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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθηματικού Τμήματος  
«Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα» 

Θέμα εργασίας στο μάθημα «Χρονοσειρές»  
Οδηγίες:  

Μπορούν να γίνουν ομάδες ως και δύο ατόμων. Ο/H κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια ή ομάδα φοιτητών/φοιτητριών 
θα πρέπει να στείλει e-mail στο διδάσκοντα, δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και ιδρυματικό e-mail για κάθε μέλος της 
ομάδας, για να αντιστοιχηθεί η ομάδα σε δεδομένα της εργασίας. Τα δεδομένα της εργασίας θα δίνονται σε σύνδεσμο στη 
λίστα δίπλα στα ονόματα της κάθε ομάδας. Σχετικά με την παράδοση της εργασίας θα πρέπει: 

• Το κείμενο της αναφοράς της ανάλυσης που ζητείται να είναι γραμμένο σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 
(π.χ. Word, LaTeX). 

• Τα προγράμματα που ενδεχομένως δημιούργησε ο φοιτητής ή η ομάδα φοιτητών καθώς και οι εντολές ή επιλογές που 
χρησιμοποίησε (π.χ. σειρά εντολών Matlab και επιλογές του Matlab λογισμικού πακέτου MATS), τα γραφήματα και οι 
πίνακες θα πρέπει να παρουσιάζονται στο σημείο του κειμένου που αναφέρονται. 

• Η κάθε εργασία θα πρέπει να συντάσσεται αυτόνομα από την ομάδα. Ομοιότητες εργασιών θα οδηγούν σε μοίρασμα 
της βαθμολογίας (δύο «όμοιες» άριστες εργασίες θα μοιράζονται το βαθμό δια δύο, τρεις δια τρία κτλ.).  

• Η εργασία θα πρέπει να σταλεί ως συνημμένο αρχείο με e-mail στη διεύθυνση dkugiu@auth.gr ως την Τετάρτη 
13/2/2019. Θα ακολουθήσει ενδεχόμενη προφορική παρουσίαση της εργασίας σε μέρα/ώρα που θα καθορισθεί. 

Η εργασία 

Η εργασία αφορά χρηματο-οικονομικές χρονοσειρές συναλλαγματικής ισοτιμίας δύο ξέων νομισμάτων (foreign 
exchange market, forex). Τα νομίσματα είναι διαφορετικά για κάθε ομάδα αλλά δεν αναφέρονται. Οι παρατηρήσεις είναι οι 
ημερήσιες συναλλαγματικές ισοτιμίες την περίοδο 4/1/2010 -30/11/2018. Σημειώνεται πως δεν υπάρχουν μετρήσεις για 
όλες τις μέρες σε αυτήν την περίοδο καθώς μπορεί να μην δίνονται ισοτιμίες για κάποια νομίσματα τις μέρες Σάββατο 
ή/και Κυριακή καθώς και σε αργίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μήκη των χρονοσειρών να διαφέρουν (από  n=2148 ως 
n=3521). Σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί ένα αρχείο με τη χρονοσειρά της συναλλαγματικής ισοτιμίας για αυτήν την περίοδο. 
Τα αρχεία δίνονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος, http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeries/index.html.  

Μελέτη Α 

Η πρώτη μελέτη θα γίνει στο πρώτο χρονικό παράθυρο των 250 ημερών. Δεν ορίζονται συγκεκριμένα βήματα για την 
ανάλυση και θα πρέπει να επιλέξετε τη διαδικασία που απαντά καλύτερα στα παρακάτω στάδια. 

1. Απαλείψετε με βέλτιστο τρόπο την τάση της χρονοσειράς (όπου «χρονοσειρά» αντιστοιχεί στο πρώτο χρονικό 
παράθυρο).  

2. Υπολογίστε και σχεδιάσετε την συνάρτηση αυτοσυσχέτισης στην στάσιμη χρονοσειρά. Ελέγξετε αν μπορεί η 
χρονοσειρά να θεωρηθεί λευκός θόρθυβος. 

3. Διερευνήστε το πιο κατάλληλο γραμμικό μοντέλο, προσαρμόστε το στη χρονοσειρά και υπολογίστε κάποιο στατιστικό 
του σφάλματος προσαρμογής, π.χ. το NRMSE. Περιγράψτε τη διερεύνηση που κάνατε και αιτιολογείστε την επιλογή 
σας. Αν συμπεράνετε πως η χρονοσειρά είναι λευκός θόρυβος, τότε το μοντέλο είναι μηδενικό και NRMSE=1. 

