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ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

1. 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (derivatives/ 

αποτελούν χρηματοοικονομικά εργαλεία, των οποίων η τιμή και η αξία 

εξαρτώνται δευτερογενώς από ένα υποκείμενο χρηματοοικονομικό μέσο 

(underlying asset).1 2 Η ραγδαία ανάπτυξη των παραγώγων ξεκίνησε τη 

δεκαετία του 1970, μια δεκαετία που χαρακτηρίστηκε από την άνοδο των 

επιτοκίων και του πληθωρισμού, καθώς και από την κατάρρευση του 

διεθνούς νομισματικού συστήματος σταθερών ισοτιμιών Bretton Woods. 

Οι έντονες διαταραχές στις αγορές συναλλάγματος, χρήματος και 

ομολόγων ανάγκασε τις αγορές να εφεύρουν διάφορα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και περιορισμό των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αποτελούν 

εναλλακτικούς τρόπους συμμετοχής στις αγορές συναλλάγματος, 

επιτοκίων, και πρώτων υλών, επιτρέποντας στους επενδυτές την 

αντιστάθμιση των κινδύνων που προέρχονται από τις απότομες 

διακυμάνσεις των τιμών. Ειδικότερα, η χρήση των παραγώγων συνδυάζει 

την αντιστάθμιση των κινδύνων με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, 

γεγονός που συντελεί στη ραγδαία εξάπλωσή τους τα τελευταία χρόνια 

στις διεθνείς αγορές.

1 Ονομάζονται έτσι επειδή δεν αποτελούν ουσιαστικά ξεχωριστή κατηγορία χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, αλλά "παράγονται από κάποια άλλα.

2 Το υποκείμενο χρηματοοικονομικό μέσο στο οποίο αφορά η συναλλαγή, μπορεί να είναι 

οποιοδήποτε τραπεζικό ή χρηματιστηριακό προϊόν (π.χ τραπεζικό δάνειο, ομόλογο, μετοχή, 

συνάλλαγμα), ή δείκτης που αφορούν στο προϊόν (π.χ δείκτης τιμών μετοχών χρηματιστηρίου).
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Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ερώτημα είναι, εάν η λειτουργία των 

παραγώγων επιδρά αποσταθεροποιητικά στις αγορές. Η αλόγιστη χρήση 

των παραγώγων, είναι σε θέση να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση της μεγάλης επενδυτικής 

τράπεζας Baring's, η οποία το 1995 κατάρρευσε λόγω συσσωρευμένων 

ζημιών που προκλήθηκαν από την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα σε 

παράγωγα ενός και μόνο στελέχους της. Συνεπώς, η ύπαρξη 

αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου των 

συναλλαγών με παράγωγα θεωρείται επιβεβλημένη. Μετά από εμπειρικές 

έρευνες αναφορικά με τις συνέπειες της λειτουργίας των παραγώγων στις 

χρηματιστηριακές αγορές, διαπιστώθηκε ότι η εισαγωγή τους μείωσε τις 

απότομες διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών, με αποτέλεσμα τη μείωση 

του μη συστηματικού κινδύνου.3

3 Μη συστηματικός (non-systematic risk) ή όιαφοροποιήσιμός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος της μετοχής 

(και κάθε άλλου αξιογράφου). που εξουδετερώνεται από το αποτέλεσμα της διαφοροποίησης του 

χαρτοφυλακίου (diversification).

2



1. 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Τα παράγωγα διακρίνονται, ανάλογα με τον τόπο διαπραγμάτευσής 

τους, σε αυτά που προσφέρονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

(over-the-counter derivatives), και σε αυτά που αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια (exchange traded derivatives). Τα 

παράγωγα εκτός χρηματιστηρίου, αποτελούν συμβόλαια έναντι 

συγκεκριμένου αντισυμβαλλόμενου, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

συναλλασσόμενους να ενσωματώνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Δεδομένου ότι ο κάτοχός τους αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο, η αρχική 

θέση σε παράγωγα εκτός χρηματιστηρίου δεν μπορεί να κλείσει πριν από 

τη λήξη τους. Τέτοιου είδους παράγωγα είναι οι προθεσμιακές πράξεις 

(forwards), οι ανταλλαγές (swaps) και τα δικαιώματα μέγιστης και 

ελάχιστης αξίας (caps, floors, collars).

Αντίθετα, τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) και τα 

χρηματοοικονομικά δικαιώματα (options), είναι τυποποιημένα παράγωγα 

μη προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των επενδυτών, αλλά χωρίς 

πιστωτικό κίνδυνο, δεδομένου ότι αντισυμβαλλόμενος είναι το 

χρηματιστήριο παραγώγων. Τα παράγωγα εντός χρηματιστηρίου 

επιτρέπουν στον κάτοχο τους, να κλείσει την αρχική του θέση κατά 

βούληση. Τέλος, υπάρχουν δικαιώματα με υποκείμενο μέσο, τόσο τις 

τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων (options on futures), όσο και τις 

ανταλλαγές των επιτοκίων (swaptions).

Τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures), αποτελούν συμφωνίες για 

αγορά ή πώληση τίτλων σε προσυμφωνημένη τιμή σε μελλοντικό χρόνο, 

και ανταποκρίνονται στην ανάγκη των επενδυτών για αντιστάθμιση του 

κινδύνου που σχετίζεται με το χρόνο. Τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα 

(options), αποτελούν συμφωνίες για αγορά ή πώληση τίτλων σε

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΙΙΜ I ΤΟΟΙΚΟΧΟΠΙΚ I ΙΙΡΟΪΟΧΤΛ - ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΙΙΡΙΑΚΙΙΛΙ'ΟΡΛ ΙΙΑΡΑΓΩΓΩΧ

3



1ΊΛΡΛΓΩΓΛ ΧΡ1ΙΜΛΤΟΟΙΚΟΧΟλ/ΙΚΛ ΠΡΟΪΟΧΤΛ - ΧΡΙίΜΛΉΣΤΠΡΙΛΚ1Ι ΑΓΟΡΑ 1ΙΛΡΛΓΩ1ΩΧ

προσυμφωνημένη τιμή σε μελλοντικό χρόνο4. Τα χρηματοοικονομικά 

δικαιώματα, ανταποκρίνονται στην ανάγκη των επενδυτών για 

αντιστάθμιση του κινδύνου που προέρχεται από τις απότομες 

διακυμάνσεις των τιμών των υποκείμενων μέσων. Συγκεκριμένα, μέσω 

της χρήσης των δικαιωμάτων, ο επενδυτής από τη μία πλευρά 

αντισταθμίζει τον κίνδυνο περιορίζοντας το ποσό που ενδέχεται να χάσει 

σε περίπτωση πτώσης της τιμής του υποκείμενου μέσου, ενώ από την 

άλλη πλευρά σε περίπτωση ανόδου της τιμής το ποσό που ενδέχεται να 

κερδίσει είναι απεριόριστο.5

4 Υπό την αίρεση του κατόχου, να μην εκτελέσει το δικαίωμα του στη λήξη του συμβολαίου.

5 Σε περίπτωση πτώσης των τιμών, ο μόνος τρόπος περιορισμού των ζημιών για τον επενδυτή (εάν 

δεν είναι κάτοχος δικαιώματος) είναι η πώληση των υποκείμενων μέσων, με τον επιπρόσθετο 

κίνδυνο να μην προλάβει να το πράξει εάν η πτώση των τιμών είναι απότομη.

4
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1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Σκοπός της ενότητας αυτής, είναι η οικονομική τεκμηρίωση των 

παραγώγων ως χρηματοοικονομικών εργαλείων, μέσω της παρουσίασης 

των πλεονεκτημάτων που παρέχουν τα παράγωγα στους επενδυτές. Είναι 

γνωστό, ότι οι θεμελιώδεις παράμετροι των επενδυτικών αποφάσεων είναι 

ο χρόνος δέσμευσης των κεφαλαίων, η απόδοση και ο κίνδυνος που 

αναλαμβάνουν οι επενδυτές. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των 

παραγώγων είναι η ευελιξία τους (συνδυασμός κινδύνου και απόδοσης)6, 

με σχετικά χαμηλό κόστος, γεγονός που ενισχύει την ελκυστικότητά τους 

στους επενδυτές.

Χρησιμοποιώντας προθεσμιακά συμβόλαια αγοράς / πώλησης 

(futures), ή δικαιώματα αγοράς / πώλησης (options'), οι επενδυτές 

επιμερίζονται τον κίνδυνο μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μία εξαγωγική 

επιχείρηση που θέλει να εξαλείψει ή να μειώσει το συναλλαγματικό της 

κίνδυνο, μπορεί να το επιτύχει με διάφορους τρόπους : χρησιμοποιώντας 

προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forwards), προθεσμιακά 

συμβόλαια αγοράς / πώλησης συναλλάγματος (futures), δικαιώματα 

αγοράς / πώλησης συναλλάγματος (options), ή ανταλλαγές ίσων ποσών 

συναλλάγματος με διαφορετική λήξη ή διαφορετικά επιτόκια (swaps).

Ένα ακόμα πλεονέκτημα των παραγώγων, αποτελεί η ταχύτατη 

διάδοση των πληροφοριών από τις αγορές προς τους επενδυτές. Για 

παράδειγμα, τα δικαιώματα επί του δείκτη των τιμών των μετοχών του 

χρηματιστηρίου (index options), αντανακλούν τις τρέχουσες πληροφορίες 

για τα μακροοικονομικά θεμελιώδη στοιχεία πολύ γρηγορότερα από ότι

6 Βασικό εργαλείο της αποτίμησης των παραγώγων, αποτελεί η σχέση μεταξύ της αναμενόμενης 

απόδοσης και της ανάληψης του κινδύνου. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάληψη του κινδύνου τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αναμενόμενη απόδοση.
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οι επιμέρους μετοχές. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, τα παράγωγα 

προϊόντα όχι μόνο αντανακλούν τις τρέχουσες πληροφορίες, αλλά 

προεξοφλούν και τις μελλοντικές εξελίξεις.

