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ABSTRACT

Ioannis Koutsogilas

Bayesian and non-Bayesian Methods for stock predictability
October, 2019

The present work is described as a systematic study for the predictability of
stock derivatives using moving average models, autoregressive models and
Bayesian Statistical methods.
The first part of the work contains the theory of autoregressive and moving
average models, as well as an extensive theory for the predictability of stock
indices with the aid of utility functions.
The second part is a thematic module on forecasting stock indices using
Bayesian statistics. In particular, Bayesian Model Averaging method is fully
described, aiming to assess the importance of predictive variables of stock
market indices. The part is concluded with full theory of Monte Carlo
process.
The last section contains the application of developed theory in R
programming environment.
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Η παρούσα εργασία αποτελεί συστηματική μελέτη της προβλεψιμότητας
χρηματιστηριακών παραγώγων με χρήση στατιστικών μοντέλων μεταβλητού
μέσου

όρου,

αυτοπαλίνδρομων
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μεθόδων

Μπεϋζιανής

στατιστικής.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται η θεωρία αυτοπαλίνδρομων και
μοντέλων κινητού μέσου όρου, καθώς και εκτενής θεωρία για την
προβλεψιμότητα χρηματιστηριακών δεικτών με τη χρήση συναρτήσεων
χρησιμότητας.
Το δεύτερο μέρος αποτελεί θεματική ενότητα πρόβλεψης χρηματιστηριακών
δεικτών

με

τη

αποκρυσταλλώνονται

χρήση
η

Μπεϋζιανής

μέθοδος

στατιστικής.

Bayesian

Model

Συγκεκριμένα,
Averaging

περί

σημαντικότητας των παραμέτρων πρόβλεψης των χρηματιστηριακών δεικτών.
Στη συνέχεια αναπτύσσεται η θεωρία των διαδικασιών Monte Carlo.
Το τελευταίο κομμάτι περιλαμβάνει την εφαρμογή των όσων αναπτύχθηκαν
σε προγραμματιστικό περιβάλλον R.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1–Μ ΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ Μ ΟΝΤΕΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Κ ΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ
Η γενική

υπόθεση για αυτά τα μοντέλα είναι ότι οποιαδήποτε δεδομένα

χρονοσειρών μπορούν να αναπαρασταθούν ως το άθροισμα δύο διαφορετικών
όρων: του ντετερμινιστικού και του στοχαστικού (τυχαίου). Ο πρώτος
διαμορφώνεται ως συνάρτηση του χρόνου ενώ για το δεύτερο υποθέτουμε ότι
κάποιος τυχαίος θόρυβος που προστίθεται στο ντετερμινιστικό σήμα παράγει
την στοχαστική συμπεριφορά της χρονοσειράς. Μία πολύ σημαντική υπόθεση
είναι ότι παράγεται ο τυχαίος θόρυβος ανεξάρτητα α πό τη διαδικασία.
Ωστόσο, στην πράξη αυτή η υπόθεση παραβιάζεται συχνά. Δηλαδή, συνήθως
διαδοχικές παρατηρήσεις δείχνουν εξάρτηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι
μέθοδοι πρόβλεψης βασίζονται στην εκθετική εξομάλυνση η οποία μπορεί
να είναι αναποτελεσματική και ενίοτε ακατάλληλη επειδή δεν επωφελείται
από την σειρά εξάρτησης των παρατηρήσεων με τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο. Σε αυτό το κεφάλαιο θα διερευνήσουμε μια γενική τάξη μοντέλων που
ονομάζονται μοντέλα κινούμενου μέσου (MA) ή μοντέλα ARIMA (επίσης
γνωστά ως μοντέλα Box-Jenkins).
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ
Στη στατιστική μοντελοποίηση, ασχολούμαστε συχνά με μια ατελ είωτη
αναζήτηση της εξεύρεσης της αδιαμφισβήτητης πραγματικής σχέσης μεταξύ
της εξαρτημένης μεταβλητής και των ανεξάρτητων ή επε ξηγηματικών
μεταβλητών. Αυτές οι προσπάθειες έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα μοντέλα
που δεν είναι παρά μόνο προσεγγίσεις της "αληθινής" σχέσης. Αυτό οφείλεται
γενικά στις επιλογές που κάνει ο αναλυτής να διευκολύνει τις προσπάθειες
μοντελοποίησης. Μια υπόθεση είναι η παραδοχή της γραμμικότητας. Ένα
γραμμικό φίλτρο, για παράδειγμα, είναι μια γραμμική λειτουργία από μια
χρονολογική σειρά σε μια άλλη χρονολογική σειρά 𝑦𝑡 ,
∞

𝑦𝑡 = 𝐿(𝑥𝑡 ) = ∑ 𝜓𝑖 𝑥𝑡−𝑖 (1.1)
𝜄=−∞

με 𝑡 =. . . , −1,0,1, … Από την άποψη αυτή, το γραμμικό φίλτρο μπορεί να
θεωρηθεί ως μία "διαδικασία" που μετατρέπει την είσοδο, 𝑥𝑡 , σε έξοδο, 𝑦𝑡 ,
1

και αυτή η μετατροπή δεν είναι στιγμιαία αλλά περιλαμβάνει όλες τις
(τρέχουσες, παρελθούσες και μελλοντικές) τιμές της εισόδου με τη μορφή
αθροίσματος με διαφορετικά "βάρη", {𝜓𝑖 } , σε κάθε 𝑥𝑡 . Επιπλέον, το
γραμμικό φίλτρο στην παραπάνω εξίσωση λέγεται ότι έχει τις ακόλουθες
ιδιότητες:
•

Οι συντελεστές {𝜓𝑖 } δεν εξαρτώνται από το χρόνο

•

η έξοδος 𝑦𝑡 είναι μια γραμμική συνάρτηση της τρέχουσας και της

προηγούμενης τιμής της εισόδου 𝑦𝑡 = 𝜓0 𝑥𝑡 + 𝜓1 𝑥𝑡−1 + ⋯
•

στασιμότητα: ∑∞
𝜄=−∞|𝜓𝑖 | < ∞

Στα γραμμικά φίλτρα, υπό ορισμένες συνθήκες, ορισμένες ιδιότητες των
χρονοσειρών εισόδου αντανακλώνται επίσης στην έξοδο.
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η στασιμότητα μιας χρονοσειράς σχετίζεται με τις στατιστικές της ιδιότητες
του χρόνου. Δηλαδή, με την αυστηρότερη έννοια, μία στάσιμη χρονολογική
σειρά παρουσιάζει παρόμοια "στατιστική συμπεριφορά" στο χρόνο και αυτό
συχνά χαρακτηρίζεται ως μία συνεχής κατανομή πιθανότητας στο χρόνο.
Ωστόσο, είναι συνήθως ικανοποιητικό να εξετάσουμε τις δύο πρώτες ροπές
της χρονοσειράς και να ορίσουμε την στασιμότητα (ή ασθενή στασιμότητα)
ως εξής:
H αναμενόμενη τιμή της χρονοσειράς δεν εξαρτάται από το χρόνο και

η

συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ορίζεται ως το Cov(𝑦𝑡 , 𝑦𝑡+𝑘 ) για οποιαδήποτε
υστέρηση 𝑘 συναρτήσει του k και όχι του χρόνου, καθώς επίσης η οποία
ορίζεται ως 𝛾𝑦 = Cov(𝑦𝑡 , 𝑦𝑡+𝑘 ).
Με αυτόν τον τρόπο, η στασιμότητα μιας χρονοσειράς μπορεί να καθοριστεί
λαμβάνοντας αυθαίρετα "στιγμιότυπα" της διαδικασίας σε διαφορετ ικά
χρονικά σημεία και τηρώντας τη γενική συμπεριφορά των χρονοσειρών. Εάν
παρουσιάζει "παρόμοια" συμπεριφορά, μπορεί κανείς να προχωρήσει με τις
προσπάθειες μοντελοποίησης στο πλαίσιο της υπόθεσης στασιμότητας.

2

ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΞΗΣ P (AUTOREGRESSIVE PROCESS AR(P))
Ένα p-τάξης AR μοντέλο ορίζεται ως:
𝑦𝑡 = 𝛿 + 𝜑1 𝑦𝑡−1 + 𝜑2 𝑦𝑡−2 + ⋯ 𝜑𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 (1.2)
όπου ε𝑡 είναι ο λευκός θόρυβος της διαδικασίας. Μία άλλη αναπαράσταση
μπορεί να δοθεί με τη μορφή Φ(𝛣)𝑦𝑡 = 𝛿 + 𝜀𝑡 , όπου:
Φ(𝛣) = 1 − 𝛷1 𝛣 + 𝛷2 𝛣2 − ⋯ − 𝛷𝑃 𝛣𝑃 (1.3)
είναι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο.
Η διαδικασία AR(p) με χρονοσειρά {𝑦𝑡 } είναι στάσιμη εάν οι ρίζες του
χαρακτηριστικού

πολυωνύμου

{𝑚𝑝 − 𝜑1 𝑚𝑝−1 − 𝜑2 𝑚𝑝−2 − ⋯ − 𝜑𝑝 }

είναι

μικρότερες σε απόλυτη τιμή από το 1. Ωστόσο, υπό την προϋπόθεση αυτή η
χρονοσειρά {𝑦𝑡 } έχει μία απείρως αθροίσιμη MA αναπαράσταση:
∞

𝑦𝑡 = 𝜇 + Ψ(𝛣)𝜀𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝛹𝑖 𝜀𝑡−1 (1.3)
𝑖=0

όπου Ψ(𝛣) = 𝛷(𝛣)−1 με ∑∞
𝜄=0|𝛹𝑖 | < ∞.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΑΞΗΣ Q (MOVING AVERAGE PROCESS MA(Q))
Mια διαδικασία κινούμενου μέσου τάξης q (MA(q)) ορίζεται ως:
𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 − 𝜃1 𝜀𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝜀𝑡−q (1.4)
όπου 𝜀𝑡 η διαδικασία λευκού θορύβου. Μια διαδικασία MA(q) είναι πάντα
στάσιμη. Όσον αφορά στο συντελεστή υστέρησης η MA(q) διαδικασία είναι:
yt = 𝜇 + (1 − 𝜃1 𝛣 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝛣𝑞 )𝜀𝑡
∞

= 𝜇 + (1 − ∑ 𝜃𝑖 𝛣𝑖 ) 𝜀𝑡
𝑖=1

= 𝜇 + 𝛩(𝛣)𝜀𝑡
𝑖
όπου 𝛩(𝛣) = 1 − ∑∞
𝑖=1 𝜃𝑖 𝛣

Επιπλέον, δεδομένου ότι {𝜀𝑡 } είναι ο λευκός θόρυβος, η αναμενόμενη τιμή της
MA(q) διαδικασίας είναι:
3

𝐸 (𝑦𝑡 ) = 𝐸(𝜇 + 𝜀𝑡 − 𝜃1 B − ⋯ − 𝜃𝑞 B q ) = 𝜇 (1.5)
και η διασπορά της:
𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡 ) = 𝛾𝑦 (0) = 𝑉𝑎𝑟(𝜇 + 𝜀𝑡 − 𝜃1 B − ⋯ − 𝜃𝑞 B q )
= 𝜎 2 (1 + 𝜃12 + 𝜃22 + ⋯ + 𝜃𝑞2 )(1.6)
Ομοίως, η αυτοσυσχέτιση στο υστέρησης 𝑘 μπορεί να υπολογιστεί από τον
τύπο:
γ𝑦 (𝑘) = 𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡 , 𝑦𝑡+𝑘 )
= 𝐸[(𝜀𝑡 − 𝜃1 𝜀𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝜀𝑡−q )(𝜃𝑡+𝑘 − 𝜃1 𝜀𝑡+𝑘−1 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝜀𝑡+𝑘−q )]

ΜΙΚΤΗ Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΥ -ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΑΞΗΣ (P,Q)
ARMA(P, Q)
Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού έχουν αναλυθεί οι ειδικές περιπτώσεις της
αναπαράστασης μιας στάσιμης χρονοσειράς η οποία αντιπροσωπεύεται ως
σταθμισμένο άθροισμα άπειρων όρων τυχαίων μεταβλητών. Ο ι διαδικασίες
AR και MA έχουν διαφορετικές και συμπληρωματικές ιδιότητες, οι οποίες
προκύπτουν από τον ορισμό τους, όπου η διαδικασία AR(p) δίνεται από το
χαρακτηριστικό πολυώνυμο υστέρησης Φ(𝛣) = 1 − 𝛷1 𝛣 + 𝛷2 𝛣2 − ⋯ − 𝛷𝑃 𝛣𝑃 .
Ενώ η διαδικασία MA(q) δίνεται από το χαρακτηριστικό πολυώνυμο
𝑖
υστέρησης 𝛩(𝛣) = 1 − ∑∞
𝑖=1 𝜃𝑖 𝛣 . Είναι φυσικό λοιπόν να θεωρηθεί η σύνθεση

των διαδικασιών AR και MA στη μικτή διαδικασία ή αυτοπαλίνδρομη
διαδικασία κινούμενου μέσου [autoregressive moving average process,
ARMA], η οποία ορίζεται ως εξής:
𝛸𝑡 = 𝛿 + 𝜑1 𝑦𝑡−1 + 𝜑1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝜑1 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 − 𝜃1 𝜀𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝜀𝑡−𝑞
𝑝

𝑞

= 𝛿 + ∑ 𝜑𝑖 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 − ∑ 𝜃𝑖 𝜀𝑡−1
𝑖=1

𝑖=𝑞
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ή με χρήση των πολυωνύμων υστέρησης Φ(𝛣)𝑦𝑡 = 𝛿 + 𝛩(𝛣)𝜀𝑡 , όπου 𝜀𝑡 η
διαδικασία λευκού θορύβου.
Η στασιμότητα μίας ARMA διαδικασίας σχετίζεται από τους AR όρους της
διαδικασίας και μπορεί να ελεγχθεί όπως αναφερθήκαμε και παραπάνω,
μέσου του χαρακτηριστικού πολυωνύμου 𝑚𝑝 − 𝜑1 𝑚𝑝−1 − 𝜑2 𝑚𝑝−2 − ⋯ − 𝜑𝑝 =
0. Εάν όλες οι ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου είναι σε απόλυτη τιμή
μικρότερες από ένα, τότε η ARMA(p, q) είναι στάσιμη.
Μ Η ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Τα μοντέλα τύπου ARMA τα οποία προκύπτουν από τα AR και τα MA, είναι
κατάλληλα για στάσιμες χρονοσειρές. Όταν η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη
μπορούμε να την μετατρέψουμε σε στάσιμη και να εφαρμόσουμε το μεικτό
μοντέλο

ARMA. Η στασιμότητα αυτή μπορεί να οφείλεται σε τάσεις που

υπάρχουν στη χρονοσειρά. Για την απαλοιφή της τάσης χρησιμοποιούμε την
απλή μέθοδο των πρώτων διαφορών. Έτσι προκύπτει μία νέα διαδικασία
𝑤𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = (1 − 𝐵)𝑦𝑡 ή μπορούμε να πάρουμε και υψηλότερης τάξης
διαφορές 𝑤𝑡 = (1 − 𝐵)𝑑 𝑦𝑡 , παράγοντας έτσι μία στάσιμη διαδικασία. Ο
συνδυασμός μετασχηματισμού των πρώτων διαφορών σε μια μη -στάσιμη
χρονοσειρά και μοντέλου

ARMA αναφέρεται και ως

ολοκληρωμένο

αυτοπαλίνδρομο μοντέλο κινούμενου μέσου ή ολοκληρωμένο μικτό μοντέλο
[autoregressive integrated moving average model, ARIMA], Το μοντέλο
ARIMA(p, d, q), όπου p,q οι τάξεις των αντίστοιχων AR και MA μοντέλων,
και d η τάξη των διαφορών που χρειαζόμαστε ώστε να καταστεί η διαδικασία
στάσιμη.
Για παράδειγμα, μία διαδικασία πρώτων διαφορών, δηλαδή για 𝑑 = 1
ορίζεται ως εξής:
𝑦𝑡 = 𝑤𝑡 + 𝑦𝑡−1
= 𝑤𝑡 + 𝑤𝑡−1 + 𝑦𝑡−2
= 𝑤𝑡 + 𝑤𝑡−1 + ⋯ + 𝑤1 + 𝑦0
Όπως επίσης ένα ARIMA(p,d,q) μπορεί να γραφεί και με όρους των
χαρακτηριστικών πολυωνύμων 𝛷(𝛣)(1 − 𝛣)𝑑 𝑦𝑡 = 𝛿 + 𝛩(𝛣)𝜀𝑡 .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2–ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η αβεβαιότητα της προβλεψιμότητας των
αποδόσεων χρηματιστηριακών μεταβλητών σε χρόνο συνεχή, που αφορά σε
επενδυτή με βαθύ χρονικό ορίζοντα. Η αβεβαιότητα σχετικά με την
προγνωστική

σχέση

επηρεάζει

τη

βέλτιστη

επιλογή

χαρτοφυλακίου

οδηγώντας σε μία εξάρτηση του επενδυτικού ορίζοντα από την τρέχουσα
κατάσταση

των

δεικτών.

Η

στοχαστική

συνδιακύμανση

μεταξύ

της

αποδοτικότητας των χρηματιστηριακών μεταβλητών και της δυναμικής
μάθησης του επενδυτή, επάγει ουσιαστικώς ένα χρονοδιάγραμμα αγορών για
τις ανάγκες της κάλυψης της επένδυσης. Το ευκαιριακό κόστος της
προβλεψιμότητας είναι αρκετά σημαντικό. Το βασικό ερώτημα είναι το πόσο
πρέπει να επενδύσει ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής στην ισοκατανομή
κεφαλαίων; Κατά σύμβαση, ο επενδυτής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα
πρέπει να επενδύσει σε ίση κατανομή κεφαλαίων, διότι, μακροπρόθεσμα, οι
αποδόσεις άνω του μέσου όρου τείνουν να αντισταθμίζουν τις αποδόσεις
κάτω του μέσου όρου τουλάχιστον. Η στρατηγική αυτή καλείται στρατηγική
χρονικής διαφοροποίησης (time diversification). Όταν όμως οι αποδόσεις των
μετοχών είναι προβλέψιμες, η βέλτιστη κατανομή των αποθεμάτων εξαρτάται
άμεσα από τον επενδυτικό ορίζοντα. Το σύνολο των επενδυτικών ευκαιριών
λοιπόν, είναι στοχαστικό και η διαχρονική ζήτηση αντιστάθμισης κινδύνου
μεταφέρεται στο επίκεντρο της δυναμικής της κεφαλαιακής κατανομής.
Στο

κεφάλαιο

αυτό

λοιπόν

εκτιμάται

ο

τρόπος

με

τον

οποίο

η

προβλεψιμότητα της απόδοσης των μετοχών επηρεάζει τις διαχρονικές
ανάγκες κεφαλαιακής αντιστάθμισης καθώς και τους κανόνες δυναμικής
βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου. Επίσης, επανεξετάζεται η εγκυρότητα της
στρατηγικής

χρονικής

διαφοροποίησης

στο

πλαίσιο

της

αβέβαιης

προβλεψιμότητας.
Παρά την ύπαρξη όλο και περισσότερων ενδείξεων για την προβλεψιμότητα
των

αποδόσεων

των

χρηματιστηριακών

δεικτών,

η

ύπαρξη

της

προβλεψιμότητας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό θέμα επιστημονικής
διερεύνησης. Πληθώρα μελετών έχουν εντοπίσει μεταβλητές οι οποίες
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προβλέπουν μελλοντικές αποδόσεις μετοχών με στατιστικά σημαντικό τρό πο.
Οι

πιο

ισχυρές

παρελθοντικές

προγνωστικές

αποδόσεις

μεταβλητές

έχουν

των χρηματιστηριακών

βρεθεί

δεικτών,

ότι

είναι

η απόδοση

μερίσματος και ο δείκτης τιμών κερδών της.
Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές των μελετών αυτών καταδεικνύουν τα
προβλήματα της εξόρυξης δεδομένων, τη μη ευρωστία των στατιστικών
δοκιμών και τη λανθασμένη συμπερασματολογία η οποία συνάγεται από
μικρά

δείγματα.