4. Κάνετε προβλέψεις τις τιμής για την επόμενη μέρα (ένα βήμα μπροστά) με μοντέλο AR(5). Χρησιμοποιήστε τις 
πρώτες 150 παρατηρήσεις (σύνολο εκμάθησης) για να εκτιμήσετε τις παραμέτρους του AR(5) μοντέλου και τις 
υπόλοιπες 100 παρατηρήσεις (σύνολο αξιολόγησης) για να κάνετε τις προβλέψεις. Υπολογίστε τo NRMSE για τις 
προβλέψεις. Επαναλάβετε τη διαδικασία πρόβλεψης για το μοντέλο που επιλέξατε στο βήμα 3. Συγκρίνετε το NRMSE 
στο σύνολο αξιολόγησης για το μοντέλο AR(5), το μοντέλο που επιλέξατε στο βήμα 3 και το μηδενικό μοντέλο (αν στο 
βήμα 3 επιλέξατε το μηδενικό μοντέλο η σύγκριση του AR(5) θα γίνει μόνο με αυτό).   

Μελέτη Β 

Η δεύτερη μελέτη θα γίνει σε συνεχόμενα μη-επικαλυπτόμενα χρονικά παράθυρα των 250 ημερών (αγνοώντας τις 
παρατηρήσεις που ενδεχομένως περισσεύουν στο τέλος της μεγάλης χρονοσειράς). Έτσι θα σχηματιστούν από 8 
παράθυρα (για το μικρότερο n=2148) ως 14 παράθυρα (για το μεγαλύτερο n=3521). Έστω Κ το σύνολο των 
συνεχόμενων μη-επικαλυπτόμενων παραθύρων. 

H ανάλυση θα γίνει σε κάθε ένα από τα Κ χρονικά παράθυρα τιμών συναλλαγματικής αξίας. Τα βήματα της ανάλυσης σε 
κάθε μια χρονοσειρά είναι τα παρακάτω. 

1. Απαλείψετε την τάση της χρονοσειράς παίρνοντας πρώτες διαφορές (όπου «χρονοσειρά» αντιστοιχεί για κάθε ένα 
από τα K παράθυρα).  

2. Υπολογίστε την συνάρτηση αυτοσυσχέτισης στην στάσιμη χρονοσειρά για υστερήσεις 1,2,3,4,5. Ελέγξετε αν μπορεί η 
χρονοσειρά να θεωρηθεί λευκός θόρθυβος με βάση την αυτοσυσχέτιση στις πρώτες 5 υστερήσεις. 
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3. Προσαρμόστε στη χρονοσειρά μοντέλο AR(5) και υπολογίστε κάποιο στατιστικό του σφάλματος προσαρμογής, π.χ. 
το NRMSE.  

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης και μοντελοποίησης στα K χρονικά παράθυρα συγκρίνετε τις Κ περιόδους 
μεταξύ τους. Φαίνεται κάποια περίοδος να έχει πιο έντονες αυτοσυσχετίσεις και το NRMSE του πιο κατάλληλου μοντέλου 
να είναι μικρότερο;  

Η ανάλυση για τη μελέτη Β μπορεί να γίνει στο πακέτο MATS. 

Μελέτη Γ 

Η τρίτη μελέτη θα γίνει σε προσεγγιστικά εβδομαδιαίες τιμές της συναλλαγματικής αξίας, θέτοντας ως νέο χρόνο 
δειγματοληψίας 5 χρηματιστηριακών ημερών. Για αυτό θα ορίσετε μια νέα χρονοσειρά που θα έχει κάθε πέμπτη τιμή από 
την αρχική χρονοσειρά ή το μέσο όρο των τιμών σε συνεχόμενα και μη-επικαλυπτόμεν χρονικά παράθυρα 5 τιμών. Το 
τελευταίο μπορείτε να το κάνετε καλώντας τη συνάρτηση του Matab resample.m. Αυτή είναι η χρονοσειρά των 
εβδομαδιαίων τιμών συναλλαγματικής αξίας. 

