0.02  0.02  95.08  95.58  97.00  98.04  98.86 
           

MSE T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 
h=1  1.2782  1.0858  1.0145  1.0248  1.0028  1.2371  1.0893  1.0172  1.0171  1.0014 

 (27.8%) (8.58%) (1.45%) (2.48%) (0.28%) (23.7%) (8.93%) (1.72%) (1.71%) (0.14%)
h=2  2.7365  2.3456  2.2519  2.1327  2.0748  1.5426  1.4159  1.3083  1.2579  1.2347 

 (30.9%) (12.2%) (7.74%) (2.04%) (-0.7%) (23.4%) (13.2%) (4.66%) (0.63%) (-1.2%) 
h=5  3.4024  3.2637  2.9962  2.9693  3.0759  1.6850  1.4461  1.3978  1.3019  1.3490 

 (14.0%) (9.36%) (0.39%) (-0.5%) (3.06%) (26.5%) (8.56%) (4.93%) (-2.2%) (1.27%)
h=10  3.8181  3.3278  3.4120  3.4286  3.4045  1.8612  1.4316  1.4117  1.3529  1.3230 

 (13.4%) (-1.1%) (1.37%) (1.86%) (1.14%) (39.5%) (7.37%) (5.88%) (1.47%) (-0.7%) 
 Τµήµα C: DGP-3 Τµήµα D: DGP-4 
 T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 

VAR(1)  7.86  11.7  18.7  31.2  64.9  72.6  92.4  98.3  99.4  99.6 
VAR(2)  0.86  0.54  0.24  0.18  0.12  3.84  2.50  1.16  0.58  0.36 
VAR(3)  0.40  0.14  0.00  0.02  0.00  1.34  0.52  0.10  0.00  0.00 

Univ.  90.88  87.62  81.06  68.60  34.98  22.22   4.58   0.44  0.02  0.04 
           

MSE T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 
h=1  1.2504  1.1196  1.0373  1.0366  1.0088  1.2581  1.0949  1.0072  1.0253  1.0027 

 (25.0%) (11.9%) (3.73%) (3.66%) (0.88%) (25.8%) (9.49%) (0.72%) (2.53%) (0.27%)
h=2  1.6653  1.5020  1.4074  1.3406  1.3078  3.8192  3.2883  3.1291  3.0146  2.9079 

 (27.1%) (14.6%) (7.43%) (2.33%) (-0.1%) (30.3%) (12.2%) (6.79%) (2.88%) (-0.7%) 
h=5  1.6614  1.5202  1.4577  1.3612  1.4107  7.3648  5.8456  5.4443  5.4011  5.4058 

 (19.9%) (9.79%) (5.27%) (-1.6%) (1.88%) (40.6%) (11.6%) (4.01%) (3.18%) (3.27%)
h=10  1.7292  1.4463  1.4625  1.4129  1.3745  10.418  8.9321  8.6212  8.3309  8.2153 

 (24.7%) (4.31%) (5.48%) (1.90%) (-0.8%) (28.3%) (10.0%) (6.23%) (2.66%) (1.23%)
 Τµήµα E: DGP-5 Τµήµα F: DGP-6 
 T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 

VAR(1)  74.4  92.2  98.4  99.3  99.7  7.62  16.3  36.4  63.5  91.5 
VAR(2)  4.02  2.96  0.98  0.62  0.28  0.74  0.64  0.40  0.36  0.08 
VAR(3)  1.48  0.42  0.20  0.02  0.00  0.36  0.26  0.06  0.00  0.00 

Univ.  20.10  4.42  0.42  0.06  0.02  91.28  82.80  63.14  36.14  8.42 
           

MSE T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 
h=1  1.2753  1.0902  1.0188  1.0245  1.0026  1.3338  1.1763  1.0728  1.0387  1.0036 

 (27.5%) (9.02%) (1.88%) (2.45%) (0.26%) (33.3%) (17.6%) (7.28%) (3.87%) (0.36%)
h=2  4.7804  3.9328  3.7572  3.5694  3.4422  3.4877  2.9956  2.6761  2.4315  2.3147 

 (37.7%) (13.3%) (8.27%) (2.86%) (-0.8%) (49.6%) (28.5%) (14.8%) (4.35%) (-0.6%) 
h=5  11.807  9.5635  8.9612  8.5446  8.3234  14.120  10.970  9.3929  7.8486  7.3830 

 (45.7%) (18.0%) (10.5%) (5.45%) (2.72%) (97.2%) (53.2%) (31.2%) (9.65%) (3.15%)
h=10  22.274  18.342  16.964  15.973  15.252  44.626  28.482  21.361  16.968  15.566 

 (47.9%) (21.8%) (12.6%) (6.10%) (1.31%) (200%) (91.5%) (43.6%) (14.1%) (4.69%)

                                                 
∗ Επιλεγµένο Μοντέλο για τη πρόβλεψη της y1t. 
& h δηλώνει τον ορίζοντα πρόβλεψης. Οι αριθµοί στις παρενθέσεις είναι η ποσοστιαία διαφορά µεταξύ του 
MSE του κάθε µοντέλου µε το MSE του VAR(1) µοντέλου µε γνωστές παραµέτρους για τον ίδιο ορίζοντα 
πρόβλεψης. 
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Πίνακας A8c: 
Επιλογή Μοντέλου (σε Ποσοστά)∗ και MSEs του HQ& 

 Τµήµα A: DGP-1 Τµήµα B: DGP-2 
 T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 

VAR(1)  59.1  81.9  93.3  96.0  96.9  4.20  4.86  5.32  4.94  4.48 
VAR(2)  6.80  7.10  5.14  3.36  2.62  1.68  1.32  1.06  0.74  0.54 
VAR(3)  4.36  2.68  1.18  0.58  0.42  1.34  0.84  0.10  0.16  0.04 

Univ.  29.74  8.32  0.38  0.06  0.06  92.78  92.98  93.52  94.16  94.94 
           

MSE T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 
h=1  1.3355  1.1139  1.0187  1.0259  1.0024  1.2795  1.1373  1.0393  1.0239  1.0027 

 (33.5%) (11.3%) (1.87%) (2.59%) (0.24%) (27.9%) (13.7%) (3.93%) (2.39%) (0.27%)
h=2  2.8238  2.3818  2.2514  2.1331  2.0763  1.6040  1.4742  1.3283  1.2665  1.2383 

 (35.1%) (13.9%) (7.72%) (2.06%) (-0.6%) (28.3%) (17.9%) (6.26%) (1.32%) (-0.9%) 
h=5  3.4521  3.2924  2.9952  2.9749  3.0797  1.7193  1.4918  1.4160  1.3142  1.3515 

 (15.6%) (10.3%) (0.36%) (-0.3%) (3.19%) (29.0%) (11.9%) (6.30%) (-1.3%) (1.46%)
h=10  3.9048  3.3464  3.4149  3.4276  3.4049  1.9031  1.4684  1.4188  1.3536  1.3279 

 (16.0%) (-0.5%) (1.45%) (1.83%) (1.16%) (42.7%) (10.1%) (6.41%) (1.52%) (-0.4%) 
 Τµήµα C: DGP-3 Τµήµα D: DGP-4 
 T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 

VAR(1)  7.54  12.7  22.8  40.3  72.4  62.3  83.8  93.4  95.7  97.0 
VAR(2)  1.90  1.64  1.62  1.52  1.64  7.70  7.36  4.66  3.72  2.60 
VAR(3)  1.28  0.94  0.32  0.24  0.24  5.04  2.80  1.36  0.50  0.36 

Univ.  89.28  84.72  75.26  57.94  25.72  24.96   6.04   0.58  0.08  0.04 
           

MSE T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 
h=1  1.2771  1.1496  1.0465  1.0403  1.0057  1.3022  1.1073  1.0106  1.0260  1.0032 

 (27.7%) (14.9%) (4.65%) (4.03%) (0.57%) (30.2%) (10.7%) (1.06%) (2.6%) (0.32%)
h=2  1.7169  1.5443  1.4261  1.3409  1.3031  3.9423  3.3213  3.1345  3.0171  2.9089 

 (31.0%) (17.8%) (8.86%) (2.35%) (-0.5%) (34.5%) (13.3%) (6.97%) (2.97%) (-0.7%) 
h=5  1.6930  1.5539  1.4682  1.3685  1.4108  7.5496  5.8864  5.4420  5.4027  5.4038 

 (22.2%) (12.2%) (6.03%) (-1.1%) (1.89%) (44.2%) (12.4%) (3.96%) (3.21%) (3.23%)
h=10  1.7619  1.4733  1.4655  1.4149  1.3753  10.667  8.9670  8.6296  8.3398  8.2166 

 (27.0%) (6.26%) (5.69%) (2.04%) (-0.8%) (31.4%) (10.5%) (6.34%) (2.77%) (1.25%)
 Τµήµα E: DGP-5 Τµήµα F: DGP-6 
 T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 

VAR(1)  64.3  84.4  92.9  95.2  97.2  6.48  16.1  35.3  60.1  85.5 
VAR(2)  7.68  7.30  5.10  4.06  2.42  1.68  2.00  1.74  1.70  1.48 
VAR(3)  5.24  2.98  1.68  0.70  0.34  1.58  0.90  0.52  0.30  0.18 

Univ.  22.78  5.32  0.32  0.04  0.04  90.26  81.00  62.44  37.90  12.84 
           

MSE T=30 50 100 200 500 30 50 100 200 500 
h=1  1.3336  1.1118  1.0251  1.0252  1.0029  1.3648  1.1910  1.0802  1.0412  1.0059 

 (33.3%) (11.1%) (2.51%) (2.52%) (0.29%) (36.4%) (19.1%) (8.02%) (4.12%) (0.59%)
h=2  4.9396  3.9691  3.7730  3.5741  3.4420  3.6116  3.0322  2.7118  2.4434  2.3153 

 (42.3%) (14.3%) (8.73%) (3%) (-0.8%) (55.0%) (30.1%) (16.3%) (4.86%) (-0.6%) 
h=5  12.187  9.6268  8.9650  8.5492  8.3224  14.749  11.267  9.5935  7.9269  7.3791 

 (50.4%) (18.8%) (10.6%) (5.51%) (2.71%) (106.%) (57.4%) (34.0%) (10.7%) (3.09%)
h=10  22.709  18.456  16.985  15.981  15.251  47.705  29.815  22.275  17.300  15.598 

 (50.8%) (22.5%) (12.8%) (6.15%) (1.31%) (220%) (100%) (49.8%) (16.3%) (4.91%)

                                                 
∗ Επιλεγµένο Μοντέλο για τη πρόβλεψη της y1t. 
& h δηλώνει τον ορίζοντα πρόβλεψης. Οι αριθµοί στις παρενθέσεις είναι η ποσοστιαία διαφορά µεταξύ του 
MSE του κάθε µοντέλου µε το MSE του VAR(1) µοντέλου µε γνωστές παραµέτρους για τον ίδιο ορίζοντα 
πρόβλεψης. 
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Β. Παράρτηµα  Κεφαλαίου 3 

 

Β.1 Απόδειξη της Πρότασης 3.1 

Είναι εύκολο να δει κανείς ότι στα πλαίσια του (2.1), 11m a)1(IRF = .  