Χαρακτηριστικό

παράδειγμα

είναι

η

εξάρτηση

της

πλειοψηφίας των στατιστικών ελέγχων από την κανονικότητα της κατανομής
των αποδόσεων. Μια υπόθεση, η οποία συνήθως παραβιάζεται στις εμπειρικές
χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Αυτό οδηγεί σε επιστημονική διαμάχη γύρω
από την προβλεψιμότητα των τιμών των αποδόσεων των χρηματιστηριακών
τιμών, καθώς η πρόβλεψη τους κρίνεται αρκετά αβέβαιη. Για κάθε επένδυση
πρέπει να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα αυτή στην επιλογή του βέλτιστου
κανόνα κατανάλωσης και κατανομής του κεφαλαίου.
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Στην οικονομική θεωρία μια από τις πιο σημαντικότερες υποθέσεις είναι ότι
οι άνθρωποι διακρίνονται για την οικονομική τους συμπεριφορά με
ικανοποιητικό και προβλέψιμο τρόπο, θέλοντας να μεγιστοποιήσουν τον
πλούτο τους. Η λογική συμπεριφορά είναι μια βασική παραδοχή για την
πρόοδο και την πραγματοποίηση οικονομικών εικασιών.
Ένα ορθολογικό άτομο,

όσον αφορά τη συμπεριφορά του σχετικά με τα

χρήματά του, πριν επιλύσει οποιαδήποτε οικονομική επιλογή, σκέπτεται τα
προσπελάσιμα δεδομένα, το κόστος, τα πιθανά πλεονεκτήματα.
Παρόλα αυτά, θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το ένα άτομο
επηρεάζεται από την κατάστασή του ή / και κοντά σε ψυχικές καταστάσεις
στο οικογενειακό του περιβάλλον είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη γενική
συμπεριφορά του, μέρος του οποίου είναι και η οικονομική του συμπεριφορά.
Ως εκ τούτου, η οικονομικές υποθέσεις έχουν επικεντρωθεί τις τελευταίες
δεκαετίες και στην διερεύνηση της συμπεριφοράς του ανθρώπου, η οποία
επηρεάζεται τακτικά από κριτήρια μη οικονομικών περιστάσεων, ωστόσο έχει
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νομισματική επίδραση. Οι τομείς αυτοί, που εξαρτώνται από τη διαίρεση της
χρηματοοικονομικής

δράσης

στην

οποία

επικεντρώνονται,

καλούνται

Behavioral Economics and Behavioral Finance.
Στην οικονομική ζωή και τη οικονομική επιστήμη έχει ανακαλυφθεί ότι
περιστασιακά η υπόθεση δεν μπορεί να είναι η ίδια με τον πραγματικό κόσμο .
Ως εκ τούτου, υπάρχουν συχνά έρευνες που εξετάζουν αν μια υπόθεση που
δημιουργήθηκε πρόσφατα είναι επί του παρόντος σημαντική ή έχει αλλάξει
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
Σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση μιας υπόθεσης θα μπορούσε να επιφέρει,
μία από τις συνοδευτικές επιπτώσεις:
(α) την ενοποίηση των οικονομικών πληροφοριών που επηρεάζουν την
οικονομική συμπεριφορά, για παράδειγμα, υπάρχει μια διαδικασία που
δημιουργεί πλεόνασμα, στο σημείο αυτό για αυτή την κατάσταση, μια ισχυρή
οικονομία καθιστά αυτό το σύστημα μη ανταποδοτικό μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι τα άτομα από την οικονομία αυτή
καταλαμβάνουν την αντίληψή τους,
β) από τις βοηθητικές αλλαγές στην οικονομία που επηρεάζουν τη γενική
συμπεριφορά των αναλυτών της αγοράς,
(γ) μη οικονομικές μεταβλητές, για παράδειγμα ψυχικές, κοινωνικές,
πολιτικές κ.ο.κ., που επηρεάζουν τη νομισματική συμπεριφορά.

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Στη οικονομική θεωρία βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση κάθε θεωρίας
στην οποία βασίζονται τα μοντέλα της παρούσας εργασίας
«οικονομικός

άνθρωπος»

(Homo

Economicus).

Ένας

είναι ο

«οικονομικός

άνθρωπος» εκπαιδεύεται σε οικονομικές υποθέσεις, σκέφτεται το όφελός του
και αναζητά πληροφορίες τις οποίες τις αξιοποιεί

με λογικές επιλογές,

δηλαδή επιλογές που προτείνονται από μοντέλα που εξαρτώνται από τις
γνώσεις και τα δεδομένα του. Ως εκ τούτου, ο οικονομικός άνθρωπος δεν
διαπράττει μεθοδικά λάθη.
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Το τελευταίο, προφανώς, όπως συνάγεται από τη σημαντική ερμηνεία αυτής
της θεωρίας δεν σημαίνει ότι είναι αναμφισβήτητο. Λάθος επιλογές γίνονται,
αλλά αυτές γίνονται με μικρή συχνότητα και σε καμία περίπτωση δεν
επαναλαμβάνονται, δηλαδή δεν εμφανίζονται μεθοδικά.
Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομολόγοι που ασχολούνται με την οικονομική
θεωρία και την αξιολόγηση συμπεριφορών ενός ευρέως κοινού δεν είναι
εντελώς αντικειμενικοί, δεδομένου ότι αποδέχονται ότι όλοι έχουν ένα
παρόμοιο βαθμό οικονομικής αντίληψης και δεδομένων, παρόλα αυτά δεν
σταματούν να είναι διαφορετικές προσωπικότητες σταθμίζοντας τα δεδομένα
κάτω από το δικό τους πρίσμα.
Κοινή συνισταμένη όλων των προσεγγίσεων είναι πως ο «οικονομικός
άνθρωπος» ενδιαφέρεται για την

μεγιστοποίηση των

προσδοκώμενων

ωφελειών που αποκομίζει από τις οικονομικές του συναλλαγές, με την
ερμηνεία πως ο καθένας δεν αντιλαμβάνεται το όφελος με τον ίδιο τρόπο.
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η οικονομική θεωρία για να ερμηνεύσει αυτή τη διαφορετική προσέγγιση έχει
εισάγει την έννοια της χρησιμότητας σύμφωνα με την οποία ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες του αναμενόμενου κέρδους που έχει μία
κατηγορία ατόμων αντιστοιχίζει μία συγκεκριμένη συνάρτηση η οποία με
μαθηματικώς αντικειμενικό τρόπο ερμηνεύει το οικονομικό αποτέλεσμα για
κάθε επιλογή.
Είναι γνωστό πως στην κλασική οικονομική θεωρία η μέση απόδοση δίνεται
από τον τύπο:
𝐄𝐔(𝐱) = ∑𝐧𝐢=𝟏 𝐩𝐢 ∗ 𝐮(𝐱𝐢 ) (1)

Στην περίπτωσή μας έχουμε 4 δυνατά αποτελέσματα οπότε ο τύπος γίνεται
EU(x) = p1 ∗ ux1 + p2 ∗ ux2 + p3 ∗ ux3 + p4 ∗ ux4
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε μερικές συναρτήσεις χρησιμότητας μέσω
των οποίων εκφράζονται οι διαφορετικές ως προς τον κίνδυνο επιλογές των
επενδυτών.
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Συνάρτηση Χρησιμότητας 1
Συνάρτηση χρησιμότητας για άτομα που δεν μεγεθύνουν ούτε υποτιμούν τα
οικονομικά οφέλη από τις συναλλαγές τους. Η συμπεριφορά αυτή λέγεται
αδιάφορη ως προς τον κίνδυνο (Risk Neutral)
𝒖(𝒙) = 𝒙

(RISK NEUTRAL)

Συνάρτηση Χρησιμότητας 2
Συνάρτηση χρησιμότητας για άτομα που δεν υποτιμούν τα οικονομικά οφέλη
από τις συναλλαγές τους, δεδομένου ότι αποστρέφονται τον κίνδυνο. Η
συμπεριφορά αυτή λέγεται αποστροφή κινδύνου ( Risk averse)
Συνάρτησης χρησιμότητας: εκθετική με 𝑢(𝑥) =
𝒖 (𝒙 ) =

𝟏−𝒆−𝟓𝒙
𝟓

1−𝑒 −𝛼𝑥
𝛼

, α>0, [π.χ. α=5]

(RISK AVERSE)

Συνάρτηση Χρησιμότητας 3
Συνάρτηση χρησιμότητας για άτομα που μεγεθύνουν τα οικονομικά οφέλη
από τις συναλλαγές τους και αγαπούν τον κίνδυνο. Η συμπεριφορά αυτή ειναι
γνωστή ως Risk lovers or Risk Seeking.
Συνάρτησης χρησιμότητας: εκθετική με 𝑢(𝑥) =
𝒖(𝒙) =

𝟏−𝒆−(−𝟑)𝒙
−𝟑

=

𝒆𝟑𝒙 −𝟏
𝟑

1−𝑒 −𝛼𝑥
𝛼

, α<0,[π.χ. α=-3]

(RISK LOVERS)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών αποτελεί μία διαδεδομένη ερμηνεία
της συμπεριφοράς των τιμών η οποία βασίζεται στα ιστορικά δεδομένα.
Σύμφωνα με αυτή σε μια πραγματική αγορά,

όλα τα παλαιά δεδομένα

ενοποιούνται στο σημερινό κόστος αγοράς, έτσι ώστε η χρησιμοποίηση των
παλαιών δεδομένων να μην είναι και πάλι κερδοφόρα στους οικονομικούς
ειδικούς.
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Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε ιστορικές πληροφορίες για
να προβλέψουμε την επόμενη ή τις επόμενες τιμές ενός οικονομικού μεγέθους
(για παράδειγμα της τιμής ενός χρηματιστηριακού δείκτη).

Τα νέα δεδομένα

εισάγονται στην αγορά αδιακρίτως και μπορεί να είναι είτε μεγάλα, είτε να
οδηγήσουν σε άνοδο του κόστους είτε να προκαλέσουν τρομερή μείωση των
τιμών των μετοχών με έναν μη προβλέψιμο από τις προηγούμενες τιμές
τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση, αν και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου τα
ιστορικά

δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της

μελλοντικής εξέλιξης της αξίας, ερμηνεύονται ως αποδείξεις περί μη
αποτελεσματικότητας της αγοράς.
Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της εξειδικευμένης έρευνας, οι κερδοσκόποι
που τηρούν ορισμένα πρότυπα ανταλλαγής και υπογράφουν, μπορούν να
εκτιμήσουν μια μελλοντική άνοδο / πτώση του κόστους εξαρτώμενη από την
εξέλιξη του κόστους συγκεκριμένων αποθεμάτων (π.χ. κόστος, ανταλλαγή
όγκων). και ούτω καθεξής.
Ο λόγος για την Τεχνική Ανάλυση είναι να εκμεταλλευτούν τις διακυμάνσεις
της αξίας των αποθεμάτων ανταλλάσσοντας σήματα αμέσως μετά την αλλαγή
των τιμών. Η «εξειδικευμένη» προσέγγιση εξαρτάται από τρία βασικά
τεκμήρια (υποθετικά χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε εξειδικευμένη εξέταση; βλέπε
για παράδειγμα, Δημόπουλος, 1997).
Η αγορά περιορίζει τα πάντα. Υπάρχουν άτομα στην αγορά που αποδέχονται
ότι το κόστος είναι λογικό, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις οικον ομικές
πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος που παρατηρείται στα
χρηματιστήρια είναι τακτικά εναρμονισμένο. Με την πιθανότητα να υπάρξουν
μοναχικά κριτήρια σχετικά με τα χρήματα, τότε δεν υπάρχει αξιοπρέπεια να
υπάρξει όφελος. Συνήθως υπάρχουν διαφορετικές συνιστώσες (ψυχικές,
πολιτικές, οικονομικές, επιθυμίες) που επηρεάζουν τις αξιολογήσεις και όσο
περισσότερο ποικίλλουν, τόσο περισσότερο αυξάνεται η άνοδος των εσόδων.
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ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ

Μ ΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Έστω

ότι εμπειρικά

διαπιστώνεται ότι

η μελλοντική απόδοση

ενός

χρηματοοικονομικού στοιχείου, 𝑟𝑡+1 , προβλέπεται από το τρέχον μέρισμα,

𝑑
𝑝𝑡

,

με βάση τη σχέση:
𝑑
𝑟𝑡+1 = 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡 ( ) + 𝜀𝑡+1
𝑝𝑡
όπου το 𝑏𝑡 είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετικό από το μηδέν σε μια
παλινδρόμηση χρησιμοποιώντας δεδομένα μέχρι και τη χρονική στιγμή 𝑡. Σε
κάθε επένδυση πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ότι η παλινδρόμηση μπορεί να
μην είναι σωστά προσδιορισμένη καθώς το στατιστικό -t μπορεί να κριθεί
παραπλανητικό. Μία ορθολογική επένδυση δεν πρέπει να αγνοεί πλήρως τα
εμπειρικά

αποτελέσματα

και

να

αντιμετωπίζει

την

απόδοση

των

χρηματιστηριακών τιμών ως ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Επίσης, η
εκτίμηση 𝑏𝑡 δεν πρέπει να θεωρείται πραγματική παράμετρος. Στην
πραγματικότητα,

παρατηρείται

ότι

η

βέλτιστη

στρατηγική

κατανομής

κεφαλαίων επιτρέπει την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στην πραγματική τιμή
του συντελεστή πρόβλεψης και της τρέχουσας εκτίμησης 𝑏𝑡 .
Η επίδραση της αβεβαιότητας των παραμέτρων στην επιλογή χαρτοφυλακίου
σε ένα πλαίσιο μελέτης μοναδικής περιόδου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να θεωρηθεί θέσφατο, ενώ η προγνωστική κατανομή των αποδόσεων η οποία
λαμβάνεται κατά την ενσωμάτωση της υπόσυνθήκης κατανομής των αβέβαιων
παραμέτρων διαφέρει από την κατανομή κατά την οποία οι παράμετροι όλες
είναι γνωστές. Το γεγονός αυτό αποτελεί ουσιαστική ένδειξη για την ύπαρξη
αβεβαιότητας στις προβλέψεις.
Μ ΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Έστω ένας επενδυτής μακροπρόθεσμου ορίζοντα, ο οποίος έχει τ η δυνατότητα
να επενδύει συνεχώς σε παράγωγα μηδενικού κινδύνου και σε μία μοναδική
μετοχή η οποία εμπεριέχει κίνδυνο. Η πραγματική απόδοση των παραγώγων
μηδενικού κινδύνου είναι σταθερά και συμβολίζονται με 𝑟. Επομένως, η τιμή
των παραγώγων αυτών περιγράφεται από:
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𝑑𝑏 = 𝑟𝐵𝑑𝑡 (2.1)
Η τιμή της μετοχής ακολουθεί μία στοχαστική διαδικασία της μορφής:
𝑑𝑃
= 𝜇 (𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑃 𝑑𝑧 (2.2)
𝑃
Όπου 𝑃 είναι

η

τιμή

της

μετοχής, 𝑑𝑧 είναι

ένα (𝑘 × 1) διάνυσμα

προσαυξήσεων μίας τυπικής Wiener διαδικασίας, τα 𝑑𝑧 𝑖 , 𝑑𝑧 𝑗 είναι ανεξάρτητα
για 𝑖 ≠ 𝑗 και 𝜎𝑝 είναι σταθερό διάνυσμα (1 × 𝑘) . Η στιγμιαία αναλογική
μετατόπιση, 𝜇 (𝑡), ωστόσο, δεν είναι γνωστή στον επενδυτή, αλλά σχετίζεται
με ένα διάνυσμα διάστασης 𝑛

προγνωστικών μεταβλητών, 𝑆 και μία

συναρτησιακή σχέση
𝜇 (𝑡) = 𝜇 (𝑆, 𝑡)
Η πραγματική σχέση μεταξύ της μετατόπισης και των προγνωστικών
μεταβλητών δεν είναι γνωστή και είναι πιθανό οι μεταβλητές πρόβλεψης να
μην έχουν την ικανότητα να προβλέπουν το 𝑚. Στο σημείο αυτό εισάγεται η
υπόθεση της γραμμικότητας της σχέσης αυτής, χωρίς όμως αυτό να
συνεπάγεται ότι οι συντελεστές δεν είναι στοχαστικοί ή μη παρατηρήσιμοι.
Έστω δηλαδή ότι:
𝜇(𝑡) = 𝛼 + 𝛽 ′ 𝑆(𝑡)(2.3)
Όπου 𝛼 άγνωστο διάνυσμα και 𝛽 είναι το διάνυσμα (𝑛 × 1) των μη
παρατηρούμενων συντελεστών πρόβλεψης. Οι συντελεστές αυτοί θεωρείται
ότι ακολουθούν την ακόλουθη γνωστή διαδικασία διάχυσης:
𝑑𝛽 = (𝛼0 (𝑃, 𝑆, 𝑡)) + 𝑎1 ((𝑃, 𝑆, 𝑡)𝛽)𝑑𝑡 + 𝜂 (𝑃, 𝑆, 𝑡)𝑑𝑧

(2.4)

Στη διαδικασία αυτή, 𝛼0 (𝑃, 𝑆, 𝑡) είναι ένα διάνυσμα (𝑛 × 1) , 𝑎1 (𝑃, 𝑆, 𝑡) είναι
ένας πίνακας (𝑛 × 𝑛) ενώ 𝜂 (𝑃, 𝑆, 𝑡) πίνακας (𝑛 × 𝑘). Όλες οι ποσότητες αυτές
θεωρούνται γνωστές. Η σχέση (2.4) μπορεί να θεωρηθεί ως η εξέλιξη του
διανύσματος των μη παρατηρούμενων συντελεστών. Στην περίπτωση που
στην παραπάνω σχέση όλοι οι συντελεστές είναι ίσοι με μηδέν, το 𝛽 είναι ένα
διάνυσμα των μη παρατηρούμενων μεταβλητών. Επιπλέον, εάν 𝛽 = 0 στην
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εξίσωση (2.3), τότε το μοντέλο είναι μια ανεξάρτητη τυχαία κατανομή τιμών
αποδόσεων μετοχών με άγνωστη μετατόπιση.
Για τη συνέχεια του κεφαλαίου θεωρούνται γνωστές οι σταθερές τιμές της
μακροχρόνιας μέσης τιμής 𝜇̅ , και της μέσης τιμής των μεταβλητών πρόβλεψης
𝑆̅ έτσι ώστε η ποσότητα
𝛼 ≡ 𝜇̅ − 𝛽 ′ 𝑆̅
να θεωρείται γνωστή με τον προσδιορισμό της τιμής 𝛽.
Για την πλήρωση του μοντέλου, θεωρείται ότι το διάνυσμα των μεταβλητών
πρόβλεψης 𝑆 ακολουθεί μια κοινή Μαρκοβιανή διαδικασία:
𝑑𝑠 = (𝐴0 (𝑃, 𝑆, 𝑡)) + 𝐴1 ((𝑃, 𝑆, 𝑡)𝛽)𝑑𝑡 + 𝜎𝑠 (𝑃, 𝑆, 𝑡)𝑑𝑧 (2.5)
Όπου 𝐴0 (𝑃, 𝑆, 𝑡) είναι διάστασης (𝑛 × 1), 𝛢(𝑃, 𝑆, 𝑡) είναι διάστασης (𝑛 × 𝑛) και
𝜎𝑠 (𝑃, 𝑆, 𝑡) είναι διάστασης (𝑛 × 𝑘), Οι εξισώσεις (2.2) και (2.5) θα καλούνται
στο εξής «εξισώσεις μέτρησης». Η υπόθεση ότι οι παράμετροι στις εξισώσεις
(4) και (5) είναι γνωστές είναι ισχυρή, καθώς ο επενδυτής εν γένει δεν είναι
σε θέση να γνωρίζει γενικά με βεβαιότητα τις διαδικασίες σχετικά με τις
προγνωστικές μεταβλητές είτε την εξέλιξη των συντελεστών. Ένα πιο
ρεαλιστικό μοντέλο θα επέτρεπε την μη παρατηρισιμότητα των διαδικασιών
στις σχέσεις (4) και (5) επίσης. Είναι επίσης πιθανό οι διαδικασίε ς των
συντελεστών να υπόκεινται σε ουσιαστικές αλλαγές και μετατοπίσεις. Αν και
αυτές είναι δυνητικά σημαντικές εκτιμήσεις, η διαδικασία απλουστεύεται με
τη μοντελοποίηση των προγνωστικών μεταβλητών ως Μαρκοβιανές διαχύσεις
με

γνωστές

παραμέτρους.