Το γεγονός ότι το χρηματιστήριο παραγώγων, λειτουργεί ως 

φορέας υποκατάστασης εισαγόμενων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα των παραγώγων. Σε ένα εθνικό 

χρηματιστήριο αξιών, οι μετοχές εισάγονται κατόπιν αίτησης των 

ενδιαφερομένων εταιρειών και έγκρισης των αρχών. Από την άλλη 

πλευρά, το χρηματιστήριο παραγώγων δε δεσμεύεται γεωγραφικά στο 

εσωτερικό των εθνικών χρηματιστηρίων αξιών. Για παράδειγμα, ενώ δεν 

είναι εφικτό να εισαχθεί στο Χ.Α.Α η μετοχή της Microsoft, είναι εφικτό 

να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο 

παραγώγων, ένα προθεσμιακό συμβόλαιο επί του δείκτη Dow Jones. Με 

τον ίδιο τρόπο, είναι δυνατόν να εισαχθούν σε Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 

χωρίς ελληνική παρέμβαση, παράγωγα επί Ελληνικών χρηματιστηριακών 

τίτλων.

Συνεπώς, όταν δεν υπάρχει Ελληνικό χρηματιστήριο παραγώγων, η 

ζήτηση και η προσφορά των προϊόντων αυτών, θα μετακινηθούν στα 

χρηματιστήρια του εξωτερικού, με αποτέλεσμα οι Έλληνες επενδυτές να 

αγοράζουν εισαγόμενες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Βάση της 

ανωτέρω επιχειρηματολογίας, μόνο η δημιουργία ενός Ελληνικού 

χρηματιστηρίου παραγώγων, θα αποσοβήσει αυτόν τον κίνδυνο μέσω 

παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον εθνικό χώρο.
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1.4. Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Α ΝΤΙΣΤΑ ΘΜΙΣΗ ΚΙΝΑ ΥΝΟ Υ (Hedging)

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι από τη μία πλευρά, η περιγραφή 

της λειτουργίας της αγοράς παραγώγων και από την άλλη πλευρά, η 

παρουσίαση της ευελιξίας που παρέχει στους επενδυτές η χρήση των 

παραγώγων, αναφορικά με την παράμετρο του κινδύνου.

Η ύπαρξη της αγοράς παραγώγων, πηγάζει από την ανάγκη 

αντιστάθμισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου.7 Από την άλλη 

πλευρά, και η ίδια η αγορά παραγώγων απαιτεί την ύπαρξη αντιστάθμισης 

του κινδύνου, προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά. Οι 

αντισταθμιστές8, που εμφανίζονται ως αγοραστές / πωλητές παραγώγων, 

δεν είναι δυνατόν να οδηγήσουν από μόνοι τους την αγορά παραγώγων σε 

πλήρη ισορροπία. Η ύπαρξη ανισορροπίας στην προσφορά και ζήτηση 

παραγώγων, οδηγεί σε διαρκείς διακυμάνσεις των τιμών τους. Το κενό 

αυτό στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης, καλύπτεται 

από τους κερδοσκόπους9, που βάσει των προσδοκιών τους αναφορικά με 

την εξέλιξη των τιμών των αξιόγραφων, εισέρχονται στην αγορά ως 

αγοραστές / πωλητές με σκοπό την αποκόμιση γρήγορων κερδών. Η 

ύπαρξη των κερδοσκόπων οι οποίοι συμπληρώνουν τους αντισταθμιστές,

7 Ως αντιστάθμιση (hedging), ορίζεται η μερική ή ολική εξασφάλιση από τον χρηματοοικονομικό 

κίνδυνο, ο οποίος προέρχεται από πιθανή μεταβολή της τιμής του αξιογράφου.

8 Αντισταθμιστής (investor) αγοραστής (πωλητής), είναι ο επενδυτής που ενώ έχει στο χαρτοφυλάκιο 

του τη μετοχή Α (μετοχή Β), επιθυμεί να επενδύσει στη μετοχή Β (μετοχή Α).

9 Κερδοσκόπος (speculator) αγοραστής (πωλητής), είναι αυτός που ενώ δεν έχει στην κατοχή του 

διαθέσιμες μετοχές Α (μετοχές Β). αναγκάζεται να πάρει θέση στην αγορά και να τις (τις) αγοράσει.
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είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς παραγώγων και 

τη διατήρηση της ρευστότητας των συναλλαγών σε αποδεκτά επίπεδα. 

Δηλαδή, η ύπαρξη των κερδοσκόπων που αναλαμβάνουν τους κινδύνους 

των αντισταθμιστών, επιτρέπει τη διασπορά του χρηματοοικονομικού 

κινδύνου και συνεπικουρεί στην καλύτερη διαχείριση του, μέσω της 

μείωσης του κόστους.10

Ο αγοραστής ενός παραγώγου, αντισταθμίζει τον κίνδυνο από 

ενδεχόμενες αρνητικές διακυμάνσεις των τιμών, περιορίζοντας τη χρονική 

διάρκεια του συμβολαίου που συνάπτει. Σημειώνεται ότι, η μείωση του 

κινδύνου που εξασφαλίζει ο αγοραστής παραγώγων, αντισταθμίζεται με 

την ανάληψη αυτού του κινδύνου από τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή 

τους. Δηλαδή, η μείωση του κινδύνου που παρέχουν τα παράγωγα στους 

αγοραστές τους, αντισταθμίζεται από την αύξηση του κινδύνου που 

αναλαμβάνουν οι πωλητές παραγώγων. Βέβαια, βάση του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου που αναλαμβάνουν, οι πωλητές 

εισπράττουν και το ανάλογο αντίτιμο (premium). Η ευελιξία που παρέχει 

στους επενδυτές η χρήση των παραγώγων σχετικά με την παράμετρο του 

κινδύνου, γίνεται κατανοητή με την παράθεση τριών παραδειγμάτων.

Παράδειγμα Γ: Είναι γνωστό ότι ο κάτοχος μετοχών, διατρέχει τον 

κίνδυνο μείωσης των τιμών τους καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια 

διακράτησης τους. Έστω ότι, ένας επενδυτής θέλει να διακρατήσει τις 

μετοχές του για ένα έτος. Ταυτόχρονα, επιθυμεί να αντισταθμίσει τον 

κίνδυνο από μία αρνητική διακύμανση των τιμών των μετοχών, έτσι ώστε

αναμένοντας την επαλήθευση των προσδοκιών του, με μοναδικό σκοπό την αποκόμιση γρήγορων 

κερδών.

10 Βέβαια, στο βαθμό που η αγορά παραγώγων στερείται ικανού αριθμού αντισταθμιστών. η είσοδος 

των κερδοσκόπων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις και να οδηγήσει την αγορά σε αβεβαιότητα, 

αστάθεια και παρατεταμένη κρίση.
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να μην εκτεθεί καθόλου σε κίνδυνο για τους τρείς πρώτους μήνες αλλά να 

αναλάβει τον κίνδυνο από τον τέταρτο έως τον δωδέκατο μήνα. 

Υποθέτοντας, ότι η είσοδος του επενδυτή στην αγορά δικαιωμάτων είναι 

αδύνατη, ο μοναδικός τρόπος για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο είναι να 

προβεί σε άμεση πώληση των μετοχών και σε επαναγορά τους μετά από 

τρείς μήνες. Με τον τρόπο όμως αυτό, εκτίθεται αφενός, σε διπλό κόστος 

συναλλαγών και αφετέρου, σε επιπρόσθετο κίνδυνο να χάσει από την 

ενδεχόμενη πτώση των τιμών των μετοχών κατά το πρώτο τρίμηνο.

Παράδειγμα 2°: Τα παράγωγα παρέχουν τη δυνατότητα αντιστάθμισης 

του συνολικού κινδύνου που προέρχεται από τις χρηματιστηριακές 

διακυμάνσεις, εφόσον θα ορίζονται επί του δείκτη των τιμών των 

μετοχών του χρηματιστηρίου, δηλαδή επί των διακυμάνσεων ενός 

χαρτοφυλακίου εισηγμένων μετοχών. Με τον τρόπο αυτό, αποσοβούνται 

οι τεχνητές επιδράσεις των κερδοσκόπων, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο 

να επηρεαστεί τεχνητά η τιμή μεγάλου αριθμού μετοχών.

Παράδειγμα 3°: Έστω μία επιχείρηση που έχει συνάψει δάνειο σε 

συνάλλαγμα (π.χ. ecu). Σε αυτήν την περίπτωση, το δικαίωμα αγοράς 

συναλλάγματος αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο αντιστάθμισης του 

συναλλαγματικού κινδύνου. Ειδικότερα, το δικαίωμα αγοράς 

συναλλάγματος (currency call option) για αγορά ecu στην τιμή των 354 

δρχ, αποτελεί επικερδή επένδυση σε περίπτωση που η ισοτιμία ecu / 

δραχμής στη λήξη του δικαιώματος, διαμορφωθεί πάνω από τις 356 δρχ. 

Αντίθετα, το δικαίωμα αγοράς συναλλάγματος δεν έχει καμιά αξία σε 

ισοτιμία χαμηλότερη των 354 δρχ, οπότε ο κάτοχος του υφίσταται ζημία, 

ίση με το κόστος αγοράς του δικαιώματος (2δρχ).
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Με τον τρόπο αυτό, σε περίπτωση υποτίμησης της δραχμής κατά το 

χρονικό διάστημα που καλύπτει το δικαίωμα, η πιθανή ζημία 

αντισταθμίζεται πλήρως από τα κέρδη που επιφέρει η εκτέλεση του 

δικαιώματος αγοράς ecu στη σταθερή ισοτιμία των 354 δρχ / ecu. 

