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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά την ανάλυση χρονοσειρών σε μετοχές και κρυπτονομίσματα 

εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. Στην εισαγωγή θέτονται τα ερευνητικά 

ερωτήματα που έχει σκοπό να απαντήσει, τα οποία είναι, πως οι τιμές των 

κρυπτονομισμάτων έχουν διαμορφωθεί την εποχή της πανδημίας, πως αναμένεται να 

διαμορφωθούν και πόσο ασφαλές θεωρείται το ενδεχόμενο επένδυσης σε 

κρυπτονομίσματα.  

Για το πρώτο ερώτημα η απάντηση δίνεται μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

προηγούμενων ερευνών, ενώ για τα υπόλοιπα δύο μέσω των συμπερασμάτων της 

ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R και κατάλληλων 

στοχαστικών μοντέλων ARIMA. Αρχικά, στο κεφάλαιο μεθοδολογία έρευνας αναλύεται 

ο τρόπος που συλλέχθηκαν τα επιστημονικά άρθρα προηγούμενων μελετών και στην 

βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τους. Το επόμενο 

κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας όπου εξηγούνται οι όροι 

μετοχή, κρυπτονόμισμα, blockchain και χρονοσειρά. Εν συνεχεία, στο τεχνικό υπόβαθρο, 

ορίζονται τα στατιστικά μοντέλα μιας χρονοσειράς(μέση τιμή, αυτοσυνδιακύμανση, 

αυτοσυσχέτιση), ο όρος στασιμότητα χρονοσειράς και αναλύονται διάφορα γραμμικά 

μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για προβλέψεις χρονοσειρών. Γίνεται επίσης 

αναφορά στη γλώσσα προγραμματισμού R και εξηγούνται οι βιβλιοθήκες, οι εντολές και 

οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην εργασία. 

Η ανάλυση, τέλος, γίνεται στα δεδομένα του κρυπτονομίσματος(Bitcoin) και της μετοχής 

της πολυεθνικής εταιρίας (Apple). Τα δεδομένα προσαρμόστηκαν με βάση τις τιμές 

κλεισίματος τους στο χρονικό διάστημα 01/01/20- 01/01/22 και, με τη χρήση των 

γραμμικών μοντέλων ARIMA στο R-studio γίνεται μια προσπάθεια πρόβλεψης για το 

χρονικό ορίζοντα των 30 ημερών. 

Λέξεις- κλειδιά: Ανάλυση χρονοσειρών, Χρονοσειρές, Μετοχές, Κρυπτονομίσματα, 

Προβλέψεις, Γραμμικά μοντέλα ARIMA, R, R-studio  
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Abstract 

The present work concerns the analysis of time series in stocks and cryptocurrencies 

during the COVID-19 pandemic. The introduction of the work sets the research questions 

it aims to answer, which are, how cryptocurrency value  have been transformed 

throughout the pandemic, how they are expected to be shaped and how safe is it to envest 

in cryptocurrencies.  

Concerning the first question at hand, the answer is given through the systematic literature 

review of previous researches, while for the remaining two questions through the 

conclusions of the data analysis using the programming language R and appropriate 

ARIMA stochastic models. To begin with, the research methodology chapter analysis the 

way in which the scientific articles of previous studies were collected and their results are 

presented in the chapter literature review. The theoretical background of the study is the 

next chapter in whick terms like stock, cryptocurrency, blockchain and time series are 

explained. Then, in technical background chapter, the statistical models of a time series 

are defined ( average, covariance, autocorrelation), the term time series stationary and 

various linear models that are used for time series predictions are analyzed. References is 

also made to the programming language R and the libraries, the commands and the 

methods that have been used through the study are explained.  

Finally, the analysis is done on the data of the cryptocurrency (Bitcoin) and the stock of 

the multinational company (Apple). The data at hand were adjusted based on their closing 

prices over the time period 01/01/20 – 01/01/22 and with the use of lineal models ARIMA 

in R-studio an attempt has been made to predict for the time horizon of 30 days.  

Key words: Time series analysis, Time series, Shares, Cryptocurrency, Predictions, 

Lineal models ARIMA, R, R-studio.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Δεκέμβριο του 2019, σε μια επαρχία της Κίνας, τη Γουχάν εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά ο ιός Covid-19 και σταδιακά εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Δεκέμβριο 

του 2020, ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, καταγράφηκαν περισσότερα από 83.953.903 

επιβεβαιωμένα κρούσματα, καθώς και περίπου 1.836.909 θάνατοι. Μπροστά στην 

πανδημία η ανθρωπότητα φάνηκε απροετοίμαστη, με τις ελλέιψεις σε κάθε τομέα της 

καθημερινότητας να είναι εμφανείς. Προκειμένου οι χώρες να αντιμετωπίσουν τον ιό, 

θέσπισαν κάποια μέτρα, όπως οι κοινωνικές αποστάσεις, οι απαγορεύσεις ταξιδιών και 

οι πολιτικές lockdown. Επιπλέον, σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους 

πραγματοποιήθηκε αναστολή εργασίας, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να βρεθούν χωρίς 

εισόδημα και να συντηρούνται από τα ταμεία του κράτους. Όλοι οι προαναφαρθέντες 

λόγοι προκάλεσαν την ταχύτατη πτώση της παγκόσμιας οικονομίας (ΔΝΤ,2020). Η 

σοβαρή αυτή οικονομική κρίση επηρέασε την παγκόσμια οικονομία, την 

χρηματοπιστωτική αγορά, όπως και την αγορά εμπορευμάτων. Σύμφωνα μάλιστα με την 

WorldBank σε έρευνα της το 2020, η κρίση αυτή αναμένεται να είναι η σοβαρότερη μετά 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (World Bank, 2020).Εκτιμάται, ότι οι συνέπειες στην 

οικονομία θα αφήσουν μια διαρκή ουλή σε αρκετούς τομείς της, όπως στην εμπιστοσύνη 

των επενδυτών και των καταναλωτών, στα παγκόσμια συστήματα αλυσίδας αξίας και 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Μέσα σε όλη αυτή την οικονομική αβεβαιότητα για το μέλλον, 

πολλοί άνθρωποι ήταν αυτοί, που εν μέσω πανδημίας στράφηκαν στην επένδυση του 

κεφαλαίου τους σε μετοχές και κρυπτονομίσματα. Υπάρχει γενικά η πεποίθηση από 

πολλούς, ότι η επένδυση σε κρυπτονομίσματα, όπως πχ το Bitcoin, αποτελεί ασφαλές 

καταφύγιο του κεφαλαίου και σίγουρη επιλογή κέρδους.  

Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι να εξετάσει δεδομένα μετοχών και 

κρυπτονομισμάτων, να τα αναλύσει και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα, του πως η 

πανδημία έχει επηρεάσει τις τιμές των μετοχών και των κρυπτονομισμάτων σε παγκόσμιο 

επίπεδο μέχρι τώρα, πώς αναμένεται να τις επηρεάσει μελλοντικά καθώς και να 

απαντήσει στο ερώτημα πόσο ασφαλές μπορεί να θεωρείται το ενδεχόμενο επένδυσης σε 

κρυπτονομίσματα. Η ανάλυση χρονοσειρών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την 

πρόβλεψη των τιμών ενός παρατηρούμενου μεγέθους. Η επιλογή και η προσαρμογή του 

κατάλληλου στοχαστικού μοντέλου το οποίο θα προσεγγίζει ικανοποιητικά τα δεδομένα 

και θα προβλέπει μελλοντικές τιμές, μπορεί να αξιοποιηθεί και στον τομέα των μετοχών 

και κρυπτονομισμάτων. Η σπουδαιότητα της ανάλυσης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι 
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μπορούν να παραχθούν όσο το δυνατόν πιο ακριβείς προβλέψεις για το πως η ακολουθία 

των τιμών τους θα συνεχιστεί στο μέλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επενδύσεις που 

θα γίνονται να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς και να αξιοποιούνται κατάλληλα από 

τους επενδυτές μεγιστοποιώντας το κέρδος και ελαχιστοποιώντας τη ζημία. 

Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται μια ενδελεχής ανασκόπηση προηγούμενων 

ερευνών σχετικές με κρυπτονομίσματα και μετοχές και αναφέρονται τα αποτελέσματα 

τους. Στην συνέχεια και αφού λαβουμε υπόψη μας τα αποτελέσματα  αυτών των ερευνών 

παρουσιάζεται το τεχνικό μέρος της διπλωματικής εργασίας το οποίο ξεκινά με την 

δημιουργία ενός dataset το οποίο περιλαμβανέι δεδομένα μετοχών αλλά και 

κρυπτονομισμάτων πάνω στα οποία θα εφαρμοστούν τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών με 

απώτερο σκοπό την πρόβλεψη τιμών τους. Στο τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης αυτής, τα συμπεράσματα, καθώς και η διατύπωση επιμέρους ερωτημάτων 

πάνω στα οποία θα μπορούν να στραφούν μελλοντικές έρευνες.  
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Μία έρευνα προκειμένου να είναι ορθή απαιτείται διαρκής ενημέρωση από έγκυρες 

πηγές. Όπως συμβαίνει με όλες τις έρευνες, η αξία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

εξαρτάται από το τί έγινε, τί βρέθηκε, καθώς και από τη σαφήνεια της αναφοράς (Moher, 

Liberati, Tetzaff, & Altman, 2009). 

Για να γίνει η αναζήτηση και η εύρεση των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία, έγινε χρήση της μεθοδολογίας PRISMA( Preferred reporting items for 

systematic reviews and meta-analysis). Σύμφωνα με αυτή μπορεί κάποιος να 

δημιουργήσει μια επισκόπηση της ερευνητικής περιοχής που επιθυμεί και να εντοπίσει 

πόσα ερευνητικά στοιχεία(π.χ. άρθρα) υπάρχουν για αυτή. Εφαρμόζοντας επομένως αυτή 

τη μεθοδολογία με τον παρακάτω τρόπο, έγινε αναζήτηση, χαρτογραφήθηκαν και 

εντοπίστηκαν κενά από προηγούμενες μελέτες που αφορούσαν την ανάλυση 

χρονοσειρών σε μετοχές και κρυπτονομίσματα εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 

(Moher, Liberati, Tetzaff, & Altman, 2009). 

Ορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων 

Το πρώτο στάδιο αφορά τον ορισμό των ερευνητικών ερωτημάτων. Η ερευνητική 

περιοχή που αφορά η εργασία είναι τα μεγάλα δεδομένα και πιο συγκεκριμένα η ανάλυση 

χρονοσειρών σε δεδομένα κρυπτονομισμάτων και μετοχών. Για το λόγο αυτό αρχικά 

διευρευνήθηκαν έννοιες που συνδέονται με τις λέξεις ανάλυση χρονοσειρών, μετοχές, 

κρυπτονομίσματα και Covid-19.  

• Για την ανάλυση χρονοσειρών εμφανίστηκαν έννοιες όπως regression analysis, 

artificial intelligence, exogenous variables, forecast scenarios, autoregressive 

model, moving average model, autoregressive integrate moving average model, 

outlier, statistical analysis, univariate time series model κ.α.  

• Για τα κρυπτονομίσματα έννοιες όπως το blockchain, block, prediction, bitcoin, 

ethereum, cryptocurrency market, mining, stablecoins, peer-to-peer electronic 

cash, coinbase, cold wallet/cold storage, decentralization, exchange, safe haven, 

risk  κ.α. 

• Αντίστοιχα για τις μετοχές βρέθηκαν όροι όπως annual report, arbitrage, 

averaging down, bear market, bull market, beta, exchange, risk, index, margin, 

moving average, volatility, short selling, prediction κ.α. 



15 

 

• Τέλος για τον covid-19 συνδυαστικά με τις μετοχές και κρυπτονομίσματα 

εμφανίστηκαν κυρίως οι όροι risk, safe haven, prediction. 