Ακόμη

και

μία

τόσο

μικρή

και

ατελής

πληροφόρηση εμπεριέχει σημαντικές επιπτώσεις στη βέλτιστη επιλογή
χαρτοφυλακίου και την ευημερία των επενδύσεων. Ο επενδυτής μπορεί να
μεγιστοποιήσει την αναμενόμενη αξία του χαρτοφυλακίου του με τη χρήση
συναρτήσεων

χρησιμότητας

οι οποίες

ορίζονται με τη βοήθεια της

κατανάλωσης 𝑐 (𝑡) και του χρονικού ορίζοντα 𝑊 (𝑡) επιλέγοντας τη στρατηγική
βέλτιστης κατανάλωσης και κατανομής πόρων, 𝑐 (𝑡) και 𝑥(𝑡) , 𝑡 ∈ [0, 𝑇] όπου
𝑥(𝑡) είναι το μέρος των πόρων οι οποίοι κατανέμονται στην επένδυση η οποία
εμπεριέχει ρίσκο:
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𝑇

max 𝛦 {∫ 𝑈 (𝑐(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡 + 𝐵(𝑊 (𝑇), 𝑇)|ℱ0ℐ } (2.6)

{𝑥(𝑡),𝑐(𝑡)}

0

με
𝑑𝑊 = (𝑟𝑊 + 𝑥𝑊 (𝜇̅ + 𝛽 (𝑆 − 𝑆̅) − 𝑟) − 𝑐 )𝑑𝑡 + 𝑥𝑊𝜎𝑝 𝑑𝑧, (2.7)
Όπου 𝛽 (𝜂 𝜏𝜊 𝜇) δεν είναι γνωστό στον επενδυτή και πρέπει να υπολογιστεί,
και ℱ0ℐ είναι οι πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτή
στο χρόνο 0. Θεωρείται ότι ο επενδυτής χαρακτηρίζεται από χρησιμότητα
ίσης ελαστικότητας, επομένως η στιγμιαία κατανάλωσή του είναι:
𝑈(𝑐 (𝑡)) = {𝑒

1−𝛾

−𝑝𝑡[𝑐𝑡

𝑒

−𝑝𝑡

/(1−𝛾)]

,

𝜀ά𝜈 𝛾 > 0 𝜅𝛼𝜄 𝛾 ≠ 1 (2.8)
𝜀ά𝜈 𝛾 = 1

𝑙𝑜𝑔𝑐𝑡 ,

Όπου 𝑝 είναι η παράμετρος σταθερής χρονικής προτίμησης. Η συνάρτηση
𝐵(𝑊(𝑇), 𝑇) ορίζεται με ανάλογο τρόπο. Υποθέτουμε σιωπηρά ότι πληρούνται
όλες οι απαραίτητες και επαρκείς τεχνικές προϋποθέσεις για το πρόβλημα του
επενδυτή να έχει μια σαφώς καθορισμένη λύση. Έστω ότι πληρούνται όλες οι
απαραίτητες και ικανές προϋποθέσεις ώστε το πρόβλημα να έχει μια καλώς
ορισμένη λύση.
Ο επενδυτής σχηματίζει την εκτίμησή του για τον συντελεστή πρόβλεψης 𝑏
από την παρατηρούμενη απόδοση των μετοχών καθώς και από τις διαδικασίες
πρόβλεψης των μεταβλητών. Το πρόβλημα της απόφασης του επενδυτή
μπορεί να αποσυντεθεί σε δύο ξεχωριστά προβλήματα:


ένα πρόβλημα συμπερασματολογίας κατά το οποίο ο επενδυτής
ενημερώνει την εκτίμησή του για την τρέχουσα τιμή της μη
παρατηρήσιμης μεταβλητής, 𝛽



ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης στο οποίο χρησιμοποιεί την τρέχουσα
εκτίμηση

του

β

για

να

επιλέξει

το

βέλτιστο

χαρτοφυλάκιο,

λαμβάνοντας υπόψη πιθανή μελλοντική γνώση.
Αν και η τιμή της μεταβλητής 𝛽 είναι άγνωστη, το πρόβλημα βελτιστοποίησης
του μπορεί να λυθεί με βάση την εκτιμώμενη αξία του χαρτοφυλακίου.
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Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος αντιμετώπισης των δύο αυτών συνιστωσών
του προβλήματος της απόφασης του επενδυτή.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Μ ΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η τυπική κίνηση Brown 𝑧 ορίζεται σε ένα χώρο πιθανοτήτων (𝛺, 𝓅, ℱ ) με
ℱ = {ℱ𝑡 : 𝑡 ≤ 𝑇}.
Η πληροφόρηση η οποία είναι διαθέσιμη κατά τον χρόνο επένδυσης
περιγράφεται από τη διήθηση ℱ ℐ η οποία λαμβάνεται από τα από κοινού
σήματα των διαδικασιών 𝑃(𝑡), 𝑆(𝑡) ως ℐ (𝑡) = (𝑃(𝑡), 𝑆(𝑡)) και ℱ𝑡ℐ ⊂ ℱ𝑡 . Οι
διαδικασίες οι οποίες αφορούν στο 𝑑𝑧 και το β προσαρμόζονται στο ℱ𝑡 αλλά
όχι στο ℱ𝑡ℐ καθώς το 𝛽 δεν είναι άμμεσα παρατηρήσιμο. Έστω 𝑏𝑡 ≡ 𝐸(𝛽|ℱ𝑡ℐ )
και 𝑣𝑡 ≡ 𝐸 ((𝛽 − 𝑏𝑡 )(𝛽 − 𝑏𝑡 )′ | ℱ𝑡ℐ ), οι δεσμευμένες μέσες τιμές και διασπορές
των εκτιμήσεων. Οι εκ των προτέρων κατανομή του 𝛽 συνάγει μέση τιμή
𝑏0 και διασπορά 𝑣0 . Η υπο συνθήκη κατανομή του β σε σχέση με την
ℐ(𝑡) = (𝑃(𝑡), 𝑆(𝑡)) είναι κανονική, με μέση τιμή 𝑏𝑡 και διασπορά 𝑣𝑡 .
Έστω ότι υπάρχει μία εκτιμήτρια μεταβλητή η οποία ακολουθεί τυπική
διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck έτσι ώστε:
𝑑𝑠 = 𝜅(𝑠̅ − 𝑠)𝑑𝑡 + 𝜎𝑝 𝑑𝑧𝑝 (2.9)
Επομένως, η διαδικασία η οποία περιγράφει τις αποδόσεις των τιμών των
μετοχών μπορεί να γραφείς ως:
𝑑𝑃
= (𝜇̅ + 𝛽(𝑠̅ − 𝑠))𝑑𝑡 + 𝜎𝑃 𝑑𝑧𝑝 (2.10)
𝑃
Επιπλέον, εάν ο συντελεστής 𝛽 ακολοθεί μια διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck,
τότε:
𝑑𝑏 = 𝜆(𝛽̅ − 𝛽)𝑑𝑡 + 𝜎𝛽 𝑑𝑧𝛽 (2.11)
και
𝛦(𝑑𝑧𝑝 𝑑𝑧𝑠 ) = 𝑝𝑠𝑃 𝑑𝑡, 𝛦(𝑑𝑧𝑝 𝑑𝑧𝑏 ) = 𝑝𝑏𝑃 𝑑𝑡.
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Δεδομένης της υπό συνθήκης διήθησης ℱ𝑡ℐ του επενδυτή, η τιμή της μετοχής
ακολουθεί στοχαστική διαδικασία:
𝑑𝑃
= (𝜇̅ + 𝛽(𝑠̅ − 𝑠))𝑑𝑡 + 𝜎𝑃 𝑑𝑧̂𝑝 (2.12)
𝑃
με κανόνες ανανέωσης για την υπό συνθήκη μέση τιμή και διασπορά:
2

𝜎
𝑑𝑏 = 𝜆(𝑏̅ − 𝑏)𝑑𝑡 + [𝑣(𝑠 − 𝑠̅, 0) + (𝜎𝛽𝑃 , 𝜎𝛽𝑠 )] ( 𝑃
𝜎𝑠𝑃

𝜎𝑠𝑃
)
𝜎𝑠2

−1

(

𝜎𝑃 𝑑𝑧̅𝑝
) , (2.13)
𝜎𝑠 𝑑𝑧̅𝑠

= 𝜆(𝑏̅ − 𝑏)𝑑𝑡 + 𝑣1 𝑑𝑧̅𝑝 + 𝑣2 𝑑𝑧̅𝑠 , (2.14)
𝑑𝑣
𝜎2
= −2𝜆𝜈 + 𝜎𝛽2 − [𝑣(𝑠 − 𝑠̅, 0) + (𝜎𝛽𝑃 , 𝜎𝛽𝑠 )] ( 𝑃
𝑑𝑡
𝜎𝑠𝑃

𝜎𝑠𝑃
)
𝜎𝑠2

−1

′

× [𝑣(𝑠 − 𝑠̅, 0) + (𝜎𝛽𝑃 , 𝜎𝛽𝑠 )] , (2.15)
= −2𝜆𝜈 + 𝜎𝛽2 − [𝑣1 (𝑠)2 + 𝑣2 (𝑠)2 + 2𝑣1 (𝑠)𝑣2 (𝑠)𝑝𝑠𝑃 ], (2.16)
Ο περιορισμός για το budget, ο οποίος δίνεται από τη σχέση (2.7) λαμβάνει
τη μορφή:
𝑑𝑊 = (𝑟𝑊 + 𝑥𝑊 (𝜇̅ + 𝛽(𝑆 − 𝑆̅) − 𝑟) − 𝑐 )𝑑𝑡 + 𝑥𝑊𝜎𝑝 𝑑𝑧̂,
𝑝

(2.17)

Η μεταβλητή 𝛽 καθώς και η παρατήρηση των τιμών της μετοχής και των
μετοχών πρόβλεψης από είναι από κοινού κανονικώς κατανεμημένη. Η
βέλτιστη τρέχουσα εκτίμηση της μεταβλητής 𝛽 είναι η υπο συνθήκη μέση
τιμή 𝑏, η οποία στο μοντέλο έχει το ρόλο του συντελεστή κλίσης της
παλινδρομούμενης τιμής των αποδόσεων των μετοχών πάνω στη μερισματική
απόδοση. Η διαδικασία ανανέωσης είναι μια αναδρομική διαδικασία για τον
υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης 𝑏 και της διακύμανσής της στο χρόνο t
βασισμένης μόνο στην πληροφορία η οποία είναι διαθέσιμη στο χρόνο 𝑡. Η
διαδικασία αυτή επιτρέπει στην εκτίμηση να ενημερώνεται συνεχώς όταν νέες
παρατηρήσεις γίνονται διαθέσιμες. Στο σημείο αυτό η έννοιας της μάθησης
είναι διακριτή.
Η μεταβολή στην καλύτερη εκτίμηση, 𝑑𝑏 της εξίσωσης (2.13) , αποτελείται
από δύο συνιστώσες:
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Η πρώτη είναι μια ντετερμινιστική μετατόπιση ίση με την αναμενόμενη
μεταβολή στο 𝑏 δεδομένης της τρέχουσας εκτίμησης, 𝐸 (𝑑𝑏|𝑏𝑡 ).



Η δεύτερη όρος δίνεται από ένα διάνυσμα συντελεστών παλινδρόμησης
πολλαπλασιασμένο από ένας διάνυσμααπό innovations 1 , οι οποίες
προέρχονται από τα σήματα.

Το διάνυσμα των συνδιακυμάνσεων μεταξύ των innovations στο 𝑏 και των
innovations στην τιμή των μετοχών και της προγνωστικής μεταβλητής,
[𝑣(𝑠 − 𝑠̅, 0) + (𝜎𝛽𝑃 , 𝜎𝛽𝑠 )] προσδιορίζει το ποσό της πληροφορίας η οποία
ενσωματώνεται στο 𝑏 κατά την ενημέρωσή του, εξαρτάται από αρκετές
σημαντικές παραμέτρους του μοντέλου.
Η ανανέωση της συνδιακύμανσης για το 𝑣 στην εξίσωση (2.16) είναι μία
συνήθης εξίσωση Ricatti. Οι δύο πρώτοι όροι αντιστοιχούν στην αυξητική
αβεβαιότητα που προκαλείται από την στοχαστική μεταβολή στο ίδιο το 𝛽,
ενώ ο όρος στην αγκύλη υποδηλώνει τη μείωση του σφάλματος εκτίμησης
όταν διατίθενται επιπλέον πληροφορίες. Ο ρυθμός εκμάθησης εξαρτάται
θετικά από τη μεταβλητή της μέσης τιμής και αρνητικά από τη διακύμανση
της διαδικασίας 𝛽. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί ως: «όσο μικρότερη είναι η
μεταβλητότητα της 𝛽 , τόσο πιο γρήγορα ο επενδυτής μαθαίνει για την
τρέχουσα αξία του. Η Εξίσωση (2.16) διαφέρει από τον τυπικό κανόνα
επικαιροποίησης υπό συνθήκης διακύμανσης κανονικής κατανομής, υπό την
έννοια του ότι ο ρυθμός εκμάθησης αποτελεί συνάρτηση της τρέχουσας τιμής
της προγνωστικής μεταβλητής, 𝑠. Ο στόχος είναι η εξόρυξη πληροφοριών για
το συντελεστή παλινδρόμησης μεταξύ της απόδοσης των μετοχών και του 𝑠 −
𝑠̅ . Όταν ο 𝑠 ≅ 𝑠̅ , η γνώση που λαμβάνεται για το 𝛽 είναι μικρή, ενώ η
αβεβαιότητα μειώνεται με αργό ρυθμό.
Η τιμή στάσιμης κατάστασης για το 𝑣 , 𝑣̅ , επιτυγχάνεται θέτοντας το δεξί
μέλος της εξίσωσης (2.16) ίσο με μηδέν, γεγονός που σημαίνει ότι ο είναι
αδύνατο να βελτιωθεί η εκτίμηση της παραμέτρου όταν αυτή βρεθεί στη
στάσιμη κατάσταση. Όταν το 𝛽 είναι στοχαστικό και ισχύει ότι 𝑣̅ > 0 εν γένει,
η διαφορά μεταξύ της παρατηρούμενης τιμής μιας μεταβλητής κατά το χρόνο
𝑡 και της βέλτιστης πρόβλεψης αυτής της τιμής με βάση τις διαθέσιμες
πληροφορίες πριν από τι χρόνο 𝑡
1
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συνεπάγεται ότι η ο επενδυτής είναι πάντα "ένα βήμα πίσω". Στην περίπτωση
αυτή, ο κίνδυνος πρόβλεψης της στάσιμης κατάστασης, 𝑣̅ , είναι συνάρτηση
της διασποράς του 𝛽. Όταν το 𝛽 είναι σταθερά (δηλαδή όταν 𝜆 = 0 ή 𝜎𝛽 = 0) ,
καθώς η διαδικασία ενημέρωσης παραμένει εξαρτημένη των καταστάσεων
του 𝑠, επομένως ο επενδυτής λαμβάνει πληροφορία για την αληθινή τιμή του
𝛽, δηλαδή προκύπτει ότι 𝑣̅ = 0.
Η συνδιακύμανση μεταξύ των παρατηρήσεων και των παραμέτρων των
καταστάσεων εξαρτάται από τον πίνακα συντελεστών στη εξίσωση των
παρατηρήσεων, ο οποίος είναι συνάρτηση της προγνωστική μεταβλητής 𝑠 .
Παρόλα αυτά, λόγω της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης που υπάρχει
ανάμεσα στην προβλεψιμότητα και τη λήψη πληροφοριών για τις τιμές
επιστροφής της μετοχής συνεπάγεται ότι η 𝑐𝑜𝑣 (𝑑𝑏𝔭 , (𝑑𝑃/𝑃))εξαρτάται μόνο
από το τρέχον επίπεδο αβεβαιότητας v και την τιμή της προγνωστικής
μεταβλητής s, έτσι ώστε:
𝜎𝑏𝑃 (𝑠) = 𝑐𝑜𝑣 (𝑑𝑏𝔭 , (𝑑𝑃/𝑃 )) = 𝜎𝑃 (𝑣1 + 𝑝𝑠 𝑝𝑣2 ) = 𝑣(𝑠 − 𝑠̅) + 𝑝𝛽𝑝 𝜎𝛽 𝜎𝑝 (2.18)
Καθώς ο πρώτος όρος αντιστοιχεί στην παραγωγή γνώσης για τις τιμές
επιστροφής της τιμής, εν τη απουσία της ο όρος αυτός γίνεται μηδέν,
επομένως ο όρος 𝜎𝑏𝑃 είναι σταθερός. Όταν ο πρώτος όρος είναι μη μηδενικός,
το πρόσημο του όρου αυτού εξαρτάται αποκλειστικά από το εάν το 𝑠 είναι
μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 𝑠̅ . Εάν 𝑠 > 𝑠̅ , τότε μία αναπάντεχα υψηλή
επιστροφή (𝑑𝑧̅𝑝 > 0) σημαίνει ότι η τρέχουσα εκτίμηση για το 𝑏, η 𝑏𝑡 είναι
ιδιαίτερα χαμηλή, επομένως ο επενδυτής προσαρμόζει το 𝑏 προς τα επάνω,
δηλαδή 𝑑𝑏 > 0 . Στην περίπτωση αυτή η συνδιακύμανση είναι θετική.
Ανάλογα, εάν 𝑠 < 𝑠̅ η συνδιακύμανση είναι αρνητική. Καθώς το πρόσημο της
συνδιακύμανσης

καθιστά

τη

μετοχή

αντικείμενο

προσαρμογής

της

κεφαλαιακής διαχείρισης ως προς τις αλλαγές του 𝑏 , η στοχαστική
μεταβλητότητα του 𝜎𝑏𝑃 εισάγει το στοιχείο του χρόνου στις κεφαλαιακές
απαιτήσεις της μετοχής.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ Β ΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δεδομένου του συνόλου πληροφοριών ℱ𝑡ℐ , το πρόβλημα λήψης απόφασης στο
χρόνο 𝑡 εξαρτάται από το επίπεδο πλούτου 𝑊𝑡 του εκείνη τη χρονική στιγμή,
από την εκτίμησή του για τη μεταβλητή πρόβλεψης όπως αυτή συνοψίζεται
από την υπόσυνθήκη μέση τιμή 𝑏𝑡 , τη διασπορά 𝑣𝑡 και την τρέχουσα
παρατήρηση της προγνωστικής μεταβλητής 𝑠𝑡 . Έτσι, η ισόβια αναμενόμενη
χρησιμότητα,μπορεί να γραφεί ως:
1−𝛾

𝑇

𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑣, 𝑠, 𝑡) =

max

{(𝑐(𝜏),𝑥(𝜏)):𝑡≤𝜏≤𝛵}

𝛦 {∫ 𝑒

−𝜌𝜏

𝑡

𝑐 1−𝛾
𝑒 −𝜌𝜏 𝑊𝑇
𝑑𝜏 +
1−𝛾
1−𝛾

| ℱ𝑡ℐ } (2.19)

με τελική κατάσταση:
1−𝛾

𝑒 −𝜌𝛵 𝑊𝑇
𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑣, 𝑠, 𝛵) =
1−𝛾

(2.20)

Κάτω από τη υπόθεση περί χρησιμότητας ισοελαστικότητας στην εξίσωση
(2.8) η 𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑣, 𝑠, 𝑡) είναι χωριζόμενη ως προς 𝑊𝑡 . Εάν εφαρμοστεί ο
διαχωρισμός, λαμβάνει τη μορφή:
1−𝛾

𝐽(𝑊, 𝑏, 𝑣, 𝑠, 𝑡) = 𝑒 −𝜌𝛵

𝑊𝑇
𝜑(𝑏, 𝑣, 𝑠, 𝑡)(2.21)
1−𝛾

Υπολογίζοντας τις παραγώγους της 𝐽 για την εξίσωση (2.21) , και έπειτα
αντικαθιστώντας τες στην αρχική συνθήκη βελτιστοποίησης προκύπτει μια μη
γραμμική δεύτερης τάξης διαφορικής εξίσωσης με μερικές παραγώγους ως
προς 𝜑 τεσσάρων καταστάσεων (𝑏, 𝑣, 𝑠, 𝑡).
Η διαφορική εξίσωση μερικών παραγώγων δίνεται από:
1
1
0 = 𝜎𝑠2 𝜑𝑠𝑠 + (𝑣12 + 𝑣22 + 2𝑣1 𝑣2 𝜌𝑠𝑃 )𝜑𝑏𝑏 + 𝜎𝑠 (𝑣1 𝑝𝑠𝑃 + 𝑣2 )𝜑𝑠𝑃 + 𝜑𝑡
2
2
+[𝜅(𝑠̅ − 𝑠) + (1 − 𝛾)𝜌𝜎𝑃 𝜎𝑠 𝜎𝑃 𝑥 ∗ ]𝜑𝑠 + [𝜆(𝑏̅ − 𝑏) + (1 − 𝛾)𝜎𝑃 (𝑣1 + 𝑣2 𝑝𝑠𝑃 )𝑥 ∗ ]𝜑𝑏
+[−2𝜆𝜈 + 𝜎𝛽2 − (𝜈12 + 𝜈22 + 2𝜈1 𝜈2 𝜌𝜎𝑃 )]𝜑𝜈 + 𝛾𝜑

(𝛾−1)
𝛾

1
+ [(1 − 𝛾)((𝜇̅ + 𝑏(𝑠 − 𝑠̅ ) − 𝑟)𝑥 ∗ + 𝑟) − 𝛾(1 − 𝛾)𝜎𝑃2 (𝑥 ∗ )2 − 𝑝] 𝜑
2
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Όπου 𝑥 ∗ είναι η βέλτιστη στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου και δίνεται
από:
𝑥∗ =

𝜇̅ + 𝑏(𝑠 − 𝑠̅) − 𝑟
𝜑𝑏
𝜑𝑠
𝜑𝑏
+ [ 2 𝑣(𝑠 − 𝑠̅) + 2 𝜎𝑃 𝜎𝑠 𝜌𝑠𝑃 + 2 𝜎𝑃 𝜎𝑏 𝜌𝑏𝑃 ] (2.22)
2
𝛾𝜎𝑃
𝛾𝜎𝑃 𝜑
𝛾𝜎𝑃 𝜑
𝛾𝜎𝑃 𝜑

και
𝑐 ∗
( ) = 𝜑 −1/𝛾 , (2.23)
𝑊
Η διαφορική εξίσωση λύνεται λοιπόν με τη βοήθεια της οριακής συνθήκης
𝜑(𝑏, 𝑣, 𝑠, 𝛵) = 1 (2.24)
Ο

πρώτος

όρος

της

εξίσωσης (2.22) αποτελεί

την

κατανομή

του

χαρτοφυλακίου σε μετοχές ενώ ο δεύτερος όρος αποτελεί τις κεφαλαιακές
ανάγκες του επενδυτή για μετοχές. Οι κεφαλαιακές ανάγκες αποτελούνται
από τρεις συνιστώσες:


Πρώτος όρος: Απαιτήσεις οι οποίες οφείλονται στη γνώση



Δεύτερος όρος: Ανάγκες κεφαλαιακής υποστήριξης λόγω αλλαγών οι
οποίες οφείλονται στη μεταβλητή 𝑠.