Συνεπώς, η επιχείρηση αναλαμβάνοντας ένα κόστος που ισοδυναμεί με το 

αντίτιμο αγοράς του δικαιώματος (premium), είναι σε θέση να 

εκμεταλλευτεί ευκαιρίες δανειοδότησής της σε ξένο συνάλλαγμα, με 

σχετικά χαμηλά επιτόκια, μειώνοντας το συνολικό κόστος 

χρηματοδότησής της. Συμπερασματικά, βάση των παραπάνω 

παραδειγμάτων διαπιστώνεται ότι, η χρήση των παραγώγων προϊόντων 

παρέχει στους επενδυτές μεγάλη ευελιξία, αναφορικά με τη διαχείριση 

του χρηματοοικονομικού κινδύνου που αναλαμβάνουν.
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1.5. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η χρήση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων 

εγκυμονεί και ορισμένους κινδύνους. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που 

προκύπτουν από τη χρήση των παραγώγων είναι οι εξής11 :

1. Ο πιστωτικός κίνδυνος

2. Οι κίνδυνοι της αγοράς

3. Ο κίνδυνος ρευστότητας

4. Ο λειτουργικός κίνδυνος

5. Ο κίνδυνος αποτίμησης.

1. 5. 1. Ο πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος των παραγώγων, αφορά στη ζημία που 

δύναται να προέλθει από την αδυναμία του αντισυμβαλλομένου να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του συμβολαίου. Λόγω του υψηλού βαθμού 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης (financial leverage) των παραγώγων, ο 

πιστωτικός τους κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος και δε συνδέεται με 

την ονομαστική αξία του υποκείμενου μέσου, αλλά με τις χρηματικές 

ροές που συνδέονται με αυτό.12

Σημαντική διαφορά μεταξύ των παραγώγων και των κλασσικών 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο ο 

χρόνος επηρεάζει την αξία τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός 

τραπεζικού δανείου, το ανώτατο άνοιγμα της τράπεζας που το χορηγεί, 

ισούται με την αξία του δανείου. Αντίθετα, το παράγωγο δεν έχει καθαρή

Π.ΛΡΑΓΩΓΛ XPHMATOOIKOSOMIKA ΠΡΟΪΟ.ΧΤΛ - ΧΡΙΙΜΛΤΙΣΤΙίΡΙ.ΛΚΙΙΛΙΌΡΛ ΠΑΡΑΓΩΓΩΧ

11 Κ., Γαλιάτσος, “Πόσο επικίνδυνα είναι τα Τραπεζικά Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα”, 

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 1995, σελ 90-98.

12 Δεδομένου ότι οι χρηματικές ροές είναι διαφορετικές για κάθε υποκείμενο μέσο, το μέγεθος του 

πιστωτικού κινδύνου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση διαφέρει.
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αξία κατά τη δημιουργία του, με αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος σε 

αυτήν τη χρονική στιγμή να είναι μηδενικός. Σε περίπτωση που η αξία 

του παράγωγου αυξηθεί, αυξάνεται αντίστοιχα και ο πιστωτικός του 

κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος που προέρχεται από τη μη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου.

1. 5. 2. Οι κίνδυνοι της αγοράς

Οι κίνδυνοι της αγοράς των παραγώγων οφείλονται, όπως και στην 

περίπτωση των υπόλοιπων χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε 

ενδεχόμενες μεταβολές της τιμής του υποκείμενου μέσου. Συγκεκριμένα, 

οι κίνδυνοι αγοράς αναλύονται στους εξής επί μέρους κινδύνους :

1. Κίνδυνος απόλυτης τιμής (absolute price or delta risk). O 

κίνδυνος απόλυτης τιμής συνίσταται στην ενδεχόμενη μεταβολή 

της τιμής του παραγώγου, η οποία προέρχεται από μια μεταβολή 

της τιμής του υποκείμενου μέσου.

2. Κίνδυνος κυρτότητας (convexity or gamma risk). Ο κίνδυνος 

κυρτότητας, αφορά σε μια ειδική κατηγορία παραγώγων, των 

οποίων η μεταβολή της τιμής δε συνδέεται με γραμμική σχέση 

προς τις μεταβολές της τιμής των υποκείμενων μέσων, αλλά με 

σχέση που παρουσιάζει κυρτότητα.

3. Κίνδυνος μεταβλητότητας (volatility or vega risk). Ο κίνδυνος 

αυτός συνδέεται κυρίως με τη μη αναμενόμενη αύξηση της 

μεταβλητότητας της τιμής του υποκείμενου μέσου.

4. Κίνδυνος χρόνου (time decay or theta risk). Ο κίνδυνος χρόνου 

αφορά στα χρηματοοικονομικά δικαιώματα (options) και 

σχετίζεται με το πέρασμα του χρόνου.
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5. Κίνδυνος βάσης ή συσχέτισης (basis or correlation risk). Ο 

κίνδυνος αυτός αφορά στη μεταβολή της τιμής ενός παράγωγου 

σε διαφορετική αναλογία από τη μεταβολή της τιμής του 

υποκείμενου μέσου.

6. Κίνδυνος προεξοφλητικού επιτοκίου (discount rate or rho 

risk). Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τη μεταβολή του 

προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την 

προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών ροών ενός 

παραγώγου.

7. Κίνδυνος επένδυσης και χρηματοδότησης (investing and 

funding risk). Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τις χρονικές 

αναντιστοιχίες (mismatches) στις χρηματικές ροές που 

συνδέονται με ένα συγκεκριμένο παράγωγο.

1.5. 3. Ο κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας των παραγώγων, εμφανίζεται είτε με τη 

μορφή του κινδύνου ρευστότητας της αγοράς (market liquidity risk), είτε 

με τη μορφή του κινδύνου έλλειψης ρευστότητας χρηματοδότησης 

(funding liquidity risk). Ο κίνδυνος ρευστότητας της αγοράς, αναφέρεται 

στην πιθανότητα μεταβολής της τιμής ενός υποκείμενου μέσου, λόγω 

μιας μεγάλης συναλλαγής, η οποία αυξάνει απότομα τη ζήτηση (ή την 

προσφορά) για το συγκεκριμένο μέσο. Ο κίνδυνος έλλειψης ρευστότητας 

χρηματοδότησης, αφορά στις ανάγκες χρηματοδότησης των παραγώγων 

κατά πς ημερομηνίες διακανονισμού.
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1.5.4. Ο λειτουργικός κίνδυνος

Ο λειτουργικός κίνδυνος, αναφέρεται στην πιθανότητα 

πραγματοποίησης ζημιών για τον κάτοχο ενός παραγώγου, που 

οφείλονται, είτε σε μη επαρκή συστήματα ελέγχου, είτε σε ανθρώπινα 

λάθη. Συνεπώς, λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας των παραγώγων, το 

χρηματιστήριο παραγώγων πρέπει να εξασφαλίζει αποτελεσματικά 

συστήματα λογιστικής αποτίμησης, ελέγχου και διαχείρισης των 

κινδύνων.

1.5. 5.0 κίνδυνος αποτίμησης

Τα παράγωγα αποτιμούνται βάση μαθηματικών υποδειγμάτων, των 

οποίων η ισχύς εξαρτάται από μια σειρά υποθέσεων. Σε περιόδους 

υψηλής μεταβλητότητας των τιμών της αγοράς, οι υποθέσεις των 

υποδειγμάτων δεν ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Συνεπώς, οι 

υπολογιζόμενες τιμές των παραγώγων βάση των υποδειγμάτων, μπορεί να 

είναι λανθασμένες και οι κάτοχοί τους να υποστούν ζημίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (SWAPS) 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (FORWARDS-

FUTVRES)



ΙΙΛΡΛΓΩΓΛ ΧΡΙΙΜΑΤΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΛ ΠΡΟΙΟΧΤΑ - ΧΡΙΙΜΑΤΙΣΤΙΙΡΙΑΚΙΙΜΌΡΑ ΙΙΑΡΑΙΏΙΏΧ

2.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 

(SWAPS)

Ως swap μπορούμε να ορίσουμε τη συμφωνία δύο ή περισσοτέρων 

μερών για την ανταλλαγή μιας σειράς πληρωμών σε ένα νόμισμα έναντι 

μιας άλλης σειράς πληρωμών στο ίδιο ή διαφορετικό νόμισμα . 

Πρόκειται λοιπόν για ανταλλαγή (=swap) υποχρεώσεων πληρωμών ή 

δικαιωμάτων είσπραξης ορισμένου ποσού και διάρκειας με σκοπό την 

αποκόμιση αμοιβαίου κέρδους ή και την προστασία (hedging, 

αντιστάθμιση) από κίνδυνο μεταβολής των δεδομένων (συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και επιτοκίων).

Επιτυγχάνεται χάρη στην αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων που έχουν οι συμβαλλόμενοι στις διάφορες αγορές. 