Η εργασία παρουσιάζει τρία ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την ερευνητική περιοχή 

συνδυάζοντας κάποιες από τις έννοιες που προαναφέρθηκαν. Αυτά είναι τα εξής: 

✓ Πώς η πανδημία έχει επηρεάσει τις τιμές των κρυπτονομισμάτων σε 

παγκόσμιο επίπεδο μέχρι τώρα; 

Το συγκεκριμένο ερώτημα βοηθά τον αναγνώστη να αντιληφθεί πως κινούνταν 

οι τιμές των κρυπτονομισμάτων πριν την πανδημία και να τις συγκρίνει με τις 

τιμές τους εν μέσω του covid-19, έχοντας σαν βάση προηγούμενες έρευνες. 

✓ Πώς αναμένεται να επηρεάσει η πανδημία τα κρυπτονομίσματα και τις 

μετοχές; 

Το δεύτερο ερώτημα μέσω της ανάλυσης δεδομένων και του μοντέλου 

πρόβλεψης στοχεύει να ορίσει πώς αναμένεται να κυμανθούν οι τιμές κάποιων 

κρυπτονομισμάτων και μετοχών στο μέλλον. 

✓ Θεωρείται ασφαλές το ενδεχόμενο επένδυσης σε κρυπτονομίσματα; 

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα συνοψίζει τόσο με βάση τις προηγούμενες 

μελέτες, όσο και μέσω της ανάλυσης που γίνεται αν η επένδυση σε 

κρυπτονομίσματα συγκριτικά με μετοχές θεωρείται ασφαλές καταφύγιο 

κεφαλαίου. 

Διαδικασία Αναζήτησης 

Αφού διατυπώθηκαν τα ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν ακολούθησε η 

αναζήτηση των επιστημονικών άρθρων. Αυτή πραγματοποιήθηκε με πλήρη αμερόληπτη 

στάση ώστε τα αποτελέσματα να είναι ορθά και έγκυρα. Για αυτό το λόγο η αναζήτηση 

έγινε μέσω του google scholar και στις επιστημονικές βάσεις δεδομένων (1) ΙΕΕΕ 

Xplore, (2) ACM Digital Library, (3) Springer Link και (4) Science Direct. Για να 

βρεθούν τα κατάλληλα άρθρα χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λέξεις-κλειδιά 

ανάλυση χρονοσειρών σε κρυπτονομίσματα, κρυπτονομίσματα  και covid-19, μετοχές 

και covid-19, στατιστικά μοντέλα για πρόβλεψη τιμών σε μετοχές και κρυπτονομίσματα. 

Screening Σχετικών Ερευνών 

Χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες λέξεις κλειδιά η έρευνα κατέληξε σε 150 άρθρα. 

Στη συνέχεια και για το φιλτράρισμα αυτών χρησιμοποιήθηκαν τα εξής κριτήτια 

αποκλεισμού. 
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• Άρθρα από το 2017 και πριν. 

• Άρθρα που δεν ήταν γραμμένα στα αγγλικά. 

• Άρθρα που δεν παρουσιάζουν αποτελέσματα σχετικά με τις τιμές των 

κρυπτονομισμάτων που αφορούν την εργασία. 

• Άρθρα που παρουσιάζουν πειραματικά αποτελέσματα. 

• Διατριβές, εκθέσεις και βιβλία. 

Δημιουργία χαρτογράφησης 

Για να προκύψει ο τελικός χάρτης των άρθρων στα οποία έγινε η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ακολουθήθηκαν κάποια βήματα. Αρχικά, από τα 150 άρθρα αφαιρέθηκαν 

τα 53 που αφορούσαν τη χρονολογία πριν από το 2017, συνεπώς όλα τα παλαιότερα 

αφαιρέθηκαν από τη λίστα. Επιπλέον 5 που δεν ήταν γραμμένα στα αγγλικά, 40 τα οποία 

δεν παρουσίαζαν αποτελέσματα συναφή με την εργασία, 10 που τα αποτελέσματα τους 

ήταν πειραματικά και 16 διατριβές, εκθέσεις και βιβλία. Έπειτα, από τα 26 

εναπομείναντα εντοπίστηκαν οι λέξεις-κλειδιά από το καθένα. Αυτά τα άρθρα που 

περιείχαν ικανοποιητικό αριθμό από τις λέξεις-κλειδιά που καθορίστηκαν στην εργασία, 

δημιούργησαν ένα προσχέδιο του τελικού χάρτη. Στο επόμενο βήμα έγινε ανάγνωση 

τόσο της περίληψης, όσο και του επιλόγου των ερευνών που υπήρχαν στο προσχέδιο και 

αφαιρέθηκαν όσα δεν ταίριαζαν στην έρευνα και δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

απαντώντας κάποιο ερώτημα. Μετά το τελικό αυτό φιλτράρισμα, τα άρθρα που 

μελετήθηκαν ενδελεχώς ήταν 16.  
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Σημαντικοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη της συμπεριφοράς των 

κρυπτονομισμάτων και έχουν διεξάγει εμπειρικές έρευνες σχετικά με τις δυνατότητες 

κερδοφορίας επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα.  

Ο Bariviera (2017) υιοθετεί ημερήσια δεδομένα για την περίοδο από 18 Αυγούστου 2011 

έως 15 Φεβρουαρίου 2017 για να ερευνήσει αν υπάρχει ή όχι μακροχρόνια εξάρτηση των 

αγοραίων τιμών και των μεγάλων διακυμάνσεων στις αποδόσεις του Bitcoin από τις τιμές 

τους σε προγενέστερες χρονικές περιόδους. Υποστηρίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα 

2011- 2014 οι αποδόσεις του Bitcoin πολύ δύσκολα μεταβάλλονται αλλά μετά από το 

2014 αυτή η ιδιότητα δεν είναι τόσο έντονη. Αυτό οδηγεί στη σταδιακή εξασθένιση των 

ευκαιριών αποκόμισης κέρδους που προκύπτουν μέσω των επενδύσεων σε Bitcoin καθώς 

περνούν τα χρόνια.  

Οι Bariviera et al.(2017) μελετούν τις τιμές του Bitcoin σε συνδυασμό με την αγορά 

συναλλάγματος. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουν στη σχέση του Bitcoin με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες του ευρώ ως προς το αμερικανικό δολάριο και της βρετανικής 

λίρας ως προς το αμερικανικό δολάριο από το έτος 2011 έως το 2017. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν και πάλι ότι καθώς περνά ο χρόνος οι ευκαιρίες κερδοσκοπίας στην αγορά των 

κρυπτονομισμάτων εξανεμίζονται. Τα αποτελέσματα αυτά επαληθεύονται ανεξαρτήτως 

του πόσο συχνά είναι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται.  

Οι Jiang et al.(2017) εντοπίζουν ότι υπάρχει μακροχρόνια μνήμη στην αγορά του Bitcoin, 

δηλαδή ότι οι περασμένες αποδόσεις επηρεάζουν τις σημερινές αποδόσεις. 

Υποστηρίζουν επίσης ότι ο απρόβλεπτος χαρακτήρας των κρυπτονομισμάτων σταδιακά 

σβήνει και αυτό καθιστά τις αγορές κρυπτονομισμάτων πιο κοντά στις αγορές των 

καθιερωμένων επενδυτικών μορφών.. 

Οι Chaim και Laurini (2019) μελετούν εννέα κρυπτονομίσματα πολύ υψηλής αγοραίας 

κεφαλαιοποίησης (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Stellar, Dash, Monero, Nem και 

Verge) καλύπτοντας την περίοδο από 16 Αυγούστου 2015 έως 31 Οκτωβρίου 2018 και 

εστιάζοντας στην πολυμεταβλητή μη-γραμμική στοχαστική μεταβλητότητα για να 

ανιχνεύσουν αν υπάρχουν απότομες μεταβολές στο μέσο και τη μεταβλητότητα των 

αποδόσεων. Οι μεταβατικές έντονες και συχνές μεταβολές του μέσου ολοένα και 

εντείνονται και γίνονται όλο και πιο συχνές από την αρχή της τεράστιας ανόδου στη 

αγορά κρυπτονομισμάτων κατά το 2017.  
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Οι Philip κ.α. (2019) επικεντρώνονται σε πολύ μεγάλη ποικιλία κρυπτονομισμάτων, 

δηλαδή σε 149 κρυπτονομίσματα από την αρχή της ύπαρξης τους και μέχρι και το τέλος 

του έτους  2017. Οι εκτιμήσεις τους δείχνουν ότι οι απότομες μεταβολές στις τιμές είναι 

λιγότερο έντονες στο Bitcoin ενώ πιο ευμετάβλητα αποδεικνύονται νομίσματα όπως το 

το Ripple, με τα οποία οι συναλλαγές πραγματοποιούνται πολύ πιο γρήγορα. 

Οι Kochling κ.α. (2019) εστιάζουν σε 75 αντιπροσωπευτικά κρυπτονομίσματα από τα 

μέσα του 2015 έως τα μέσα του 2018. Παρατηρείται με βάση τις εμπειρικές εκτιμήσεις 

τους ότι η αγορές των κρυπτονομισμάτων καθίστανται λιγότερο αποτελεσματικές και οι 

δυνατότητες κερδοσκοπίας μειώνονται όσο λιγότερο ρευστές είναι αυτές οι αγορές και 

όσο μικρότερη κεφαλαιοποίηση παρουσιάζουν. 

 Οι Hattori και Ishida (2019) μελετούν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές διεξάγουν 

arbitrage χρησιμοποιώντας τις spot αγορές και τος αγορές Συμβολαίων Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης (futures) όσον αφορά το Bitcoin, καλύπτοντας από την αρχή της 

διαπραγμάτευσης ΣΜΕ ως και το τέλος του 2018. Υποστηρίζουν ότι παρατηρούνται 

ικανοποιητικά επίπεδα κερδοσκοπικής αγοραπωλησίας όταν δεν υπάρχουν ακραίες 

συνθήκες, ενώ γίνονται ακόμη πιο μεγάλα αυτά τα περιθώρια κατά τις περιόδους πολύ 

έντονων πτωτικών τάσεων. 

Οι Wang et al.(2020) χρησιμοποιώντας τεχνικές εκτίμησης της συσχέτισης μεταξύ 

πολλών μεταβλητών εκτιμούν το αν τα κρυπτονομίσματα που είναι προσδεδεμένα σε 

σταθερές αξίες, δηλαδή τα stablecoins που είναι προσδεδεμένα σε χρυσό ή στο 

αμερικανικό δολάριο, μπορούν να φανούν πιο χρήσιμα σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 

από τα συνηθισμένα κρυπτονομίσματα. Καταλήγουν ότι τα προσδεδεμένα 

κρυπτονομίσματα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο στα χαρτοφυλάκια σε μεγαλύτερο 

βαθμό από ό,τι τα κανονικά κρυπτονομίσματα.   

Το άρθρο Safe haven or risky hazard? Bitcoin during the Covid-19 bear market( Thomas 

Conlon ,Richard McGee,2020) εξετάζει αν το Bitcoin αποτελεί ασφαλή επένδυση 

κεφαλαίου. Αποδεικνύει, μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, ότι 

αυτό δεν ισχύει και ότι η επένδυση σε Bitcoin αυξάνει σημαντικά την πιθανότητητα 

ζημίας. Τονίζει επίσης, ότι η αγορά Covid-19 παρουσιάζει τις σοβαρότερες απώλειες 

στην τιμή του Bitcoin από τότε που αυτό δημιουργήθηκε. 

Σύμφωνα τώρα με το άρθρο, COVID-19 pandemic improves market signals of 

cryptocurrencies–evidence from Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, and Litecoin(Samuel 
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Asumadu Sarkodie, Maruf Yakubu Ahmed et.al, 2020)  αποδεικνύεται ότι τα μέτρα 

περιορισμού του Covid-19 ευνοούν την αγορά κρυπτονομισμάτων. Εξετάζει επίσης πως 

η πανδημία έχει επηρεάσει τις τιμές αυτών. Αναλύοντας μια βάση δεδομένων ενός 

χρόνου και χρησιμοποιώντας κατάλληλο μοντέλο συμπεραίνει πως όσες περισσότερες 

είναι η ιατρικές παρατηρήσεις του ιού (π.χ κρούσματα, θάνατοι κλπ) , τόσο αυξάνεται η 

τιμή των κρυπτονομισμάτων και αντίστοιχα όσο μειωμένες είναι οι παρατηρήσεις, τόσο 

μειώνονται και οι τιμές. Πιθανές μελλοντικές έρευνες μπορούν να στραφούν στο πώς τα 

εμβόλια μπορούν να επηρεάσουν αυτές τις τιμές. 