Τρίτος όρος: Ανάγκες κεφαλαιακής υποστήριξης λόγω αλλαγών οι
οποίες οφείλονται στη μεταβλητότητα του 𝛽.

Ο πρώτος όρος γίνεται αυτόματα μηδέν όταν το 𝑠 είναι ίσο με s̅ επειδή το
τμήμα της συνδιακύμανσης μεταξύ της απόδοσης της τιμής και της εκτίμησης
𝑏 λόγω σφάλματος εκτίμησης, v(𝑠 − 𝑠̅) είναι μηδενικό σε αυτή την ειδική
περίπτωση. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, η βέλτιστη στρατηγική
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα των
παραμέτρων, είναι διαφορετική από αυτή που την αγνοεί. Σ υγκεκριμένα, η
ένταση του δεύτερου και του τρίτου όρου θα διαφέρει, καθώς η συνάρτηση 𝜑
εξαρτάται από μια διαφορετική ομάδα μεταβλητών κατά την ύπαρξη της
αβεβαιότητας. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει έμμεση επίδραση της αβεβαιότητας η
οποία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων που
σχετίζονται με το 𝑠 και το 𝑏 στις δύο περιπτώσεις. Η συνολική επίδραση της
αβεβαιότητας δίνεται από το άθροισμα των έμμεσων και άμεσων επιδράσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3–Μ ΠΕΫΖΙΑΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιαζεται η θεωρία των προβλέψεων οι οποίες
βασίζονται

σε

Μπεϋζιανά

πραγματοποιείται

στο

μοντέλα

πρόβλεψης.

χρηματιστηριακό

δείκτη

Η

εφαρμογή

τιμών

του

τους

Ηνωμένου

Βασιλείου, το σύνολο δεδομένων του οποίου αποτελείται από τιμές
κλεισίματος 30 ετών. Τα μοντέλα που αναλύονται είναι τα: Bayesian Model
Averaging

(ΒΜΑ)

και

η

προσομοίωση

Monte

Carlo

(Monte

Carlo

Simulation). Τα δύο αυτά μοντέλα εφαρμόζονται στο σύνολο των δεδομένων
και στο τέλος συγκρίνεται η αποτελεσματικότητά μεταξύ τους αλλά και με
την συνήθη παλινδρόμηση.
Η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών αποτελεί ενδιαφέρον θέμα
τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Διαφορετικές μεταβλητές πρόβλεψης έχουν εισαχθεί στις χρησιμοποιούμενες
μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν το επιτόκιο, το μέγεθος της επιχείρησης ή
ακόμη το λόγο κερδών προς την τιμή της μετοχής. Παρόλα αυτά, τα
εκτιμώμενα αποτελέσματα δεν έχουν προσδιορίσει επακριβώς το σύνολο των
μεταβλητών οι οποίες προσδίδουν τη ζητούμενη ακρίβεια πρόβλεψης, καθώς
ελλοχεύει ο κίνδυνος υπερπροσαρμογής των μοντέλων στα δειγματικά
δεδομένα.
Συγκεκριμένα, οι Bossaerts και Hillion (1999) διερεύνησαν την προβλεπτική
ισχύ στις αποδόσεις των μετοχών διαχωρίζοντας τα δεδομένα σε εντός
δείγματος (In-Sample) και εκτός δείγματος (Out-of-sample). Επιβεβαιώθηκε
στο έργο τους η προβλεψιμότητα των αποδόσεων εντός δείγματος, αλλά κάτι
παρόμοιο δεν συνέβη για την προβλεψιμότητα των αποδόσεων των εκτός
δείγματος δεδομένων. Τα εμπειρικά αποτελέσματά τους έδειξαν ότι οι
προγνωστικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παλινδρόμηση θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χρονικοί παράγοντες. Συνεπώς, πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα στα ιστορικά δεδομένα καθώς και στην μεταγενέστερη
κατανομή, προκειμένου να μοχλεύονται οι πληροφορίες που εξάγονται από
αυτά. Πρόσφατα, μια νέα μεθοδολογία χρησιμοποιείται, η Bayesian Model
Averaging

(BMA),

η

οποία

λαμβάνει
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υπόψη

την

αβεβαιότητα

των

προβλεπτικών μεταβλητών. Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση βα σίζεται στην
στατιστική κατά Bayes, και υπολογίζει ή προσομοιώνει την εκ των υστέρων
κατανομή των παραμέτρων του υποδείγματος, αλλά και την εκ των υστέρων
κατανομή πρόβλεψης της ποσότητας που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε. Τα
περισσότερα από τα προηγούμενα εμπειρικά αποτελέσματα που αφορούν στην
προβλεψιμότητα

των

αποδόσεων

των

μετοχών

επικεντρώνονται

στην

αναπτυγμένη αγορά. Για τις αναδυόμενες αγορές, υπήρξαν μερικές μελέτες
σχετικά με την αβεβαιότητα του μοντέλου, αλλά συγκριτικά λιγότερες είναι οι
περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν Μπεϋζιανά μοντέλα προβλεπτικής
παλινδρόμησης.
Η ενότητα αυτή περιγράφει τη μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την
εξαγωγή των προβλέψεων. Για την καλύτερη παρουσίαση του μοντέλου,
αρχικά παρουσιάζεται η δομή της γραμμικής παλινδρόμησης:
𝑦 = 𝑎 + 𝑋𝛽 + 𝜀, 𝜀~𝛮(0, 𝜎 2 𝛪 ) (3.1)
όπου:


𝑦: η εξαρτημένη μεταβλητή



𝑎: σταθερά του υποδείγματος



𝛸: ο πίνακας των επεξηγηματικών (ανεξάρτητων) μεταβλητών



𝜀: διάνυσμα ανεξάρτητων και ισόνομων διαταρακτικών όρων
(σφαλμάτων), το οποίο ακολουθεί κανονική κατανομή με μέσο
μηδέν και σταθερή διακύμανση 𝜎 2

Στο πλαίσιο γραμμικής παλινδρόμησης ο αριθμός των επεξηγηματικών
μεταβλητών οι οποίες επηρεάζουν την ανεξάρτητη μεταβλητή είναι συχνά
πολύ μεγάλος. Καθώς η μορφή του αληθινού μοντέλου είναι άγνωστ η, η
κατασκευή του αρχίζει συχνά με τη συμπερίληψη όλων των μεταβλητών στο
μοντέλο. Ωστόσο, αυτό οδηγεί σε ανακριβή αποτελέσματα καθώς ο
μεγαλύτερος αριθμός παλινδρομούμενων μεταβλητών (regressors) αυξάνει τα
τυπικά σφάλματα στους συντελεστές και οδηγεί σε λιγότερο ακριβή εκτίμηση.
Για το λόγο αυτό

συνήθως προσεγγίζεται αυτό το ζήτημα διαγράφοντας

διαδοχικά τις λιγότερο σημαντικές μεταβλητές στο πλαίσιο στατιστικών
ελέγχων με αντικειμενικό στόχο την εξεύρεση του ακριβέστερου μοντέλου,
24

για το οποίο οι μη σχετικοί regressors δεν λαμβάνονται υπόψιν.Η διαδικασία
που περιγράφεται κρύβει κάποιες ιδιαιτερότητες για την χρήση του μοντέλου
μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Ένας από αυτούς είναι η διατήρηση
κάποιας απορριπτέας μεταβλητής ή η απόρριψη κάποιας συσχετιζό μενης. H
πιθανότητα να πραγματοποιηθεί τέτοιο λάθος μπορεί να αυξηθεί γρήγορα
ανάλογα με το πλήθος των ελέγχων συσχετίσεων που πραγματοποιούνται. Για
το λόγο αυτό, ακόμη και αν προσδιοριστεί το «καλύτερο μοντέλο», συχνά
παρουσιάζονται και τα κοντινής απόδοσης σε αυτό μοντέλα. Η μέθοδος BMA
αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα αυτή καθώς παρουσιάζει μία τεχνική
μεταχείρισης πολλαπλών μοντέλων. Η μέθοδος BMA, εξετάζει όλους τους
πιθανούς συνδυασμούς μεταβλητών/μοντέλων του 𝑋 από την εξίσωση (3.1)
και υπολογίζει ένα σταθμισμένο μέσο όρο όλων ποσοτήτων που μας
ενδιαφέρει

να

μελετήσουμε.

Το

παραγόμενο

μοντέλο

μπορεί

να

αναπαρασταθεί συμβολικά ως:
𝑦 = 𝑎𝑖 + 𝑋𝑖 𝛽𝑖 + 𝜀𝑖 , 𝜀𝑖 ~𝛮(0, 𝜎 2 𝛪 )(3,2)
Όπου 𝛸𝑖 ⊆ 𝑋 και 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 οι αντίστοιχοι συντελεστές τους. Εάν το πλήθος των
επεξηγηματικών μεταβλητών είναι ίσο με 𝑘 τότε το πλήθος των μοντέλων
είναι ίσο με 2𝑘 .
Η Μ ΠΕΫΖΙΑΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Το κύριο πλεονέκτημα της οικονομετρικής προσέγγισης με Μπεϋζιανές
μεθόδους είναι η κατασκευή μοντέλων βασισμένων σε ένα μικρό σύνολο
απλών κανόνων πιθανοτήτων. Η Μπεϋζιανή προσέγγιση παρουσιάζει αυστηρό
πλαίσιο κανόνων το οποίο δεν βασίζεται σε αυθαίρετες υποθέσεις, σε
σύγκριση με τις τυπικές μεθόδους οικονομετρικής ανάλυσης. Οι μέθοδοι
αυτές εισάγουν την υπόθεση σταθερών τιμών των συντελεστών, σε αντίθεση
με τις Μπεϋζιανές οι οποίες όπως αναφέρθηκε αντιμετωπίζουν τους
συντελεστές ως τυχαίες μεταβλητές οι οποίες ακολουθούν κατανομές
πιθανοτήτων. Έστω δύο τυχαίες μεταβλητές 𝛸 και 𝑌, τότε εφαρμόζοντας τους
κανόνες του Bayes ισχύει ότι:
𝑝(𝑋 ∩ 𝑌) = 𝑝(𝛸|𝑌 )𝑝(𝑌)(3.3)
𝑝(𝑋 ∩ 𝑌) = 𝑝(𝑌|𝑋 )𝑝(𝑋)(3.4)
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Οι οποίες σχέσεις εάν συνδυαστούν δίνουν τον κανόνα του Bayes:
𝑝(𝛸 |𝑌)𝑝(𝑌) = 𝑝(𝑌 |𝑋)𝑝(𝑋)(3.5)
και
𝑝( 𝑌 | 𝑋 ) =

𝑝 ( 𝛸 | 𝑌 ) 𝑝( 𝑌 )
(3.6)
𝑝 (𝑋 )

Για την εφαρμογή των παραπάνω κανόνων στον προσδιορισμό του μοντέλου,
το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην περιγραφή των συντελεστών οι οποίοι
σχετίζονται με τις παρατηρούμενες τιμές. Για το λόγο αυτό, αντικαθιστώντας
όπου 𝐴 = 𝑋, 𝑦 και 𝐵 = 𝛽 η εξίσωση (3.6) λαμβάνει τη μορφή
𝑝(𝛽 |𝑦, 𝑋) =

𝑝(𝑦, 𝛸|𝛽 )𝑝(𝛽 )
(3.7)
𝑝(𝑦, 𝑋)

όπου 𝑝(𝛽 |𝑦, 𝑋 ) είναι η εκ των υστέρων κατανομή του διανύσματος των
παραμέτρων,

𝑝(𝑦, 𝛸|𝛽 ) είναι

η

πιθανοφάνεια,

διαδικασία

παραγωγής

δεδομένων, 𝑝(𝛽 ) η εκ των προτέρων κατανομή των παραμέτρων και 𝑝(𝑦, 𝑋) η
κατανομή πιθανότητας των δεδομένων. Έστω όπως και πριν 𝑘 το πλήθος των
regressors, τότε υπάρχουν 𝑀1 , 𝑀2 , … , 𝑀𝑖 πιθανοί συνδυασμοί συντελεστών με
𝑖 ∈ [1, … , 2𝑘 ] . Δεδομένης της φύσης της διαδικασίας Bayes, και καθώς το
μοντέλο περιγράφεται από μία συνάρτηση πιθανοφάνειας και μίας πρότερης
κατανομής, τα 𝑀𝑖 εξαρτώνται από τις παραμέτρους 𝛽𝑖 , και η εκ των υστέρων
κατανομή τους μπορεί να εξαχθεί ως:
𝑝(𝛽 |𝛭𝑖 , 𝑦, 𝑋 ) =

𝑝(𝑦|𝛽𝑖 , 𝑀𝑖 , 𝑋)𝑝(𝛽𝑖 |𝑀𝑖 )
(3.8)
𝑝(𝑦|𝑀𝑖 , 𝑋 )

POSTERIOR MODEL PROBABILITY , ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
Η posterior model probability (PMP) αποτελεί θεμελιώδη έννοια του
ευρύτερου BMA πλαισίου καθώς παρέχει τα βάρη για τον υπολογισμό του
τελικού μοντέλου μέσω των ενδιάμεσων μοντέλων. Η PMP μπορεί να
προκύψει άμεσα από το θεώρημα του Bayes ως:
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𝑝(𝛭𝑖 |𝑦, 𝑋) =

𝑝(𝑦|𝑀𝑖 , 𝑋 )𝑝(𝑀𝑖 )
(3.9)
𝑝(𝑦|𝑋)

όπου


𝑝(𝑦|𝑀𝑖 ) είναι η κατανομή πιθανοτήτων των δεδομένων-παρατηρήσεων



𝑝(𝑀𝑖 ) είναι η εκ των προτέρων πιθανότητα του μοντέλου 𝑀𝑖



𝑝(𝑦|𝑋) η πιθανοφάνεια

Ο παρονομαστής συχνά δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν διότι παραμένει σταθερός
για όλα τα εμπλεκόμενα μοντέλα. Επομένως, η PMP είναι ευθέως ανάλογη
της 𝑝(𝑦|𝑀𝑖 ) . Συχνά χρησιμοποιείται ο συμβολισμός 𝑝(𝑀𝑖 ) ∝ 1 προκειμένου
να συμβολιστεί η έλλειψη γνώσης για το αληθινό μοντέλο.
𝑝(𝑀𝑖 |𝑦, 𝑋 ) ∝ 𝑝(𝑦|𝑀𝑖 , 𝑋 )𝑝(𝑀𝑖 )(3.10)

Οι εκτιμήσεις σημείων των παραμέτρων του μοντέλου συγκεντρώνουν το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον και είναι δυνατός ο υπολογισμός τους μέσα από το
Μπεϋζιανό πλαίσιο. Η σταθμισμένη PMP για οποιοδήποτε στατιστικό, και
κατά κύριο λόγο για τους συντελεστές 𝛽 λαμβάνεται μέσω της
2𝐾

𝑝(𝛽𝑖 |𝑦, 𝑋) = ∑ 𝑝(𝛽𝑖 |𝑀𝑖 , 𝑦, 𝑋) 𝑝(𝑀𝑖 |𝑦, 𝑋)(3.11)
𝑖=1

όπου 𝑝(𝑀𝑖 |𝑦, 𝑋) είναι η PMP του αντίστοιχου μοντέλου

𝑀𝑖 της εξίσωσης

(3.9). Οι εκτιμήσεις των σημείων μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια
των εκτιμήσεων από την εξίσωση:
2𝐾

𝐸 (𝛽|𝑦, 𝑋) = ∑ 𝛦 (𝛽𝑖 |𝑀𝑖 , 𝑦, 𝑋)𝑝(𝑀𝑖 |𝑦, 𝑋)
𝑖=1

Όπου


𝐸 (𝛽 |𝑦, 𝑋) οι μέσοι όροι των συντελεστών



𝛦 (𝛽𝑖 |𝑀𝑖 , 𝑦, 𝑋) οι μέσες εκτιμήσεις των συντελεστών από το μοντέλο Mi
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Η PMS εξαρτάται από την επιλογή των εκ των προτέρων κατανομών, g, για τα
οποία η έκφραση της παραμέτρου β του μοντέλου Mi δίνεται από
𝐸 (𝛽𝑖 |𝑦, 𝑋, 𝑔, 𝑀𝑖 ) =

𝑔
𝛽̂
1+𝑔 𝑖

Στο έργο του Leamer (1978) παρουσιάζεται ο τύπος της διακύμανσης:
2𝐾

𝑉𝑎𝑟(𝛽|𝑦, 𝑋) = ∑ 𝑝(𝑀𝑖 |𝑦, 𝑋 ) 𝑉𝑎𝑟(𝛽𝑖 |𝑀𝑖 , 𝑦, 𝑋)
𝑖=1
2𝐾
2

+ ∑ 𝑝(𝑀𝑖 |𝑦, 𝑋) (𝐸(𝛽𝑖 |𝑀𝑖 , 𝑦, 𝑋) − 𝐸 (𝛽 |𝑦, 𝑋 )) (3.14)
𝑖=1

Η διακύμανση αποτελείται από τον σταθμισμένο μέσο των εκτιμήσεων σε
συγκεκριμένα μοντέλα 𝑉𝑎𝑟(𝛽𝑖 |𝑀𝑖 , 𝑦, 𝑋) και η σταθμισμένη διακύμανση σε
διαφορετικά μοντέλα τα οποία βρίσκονται στο δεύτερο τμήμα της ισότητας
2