Από την άλλη µεριά, 12211u aa)1(IRF γ++= . Οµοίως,, 2112
2
11m aaa)2(IRF += , ενώ 

12212211221112211u aaaa)aa)(aa()2(IRF +−++γ+=  Καταλήγουµε σε παρόµοια 

αποτελέσµατα για 2k > . Άρα, γενικά έχουµε ).k(IRF)k(IRF mu ≠  

Β.2 Απόδειξη της Πρότασης 3.2 

Μετά από κάποιες αλγεβρικές πράξεις παίρνουµε ότι: 
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όπου 2112
2

2211 aa4)aa(x +−=  και 1λ  και 2λ  είναι οι ιδιοτιµές του Α.39 Είναι εύκολο 

να δειχθεί ότι 21 λ>λ  ή 0)( k
1

k
2 <λ−λ  για κάθε πεπερασµένο k . Τότε, αυτό που µένει 
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να αποδειχθεί είναι ότι .0)a4)aa(a)a1(( 2
11

2
22

2
22

2
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2
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2
22 >σ−σ+σ+σ+σ−σ+− , το οποίο υπονοεί ότι 

)k(IRF)k(IRF mu ≥  για κάθε Nk∈ . 

Β.3 Απόδειξη του Λήµµατος 3.1 

Έχουµε ορίσει την )k(IRFm  να είναι ίση µε το πάνω αριστερά στοιχείο, ,k,11φ  του 

k
k A=Φ . Με τη βοήθεια του Λήµµατος (3), έχουµε ότι ο kΦ  είναι της µορφής: 
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 όπου 1q  είναι µια συνάρτηση των ija . Άρα, k
11m a)k(IRF = .  

Είναι εύκολο να δειχθεί ότι όταν 0a12 = , δηλαδή όταν η t2y  δεν προκαλεί κατά Granger 

την t1y , η µονοµεταβλητή παραµετροποίηση της t1y  είναι το ακόλουθο AR(1) µοντέλο: 

t11t111t1 eyay +∗= − , που υπονοεί ότι k
11u a)k(IRF = . Άρα, )k(IRF)k(IRF mu =  για κάθε .k  

Β.4 Απόδειξη της Πρότασης 3.3 

Είναι προφανές ότι 
11

12
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12212211221112211u aaaa)aa)(aa()2(IRF +−++γ+= . Παίρνουµε παρόµοια αποτελέσµατα 

για 2k > . Άρα, γενικά ).k(IRF)k(IRF mou ≠   

Β.5 Απόδειξη του Λήµµατος 3.2 

Έχουµε ήδη δείξει ότι όταν 0a12 = , ,a)k(IRF k
11u =  0k ≥ . Επιπλέον, ο kΦ  είναι της 

µορφής: 
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ότι ο P  είναι κάτω τριγωνικός, είναι εύκολο να δειχθεί ότι ο Pkk Φ=Θ  έχει την 

ακόλουθη µορφή: 
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C. Παράρτηµα Κεφαλαίου 4 

 
C.1 Πίνακες 
 
 

 
Πίνακας C1 

Ήπια Αιτιότητα στο Μέσο (a12=0.5), Στάσιµο VAR.  
Καµιά Αιτιότητα στη ∆ιακύµανση. 

Ποσοστό Απορρίψεων της Μηδενικής Υπόθεσης. Ονοµαστικό Μέγεθος= 5% 
A.Bandwidth=5 I. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: ARMA(2,1) 

 truncated Bartlett Daniell Parzen QS Tukey 
S 63.1      

S* 63.5      
Q1 66.2 76.6 76.2 77.2 74.7 77.1 

Q1* 66.2 76.6 76.2 77.2 74.7 77.1 
 II. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: Πρώτη Εξίσωση του VAR(1) 

S 5.0      
S* 5.2      
Q1 7.4 6.8 6.8 7.0 6.8 6.7 

Q1* 7.5 6.7 6.8 7.0 6.8 6.7 
B.Bandwidth=50 I. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: ARMA(2,1) 

 truncated Bartlett Daniell Parzen QS Tukey 
S 29.6      

S* 34.6      
Q1 38.7 58.7 53.8 61.3 51.0 56.4 

Q1* 37.3 58.3 53.3 61.2 50.0 56.1 
 II. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: Πρώτη Εξίσωση του VAR(1) 

S 3.7      
S* 5.3      
Q1 6.6 6.7 6.1 6.9 6.1 6.1 

Q1* 6.2 6.8 6.1 6.8 6.0 6.2 
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Πίνακας C2 
Ισχυρή Αιτιότητα στο Μέσο (a12=0.9), Στάσιµο VAR.  

Καµιά Αιτιότητα στη ∆ιακύµανση. 
Ποσοστό Απορρίψεων της Μηδενικής Υπόθεσης. Ονοµαστικό Μέγεθος= 5% 

A.Bandwidth=5 I. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: ARMA(2,1) 
 truncated Bartlett Daniell Parzen QS Tukey 

S  98.3      
S*  98.3      
Q1  98.6  98.9  98.9  99.0  99.0  99.0 

Q1*  98.6  98.9  98.9  99.0  99.0  99.0 
 II. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: Πρώτη Εξίσωση του VAR(1) 

S  4.0      
S*  4.0      
Q1  6.0  5.5  5.6  5.9  5.2  5.5 

Q1*  6.0  5.6  5.6  5.9  5.2  5.5 
B.Bandwidth=50 I. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: ARMA(2,1) 

 truncated Bartlett Daniell Parzen QS Tukey 
S  86.6      

S*  88.2      
Q1  89.6  98.1  97.0  98.3  95.4  97.7 

Q1*  89.0  98.1  96.7  98.2  94.9  97.7 
II. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: Πρώτη Εξίσωση του VAR(1) 

S  3.5      
S*  5.3      
Q1  6.2  6.4  6.2  6.9  5.6  6.8 

Q1*  6.1  6.4  6.2  6.9  5.7  6.8 
 

 
Πίνακας C3 

Ισχυρή Αιτιότητα στο Μέσο (a12=0.9), Συνολοκληρώσιµο VAR.  
Καµιά Αιτιότητα στη ∆ιακύµανση. 

Ποσοστό Απορρίψεων της Μηδενικής Υπόθεσης. Ονοµαστικό Μέγεθος= 5% 
A.Bandwidth=5 I. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: ARMA(2,1) 

 truncated Bartlett Daniell Parzen QS Tukey 
S  98.5      

S*  98.5      
Q1  98.7  99.1  99.1  99.1  99.2  99.1 

Q1*  99.0  99.2  99.2  99.2  99.4  99.2 
 II. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: Πρώτη Εξίσωση του VAR(1) 

S  4.9      
S*  4.9      
Q1  6.9  6.9  7.0  6.5  7.0  6.6 

Q1*  6.6  6.6  6.6  6.0  6.6  6.2 
B.Bandwidth=50 I. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: ARMA(2,1) 

 truncated Bartlett Daniell Parzen QS Tukey 
S  85.3      

S*  87.6      
Q1  89.6  97.0  95.5  97.4  94.3  96.2 

Q1*  88.0  96.6  94.8  97.0  94.6  95.8 
II. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: Πρώτη Εξίσωση του VAR(1) 

S  3.4      
S*  5.0      
Q1  6.1  5.9  5.7  5.7  5.6  5.9 

Q1*  5.8  5.8  5.6  6.0  5.6  6.0 
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Πίνακας C4 

Ήπια Αιτιότητα στο Μέσο (a12=0.5), Στάσιµο VAR, IGARCH.  
Καµιά Αιτιότητα στη ∆ιακύµανση. 

Ποσοστό Απορρίψεων της Μηδενικής Υπόθεσης. Ονοµαστικό Μέγεθος= 5% 
A.Bandwidth=5 I. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: ARMA(2,1) 

 truncated Bartlett Daniell Parzen QS Tukey 
S  60.4      

S*  60.4      
Q1  64.2  73.4  72.4  73.8  70.8  73.6 

Q1*  64.2  73.4  72.2  73.8  70.8  73.4 
 II. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: Πρώτη Εξίσωση του VAR(1) 

S  4.6      
S*  4.6      
Q1  6.8  7.2  7.2  7.0  7.4  7.0 

Q1*  6.8  7.2  7.2  7.0  7.4  7.0 
B.Bandwidth=50 I. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: ARMA(2,1) 

 truncated Bartlett Daniell Parzen QS Tukey 
S  35.2      

S*  38.4      
Q1  41.2  59.6  54.4  60.6  51.6  57.2 

Q1*  40.2  59.6  53.8  60.8  51.4  56.6 
 II. Μοντέλο για το ∆εσµευµένο Μέσο: Πρώτη Εξίσωση του VAR(1) 

S  3.2      
S*  5.2      
Q1  5.8  5.6  5.6  6.0  5.2  5.4 

Q1*  5.8  5.6  5.6  6.0  4.8  5.4 
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D. Παράρτηµα Κεφαλαίου 5 

 

D.1 Πίνακες 
 
 

Πίνακας D1: 
Ιδιότητες Μεγέθους του «Trace» Τεστ (Κανονικά Σφάλµατα) 

 Johansen 
(Asymptotic) 

Johansen (Small 
Sample) 

Reinsel-Ahn (Small 
Sample) 

Yap-Reinsel (Small 
Sample) 

 Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC
T=50  5.0  5.3  5.0  4.9  5.1  4.9  4.6  4.6  4.6  4.3  4.4  4.4
T=200  4.8  4.9  4.8  4.7  4.9  4.7  4.7  4.8  4.7  4.6  4.7  4.6
 
 

Πίνακας D2: 
«Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του TRS (Κανονικά Σφάλµατα)∗ 

T 
λmax 50 200 

0.70 91.0 100.0 
0.74 85.2 100.0 
0.78 72.5 100.0 
0.82 59.7 100.0 
0.86 42.1 100.0 
0.90 26.8 99.7 
0.94 14.2 84.9 
0.98 6.0 20.7 