Οι Zhang et al. (2020) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο detrended fluctuation- analysis (DFA) 

συμπέραναν κάποιες διαφορές στις τιμές των κρυπτονομισμάτων ανάλογα με την 

κατάσταση της αγοράς. Συμπέραναν πως μεταβαίνοντας από μια αυξητική σε μια 

πτωτική αγορά, φάνηκε ότι το Litecoin και το Ethereum παρουσίασαν μεγαλύτερη 

σταθερότητα σε σχέση με το Bitcoin.  

Οι Poodgodi et al.(2020) χρησιμωποιώντας το μοντέλο ARRIMA για την πρόβλεψη των 

τιμών του Bitcoin συμπέραναν ότι τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την τιμή του είναι 

οι συνολικές συναλλαγές που γίνονται με αυτό, η συχνότητα τους, η τρέχουσα τιμή του 

νομίσματος καθώς και το κεφάλαιο που υπάρχει στην αγορά.  

Οι Huang et al. (2021) διερευνούν το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα κρυπτονομίσματα 

στα χαρτοφυλάκια σε σχέση με τα ομόλογα και τις μετοχές σε πέντε αναπτυγμένες χώρες. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα τους, το Bitcoin συνεισφέρει στη μείωση του κινδύνου αν και 

σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανάλογα με τη χώρα που ερευνάται. Επιπλέον, 

καταλήγουν ότι αυτός ο σταθεροποιητικός ρόλος του Bitcoin παραμένει αναλλοίωτος 

είτε εξετάζεται η περίοδος πριν ή μετά την εμφάνιση του Covid-19. Αυτό ισχύει για 

τέσσερις από τις πέντε εξεταζόμενες οικονομίες, δηλαδή τις; Αυστραλία, Η.Π.Α., 

Καναδάς, Ευρώπη, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές 

στο ρόλο του Bitcoin μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. 

Τέλος, ο Candila(2021) χρησιμοποιώντας τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης 

αποφάνθηκε ότι οι τιμές όλων των κρυπτονομισμάτων συν-μετακινούνται μαζί ιδίως τη 

χρονιά του 2020. Ειδικότερα τα ευρήματα παρουσιάσαν ότι οι εκτιμώμενες συσχετίσεις 

κυμαίνονταν μεταξύ των τιμών 0,6 και 0,8.  
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Χαρακτηριστικά και ιστορική εξέλιξη των τιμών των κρυπτονομισμάτων 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα κρυπτονομίσματα κινήθηκαν με δύο διαφορετικές 

ταχύτητες. Ενώ στην αρχή της πανδημίας, δηλαδή στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα, 

χαρακτηρίζονταν από μεγάλη στασιμότητα και υποτονική επενδυτική κίνηση, στο τρίτο 

και το τέταρτο κύμα της πανδημίας παρουσίασαν έντονες ανοδικές τάσεις κατά μέσο όρο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Bitcoin βρισκόταν κατά την έναρξη της πανδημίας σε τιμές 

κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ προς το τέλος του 2020 που ξεκίνησε το τρίτο κύμα της 

πανδημίας και η ανάκαμψη στην αγορά κρυπτονομισμάτων (λόγω των ελπιδοφόρων 

νέων για δημιουργία εμβολίων) ακολουθήθηκε ανοδική πορεία που οδήγησε το νόμισμα 

ακόμη και πάνω από τις 50.000 ευρώ. Αυτή η ανοδική πορεία ήταν εντελώς αναπάντεχα 

υψηλή καθώς η τιμή του Bitcoin ξεπέρασε κατά πολύ και το παλιότερο υψηλό του Bitcoin 

στα τέλη του 2017 που προσέγγιζε τις 20.000 ευρώ(Coinmarket,coinmarket.com, 2027). 

 

 

Εικόνα 1.Πορεία του Bitcoin κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 

Το Ethereum, το οποίο θεωρείται ως το δεύτερο σημαντικότερο κρυπτονόμισμα μετά από 

το Bitcoin, παρουσίασε σημαντικές ομοιότητες στην πορεία του με το Bitcoin. 

Ξεκινώντας από πολύ χαμηλά επίπεδα κατά την έναρξη της πανδημίας, λίγο πάνω από 

τα 100 ευρώ, σημείωσε άνοδο στο τέλος του 2020 η οποία κορυφώθηκε κατά την άνοιξη 

του 2021 όπου και έφθασε τα 3.000 ευρώ. Ακολούθησε πτώση κατά τα τέλη της άνοιξης 

του 2021 και σταδιακή ανάκαμψη από τις αρχές Αυγούστου 2021 που τελικά οδήγησε 

σε ακόμη υψηλότερες τιμές, πάνω από 4.000 ευρώ ανά νόμισμα. Κατά τη διάρκεια του 

Νοεμβρίου 2021 έχει ξεκινήσει μια νέα διορθωτική τάση που ίσως καταλήξει πάλι σε 

χαμηλά επίπεδα τιμών του Ethereum. Όπως είναι εμφανές από την Εικόνα 2, το 

Ethereum, όπως και το Bitcoin, χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα στις 
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αγοραίες τιμές του και κατά τη διάρκεια του Covid-19. Αυτή η αστάθεια στις τιμές είναι 

που προσελκύει τους κερδοσκόπους επενδυτές που ελπίζουν ότι θα προλάβουν να 

επενδύσουν πριν σβήσει η μεγάλη ανοδική τάση.

 

Εικόνα 2.Πορεία του Ethereum κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 

Το Ripple αποτελούσε και αποτέλεσε και κατά τη διάρκεια του Covid-19 ένα κατ’ εξοχήν 

μεταβλητό νόμισμα που χαρακτηρίστηκε από μεγάλη αστάθεια στις αποδόσεις του. 

Αποδείχθηκε περισσότερο ευμετάβλητο από το Bitcoin και το Ethereum και επέτρεψε 

στους επενδυτές να πραγματοποιήσουν κέρδη επενδύοντας σε αυτό κατά τη διάρκεια της 

τρίτης και τέταρτης φάσης της πανδημίας. Η εντυπωσιακή άνοδος από 0,11 ευρώ στην 

αρχή του 2020 μέχρι και τα 1,40 ευρώ στις αρχές Μάϊου 2021 επέτρεψε εντυπωσιακή 

κερδοφορία απλά και μόνο αν ο επενδυτής αγόραζε Ripple και το διατηρούσε στην 

κατοχή του μέχρι να επιτύχει υψηλή τιμή στην αγορά. Αποδείχθηκε όμως πολύ 

κερδοφόρο και για αυτούς που είναι πιο ενεργοί ως προς τις αγοραπωλησίες αφού 

επέτρεψε την αποκόμιση κέρδους και μέσα στη διάρκεια της ίδιας ημέρας ή μέσα σε λίγες 

ημέρες. Επιπλέον, καθιερώθηκε ακόμη περισσότερο στις συνειδήσεις των επενδυτών ως 

υποκατάστατο του Bitcoin που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διενέργεια αγορών. 
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Εικόνα 3.Πορεία του Ripple  κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 

Αναφορικά με το Stellar, παρουσίασε πολύ έντονες διακυμάνσεις στην αγοραία τιμή του 

κατά τη διάρκεια του 2021, ενώ τα προηγούμενα χρόνια η μεταβλητότητα του δεν ήταν 

ιδιαίτερα υψηλή. Αποτέλεσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ένα από τα 

κρυπτονομίσματα που σταθερά έρχονταν μεταξύ των πρώτων ως προς την αγοραία 

κεφαλαιοποίηση. Η υψηλή μεταβλητότητα του το έκανε ιδιαίτερα δημοφιλές στους 

επενδυτές και το μεγάλο ύψος στο οποίο έφθασε στις αρχές του καλοκαιριού του 2021 

αποτελεί μεγάλη έκπληξη. Εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα στενά υποκατάστατα 

του Bitcoin που πιθανόν στο μέλλον να κληθεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αγορά 

κρυπτονομισμάτων. Αυτή η προοπτική είναι που παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις του και 

την αίσθηση αβεβαιότητας που φέρει, θεωρείται ως ένα τα πιο αξιόπιστα 

κρυπτονομίσματα, γεγονός που ήταν εμφανές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

 

Εικόνα 4. Πορεία του Stellar κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 
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4. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

4.1 ΜΕΤΟΧΕΣ 

Η μετοχή αποτελεί καθένα από τα ίσα μερίδια στα οποία διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο 

μιας εταιρείας(Aντωνόπουλος, 2012). Ως μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται η καθαρή 

χρηματική περιουσία η οποία αντιστοιχεί σε μία εταιρεία(Aντωνόπουλος, 2012). Το 

άθροισμα της ονομαστικής αξίας των μετοχών πρέπει να είναι ίσο με το μετοχικό 

κεφάλαιο. Η πώληση μετοχών από μια εταιρεία έχει στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων. 

Από την πλευρά των επενδυτών (μετόχων), η αγορά μετοχών έχει σκοπό την κερδοφορία 

σε πιθανή αύξηση των δεικτών της τιμής τους. 

Οι τιμές μιας μετοχής ακολουθούν αύξουσα ή φθίνουσα πορεία, ανάλογα με την 

προσφορά και τη ζήτηση που έχει στην αγορά. Κατά αποτέλεσμα, ένας επενδυτής 

προσπαθεί να εκτιμήσει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η τιμή μιας μετοχής. Η 

απόδοση μιας μετοχής ορίζεται ως η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της αρχικής και της 

τελικής παρουσίας του κατόχου(Φωτόπουλος, 2006). Η τυπική απόκλιση σ 

χρησιμοποιείται συχνά για να ποσοτικοποιήσει την πιθανότητα κινδύνου(Στέβης, 2016). 

4.2 ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

Τα κρυπτονομίσματα είναι γνωστά και ως ΄΄ψηφιακά νομίσματα΄΄ και αποτελούν ένα 

πρωτοφανές νομισματικό φαινόμενο που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική και 

επενδυτική σημασία από το 2017 και έπειτα (Olaoluwa S, 2019). Αυτό συμβαίνει επειδή 

αυτά τα ψηφιακά νομίσματα χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή μεταβλητότητα που 

τα έχει καταστήσει πολύ δημοφιλή στους επενδυτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

αυξάνεται τόσο η ζήτηση για τα κρυπτονομίσματα όσο και ο όγκος συναλλαγών τους. Η 

μεγάλη μεταβλητότητα στις αποδόσεις και οι πολύ έντονες και συχνές διακυμάνσεις αν 

και αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες για μια σημαντική μερίδα επενδυτών, 

παρουσιάζονται ως πολύ ελκυστικά χαρακτηριστικά για όσους λατρεύουν το ρίσκο. Το 

αξιοσημείωτο και αυτό που αποτελεί και την αιτία για την παρούσα αναζήτηση είναι ότι 

κατά τη διάρκεια έντονων χρηματοπιστωτικών κρίσεων, όπως αυτή που ξέσπασε από τον 

Ιανουάριο του 2020 που εμφανίστηκε η πανδημία του Covid-19, αναπτύσσεται πολύ πιο 

έντονα η επιθυμία των επενδυτών να κερδοσκοπήσουν (Ortmann, Pelster, & Wengerek, 

2020). Αυτό συμβαίνει επειδή οι συνηθισμένες επενδύσεις, για παράδειγμα σε μετοχές ή 

ομόλογα, όχι απλά δεν αποφέρουν μεγάλες αποδόσεις αλλά ζημίες.  
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Πλέον τα κρυπτονομίσματα πλησιάζουν τις 9.000 σε αριθμό και αντιπροσωπεύουν την 

προσπάθεια πολλών ομάδων προγραμματιστών να δημιουργήσουν τη δική τους 

αποκεντρωμένη μορφή χρήματος που θα μπορέσει να δώσει την απαραίτητη ρευστότητα 

σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η ρευστότητα από ανέκαθεν ήταν επιτακτική για τους 

επενδυτές, πόσο μάλλον κατά τις περιόδους κρίσεων που υπάρχει μεγάλη έλλειψη πόρων. 