(𝐸(𝛽𝑖 |𝑀𝑖 , 𝑦, 𝑋 ) − 𝐸 (𝛽 |𝑦, 𝑋 )) . Η 𝐸 (𝛽 |𝑦, 𝑋 ) είναι η εκ των υστέρων μέση τιμή
της εξίσωσης (3.12). Σε εφαρμογή των παραπάνω, αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε αβεβαιότητα ως προς την εκτίμηση των παραμέτρων οι οποίες προκύπτουν
από ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα, ακόμη και αν οι προβλέψεις
των μοντέλων αυτών είναι ιδιαίτερα κο ντά. Η συνδιακύμανση δίνεται από τον
τύπο
𝐶𝑜𝑣(𝛽𝑖 |𝑦, 𝑋, 𝑔, 𝑀𝑖 ) =

(𝑦 − 𝑦̅)′ (𝑦 − 𝑦̅) 𝑔
𝑔
(1 −
𝑅2 ) (𝑋𝑖′ 𝑋𝑖 )−1 (3.15)
𝑁−3
1+𝑔
1+𝑔 𝑖

όπου𝑦̅ η μέση τιμή του y, 𝛮 το μέγεθος του δείγματος και 𝑅𝑖2 ο συντελεστής
προσδιορισμού του μοντέλου 𝑖.
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑ
Η περιθώρια πιθανοφάνεια αποτελεί ζωτικής σημασία κομμάτι της BMA και
υπολογίζεται με την βοήθεια της εξίσωσης (3.8) για κάθε 𝛭𝑖 . Προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση και των δύο πλευρών της εξίσωσης ως προς
𝛽𝑖 , και με τη βοήθεια της ∫𝛽 𝑝(𝛽𝑖 |𝑀𝑖 , 𝑦, 𝑋)𝑑𝛽𝑖 = 1 προκύπτει ότι:
∫ 𝑝(𝛽 |𝛭𝑖 , 𝑦, 𝑋 ) 𝑑𝛽𝑖 = ∫
𝛽

𝛽

𝑝(𝑦|𝛽𝑖 , 𝑀𝑖 , 𝑋)𝑝(𝛽𝑖 |𝑀𝑖 )
𝑑𝛽𝑖 ⇔
𝑝(𝑦|𝑀𝑖 , 𝑋)
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1=

∫𝛽 𝑝(𝑦|𝛽𝑖 , 𝑀𝑖 , 𝑋)𝑝(𝛽𝑖 |𝑀𝑖 )𝑑𝛽𝑖
𝑝(𝑦|𝑀𝑖 , 𝑋)

⇔

𝑝(𝑦|𝑀𝑖 , 𝑋) = ∫ 𝑝(𝑦|𝛽𝑖 , 𝑀𝑖 , 𝑋 )𝑝(𝛽𝑖 |𝑀𝑖 )𝑑𝛽𝑖 (3.16)
𝛽

Η περιθώρια πιθανοφάνεια του απλού μοντέλου, εφαρμόζοντας την παραπάνω
εξίσωση γίνεται:
∞

𝑝(𝑦|𝑀𝑖 , 𝑋, 𝑔) = ∫ 𝑝(𝑦|𝛽𝑖 , 𝜎 2 , 𝑀𝑖 ) 𝑝(𝛽𝑖 , 𝜎 2 |𝑔)𝑑𝛽𝑑𝜎

(3.17)

0

Η παραπάνω μορφή είναι ανάλογη του:

𝑝(𝑦|𝑀𝑖 , 𝑋, 𝑔) ∝ (𝑦 − 𝑦 ′ )(𝑦 − 𝑦̅)

−

𝑁−1
2

(1 + 𝑔 )

𝑘
− 𝑖
2

𝑁−1
2

−
𝑔
(1 −
𝑅𝑖2 )
1+𝑔

(3.18)

Όπου με R2i συμβολίζεται ο συντελεστής προσδιορισμού R 2 του μοντέλου 𝑀𝑖 ,
𝑘𝑖 το πλήθος των επεξηγηματικών μεταβλητών του αντίστοιχου μοντέλου, και
𝑁 και 𝑦̅ (όπως και στην εξίσωση (3.16)) το πλήθος των παρατηρήσεων και η
μέση τιμή του διανύσματος 𝑦 αντίστοιχα.
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η εκ των υστέρων πιθανότητα συμπερίληψης (Posterior Inclusion Probabilit y
– PIP) υπολογίζεται ως το άθροισμα των PMP για τα μοντέλα τα οποία
περιλαμβάνουν την μεταβλητή 𝑘 και είναι:
2𝐾

𝑃𝐼𝑃 = 𝑝(𝛽𝑘 ≠ 0|𝑦, 𝑋) = ∑ 𝑝(𝑀𝑖 |𝛽𝑘 ≠ 0, 𝑦, 𝑋) (3.19)
𝑖=1

Η πιθανότητα PIP αποτελεί μέτρο προσδιορισμού της εμφάνισης μίας
συγκεκριμένης μεταβλητής στο πραγματικό μοντέλο.
Σημαντικό

μέγεθος

για

κάθε

μεταβλητή

που

περιλαμβάνεται

στο

προσδιοριζόμενο μοντέλο αποτελεί και η δεσμευμένη posterior θετικότητα
(Conditional Posterior Positivity – CPP) η οποία αντικατοπτρίζει τη
συνεισφορά της κάθε μεταβλητής στο μοντέλο. Τιμές κοντά στη μονάδα
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εισάγουν θετική συνεισφορά ενώ αντίθετα, τιμές κοντά στο μηδέν εισάγουν
αρνητική συνεισφορά. Η CPP της εκάστοτε μεταβλητής ορίζεται ως:
2𝐾

𝐶𝑃𝑃 = 𝑝(𝛽𝑘 ≥ 0|𝑦, 𝑋) = ∑ 𝑝(𝛽𝑘 |𝑀𝑖 , 𝑦, 𝑋)𝑝(𝑀𝑖 |𝑦, 𝑋) (3.20)
𝑖=1

Το μέγεθος αυτό αποτελεί σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης του ρόλου της
κάθε μεταβλητής για το μοντέλο.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΠΕΫΖΙΑΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Στη πεδίο της στατιστικής συμπερασματολογίας συγκρίνονται διαφορετικ οί
συνδυασμοί μοντέλων με τη χρήση των αντίστοιχων p-values ή των
συντελεστών προσδιορισμού R 2 . Κατά την Μπεϋζιανή προσέγγιση, το πλέον
χρησιμοποιούμενο κριτήριο αποτελεί το Κριτήριο Μπεϋζιανής Πληροφορίας
(Bayesian Information Criterion - BIC). Το BIC αποτελεί κριτήριο επιλογής
μοντέλου μεταξύ ενός πεπερασμένου συνόλου μοντέλων τα οποία έχουν
προσαρμοστεί στα προς ανάλυση δεδομένα. Για κάθε ένα από αυτά,
προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο το μέγεθος BIC (όπως θα αναλυθεί στη
συνέχεια) και επιλέγεται το μοντέλο με το μέτρο BIC. Βασίζεται, εν μέρει,
στη συνάρτηση πιθανοφάνειας και συνδέεται στενά με το

Κριτήριο

Πληροφορίας Akaike (Akaike Information Criterion - AIC 2).
Το BIC ορίζεται ως
𝐵𝐼𝐶 = −2 ln(𝐿̂) + (𝑝 + 1) ln(𝑛) (3.21)
όπου:


𝐿̂: η μεγιστοποιημένη τιμή της συνάρτησης πιθανοφάνειας του
μοντέλου 𝑀. Συγκεκριμένα, 𝐿̂ = 𝑝(𝑦|𝜃̂, 𝑀)οι τιμές των παραμέτρων οι
οποίες μεγιστοποιούν τη συνάρτηση πιθανοφάνειας



y: τα προς μοντελοποίηση παρατηρούμενα δεδομένα

2

Το Akaike Information Criterion (AIC) είναι ένας εκτιμητής της σχετικής
ποιότητας των στατιστικών μοντέλων για ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.
Με δεδομένο ένα σύνολο μοντέλων που ερμηνεύουν κάποια δεδομένα, το AIC
υπολογίζει την ποιότητα του κάθε μοντέλου σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα.
Έτσι το AIC παρέχει ένα μέσο για την επιλογή του μοντέλου που ερμηνεύει
καλύτερα τα δεδομένα.
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η: πληθικότητα του συνόλου των 𝑦 (Μέγεθος δείγματος)



𝑘: το πλήθος των παραμέτρων το οποίο λαμβάνει υπ’ όψιν το μοντέλο.

Όταν το μέγεθος του δείγματος 𝑛 είναι αρκετά μεγάλο και τα δεδομένα
ακολουθούν κατανομή η οποία ανήκει στην εκθετική οικογένεια όπως η
κανονική κατανομή, το BIC μπορεί να προσεγγιστεί κατά μείον δύο φορές
την πιθανοφάνεια τα δεδομένα να παράγονται από το μοντέλο 𝛭, δηλαδή:
𝐵𝐼𝐶 = −2 ln(𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀))
= −2 ln (∫ 𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝜃, 𝛭)𝑝(𝜃|𝛭 )𝑑𝛩) , 𝛾𝜄𝛼 𝜇𝜀𝛾ά𝜆𝜊 𝑛(3.22)
Όπου 𝑝(𝜃|𝛭 ) η prior κατανομή όπως συζητήθηκε στην προηγούμενη
παράγραφο.
Μια άλλη παρατήρηση για την παραπάνω σχέση, είναι ότι περιλαμβάνει την
περιθώρια πιθανοφάνεια των δεδομένων υπό το μοντέλο 𝑀 , 𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀 ) . Η
ποσότητα αυτή εισάγεται μέσω του παράγοντα Bayes ο οποίος ορίζει το λόγο
πιθανοφάνειας των περιθώριων πιθανοφανειών δύο διαφορετικών υποθέσεων
(συνήθως της αρχικής και της εναλλακτικής). Είναι επομένως η ποσότητα:
BF[𝑀1 : 𝑀2 ] =

𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀1 ) ∫ 𝑝(𝜃1 |𝛭1 )𝑝(𝐷|𝜃1 , 𝛭1 )𝑑𝜃1 𝑝(𝑀1 |𝐷)𝑝(𝑀2 )
(3.23)
=
=
𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀2 ) ∫ 𝑝(𝜃2 |𝛭2 )𝑝(𝐷|𝜃2 , 𝛭2 )𝑑𝜃2 𝑝(𝑀2 |𝐷)𝑝(𝑀1 )

Εάν ο παραπάνω δείκτης λάβει τιμή μεγαλύτερη από τη μονάδα, το μοντέλο
𝑀1 αποτελεί καλύτερη προσαρμογή από το μοντέλο 𝛭2 . Ο πίνακας που
ακολουθεί αποτελεί κλίμακα ερμηνείας των τιμών του παράγοντα Bayes, ως
προς δύο μοντέλα:
Παράγοντας Bayes

Ισχύς

< 𝟏𝟎𝟎

Αρνητικό (επιλέγεται το 𝑀2 )
𝟏

𝟏𝟎𝟎 έ𝝎𝝇 𝟏𝟎𝟐

Παρόμοια προσαρμογή
Ουσιώδης διαφορά

𝟏

𝟏𝟎𝟐 έ𝝎𝝇 𝟏𝟎𝟏

Ισχυρή

𝟑

𝟏𝟎𝟏 έ𝝎𝝇 𝟏𝟎𝟐
𝟑

Πολύ ισχυρή

> 𝟏𝟎𝟐

Καθοριστική

𝟏𝟎𝟐 έ𝝎𝝇 𝟏𝟎𝟐
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ΠΙΝΑΚ ΑΣ 1 - ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ BAYES

Ο τύπος (3.22) εάν εκφραστεί με τη βοήθεια του συντελεστή προσδιορισμού
R2 λαμβάνει την εξής μορφή η οποία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευκολία
στους υπολογισμούς:
𝐵𝐼𝐶 = 2 ln(1 − 𝑅2 ) + (𝑝 + 1) ln(𝑛) + 𝑐
Όπου 𝑐, σταθερά, η οποία εξαρτάται μόνο από το μέγεθος του δείγματος και
τις παρατηρούμενες μεταβλητές. Έτσι, καθώς η σταθερά αυτή δεν εξαρτάται
από την επιλογή του μοντέλου, μπορεί να παραλειφθεί, και η παραπάνω
σχέση λαμβάνει τη μορφή:
𝐵𝐼𝐶 = 2 ln(1 − 𝑅2 ) + (𝑝 + 1) ln(𝑛) (3.24)
Από τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν, παρατηρείται ότι εάν προστεθούν
επιπλέον παράμετροι στο μοντέλο, κατά συνέπεια θα αυξηθεί το 𝑝 και ως εκ
τούτου ο συντελεστής 𝑅2 το οποίο οδηγεί σε μείωση του ln(1 − 𝑅2 ) στον
πρώτο όρο το BIC. Συμπερασματικά λοιπόν, ενώ υψηλές τιμές του 𝑅2
οδηγούν σε καλή προσαρμογή των μοντέλων, πολλές μεταβλητές πρόβλεψης
είναι οδηγούν σε υπερπροσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα. Έτσι ο
δεύτερος όρος (𝑝 + 1) ln(𝑛) εισάγεται στον BIC προκειμένου να μετριάσει την
απόδοση των μοντέλων με πολλές μεταβλητές πρόβλεψης , καθώς ενώ η τιμή
𝑝 αυξάνει, αυξάνει και ο δεύτερος όρος με αποτέλεσμα να υπάρχει ισορροπία
ανάμεσα στους δύο όρους, της καλής προσαρμογής (του πρώτου όρου) και
της πολυπλοκότητας του μοντέλου (του δεύτερου όρου).
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Για τον προσδιορισμό κατάλληλου μοντέλου υπάρχουν τρεις διαδεδομένες
στρατηγικές οι οποίες βασίζονται στην τιμή p-value:


Προς τα εμπρός επιλογή (Forward selection)



Προς τα πίσω αποκλεισμός (Backwards elimination)



Βαθμιαία επιλογή (Stepwise selection)
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Η λειτουργία τους διαφέρει στη δομή των αλγορίθμων και τα προτεινόμενα
μοντέλα του κάθε ένα μπορεί να διαφέρουν.
FORWARD SELECTION
Για δεδομένη τιμή κατωφλιού 𝛼 , ο αλγόριθμος προς τα εμπρός επιλογής
αποτελείται από τα εξής βήματα:
1. Δημιουργία μοντέλου χωρίς μεταβλητές πρόβλεψης
2. Προσθήκη της μεταβλητής με την μικρότερη τιμή p-value κάτω από το
όριο 𝛼
3. Επαναϋπολογισμός και επανάληψη του βήματος 2 μέχρι να μη
υπάρχουν p-values κάτω από το όριο α
Συνήθης επιλογή τιμής για το όριο 𝛼 είναι το 0,05 προκειμένου να μην
παραλειφτούν σημαντικές μεταβλητές.
BACKWARDS ELIMINATION ALGORITHM
Για δεδομένη τιμή κατωφλιού 𝛼, ο αλγόριθμος προς τα πίσω αποκλεισμού
αποτελείται από τα εξής βήματα:
1. Δημιουργία μοντέλου με όλες τις πιθανές μεταβλητές πρόβλεψης να
συμπεριλαμβάνονται
2. Απαλοιφή της μεταβλητής με την μεγαλύτερη τιμή p-value πάνω από
το όριο 𝛼
3. Επαναϋπολογισμός και επανάληψη του βήματος 2 μέχρι να μη
υπάρχουν p-values πάνω από το όριο α
Συνήθης επιλογή τιμής για το όριο 𝛼 είναι το 0,05 προκειμένου να μην
παραλειφτούν σημαντικές μεταβλητές

STEPWISE SELECTION ALGORITHM
Για δεδομένες τιμές κατωφλιού 𝛼 και 𝛽, ο αλγόριθμος βαθμιαίας-βηματικής
επιλογής αποτελείται από τα εξής βήματα:
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1. Δημιουργία μοντέλου χωρίς καμία από τις πιθανές μεταβλητές
πρόβλεψης να συμπεριλαμβάνονται
2. Προσθήκη της μεταβλητής με την μικρότερη τιμή p-value κάτω από το
όριο 𝛼
3. Απαλοιφή της μεταβλητής με την μεγαλύτερη τιμή p-value πάνω από
το όριο 𝑏
4. Επαναϋπολογισμός και επανάληψη του βήματος 2 και 3 μέχρι να μην
υπάρχουν p-values πάνω από το όριο α και κάτω από το όριο 𝛽
Συνήθης επιλογή τιμής για το όριο 𝛼 είναι το 0,05 προκειμένου να μη
παραβλεφτουύν σημαντικές μεταβλητές
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ Μ ΠΕΫΖΙΑΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Στην τελευταία ενότητα αναλύθηκε ο τρόπος χρήσης του (BIC) για την
ορθότερη επιλογή μοντέλου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η ύπαρξη πολλών
μοντέλων με παρόμοια τιμές BIC. Εάν επιλεγεί μόνο ένα, αυτό με το
χαμηλότερο BIC, μπορεί να αγνοηθεί η παρουσία άλλων μοντέλων εξίσου
καλώντα οποία είναι δυνατό να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες. Τα
αξιόπιστα διαστήματα των συντελεστών των μοντέλων μπορεί να είναι
μικρότερα καθώς η αβεβαιότητα αγνοείται όταν εξετάζεται μόνο ένα μοντέλο.
Τα μικρά διαστήματα δεν είναι πάντα καλύτερα, καθώς μπορεί οι πραγματικές
τιμές των παραμέτρων να μην συμπεριλαμβάνονται. Προκειμένου να ληφθεί
υπόψη η αβεβαιότητα, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπ’ όψιν η εκ των υστέρων
πιθανότητα όλων των πιθανών μοντέλων. Για να παρουσιαστεί η αβεβαιότητα
το μοντέλου, αρχικά κατασκευάζεται η κατανομή πιθανοτήτων όλων των
πιθανών μοντέλων, όπου κάθε τιμή πιθανότητας είναι το μέτρο του πόσο
πιθανό είναι το μοντέλο να πραγματοποιηθεί.
Έστω το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης:
𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1,𝑖 + 𝛽2 𝑥2,𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑥𝑝,𝑖 + 𝜀𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛
με p μεταβλητές πρόβλεψης 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 . Υπάρχουν 2𝑝 διαφορετικά μοντέλα,
τα οποία αντιστοιχούν σε 2𝑝 διαφορετικές επιλογές μεταβλητών. Για κάθε
μεταβλητή υπάρχουν δύο δυνατότητες: Να επιλεγεί ή να μην επιλεγεί.
Συμβολίζεται κάθε πιθανό μοντέλο με 𝑀𝑚 , 𝑚 = 1.2, … , 2𝑝 . Για να υπολογιστεί
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η εκ των υστέρων πιθανότητα κάθε μοντέλου, ο κανόνας του Bayes επιτάσσει
τον υπολογισμό της εκ των προτέρων πιθανότητας του κάθε μοντέλου p(𝑀𝑚 ):
𝑝(𝑀𝑚 |𝑑𝑎𝑡𝑎) =

𝜋𝜀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝛼 𝜋𝜄𝜃𝛼𝜈𝜊𝜑ά𝜈𝜀𝜄𝛼 𝜏𝜊𝜐 𝑀𝑚 × 𝑝(𝑀𝑚 )
𝑃

∑2𝑗=1 𝜋𝜀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝛼 𝜋𝜄𝜃𝛼𝜈𝜊𝜑ά𝜈𝜀𝜄𝛼 𝜏𝜊𝜐 𝑀𝑗 × 𝑝(𝑀𝑗 )

=

𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑚 )𝑝(𝑀𝑚 )
𝑃

∑2𝑗=1 𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑗 )𝑝(𝑀𝑗 )

(3.25)

Η περιθώρια πιθανοφάνεια βοηθά στην εισαγωγή βαρών στα μοντέλα έτσι
ώστε μοντέλα με υψηλή πιθανοφάνεια να έχουν μεγάλα βάρη, ενώ μοντέλα με
χαμηλή πιθανοφάνεια να έχουν μικρά βάρη. Διαιρώντας με το άθροισμα
𝑃

∑2𝑗=1 𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑗 )𝑝(𝑀𝑗 ) εξάγεται

η

κανονικοποιημένη

εκ

των

υστέρων

πιθανότητα του κάθε μοντέλου.
Ο λόγος πιθανοτήτων δύο μοντέλων 𝛭1 και 𝑀2 ορίζεται ως:
𝛰[𝛭1 : 𝛭2 ] =

𝑝(𝑀1 )
𝑝(𝑀2 )

Ενώ ο παράγοντας Bayes όπως ορίστηκε είναι ίσος με το λόγο των
πιθανοφανειών των δύο μοντέλων:
𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀1 )
𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀2 )

BF[𝑀1 : 𝑀2 ] =

Έστω ότι επιλέγεται ως βασικό μοντέλο το 𝑀𝑏 . Διαιρώντας ταυτόχρονα τον
αριθμητή και τον παρονομαστή της (3.25) με 𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑏 ) × 𝑝(𝑀𝑏 ) ,προκύπτει
ο τύπος υπολογισμού της εκ των υστέρων πιθανότητας βασισμένος στο λόγο
πιθανοτήτων και τον παράγοντα Bayes:
𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑚 )𝑝(𝑀𝑚 )

𝑝(𝑀𝑚 |𝑑𝑎𝑡𝑎) =

𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑏 )×𝑝(𝑀𝑏 )
𝑃

∑2𝑗=1 𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑗 )𝑝(𝑀𝑗)
𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑏 )×𝑝(𝑀𝑏 )

=

(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑚 )

𝑝(𝑀𝑚)

𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑏

𝑝(𝑀𝑏 )

[
=

𝑃

]×[
)

]

∑2𝑗=1[𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑗 )/𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀𝑏 )] × [

𝑝(𝑀𝑗 )
𝑝(𝑀𝑏 )

]

𝐵𝐹[𝑀𝑚 : 𝑀𝑏 ] × 𝑂[𝑀𝑚 : 𝑀𝑏 ]
𝑃

∑2𝑗=1 𝐵𝐹[𝑀𝑗 : 𝑀𝑏 ] × 𝑂[𝑀𝑗 : 𝑀𝑏 ]

Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε μοντέλο μπορεί να αναλάβει το ρόλο του Mb ,
είτε το μοντέλο με τη μέγιστη πιθανοφάνεια, είτε το κενό μοντέλο.
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Χρησιμοποιώντας το BIC, μπορεί να προσεγγιστεί ο παράγοντας Bayes
μεταξύ δύο μοντέλων με τη βοήθεια του συντελεστή προσδιορισμού 𝑅2 των
συνήθων ελαχίστων τετραγώνωνγια τις δειγματικές τιμές των μοντέλων, σε
περίπτωση ύπαρξης μεγάλου δείγματος δεδομένων. Η μέθοδος αυτή είναι
αρκετά ευκολότερη για την προσέγγιση της εκ των προτέρων πιθανότητας των
μοντέλων αφού η απόκτηση του 𝑅2 μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια
της

συνήθους

γραμμικής

παλινδρόμησης.