 
 

Πίνακας D3: 
∆ιαφορά µεταξύ του TMAPBJOH και του TMAPBOLS ως ποσοστό του TMAPB του Βέλτιστου 

Εκτιµητή (Κανονικά Σφάλµατα) 
T 

λmax 
50 200 

0.70 68.7 200.2 
0.74 49.5 158.7 
0.78 37.8 127.6 
0.82 25.1 89.8 
0.86 13.2 54.0 
0.90 6.8 25.5 
0.94 2.3 10.2 
0.96 -0.5 0.2 
0.98 -0.4 -0.1 

 

                                                 
∗ Ο βαθµός του VAR µοντέλου επιλέγεται µε το SIC. 
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Πίνακας D4: 
FC1, Κανονικά Σφάλµατα & 

 Ορίζοντας Πρόβλεψης 
λmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.70 1.2 2.8 2.7 4.5 4.4 4.9 5.6 5.3 5.3 5.5 

 (0.0) (0.0) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
           

0.74 1.5 2.2 3.0 4.8 5.8 6.5 6.8 6.8 6.8 8.5 
 (0.0) (-0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
           

0.78 1.7 4.5 5.3 7.8 9.4 10.3 11.8 11.9 12.5 12.6 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
           

0.82 1.6 3.7 7.0 8.0 10.2 12.3 12.7 13.3 15.3 16.0 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
           

0.86 2.4 4.0 6.0 8.3 10.2 11.3 13.4 15.9 17.0 19.2 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
           

0.90 1.9 3.1 5.1 5.9 7.9 8.3 10.6 12.2 13.2 13.4 
 (0.1) (0.0) (0.1) (0.1) (0.3) (0.2) (0.1) (0.4) (0.4) (0.4) 
           

0.94 0.3 1.0 2.3 1.9 3.3 4.8 6.5 5.9 8.0 8.6 
 (0.3) (0.7) (1.3) (1.5) (1.7) (2.2) (2.4) (3.2) (4.6) (4.9) 
           

0.98 -0.8 -1.9 -2.8 -1.8 -2.9 -4.2 -4.3 -3.9 -4.7 -5.1 
 (0.3) (0.4) (0.6) (1.4) (2.5) (1.7) (2.5) (2.8) (3.6) (3.3) 
           

1.00 0.2 0.1 0.6 1.0 1.0 1.5 1.5 1.6 1.3 1.2 
 (0.1) (0.1) (0.3) (0.4) (0.3) (0.7) (0.7) (0.6) (0.3) (0.4) 

 
 

Πίνακας D5: 
Επιλογή του Βαθµού του VAR Μοντέλου 

Σφάλµατα Στάσιµα 4ης Τάξης 
 AIC SIC 
 k=1 k=2 k>2 k=1 k=2 k>2 

T=50 74.7 15.0 10.3 97.9 2.0 0.1 
T=200 71.3 19.4 9.4 98.7 1.3 0.0 

Σφάλµατα Στάσιµα 2ης Τάξης 
 AIC SIC 
 k=1 k=2 k>2 k=1 k=2 k>2 

T=50 71.2 16.0 12.9 96.6 3.0 0.3 
T=200 57.3 20.4 22.4 95.5 3.6 1.0 

IGARCH Σφάλµατα 
 AIC SIC 
 k=1 k=2 k>2 k=1 k=2 k>2 

T=50 70.0 15.3 14.7 95.9 3.6 0.6 
T=200 43.6 20.9 35.5 91.3 6.8 2.0 

t(2) Σφάλµατα 
 AIC SIC 
 k=1 k=2 k>2 k=1 k=2 k>2 

T=50  80.9  9.7  9.4  97.9  1.5  0.6 
T=200  87.2  7.1  5.7  99.4  0.4  0.2 

                                                 
& T=50 και 200 (στις παρενθέσεις). Ο βαθµός του VAR µοντέλου επιλέγεται µε το SIC και η τάξη 
συνολοκλήρωσης µε το TRS. 
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Πίνακας D6: 
Εµπειρικό Μέγεθος των Τεστ Συνολοκλήρωσης 

Σφάλµατα Στάσιµα 4ης Τάξης 
 Johansen 

(Asymptotic) 
Johansen (Small 

Sample) 
Reinsel-Ahn (Small 

Sample) 
Yap-Reinsel (Small 

Sample) 
 Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC

T=50 5.7 6.2 5.9 5.7 6.1 5.8 5.2 5.3 5.4 5.0 5.2 5.2 
T=200 5.5 5.6 5.4 5.4 5.5 5.4 5.3 5.2 5.3 5.3 5.2 5.2 

Σφάλµατα Στάσιµα 2ης Τάξης 
 Johansen 

(Asymptotic) 
Johansen (Small 

Sample) 
Reinsel-Ahn (Small 

Sample) 
Yap-Reinsel (Small 

Sample) 
 Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC

T=50 6.8 7.2 6.9 6.8 7.1 6.9 6.4 6.2 6.3 5.9 5.8 5.9 
T=200 6.5 6.1 6.5 6.5 6.1 6.4 6.4 5.9 6.4 6.3 5.9 6.3 

IGARCH Σφάλµατα 
 Johansen 

(Asymptotic) 
Johansen (Small 

Sample) 
Reinsel-Ahn (Small 

Sample) 
Yap-Reinsel (Small 

Sample) 
 Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC

T=50 8.1 8.7 8.2 7.9 8.4 8.1 7.4 7.3 7.5 7.0 7.0 7.1 
T=200 8.6 8.0 8.5 8.6 8.0 8.5 8.5 7.5 8.3 8.4 7.5 8.2 

t(2) Σφάλµατα 
 Johansen 

(Asymptotic) 
Johansen (Small 

Sample) 
Reinsel-Ahn (Small 

Sample) 
Yap-Reinsel (Small 

Sample) 
 Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC

T=50  4.2  4.4  4.2  4.1  4.2  4.1  3.7  3.6  3.7  3.5  3.4  3.4
T=200  4.0  3.9  4.0  4.0  3.9  4.0  3.9  3.8  3.9  3.9  3.7  3.9
 

Πίνακας D7: 
«Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του TRS 

 Τµήµα A: T=50 

 
Σφάλµατα Στάσιµα 

4ης Τάξης 
Σφάλµατα Στάσιµα 

2ης Τάξης IGARCH Σφάλµατα t(2) Σφάλµατα 

λmax Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC 
0.70 87.0 83.2 86.6 83.8 79.0 83.6 76.5 68.7 75.6 94.4  91.8  94.2 
0.74 81.4 77.2 80.5 76.5 71.8 76.4 69.4 62.8 68.3  88.8  86.2  88.7 
0.78 69.1 64.3 68.0 64.4 59.8 64.3 57.8 51.6 56.9  80.0  77.3  80.0 
0.82 56.4 52.4 55.5 52.7 48.8 53.0 46.6 41.3 46.0  64.2  62.4  64.6 
0.86 41.4 39.3 40.7 38.0 34.8 38.0 33.2 29.9 32.4  44.2  43.2  44.8 
0.90 26.0 24.3 25.6 23.8 22.8 24.1 22.7 20.8 22.6  26.2  25.8  26.4 
0.94 14.6 13.8 14.1 14.2 13.2 14.5 12.6 11.5 12.4  14.5  15.0  14.8 
0.98 7.3 7.0 7.2 7.2 7.1 7.3 7.2 6.8 7.3  6.5  6.8  6.6 

  
 Τµήµα B: T=200 

 Σφάλµατα Στάσιµα 
4ης Τάξης 

Σφάλµατα Στάσιµα 
2ης Τάξης IGARCH Σφάλµατα t(2) Σφάλµατα 

λmax Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC 
0.70 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.8 99.8 100.0 100.0 100.0
0.74 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.9 99.8 99.6 99.8  100.0 100.0 100.0
0.78 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 99.9 99.6 99.6 99.7  99.9  99.9  99.9 
0.82 100.0 99.9 100.0 99.9 99.8 99.9 99.3 99.3 99.3  99.9  99.9  99.9 
0.86 99.9 99.8 99.9 99.3 99.2 99.3 98.4 98.1 98.1  99.8  99.8  99.8 
0.90 98.8 98.9 98.8 96.5 96.5 96.6 90.4 92.1 90.7  99.7  99.5  99.7 
0.94 80.7 80.3 81.1 74.7 73.8 74.6 61.9 65.5 62.2  88.7  88.5  88.9 
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0.98 19.3 19.3 19.5 18.9 18.5 19.0 17.0 18.2 17.1  21.5  21.7  21.5 
Πίνακας D8: 

∆ιαφορά µεταξύ TMAPBJOH και TMAPBOLS ως Ποσοστό του TMAPB του Βέλτιστου 
Εκτιµητή 

 
Σφάλµατα 
Στάσιµα 4ης 

Τάξης 

Σφάλµατα 
Στάσιµα 2ης 

Τάξης 
IGARCH 
Σφάλµατα 

 
t(2) Σφάλµατα 

T 
λmax 

50 200 50 200 50 200 50 200 

0.70 59.6 157.8 58.4 136.0 52.2 116.1 96.0 293.7 
0.74 43.9 130.9 43.6 108.7 40.5 89.4  77.6  252.1 
0.78 32.5 96.7 31.4 79.0 29.2 66.1  59.8  204.4 
0.82 21.2 66.8 22.4 54.4 19.2 44.0 39.8  156.0 
0.86 13.2 39.9 12.9 32.9 13.8 28.0 27.3  108.8 
0.90 7.3 21.5 6.5 18.2 5.1 13.8  12.8  63.0 
0.94 2.3 6.4 1.0 8.6 3.2 5.3  4.2  26.0 
0.98 0.3 0.6 -0.3 0.7 -0.1 0.5 -3.3  1.8 
1.00 -1.1 -0.1 -2.0 -0.2 -1.0 0.4 -5.0 -2.1 

 
 

Πίνακας D9: 
FC1, Σφάλµατα Στάσιµα 4ης Τάξης & 

 Ορίζοντας Πρόβλεψης 
λmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.70  1.5  2.5  3.6  5.2  6.3  7.6  8.0  7.7  9.6  8.1 

 (0.0) (0.0) (-0.1) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.0) (-0.1) 
           

0.74  1.2  2.4  4.3  6.6  7.7  8.7  9.2  8.9  10.6  11.2 
 (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (-0.1) (0.0) (-0.1) (0.0) (0.0) (0.0) 
           