Πρέπει να λεχθεί ότι το swap αποτελεί διαφορά της θεωρίας του 

οικονομολόγου Ricardo περί συγκριτικών πλεονεκτημάτων του διεθνούς 

εμπορίου στον χρηματοοικονομικό τομέα. Βάσει της θεωρίας αυτής 

λοιπόν, αν μια χώρα Α διαθέτει απόλυτο πλεονέκτημα έναντι μιας άλλης 

Β στην παραγωγή δύο προϊόντων, με την έννοια ότι για την παραγωγή 

μιας μονάδας από κάθε προϊόν απαιτείται μικρότερος αριθμός ωρών 

εργασίας στη χώρα Α σε σύγκριση με τη χώρα Β, τότε για τη 

μεγιστοποίηση του αμοιβαίου οφέλους από το διεθνές εμπόριο, 

επιβάλλεται πρώτον, να εξειδικευτεί κάθε χώρα στην παραγωγή εκείνου 

του προϊόντος που διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα και δεύτερον, να 

ανταλλάσσει στη συνέχεια την πλεονάζουσα μετά την ικανοποίηση των 

εγχώριων αναγκών ποσότητά του προϊόντος αυτού με το αντίστοιχο 

πλεόνασμα της άλλης χώρας. Πάνω σ'αυτή τη θεωρία των συγκριτικών 

πλοενεκτημάτων στηρίζεται όπως θα αναλυθεί παρακάτω και η λογική
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των συμβάσεων ανταλλαγών νομισμάτων και επιτοκίων (currency και 

interest rate swap).

Τα swaps λοιπόν διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : τα 

currency swaps και τα interest rate swaps.

2.1.1 Χρηματοοικονομικές συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων 

(currency swaps)

Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ δύο μερών που έχει ως 

αντικείμενο την ανταλλαγή κεφαλαίου σε ένα νόμισμα, καθώς και 

ανταλλαγή των υποχρεώσεων που απορρέουν από το δανεισμό κάθε 

κεφαλαίου. Η currency swap συναλλαγή είναι δηλαδή ένα εργαλείο 

ανταλλαγής δύο νομισμάτων για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

χωρίς ανάληψη του ρίσκου μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Οι συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων στην ελληνική τραπεζική 

πρακτική συνήθως περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :

α) ένα τρέχον συμβόλαιο (spot contract), όπου η τράπεζα πωλεί ένα ποσό 

ξένου νομίσματος έναντι δραχμών στον πελάτη της και 

β) ταυτόχρονα ένα προθεσμιακό συμβόλαιο (forward contract), όπου το 

ποσό του ξένου νομίσματος που μεταβιβάστηκε στο τρέχον συμβόλαιο 

(spot contract) επανακτάται σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία 

από την τράπεζα έναντι δραχμών. Σαν αποτέλεσμα των δύο συναλλαγών 

η τράπεζα έχει στη διάθεσή της δραχμικά κεφάλαια για τη χρονική 

περίοδο που διαρκεί από την ημερομηνία του τρέχοντος συμβολαίου (spot 

contract date ) μέχρι την ημερομηνία του προθεσμιακού συμβολαίου 

(forward contract rate ). Παράλληλα ο πελάτης έχει στη διάθεσή του το 

ξένο συνάλλαγμα κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. 

Η ισοτιμία των δύο νομισμάτων που ανταλλάσσονται είναι
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“φιξαρισμένη”, οπότε το swap λειτουργεί και σαν hedging, σαν ένα τρόπο 

προστασίας δηλαδή από τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Στις συμβάσεις currency swaps καταφεύγουν συχνά επιχειρήσεις 

που επιθυμούν να συνάψουν δάνειο στο νόμισμα που η συμβαλλόμενη 

επιχείρηση έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, όπου κινείται.

Κατά την έναρξη της συμφωνίας γίνεται ανταλλαγή των 

κεφαλαίων. Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, σε προσυμφωνημένες 

ημερομηνίες, γίνονται οι ανταλλαγές των πληρωμών και κατά τη λήξη της 

συμφωνίας γίνεται η επανανταλλαγή των κεφαλαίων. Η συνήθης διάρκεια 

των currency swaps κυμαίνεται από 2 εώς 5 χρόνια. Το παράδειγμα που 

ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό για την πληρέστερη κατανόηση όλων 

των παραπάνω.

Η βρετανική εταιρία “BRITISH PLC”, η οποία έχει μεγάλη 

πιστωτική επιφάνεια στη βρετανική αγορά, αλλά είναι άγνωστη στη 

διεθνή, πρόκειται να ξεκινήσει επενδυτικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ. ΓΤαυτό 

επιθυμεί να συνάψει δάνειο ύψους USD 159 εκ. για 5 χρόνια. Επειδή δε, 

αναμένει περαιτέρω πτώση των επιτοκίων του USD, επιθυμεί ο δανεισμός 

αυτός να είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Η Αμερικανική εταιρία “AMERICAN NT” με μεγάλη πιστωτική 

επιφάνεια στην αμερικάνικη αγορά και μικρότερη στη διεθνή πρόκειται 

να εξαγοράσει ανταγωνίστριά της στη Μεγάλη Βρετανία. Γι'αυτό 

επιθυμεί να συνάψει δάνειο ύψους GBP 100 εκ. για 5 χρόνια. Επειδή 

μάλιστα αναμένει πτώση των επιτοκίων της GBP, επιθυμεί ο δανεισμός 

αυτός να είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η έρευνα της αγοράς από τις δύο 

εταιρίες είχε τα παρακάτω αποτελέσματα :
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Δυνατότητες δανεισμού :

GBP κυμαινόμενο USD κυμαινόμενο

BRITISH PLC LIBOR + 50 bp LIBOR + 100 bp

AMERICAN NT LIBOR + 80 bp LIBOR + 30 bp

Διαφορά πιστωτικής 30 bp 70 bp

επιφάνειας

Libor = London Interbank offered Rate = Επιτόκιο Διατραπεζικής 

Αγοράς Λονδίνου

bp = basic points - μία εκατοστιαία μονάδα ισοδυναμεί με 100 bp

Γίνεται έτσι αντιληπτό, ότι κάθε εταιρία διαθέτει συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι της άλλης στην αγορά , στην οποία είναι 

περισσότερο γνωστή. Όταν τα πλεονεκτήματα αυτά προσδιοριστούν 

ποσοτικά είναι 70 bp υπέρ της AMERICAN NT στην αγορά USD 

κυμαινόμενο και 30 bp υπέρ της BRITISH PLC στην αγορά GBP 

κυμαινόμενο.

Εάν λοιπόν κάθε μία εταιρία αποφασίσει να αξιοποιήσει το 

συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι της άλλης, να εξασφαλίσει δηλαδή 

δανεισμό από την αγορά στην οποία διαθέτει το πλεονέκτημα αυτό και 

στη συνέχεια να ανταλλάξει με την άλλη εταιρία τις υποχρεώσεις που 

αφορούν τα δύο δάνεια, θα επιτύγχανε τελική χρηματοδότηση στο 

επιθυμητό νόμισμα με μηδενικό συναλλαγματικό κίνδυνο. Έτσι η 

BRITISH PLC, εκμεταλλευόμενη το συγκριτικό της πλεονέκτημα των 30 

bp στην αγορά GBP κυμαινόμενου, δανείζεται GBP 100 εκ. προς 

LIBOR+50bp και η AMERICAN NT εκμεταλλευόμενη το δικό της 

συγκριτικό πλεονέκτημα των 70 bp στην αγορά USD κυμαινόμενου, 

δανείζεται USD 150 εκ. προς LIBOR + 30 bp. Στη συνέχεια οι δύο



εταιρίες ανταλλάσσουν το ποσό των δανείων που έχουν λάβει κατά την 

έναρξη της συμφωνίας και το επιστρέφουν πάλι πίσω κατά τη λήξη της 

συμφωνίας.

Στην πράξη μόνο οι τράπεζες μπορούν να διαθέτουν την 

απαραίτητη πληροφόρηση (swap book) σχετικά με τον πιστωτικό 

κίνδυνο, τις χρηματοδοτικές ανάγκες κάθε εταιρίας καθώς και την ύπαρξη 

μιας άλλης συμφωνίας με μια τράπεζα περικλείει ελάχιστη έκθεση της 

εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο. Η παρεμβολή λοιπόν μιας τράπεζας 

ανάμεσα σε δύο υποψήφιους αντισυμβαλλόμενους λύνει τα εξής 

προβλήματα:

♦ Διευκολύνει την ανεύρεση του αντισυμβαλλόμενου

♦ Εκμηδενίζει τον πιστωτικό κίνδυνο, γιατί η τράπεζα συνάπτει μια 

συμφωνία swap με κάθε αντισυμβαλλόμενο

♦ Απαλλάσσει τους αντισυμβαλλόμενους από χρονοβόρες διαδικασίες 

συντάξεως συμβάσεων

♦ Δημιουργεί ρευστότητα στην αγορά των swaps, γιατί οποιαδήποτε 

στιγμή η τράπεζα μπορεί να συνάψει μια συμφωνία swap

♦ Εάν μετά τη σύναψη συμφωνίας ο πελάτης επιθυμεί να λύσει τη 

σύμβαση με την τράπεζα, μπορεί να το κάνει πληρώνοντας το αντίτιμο

♦ Απαλλάσσει τους αντισυμβαλλόμενους από διαδικασίες μεταφοράς 

κεφαλαίων.

2.1.2 Χρηματοοικονομικές συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων ( interest 

rate swaps )

Πρόκειται για την πλέον διαδεδομένη κατηγορία swap, βάσει της 

οποίας και διενεργείται κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ δύο μερών 

ανταλλαγή μιας σειράς πληρωμών επιτοκίων σε μια προκαθορισμένη
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χρονική περίοδο και για ένα προκαθορισμένο κεφάλαιο. Περιεχόμενο της 

σχετικής σύμβασης, η οποία και συνάπτεται με μεσολάβηση της 

μεσήτριας ή παραγγελιοδόχου τράπεζας, αποτελεί λοιπόν η ανταλλαγή 

απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από τόκους που έχει αναλάβει το καθένα 

συμβαλλόμενο μέρος έναντι τρίτου δυνάμει ορισμένης πιστωτικής 

σχέσης.13 Τονίζεται επίσης ότι το πλέον συνηθισμένο IRS (Interest Rate 

Swap) είναι αυτό που διενεργείται προκειμένου να μετατραπεί ένα δάνειο 

με κυμαινόμενο επιτόκιο σε δάνειο με σταθερό επιτόκιο, επιτρέποντας 

έτσι στον ενδιαφερόμενο μια καλύτερη αξιολόγηση της μελλοντικής του 

ρευστότητας.

