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Περιεχόμενο Μαθήματος
Αυτό το μάθημα εισάγει και παρουσιάζει αναλυτικά τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή
της ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Εισάγει τον ντετερμινιστικό τύπο υποδειγμάτων και την
διάσπαση μιας χρονολογικής σειράς στις συνιστώσες της: τάση, εποχική και τυχαία
συνιστώσα. Το μάθημα παρουσιάζει και περιγράφει διάφορα μοντέλα για την εκτίμηση της
τάσης και των εποχικών συνιστωσών. Εισάγει γραμμικά φίλτρα και εκθετικές τεχνικές
εξομάλυνσης. Εισάγει επίσης τη βασική θεωρία της έννοιας της στασιμότητας
(χαρακτηριστικά στάσιμων και μη στάσιμων σειρών και ελέγχων μοναδιαίας ρίζας),
περιγράφει και παρουσιάζει αναλυτικά τα στοχαστικά μοντέλα χρονολογικών σειρών, ARMA
υποδείγματα, και τη μεθοδολογία Box-Jenkins για αυτού του είδους τα υποδείγματα. Το
μάθημα εισάγει την κλάση των υποδειγμάτων ετεροσκεδαστικότητας (ARCH/GARCH) και
παρουσιάζει πρακτικές τεχνικές πρόβλεψης των χρονολογικών σειρών. Ενδεικτικά
παραδείγματα στα οποία εφαρμόζονται τα μοντέλα και οι τεχνικές χρονολογικών σειρών σε
πραγματικά
οικονομικά
και
χρηματοοικονομικά
δεδομένα
παρουσιάζονται
χρησιμοποιώντας το πακέτο R και το οικονομετρικό πακέτο Eviews. Η εμπειρική ανάλυση
αποτελείται από (α) ελέγχους στασιμότητας και μοναδιαίας ρίζας για σειρές
συναλλαγματικών ισοτιμιών και οικονομικές σειρές, και (β) μοντελοποίηση και πρόβλεψη
οικονομικών/ χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών.
Προαπαιτούμενα
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις στατιστικής και γραμμικών μοντέλων.
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές την εκμάθηση
υποδειγμάτων, τεχνικών και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάλυση χρονολογικών
σειρών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• να γνωρίζουν τα ντετερμινιστικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών
• να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της στασιμότητας και τους ελέγχους στασιμότητας
• να έχουν μάθει τα στοχαστικά υποδείγματα ARMA των χρονολογικών σειρών
• να έχουν μάθει για τα μοντέλα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας ARCH/GARCH
• να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία Box-Jenkins σε εμπειρικές εφαρμογές
• να είναι σε θέση να μοντελοποιούν και να κατασκευάζουν προβλέψεις για δεδομένα
χρονολογικών σειρών

•

να γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν ανάλυση χρονοσειρών χρησιμοποιώντας R και Eviews
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Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι
Μια διάλεξη τριών ωρών εβδομαδιαίως, ασκήσεις και εργασίες μελέτης και
προγραμματισμού στο σπίτι (ορισμένες προς παράδοση).
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης
Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης (βάρος 80%)
και του βαθμού των παραδοτέων ασκήσεων μελέτης και προγραμματισμού (βάρος 20%), υπό
την προϋπόθεση ότι ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης είναι τουλάχιστον 5/10.
Διαφορετικά, ο τελικός βαθμός ισούται με τον βαθμό της τελικής γραπτής εξέτασης.