0.78  1.9  5.2  6.9  7.6  9.7  12.0  14.2  14.7  14.1  14.9 
 (0.0) (0.0) (0.0) (-0.1) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1) (0.1) 
           

0.82  2.3  5.1  7.5  10.0  12.2  14.6  15.4  17.7  20.8  19.8 
 (0.0) (0.3) (0) (-0.2) (-0.1) (0.0) (0.0) (-0.1) (0.0.0) (0) 
           

0.86  1.7  4.2  7.6  8.2  10.3  12.7  14.4  16.6  17.4  18.5 
 (0.0) (-0.1) (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0) (0.2) (0.1) 
           

0.90  1.1  3.1  3.5  6.9  8.8  11.4  13.7  12.8  13.3  15.6 
 (0.2) (0.2) (0.5) (0.3) (0.4) (0.2) (0.7) (0.8) (0.5) (0.3) 
           

0.94  1.2  1.1  2.9  3.7  4.4  5.0  6.7  5.9  7.3  8.2 
 (0.4) (0.8) (1.5) (2.1) (2.8) (2.4) (3.1) (4.5) (4.3) (5.3) 
           

0.98 -0.7 -1.8 -1.9 -2.8 -4.0 -5.9 -5.3 -4.8 -5.6 -6.1 
 (0.8) (1.1) (1.3) (2.4) (3.0) (3.7) (3.3) (4.5) (4.8) (4.8) 
           

1.00  0.9  1.4  2.1  2.3  1.9  2.7  2.0  2.4  2.2  2.7 
 (0.2) (0.7) (0.8) (1.0) (0.8) (0.7) (0.6) (0.4) (1.2) (1.0) 

 

                                                 
& Βλέπε την υποσηµείωση (&) του Πίνακα D4. 
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Πίνακας D10: 
FC1, Σφάλµατα Στάσιµα 2ης Τάξης & 

 Ορίζοντας Πρόβλεψης 
λmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.70  2.0  3.0  4.7  5.7  6.7  7.4  7.8  8.6  10.5  9.9 

 (0.2) (-0.1) (0.1) (0.2) (0.4) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
           

0.74  0.9  3.5  4.2  6.6  7.2  9.3  9.2  9.4  9.3  12.1 
 (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) (0.1) (0.2) (0.0) (-0.1) (0.0) (0.1) 
           

0.78  2.6  5.3  6.6  7.5  10.9  12.6  14.1  14.0  16.8  17.2 
 (0.4) (0.2) (0.2) (0.1) (0.2) (-0.1) (-0.1) (0.0) (-0.3) (0.0) 
           

0.82  1.7  5.1  8.5  8.6  11.3  12.4  14.5  15.3  16.1  17.7 
 (0.3) (0.1) (0.8) (0.1) (0.1) (0.4) (0.2) (0.3) (0.0) (0.0) 
           

0.86  3.0  5.6  6.3  8.4  9.8  12.2  13.9  14.1  15.3  15.6 
 (0.2) (0.3) (0.2) (0.1) (0.2) (0.3) (0.2) (0.2) (0.1) (0.3) 
           

0.90  1.7  3.4  6.2  7.2  9.3  11.1  11.9  13.3  12.7  14.3 
 (0.4) (0.6) (0.7) (0.8) (1.1) (1.5) (1.4) (1.2) (1.1) (1.2) 
           

0.94  0.2  0.6  2.7  4.0  3.9  4.7  5.6  7.6  5.6  7.4 
 (1.0) (1.8) (1.5) (2.8) (3.0) (3.6) (4.8) (4.3) (5.4) (5.5) 
           

0.98  0.2 -1.8 -2.6 -3.9 -5.8 -7.1 -5.1 -5.0 -7.2 -7.6 
 (0.3) (1.8) (0.5) (1.1) (1.4) (2.6) (3.6) (3.6) (3.7) (4.1) 
           

1.00  1.5  2.6  3.2  3.6  3.0  3.6  2.7  2.2  3.3  3.8 
 (0.9) (1.2) (1.8) (1.8) (2.4) (2.2) (1.3) (1.5) (2.2) (2.4) 

 

                                                 
& Βλέπε την υποσηµείωση (&) του Πίνακα D4. 
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Πίνακας D11: 
FC1, IGARCH Σφάλµατα& 

 Ορίζοντας Πρόβλεψης 
λmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.70  2.7  3.1  5.8  7.2  9.7  9.5  10.4  10.4  11.7  12.3 

 (0.2) (0.5) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1) (0.4) (0.4) (-0.1) (0.1) 
           

0.74  1.9  4.4  5.4  7.0  9.2  9.8  13.4  11.3  11.9  12.6 
 (0.7) (0.7) (0.3) (1.1) (-0.2) (0.1) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) 
           

0.78  3.0  6.7  6.3  9.5  11.8  16.1  15.3  17.7  18.8  18.4 
 (0.3) (1.0) (0.7) (0.6) (0.2) (0.6) (0.4) (0.1) (0.1) (0.0) 
           

0.82  3.4  5.3  8.8  11.4  14.9  15.3  18.0  18.8  21.5  23.0 
 (0.1) (0.9) (-0.3) (0.5) (0.0) (-0.1) (0.2) (0.0) (-0.8) (-0.4) 
           

0.86  1.5  6.1  6.4  8.3  9.2  12.4  15.1  13.0  16.2  16.7 
 (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.1) (0.1) (0.2) (0.1) (0.2) (0.3) 
           

0.90  3.0  3.7  6.5  8.3  9.5  11.0  11.0  14.7  16.0  18.4 
 (0.7) (1.2) (2.0) (1.8) (2.1) (1.4) (1.9) (1.3) (1.7) (1.4) 
           

0.94  1.3  1.4  2.7  1.9  1.2  2.6  4.6  6.2  6.5  6.1 
 (0.9) (2.5) (3.7) (3.4) (5.0) (5.3) (6) (5.6) (6.6) (7.3) 
           

0.98 -0.9 -2.6 -3.1 -5.6 -6.4 -6.9 -7.8 -7.7 -7.8 -8.8 
 (1.3) (2.2) (2.6) (2.6) (1.7) (4.1) (4.7) (5.2) (5.9) (5.5) 
           

1.00  2.0  2.6  4.8  3.9  4.5  4.5  4.6  4.2  4.4  4.9 
 (1.2) (3.1) (3.1) (3.5) (4.6) (4.7) (5.1) (5.0) (5.3) (4.3) 

 
 

                                                 
& Βλέπε την υποσηµείωση (&) του Πίνακα D4. 
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Πίνακας D12: 
FC1, t(2) Σφάλµατα& 

 Ορίζοντας Πρόβλεψης 
λmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.70  2.4  3.8  5.4  4.9  5.8  7.2  8.2  7.4  7.4  8.6 

 (0.3) (0.3) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0) 
           

0.74  3.4  5.7  7.9  8.6  11.6  10.8  12.4  12.6  12.9  10.8 
 (0.1) (-0.1) (0.1) (-0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0 (0.0) 
           

0.78  5.0  7.5  8.8  11.3  14.0  17.6  16.2  18.8  18.4  17.7 
 (0.3) (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.1) (-0.1) (-0.1) (0.0) (0.0) 
           

0.82  5.9  9.3  10.7  13.8  15.8  17.4  19.9  21.0  22.8  23.7 
 (0.1) (0.1) (0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.1) 
           

0.86  6.2  8.9  13.5  13.9  17.5  19.0  20.0  21.5  22.8  23.9 
 (0.3) (0.4) (0.3) (0.0) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2) (0.2) (0.1) 
           

0.90  5.3  7.7  10.8  10.7  12.5  15.4  17.0  19.4  20.0  19.8 
 (0.7) (0.3) (0.3) (0.2) (0.7) (0.4) (0.4) (0.5) (0.6) (0.5) 
           

0.94  3.4  5.1  5.2  6.6  6.5  8.4  7.8  11.7  12.5  13.0 
 (0.9) (2.9) (3.5) (3.7) (4.6) (4.8) (5.7) (6.0) (6.8) (7.1) 
           

0.98 -1.1 -3.4 -3.1 -4.3 -3.8 -4.3 -3.4 -3.7 -4.9 -5.6 
 (1.3) (1.2) (3.8) (3.0) (4.4) (4.5) (4.6) (5.5) (5.8) (6.2) 
           

1.00  0.8  1.5  1.9  2.0  1.7  2.3  1.9  1.8  1.4  1.7 
 (0.5) (0.2) (0.5) (0.2) (0.8) (0.5) (0.8) (0.6) (1.0) (1.0) 

 

                                                 
& Βλέπε την υποσηµείωση (&) του Πίνακα D4. 
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Πίνακας D13: 
Ιδιότητες Μεγέθους του «Trace» Τεστ 

 Τµήµα A: Κανονικά Σφάλµατα 
 Johansen 

(Asymptotic) 
Johansen (Small 

Sample) 
Reinsel-Ahn (Small 

Sample) 
 Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC 

T=50 4.9 7.1 5.1 4.8 6.4 4.9 3.7 4.6 3.8 
T=200 4.8 5.4 4.8 4.8 5.3 4.8 4.7 5.1 4.7 

    
 Τµήµα B: Σφάλµατα Στάσιµα 4ης Τάξης 
 Johansen 

(Asymptotic) 
Johansen (Small 

Sample) 
Reinsel-Ahn (Small 

Sample) 
 Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC 

T=50 6.8 9.4 7.4 6.7 8.2 7.1 5.5 6.3 5.8 
T=200 5.8 6.1 5.7 5.8 6.0 5.7 5.4 5.5 5.3 

    
 Τµήµα C: Σφάλµατα Στάσιµα 2ης Τάξης 
 Johansen 

(Asymptotic) 
Johansen (Small 

Sample) 
Reinsel-Ahn (Small 

Sample) 
 Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC 

T=50 7.6 11.0 8.3 7.2 9.6 7.7 6.0 6.9 6.4 
T=200 8.2 8.5 8.3 8.1 8.1 8.2 7.9 7.6 7.9 

    
 Τµήµα D: IGARCH Σφάλµατα 
 Johansen 

(Asymptotic) 
Johansen (Small 

Sample) 
Reinsel-Ahn (Small 

Sample) 
 Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC 

T=50 8.5 11.8 9.5 8.3 10.2 9.1 7.1 8.0 7.7 
T=200 10.3 9.6 10.3 10.5 9.4 10.4 9.9 8.5 9.8 

    
 Τµήµα E: t(2) Σφάλµατα 
 Johansen 

(Asymptotic) 
Johansen (Small 

Sample) 
Reinsel-Ahn (Small 

Sample) 
 Known AIC SIC Known AIC SIC Known AIC SIC 

T=50 4.4 6.8 4.6 4.2 5.8 4.4 3.2 3.9 3.4 
T=200 4.3 4.7 4.3 4.4 4.7 4.4 4.1 4.5 4.1 
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Πίνακας D14: 
«Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του TRS∗ 