Από την αρχή της δημιουργίας των κρυπτονομισμάτων κι έπειτα, χωρίς αμφισβήτηση το 

Bitcoin είναι αυτό που κρατά τα ηνία της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Αυτό συμβαίνει 

αφενός επειδή είναι το πρώτο κρυπτονόμισμα που έκανε την εμφάνιση του κι άνοιξε το 

δρόμο και για τα υπόλοιπα, αφετέρου επειδή έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις των 

επενδυτών ως μια εναλλακτική και αποδεκτή μορφή επένδυσης σε μεγαλύτερο βαθμό 

από τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα. Αυτό φανερώνεται και από το πολύ μεγάλο 

ποσοστό της κεφαλαιοποίησης του διαχρονικά σε σύγκριση με το σύνολο των υπόλοιπων 

κρυπτονομισμάτων (investing, 2021). 

4.2.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLOCKCHAIN 

Η τεχνολογία Blockchain (Crosby, Nacchiapan, Pattanayak, & al., 2016) είναι αυτή που 

βρίσκεται πίσω από τα κρυπτονομίσματα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί ένα 

ανοιχτό δίκτυο διαθέσιμο από όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Χρησιμοποιεί 

κρυπτογραφία και αυτός είναι ο λόγος που όταν τα δεδομένα καταγράφονται σε ένα block 

και αυτό το block προστίθεται στην αλυσίδα(chain), είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτά να 

αλλοιωθούν ή να αφαιρεθούν. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εξόρυξη 

κρυπτονομισμάτων βασίζεται στη λογική του όσοι περισσότεροι χρήστες συμμετέχουν 

σε αυτή, τόσο περισσότερες θα είναι οι πιθανότητες δημιουργίας του επόμενου block που 

θα προστεθεί στην αλυσίδα και κατά επέκταση τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κέρδος 

ανταμοιβής από τη διαδικασία αυτή. 

Τα κρυπτονομίσματα επιτρέπουν την πραγματοποίηση συναλλαγών με τη βοήθεια του 

διαδικτύου επειδή λειτουργούν μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων. Αυτό που ξεχωρίζει τις 

συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων από τις υπόλοιπες συναλλαγές είναι ότι καθεμία 

από  αυτές διεξάγονται μεταξύ των συναλλασσόμενων, καταργώντας την αναγκαιότητα 

ύπαρξης φορέα διαμεσολάβησης, δηλαδή δε χρειάζεται να παρεμβάλλονται εμπορικές 

τράπεζες. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα όταν μιλάμε για όρους όπως 

το κόστος διεξαγωγής συναλλαγών. Επιπλέον, πέρα από το μικρότερο κόστος, οι 

συναλλαγές διεξάγονται και πολύ πιο γρήγορα από αυτές των απλών νομισμάτων 

(Bohme, 2015). Η αισθητή διαφοροποίηση του δικτύου λειτουργίας των 
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κρυπτονομισμάτων σε σύγκριση με το παραδοσιακό σύστημα είναι ότι λειτουργεί με την 

ασφάλεια του Blockchain, όπου υπάρχει ψευδωνυμία στις συναλλαγές και ότι το 

σύστημα πληρωμών μέσω αυτών των ψηφιακών νομισμάτων είναι πλήρως 

αποκεντρωμένο. Πρέπει να τονισθεί ότι τα κρυπτονομίσματα δεν υπόκεινται σε κάποιο 

συνηθισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, δηλαδή δεν εξαρτώνται από τις εντολές κάποιας 

ανώτερης νομισματικής αρχής (Kumar and Smith, 2018). Το βασικό χαρακτηριστικό που 

επιτρέπει την ύπαρξη και διατήρηση τους είναι το ποσοστό εμπιστοσύνης σε αυτά. Αυτό 

όμως θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τους κατόχους τους καθώς σε περιόδους κρίσεων αυτό το 

ποσοστό εμπιστοσύνης μπορεί να μειωθεί ή ακόμα και να εκμηδενιστεί. Επομένως, οι 

επενδυτές εκτός του ότι είναι εκτεθειμένοι σε καθημερινό κίνδυνο λόγω των συχνών 

μεταβολών στην αγοραία αξία, εκτίθενται και σε κίνδυνο μαζικής απώλειας των 

χρημάτων τους σε περιόδους κρίσεων. Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα που 

τίθενται από τους οικονομολόγους είναι αν και σε ποιο βαθμό τα κρυπτονομίσματα 

μπορούν να χρησιμεύσουν ως μονάδα λογιστικής αξίας. Οι έντονες μεταβολές στις τιμές 

τους θέτουν σε μεγάλη αμφιβολία το αν μια νομισματική μορφή που φέρει τόσο υψηλή 

αβεβαιότητα μπορεί να θεωρείται κατάλληλη για να μετρά τη χρηματική αξία (Ammous, 

2018). 

4.3 ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ  

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως η εποχή των μεγάλων δεδομένων (González-Sarmiento, 

Roa-Perez, & Ortiz-Ospino, 2021). Τα δεδομένα που παράγονται καθημερινά είναι 

τεράστιου όγκου και η ανάγκη αξιοποίησης τους είναι επιτακτική. Η ανάλυση και η 

μετέπειτα κατάλληλη αξιοποίηση τους προσδίδουν αξία σε διάφορους επιχειρηματικούς 

τομείς. Με την ανάλυση των δεδομένων κάθε επιχείρηση μπορεί να εντοπίζει άμεσα τις 

ανάγκες για πόρους, τη μεταβλητότητα του κέρδους της και να λαμβάνει σημαντικές 

αποφάσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγώγικότητας της. Ένα άλλο 

σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η ανάλυση δεδομένων είναι η κατάτμηση της 

αγοράς και η ανάλυση των πελατών( π.χ μέσω δημογραφικών στοιχείων, καταναλωτικής 

συμπεριφοράς κ.α). Τέλος, τα δεδομένα προσφέρουν τη δυνατότητα υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων μέσω αυτοματοποιημένων αλγορίθμων και κατ’ επέκταση τη δημιουργία 

νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υπηρεσιών. Μέρος της 

ανάλυσης δεδομένων αποτελεί και η ανάλυση χρονοσειρών (timeseries analysis) . Στις 

χρονοσειρές, ένα παρατηρούμενο μέγεθος  περιέχει κάποιες τιμές οι οποίες 

μεταβάλλονται με κάποια μικρή ή μεγάλη τυχαιότητα, η οποία ονομάζεται 
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στοχαστικότητα. Οι παρατηρήσεις αυτές γίνονται συνήθως με συγκεκριμένο βήμα με 

βάση το χρόνο και με αυτό τον τρόπο ορίζεται ο χρόνος δειγματοληψίας. Για κάθε 

χρονική στιγμή t θεωρούμε την τιμή xt της τυχαίας μεταβλητής Χ. Στόχος της ανάλυσης 

χρονοσειρών είναι να προβλέψει την τιμή μιας μεταβλητής-στόχου λαμβάνοντας υπόψιν 

διάφορους παράγοντες. Διάφορα παραδείγματα όπου εφαρμόζεται η ανάλυση 

χρονοσειρών είναι οι αεροπορικές αφίξεις τουριστών σε μια χώρα, ο αριθμός πελατών 

σε ένα κατάστημα ή οι επiσκέψεις χρηστών σε μια ιστοσελίδα για κάποια χρονική στιγμη 

t. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 

Τα δομικά στοιχεία μια χρονοσειράς αποτελούν το βασικό επίπεδο(base level), η τάση 

και η εποχικότητα. Ένα ακόμα μη συστηματικό στοιχείο που εμφανίζεται πάντα στις 

χρονοσειρές είναι ο θόρυβος, δηλαδή οι τυχαίες παραλλαγές που συναντώνται σε μία 

σειρά. Το βασικό επίπεδο επίσης εμφανίζεται πάντα και αποτελεί τη μέση τιμή της 

σειράς. Η τάση παριστάνει την αύξουσα ή φθίνουσα κλίση που μπορεί να παρουσιάζει 

μια χρονοσειρά. Αποτελεί δηλαδή μια μακροπρόθεσμη μεταβολή του μέσου επιπέδου 

των τιμών μιας σειράς. Τέλος, η εποχικότητα παρατηρείται όταν υπάρχει 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο μεταξύ κάποιων χρονικών περιόδων εξαιτίας εποχιακών 

παραγόντων (π.χ η αύξηση τουρισμού στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες). Η τάση και 

η εποχικότητα αποτελούν προαιρετικά στοιχεία σε μια χρονοσειρά. Στον τομέα των 

μετοχών και κρυπτονομισμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κάποιο γραμμικό 

μοντέλο πρόβλεψης, πρέπει να δοθεί ιδιάζουσα σημασία τόσο στην τάση και την 

εποχικότητα, όσο και στη σωστή μείωση θορύβου στα δεδομένα. Οι τιμές της 

εποχικότητας πρέπει να είναι διορθωμένες πριν την εκπαίδευση του μοντέλου διότι 

διάφορα εποχιακά μοτίβα μπορούν να οδηγήσουν σε ψευδή αποτελέσματα.  

Πιο κάτω αναλύονται λίγο περισσότερο οι έννοιες τάση, κυκλικότητα, εποχικότητα και 

ακραίες τιμές. 

Τάση 

Η τάση(trend) θα μπορούσε να ορισθεί ως μια μακροπρόθεσμη μεταβολή του μέσου 

επιπέδου των τιμών μιας χρονοσειράς. Κατά αποτέλεσμα, η τάση μπορεί να ακολουθεί 

είτε ανοδική, είτε πτωτική, είτε σταθερή πορεία. Για την απεικόνιση της τάσης 

διαγραμματικά χρησιμοποιούνται διάφορα είδη καμπυλών, όπως ευθείες ή εκθετικές 

καμπύλες. Για να αποφανθεί κάποιος αν μια χρονοσειρά παρουσιάζει τάση ή όχι πρέπει 
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να εκτιμηθεί ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα και το δείγμα παρατηρήσεων να είναι 

μεγάλο. 

Κυκλικότητα 

Η κυκλικότητα αφορά τις μεταβολές που εμφανίζονται σε μια χρονοσειρά ανά 

διαστήματα εξαιτίας εξωγενών παραγόντων. Αυτά τα χρονικά διαστήματα συνήθως 

κυμαίνονται στα πέντε με δέκα χρόνια χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί τον κανόνα. Η 

γραφική παράσταση της κυκλικότητας αναπαριστάνεται ως μια κυματοειδής γραμμή που 

περιγράφει την υψηλότερη και χαμηλότερη στάθμη.  

Εποχικότητα 

Η εποχικότητα αφορά μια περιοδική διακύμανση η οποία έχει σταθερό και μικρότερι ή 

ίσο μήκος του ενός έτους. Η διακύμανση αυτή είναι συχνά εύκολα προβλέψιμη διότι 

αρκετά δεδομένα χρονοσειρών επαναλαμβάνονται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. Εφόσον αυτή η διακύμανση μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί σε ένα 

δείγμα, απομονώνεται από τα δεδομένα ώστε να μην επηρεάζει το αποτέλεσμα. 

Ακραίες τιμές 

Οι ακραίες τιμές είναι οι απότομες αλλαγές που παρουσιάζονται σε ένα γράφημα 

χρονοσειράς. Είναι μη προβλέψιμες και συνήθως επηρεάζουν τη χρονοσειρά για ένα 

μικρό χρονικό διάστημα t. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

Γραμμική Παλινδρόμηση: Αποτελεί ένα μοντέλο πρόβλεψης που αναπαριστά σε ευθεία 

γραμμή τις κλιμακωτές σχέσεις μεταξύ της μεταβλητής(ή μεταβλητών) στόχου και των 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Η γραμμική προσαρμογή προκύπτει με την ελαχιστοποίηση 

του μέσου τετραγώνου σφάλματος μεταξύ του προβλεπόμενου και του πραγματικού 

αποτελέσματος. 