Ας υποθέσουμε για παράδειγμα, ότι η εταιρία Α έχει συνάψει με 

μια τράπεζα ένα δάνειο μακροπρόθεσμο πενταετούς διάρκειας, που 

προβλέπει όμως αναπροσαρμογή του επιτοκίου κάθε εξάμηνο, δηλαδή το 

επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. Η εταιρία εδώ διατρέχει τον κίνδυνο σε 

περίπτωση ενδεχόμενης ανόδου των επιτοκίων να επιβαρυνθεί πάρα πολύ. 

Θέλοντας λοιπόν να “φιξάρει” το ισχύον επιτόκιο στην αγορά, να 

μετατρέψει δηλαδή το δάνειο του κυμαινόμενου επιτοκίου σε ένα 

αντίστοιχο δάνειο σταθερού επιτοκίου, μπορεί να αποτανθεί σε μια αγορά 

swap, σε μια π.χ. τράπεζα και να συνάψει μαζί της την εξής συμφωνία : 

να καταβάλλει η εταιρία ένα επιτόκιο σταθερό κάθε 6 μήνες επί του 

ποσού του συγκεκριμένου δανείου και αντίστοιχα να εισπράττει από την 

τράπεζα ένα κυμαινόμενο επιτόκιο. Από τη μια πλευρά η εταιρία 

πληρώνει στη δανείστρια τράπεζα το κυμαινόμενο επιτόκιο (floating), το 

οποίο προηγουμένως έχει εισπράξει από το swap και από την άλλη 

καταβάλλει στην τράπεζα με την οποία και έκανε την swap συναλλαγή το 

σταθερό επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή.

ΠΛΡΛΓΩΓΛ XPHMATOOIKOSOMIKA 1ΊΡ0Ϊ0ΧΤΛ - XPHMAΤΙΣΤΙΙΡΙΑΚΙΙA1ΌΡΑ Γ1ΑΡΑΓΏΓΩΧ

13 Βλ. σχ. Τυχομάνη “Τραπεζικό δίκαιο. Δίκαιο Τραπεζικών συμβάσεων” (1997), σελ. 44
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μετατράπηκε ένα δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου σε ένα δάνειο σταθερού 

επιτοκίου και έτσι σταθεροποιήθηκε το χρηματοδοτικό του κόστος.

Γίνεται αντιληπτό έτσι ότι το IRS αποτελεί ανταλλαγή 

χρηματοροών, που βασίζονται σε ένα υποθετικό (ή πλασματικό) ή μη 

κεφάλαιο, όπου η μια σειρά χρηματοροών υπολογίζεται με κυμαινόμενο 

επιτόκιο (όπως LIBOR ή ATHIBOR όπου αντίστοιχα London ή Athens 

Interbank Offered Rate ) και η άλλη με σταθερό επιτόκιο (ή διαφορετικό 

κυμαινόμενο επιτόκιο).

Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων 

ανταλλαγής επιτοκίων είναι τα ακόλουθα :

♦ Το πλασματικό κεφάλαιο που αναφέρεται στη σύμβαση συνήθως δεν 

ανταλλάσσεται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, αφού αυτοί δεν 

χρηματοδοτούνται μέσω της συναλλαγής swap.

♦ Οποιαδήποτε χρηματοδότηση είναι ανεξάρτητη από τη συναλλαγή 

(π.χ. οι δανειστές των αντισυμβαλλόμενων μερών δεν συμμετέχουν 

στη συναλλαγή. Οι αντισυμβαλλόμενοι οφειλέτες συνεχίζουν να είναι 

υπεύθυνοι απέναντι στους δικούς τους δανειστές τόσο για το κεφάλαιο 

όσο και για τους τόκους).

Η αγορά των IRS, αν και στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμένη, αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες αγορές 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι 

εν λόγω συναλλαγές εξασφαλίζουν δανειοδότηση με σταθερό κόστος για 

μεγάλες περιόδους, χωρίς να απαιτείται να γίνει χρήση πιστωτικών 

ορίων, αφού αντικείμενο είναι μόνο τα ανταλλασσόμενα ποσά τόκων.
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2.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΑΑΙΑ (FORWARDS)

Όλα τα παράγωγα μέσα που βασίζονται σε προθεσμιακές πράξεις 

(forward based derivatives) χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι ο ένας 

συμβαλλόμενος, δηλαδή ο πωλητής του συμβολαίου που κατέχει την 

αρνητική θέση , short position, αναλαμβάνει την υποχρέωση να δώσει 

στον άλλο, δηλαδή τον αγοραστή του συμβολαίου ή κάτοχο της θετικής 

θέσης, long position, ορισμένη ποσότητα ενός πρωτογενούς ή 

πλασματικού πιστωτικού μέσου σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τιμή 

που καθορίζονται κατά την κατάρτιση της σύμβασης.14 Κατά τη λήξη του 

συμβολαίου ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα και να 

παραλάβει τη συμφωνηθείσα ποσότητα του υποκείμενου μέσου. 

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του πωλητή είναι αντιστρόφως 

ανάλογα. 15Τα παράγωγα αυτής της κατηγορίας είτε αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ένα χρηματιστήριο, είτε 

διαπραγματεύονται εκτός χρηματιστηρίου. Χρηματιστηριακά παράγωγα 

είναι οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (interest rate futures), οι 

προθεσμιακές συμβάσεις επί συναλλάγματος (currency futures) καθώς 

και οι προθεσμιακές συμβάσεις επί μετοχών (stock futures) και επί 

χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών (stock index futures).

Στην κατηγορία των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μέσων 

εμπίπτουν πέραν των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων και 

συναλλάγματος ( interest rate και currency swaps), που εξετάστηκαν 

παραπάνω, οι προθεσμιακές συμφωνίες επί επιτοκίων (forward rate

14 Βλπ. Γκόρτσο “ Οι κίνδυνοι των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων και οι κεφαλαιακές 
απαιτήσεις των τραπεζών για την κάλυψή τους”, στο συλλογικό τόμο : Το Ελληνικό 
Χρηματοπιστωτικκό Σύστημα , Τάσεις και Προοπτικές (επ. Προβόπουλου), ΙΟΒΕ. Αθήνα 1995, 
σ. 140-144
15 Για μια αναλυτική παρουσίαση των συμβάσεων αυτών βλ. σχ. Θωμαδάκη - Ξανθάκη, σ.203

22



1ΙΛΡΛΓΩΓΛ xnnf ITOOIKOXOMIK I ΠΡΟΪΟΧΤΛ - XPIJXli Τ1ΣΤΙΙΡΙΛΚ11ΛΓΟΡΛ 11ΛΡΑΓΩΓΩΧ

agreements) και οι προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος (forward 

currency agreements ή forward foreign exchange contracts).

Τα forwards και futures αποτελούν σήμερα τα προθεσμιακά 

συμβόλαια των σύγχρονων χρηματαγορών, επί των οποίων και στηρίζεται 

η λειτουργία και η χρήση μιας σειράς άλλων παραγώγων και 

πολυπλοκότερων προϊόντων. Όταν για παράδειγμα ένας επιχειρηματίας, 

γνωρίζει ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία , θα εισπράξει από την πώληση 

προϊόντων του, το αντίτιμο της προθεσμιακής συναλλαγής και δεν θέλει 

να ρισκάρει διαφορά στην τιμή, συνάπτει πράξη forward με την τράπεζά 

του ή αγοράζει futures συναλλάγματος αντίστοιχου ποσού από τον 

χρηματιστή του, τα οποία λήγουν την ημέρα λήψης του συναλλάγματος, 

την αξία του οποίου θέλει να προστατέψει. Πραγματοποιεί έτσι την 

πώληση με την τιμή της επιλογής του (π.χ. της ημέρας υπογραφής του 

εμπορικού συμβολαίου).

Αν και ο μηχανισμός λειτουργίας των δύο αυτών ειδών 

προθεσμιακών συμβολαίων είναι κοινός, εντούτοις οι μεταξύ τους 

διαφορές είναι σημαντικές και ιδιαίτερα καθοριστικές, για την επιλογή 

και τη χρήση τους από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.

Ειδικότερα, ένα προθεσμιακό συμβόλαιο forward αποτελεί μια 

συμφωνία αγοράς ή πώλησης ενός αγαθού σε μια συγκεκριμένη στιγμή 

στο μέλλον και σε μια καθορισμένη τιμή. Το ένα μέρος του συμβολαίου 

forward συμφωνεί να αγοράσει το αγαθό σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή 

στο μέλλον και σε μια καθορισμένη τιμή και το άλλο μέρος συμφωνεί να 

πουλήσει το ίδιο αγαθό την ίδια στιγμή στο μέλλον και στην ίδια τιμή. 