Από τη χρονοσειρά των εβδομαδιαίων τιμών συναλλαγματικής αξίας θα απαλείψετε πρώτα την τάση (βήμα 1 στη Μελέτη 
Α) και στην στάσιμη χρονοσειρά θα κάνετε τα παρακάτω: 

1. Γραμμική ανάλυση (τα βήματα 2,3, 4 όπως στη μελέτη Α). Φαίνεται η στάσιμη χρονοσειρά να είναι λευκός θόρυβος; 
Είναι το σφάλμα προσαρμογής στη στάσιμη χρονοσειρά με το πιο κατάλληλο γραμμικό μοντέλο χαμηλότερο από αυτό 
του λευκού θορύβου (δηλαδή θεωρώντας το απλό μοντέλο εκτίμησης / προσαρμογής με το μέσο όρο); Είναι η πρόβλεψη 
ενός βήματος μπροστά (με αξιολόγηση από κατάλληλο χωρισμό σε σύνολο εκμάθησης και αξιολόγησης) καλύτερη από 
αυτή του μέσου όρου;   

2. Θεωρείστε πως είναι πιθανόν η στάσιμη χρονοσειρά (μετά την απαλοιφή της τάσης) να προέρχεται από αιτιοκρατικό 
δυναμικό σύστημα (με θόρυβο φυσικά) και προχωρήστε στη μη-γραμμική ανάλυση, βασικά βήματα της οποίας θα πρέπει 
να είναι: α) διαγράμματα διασποράς στις δύο και τρεις διαστάσεις, β) διερεύνηση κατάλληλης παραμέτρου διάστασης 
εμβύθισης m για την ανακατασκευή του χώρου κατάστασης με την μέθοδο των υστερήσεων (σημειώνεται πως για 
χρονοσειρές που δε φαίνεται να χαρακτηρίζονται από συνέχεις των παρατηρήσεων όπως η δική σας, θέτουμε τ=1), γ) 
διερεύνηση κατάλληλου τοπικού μοντέλου που βασίζεται σε k κοντινότερους γείτονες και πρόβλεψη (ενός βήματος 
μπροστά) σε κάποιο σύνολο αξιολόγησης της προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου (υπολογισμός κάποιου στατιστικού 
σφάλματος πρόβλεψης, π.χ. NRMSE). Για το γ) μπορείτε να δοκιμάσετε μοντέλα για κάποιες διαφορετικές τιμές των 
παραμέτρων διάστασης εμβύθισης m και του αριθμού κοντινότερων γειτόνων k. Τέλος θα πρέπει δ) να υπολογίσετε και 
κάποιο άλλο μη-γραμμικό μέτρο (ελεύθερη επιλογή). 

Η ανάλυση στη μελέτη Γ μπορεί να γίνει στο πακέτο MATS (ιδιαίτερα για το στάδιο 2 της μη-γραμμικής ανάλυσης). 

Σχολιάστε τα συμπεράσματα σας από τη γραμμική ανάλυση και από τη μη-γραμμική ανάλυση και συγκρίνετε τις 
προβλέψεις με το γραμμικό και μη-γραμμικό μοντέλο. Σχολιάστε επίσης από ποιο σύστημα μπορεί να προέρχεται η 
χρονοσειρά των εβδομαδιαίων τιμών συναλλαγματικής αξίας (στοχαστικό / αιτιοκρατικό, γραμμικό / μη-γραμμικό, χαμηλής 
/ υψηλής διάστασης, μικρής / μεγάλης πολυπλοκότητας).  

Στις απαντήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβετε προγράμματα, πίνακες αποτελεσμάτων και σχήματα με αρίθμηση (π.χ. 
Πίνακας 1, Σχήμα 1) μέσα στο κείμενο στο σημείο που συζητιούνται, όχι στο τέλος του κειμένου.  

Μεταφορά σχημάτων από το matlab σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου: 

Για τη μεταφορά σχήματος από το matlab στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου θα πρέπει να αποθηκεύσετε το σχήμα 
σε αρχείο, π.χ. χρησιμοποιώντας το μενού στο παράθυρο του σχήματος (File → Export ή File → Save). Για μεταφορά στο 
Word υπάρχουν διάφορες κατάλληλες μορφές αρχείου εικόνας, η πιο απλή είναι “Enhanced Metafile” (*.emf). Για 
μεταφορά στο LaTeX η πιο κατάλληλη μορφή είναι “Encapsulated Postscript” (*.eps) ή “JPEG image” (*.jpg). Η φόρτωση 
του αρχείου δεδομένου μπορεί εύκολα να γίνει με την εντολή load και η αποθήκευση δεδομένων (μεταβλητών) με την 
εντολή save. Δίνοντας “help <function>” μπορεί κάποιος να δει τη βοήθεια για κάθε συνάρτηση / εντολή. 

 