Λογιστική Παλινδρόμηση: Αποτελεί προγνωστικό μοντέλο στο οποίο οι εξαρτημένες 

μεταβλητές είναι κατηγορικές (π.χ δύο πιθανά αποτελέσματα, επιτυχία ή αποτυχία). Το 

συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιεί επαναληπτικά έναν αλγόριθμο με σκοπό να 

υπολογίσει τη βέλτιστη πιθανότητα των μεταβλητών στόχων. 

Άλλοι μέθοδοι πρόβλεψης είναι τα νευρωνικά δίκτυα, η support vector machine(SVM), 

η ανάλυση συναισθήματος(Sentiment Analysis) και τα στατιστικά μοντέλα ARMA και 

ARIMA τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία και αναλύονται σε επόμενο 

κεφάλαιο. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στα δεδομένα εφαρμόζονται τεχνικές κανονικοποίησης ώστε η ανάλυση τους να είναι 

πιο εύκολη και αποτελεσματική. Μια τεχνική κανονικοποίησης είναι η χρήση της 

logarithmic scale. Η λογαριθμική κλιμάκωση, σε σχέση με τη γραμμική, χρησιμοποιείται 

εκτεταμμένα για να παρουσιάζει λιγότερο απότομες αυξήσεις ή μειώσεις τιμών. Η 

κανονικοποίηση των δεδομένων επιτυγχάνεται με την εξομάλυνση κάποιου εκθετικού 

ρυθμού αύξησης ή πτώσης. Για να γίνει αυτό κατανοητό, ας δοθεί ένα παράδειγμα. Έστω 

ότι η τιμή ενός κρυπτονομίσματος αυξάνεται από τα 800 δολάρια στα 2000. Τότε η 

απόσταση μεταξύ κάθε δολαρίου είναι πολύ μικρή σε γραμμική κλιμάκωση και θα ήταν 

αδύνατο να αναπαρασταθεί μια τόσο μεγάλη κίνηση. Στην περίπτωση αυτή όμως, με τη 

χρήση της λογαριθμικής κλιμάκωσης, το πρόβλημα επιλύεται. Αυτό συμβαίνει διότι η 

συγκεκριμένη τεχνική προσαρμόζει τις τιμές με βάση την ποσοστιαία αλλαγή και η 

οπτική αναπαράσταση αντιστοιχεί σε γραφικές παραστάσεις λογαριθμικών 

συναρτήσεων.  
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5. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 

Η ανάλυση χρονοσειρών στοχεύει να εντοπίσει χαρακτηριστικά ενός παρατηρούμενου 

μεγέθους ώστε να κατανοηθεί η ιστορική συμπεριφορά και στη συνέχεια να 

προβλεφθούν μελλοντικές τιμές του.  

Συνιστώσες χρονοσειράς 

Yt= η πραγματική τιμή της χρονοσειράς 

Tt=τάση 

St= εποχικότητα 

Ct= κυκλικότητα 

Et= τυχαίο σφάλμα 

5.1.1 Στατιστικά μοντέλα χρονοσειράς 

Μέση τιμή 

Η μέση τιμή ή αναμενώμενη τιμή μιας χρονοσειράς Y δίνεται από τον τύπο 𝜇𝑡 = 𝐸(𝑦𝑡) =

∫ 𝑦𝑡𝑓(𝑦𝑡) ⅆ𝑦𝑡
+∞

−∞
. Η μέση τιμή σχετίζεται άμεσα με την τάση μιας χρονοσειράς, εφόσον 

αυτή εκφράζεται συναρτήσει του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, αν μια χρονοσειρά 

παρουσιάζει αυξητική ή πτωτική τάση, αυτό θα επηρεάζει και τη μέση τιμή. 

Αυτοσυνδιακύμανση  

Η συνδιακύμανση αποτελεί μέτρο συσχέτισης μεταξύ δύο αποδόσεων δύο τυχαίων 

μεταβλητών. Θετική τιμή σημαίνει ότι οι τιμές των μεταβλητών κινούνται μαζί, ενώ 

αρνητική ότι κινούνται αντίστροφα. Αχ X,W οι τυχαίες μεταβλητές ο τύπος της 

συνδιακύμανσης ορίζεται ως εξής cov(X, W)= E(X-μχ)(W-μw). 

Αυτοσυσχέτιση 

Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης ορίζεται ως ένας στατιστικός δείκτης ο οποίος 

χρησιμοποιείται στην ανάλυση χρονοσειρών για να καθοριστεί η τυχαιότητα ή η μη 

τυχαιότητα μιας χρονοσειράς. Επιπλέον αποτελεί και μέτρο συσχέτισης δύο μεταβλητών 

(Box, Jenkins, & al, 2015). Η αυτοσυσχέτιση j- οστής τάξης ρjt της τυχαίας μεταβλητής 

Yt και Yt-j μια προηγούμενη χρονική τιμή της  ορίζεται ως: ρjt =
γjt

γOt
=

E(t−μt)(yt−j−μt−j)

E(yt−μt)2
 , 

όπου οι δυνατές τιμές της ρjt ανήκουν στο διάστημα [-1,1]. Όσο πιο κοντά στο 1 η τιμή 

της τόσο πιο συσχετισμένες είναι οι παρατηρήσεις, όσο πιο κοντά στο 0 τόσο πιο 
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ασυσχέτιστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη βοήθεια της αυτοσυσχέτισης μελετούνται 

εύκολα και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η εποχικότητα και η στασιμότητα. 

5.1.2 Στασιμότητα χρονοσειράς 

Στάσιμη ορίζουμε τη χρονοσειρά η οποία παρουσιάζει σταθερότητα στη μέση τιμή, τη 

διακύμανση και την αυτοδιακύμανση σε κάποιο χρονικό διάστημα (Montgomery, 

Jennings, & Kulahci, 2015). 

 

Εικόνα 5. Παράδειγμα μη στάσιμης χρονοσειράς 

5.1.3 Λευκός θόρυβος και Τυχαίος περίπατος 

Σύμφωνα με τους (Brockwell & Davis, 2016), ο λευκός θόρυβος αποτελεί την πιο απλή 

μορφή μιας χρονοσειράς η οποία έχει σταθερή μηδενική μέση τιμή και δεν έχει τάση και 

εποχικότητα(σταθερή διακύμανση στην πάροδο του χρόνου). Οι μεταβλητές ενός λευκού 

θορύβου είναι ανεξάρτητες και ταυτόσημα κατανεμημένες τυχαίες μεταβλητές και η 

αυτοσυνδιακύμανση τους ισούται με 0(ασυσχέτιστες). Ορίζεται από τη σχέση yt = εt και 

οι βασικές συνθήκες που ισχύουν είναι : 

μt = E(εt), για κάθε t 

γOt
= E(yt − μt)2 = E(εt

2) = σ2, για κάθε t 

yjt = E(yt − μt)(yt−j − μt−j) = E(εtεt−j) = 0,για κάθε t,j ≠0. 
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Εικόνα 6. Παράδειγμα Λευκού θορύβου 

Αντίθετα, o τυχαίος περίπατος είναι μια χρονοσειρά η οποία έχει σταθερή μηδενική μέση 

τιμή και είναι μη στάσιμη διότι αν δει κανείς τον τύπο της διασποράς E(yt
2) = t × σw2, 

φαίνεται ότι αυτή είναι ανάλογη του χρόνου. Σε έναν τυχαίο περίπατο κάθε στοιχειο 

προκύπτει αν στο προηγούμενο στοιχείο προστεθεί μια τυχαία μεταβλητή εt( χρονοσειρά 

λευκού θορύβου). Ο τυχαίος περίπατος έχει τύπο: yt = yt−1 + εt = y0 + ∑ εt
t
s=1  . 

 

Εικόνα 7. Παράδειγμα Λευκού Θορύβου και Τυχαίου Περιπάτο 

5.1.4 Έλεγχος στασιμότητας χρονοσειρών 

Μια σειρά προκειμένου να μελετηθεί, είναι αναγκαίο πρώτα κάποιος να αποφανθεί αν 

αυτή είναι στάσιμη ή όχι. Αν δεν είναι στάσιμη τότε πρέπει να μετασχηματιστεί ώστε το 

στατιστικό μοντέλο πρόβλεψης να εξάγει αποτελεσματικά συμπεράσματα. Αν από το 

γράφημα  μιας χρονοσειράς είναι δύσκολο να παρατηρηθεί αν η μέση τιμή και η 

διακύμανση είναι σταθερές με την πάροδο του χρόνου, τότε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διάφορα στατιστικά τεστ. Ένα από αυτά (Ζγέρα, 2016) είναι το 

Augmented Dickey Fuller Test( ADF) το οποίο έχει ως μηδενική υπόθεση H0 μια μη 

στάσιμη χρονοσειρά( αν υπάρχει μοναδιαία ρίζα) και ως εναλλακτική υπόθεση μια 

στάσιμη χρονοσειρά( αν δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα) (Xiaoguang., Yuzhen., & al, 2014). 
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Με τη χρήση επομένως του ADF test για να είναι μια χρονοσειρά στάσιμη θα πρέπει η 

μηδενική υπόθεση να απορρίπτεται στο διάστημα εμπιστοσύνης που ορίζεται. 

5.1.5 Μετασχηματισμός σε στάσιμη χρονοσειρά 

Αν από την παραπάνω διαδικασία προκύψει ότι η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη, τότε 

όπως προαναφέρθηκε πρέπει αυτή να μετασχηματιστεί σε στάσιμη. Οι 

χρηματοοικονομικές χρονοσειρές που μελετά η εργασία είναι μη στάσιμες χρονοσειρές 

άφου παρουσιάζουν μικρές διαφορές στις τάσεις και μεγάλες διακυμάνσεις στο πέρασμα 

του χρόνου. Για το μετασχηματισμό μιας χρονοσειράς σε στάσιμη εφαρμόζονται 

ορισμένες τεχνικές για να απαλοιφθεί τόσο η τάση όσο και η εποχικότητα. Η αφαίρεση 

της τάσης μπορεί να γίνει με τη χρήση της logarithmic scale (Mohammad, 2009). Ο τύπος 

του λογαριθμικού μετασχηματισμού είναι 

xt = ln(yt) − ln(yt + 1), όπου Yt η τιμή μιας χρονοσειράς τη χρονική στιγμή t. 

H αφαίρεση της εποχικότητας δίνεται από τον τύπο Si =
1

k
∑ yi+jd

k

j=1
 , όπου : 

d είναι η περίοδος, 

κ=n/d πόσες περιόδους επαναλαμβάνεται η χρονοσειρά, 

yi+jd τα περιοδικά στοιχεία της χρονοσειράς. 

5.2 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 

Στο παρόν υποκεφάλαιο αναλύονται τα αυτοπαλινδρούμενα μοντέλα, τα μοντέλα 

κινητού μέσου, τα αυτοπαλίνδρομα μοντέλα κινητού μέσου, τα μικτά ολοκληρωμένα 

μοντέλα ARIMA, όπως και η μέθοδος Box- Jenkins.  