Το αγαθό αυτό, που αποτελεί αντικείμενο της συναλλαγής, μπορεί να 

είναι αγροτικό προϊόν, πολύτμο μέταλλο, χρηματοπιστωτικό εργαλείο ή 

και είδος υπηρεσίας. Η τιμή του forward συμβολαίου συμφωνείται από 

τα συμβαλλόμενα μέρη, ο τόπος δε και ο χρόνος, κατά τον οποίο ορίζεται
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η παράδοση του αγαθού, επιλέγονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των επενδυτών. Λόγω της ιδιομορφίας λοιπόν των συμβολαίων 

αυτών, αφαιρείται ουσιαστικά η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης 

τους σε οργανωμένη δευτερογενή αγορά μετά την αρχική αγοραπωλησία 

μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων μερών. Στα προθεσμιακά συμβόλαια 

αυτού του τύπου η εκπλήρωση των όρων της συμφωνίας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την πιστοληπτική ικανότητα (credit rating) των δύο 

συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση μη ομαλής εκτέλεσης του 

συμβολαίου λόγω αθέτησης εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων των 

όρων αυτού, δημιουργούνται σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για το 

άλλο μέρος της συναλλαγής. Παρατηρείται λοιπόν, ότι παρά την ευελιξία 

που διαθέτουν τα συμβόλαια αυτά, παρουσιάζουν και ορισμένα 

μειονεκτήματα, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην αξιοπιστία τους ως 

μέσων κάλυψης κινδύνων και επένδυσης. Οι οργανωμένες αγορές των 

προθεσμιακών συμβολαίων futures, καλούνται σε δεύτερη φάση να 

καλύψουν τα παραπάνω μειονεκτήματα, που εμφανίζουν τα forwards 

συμβόλαια. Έτσι τα συμβόλαια futures διαπραγματεύονται μόνο σε 

οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, οπότε και έχουν τη μορφή 

τυποποιημένων χρηματιστηριακών συμβολαίων (standardised contracts). 

Την καλή εκτέλεση των συμβολαίων αυτών εγγυάται ο Οργανισμός 

Εκκαθάρισης, που αντιστοιχεί στο διεθνώς χρησιμοποιούμενο θεσμό της 

Clearing Corporation για τα παράγωγα προϊόντα. Ήδη το σχέδιο νόμου 

περί δημιουργίας ΧΠΑ στην Ελλάδα προβλέπει χωριστή εταιρία , την 

καλούμενη Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων 

(ΕΤΕΣΕΠ), η οποία θα παρέχει την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης 

των προθεσμιακών συμβολαίων, εμφανιζόμενη ως εγγυητής και 

ουσιαστικός αντισυμβαλλόμενος σε κάθε συναλλαγή παραγώγων, που 

πραγματοποιείται.
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Παράλληλα δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση των 

εξασφαλίσεων της αγοράς futures και γενικότερα των παραγώγων, που 

διαπραγματεύονται στα οργανωμένα χρηματιστήρια. Βάσει του παραπάνω 

σχεδίου νόμου ένα τμήμα εξασφαλίσεων ορίζεται με βάση τη συμμετοχή 

των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων στο ΧΠΑ. Προτείνεται έτσι για 

κάθε χρηματιστηριακή επιχείρηση να θεσπιστεί μια ελάχιστη 

υποχρεωτική κατάθεση στην ΕΤΕΣΕΠ, η οποία θα καθίσταται απαιτητή, 

όταν η εν λόγω εταιρία για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό πελάτη, 

που εκπροσωπεί, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις 

εν λόγω συναλλαγές.

Άλλο τμήμα επίσης εξασφαλίσεων θα πρέπει να εξαρτάται από το 

ύψος συναλλαγών του πελάτη. Αυτό το τμήμα θα αποτελεί την 

Προκαταβαλόμενη Ασφάλεια ανά Συναλλαγή (ΠΑΣ - margin). Ο σκοπός 

ύπαρξης τέτοιων ελάχιστων απαιτούμενων καταθέσεων είναι να 

προσφερθεί στο σύστημα μια δικλείδα ασφαλείας, ικανή να το 

προστατέψει από τις αρνητικές επιπτώσεις, που προκαλούνται από 

ορισμένους μη φερέγγυους πελάτες.

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι στις οργανωμένες χρηματιστηριακές 

αγορές η καλή εκτέλεση των προθεσμιακών συμβολαίων δεν συναρτάται 

απλώς με την πιστοληπτική ικανότητα των μερών, όπως συμβαίνει στα 

over the counter forwards συμβόλαια, αλλά εξασφαλίζεται μέσω 

συγκεκριμένων μηχανισμών προστασίας, οι οποίοι και εγγυώνται για το 

αποτέλεσμα αυτό.
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2.2.1 Προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων - Forward Rate Agreements 

(FRA’s)

Η συναλλαγή αυτή βασίζεται σε μια συμφωνία, με την οποία 

προβλέπεται, ότι σε μία συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία 

(ημερομηνία διακανονισμού ) ο πωλητής θα αποζημιώσει τον αγοραστή 

για οποιαδήποτε αύξηση επέλθει μεταξύ ενός προκαθορισμένου επιτοκίου 

επί ενός πλασματικού κεφαλαίου και του επιτοκίου, που θα επικρατεί 

στην ημερομηνία διακανονισμού ( π.χ. διατραπεζικού επιτοκίου στο 

Λονδίνο - LIBOR ). Αντίστροφα ο αγοραστής θα αποζημιώσει τον 

πωλητή, εάν το επιτόκιο διακανονισμού έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 

προκαθορισμένο επιτόκιο. Η συναλλαγή μπορεί να θεωρηθεί ως σύμβαση 

ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swap ) μιας περιόδου.

Το επιτόκιο ενός FRA συμφωνείται σήμερα και ισχύει για κάποια 

στιγμή στο μέλλον, έχει δε διάρκεια 3,6, 9, και 12 μήνες. Τη στιγμή της 

συμφωνίας FRA δεν γίνεται καμία πληρωμή. Αυτή λαμβάνει χώρα στην 

αρχή της περιόδου, για την οποία ισχύει το FRA, και υπολογίζεται ως η 

διαφορά της τρέχουσας αγοράς επιτοκίων και του συμφωνημένου 

επιτοκίου του FRA. Το μέρος, που αναμένει άνοδο των επιτοκίων στο 

μέλλον, αγοράζει FRA και αντίστοιχα το μέρος, το οποίο αναμένει πτώση 

των επιτοκίων στο μέλλον, πωλεί FRA.

Για παράδειγμα, αν κάποιος επενδυτής αναμένει ότι σε 3 μήνες το 

επιτόκιο των 6 μηνών θα υποχωρήσει, θα προσπαθήσει να κλείσει αυτό το 

επιτόκιο σήμερα μέσω ενός FRA. Θα προβεί λοιπόν στην πώληση ενός 

FRA 3 μηνών έναντι 9 μηνών, που σημαίνει, ότι το FRA αρχίζει σε 3 

μήνες από σήμερα και έχει διάρκεια 6 μήνες, ήτοι λήγει σε 9 μήνες από 

σήμερα.
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Εάν σήμερα η τιμή του FRA είναι 7% και μετά από 3 μήνες το 

τρέχον επιτόκιο των 6 μηνών θα ανέβει, θα αγοράσει ένα FRA 3 μηνών 

έναντι 9 μηνών. Εάν σήμερα η τιμή του FRA είναι 7% και μετά από 3 

μήνες το τρέχον επιτόκιο των 6 μηνών γίνει 12%, ο αγοραστής θα λάβει 

από τον πωλητή του FRA το ποσό εκείνο, που θα του αντισταθμίσει την 

άνοδο του 5% (12%-7%) και θα του εξασφαλίσει μία απόδοση 12% για 

τους υπόλοιπους 6 μήνες, που καλύπτει το FRA. Πρέπει τέλος να 

τονιστεί, ότι δεν ανταλλάσσεται ποτέ το προκαθορισμένο κεφάλαιο του 

FRA, παρά μόνο η διαφορά επιτοκίων, που αφορά αυτό το κεφάλαιο.

Από το ανωτέρω παράδειγμα προκύπτει, ότι αν μια επιχείρηση 

επιθυμεί να “φιξάρει” το μελλοντικό κόστος δανεισμού, μπορεί να 

αγοράσει ένα FRA. Εάν μια επιχείρηση επιθυμεί να “φιξάρει” τα 

μελλοντικά έσοδα μιας καταθέσεως πωλεί ένα FRA. Στην πρώτη 

περίπτωση αν τα επιτόκια ανέβουν, η επιχείρηση, μέσω των εισπράξεων, 

που λαμβάνει από το FRA, αντισταθμίζει τη ζημία από την άνοδο των 

επιτοκίων. Στη δεύτερη περίπτωση, εάν τα επιτόκια πέσουν, η επιχείρηση 

θα εισπράξει ένα ποσό, το οποίο θα αντισταθμίσει τη ζημία από την 

πτώση των επιτοκίων. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις, η εν λόγω 

επιχείρηση έχει χάσει τυχόν ευνοϊκές διακυμάνσεις των επιτοκίων, αλλά 

αντ’ αυτού έχει προστατευθεί από μη ευνοϊκές διακυμάνσεις.

2.2.2 Προθεσμιακές πράξεις σε συνάλλαγμα - Forward Currency 

Agreements

Η συναλλαγή βασίζεται σε μια συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει 

ένα πλασματικό ποσό συναλλάγματος και προβλέπει, ότι σε μια 

συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία ( ημερομηνία διακανονισμού ) ο 

πωλητής θα αποζημιώσει τον αγοραστή για οποιαδήποτε αύξηση επέλθει
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μεταξύ μιας προκαθορισμένης συνλλαγματικής ισοτιμίας ( benchmark 

rate ) και της ισοτιμίας διακανονισμού ( settlements rate ). Αντίθετα ο 

αγοραστής θα αποζημιώσει τον πωλητή, εάν η ισοτιμία διακανονισμού 

του συναλλάγματος έχει διολισθήσει κάτω από την προκαθορισμένη 

συναλλαγματική ισοτιμία.