Καθώς

το

κριτήριο

BIC

οποιουδήποτε μοντέλου είναι η ασυμπτωτική προσέγγιση το λογαρίθμου της
περιθώριας πιθανοφάνειας όταν το μέγεθος δείγματος είναι ιδιαίτερα μεγάλο,
για δύο οποιαδήποτε μοντέλα ο παράγοντας Bayes γίνεται:
𝐵𝐼𝐶

1
𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀1 ) exp (− 2 )
1
(𝐵𝐼𝐶1 − 𝐵𝐼𝐶2 )) (3.26)
BF[𝑀1 : 𝑀2 ] =
≅
=
exp
(−
𝑝(𝑑𝑎𝑡𝑎|𝑀2 ) exp (− 𝐵𝐼𝐶2 )
2

2

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση την ισότητα
𝐵𝐼𝐶 = 2 ln(1 − 𝑅2 ) + (𝑝 + 1) ln(𝑛)
Προκύπτει ότι
𝑛

𝑝1−𝑝2
1 − 𝑅12 2
2 (3.27)
BF[𝑀1 : 𝑀2 ] ≅ (
2) × 𝑛
1 − 𝑅2

Ενώ για το κενό μοντέλο M0 : 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝜀𝑖 καθώς R2 = 0 και p = 0 η (3.27)
μπορεί αν απλοποιηθεί περεταίρω ως εξής:
𝑛

2 )2
BF[𝑀𝑚 : 𝑀0 ] ≅ (1 − 𝑅𝑚
×𝑛

36

𝑝𝑚
2

(3.28)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 –Μ ΑΡΚΟΒΙΑΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Μ ΟΝΤΕ Κ ΑΡΛΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη στατιστική, οι μέθοδοι οι οποίες βασίζονται στις Μαρκοβιανές αλυσίδες
Μόντε Κάρλο (Markov chain Monte Carlo - MCMC) περιλαμβάνουν ένα
σύνολο αλγορίθμων δειγματοληψίας από μία κατανομή πιθανοτήτων.
Με την κατασκευή μίας Markov αλυσίδας η οποία έχει την επιθυμητή
κατανομή ως κατανομή ισορροπίας, είναι δυνατό να ληφθεί ένα δείγμα της
επιθυμητής κατανομής καταγράφοντας τις καταστάσεις της Μαρκοβιανής
αλυσίδας. Όσο αυξάνει ο αριθμός βημάτων που πραγματοποιούνται, τόσο
καλύτερα προσεγγίζεται η επιθυμητή κατανομή από το σύνολο δειγμάτων.
Επομένως, οι μέθοδοι Μόντε Κάρλο

απαρτίζουν

μία ευρεία κλάση

αλγορίθμων στηριζόμενων σε τυχαία δειγματοληψία με στόχο την αριθμητική
προσέγγιση μίας κατανομής (Κομηνέας & Χαρμανδάρης, 2016).
Από τη διάδοσή τους στη δεκαετία του 1990, οι μέθοδοι MCMC έχουν φέρει
επανάσταση στη στατιστική και τη μοντελοποίηση και είχαν ιδιαίτερα βαθιές
και ουσιαστικές επιπτώσεις στην εφαρμογή της Μπεϋζιανής στατιστικής.
Επιπλέον, οι μέθοδοι MCMC επέτρεψαν την ανάπτυξη και τη χρήση
περίπλοκων μοντέλων σε μια ευρεία ποικιλία επιστημονικών και οικονομικών
επιστημών. Η πρακτική σημασία των μεθόδων MCMC δημιούργησε μια
εκτεταμένη διερεύνηση της θεμελιώδους θεωρίας της αλυσίδας Markov. Τα
περισσότερα προβλήματα στα οποία βρίσκουν επίλυση οι μέθοδοι Μόντε
Κάρλο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:


Ολοκλήρωση

Monte

Carlo:

Υπολογισμός

αναμενόμενων

τιμών

(expected values) συναρτήσεων μιας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων
(τυχαίων) μεταβλητών.


Βελτιστοποίηση Monte Carlo



Εύρεση διάταξης ακολουθίας DNA



Κρυπτογραφία



Δειγματοληψία κατανομών



Εκτίμηση κατανομών οικονομικών δεικτών
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Οι μέθοδοι Μόντε Κάρλο έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στην
επιστημονική κοινότητα τα τελευταία έτη καθώς χαρακτηρίζονται από
ευκολία και αποδοτικότητα, καθώς επίσης διακρίνονται από την έμφυτη
τυχαιότητα τους.
Οι MCMC κατά κύριο λόγο είναι απλοί αλγόριθμοι, ευέλικτοι οι οποίοι έχουν
περιθώρια ανάπτυξης και προσαρμογής στις ερευνητικές ανάγκες του χρήστη.
Περιορίζουν πολύπλοκα μοντέλα σε ακολουθία απλούστερων. Το γεγονός
αυτό, προσφέρει τη δυνατότητα παράλληλου προγραμματισμού, επομένως ο
υπολογιστικός χρόνος και η πολυπλοκότητα των αλγορίθμων μειώνεται
ουσιαστικά. Η τυχαιότητα των MCMC μεθόδων αποτελεί και ειδοποιό
πλεονέκτημα στον υπολογισμό ντετερμινιστικών αποτελεσμάτων.
Καθώς οι μέθοδοι MCMC έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής
κοινότητας,

παρατηρείται

έντονη

δραστηριότητα

για

μαθηματική

και

στατιστική υποστήριξη των τεχνικών Μόντε Κάρλο, προκειμένου να αυξηθεί
η ακρίβεια των εκτιμητών και της αποδοτικότητας των αλγορίθμων.
Συγχρόνως, αναπτύσσεται ένα πλαίσιο κανόνων και τεχνικών με στόχο τη
βελτίωση της ακρίβειας των υπολογισμών καθώς και τη μείωση του χρόνου
υπολογισμού.
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Έστω ένα σύνολο δεδομένων, n παρατηρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει μία
εξαρτημένη μεταβλητή και 𝑘 ανεξάρτητες. Εάν ο 𝑘 είναι μικρός αριθμός,
καθώς παράγονται 2𝑘 διαφορετικά μοντέλα, είναι εφικτή η απαρίθμησή τους
και ο υπολογισμός του BMA. Συχνά όμως, το πλήθος των παραγόμενων
μοντέλων είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο υπολογιστικός χρόνος
και η πολυπλοκότητα.
Με

τη

μεθοδολογία

που

αναπτύχθηκε

στο

προηγούμενο

κεφάλαιο,

υπολογίζεται η εκ των υστέρων κατανομή πιθανοτήτων για κάθε ένα από τα
2𝑘 μοντέλα που προσαρμόζονται στα δεδομένα. Συμβολίζεται ως 𝑀𝑚 το
ζητούμενο μοντέλο. Σε κάθε ένα από τα μοντέλα αντιστοιχίζεται ένα ζεύγος
τιμών (𝜇έ𝛾𝜀𝜃𝜊𝜍 𝜇𝜊𝜈𝜏έ𝜆𝜊𝜐, 𝜀𝜅 𝜏𝜔𝜈 𝜐𝜎𝜏έ𝜌𝜔𝜈 𝜋𝜄𝜃𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 ) .
δείκτριας συνάρτησης
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Με

χρήση

της

1,
𝐼 (𝑥, 𝑦) = {
0,

𝛼𝜈 𝑥 = 𝑦
𝛼𝜈 𝑥 ≠ 𝑦

Τότε εάν ελεγχθούν 𝐽 διαφορετικά μοντέλα,

𝑝(𝑀𝑚 |𝑑𝑎𝑡𝑎) ≅

∑𝐽𝑗=1 𝐼(𝑀𝑗 , 𝑀𝑚 )
𝐽

𝐽

=∑
𝑗=1

𝐼(𝑀𝑗 , 𝑀𝑚 )
(5.1)
𝐽

Έτσι, η εκ των υστέρων πιθανότητα 𝑝(𝑀𝑚 |𝑑𝑎𝑡𝑎) δεν χρειάζεται να
υπολογιστεί καθώς η ποσότητα ∑𝐽𝑗=1

𝐼(𝑀𝑗 ,𝑀𝑚 )

αποτελεί καλή προσέγγιση.

𝐽

Προκειμένουνα διασφαλιστεί ότι τα δειγματικά μοντέλα θα επιλεγούν με
πιθανότητα ίση με την εκ των υστέρων πιθανότητάς τους, δηλαδή ανάλογα με
την περιθώρια πιθανοφάνεια τους επί την εκ τον προτέρων πιθανότητάς τους,
σχεδιάζεται μία μέθοδος δειγματοληψίας κατά την οποία αντικαθίστανται τα
παλιά μοντέλα με τα υπολογισμένα μοντέλα όταν η εκ των υστέρων
πιθανότητα αυξάνεται, και διατηρεί τα παλιά όταν παραμένει σταθερή, όταν
δηλαδή δεν παρατηρείται βελτίωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ο
αλγόριθμος Metropolis-Hastings, ο οποίος είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος
αλγόριθμος της θεωρίας MCMC.
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ METROPOLIS–HASTINGS
Στη στατιστική, ο αλγόριθμος Metropolis-Hastings αποτελεί μια μέθοδο
MCMC η οποία χρησιμοποιείται για τη λήψη μιας σειράς τυχαίων δειγμάτων
από μια κατανομή πιθανότητας από την οποία είναι δύσκολη η απευθείας
δειγματοληψία. Αυτή η ακολουθία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
προσέγγιση

συγκεκριμένης

κατανομής

ή

για

τον

υπολογισμό

ενός

ολοκληρώματος για τον προσδιορισμό αναμενόμενης τιμής. Ο αλγόριθμος
Metropolis-Hastings

χρησιμοποιείται

ευρέως

για

δειγματοληψία

από

πολυδιάστατες κατανομές, ειδικά όταν ο αριθμός των διαστάσεω ν είναι
μεγάλος.

Μπορεί

να

αντλήσει

δείγματα

από

οποιαδήποτε

κατανομή

πιθανότητας 𝑝(𝑥) υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή μιας συνάρτησης 𝑓(𝑥 )
γραμμικώς ανάλογη της 𝑝 μπορεί να υπολογιστεί. Η απαίτηση ότι 𝑓(𝑥) πρέπει
να είναι ανάλογη της πυκνότητας πιθανότητας 𝑝 , και όχι ακριβώς ίση,
καθιστά τον αλγόριθμο ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς ο υπολογισμός του
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αναγκαίου συντελεστή κανονικοποίησης είναι συχνά εξαιρετικά δύσκολος
στην πράξη.
Ο αλγόριθμος λειτουργεί με το σχηματισμό μίας ακολουθίας τιμών δείγματος
με τέτοιο τρόπο ώστε, όσο περισσότερες τιμές δείγματος παράγονται, η
κατανομή των τιμών προσεγγίζει περισσότερο την επιθυμητή κατανομή 𝑃(𝑥).
Αυτές οι τιμές δείγματος παράγονται διαδοχικά, με την κατανομή του
επόμενου δείγματος να εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα τιμή του δείγματος
(καθιστώντας έτσι την αλληλουχία των δειγμάτων σε μια αλυσίδα Markov).
Συγκεκριμένα, σε κάθε επανάληψη, ο αλγόριθμος επιλέγει έναν υποψήφιο για
την επόμενη τιμή δείγματος με βάση την τρέχουσα τιμή δείγματος. Στη
συνέχεια, με κάποια πιθανότητα, ο υποψήφιος είτε γίνεται δεκτός (στην
περίπτωση αυτή η υποψήφια τιμή χρησιμοποιείται στην επόμενη επανάληψη)
είτε απορρίπτεται (στην περίπτωση αυτή η υποψήφια τιμή απορρίπτεται και η
τρέχουσα

τιμή

επαναχρησιμοποιείται

στην

επόμενη

επανάληψη)

-η

πιθανότητα της αποδοχής προσδιορίζεται συγκρίνοντας τις τιμές της
συνάρτησης 𝑓(𝑥) των τιμών του τρέχοντος και του υποψήφιου δείγματος σ ε
σχέση με την επιθυμητή κατανομή 𝑃(𝑥).
Πιο συγκεκριμένα, έστω τη χρονική στιγμή 𝑡 η διαδικασία βρίσκεται στην
κατάσταση 𝛭 (𝑡) για την επόμενη κατάσταση προσομοιώνεται μία υποψήφια
τιμή 𝑌 από την κατανομή 𝑔(∙) η οποία εξαρτάται από την προηγούμενη
κατάσταση, δηλαδή είναι της μορφής 𝑔(∙ |𝛭(𝑡) ) . Η επόμενη κατάσταση η
οποία αποτελεί το προτεινόμενο μοντέλο συμβολίζεται με 𝛭∗(𝑡) . Για την
αρχική συνθήκη επομένως, η εκ των υστέρων πιθανότητα θα είναι ίση με:
𝑅=

𝑝(𝑀∗(1) |𝑑𝑎𝑡𝑎)
= 𝑃𝑂(𝑀 ∗(1) : 𝑀(0) )
𝑝(𝑀0 |𝑑𝑎𝑡𝑎)

Στόχος είναι να αποφευχθεί η εκ των υστέρων πιθανότητα κάθε μοντέλου,
επομένως θα υπολογιστεί το 𝑅 με χρήση του παράγοντα Bayes και του λόγου
πιθανοτήτων των δύο μοντέλων:
𝑝(𝑀 ∗(1) |𝑑𝑎𝑡𝑎)
𝑅=
= 𝑃𝑂[𝑀∗(1) : 𝑀 (0) ] = 𝐵𝐹[𝑀 ∗(1) : 𝑀(0) ] × 𝑂[𝑀∗(1) : 𝑀(0) ]
𝑝(𝑀 0 |𝑑𝑎𝑡𝑎)
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Σε περίπτωση που 𝑅 ≥ 1 το μοντέλο 𝑀∗(1) βελτιώνει την εκ των
υστέρων πιθανότητα καλής προσαρμογής σε σχέση με το 𝑀(0) ,
επομένως

το

𝑀 ∗(1) συμπεριλαμβάνεται

στο

δείγμα.

Επομένως

αντικαθίσταται το 𝑀∗(1) με 𝑀 (1) .


Σε περίπτωση που 𝑅 < 0 το μοντέλο 𝑀∗(1) δεν είναι βέβαιο ότι
βελτιώνει την εκ των υστέρων πιθανότητα καλής προσαρμογής σε
σχέση με το 𝑀(0) . Η απόφαση για τη συμπερίληψη του 𝑀∗(1) στο
δείγμα δεν είναι προφανής στην περίπτωση αυτή διότι ο στόχος του
αλγορίθμου είναι η αναπαραγωγή των πιθανοτήτων εμφάνισ ης του
εκάστοτε μοντέλου. Για τον λόγο πρέπει να κρατηθούν κάποια από τα
μοντέλα τα οποία δεν βελτιώνουν την εκ των υστέρων πιθανότητα.
Αυτό πραγματοποιείται συνήθως με την εισαγωγή μιας τυχαίας
μεταβλητής Bernouli, η οποία δηλώνει επιτυχία με πιθανότητα q και
αποτυχία

με

πιθανότητα

1−𝑞 .

Επομένως

με

πιθανότητα

q

αντικαθίσταται το 𝑀∗(1) με 𝑀 (1) .
Έχοντας ολοκληρωθεί έτσι η δειγματοληψία του μοντέλου 𝑀 ∗(1) η
διαδικασία συνεχίζεται για το

μοντέλο 𝑀(2) με τον ίδιο τρόπο.