5.2.1 Αυτοπαλινδρούμενα μοντέλα AR(p) 

Μια χρονοσειρά λέγεται αυτοπαλινδρούμενη τάξης p όταν κάθε παρατήρηση yt ορίζεται 

ως ένα σταθμισμένο άθροισμα μιας σταθεράς δ, μιας χρονοσειράς λευκού θορύβου και p 

καθυστερημένων εκδοχών της χρονοσειράς y. Ονομάζεται αυτοπαλινδρούμενη διότι η 

εξαρτημένη μεταβλητή yt παλινδρομείται στις προηγούμενες μετάβλητες της ίδιας 

μεταβλητής yt (Shumway & Stoffer, 2011, p.84). Το p είναι η τάξη του 

αυτοπαλινδούμενου μοντέλου και αναφέρεται στο πλήθος της υστερήσεως. H σχέση ενός 

τέτοιου μοντέλου είναι η παρακάτω yt = δ + q1yt−1 + ⋯ + φpyt−p + εt, όπου εt είναι 

χρονοσειρά λευκού θορύβου, δ η παράμετρος που σχετίζεται με τη μέση τιμή της 

χρονοσειράς και (φ1, φ2, …., φp) είναι αυτοπαλινδρούμενοι παράμετροι. 
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Με τη χρήση του τελεστή υστέρησης Β το υπόδειγμα μπορεί να γραφεί Φ(Β)yt=δ+εt, 

όπου ϕ(B) = 1 − φ1B1 − ⋯ − φρBρ το χαρακτηριστικό πολυώνυμο της AR(p). Μια 

χρονοσειρά είναι στάσιμη όταν οι ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου είναι εκτός 

του μοναδιαίου κύκλου. Εάν η τάξη του αυτοπαλινδρούμενου μοντέλου είναι ίση με 1, 

τότε συμβολίζεται με AR(1) ή ARIMA(1,0,0)  και δίνεται από τη σχέση yt = δ +

φ1yt−1 + εt. Ο συντελεστής φ1 μπορεί να πάρει τιμές ανάμεσα στο διάστημα [-1,1]. Αν 

είναι ίσος με το 0 τότε η χρονοσειρά είναι λευκό θόρυβος, ενώ αν είναι ίσος με 1 

πρόκειται για χρονοσειρά τυχαίου περιπάτου (Christodoulou, 2021). Η χρήση ενός 

αυτοπαλινδρούμενου μοντέλου ενδείκνυται όταν οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης 

φθίνουν εκθετικά στο μηδέν και ταυτόχρονα υπάρχουν p στο πλήθος στατιστικά 

σημαντικοί συντελεστές μερικής αυτοσυσχέτισης (Tsay, 2002, p.36). 

5.2.2 Χρονοσειρές Κινητού Μέσου (MA) 

Oι χρονοσειρές κινητού μέσου χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν φαινόμενα στα 

οποία ένα γεγονός μπορεί να έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα το οποίο διαρκεί ακόμα και 

όταν το γεγονός σταματά να υφίσταται. Για να γίνει κατανοητό αυτό, θα δοθεί ένα 

παράδειγμα από τον τομέα της οικονομίας. Μια πτώση σε μία μετοχή εταιρείας στο 

χρηματιστήριο μπορεί να επηρεάσει το κέρδος της εταιρείας όχι μόνο τη στιγμή της 

πτώσης, αλλά και μήνες μετά από αυτή. Μια χρονοσειρά Υ λέγεται χρονοσειρά κινητού 

μέσου τάξης q, όταν κάθε παρατήρηση yt ορίζεται ως ένα σταθμισμένο άθροισμα μιας 

σταθεράς μ, μιας χρονοσειράς λευκού θορύβου και q καθυστερημένων εκδοχών της 

χρονοσειράς λευκού θορύβου (Christodoulou, 2021). Η σχέση που εκφράζει μια τέτοια 

χρονοσειρά είναι yt = μ + εt − θ1εt−1 − ⋯ − θqεt−q, όπου εt είναι η χρονοσειρά λευκού 

θορύβου, q η μέγιστη τιμή υστέρησης των διαταραχών και οι τιμές των παραμέτρων μ 

και (θ1, θ2, …, θq) μπορούν να είναι οποιοιδήποτε πραγματικοί αριθμοί.   

Με τη χρήση του τελεστή υστέρησης Β το μοντέλο μπορεί να εκφραστεί με τη σχέση 

yt = μ + θ(B)εt, όπου Θ(β) είναι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο της MA(q). Αποτελεί 

μια στάσιμη χρονοσειρά εφόσον αποτελείται από όρους λευκού θορύβου οι οποίοι 

αθροίζονται. Όταν οι ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου βρίσκονται εκτός του 

μοναδιαίου κύκλου, τότε η διαδικασία είναι αντιστρέψιμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

αντιστρέψιμη ορίζεται η διαδικασία όταν είναι αυτοπαλινδρούμενη με άπειρους όρους. 

Αν η τάξη του μοντέλου ισούται με 1 τότε συμβολίζεται με MA(1) ή ARIMA(0,0,1) και 

δίνεται από τη σχέση yt = μ + εt − θ1εt−1. H τιμή yt της χρονοσειράς εξαρτάται από την 

τιμή του σφάλματος εt και του προηγούμενου σφάλματος εt-1. Γενικά το συγκεκριμένο 
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μοντέλο χρησιμοποιείται όταν οι συντελεστές μερικής αυτοσυσχέτισης φθίνουν εκθετικά 

στο μηδέν και ταυτόχρονα υπάρχουν q στο πλήθος στατιστικά σημαντικοί συντελεστές 

αυτοσυσχέτισης (Tsay, 2002, p.38). 

5.2.3 Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα κινητού μέσου όρου ARMA 

Πολλές φορές κάποιες στάσιμες χρονοσειρές παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τόσο μιας 

αυτοπαλινδρούμενης χρονοσειράς, όσο και μιας χρονοσειράς κινητού μέσου. Γι΄αυτό το 

λόγο σε τέτοιες χρονοσειρές δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ένα AR(p) 

μοντέλο ή ένα MA(q) μοντέλο. Αντί των παραπάνω χρησιμοποιείται το 

αυτοπαλινδρούμενο μοντέλο κινητού μέσου όρου τάξης (p, q). Κάθε παρατήρηση yt μιας 

ARMA(p, q) χρονοσειράς Y εκφράζεται ως yt = δ + φ1yt−1 + ⋯ + φpyt−p + εt −

θ1εt−1 − ⋯ − θqεt−q. Όπως ακριβώς και στα προηγούμενα μοντέλα ισχύει ότι οι 

παράμετροι θ, φ ανήκουν στο διάστημα [-1,1], ενώ με τη χρήση του τελεστή ολίσθησης 

Β η χρονοσειρά εκφράζεται ως εξής 𝜙(𝐵)𝑦𝑡 = 𝛿 + 𝜃(𝐵)휀𝑡. Η στασιμότητα της 

χρονοσειράς μπορεί να μελετηθεί χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό πολυώνυμο Φ(Β) 

του AR(p), ενώ η αντιστρεψιμότητα χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό πολυώνυμο 

Θ(Β) του MA(q) (Christodoulou, 2021). Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι τόσο ένα AR(p) 

μοντέλο όσο και ένα MA(q) μοντέλο θεωρούνται ειδικές περιπτώσεις μιας ARMA(p, q) 

χρονοσειράς διότι AR(p)= ARMA(p, 0) και MA(q)= ARMA(0, q). Στην περίπτωση που 

το q και το p ισούνται με ένα, τότε το μοντέλο παίρνει τη μορφή ARMA(1, 1) ή 

ARIMA(1, 0, 1) : yt = δ + φ1yt−1 + εt − θ1εt−1.  

5.2.4 Μικτό ολοκληρωμένο μοντέλο ARIMA 

Όπως προαναφέρθηκε, προκειμένου να μελετηθεί μια χρονοσειρά έιναι αναγκάιο να 

μετασχηματιστεί πρώτα σε στάσιμη. Ωστόσο οι περισσότερες χρονοσειρές περιέχουν 

χαρακτηριστικά μη- στάσιμων διαδικασιών. Αν μια σειρά μετατρέπεται σε στάσιμη 

χρησιμοποιώντας τις πρώτες διαφορές τότε πρόκειται για μια χρονοσειρά 

ολοκληρωμένης πρώτης τάξης και συμβολίζεται με Ι(1). Aν μια χρονοσειρά 

μετατρέπεται σε στάσιμη χρησιμοποιώντας τις δέυτερες διαφορές τότε πρόκειται για μια 

χρονοσειρά ολοκληρωμένης δεύτερης τάξης και συμβολίζεται με I(2). Κατά τον ίδιο 

τρόπο αν χρησιμοποιηθούν οι d-διαφορές τότε πρόκειται για μια χρονοσειρά 

ολοκληρωμένης d- τάξης και συμβολίζεται με I(d). 

Mε τη χρήση του συντελεστή υστέρησης Β οι διαφορές 1-ταξης ορίζονται ως 𝑦𝑡 − yt−1 =

(1 − B)yt = Δyt. Ουσιαστικά τα μοντέλα ARIMA αποτελούν μια επέκταση των ARMA 

μοντέλων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για στάσιμες χρονοσειρές 
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(Christodoulou, 2021). Αποτελούν στοχαστικά μαθηματικά μοντέλα τα οποία 

περιγράφουν την εξέλιξη ενός φυσικού φαινομένου, διαφορίζονται d- φορές και 

παράγουν μια ARMA(p,d) διαδικασία. Σε περίπτωση επομένως μη στάσιμων 

χρονοσειρών γίνεται χρήση των αυτοπαλινδρούμενων μοντέλων κινητού μέσου τάξεως 

(p, d, q) και συμβολίζονται με ARIMA(p, d, q). Το p συμβολίζει την τάξη του 

αυτοπαλινδρούμενου μοντέλου, το d πόσες φορές θα διαφορισθεί η χρονοσειρά για να 

μετασχηματιστεί σε στάσιμη και το q η τάξη του κινητού μέσου όρου. Ένα ARIMA 

μοντέλο, χρησιμοποιώντας τον συντελεστή υστέρησης B μπορεί να γραφεί ως ϕ(B)(1 −

B)dyt = δ + θ(B)εt. Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο Φ(Β) (1 − 𝐵)𝑞 έχει μία ρίζα ίση με 

τη μονάδα, τάξης d και όλες τις άλλες εκτός του μοναδιαίου κύκλου. Στην περίπτωση 

όπου το p, το q και το d είναι ίσα με το 0, δηλαδή ARIMA(0, 0, 0) πρόκειται για 

χρονοσειρά λευκού θορύβου, ενώ αν το μοντέλο έχει τι μορφή ARIMA(0, 1, 0) πρόκειται 

για τυχαίο περίπατο (Christodoulou, 2021).  

5.2.5  Μέθοδος Box- Jenkins 

Οι Box and Jenkins (Box, Jenkins & al, 2015) μελέτησαν εκτεταμένα το πως τα 

στατιστικά μοντέλα ARIMA μπορούν να παριστάνουν αποτελεσματικά την προέλευση 

των δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε μια ανάλυση χρονοσειράς. Η μέθοδος Box- 

Jekins χρησιμοποιείται εκτεταμένα όταν η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη και αποτελείται 

από τέσσερα στάδια 

Στάδιο 1: Ταυτοποίηση 

Σε αυτό το στάδιο καθορίζονται οι τιμές των p, d και q. Πρώτα καθορίζεται το πλήθος d 

των διαφορών που εφαρμόζονται ώστε μια χρονοσειρά να μετασχηματιστεί σε στάσιμη. 

Σειρά έχει ο καθορισμός της τάξης p του αυτοπαλινδρούμενου μοντέλου και της τάξης q 

του μοντέλου κινητού μέσου. 

Στάδιο 2: Εκτίμηση 

Στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης της μεθόδου Box- Jekins γίνεται εκτίμηση των 

συντελεστών του υποδείγματος, δηλαδή των p παραμέτρων της αυτοπαλινδρούμενης 

διαδικασίας και των q παραμέτρων της διαδικασίας κινητού μέσου. 

Στάδιο 3: Διαγνωστικός Έλεγχος 

Σε αυτή τη φάση της μεθόδου ελέγχεται αν το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται είναι 

ικανοποιητικό, δηλαδή πόσο καλά αυτό προσαρμόζεται στα δεδομένα. Η διαδικασία της 

προέλευσης των δεδομένων κρίνεται ικανοποιητική, όταν δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 
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μεταξύ των καταλοίπων. Ο έλεγχος για κατάλοιπα πραγματοποιείται με τη στατιστική Q 

των Box- Pierce 

Στάδιο 4: Πρόβλεψη 

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, ο έλεγχος της καταλληλότητας του εκτιμώμενου 

δείγματος ολοκληρώνεται με μια διαδικασία που καλείται υπερπροσαρμογή. Η διαδασία 

αυτή αφορά τη σύγκριση του δείγματος με ένα άλλο μεγαλύτερης τάξης. Για να γίνει 

αυτό κατανοητό έστω ότι θέλει να εκτιμηθεί το δείγμα ARMA(p, q). Τότε θα συγκριθεί 

με τα υποδείγματα της αμέσως επόμενης τάξης ARIMA(p+1, q) και ARIMA(p, q+1). Aν 

το εκτιμώμενο υπόδειγμα είναι καταλληλότερο τότε θα πρέπει να ισχύει ότι οι επιπλέον 

συντελεστές στα μεγαλύτερα υποδείγματα δεν είναι στατιστικά διαφορετικοί από το 

μηδέν.  