 Κανονικά 
Σφάλµατα 

Σφάλµατα 
Στάσιµα 4ης 

Τάξης 

Σφάλµατα 
Στάσιµα 2ης 

Τάξης 

IGARCH 
Σφάλµατα t(2) Σφάλµατα 

λmin T=50 T=200 T=50 T=200 T=50 T=200 T=50 T=200 T=50 T=200
0.70  46.2  82.0 42.1 82.7 57.3 82.7 54.1 81.9 36.9 83.7 
0.74 34.1 82.2 32.7 81.9 47.8 82.4 45.0 81.5 27.1 83.9 
0.78  24.0  81.7 23.8 82.1 38.7 82.1 38.9 82.2 21.1 82.4 
0.82 15.5 82.5 15.6 81.4 26.5 81.4 27.6 79.7 16.2 83.7 
0.86  10.1  80.0 10.4 77.6 18.0 78.5 19.6 73.0 12.2 79.1 
0.90  6.1  56.7 6.1 57.5 10.4 62.3 12.2 56.4 9.0 59.6 
0.94  4.2  21.2 4.9 24.2 6.5 29.5 7.2 27.5 6.8 29.4 
0.96  4.1  11.4 3.5 13.2 5.8 17.0 5.6 16.7 6.2 18.9 
0.98  3.5  4.6 3.5 5.3 4.2 5.2 4.1 6.6 4.4 8.5 

 
 

Πίνακας D15: 
FC2, Κανονικά Σφάλµατα& 

 Ορίζοντας Πρόβλεψης 
λmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.70  1.6  2.5  2.9  3.4  3.3  3.2  2.7  2.9  3.3  2.9 

 (0.1) (0.1) (0.2) (0.3) (0.6) (0.7) (0.7) (0.9) (1.0) (0.6) 
           

0.74  1.6  2.0  2.4  1.8  1.8  2.9  2.8  2.8  2.4  2.6 
 (0.1) (0.3) (0.3) (0.6) (0.3) (0.7) (0.5) (0.8) (0.8) (0.7) 
           

0.78  0.4  1.3  1.8  2.9  1.2  2.3  3.2  3.3  3.3  3.2 
 (0.1) (0.3) (0) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.5) (0.7) (0.6) 
           

0.82  0.2  0.4  0.4  0.0  0.5  0.3  1.3  1.2  1.7  1.9 
 (0.1) (0.0) (0.1) (0.3) (0.2) (0.3) (0.4) (0.4) (0.6) (1.0) 
           

0.86 -0.2 -2.0 -1.7 -1.7 -1.6 -1.7 -1.7 -1.1 -1.3 -1.2 
 (0.0) (0.1) (0.5) (0.7) (0.8) (0.5) (0.5) (0.6) (0.8) (0.6) 
           

0.90 -0.6 -1.8 -2.4 -3.1 -3.2 -4.0 -4.1 -3.6 -2.5 -3.3 
 (0.1) (0.5) (0.1) (0.6) (0.7) (0.8) (0.5) (1.4) (1.6) (1.8) 
           

0.94 -2.1 -4.6 -4.5 -5.3 -5.0 -5.7 -6.6 -6.8 -6.5 -6.2 
 (0.3) (-0.5) (0.4) (-0.3) (-0.2) (-0.3) (0.6) (1.1) (1.2) (0.3) 
           

0.98 -2.8 -5.1 -5.9 -6.7 -7.0 -6.5 -7.5 -8.0 -8.2 -9.4 
 (0.1) (-1.1) (-1.1) (-2.1) (-2.4) (-2.2) (-3.1) (-3.0) (-2.5) (-2.7) 
           

1.00  0.6  0.5  0.5  0.5  0.5  0.7  0.5  0.9  1.0  1.3 
 (0.1) (0.1) (0.1) (0.4) (0.6) (0.7) (0.5) (0.7) (0.6) (0.4) 

 

                                                 
∗ Ο βαθµός του VAR µοντέλου επιλέγεται µε το SIC. 
& Βλέπε την υποσηµείωση (&) του Πίνακα D4. 
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Πίνακας D16: 
FC2, Σφάλµατα Στάσιµα 4ης Τάξης& 

 Ορίζοντας Πρόβλεψης 
λmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.70  1.3  2.3  2.8  2.8  3.1  2.8  3.0  3.5  3.3  1.7 

 (0.3) (0.1) (0.4) (0.2) (0.7) (0.8) (0.8) (0.6) (0.9) (1.1) 
           

0.74  1.3  2.6  2.5  3.0  2.4  2.5  2.4  2.8  2.5  2.4 
 (0.1) (0.1) (0.5) (0.1) (0.2) (0.8) (0.9) (1.4) (0.9) (1.0) 
           

0.78  0.3  1.2  1.6  2.6  2.3  2.4  2.5  2.8  3.0  2.9 
 (0.1) (0.4) (0.7) (0.3) (0.6) (0.9) (1.1) (1.4) (1.0) (1.2) 
           

0.82 -0.6  0.4  1.0  0.9  1.4  1.5  2.4  2.7  2.3  2.6 
 (0.1) (0) (0.5) (0.2) (0.2) (0.5) (0.8) (0.4) (1.5) (1.1) 
           

0.86 -0.6 -1.6 -1.5 -0.1  0.3 -0.8  0.0 -1.2 -0.6 -0.5 
 (0.7) (0.8) (0.8) (1.2) (1) (1.2) (1.3) (1.1) (1.8) (1.3) 
           

0.90 -1.5 -3.5 -2.9 -3.2 -4.0 -4.5 -4.5 -3.9 -4.7 -5.0 
 (0.9) (0.4) (0.7) (1.6) (1.8) (1.8) (1.0) (2.2) (2.3) (2.1) 
           

0.94 -2.5 -3.6 -5.9 -5.8 -7.3 -6.9 -7.4 -8.0 -7.3 -8.0 
 (0.1) (-0.5) (-0.2) (-0.1) (0.6) (0.5) (0.7) (1.2) (0.3) (1.1) 
           

0.98 -3.1 -6.0 -8.3 -8.1 -9.2 -8.6 -10.1 -9.5 -9.1 -10.1 
 (-0.2) (-1.3) (-1.5) (-2.6) (-2.9) (-3.1) (-2.8) (-4.5) (-4.1) (-4.6) 
           

1.00  0.8  2.0  1.9  2.6  2.6  2.1  3.1  2.7  2.4  2.2 
 (0.3) (0.9) (0.7) (0.9) (1.1) (0.9) (1.1) (1.2) (1.2) (1.3) 

 

                                                 
& Βλέπε την υποσηµείωση (&) του Πίνακα D4. 
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Πίνακας D17: 
FC2, Σφάλµατα Στάσιµα 2ης Τάξης& 

 Ορίζοντας Πρόβλεψης 
λmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.70  1.4  1.7  2.4  2.6  2.7  4.0  3.7  3.2  2.3  2.9 

 (0.8) (0.5) (0.7) (1.4) (1.7) (1.3) (1.8) (1.7) (2.2) (1.8) 
           

0.74  1.5  3.6  4.6  3.7  3.5  4.9  4.4  4.9  3.4  3.0 
 (0.4) (0.6) (0.2) (1.0) (1.5) (2.5) (2.1) (1.9) (2.0) (2.0) 
           

0.78  1.0  1.2  2.3  2.1  2.6  3.7  4.3  3.4  3.5  3.5 
 (0.9) (0.6) (1.5) (1.1) (1.3) (1.1) (1.5) (1.1) (1.3) (1.2) 
           

0.82  0.7  0.5  1.5  2.0  0.9  1.9  1.8  1.5  1.6  1.8 
 (0.5) (1.1) (0.5) (1.0) (1.4) (0.9) (1.4) (1.1) (1.8) (1.5) 
           

0.86  0.3 -0.4  0.4  0.5 -0.5 -0.4 -1.1 -0.8  0.1  0.0 
 (0.8) (1.2) (1.5) (1.4) (1.9) (2.2) (2.3) (2.1) (1.7) (2.6) 
           

0.90 -0.9 -2.0 -3.5 -1.5 -2.6 -2.8 -4.3 -2.7 -3.6 -3.2 
 (0.4) (1.9) (1.5) (1.7) (2.3) (2.1) (1.9) (2.3) (2.2) (2.7) 
           

0.94 -0.7 -3.9 -5.6 -5.8 -6.9 -9.6 -9.0 -9.3 -9.1 -8.0 
 (0.5) (1.0) (1.0) (0.4) (1.5) (0.9) (0.8) (1.2) (1.1) (1.1) 
           

0.98 -2.3 -6.3 -7.9 -9.7 -10.0 -10.8 -11.0 -12.1 -11.7 -11.7 
 (-0.4) (-1.3) (-2.0) (-2.3) (-3.1) (-2.6) (-3.3) (-3.1) (-4.8) (-5.0) 
           

1.00  2.3  4.0  3.2  3.2  2.9  2.7  4.3  2.2  2.3  2.3 
 (0.9) (1.8) (1.6) (1.7) (2.5) (2.5) (3.0) (2.0) (2.0) (2.8) 

 

                                                 
& Βλέπε την υποσηµείωση (&) του Πίνακα D4. 
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Πίνακας D18: 
FC2, IGARCH Σφάλµατα& 

 Ορίζοντας Πρόβλεψης 
λmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.70  1.6  2.2  3.5  3.5  3.6  4.1  3.6  3.9  3.7  3.9 

 (1.2) (1.3) (1.9) (1.9) (2.0) (1.5) (1.9) (1.7) (2.1) (1.8) 
           

0.74  3.0  2.9  4.2  2.9  4.2  3.5  3.5  4.5  2.8  3.1 
 (1.4) (1.7) (2.5) (2.6) (4.4) (4.0) (3.6) (3.7) (2.7) (3.9) 
           

0.78  2.6  2.2  3.8  2.9  2.8  4.2  5.2  3.9  3.2  3.1 
 (1.9) (2.0) (2.4) (1.8) (3.1) (3.2) (3.5) (3.0) (2.8) (3.3) 
           