Γενικέυοντας έτσι, έχοντας υπολογίσει τη δειγματοληψία 𝑀(𝑖) προτείνεται
το μοντέλο 𝑀∗(𝑖+1) και υπολογίζεται ο λόγος των εκ των υστέρων
πιθανοτήτων των δύο μοντέλων:
𝑅=

𝑝(𝑀∗(𝑖+1) |𝑑𝑎𝑡𝑎)
= 𝑃𝑂[𝑀∗(𝑖+1) : 𝑀(𝑖) ]
𝑝(𝑀𝑖 |𝑑𝑎𝑡𝑎)
= 𝐵𝐹[𝑀∗(𝑖+1) : 𝑀(𝑖) ] × 𝑂[𝑀∗(𝑖+1) : 𝑀(𝑖) ]

Εάν 𝑅 ≥ 1 τότε 𝑀𝑖 = 𝑀∗(𝑖+1) διαφορετικά
𝑀𝑖 = {

𝑀∗(𝑖+1) , 𝜇𝜀 𝜋𝜄𝜃𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝑞
𝑀∗(𝑖) , 𝜇𝜀 𝜋𝜄𝜃𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 1 − 𝑞

Έπειτα από τον υπολογισμό J μοντέλων 𝑀(1) , 𝑀(2) , … , 𝑀(𝐽) είναι δυνατός ο
υπολογισμός του πλήθους των μοντέλων τα οποία είναι εντός του δείγματος
Mm . Έτσι με τη χρήση του τύπου (5.1) είναι δυνατός ο υπολογισμός των εκ
των υστέρων πιθανοτήτων. Έτσι, οι πιθανότητες αυτές μπορούν να
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χρησιμοποιηθούν για την επιλογή του μοντέλου ή ο BMA παρά τις ακριβείς
εκφράσεις.
G-PRIOR ΤΟΥ

ZELLNER

Έχοντας αναλύσει το μέτρο BIC του BMA είναι πλέον ορατό το ότι αποτελεί
ασυμπτωτική προσέγγιση της log- περιθώριας πιθανοφάνειας των μοντέλων
όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι αρκετά μεγάλο. Η εκ των προτέρων
𝑇

κατανομή των 𝛽 = (𝛽0 , 𝛽1 , … , 𝛽𝑝 ) είναι ομοιόμορφη σύμφωνα με το BIC.
Εισάγεται στο σημείο αυτό η κατανομή του Zellner (Zellner g-prior) η οποία
οδηγεί σε απλές εκφράσεις του παράγοντα Bayes, με χρήση των στατιστικών
μέτρων των συνήθων ελαχίστων τετραγώνων.
Έστω το μοντέλο παλινδρόμησης:
𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑥1,𝑖 − ̅̅̅)
𝑥1 + 𝛽2 (𝑥2,𝑖 − ̅̅̅)
𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝 (𝑥𝑝,𝑖 − ̅̅̅)
𝑥𝑝 + 𝜀𝑖 ,

𝜄 = 1, . . , 𝑛

Όπου ̅̅̅,
𝑥1 ̅̅̅̅,
𝑥2 … , ̅̅̅
𝑥𝑝 είναι οι δειγματικού μέσοι των μεταβλητών 𝑋1 , 𝑋2 , . . , 𝑋𝑝 .
Έστω ότι:
yi |𝛽, 𝜎 2 ~𝑖𝑖𝑑 𝛮(𝛽0 + 𝛽1 (𝑥1,𝑖 − ̅̅̅)
𝑥1 + 𝛽2 (𝑥2,𝑖 − ̅̅̅)
𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝 (𝑥𝑝,𝑖 − ̅̅̅),
𝑥𝑝 𝜎 2 )
Το οποίο ισοδυναμεί με την έκφραση
𝜀𝑖 |𝛽, 𝜎 2 ~𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, 𝜎 2 )
Προσδιορίζονται λοιπόν οι εκ των προτέρων κατανομές του 𝛽𝑗 , 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑝. Ο
κατανομή του Zelner αποτελεί μια απλή κανονικοποίηση του 𝛽 υπό τη
δέσμευση του 𝜎 2 ως
−1
𝛽|𝜎 2 ~𝛮 (𝑏0 , ∑ 𝑔𝜎 2 𝑆𝑥𝑥
)

Όπου
𝑆𝑋𝑋 = (𝑋 − 𝑋̅)𝑇 (𝑋 − 𝑋̅)
Και ο πίνακας 𝑋 − 𝑋̅ είναι ο
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|
𝑋1
𝑋 − 𝑋̅ = (𝑋1 − ̅̅̅
|

|
𝑋2 − ̅̅̅
𝑋2
|

𝑥1,1 − ̅̅̅
𝑥1
|
=(
𝑥1,𝑛 − ̅̅̅
𝑥1

…
…
…

|
𝑋𝑝 − ̅𝑋̅̅𝑝̅)
|

𝑥2,1 − ̅̅̅
𝑥2
|
𝑥2,𝑛 − ̅̅̅
𝑥2

… 𝑥𝑝,1 − ̅̅̅
𝑥𝑝
…
|
)
… 𝑥𝑝,𝑛 − ̅̅̅
𝑥𝑝

Σε περίπτωση που p = 1 ο πίνακας SXX απλοποιείται σε:
𝑛

SXX = ∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑖=1

Η παράμετρος g βοηθά στην κλιμάκωση της εκ των προτέρων διασποράς του
−1
𝛽 πάνω από τις διακυμάνσεις σ2 𝑆𝑋𝑋
. Κύριο πλεονέκτημα της χρήσης της

παραμέτρου αυτής είναι ότι χρησιμοποιεί μόνο δύο συνιστώσες το 𝑏0 και την
𝑔. Χρησιμποιείται λοιπόν η παράμετρος 𝑔 για τον περιορισμό του μεγέθους
της εκ των προτέρων διασποράς, παρά της χρήσης ξεχωριστών εκ των
προτέρων διασπορών και συνδιασπορών για όλα τα πιθανά ζευγάρια.
Ενδεικτικά, στην περίπτωση που η διάσταση του συνόλου δεδομένων είναι
𝑝 + 1 θα υπήρχαν

p(𝑝+1)
2

ζεύγη.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της κατανομής Zellner είναι ότι οδηγεί σε απλούς
κανόνες ανανέωσης.
Για τη μέση τιμή ο τύπος θα είναι ο:
𝑔
1
𝛽̂ +
𝑏
1+𝑔
1+𝑔 0
Ενώ για τη διασπορά:
𝑔
−1
𝜎 2 𝑆𝛸𝛸
1+𝑔
Για τη μέση τιμή παρατηρείται ότι είναι ίση με το σταθμισμένο μέσο της εκ
των προτέρων μέσης τιμής 𝑏0 και της εκτίμησης μέσω της συνήθους μεθόδου
𝑔
ελαχίστων τετραγώνων 𝛽̂ ως προς 𝑏0 . Έτσι, όταν 𝑔 → ∞, 1+𝑔 → 1και

δηλαδή είναι ίση με 𝛽̂ .
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1
1+𝑔

→ 0,

Όμοια, η εκ των υστέρων διασπορά αποτελεί ελαχιστοποιημένη έκδοση της
διασποράς της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων περί

𝑔

. Επομένως, η εκ των

𝑔+1

υστέρων κατανομή των 𝛽 υπό συνθήκης 𝜎 2 είναι η κανονική κατανομή
𝛽|𝜎 2 , 𝑑𝑎𝑡𝑎~𝑁 (

𝑔
1
𝑔
−1
𝛽̂ +
𝑏0 ,
𝜎 2 𝑆𝛸𝛸
)
1+𝑔
1+𝑔
1+𝑔

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ B AYES ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ZELLNER
Λόγω αυτής της απλότητας της κατανομής Zellner, χρησιμοποιείται ευρέως
σε εφαρμογές BMA. Μια από τις πιο δημοφιλείς εκδοχές χρησιμοποιεί την
παράμετρο g για όλους τους συντελεστές εκτός από το 𝛽0 , θέτοντας τον εκ
των προτέρων μέσο ίσο με το μηδενικό διάνυσμα 𝑏 παίρνει τον προηγούμενο
μέσο για να είναι ο μηδενικός διάνυσμα b. Στην περίπτωση που δεν
εξετάζεται κάποια υπόθεση για το 𝛽0 , το 𝛽0 χρησιμοποιείται ως κατανομή
αναφοράς επομένως τείθεται η εξής σχέση:
𝑝(𝛽0 , 𝜎 2 ) ∝

1
𝜎2

Και χρησιμοποιείται ο παράγοντας 𝑔 για τους υπόλοιπους συντελεστές
𝑇

(𝛽1 , 𝛽2 , … , 𝛽𝑝 ) .
Ο παράγοντας Bayes για το συγκρινόμενο μοντέλο 𝑀𝑚 και το μηδενικό
μοντέλο 𝑀0 το οποίο περιλαμβάνει μόνο το συντελεστή 𝛽0 είναι ίσος με την
ποσότητα:
𝐵𝐹[𝑀𝑚 : 𝑀0 ] = (1 + 𝑔)

(𝑛−𝑝𝑚−1)
2

−(𝑛−1)/2

2 ))
(1 + 𝑔(1 − 𝑅𝑚

2
Όπου με 𝑝𝑚 συμβολίζεται το πλήθος των εκτιμητριών στο 𝑀𝑚 και 𝑅𝑚
ο

συντελεστής προσδιορισμού του μοντέλου 𝛭𝑚 .
Με τον παράγοντα Bayes μπορούν να συγκριθούν οποιαδήποτε δύο μοντέλα
με τη χρήση του λόγου εκ των υστέρων πιθανοτήτων:
𝑝(𝑀𝑚 |𝑑𝑎𝑡𝑎, 𝑔)
𝑝(𝑀𝑚 )
= 𝑃𝑂[𝑀𝑚 : 𝑀0 ] = 𝐵𝐹 [𝑀𝑚 : 𝑀0 ]
𝑝(𝑀0 |𝑑𝑎𝑡𝑎, 𝑔)
𝑝(𝑀0 )
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Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα για τον τρόπο επιλογής της κατάλληλης
τιμής της παραμέτρου g.
Στην περίπτωση που 𝑔 → ∞ τότε 𝐵𝐹[𝑀𝑚 : 𝑀0 ] → 0 , το οποίο απορρίπτει
αυτόματα την επιλογή του 𝑀𝑚 . Αντίθετα, σε περίπτωση που επιλεγεί μεγάλος
αριθμός εκτιμητριών, ο συντελεστής προσδιορισμού θα προσεγγίζει τη
μονάδα, ενώ ο παράγοντας Bayes θα παραμένει φραγμένος. Ενώ ο 𝑅2
αυξάνει, αναμένεται η υποστήριξη της εναλλακτικής επιλογής μοντέλου 𝑀𝑚 ,
αλλά λόγω του φράγματος στον παράγοντα 𝐵𝑎𝑦𝑒𝑠 αποτρέπει κάτι τέτοιο.
Η πιο απλή προσέγγιση στο παραπάνω ερώτημα είναι η επιλογή της
μοναδιαίας πληροφορίας (Unit

Information

Prior), κατά την οποία

επιλέγεται ως 𝑔 η τιμή 𝑛 , επομένως μοναδικό ζητούμενο πλέον είναι ο
προσδιορισμός της εκ των προτέρων μέσης τιμής 𝑏0 των συντελεστών των
εκτιμητριών.
Η μέθοδος Zellner-Siow Cauchy εφαρμόζεται υπό την υπόθεση ότι
𝑛
1 1
~𝛤 ( , )
𝑔
2 2
καθώς εάν οριστεί 𝑔 = 𝑛τότε αγνοείται η αβεβαιότητα για την επιλογή του g.
Με την παραπάνω μέθοδο όμως, η αναμενόμενη τιμή για το

𝑛
𝑔

= 1.

Τέλος, η μέθοδος επιλογής Hyperg/n εφαρμόζεται υπό την υπόθεση ότι
1

𝑛 ~𝐵𝑒𝑡𝑎 (

1+𝑔

𝑎 𝑏
, )
2 2

Με υπερπαραμέτρους 𝑎, 𝑏.Έτσι, ο παράγοντας Bayes υπό την κατανομή αυτή
μπορεί να εκφραστεί με τη βοήθεια υπεργεωμετρικών συναρτήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5–ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο σημείο αυτό εξετάζεται ένα νέο χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει
assets από διαφορετικά είδη (μετοχές, δείκτες χρηματοοικονομικούς , γενικούς
δείκτες γνωστών χρηματιστηρίων, επεξηγηματικές μεταβλητές) . Ουσιαστικά
λαμβάνεται ως εξαρτημένη μεταβλητή y τη ExEH, που είναι οι αποδόσεις
χωρίς επιτόκιο κινδύνου και ως ανεξάρτητες ένα σύνολο μεταβλητών
αποτελούμενο από τα ακόλουθα προσωνύμια :
y : mydata$ExEH, οι αποδόσεις δίχως το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (excess
return)
x1 : mydata$ExHFRComp, γενικός δείκτης στρατηγικών, σταθμισμένος μέσος
δείκτης από στρατηγικές
x2 : mydata$ExSP500, μετοχικός δείκτης SP500 των 500 εταιρειών της
Αμερικής με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση
x3 : mydata$SP500DY, δείκτης μερισμάτων από τις εταιρείες που ανήκουν
στο SP500 (dividend yields)
x4 : mydata$Credit, credit
x5 : mydata$Tbill, treasury bill
x6 : mydata$Term, term spread
x7 : mydata$Yield, yield spead
x8 : mydata$Inflation, απόλυτη μεταβολή του πληθωρισμού (changing
reclusion)
x9 : mydata$chInflation, ποσοστιαίες μεταβολές πληθωρισμού
x10 : mydata$IndustProd, δείκτης βιομηχανικής παραγωγής
x11 : mydata$ExRus3000, αποδόσεις δείκτη Russel 3000 μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
x12 :

mydata$ExEmMarkts, δείκτης αγοράς Morgan Stanley Capital

International

46

x13

:

mydata$ExWExUS,

δείκτης

αγοράς

Morgan

Stanley

Capital

International δίχως την αγορά των ΗΠΑ
x14

:

mydata$ExGovtCorp,

πλεόνασμα

απόδοσης

του

παγκόσμιου

κυβερνητικού και εταιρικού ομολόγου Salomon Brothers
Το συνολικό μοντέλο είναι το παρακάτω :
𝑦 = 𝛼0 + 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + 𝑎3 𝑥3 + 𝑎4 𝑥4 + 𝑎5 𝑥5 + 𝑎6 𝑥6 + 𝑎7 𝑥7 + 𝑎8 𝑥8 + 𝑎9 𝑥9 + 𝑎10 𝑥10
+ 𝑎11 𝑥11 + 𝑎12 𝑥12 + 𝑎13 𝑥13 + 𝑎14 𝑥14 +𝑎15 𝑥15 + 𝑎16 𝑥16 + 𝑎17 𝑥17 + 𝜀

Δημιουργείται, λοιπόν, ένα σύνολο δεδομένων από τα ανωτέρω στοιχεία με
200 παρατηρήσεις, οι οποίες εκφράζουν τιμές για μια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή η καθεμία από 2/1990 με μηνιαία συχνότητα. Σκοπός της ανάλυσης
μας είναι η εύρεση των σημαντικών παραγόντων που καθορίζουν τις
αποδόσεις των funds. Ουσιαστικά, σε πρώτη φάση θα ληφθεί ένα αρχικό
μοντέλο με όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές που παρουσιάστηκαν παραπάνω
και

στη

συνέχεια

θα

διορθώσουμε

αν

υπάρχει

το

πρόβλημα

της

ετεροσκεδαστικότητας ή της αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων και μετά θα
αρχίσουμε να αφαιρούμε μια-μια τις μη στατιστικά σημαντικές.
Αρχικά δημιουργείτε ο πίνακας των συσχετίσεων για όλες τις μεταβλητές,
προκειμένου να λάβουμε μια ιδέα για το ποιες μεταβλητές επηρεάζουν την Υ.

ΠΙΝΑΚ Α 1 : ΣΥΣΧΕΤΙΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την πίνακα 10, παρατηρούνται ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των
τιμών

της

μεταβλητής

απόκρισης

y

(ExEH)

και

των

ανεξάρτητων

ExHFRComp με μέτρια συσχέτιση στην ExSP500. Μέτριες έως αρκετά
ικανοποιητικές χαρακτηρίζονται οι συσχετίσεις ορισμένων επεξηγηματικών
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μεταβλητών σε σχέση με την εξαρτημένη. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρή μπορεί
να θεωρηθεί η σχέση μεταξύ της ExEH και της ExRus3000, όπως και οι
συσχετίσεις

της

ExEH

με

τις

ExEmMarkts,

ExWExUS.

Επιπλέον,

διαφαίνονται και αρκετά ασθενείς σχέσεις με τους υπόλοιπους δείκτες.
Ακολούθως φαίνεται η διαδικασία τη πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης
και τα p-values των ανεξάρτητων μεταβλητών της :
lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 +
x10 + x11 + x12 + x13 + x14 + x15 + x16 + x17)
ΠΙΝΑΚ ΑΣ 2 : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚ Α ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Residuals
Min

1Q

Median

3Q

Max

-0.039026

-0.004199

0.000071

0.003917

0.028118

ΠΙΝΑΚ ΑΣ 3 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΗΣ ΚΑΙ T-Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Estimate

Std. Error

t value

Pr(>|t|)

(Intercept)

-0.005841

0.004060

-1.439

0.15194

X1

1.267426

0.071753

17.664

< 2e-16 ***

X2

-0.294870

0.136023

-2.168

0.03148 *

X3

0.663260

1.621707

0.409

0.68303

X4

7.986587

3.622411

2.205

0.02873 *

X5

0.526992

0.866573

0.608

0.54386

X6

-2.684254

1.297723

-2.068

0.04002 *

X7

1.734032

1.513787

1.145

0.25352

X8

-0.070692

0.174197

-0.406

0.68536

X9

0.055540

0.131923

0.421

0.67425

X10

0.360367

0.117215

3.074

0.00244 **

X11

0.360947

0.145287

2.484

0.01389 *

X12

-0.079452

0.015499

-5.126

7.54e-07 ***

X13

0.008062

0.020708

0.389

0.69749
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X14

-0.104242

0.067494

-1.544

0.12423

X15

0.052744

0.054828

0.962

0.33734

X16

0.025510

0.011089

2.300

0.02256 *

X17

-0.009992

0.047942

-0.208

0.83513

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
ΠΙΝΑΚ ΑΣ 4 : ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛ ΑΠΛΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Residual

0.007844

181

degrees

standard error

of freedom

Multiple

Adjusted

R- 0.9105

squared
F-statistic

R- 0.9021

squared
108.4

p-value

< 2.2e-16

Διακρίνεται ότι αρκετές μεταβλητές έχουν p-value μεγαλύτερα από 0.05 άρα
θεωρούνται μη στατιστικά σημαντικές όπως :
ΠΙΝΑΚ ΑΣ 5 : ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕ P-VALUΕ > 0.05

Μεταβλητές

P-value

X3

0.68303

X5

0.54386

X7

0.25352

X8

0.68536

X9

0.67425

X13

0.69749

X14

0.12423

X15

0.33734

X17

0.83513
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Στο σημείο αυτό διενεργούνται οι μέθοδοι backward, forward και stepwise με
τις 17 μεταβλητές ώστε να διαφανεί μια πρώτη εικόνα της σημαντικότητας
του σε σχέση με ανεξάρτητη μεταβλητή y (AIC based κριτήριο).
Backward
start: AIC=-1912.4
y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 + x10 + x11 +
x12 + x13 + x14 + x15 + x16 + x17
Επομένως το τελικό μοντέλο είναι το εξής :
Call:
lm(formula = y ~ x1 + x2 + x4 + x5 + x6 + x10 + x11 + x12 + x14 + x15 +
x16)
ΠΙΝΑΚ ΑΣ 6 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΗΣ

Coefficients
(Intercept)

Χ1

Χ2

Χ4

Χ5

Χ6

-0.005479

1.262868

-0.291659

7.528966

0.839935

-2.351567

Χ10

Χ11

Χ12

Χ14

Χ15

Χ16

0.337491

0.362209

-0.077233

-0.112909

0.073014

0.025585

Forward
Start: AIC=-1466.02
y~1
Επομένως το τελικό μοντέλο είναι το εξής :
Call:
lm(formula = y ~ x1 + x12 + x6 + x10 + x16 + x4 + x11 + x2 + x5 + x7)
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ΠΙΝΑΚ ΑΣ 7 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΗΣ

Coefficients
(Intercept)

Χ1

Χ12

Χ6

Χ10

Χ16

-0.006831

1.242306

-0.070819

-2.033812

0.386640

0.027890

Χ4

Χ11

Χ2

Χ5

Χ7

7.869978

0.391846

-0.321256

0.839593

2.123546

Stepwise
Start: AIC=-1466.02
y~1
Τουτέστιν, το τελικό μοντέλο είναι το εξής :
lm(formula = y ~ x1 + x12 + x6 + x10 + x16 + x4 + x11 + x2 +
x5 + x7)
ΠΙΝΑΚ ΑΣ 8 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΗΣ

Coefficients
(Intercept)

Χ1

Χ12

Χ6

Χ10

Χ16

-0.006831

1.242306

-0.070819

-2.033812

0.386640

0.027890

Χ4

Χ11

Χ2

Χ5

Χ7

7.869978

0.391846

-0.321256

0.839593

2.123546

Οι παραπάνω μεταβλητές ερμηνεύουν τις αποδόσεις και συμφωνούν με το
αποτέλεσμα της μεθόδου Forward.
Ακολουθούν τα γραφήματα της χρονοσειράς της εξαρτημένης μεταβλητής με
σκοπό να παρατηρηθούν τα χαρακτηριστικά της :
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 : ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Στην διάγραμμα 11 παρατηρείται η πορεία των αποδόσεων ανά μήνα από τον
Φεβρουάριο του 1990 έως το 2007. Η συγκεκριμένη χρονοσειρά έχει έντονη
ένδειξη ετεροσκεδαστικότητας στα έτη 1998 έως 2000, ενώ στις υπόλοιπες
περιόδους διακρίνεται μια σταθερότητα ως προς τη διακύμαν ση των τιμών.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 : ΙΣΤΟΓΡΑΜΜ Α ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Y
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 : ΓΡΑΦΗΜ Α Κ ΑΝΟ ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ QQ PLOT

Τα

διαγραμματα

12,

13

βοηθούν

στην

απόφαση

σχετικά

με

την

προσαρμοστικότητα της κανονικής κατανομής στις παρατηρήσεις μας. Στο
ιστόγραμμα φαίνεται ένα αρκετά καλό σχήμα αλλά στο QQ - plot οι ουρές
είναι «παχιές» κάτι που υποδηλώνει τη μη κανονικότητα της χρονοσειράς. Το
αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και με τους ελέγχου ς παρακάτω που
παρουσιάζουν p-value < 0.05 απορρίπτοντας την υπόθεση της κανονικότητας:


Jarque Bera Test

data: y
X-squared = 15.393, df = 2, p-value = 0.0004544


Shapiro-Wilk normality test

data: y
W = 0.98468, p-value = 0.02927
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

5

:

ΓΡΑΦΗΜΑ

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

ΤΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

6

:

ΓΡΑΦΗΜ Α

ΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

ΤΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Στην διάγραμμα 14, το ACF plots returns δεν παρουσιάζει στατιστικά
σημαντική αυτοσυσχετιση άρα δεν χρειάζεται να δοκιμαστούν ΜΑ μοντέλα.
Όμως στην διάγραμμα 15, το PCF plots returns ο lug1 είναι εκτός ορίων άρα
χρειάζεται όρος AR(1). Επίσης στους παρακάτω ελέγχους φαίνεται ότι ο όρος
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της αυτοσυσχέτισης ενυπάρχει στις τετραγωνικές αποδόσεις στις τιμές της
χρονοσειράς :


Box-Ljung test

data: y
X-squared = 14.07, df = 12, p-value = 0.2963 > 0.05
Το τεστ αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση.