Οι τύποι που χρησιμοποιούνται για την ακρίβεια πρόβλεψεων και τη μετρική σφάλματος 

είναι αντίστοιχα οι παρακάτω: 

Accurancy=
A+D

A+B+C+D
, όπου A, B, C, D φαίνονται στον πίνακα 1(Christodoulou, 2021). 

Approach Predicted 

Value=1 

Predicted 

Value=0  

Reference 

Value=1 

A B 

Reference  

Value=0 

C D 

Πίνακας 1.. Ακρίβεια Προβλέψεων για τη μέθοδο Box-Jenkins 

Error metrics RMSE=
√∑ (xobs,j−xmod el,i)

2n

i=1

n
   (Kadri, Harrou, & et.al, 2014). 

5.3 ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ R 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο εξηγείται πώς θα γίνει οι οικονομετρική ανάλυση που 

ακολουθεί. Χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού R και το περιβάλλον της R-

studio. Μπορεί κανείς να το κατεβάσει μέσω του συνδέσμου https://www.project.org  (r-

project, 2021). Πιο αναλυτικά, αναφέρονται κάποια εισαγωγικές πληροφορίες για τη 

γλώσσα και εξηγούνται οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται στο επόμενο κεφάλαιο του 

κώδικα. Όλες οι πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο “Η επιστήμη των δεδομένων 

https://www.project.org/
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μέσα από τη γλώσσα R (Bερύκιος, 2015), καθώς και από το documentation της R στο 

Google (r-project, 2021). 

Ιστορική αναδρομή 

H R εκτός από γλώσσα προγραμματισμού αποτελεί και περιβάλλον λογισμικού. 

Χρησιμοποιείται κυρίως για στατιστικούς υπολογισμούς,για την απεικόνιση γραφικών 

παραστάσεων και για την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων στην επιστήμη της 

Εξόρυξης Δεδομένων. Η υλοποίση της R βασίστηκε σε μία άλλη γλώσσα 

προγραμματισμού, την S η οποία δημιουργήθηκε από τον John Chambers. Η R 

δημιουργήθηκε από τους Ross Ihaka και Robert Gentleman στο πανεπιστήμιο Auckland 

της Νέας Ζηλανδίας. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται από μία ομάδα 

προγραμματιστών, γνωστή και ως R Development Core Team. Η R είναι γλώσσα 

ανοιχτού κώδικα και το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα είναι ότι παρέχει προς χρήση 

πολλές έτοιμες μαθηματικές και στατιστικές βιβλιοθήκες. 

Βιβλιοθήκες της R 

Οι βιβλιοθήκες και οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία είναι οι παρακάτω: 

• Η βιβλιοθήκη forecast, automatic time series forecasting( Rob J. Hyndman& 

Yeasmin Khandakar) δημιουργεί ένα μοντέλο ARMA μιας χρονοσειράς προς 

πρόβλεψη. 

• Η βιβλιοθήκη tseries δηλαδή time series analysis and computational finance( 

Adrian Trapletti, Kurt Hornik et. al) χρησιμοποιείται κυρίως για στατιστικούς 

ελέγχους σε μια χρονοσειρά. 

• Η εντολή read.csv() η οποία διαβάζει αρχεία της μορφής csv. 

• Η εντολή ts() η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια χρονοσειρά. 

• Η εντολή plot.xts() μπορεί να δημιουργήσει το γράφημα μιας χρονοσειράς. 

• Η εντολή ts.plot() μπορεί να συγκρίνει χρονοσειρές με τη μορφή γραφήματος. 

• Η εντολή tsclean() η οποία καθαρίζει τα δεδομένα, εντοπίζοντας και 

αντικαθιστώντας ακραίες τιμές. 

• Η εντολή adf.test() χρησιμοποιεί το στατιστικό τεστ ADF για τον έλεγχο της 

στατισμότητας μιας χρονοσειράς. 

• Η εντολή auto.arima() εντοπίζει το κατάλληλο μοντέλο ARIMA μιας 

χρονοσειράς. 

• Η εντολή forecast() η οποία πραγματοποιεί προβλέψεις. 
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• Η εντολή accuracy() η οποία υπολογίζει την ακρίβεια του στοχαστικού μοντέλου.  

• Η εντολή ma(), μέθοδος που υπολογίζει τον κινητό μέσο για το επιθυμητό χρονικό 

διάστημα. 

• Η εντολή stl() που υπολογίζει την εποχική συνιστώσα της σειράς 

χρησιμοποιώντας εξομάλυνση και προσαρμόζει την χρονοσειρά αφαιρώντας την 

εποχική τάση.  
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ R 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανάλυση της χρονοσειράς του κρυπτονομίσματος 

Bitcoin και της μετοχής Apple. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο 

https://finance.yahoo.com/ (Yahoo Finance, 2022). Η χρονική περίοδος στην οποία έγινε 

η ανάλυση είναι από την 01/03/2020 έως την 01/01/2022. Όσο αφορά το dataset του 

Bitcoin καταγράφηκαν 673 records, ενώ για την Apple 465. Αμφότερα τα σύνολα 

δεδομένων αποτελούνται από τα εξής χαρακτηριστικά(attributes) : Date(ημερομηνία), 

Open(τιμή ανοίγματος), High(μέγιστη τιμή), Low(ελάχιστη τιμή), Close(τιμή 

κλεισίματος), Adj.Close( τιμή κλεισίματος μετά από προσαρμογές) και Volume(πλήθος 

των μετοχών ή των κρυπτονομισμάτων που διαπραγματεύονται).  

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ημερομηνία και τις τιμές κλεισίματος που με τις 

μεγάλες διακυμάνσεις που παρουσιάζουν με την πάροδο του χρόνου αποτελούν το πιο 

ενδιαφέρον στοιχείο μιας χρονοσειράς. Η ανάλυση γίνεται στο R-Studio 

χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες, τις εντολές και τις μεθόδους που προαναφέρθηκαν. 

Επίσης ο κώδικας βρίσκεται σε παράρτημα στο τέλος της εργασίας. 

6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ ΓΙΑ BITCOIN 

Βήμα 1 

Φορτώθηκαν τα απαραίτητα πακέτα και βιβλιοθήκες της R και διαβάστηκαν τα 

δεδομένα. 

 

Εικόνα 8. Σύνολο δεδομένων Bitcoin 
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Βήμα 2 

Στο βήμα αυτό, αρχικά τα δεδομένα μετασχηματίστηκαν στον τύπο δεδομένων Date. 

Δημιουργείται το γράφημα της χρονοσειράς όπως φαίνεται στην εικόνα 9. 

 

Εικόνα 9. Γραφική παράσταση χρονοσειράς Bitcoin 

Είναι εύκολο κανείς να παρατηρήσει ότι οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις 

ανά το χρόνο. Παρόλα αυτά διαπιστώνονται κάποια πρότυπα. Για παράδειγμα, οι τιμές 

στην αρχή της πανδημίας ακολούθησαν πτωτική πορεία. Έπειτα, με τη δημιουργία των 

εμβολίων παρουσιάστηκε σημαντική άνοδος, ενώ στο τελευταίο χρονικό διάστημα με 

την έλευση των διάφορων μεταλλάξεων του ιού, οι τιμές έχουν και πάλι φθίνουσα τάση. 

Φαίνεται ότι ανάλογα με τις φάσεις της πανδημίας, η εμπιστοσύνη των επενδυτών 

μεταβάλλεται με αποτέλεσμα οι διακυμάνσεις στις τιμές κλεισίματος του Bitcoin να είναι 

ιδιαίτερα απρόβλεπτες. 

Οι μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών μπορούν να προκαλέσουν λανθασμένα 

αποτελέσματα σε μια ανάλυση χρονοσειράς. Στο σημείο αυτό χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος καθαρισμού δεδομένων tsclean() και προκύπτει η εξής γραφική 

παράσταση(εικόνα 10). 
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Εικόνα 10. Γραφική παράσταση χρονοσειράς Bitcoin μετά τον καθαρισμό του dataset 

Παρατηρώντας το νέο γράφημα, τα δεδομένα παραμένουν άστατα. Οπτικά μπορεί κανείς 

να χαράξει μια νοητή γραμμή, αυτή του κινητού μέσου(ΜΑ) και να εντοπιστούν οι 

μεγαλύτερες κοιλότητες εξομαλύνοντας το θόρυβο. Όσο πιο μεγάλο είναι το παράθυρο 

του κινητού μέσου, τόσο πιο ομαλή γίνεται η χρονοσειρά. 

Ως εκ τούτου, μετατρέπουμε τη χρονοσειρά σε ένα πιο προβλέψιμο και σταθερό 

παρατηρούμενο μέγεθος, υπολογίζοντας το μηνιαίο και εβδομαδιαίο κινητό μέσο(εικόνα 

11). 

 

Εικόνα 11. Μηνιαίος και εβδομαδιαίος μέσος για το Bitcoin 
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Βήμα 3 

 Ένα μοντέλο ARIMA μπορεί να τοποθετηθέι τόσο σε εποχιακά, όσο και σε μη εποχιακά 

δεδομένα. Στην εργασία διερευνήθηκε ο τρόπος de-seasonale της σειράς με τη χρήση 

εποχιακού μοντέλου και χρησιμοποιήθηκε η εντολή stl() κάνοντας decomposition τα 

δεδομένα. 

 
Εικόνα 12. Decomposition για το σύνολο δεδομένων του Bitcoin 

Βήμα 4 

Ένα ARIMA μοντέλο απαιτεί μια στάσιμη χρονοσειρά. Το augmented Dickey-Fuller 

Test χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο στασιμότητας της χρονοσειράς και προέκυψε η 

εικόνα 13. 

 

Εικόνα 13. ADF-test για για την χρονοσειρά του Bitcoin 

Η τιμή του p είναι μεγαλύτερη από την τιμή 0.05 γεγονός που επιβεβαιώνει τη μη 

στασιμότητα της χρονοσειράς.  
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Βήμα 5 

Τα διαγράμματα αυτοσυσχέτισης ACF και PACF δείχνουν επίσης τη μη στασιμότητα, 

αφού υπάρχουν πολλές αυτοσυσχετίσεις με καθυστερήσεις στη χρονοσειρά, όπως δείχνει 

και η εικόνα 14. 

 

Εικόνα 14. Διάγραμμα Partial ACF για το Bitcoin 

Ξεκινώντας με τη σειρά του d=1 και εφαρμόζωντας ξανά το Adf-test προκύπτει η 

παράσταση όπως φαίνεται παρακάτω(εικόνα 15). 

 

Εικόνα 15. Γραφική παράσταση Bitcoin για d=1 
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Στη συνέχεια με τα γραφήματα ACF, PACF γίνεται μια πρώτη εκτίμηση για την επιλογή 

p ή q του στοχαστικού μοντέλου. 

 

Εικόνα 16. Διάγραμμα ACF Bitcoin 

Στο γράφημα ACF υπάρχουν 7 στατιστικά σημαντικές τιμές που αποτελούν ένδειξη για 

ένα μοντέλο κινητού μέσου ΜΑ(7).  

 

 

 

 

Εικόνα 17. Διάγραμμα Partial ACF Bitcoin 

Στο PACF μία τιμή φθίνει προς το 0, οπότε πιθανό μοντέλο το AR(1).  
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Βήμα 6 

Χρησιμοποιώντας την εντολή auto.arima προτείνεται το μοντέλο ARIMA(1, 1, 0). 