Η προκαθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία είναι η τιμή, που 

επικρατεί κατά την ημερομηνία, που συνάπτεται η συμφωνία, ενώ η 

ισοτιμία διακανονισμού μπορεί να είναι η τρέχουσα τιμή ( spot rate ) της 

ημερομηνίας διακανονισμού ή μια προθεσμιακή τιμή ( forward rate ). Η 

συνήθης διάρκεια των συναλλαγών στην προθεσμιακή αγορά 

συναλλάγματος είναι 3, 6 και 12 μήνες.

Η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος δίνει το πλεονέκτημα στους 

συμμετέχοντες στην αγορά να καλυφθούν έναντι κινδύνων από πιθανές 

συναλλαγματικές διακυμάνσεις της ισοτιμίας της δραχμής έναντι των 

άλλων νομισμάτων.
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2.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΑΑΙΑ - FUTURES

Το προθεσμιακό συμβόλαιο future ορίζεται ως μια συμφωνία 

αγοράς ή πωλήσεως σε μια προκαθορισμένη ημερομηνία και για 

ορισμένη τιμή συγκεκριμένου ποσού ενός χρηματοοικονομικού εργαλείου 

( που αναφέρεται ως “υποκείμενο χρηματοοικονομικό εργαλείο” ). Το 

περιεχόμενο των προθεσμιακών συμβολαίων futures αποτελείται από 

όρους νομοθεσίας, που τα διέπουν, τους κανονισμούς του 

χρηματιστηρίου, στο οποίο διαπραγματεύονται, καθώς και την περιγραφή 

και τα χαρακτηριστικά του ενεργητικού, επί του οποίου εκδίδονται16.

Το κείμενο των συμβολαίων διαφοροποιείται ανάλογα με 

ενεργητικό που επιλέγεται κάθε φορά. Στους βασικούς όρους 

περιλαμβάνεται η σαφής περιγραφή του ενεργητικού, η μονάδα 

διαπραγμάτευσης του συμβολαίου, ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης, ο 

τρόπος υπολογισμού της αξίας κλπ. Όλα τα futures συναλλάσσονται σε 

χρηματιστήρια, τα οποία έχουν τυποποιημένη τόσο την ποιότητα όσο και 

την ποσότητα του αγαθού, που αντιπροσωπεύουν, καθώς και την 

ημερομηνία λήξεως του συμβολαίου. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει 

πιστωτικός ή άλλου είδους κίνδυνος ανάμεσα στα δύο μέρη17. Την 

εκτέλεση του συμβολαίου αναλαμβάνει το χρηματιστήριο.

Ο επενδυτής λοιπόν, αφού επιλέξει το είδος του συμβολαίου και 

προσδιορίσει τον μήνα, που τον ικανοποιεί, δίνει την εντολή στον 

χρηματιστή του, ο οποίος την εκτελεί, ακολουθώντας τη διαδικασία, που 

έχει οριστεί στο χρηματιστήριο. Ο χρηματιστής προς τούτο μεταβιβάζει 

την εντολή στο χρηματιστήριο, στο οποίο διαπραγματεύεται το

16 Βλ. Παπούλιας, 6.π.,σ.194
17 Βλ. Γκόρτσο “Περιορισμός πιστωτικού κινδύνου από παρά/ωγα μέσα (derivatives)” Δελτίο ΕΕΤ 
σ.61, Γαλάτσιος “Οι κίνδυνοι των διαφόρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων” Εθνική Τράπεζα 
Ελλάδος, Δελτίο Οικονομικό και Στατιστικό, Τεύχος 3, Δεκ. 1994, σ.23-28.
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συγκεκριμένο future για εκτέλεση, με τη μορφή π.χ. “αγόρασε 5 

συμβόλαια Ιουνίου του δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών”. Με τη 

λήψη της ένδειξης εκτέλεσης της εντολής ο πελάτης πρέπει να καταβάλει 

το margin, το οποίο δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας18. Οι επενδυτές 

συγκεκριμένα, που δραστηριοποιούνται στα futures πρέπει να ανοίξουν 

λογαριασμό σε χρηματιστηριακό γραφείο, στο οποίο είναι υποχρεωτική η 

διατήρηση λογαριασμού margin μετά την εκτέλεση της εντολής του 

πελάτη19.

Με βάση το ενεργητικό επί του οποίου εκδίδονται τα futures 

διακρίνονται σε χρηματοοικονομικά και εμπορευματικά ( financial και 

commodity futures αντίστοιχα ). Συγκεκριμένα οι κατηγορίες που 

καλύπτουν τα futures είναι : Financial Futures, πολύτιμα βιομηχανικά 

μέταλλα, πετρέλαιο και παράγωγα αυτού και τέλος δηματριακά και 

αποικιακά αγαθά.

2.3.1 Χρηματοοικονομικά Προθεσμιακά Συμβόλαια - Financial 

Futures

Η αγορά των financial futures τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμένη. Πρώτα εμφανίζονται λοιπόν τα foreign exchange futures ως 

μέσα κάλυψης από τους συναλλαγματικούς κινδύνους, τα οποία και 

διαπραγματεύονται στο International Monetary Market (ΙΜΜ), ένα τμήμα 

του Chicago Merchantile Exchange. Αργότερα άρχισε η διαπραγμάτευση 

συμβολαίων μελλοντικών επιτοκίων από το Chicago Board of Trade, 

καθώς και συμβολαίων πάνω στα US Treasury Bonds από το ίδιο 

χρηματιστήριο. Σημαντικά χρηματιστήρια, στα οποία διαπραγματεύονται

18 Βλ. Παπούλια 6.π.. σ.194
19 του ιδίου σ. 195
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συμβόλαια για όλα τα σημαντικά νομίσματα ( επιτόκια και ισοτιμίες ), 

καθώς και για τα σημαντικότερα government bonds υπάρχουν σε όλα τα 

μεγάλα οικονομικά κέντρα. Εκτός από όσα έχουν αναφερθεί μεγάλοι 

όγκοι συναλλαγών και ποικιλία συμβολαίων έχουν και τα London 

International Financial Futures Exchange (LIFFEO, το SIMEX στη 

Σιγκαπούρη, το MATIF στο Παρίσι, το ΟΤΒ στη Φρανκφούρτη κ.α.

Υπάρχουν τρεις τύποι συμβολαίων ανάλογα με το προϊόν που 

διαπραγματεύεται κάθε φορά : Συμβόλαια συναλλάγματος, επιτοκίων και 

χρηματιστηριακών δεικτών.

2.3.2 .Συναλλαγματικές Ισοτιμίες ( currency futures )

Σε futures συμβόλαια διαπραγματεύονται οι κυριότερες ισοτιμίες 

ξένων νομισμάτων έναντι USD. Τα futures συμβόλαια λήγουν τους μήνες 

Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.

Τα currency futures συνήθως εκφράζονται σε τόσες μονάδες του 

USD, που αντιστοιχούν στο ξένο νόμισμα, π.χ. η τιμή του future του JPY 

είναι USD 0,008450 στο 1 JPY, που σημαίνει JPY 118,3344 στο 1 USD.

Τα foreign currency futures μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για 

hedging ( αντιστάθμιση συναλλαγματικών κινδύνων ) είτε για 

κερδοσκοπία.

Η χρησιμοποίηση ως εργαλείο hedging σημαίνει ότι λαμβάνοντας 

μια θέση currency futures αποβλέπουμε στο να δημιουργήσουμε κέρδος 

ίσο με τη ζημία που πιθανόν να προκόψει από διακυμάνσεις της spot20 

αγοράς, π.χ. μια θέση long currency futures (=αγορά futures) προστατεύει 

έναντι μιας αυξήσεως της spot τιμής και μια θέση short currency futures 

(=πώληση futures) προστατεύει έναντι μιας πτώσεως της spot τιμής.



Έτσι για παράδειγμα μια πολυεθνική εταιρία Α, οι οποία εκτελεί 

εργασίες της στην Ελλάδα και στις διεθνείς της συναλλαγές χρησιμοποιεί 

σαν κύριο νόμισμα το δολάριο, πρέπει να πληρώσει έναν Βρετανό 

προμηθευτή της εταιρίας Β το Φθινόπωρο με 1.000.000 λίρες Αγγλίας. 

Σύμφωνα με μία πρόσφατη συναλλαγματική ισοτιμία $ = 1,5615 λίρες 

Αγγλίας. Η εταιρία Α, προκειμένου να καλύψει τον επιχειρηματικό 

κίνδυνο σημαντικής υποτίμησης του δολαρίου σε σχέση με τη λίρα 

Αγγλίας μέχρι το Φθινόπωρο, θα πρέπει να αγοράσει από τις διεθνείς 

αγορές συναλλάγματος (ΙΜΜ) 16 futures συμβόλαια για το Φθινόπωρο 

αξίας 62,500 λιρών Αγγλίας (λ.Α) το καθένα (αυτό γιατί κάθε συμβόλαιο 

στις ΙΜΜ εμπορεύεται για 62,500 λ.Α και 16 επί 62,500 = 1.000.000 λ.Α) 

στην τιμή έστω $/λ.Α= 1,5500. Έστω ότι το Φθινόπωρο η σχέση 

$/λ.Α=1,7000. Η εταιρία Α με την αγορά των futures κάλυψε τον κίνδυνο 

υποτίμησης του δολαρίου σε σχέση με τη λίρα Αγγλίας και κέρδισε 

(1,7000 - 1,5500) επί 1.000.000 = S 150.000.

2.3.3 Futures Επιτοκίων (interest rate futures )

Αυτά καλύπτουν επιτόκια διαφόρων περιόδων, όπως 1, 3, 6 ή 12 

μηνών, 5 ή 30 ετών. Τα futures σε αυτήν την περίπτωση δρουν ακριβώς 

όπως τα FRA’s, τα οποία αναπτύχθηκαν ανωτέρω.