Box-Ljung test

data: y^2
X-squared = 44.471, df = 12, p-value = 1.269e-05 < 0.05

Το τεστ αυτό επισημαίνει την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στις 𝑦 2 .

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 : ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 : ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕ ΤΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣ ΕΩΝ

Η διάγραμμα 16 επιδεικνύει ότι το ACF squared of returns είναι έξω από τα
όρια για 2 χρονικές υστερήσεις. Αντιστοίχως, στην διάγραμμα 17 το PCF
squared of returns είναι πάλι εκτός ορίων για δύο χρονικές υστερήσεις οπότε
επιβεβαιώνεται η ετεροσκεδαστικότητα, άρα τα garch μοντέλα για την
διακύμανση θεωρούνται απαραίτητα στην ανάλυση μας. Τουτέστιν, από τα
παραπάνω γραφήματα φάνηκε ότι χρειαζόμαστε εκτός από τους παράγοντες
του μοντέλου και συνιστώσες-αυτοσυσχέτισης μέσα στο μοντέλο.
Στη συνέχεια εφαρμόζεται το μοντέλο ΑR (1,0) πάνω στο αρχικό μοντέλο
παραγόντων για να φανερωθεί η βελτίωση στο μέρος της αυτοσυσχέτισης του
μοντέλου :


Jarque Bera Test
X-squared = 135.52



df = 2

p-value < 2.2e-16

Shapiro-Wilk normality test
W = 0.95677

p-value = 9.447e-06
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Από του ελέγχους Jarque Bera Test, Shapiro -Wilk normality test γίνεται
αντιληπτό ότι εξακολουθεί να παραβιάζεται η κανονικότητα στα δεδομένα
μας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω γραφήματα δεν παρατηρείται ιδιαίτερη βελτίωση
σε σχέση με τις διάγραμμα 14-17. Απαιτείται η εισχώρηση ενός όρου τύπου
GARCH για να αφανίσει την περίπτωση της ετεροσκεδαστικότητας που
εμφανίζεται στα δεδομένα μας. Παρακάτω εφαρμόζεται ένα συνδυαστικό
μοντέλο ARMA-GARCH με σκοπό την απαλοιφή όλων των προβλημάτων :


Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
statistic

p-value

Lag[1]

0.4375

0.5083

Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]

0.5823

0.9415

Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]

3.1495

0.3946

df=1
H0 : No serial correlation
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Ο έλεγχος Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals έχει αρκετά
υψηλές τιμές p-value, κάτι που απορρίπτει την υπόθεση σημαντικότητας
οποιουδήποτε

παράγοντα

αυτοσυσχέτισης.

Ουσιαστικά,

επιλύθηκε

το

πρόβλημα τα αυτοσυσχετισης των καταλοίπων.



Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
statistic

p-value

Lag[1]

0.0705

0.7906

Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]

0.3215

0.9814

Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]

1.1254

0.9805

df=2

Ο έλεγχος Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals έχει
αρκετά

υψηλές

τιμές

p-value,

κάτι

που

απορρίπτει

την

υπόθεση

σημαντικότητας οποιουδήποτε παράγοντα αυτοσυσχέτισης των τετραγώνων
των καταλοίπων. Άρα. το ζήτημα της ετεροσκεδαστικότητας, δηλαδή της
αυτοσυσχετισης των καταλοίπων παύει να εμφανίζεται στα δεδομένα μας.


Weighted ARCH LM Tests

Statistic

Shape

Scale

p-value

ARCH Lag[3]

0.1285

0.500

0.7200

ARCH Lag[5]

0.6237

1.440

0.8466

ARCH Lag[7]

1.0243

2.315

0.9096

Elapsed time : 0.468339

Παρατηρείται ότι περνάει ο έλεγχος των καταλοίπων με επιτυχία και πλέον το
μοντέλο είναι ιδανικό για να προβλέψει τις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής
αφού πρώτα αφαιρεθούν οι μη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές. Έπειτα,
μόλις παραμείνουν οι στατιστικά σημαντικές τότε οδηγείται σε έλεγχο των
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καταλοίπων του νέου μοντέλου και σχολιασμό των αποτελεσμάτων των
προβλέψεων του.

Βέλτιστο μοντέλο
Τώρα αναπτύσσεται η τεχνική επιλογής μοντέλου με σκοπό την ανάδειξη του
βέλτιστου μοντέλου με κριτήριο το p-value. Ως αρχικό μοντέλο θεωρείται ένα
μοντέλο με όλες τις διαθέσιμες επιλογές του συνόλου δεδομένων μας και σε
κάθε βήμα αφαιρείται η μεταβλητή που δεν μεριμνά σημαντικά στη μείωση
του p-value του υπο-μοντέλου. Η διαδικασία σταματάει όταν το p-value του
νέου μοντέλου παύει να βελτιστοποιείται στατιστικά σημαντικά.
Ουσιαστικά, το βέλτιστο μοντέλο είναι το ακόλουθο :
𝑦 = −0.005479 + 1.262868 ∗ 𝑥1 − 0.291659 ∗ 𝑥2 + 7.528966 ∗ 𝑥4
+ 0.839935 ∗ 𝑥5 − 2.351567 ∗ 𝑥6 + 0.337491 ∗ 𝑥10
+ 0.362209 ∗ 𝑥11 − 0.077233 ∗ 𝑥12 + −0.112909 ∗ 𝑥14
+ 0.073014 ∗ 𝑥15 + 0.025585 ∗ 𝑥16

(5.2)

Διακρίνεται ότι το μοντέλο (5.2) παρουσιάζει πολλές κοινές μεταβλητές με το
μοντέλο (5.1). Αξίζει να επισημανθεί ότι όλοι οι εκτιμημένοι συντελεστές του
μοντέλου

είναι

στατιστικά

σημαντικοί

σε

επίπεδο

στατιστικής

σημαντικότητας ίσο με 5% (αλλά και για το αυστηρότερο 1%).
Ανάλογα συμπεράσματα με τα δύο προηγούμενα μοντέλα ανακύπτουν και
στην προκειμένη περίπτωση. Ακόμη, στο παρόν μοντέλο (5.3) όλοι οι
εκτιμημένοι συντελεστές του μοντέλου είναι στατιστικά σημαντικοί σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ίσο με 5%.
Μάλιστα, ένα ακόμη εξαγόμενο που μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί
είναι ότι το μοντέλο (5.3) έχει τις ίδιες μεταβλητές με το (5.1). Το μοντέλο
(5.2) έχει 9 κοινές μεταβλητές με τα υπόλοιπα δύο. Για αυτό το λόγο, αυτές οι
εννιά κοινές μεταβλητές και των τριών μοντέλων θα δημιουργήσουν ένα νέο
μοντέλο στο οποίο και θα εφαρμοστεί το καλύτερο μοντέλο δηλαδή το
ARMA-GARCH. Το μοντέλο των κοινών παραγόντων από τις μεθόδους
Forward Selection, Backwards Elimination, Stepwise Selection :
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𝑦 = 𝛼0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1 + 𝛽2 ∗ 𝑥12 + 𝛽3 ∗ 𝑥6 + 𝛽4 ∗ 𝑥10 + 𝛽5 ∗ 𝑥16 + 𝛽6 ∗ 𝑥4 +
𝛽7 ∗ 𝑥11 + 𝛽8 ∗ 𝑥2 + 𝛽9 ∗ 𝑥5 + 𝜀

(5.4)

Εφαρμόζουμε τη μέθοδο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με ARMAGARCH :
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
Statistic

p-value

Lag[1]

0.4375

0.5083

Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]

0.5823

0.9415

Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]

3.1495

0.3946

df=1
H0 : No serial correlation

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
statistic

p-value

Lag[1]

0.07049

0.7906

Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]

0.32146

0.9814

Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]

1.12535

0.9805

df=2

Weighted ARCH LM Tests
Statistic

Shape

Scale

p-value

ARCH Lag[3]

0.1285

0.500

2.000

0.7200

ARCH Lag[5]

0.6237

1.440

1.667

0.8466

ARCH Lag[7]

1.0243

2.315

1.543

0.9096

Ο έλεγχος Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals έχει αρκετά
υψηλές τιμές p-value, κάτι που απορρίπτει την υπόθεση σημαντικότητας
οποιουδήποτε

παράγοντα

αυτοσυσχέτισης.

αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων.
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Επομένως,

δεν

διακρίνεται

Ο έλεγχος Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals έχει
αρκετά

υψηλές

τιμές

p-value,

κάτι

που

απορρίπτει

την

υπόθεση

σημαντικότητας οποιουδήποτε παράγοντα αυτοσυσχέτισης των τετραγώνων
των καταλοίπων. Άρα, δεν υπάρχει ούτε ετεροσκεδαστικότητα.
Επίσης, παρατηρείται ότι περνάει ο έλεγχος των καταλοίπων με ε πιτυχία και
πλέον το μοντέλο είναι ιδανικό για να προβλέψει τις τιμές της εξαρτημένης
μεταβλητής.
ΠΙΝΑΚ ΑΣ 9 : ΠΡΟΒΛ ΕΨΗ 10 ΤΙΜ ΩΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ

forecast

[T0 = Αυγ 2006]

Series

Sigma

T+1

-0.003835

0.003690

T+2

-0.003785

0.003778

T+3

-0.003782

0.003865

T+4

-0.003781

0.003949

T+5

-0.003781

0.004032

T+6

-0.003781

0.004113

T+7

-0.003781

0.004192

T+8

-0.003781

0.004270

T+9

-0.003781

0.004346

T+10

-0.003781

0.004421

T+11

-0.003781

0.004495

T+12

-0.003781

0.004567

0-roll

ΠΙΝΑΚ ΑΣ 9 : ΠΡΟΒΛ ΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ

Στην πίνακας 18 παρουσιάζονται οι επόμενες τιμές αποδόσεων της
εξαρτημένης μεταβλητής μας. Με λίγα λόγια, αποτελούν προγνώσεις των
τιμών για τους μήνες Σεπτέμβριο 2006 έως Αύγουστο 2006. Σημαντική
παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι η διακύμανση της πρόβλεψης αυξάνεται
όσο αυξάνεται η χρονική περίοδος της πρόβλεψης, ένα αποτέλεσμα
αναμενόμενο.
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Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι οι πιο σημαντικές μεταβλητές που
ερμηνεύουν την μεταβλητή απόκρισης είναι οι εξής :
ΠΙΝΑΚ ΑΣ 10 : ΣΗΜ ΑΝΤΙΚ ΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Χ1
Χ12
Χ6
Χ10
Χ16
Χ4
Χ11
Χ2
Χ5

με κίτρινο έχουν επισημανθεί εκείνες που διαφάνηκε ότι παρουσιάζουν και
μια μέτρια έως υψηλή συσχέτιση με την y. Επιπροσθέτως, το καλύτερο
μοντέλο για την προσαρμογή τω δεδομένων φάνηκε πως είναι το πολλαπλό
μοντέλο των προαναφερθέντων παραγόντων σε συνδυασμό με ένα ARMAGARCH σύστημα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στην ανάλυση μας επιχειρήθηκε μια προσπάθεια να ανακαλυφθούν ποιοι
παράγοντες επηρεάζουν τις αποδόσεις. Αρχικά ελέγχθηκαν οι συσχετίσεις των
μεταβλητών για την επίβλεψη γραμμικών σχέσεων μεταξύ τους. Έπειτα, οι
τρεις γνωστοί αλγόριθμοι προσδιορισμού μοντέλου ( Forward selection,
Backwards Elimination και Stepwise Selection) μας έδωσαν τα τρία καλύτερα
μοντέλα με τη βοήθεια της πρόσθεσης ή αφαίρεσης μεταβλητών μέσω του
κριτηρίου AIC. Η ενίσχυση με ένα ARMA-GARCH μοντέλο προσέδωσε καλή
προβλεπτική ικανότητα στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με
το σύνολο των μεταβλητών. Βέβαια, αυτό το γεγονός είχε αντίκτυπο και στο
μοντέλο

με

τις

πιο

σημαντικές

μεταβλητές

υπερβάλλουσες αποδόσεις :
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που

επηρ εάζουν

τις

Χ1, Χ12, Χ6, Χ10, Χ16, Χ4, Χ11, Χ2 και Χ5
δηλαδή οι μεταβλητές

που

αφορούν

το γενικό

δείκτη στρατηγικών

(σταθμισμένο μέσο δείκτη από στρατηγικές), μετοχικός δείκτης SP500 των
500 εταιρειών της Αμερικής με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση, πιστωτικό
χρήμα (credit), κρατικά ομόλογα (treasury bill), term spread, ο δείκτης
βιομηχανικής παραγωγής, αποδόσεις δείκτη Russel 3000 μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και ο δείκτης αγοράς Morgan Stanley Capital International.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κ ΩΔΙΚΑΣ – R
library(BMA)
library(corrplot)
BMA_DATA <- read.csv("…/DATA.csv", sep=";")
summary(BMA_DATA)
head(BMA_DATA)
cor(BMA_DATA[,2:length(BMA_DATA)])
reg.1

<-

lm(BMA_DATA$FTSE.350~BMA_DATA$FTSE.100+BMA_DATA$FTSE.2
50+BMA_DATA$GBP.USD, data=BMA_DATA)
summary(reg.1)
attach(BMA_DATA)
predictors

<-

as.matrix(cbind(BMA_DATA$FTSE.100,BMA_DATA$FTSE.250,BMA_DA
TA$GBP.USD))
detach(BMA_DATA)
bma1 <- bicreg(predictors, BMA_DATA$FTSE.100)
summary(bma1)
bma1$ols
bma1$se
bma1$postmean
bma1$postsd
bma1$which
plot(bma1)
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#second part BIC_GLM
bma2

<-

bic.glm(predictors,

BMA_DATA$FTSE.100,

"gaussian")
summary(bma2)
bma1$postsd
bma2$postsd
plot(bma2)
#Data 2 nd Part
# LIBRARIES

install.packages("tseries")
library(tseries)
install.packages("fGarch")
library(fGarch)
install.packages("rugarch")
library(rugarch)
install.packages("Hmisc")
library(Hmisc)
library(readxl)

# Load Hedge fund data
mydata<- read_excel("C:\\dataset.xlsx")
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glm.family

=

dim(mydata)
mydata <- as.data.frame(mydata)
y <- mydata$ExEH
x1 <- mydata$ExHFRComp
x2 <- mydata$ExSP500
x3 <- mydata$SP500DY
x4 <- mydata$Credit
x5 <- mydata$Tbill
x6 <- mydata$Term
x7 <- mydata$Yield
x8 <- mydata$Inflation
x9 <- mydata$chInflation
x10 <- mydata$IndustProd
x11 <- mydata$ExRus3000
x12 <- mydata$ExEmMarkts
x13 <- mydata$ExWExUS
x14 <- mydata$ExGovtCorp
x15 <- mydata$ExWGovt
x16 <- mydata$ExCommod
x17 <- mydata$ExCurr

# Create a time series object and plot
y<- as.data.frame(y)
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y=ts(y, frequency=12, start = c(1990,2))

y
plot(y, type="l", col="blue")

# Explore linear relationships
# Correlation coefficients
cor(cbind(y,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16,
x17))
# Correlation coefficients and p-values
rcorr(as.matrix(cbind(y,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14,x15,
x16,x17)))
# Scatterplot of all variables
pairs(cbind(y,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14,x15,x16,x17))

# 1a.RUN MULTIPLE REGRESSION MODEL SELECTION TECHNIQUES
# Fit the full model
fitall <- lm(y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 + x10 + x11 +
x12 + x13 + x14 + x15 + x16 + x17)
summary(fitall)

# Backward Elimination method
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stepBE<-step(fitall,
scope=list(lower = ~ 1, upper = ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 +
x8 + x9 + x10 + x11 + x12 + x13 + x14 + x15 + x16 + x17),
direction="backward")
stepBE

# Forward Selection method
fitnull<-lm(y ~ 1)
stepFS<-step(fitnull,
scope=list(lower = ~ 1, upper = ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 +
x8 + x9 + x10 + x11 + x12 + x13 + x14 + x15 + x16 + x17),
direction="forward")
stepFS

# Stepwise Selection method
stepSS<-step(fitnull,
scope=list(lower = ~ 1, upper = ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 +
x8 + x9 + x10 + x11 + x12 + x13 + x14 + x15 + x16 + x17),
direction="both")
stepSS

stepBE
stepFS
stepSS
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# BUT !!!! what tell us the characteristics of the data??

# Summary Statistics and plots
plot(y, type="l", main="monthly returns")
hist(y, main="histogram of returns")
qqnorm(y,main="Normal QQplot of y") # normal Q-Q plot
qqline(y)
acf(y, 50, main="ACF of returns")
pacf(y, 50, main="PACF of returns")
acf(y^2,50, main="ACF of squared returns")
pacf(y^2, 50, main="PACF of squared returns")

Box.test(y,lag=12,type="Ljung")
Box.test(y^2,lag=12,type="Ljung")

# Normality Test
jarque.bera.test(y)
shapiro.test(y)

########### START THE ANALYSIS ###########
# 1. RUN MULTIPLE REGRESSION MODEL
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MRres <- lm(y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 + x10 + x11 +
x12 + x13 + x14 + x15 + x16 + x17 )
summary(MRres)

# Diagnostic tests for the residuals
# Autocorrelation of the residuals
acf(MRres$residuals, 36)
pacf(MRres$residuals, 36)
# Autocorrelation of the squared residuals
acf(MRres$residuals^2, 36)
pacf(MRres$residuals^2, 36)
# Normality test
jarque.bera.test(MRres$residuals)
shapiro.test(MRres$residuals)
qqnorm(MRres$residuals)
qqline(MRres$residuals)

# 2. RUN MULTIPLE REGRESSION MODEL with time series components
MRAR1res = arima(y, order=c(1,0,0), xreg=cbind(x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 ,
x7 , x8 , x9 , x10 , x11 , x12 , x13 , x14 , x15 , x16 , x17))
summary(MRAR1res)
MRAR1res
# Diagnostic tests for the residuals
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# Autocorrelation of the residuals
acf(MRAR1res$residuals, 36)
pacf(MRAR1res$residuals, 36)
# Autocorrelation of the squared residuals
acf(MRAR1res$residuals^2, 36)
pacf(MRAR1res$residuals^2, 36)
# Normality test
jarque.bera.test(MRAR1res$residuals)
shapiro.test(MRAR1res$residuals)
qqnorm(MRAR1res$residuals)
qqline(MRAR1res$residuals)

# 3. RUN MULTIPLE REGRESSION MODEL + ARMA + GARCH
X<-matrix(cbind(x1 , x12 , x6 , x10 , x16 , x4 , x11 , x2 , x5),ncol=9)
spec

<-

ugarchspec(variance.model

=

list(model

=

"sGARCH",

garchOrder=c(1,1)),
mean.model = list(armaOrder=c(1,0), include.mean = TRUE,
external.regressors = X),
distribution.model = "norm")
spec
modelres <- ugarchfit(spec = spec, data = y)
modelres
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pred <- ugarchforecast(modelres,
n.ahead = 12,
external.forecasts =list(mean(x1),mean(x12),
mean(x6),mean(x10),
mean(x16),mean(x4),
mean(x11),mean(x2),
mean(x5)))
pred
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