 

Εικόνα 18. Η εντολή auto.arima() για το Bitcoin 

Έπειτα ελέγχθηκαν οι τιμές του ACF, PACF για σημαντικές αυτοσυσχετίσεις. 

 

Εικόνα 19. Model Residuals της χρονοσειράς του Bitcoin για ARIMA(1, 1, 0) 

Τα υποδείγματα υπολειμμάτων επαναλαμβάνονται στο lag7. Έγινε επανάληψη της 

διαδικασίας χρησιμοποιώντας το μοντέλο ARIMA(1, 1, 7) και παρατηρώντας παλι τα 

ACF, PACF(εικόνα 20) τα υπολείμματα φαίνεται να διανέμονται κανονικά και τείνουν 

να μοιάζουν με χρονοσειρά λευκού θορύβου. 
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Εικόνα 20. Seasonal Model Residuals της χρονοσειράς του Bitcoin για ARIMA(1, 1, 7) 

Βήμα 7 

Χρησιμοποιώντας την εντολή forecast για το μοντέλο ARIMA(1, 1, 7) και καθορίζοντας 

το χρονικό διάστημα h στο οποίο έγινε η πρόβλεψη, δημιουργείται η εξής γραφική 

παράσταση(εικόνα 21). 

 

Εικόνα 21. Πρόβλεψη πορείας για το Bitcoin 

6.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ ΓΙΑ APPLE 

Όμοια έγινε η ανάλυση για τη χρονοσειρά της μετοχής της Apple. 

Βήμα 1 

Αρχικά διαβάστηκαν τα δεδομένα με τις εγγραφές από την 01/03/20-01/01/22. 
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Εικόνα 22. Σύνολο δεδομένων Apple 

Βήμα 2 

Μετασχηματίστηκαν τα δεδομένα σε μορφή date και δημιουργήθηκε η γραφική 

παράσταση(εικόνα 23). 

 

Εικόνα 23 Γραφική παράσταση χρονοσειράς Apple 

Φαίνεται ότι η πορεία της μετοχής στην πανδημία είναι πτωτική στην αρχή, ανεβαίνει 

μετά τους εμβολιασμούς και φαίνεται να φθίνει και πάλι με την εμφάνιση των 

μεταλλάξεων του covid-19. 

Στη συνέχεια τα δεδομένα καθαρίστηκαν(εικόνα 24) και καθορίστηκε ο εβδομαδιαίος 

και μηνιαίος κινητός μέσος (εικόνα 25). 



48 

 

 

Εικόνα 24. Γραφική παράσταση χρονοσειράς Apple μετά τον καθαρισμό του dataset 

 

Εικόνα 25. Μηνιαίος και εβδομαδιαίος μέσος για την Apple 

 

Βήμα 3 

Σε αυτό το βήμα εφαρμόζουμε decomposition στα data.  
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Εικόνα 26. Decomposition για το σύνολο δεδομένων της Apple 

Βήμα 4 

 

Εικόνα 27. ADF-test για την χρονοσειρά της Apple 

Η τιμή του p είναι μεγαλύτερη από το 0.05, κατά αποτέλεσμα η χρονοσειρά δεν είναι 

στάσιμη. 

Βήμα 5 

 

Εικόνα 28.Διάγραμμα Partial ACF για την Apple 

Δοκιμάστηκε πάλι η σειρά με d=1 και το αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

29. 
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Εικόνα 29. Γραφική παράσταση Apple για d=1 

Εφαρμόζοντας ξανά το adf-test φαίνεται ότι η χρονοσειρά μετασχηματίστηκε σε 

στάσιμη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με τις τιμές του ADF, PACF. 

 

Εικόνα 30. ADF-test για την Apple για d=1 

 

Εικόνα 31. Διάγραμμα ACF Apple 
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Εικόνα 32. Διάγραμμα Partial ACF Apple 

Βήμα 6 

 

Εικόνα 33. Η εντολή auto.arima() για την Apple 

Η εντολή auto.arima υπέδειξε μοντέλο ARIMA(3, 1, 4). 

 

Εικόνα 34. H εντολή Accuracy() για το μοντέλο ARIMA(3, 1, 4) της Apple 

Η ακρίβεια του μοντέλου δείχνει να είναι αρκετά ικανοποιητική, αφού όσο μικρότερα τα 

σφάλματα, τόσο πιο ακριβές το στοχαστικό μοντέλο. 

Βήμα 7 

Η πρόβλεψη της μετοχής Apple για το χρονικό ορίζοντα h=30 φαίνεται στην εικόνα 35. 
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Εικόνα 35. Πρόβλεψη πορείας της μετοχής Apple 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν στην 

εισαγωγή. 

Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης απαντήθηκε το ερώτημα του πως η πανδημία 

του COVID-19 επηρέασε την πορεία των κρυπτονομισμάτων. Συνοπτικά φάνηκε ότι όλα 

τα κρυπτονομίσματα συν-μετακινούνταν και οι κυμαινόμενες συσχετίσεις ήταν ανάμεσα 

στο 0,6 και 0,8. Πιο αναλυτικά, από την αρχή της πανδημίας μέχρι τους μαζικούς 

εμβολιασμούς(Μάρτιος 2020-Μάρτιος 2021) οι τιμές των κρυπτονομισμάτων 

ακολολούθησαν φθίνουσα πορεία. Έπειτα, οι μαζικοί εμβολιασμοί φάνηκε να 

λειτούργησαν θετικά για τα κρυπτονομίσματα αφού παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος, 

πιθανότατα εξαιτίας της αποκατάσταση της εμπιστοσύνης από τους επενδυτές. Ωστόσο, 

με τις συνεχείς μεταλλάξεις του ιού COVID-19 οι τιμές των κρυπτονομισμάτων φαίνεται 

να παρουσιάζουν και πάλι πτωτική τάση.  

Για την απάντηση των ερωτημάτων, πως οι τιμές των κρυπτονομισμάτων αναμένεται να 

διαμορφωθούν στο μέλλον και πόσο ασφαλές μπορεί να θεωρείται η επένδυση 

κεφαλαίου σε αυτά, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση δεδομένων χρονοσειρών με τη χρήση 

της γλώσσας προγραμματισμού R. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν δύο datasets, ένα 

για το κρυπτονόμισμα Bitcoin και ένα για τη μετοχή Apple. Τα δεδομένα 

προσεγγίστηκαν μέσω της R ως χρονοσειρές και μελετήθηκαν ως προς την ημερομηνία 

και την τιμή κλεισίματος. Χρησιμοποιώντας τα πακέτα της R εντοπίστηκαν χρήσιμα 

στοιχεία για τις χρονοσειρές του Bitcoin και της Apple και εντοπίστηκε το κατάλληλο 

στοχαστικό μοντέλο ARIMA για κάθε μία από αυτές. Αρχικά αποδείχθηκε ότι καμία από 

τις δύο χρονοσειρές δεν ήτανε στάσιμη, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την πρόβλεψη 

των μελλοντικών τιμών τους. Μετά τους κατάλληλους μετασχηματισμούς και αφού 

ελέγθηκαν εκ νέου με τη χρήση του ADF-test, προέκυψαν στάσιμες χρονοσειρές και 

συνεχίστηκε η ανάλυση τους. 

Για το Bitcoin, το κατάλληλο μοντέλο πρόβλεψης κρίθηκε το ARIMA(1, 1, 7) και για 

την Apple το ARIMA(3, 1, 4). Ο διαγνωστικός έλεγχος καταλοίπων έδειξε καλά 

αποτελέσματα και τα σφάλματα παρουσίασαν χαμηλές τιμές, γεγονός που αποδεικνύει 

ότι τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι ικανοποιητικά. Ο χρονικός ορίζοντας 

πρόβλεψης ορίστηκε ως h=30. Η ανάλυση για το Bitcoin έδειξε πτώση στο διάστημα των 

30 ημερών, ενώ για την Apple το μοντέλο πρόβλεψε αύξουσα πορεία. Κατά συνέπεια, το 
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ενδεχόμενο επένδυσης στο Bitcoin δε θεωρείται ασφαλές καταφύγιο κεφαλαίου, εφόσον 

η μετοχή της Apple προβλέπεται να έχει σημαντικότερη άνοδο. 

Εν κατακλείδι, τα κρυπτονομίσματα και οι μετοχές ως χρονοσειρές έιναι δύσκολο να 

προβλεφθούν, διότι δεν έιναι περιοδικές συναρτήσεις και οι τιμές τους παρουσιάζουν 

έντονες διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου. Πιθανές μελλοντικές έρευνες μπορούν 

να στραφούν στην ανάλυση χρονοσειρών με τη χρήση καταλληλότερων μοντέλων για 

χρηματοοικονομικά δεδομένα(π.χ. μοντέλο GARCH, SARIMA κ.α). Τα πραναφερθέντα 

μοντέλα έχουν αποδειχθεί από έρευνες ότι αποτελούν αποτελεσματικότερο μέσο 

ανάλυσης χρονοσειρών μετοχών και κρυπτονομισμάτων διότι δίνουν έμφαση στον όρο 

volatility μιας χρονοσειράς. Ουσιαστικά, οι προβλέψεις τους στηρίζονται στη 

μεταβλητότητα της απόκλισης των τιμών των δεδομένων, με αποτέλεσμα αυτές να είναι 

εγκυρότερες έναντι των κλασσικών γραμμικών μοντέλων ARIMA.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Step 1: Load R Packages 

//load packages 

install.packages('caret') 

library(caret) 

install.packages('forecast') 

library('ggplot2') 

library('forecast') 

library('tseries') 

//load data 

daily_data=read.csv(file=” ",header=TRUE,stringsAsFactors=FALSE) 

daily_data 

Step 2: Examine data 

daily_dataSDate=as.Date(daily_data$dteday) 

ggplot(daily_data,aes(Date,Close))+geom_line()+scale_x_date('month')+ylab("Daily 

Closing Price")+xlab("") 

//cleaned data 

count_ts = ts(daily_data[, c('Close')]) 

daily_data$clean_cnt = tsclean(count_ts) 

ggplot()+geom_line(data=daily_data, aes(x=Date, y=Close))+ ylab('Closing') 

//monthly and weekly moving average 

daily_data$Close_ma=ma(daily_data$clean_cnt,order=7) 

daily_data$Close_ma30=ma(daily_data$clean_cnt,order=30) 

ggplot() + geom_line(data=daily_data, aes(x=Date, y=clean_cnt, colour="Counts")) + 

geom_line(data=daily_data, aes(x=Date, y=Close_ma, colour="Weekly moving 

average"))+ geom_line(data=daily_data, aes(x=Date, y=Close_ma30, colour="Monthly 

Moving Average")) 
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Step 3: Decompose Data 

count_ma=ts(na.omit(daily_data$Close_ma),frequency=30) 

decomp=stl(count_ma, s.window="periodic") 

deseasonal_Close <- seasadj(decomp) 

plot(decomp) 

Step 4: Stationary of time series 

adf.test(count_ma, alternative="stationary") 

Step 5: Autocorrelations and Choosing Model Order 

//run Acf and Pacf 

Acf(count_ma,main="") 

Pacf(count_ma,main="") 

//make time serie stationary 

count_d1=diff(deseasonal_Close,differences=1) 

plot(count_d1) 

adf.test(count_d1,alternative="stationary") 

Acf(count_d1,main='ACF for Differenced Series') 

Pacf(count_d1, main='PACF for Differenced Series') 

Step 6: Fitting an ARIMA model 

auto.arima(deseasonal_Close, seasonal=FALSE) 

Step 7: Evaluate and Iterate 

hold<- window(ts(deseasonal_Close),start=””) 

fit_no_holdout=arima(ts(deseasonal_Close[-c(“”:””)]),order=c(p, d, q)) 

plot(fcast_no_holdout,main="") 

lines(ts(deseasonal_Close)) 

fit_w_seasonality=auto.arima(deseasonal_Close,seasonal=TRUE) 

tsdisplay(residuals(fit_w_seasonality), lag.max=15, main='Seasonal Model Residuals') 

fcast<- forecast(fit_w_seasonality, h=30) 
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//plot of forecasting 

plot(fcast) 

 

 