0.82  0.0  0.4  1.7  2.0  1.7  2.8  1.5  1.3  2.2  1.7 
 (1.1) (1.0) (2.0) (1.8) (1.9) (1.8) (1.1) (2.1) (1.8) (1.4) 
           

0.86  0.9  0.8 -0.7 -1.3 -1.1 -2.2 -1.7 -2.7 -1.3 -2.1 
 (1.7) (2.1) (2.5) (3) (3.6) (2.4) (2.2) (2.4) (2.4) (2.3) 
           

0.90 -0.5 -1.0 -0.9 -2.5 -2.0 -3.2 -1.9 -2.8 -3.4 -4.0 
 (1.8) (2.5) (1.9) (2.9) (4.1) (3.2) (3.8) (3.6) (3.5) (3.6) 
           

0.94 -2.4 -4.6 -5.1 -4.8 -4.7 -5.9 -6.0 -6.2 -6.5 -5.5 
 (0.5) (0.4) (1.1) (0.4) (0.9) (1.1) (0.6) (0.8) (0.8) (0.7) 
           

0.98 -4.4 -5.9 -7.5 -10.1 -10.9 -10.5 -12.6 -12.5 -13.5 -14.2 
 (-0.4) (-1.3) (-2.0) (-2.8) (-4.8) (-5.1) (-4.2) (-6) (-5.7) (-5.5) 
           

1.00  3.1  3.0  4.0  3.7  3.6  4.7  4.8  4.6  3.2  3.5 
 (1.9) (2.8) (3.7) (4.1) (4.3) (4.3) (4.9) (4.9) (5.0) (5.7) 

 

                                                 
& Βλέπε την υποσηµείωση (&) του Πίνακα D4. 
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Πίνακας D19: 
FC2, t(2) Σφάλµατα& 

 Ορίζοντας Πρόβλεψης 
λmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.70  3.6  5.4  6.7  6.2  5.3  5.2  6.3  5.4  5.8  5.8 

 (0.6) (0.5) (0.3) (0.6) (0.5) (0.6) (0.8) (0.9) (0.7) (0.8) 
           

0.74  4.1  4.6  5.3  5.9  5.1  6.1  6.2  4.8  5.1  4.9 
 (0.6) (0.2) (0.6) (0.2) (0.4) (0.8) (0.7) (0.5) (0.9) (0.5) 
           

0.78  1.7  2.1  2.5  4.0  3.6  3.3  4.1  3.7  4.7  5.1 
 (0.4) (0.9) (0.9) (0.6) (0.6) (1.3) (1.1) (1.3) (1.4) (1.2) 
           

0.82  0.5  0.1  1.4  0.4  1.4  2.2  2.2  1.0  2.0  2.0 
 (0.4) (0.6) (0.6) (0.6) (0.9) (0.8) (1.2) (1.0) (1.0) (1.2) 
           

0.86 -1.7  0.5 -1.7 -0.6 -0.6 -0.2 -0.5  0.9  0.7  1.2 
 (0.9) (1.3) (0.9) (1.3) (1.1) (1.3) (1.2) (1.3) (1.2) (1.6) 
           

0.90 -3.0 -4.0 -4.0 -3.0 -3.7 -3.1 -2.6 -4.2 -3.9 -3.8 
 (2.4) (2.3) (2.9) (3.6) (3.7) (3.4) (3.9) (3.8) (4.0) (4.0) 
           

0.94 -4.1 -5.7 -6.3 -7.3 -5.9 -5.8 -5.5 -5.8 -4.6 -6.1 
 (1.8) (2.1) (2.8) (2.3) (2.7) (3.7) (3.5) (4.0) (4.1) (5.1) 
           

0.98 -8.6 -10.5 -11.5 -12.6 -12.1 -12.2 -12.2 -12.4 -13.0 -12.7 
 (-1.9) (-3.3) (-4.1) (-3.0) (-4.2) (-3.5) (-4) (-3.5) (-3.9) (-4.7) 
           

1.00  1.9  1.3  1.3  1.6  1.3  0.8  1.3  1.5  1.2  1.6 
 (0.5) (0.7) (0.8) (0.9) (1.2) (1.3) (0.6) (1.0) (1.3) (1.2) 

 
 

Πίνακας D20: 
10% IQR της Άσκησης Πρόβλεψης Εκτός-∆είγµατος (Περίοδος A) 

Ορίζοντας 
Πρόβλεψης 

 
VAR 

 
RR 

 
% ∆ιαφορά 

1 0.865 0.883 2.163 
2 1.423 1.491 4.825 
3 1.886 1.960 3.952 
4 2.401 2.438 1.578 
5 2.774 2.883 3.950 
6 3.105 3.249 4.656 
7 3.643 3.759 3.167 
8 4.037 4.053 0.394 
9 4.326 4.486 3.706 

10 4.745 5.038 6.178 
 

                                                 
& Βλέπε την υποσηµείωση (&) του Πίνακα D4. 
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Πίνακας D21: 

10% IQR της Άσκησης Πρόβλεψης Εκτός-∆είγµατος (Περίοδος B) 
Ορίζοντας 
Πρόβλεψης 

 
FD 

 
RR 

 
% ∆ιαφορά 

1 0.462 0.479 -7.306 
2 0.736 0.724 2.290 
3 1.036 0.989 4.783 
4 1.258 1.254 0.259 
5 1.456 1.455 0.029 
6 1.636 1.613 0.866 
7 1.768 1.796 -0.878 
8 1.962 1.954 0.203 
9 2.140 2.064 1.782 

10 2.276 2.253 0.446 
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E. Παράρτηµα Κεφαλαίου 6 

 

Ε.1 Απόδειξη της Πρότασης 6.1 
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Ε.2 Απόδειξη της Πρότασης 6.2 
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st

2
st ++ −  και το ])e[(E 222

st σ−+   είναι θετικά ορισµένα εξ’ορισµού, η 

πρόταση θα έχει αποδειχθεί αν δείξουµε ότι το ])ĥe[(E 22
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Άρα, το ])ĥe[(E 22
st

2
st ++ −  είναι µια αύξουσα συνάρτηση της s  και η πρόταση έχει 

αποδειχθεί. 

Ε.3 ∆ιαγράµµατα 

∆ιάγραµµα E1:  
Τιµές και Πρώτες ∆ιαφορές των Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών  
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 E.4 Πίνακες 
Πίνακας E1:  

Εµπειρικό Μέγεθος  (Στατικές Προβλέψεις, Κανονική Κατανοµή). Ονοµαστικό Μέγεθος 5% 
 T=300 T=600 T=900 T=1200 

Τεστ P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 
OOS-F 0.08 0.07 0.05 0.05 0.06 0.08 0.07 0.05 0.06 0.05 0.07 0.06 

S1 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05 0.04 0.05 0.06 
OOS-t 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.05 
F-Τεστ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MGN 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 
MR 0.13 0.14 0.14 0.12 0.14 0.12 0.13 0.13 0.11 0.13 0.12 0.10 

S1-DM 0.06 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 
S2 0.24 0.25 0.27 0.25 0.26 0.34 0.25 0.30 0.38 0.26 0.30 0.25 
S2* 0.17 0.20 0.23 0.21 0.23 0.34 0.25 0.27 0.38 0.22 0.30 0.25 
S3 0.21 0.25 0.26 0.25 0.29 0.33 0.31 0.30 0.32 0.27 0.33 0.34 

VDW 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.09 0.06 
 
 

Πίνακας E2:  
Εµπειρικό Μέγεθος  (Στατικές Προβλέψεις, t(5)-Κατανοµή). Ονοµαστικό Μέγεθος 5% 

 T=300 T=600 T=900 T=1200 
Τεστ P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

OOS-F 0.05 0.06 0.05 0.11 0.11 0.06 0.11 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 
S1 0.02 0.09 0.08 0.10 0.09 0.05 0.09 0.05 0.04 0.06 0.05 0.06 

OOS-t 0.56 0.07 0.06 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.06 
F-Τεστ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MGN 0.00 0.02 0.01 0.06 0.05 0.02 0.05 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 
MR 0.00 0.11 0.17 0.13 0.12 0.15 0.14 0.13 0.13 0.10 0.10 0.16 

S1-DM 0.01 0.05 0.02 0.06 0.04 0.01 0.06 0.03 0.01 0.04 0.02 0.01 
S2 0.39 0.26 0.28 0.42 0.54 0.60 0.44 0.58 0.70 0.53 0.65 0.39 
S2* 0.26 0.23 0.26 0.38 0.50 0.60 0.44 0.55 0.70 0.48 0.65 0.38 
S3 0.14 0.43 0.49 0.38 0.46 0.50 0.43 0.50 0.58 0.45 0.51 0.69 

VDW 0.03 0.11 0.13 0.18 0.22 0.21 0.20 0.21 0.25 0.20 0.26 0.13 
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Πίνακας E3:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του OOS-F in Percentages (Κανονική Κατανοµής, Στατικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 40.0 51.0 68.0 58.0 71.0 83.0 68.0 81.0 93.0 73.0 85.0 97.0 
 0.895 55.0 67.0 81.0 73.0 85.0 95.0 82.0 92.0 98.0 89.0 97.0 100.0 
 0.9 56.0 66.0 81.0 76.0 85.0 96.0 85.0 93.0 98.0 90.0 97.0 100.0 

0.2 0.72 54.0 64.0 79.0 70.0 82.0 92.0 80.0 90.0 98.0 85.0 93.0 99.0 
 0.77 63.0 72.0 87.0 77.0 89.0 96.0 88.0 96.0 99.0 91.0 97.0 100.0 
 0.8 68.0 78.0 90.0 84.0 93.0 98.0 91.0 97.0 100.0 94.0 98.0 100.0 

0.5 0.15 54.0 62.0 73.0 64.0 73.0 84.0 71.0 80.0 90.0 76.0 84.0 93.0 
 0.45 68.0 73.0 81.0 76.0 83.0 91.0 83.0 89.0 95.0 88.0 92.0 95.0 
 0.5 72.0 74.0 81.0 79.0 86.0 92.0 86.0 90.0 95.0 89.0 93.0 96.0 

 
 

Πίνακας E4:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του S1  (Κανονική Κατανοµή, Στατικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 21.0 31.0 46.0 25.0 41.0 61.0 31.0 53.0 79.0 38.0 57.0 81.0 
 0.895 33.0 46.0 65.0 48.0 63.0 83.0 58.0 78.0 94.0 69.0 84.0 96.0 
 0.9 32.0 46.0 62.0 49.0 65.0 84.0 62.0 81.0 95.0 72.0 86.0 97.0 

0.2 0.72 24.0 37.0 55.0 30.0 48.0 73.0 40.0 64.0 86.0 46.0 67.0 91.0 
 0.77 34.0 45.0 65.0 44.0 61.0 82.0 53.0 77.0 94.0 61.0 80.0 94.0 
 0.8 43.0 55.0 71.0 57.0 69.0 88.0 67.0 83.0 96.0 76.0 88.0 95.0 

0.5 0.15 22.0 31.0 46.0 20.0 28.0 52.0 25.0 43.0 70.0 28.0 45.0 68.0 
 0.45 37.0 44.0 55.0 41.0 48.0 66.0 48.0 62.0 76.0 54.0 61.0 72.0 
 0.5 44.0 47.0 56.0 48.0 54.0 67.0 55.0 65.0 77.0 61.0 65.0 71.0 

 



 188

Πίνακας E5:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του OOS-t (Κανονική Κατανοµή, Στατικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 5.0 15.0 32.0 16.0 28.0 54.0 19.0 41.0 69.0 25.0 49.0 76.0 
 0.895 4.0 13.0 32.0 11.0 27.0 62.0 16.0 45.0 81.0 24.0 54.0 88.0 
 0.9 3.0 12.0 31.0 11.0 27.0 63.0 16.0 45.0 83.0 25.0 56.0 90.0 

0.2 0.72 8.0 26.0 47.0 24.0 41.0 68.0 33.0 57.0 80.0 41.0 65.0 87.0 
 0.77 7.0 24.0 48.0 21.0 42.0 71.0 29.0 60.0 86.0 41.0 68.0 92.0 
 0.8 7.0 24.0 52.0 20.0 44.0 75.0 30.0 64.0 89.0 41.0 72.0 95.0 

0.5 0.15 21.0 38.0 52.0 34.0 46.0 67.0 42.0 55.0 75.0 48.0 65.0 80.0 
 0.45 13.0 32.0 46.0 26.0 43.0 64.0 34.0 53.0 74.0 42.0 61.0 80.0 
 0.5 12.0 29.0 47.0 24.0 41.0 63.0 32.0 52.0 74.0 38.0 59.0 78.0 

 
 

Πίνακας E6:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του MGN (Κανονική Κατανοµή, Στατικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 23.0 36.0 52.0 33.0 49.0 67.0 40.0 59.0 83.0 44.0 64.0 87.0 
 0.895 35.0 51.0 68.0 55.0 69.0 86.0 63.0 82.0 96.0 73.0 89.0 98.0 
 0.9 33.0 51.0 68.0 55.0 71.0 88.0 66.0 84.0 96.0 76.0 90.0 98.0 

0.2 0.72 29.0 45.0 64.0 42.0 59.0 79.0 51.0 72.0 90.0 58.0 77.0 95.0 
 0.77 38.0 56.0 73.0 54.0 72.0 88.0 64.0 84.0 97.0 71.0 88.0 98.0 
 0.8 45.0 62.0 79.0 64.0 79.0 92.0 76.0 89.0 98.0 82.0 94.0 99.0 

0.5 0.15 27.0 43.0 56.0 36.0 51.0 70.0 44.0 58.0 79.0 51.0 68.0 84.0 
 0.45 43.0 54.0 64.0 54.0 65.0 79.0 61.0 74.0 87.0 69.0 79.0 89.0 
 0.5 49.0 56.0 66.0 58.0 70.0 81.0 66.0 77.0 88.0 72.0 83.0 90.0 
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Πίνακας E7:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του OOS-F (t(5)-Κατανοµή, Στατικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 40.0 47.0 56.0 44.0 54.0 70.0 56.0 68.0 80.0 65.0 76.0 86.0 
 0.895 50.0 57.0 70.0 64.0 72.0 86.0 73.0 84.0 93.0 80.0 90.0 96.0 
 0.9 50.0 58.0 71.0 64.0 74.0 88.0 75.0 85.0 95.0 81.0 91.0 96.0 

0.2 0.72 48.0 54.0 62.0 54.0 61.0 74.0 64.0 74.0 82.0 70.0 79.0 86.0 
 0.77 54.0 61.0 70.0 64.0 71.0 82.0 74.0 83.0 88.0 78.0 86.0 92.0 
 0.8 60.0 65.0 74.0 71.0 77.0 87.0 81.0 87.0 92.0 85.0 90.0 94.0 

0.5 0.15 48.0 49.0 53.0 47.0 50.0 58.0 52.0 59.0 62.0 55.0 60.0 65.0 
 0.45 57.0 59.0 60.0 60.0 63.0 66.0 67.0 67.0 70.0 68.0 70.0 73.0 
 0.5 62.0 61.0 62.0 65.0 67.0 68.0 70.0 71.0 71.0 72.0 73.0 74.0 

 
 

Πίνακας E8:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του S1 (t(5)-Κατανοµή, Στατικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 51.0 22.0 28.0 21.0 27.0 50.0 24.0 44.0 64.0 31.0 45.0 63.0 
 0.895 60.0 32.0 44.0 38.0 46.0 68.0 46.0 64.0 81.0 54.0 69.0 83.0 
 0.9 59.0 33.0 45.0 41.0 48.0 70.0 49.0 67.0 84.0 58.0 71.0 86.0 

0.2 0.72 57.0 24.0 30.0 22.0 26.0 51.0 26.0 46.0 66.0 34.0 46.0 61.0 
 0.77 61.0 30.0 37.0 31.0 36.0 60.0 39.0 55.0 72.0 45.0 57.0 72.0 
 0.8 64.0 37.0 43.0 45.0 48.0 66.0 50.0 63.0 77.0 55.0 67.0 77.0 

0.5 0.15 51.0 18.0 21.0 14.0 14.0 33.0 15.0 29.0 45.0 17.0 25.0 34.0 
 0.45 60.0 28.0 28.0 28.0 28.0 43.0 32.0 42.0 53.0 34.0 38.0 43.0 
 0.5 63.0 33.0 32.0 35.0 34.0 46.0 38.0 45.0 53.0 40.0 43.0 45.0 
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Πίνακας E9:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του OOS-t (t(5)-Κατανοµή, Στατικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 0.0 2.0 8.0 8.0 18.0 43.0 13.0 35.0 54.0 24.0 37.0 48.0 
 0.895 0.0 3.0 10.0 7.0 20.0 52.0 12.0 38.0 68.0 23.0 42.0 61.0 
 0.9 0.0 3.0 11.0 7.0 20.0 52.0 12.0 41.0 69.0 24.0 44.0 66.0 

0.2 0.72 1.0 4.0 15.0 14.0 25.0 51.0 21.0 45.0 62.0 32.0 43.0 55.0 
 0.77 1.0 4.0 17.0 12.0 26.0 55.0 18.0 45.0 66.0 32.0 45.0 60.0 
 0.8 1.0 6.0 19.0 11.0 29.0 58.0 18.0 46.0 70.0 32.0 48.0 65.0 

0.5 0.15 1.0 12.0 24.0 22.0 30.0 46.0 27.0 43.0 48.0 34.0 40.0 47.0 
 0.45 1.0 9.0 20.0 16.0 25.0 42.0 20.0 37.0 47.0 28.0 35.0 43.0 
 0.5 1.0 8.0 20.0 14.0 24.0 41.0 18.0 35.0 46.0 27.0 36.0 42.0 

 
 

Πίνακας E10:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του MGN (t(5)-Κατανοµή, Στατικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 53.0 30.0 34.0 22.0 26.0 55.0 28.0 44.0 64.0 35.0 46.0 68.0 
 0.895 61.0 39.0 49.0 40.0 46.0 72.0 48.0 64.0 83.0 55.0 71.0 88.0 
 0.9 61.0 39.0 49.0 42.0 48.0 74.0 50.0 66.0 85.0 58.0 73.0 91.0 

0.2 0.72 58.0 33.0 39.0 25.0 31.0 59.0 32.0 50.0 68.0 43.0 53.0 72.0 
 0.77 61.0 40.0 46.0 34.0 40.0 68.0 45.0 59.0 78.0 52.0 65.0 83.0 
 0.8 65.0 45.0 52.0 47.0 51.0 73.0 54.0 68.0 83.0 60.0 74.0 88.0 

0.5 0.15 54.0 29.0 34.0 18.0 26.0 44.0 26.0 41.0 50.0 34.0 41.0 55.0 
 0.45 60.0 41.0 42.0 34.0 38.0 52.0 39.0 50.0 58.0 45.0 51.0 62.0 
 0.5 64.0 43.0 46.0 39.0 43.0 56.0 46.0 52.0 59.0 49.0 54.0 63.0 
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Πίνακας E11:  
Εµπειρικό Μέγεθος  (∆υναµικές Προβλέψεις, Κανονική Κατανοµή). Ονοµαστικό Μέγεθος 5% 

 T=300 T=600 T=900 T=1200 
Τεστ P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

OOS-F 0.07 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 
S1 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

OOS-t 0.09 0.08 0.08 0.08 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 
F-Τεστ 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MGN 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MR 0.01 0.11 0.71 0.11 0.71 0.88 0.55 0.86 0.93 0.74 0.89 0.94 

S1-DM 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
S2 0.34 0.40 0.50 0.38 0.51 0.64 0.40 0.56 0.71 0.47 0.61 0.74 
S2* 0.23 0.31 0.45 0.30 0.46 0.64 0.40 0.51 0.71 0.42 0.61 0.73 
S3 0.19 0.24 0.36 0.24 0.35 0.50 0.30 0.46 0.59 0.36 0.50 0.65 

VDW 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 
 
 

Πίνακας E12:  
Εµπειρικό Μέγεθος  (∆υναµικές Προβλέψεις, t(5)-Κατανοµή). Ονοµαστικό Μέγεθος 5% 

 T=300 T=600 T=900 T=1200 
Τεστ P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

OOS-F 0.17 0.09 0.06 0.08 0.05 0.03 0.05 0.04 0.03 0.06 0.03 0.03 
S1 0.09 0.04 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

OOS-t 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 
F-Τεστ 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MGN 0.05 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 
MR 0.01 0.04 0.41 0.04 0.40 0.75 0.23 0.65 0.83 0.44 0.76 0.84 

S1-DM 0.07 0.04 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 
S2 0.63 0.75 0.89 0.75 0.88 0.95 0.81 0.95 0.99 0.86 0.97 1.00 
S2* 0.49 0.68 0.85 0.67 0.85 0.95 0.81 0.93 0.99 0.84 0.97 1.00 
S3 0.25 0.33 0.42 0.32 0.42 0.51 0.35 0.43 0.54 0.38 0.47 0.58 

VDW 0.11 0.12 0.17 0.13 0.15 0.20 0.12 0.19 0.22 0.15 0.17 0.25 
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Πίνακας E13:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του OOS-F (Κανονική Κατανοµή, ∆υναµικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 19.0 12.0 9.0 10.0 4.0 2.0 6.0 4.0 1.0 3.0 1.0 0.0 
 0.895 29.0 23.0 25.0 31.0 27.0 22.0 34.0 28.0 23.0 34.0 27.0 24.0 
 0.9 51.0 48.0 42.0 57.0 51.0 47.0 61.0 55.0 44.0 63.0 54.0 43.0 

0.2 0.72 27.0 19.0 12.0 18.0 10.0 6.0 14.0 6.0 2.0 9.0 4.0 2.0 
 0.77 38.0 29.0 23.0 30.0 25.0 18.0 28.0 21.0 15.0 29.0 18.0 12.0 
 0.8 57.0 46.0 39.0 56.0 44.0 32.0 56.0 38.0 27.0 51.0 32.0 24.0 

0.5 0.15 34.0 28.0 17.0 29.0 18.0 10.0 21.0 13.0 7.0 18.0 10.0 5.0 
 0.45 45.0 40.0 30.0 45.0 35.0 26.0 40.0 30.0 26.0 39.0 30.0 19.0 
 0.5 36.0 22.0 17.0 23.0 18.0 18.0 20.0 15.0 16.0 18.0 15.0 16.0 

 
 

Πίνακας E14:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του OOS-t (Κανονική Κατανοµή, ∆υναµικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 7.0 8.0 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 
 0.895 7.0 8.0 9.0 7.0 6.0 6.0 8.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 
 0.9 10.0 19.0 28.0 19.0 26.0 32.0 21.0 28.0 28.0 26.0 29.0 31.0 

0.2 0.72 8.0 8.0 6.0 7.0 7.0 4.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 5.0 
 0.77 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 
 0.8 14.0 24.0 24.0 20.0 23.0 24.0 21.0 23.0 21.0 19.0 20.0 18.0 

0.5 0.15 9.0 7.0 7.0 7.0 6.0 5.0 6.0 6.0 7.0 5.0 6.0 5.0 
 0.45 7.0 8.0 6.0 5.0 7.0 5.0 7.0 6.0 4.0 5.0 4.0 4.0 
 0.5 14.0 12.0 12.0 12.0 8.0 9.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 6.0 
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Πίνακας E15:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του OOS-F (t(5)-Κατανοµή, ∆υναµικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 29.0 24.0 17.0 23.0 16.0 10.0 18.0 11.0 6.0 14.0 10.0 4.0 
 0.895 35.0 33.0 29.0 39.0 34.0 29.0 38.0 32.0 27.0 39.0 31.0 25.0 
 0.9 45.0 41.0 32.0 52.0 47.0 34.0 53.0 40.0 32.0 49.0 40.0 30.0 

0.2 0.72 39.0 27.0 20.0 30.0 23.0 17.0 26.0 18.0 12.0 23.0 14.0 9.0 
 0.77 42.0 35.0 27.0 39.0 34.0 23.0 36.0 28.0 21.0 35.0 26.0 18.0 
 0.8 43.0 36.0 32.0 41.0 29.0 28.0 36.0 25.0 33.0 32.0 22.0 17.0 

0.5 0.15 45.0 34.0 26.0 39.0 30.0 19.0 33.0 24.0 15.0 31.0 23.0 14.0 
 0.45 49.0 42.0 34.0 46.0 40.0 26.0 45.0 32.0 25.0 41.0 36.0 25.0 
 0.5 22.0 45.0 38.0 17.0 41.0 30.0 44.0 35.0 40.0 39.0 31.0 22.0 

 
 

Πίνακας E16:  
Ποσοστιαία «Προσαρµοσµένη στο Μέγεθος» Ισχύς του OOS-t (t(5) Κατανοµή, ∆υναµικές Προβλέψεις) 

  T=300 T=600 T=900 T=1200 
a b P/R=0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

0.1 0.85 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 
 0.895 6.0 7.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 4.0 5.0 
 0.9 9.0 16.0 20.0 12.0 22.0 23.0 16.0 21.0 24.0 20.0 25.0 26.0 

0.2 0.72 7.0 9.0 6.0 7.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 4.0 
 0.77 9.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 7.0 4.0 5.0 6.0 4.0 
 0.8 13.0 16.0 17.0 14.0 18.0 18.0 17.0 15.0 22.0 14.0 15.0 17.0 

0.5 0.15 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 
 0.45 6.0 7.0 4.0 7.0 5.0 6.0 7.0 5.0 4.0 6.0 6.0 4.0 
 0.5 7.0 6.0 8.0 7.0 11.0 12.0 17.0 14.0 16.0 13.0 12.0 13.0 
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Πίνακας E17:  
Περιγραφικά Στατιστικά των Πρώτων ∆ιαφορών των Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών 

 ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ Μ.ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ 
Μέσος -0.0197 -0.0438 0.0420 0.0685 -0.0518 
∆ιάµεσος -0.0297 0.0000 0.0226 -0.0263 -0.0216 
Μέγιστο 2.5505 7.7413 8.1133 6.5461 7.3974 
Ελάχιστο -4.1551 -6.8252 -4.4877 -6.5869 -5.6911 

Τ. Απόκλιση 0.5523 1.4083 1.4656 1.3607 1.4063 
Ασυµµετρία -0.4210 0.1031 0.4801 0.3847 0.2609 
Κύρτωση 7.9541 5.4907 5.1336 5.5867 6.0920 

Παρατηρήσεις 863 863 863 863 863 
 

Πίνακας E18:  
Αποτελέσµατα Εκτίµησης του GARCH(1,1) Μοντέλου (από 14/3/1973 ως 17/6/1981) 

 w a b 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 0.0557 
(0.0133) 

0.2597 
(0.0243) 

0.5442 
(0.0622) 

ΓΑΛΛΙΑ 0.1372 
(0.0262) 

0.3470 
(0.05447) 

0.6137 
(0.0437) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.2007 
(0.0446) 

0.2973 
(0.0492) 

0.6149 
(0.0533) 

ΙΑΠΩΝΙΑ 0.0076 
(0.0035) 

0.0530 
(0.0076) 

0.9443 
(0.0069) 

Μ.ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ 0.1883 
(0.0725) 

0.1160 
(0.0466) 

0.7323 
(0.0985) 

     Οι εκτιµηµένες τυπ. Αποκλίσεις δίνονται στις παρενθέσεις. 
     Όλες οι εκτιµήσεις είναι στατιστικά σηµαντικές µε α=5%. 

 
Πίνακας E19:  

Τιµές των Τεστ, Εβδοµαδιαία ∆εδοµένα 
Recursive ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ Μ.ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ 

 Στατιστικό Στατιστικό Στατιστικό Στατιστικό Στατιστικό 
OOS-F 12.276*** -39.178 -18.195 6.750*** 27.756*** 

S1 0.412* -1.134 -0.758 0.292 0.762** 
OOS-t 0.411* -3.137 -1.860 -0.327 1.187** 

      
Rolling ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ Μ.ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ 

 Στατιστικό Στατιστικό Στατιστικό Στατιστικό Στατιστικό 
OOS-F 16.482*** -28.198 -13.683 11.476*** 15.131*** 

S1 0.616* -1.091 -0.686 0.532* 0.440* 
OOS-t 1.057** -2.277 -1.485 0.810** 0.510* 

*** δηλώνει απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης ίσης προβλεπτικής ακρίβειας µε α=1%. 
**   δηλώνει απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης ίσης προβλεπτικής ακρίβειας µε α=5%. 
*     δηλώνει απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης ίσης προβλεπτικής ακρίβειας µε α=10%. 

 
Πίνακας E20:  

Τιµές των Τεστ, Ηµερήσια ∆εδοµένα, Recursive Μέθοδος 
Recursive ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ Μ.ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ 

 Στατιστικό Στατιστικό Στατιστικό Στατιστικό Στατιστικό 
OOS-F 153.671*** -77.076 145.071*** 12.856*** 111.595*** 

S1 0.441 -0.479 0.674* 0.049 0.580 
OOS-t 2.852*** -0.735 4.291*** 0.188 2.980*** 

*** δηλώνει απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης ίσης προβλεπτικής ακρίβειας µε α=1%. 
**   δηλώνει απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης ίσης προβλεπτικής ακρίβειας µε α=5%. 
*     δηλώνει απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης ίσης προβλεπτικής ακρίβειας µε α=10%. 
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F. «Γέννηση» Τυχαίων ∆ιανυσµάτων από µια Πολυµεταβλητή 

Κανονική Κατανοµή 

 

Έστω ότι η )X,..,X,X(X n21=  ακολουθεί µια πολυµεταβλητή κανονική κατανοµή 

),(N Σµ  όπου ),..,,( n21 µµµ=µ  είναι το διάνυσµα του µέσου και Σ  είναι η µήτρα 

συνδιακυµάνσεων: 
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και συµµετρική. Αφού η Σ  είναι θετικά ορισµένη και συµµετρική, υπάρχει ένας 

µοναδικός κάτω τριγωνικός πίνακας 
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C  τέτοιος ώστε: 

TCC=Σ   (F.1) 

Τότε, το διάνυσµα X  µπορεί να γραφεί ως εξής: 

µ+= CZX   (F.2) 

όπου )Z,..,Z,Z(Z n21=  είναι ένα κανονικό διάνυσµα µε µηδενικό µέσο και µοναδιαία 

µήτρα συνδιακυµάνσεων. Εποµένως, όλα τα στοιχεία της ,Zi  n,..,2,1i =  ακολουθούν τη 

τυποποιηµένη κανονική κατανοµή ).1,0(N   

Τα στοιχεία του πίνακα C  µπορούν να υπολογιστούν από τις εξισώσεις (F.1) και (F.2). 

Αποδεικνύεται ότι: 
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Εποµένως, προκειµένου να παράγουµε τυχαία διανύσµατα από µια πολυµεταβλητή 

),(N Σµ , χρησιµοποιούµε τον ακόλουθο αλγόριθµο: 

Αλγόριθµος:  

1. Παραγωγή )Z,..,Z,Z(Z n21=  από )1,0(N   

2. Υπολογισµός του πίνακα C  από τις εξισώσεις (F.1) και (F.2).  

3. µ+= CZX   

 

Για τη διµεταβλητή περίπτωση, τα στοιχεία του C  είναι: 
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