2.3.4 Χρηματιστηριακοί δείκτες futures

Αποτελούνται συνήθως από τον απλό μέσο όρο της τιμής ενός 

συγκεκριμένου αριθμού μετοχών. Οι επενδυτές που αναμένουν άνοδο στο 

χρηματιστήριο, αγοράζουν δείκτες και αντίστοιχα αυτοί που αναμένουν 

πτώση, πωλούν τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Πρέπει να σημειωθεί ότι 20

20 Τιμή spot είναι η τιμή ανταλλαγής δύο νομισμάτων με παράδοση την δεύτερη εργάσιμη ημέρα.
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με τους χρηματιστηριακούς δείκτες δεν γίνεται ποτέ παράδοση ή 

παραλαβή μετοχών. Γίνεται μόνο cash settlement, δηλαδή λαμβάνεται 

υπόψη μόνον η διαφορά μεταξύ της τιμής λήξεως του συμβολαίου και της 

τιμής αγοράς ή πωλήσεως αυτού από τον επενδυτή. Με τους εν λόγω 

δείκτες οι επενδυτές δεν περιορίζονται στην κίνηση της τιμής μιας 

μετοχής, αλλά συμμετέχουν δυναμικά στην κίνηση του συνόλου του 

χρηματιστηρίου.

2.3.5 Futures που αφορούν πολύπμα - βιομηχανικά μέταλλα

Τα συμβόλαια αυτά αφορούν μια συγκεκριμένη ποσότητα και 

ποιότητα πολύτιμου ή βιομηχανικού μετάλλου, το οποίο συμφωνείται να 

παραδοθεί ή να παραληφθεί σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον 

και σε μία τιμή, η οποία κλείνεται την ημερομηνία διενέργειας της 

πράξεως future.

Αυτό επιτρέπει στους μεν παραγωγούς να προπωλούν την 

παραγωγή τους με υποχρέωση μελλοντικής παραδόσεως και σε μια τιμή 

που συμφωνούν σήμερα, στους δε καταναλωτές να προαγοράζουν το 

προϊόν που θα χρειαστούν στο μέλλον σε μια τιμή που επίσης συμφωνούν 

σήμερα. Και οι δύο πλευρές μπορούν έτσι μέσω των futures να κάνουν 

μία καλύτερη εκτίμηση του τελικού τους κέρδους. Συμβόλαια futures 

γίνονται στα πολύτιμα μέταλλα χρυσό , άργυρο και πλατίνα και στα 

βιομηχανικά χαλκό και αλουμίνιο.
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2.3.6 Futures που αφορούν πετρέλαιο και παράγοτ/α αυτού

Και εδώ, μέσω των futures, συμφωνείται η παράδοση ή η 

παραλαβή συγκεκριμένης ποσότητας και ποιότητας πετρελαίου σε κάποια 

στιγμή στο μέλλον και σε μια τιμή, η οποία συμφωνείται σήμερα.

Παράδειγμα: Η τιμή spot του πετρελαίου είναι USD 19 το βαρέλι. 

Ένας πετρελαιοπαραγωγός κλείνει μια συμφωνία να παραδώσει 50.000 

βαρέλια σε ένα μήνα. Ο πετρελαιοπαραγωγός επιθυμεί να αντιμετωπίσει 

(hedge) τον κίνδυνο μιας πτώσεως των τιμών του πετρελαίου κατά τη 

διάρκεια του επόμενου μήνα. Προς τούτο πωλεί 50 συμβόλαια 

(commodity futures) στην τιμή των USD 19 (κάθε συμβόλαιο είναι για 

1.000 βαρέλια). Εάν σε ένα μήνα η τιμή spot πέσει στα USD 18 το 

βαρέλι, η τιμή των προθεσμιακών συμβολαίων θα πέσει. Έτσι, ο 

πετρελαιοπαραγωγός θα πραγματοποιήσει ένα κέρδος αγοράζοντας τώρα 

50 συμβόλαια στην τιμή των USD 18 το βαρέλι. Το όφελος αυτό θα 

αντισταθμίσει το διαφυγόν κέρδος από την πώληση του πετρελαίου σε 

χαμηλότερη τιμή.

Από την άλλη πλευρά ένας αγοραστής πετρελαίου 50.000 

βαρελιών, σε ένα μήνα από σήμερα, μπορεί να “φιξάρει” τιμή, στην οποία 

θα αγοράσει, αγοράζοντας 50 προθεσμιακά συμβόλαια.

Στα commodity futures ( futures εμπορευμάτων ), όπως και στα 

financial futures ( χρηματοοικονομικά futures ), τα δύο μέρη δεν 

πραγματοποιούν καμία άμεση πληρωμή για τα συμβόλαια. Απλά και οι 

δύο πρέπει να καταθέσουν ένα ποσό ( margin ), το ύψος του οποίου 

καθορίζεται από το Χρηματιστήριο. Εάν οι ζημιές της future position από 

τη διακύμανση των τιμών των futures υπερβούν το margin, τότε τα δύο 

μέρη καλούνται να καταθέσουν τα επιπλέον ποσά ( variation margin ).
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2.3.7 Futures που αφορούν δημητριακά και αποικιακά αγαθά

Τα δημητριακά και αποικιακά αγαθά ήταν τα πρώτα προϊόντα για 

τα οποία δημιουργήθηκε η αγορά των futures στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Τέτοια αγαθά είναι το σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια, κριθάρι, ζάχαρη, καφές 

και κακάο.

2.3.8 Ή αναχαίτιση του κινδύνου με τη χρήση των futures

Το βασικότερο πλεονέκτημα των προθεσμιακών συμβολαίων είναι 

η δυνατότητα που προσφέρεται στους επενδυτές να αντιμετωπίσουν τον 

κίνδυνο των ανεπιθύμητων μεταβολών των τιμών των προϊόντων ή των 

χρηματοπιστωτικών τίτλων που εμπορεύονται ή διαπραγματεύονται 

αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, ένας επενδυτής προβαίνει σε πράξη 

αναχαίτισης ( hedging ), όταν αγοράζει ή πουλάει ένα προθεσμιακό 

συμβόλαιο επάνω σε αγαθό, προκειμένου να καλυφθεί από το ενδεχόμενο 

μιας μη επιθυμητής μεταβολής της τιμής του αγαθού στο μέλλον.

Η διαδικασία αναχαίτισης του κινδύνου μέσω των futures 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες κινήσεις :

Α) Εάν έχουμε ήδη στην κατοχή μας ένα αγαθό ( we are long the 

actual ) και προγραμματίζουμε να το πουλήσουμε σε μια μελλοντική 

χρονική στιγμή, πουλάμε από σήμερα ένα προθεσμιακό συμβόλαιο ( we 

are short the future ) επάνω στο αγαθό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνουμε να κλείσουμε σήμερα μια τιμή πώλησης του αγαθού αυτού 

στο μέλλον, για να αποφύγουμε πιθανή πτώση της τρέχουσας τιμής του 

στο μελλοντικό χρονικό διάστημα.

Β) Εάν δεν έχουμε ένα αγαθό, αλλά πρόκειται να το 

προμηθευτούμε και να το αγοράσουμε στο μέλλον, τότε αγοράζουμε από

11ΛΡΛΓΩΓΛ \rif\f I ΤΟΟΙΚΟΧΟλ I IK 1 ΠΡΟΪΟΧΤΛ - ΧΡΙΙΜΑΤΙΣΤΠΡΙΑΚΙΙΑΙΟΡΑ ΙΙΑΡΑΓΩΓΩΧ
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σήμερα ένα προθεσμιακό συμβόλαιο ( we are long the future ) επάνω σε 

αυτό το αγαθό. Έτσι, κλείνουμε σήμερα την τιμή στην οποία πρόκειται να 

αγοράσουμε το αγαθό σε μια μελλοντική στιγμή, προκειμένου να 

προστατευτούμε από μια πιθανή άνοδο της τιμής του εν λόγω αγαθού στο 

μέλλον.

2.3.9 Παράδειγμα αναχαίτισης κινδύνου

Έστω ότι το Μάιο του 1994 μια αλευροποιητική βιομηχανία εκτιμά 

ότι χρειάζεται να αγοράσει τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους 30.000 

κιλά σιτάρι, για να καλύψει τις ανάγκες που θα έχει σε πρώτες ύλες από 

το μήνα αυτό και μετά. Έστω ότι η τρέχουσα τιμή του σιταριού το Μάϊο 

του 1994 είναι 50 δρχ/κιλό, αλλά η εταιρία εκτιμά ότι είναι πιθανή μια 

άνοδος της τιμής του στα επίπεδα των 65 δρχ/κιλό έως τον Αύγουστο, 

μήνα κατά τον οποίο η εταιρία πρόκειται να προμηθευτεί την επιθυμητή 

ποσότητα του σιταριού. Επειδή η διοίκηση της εταιρίας κρίνει ότι υπάρχει 

κίνδυνος η άνοδος της τιμής του σιταριού να μειώσει σημαντικά τα 

περιθώρια κέρδους της - τα οποία έχουν ήδη υπολογιστεί με βάση την 

τωρινή τιμή του σιταριού (50δρχ/κιλό) - και να οδηγήσει έτσι σε μείωση 

των καθαρών της κερδών, με αρνητικές συνέπειες στην πορεία της 

εταιρίας και στη μετοχή της, αποφασίζει να προβεί στην αγορά ενός 

προθεσμιακού συμβολαίου πάνω στο σιτάρι. Έτσι, προκειμένου να 

προστατευτεί από αυτήν την ανεπιθύμητη εξέλιξη, η διοίκηση της 

εταιρίας αγοράζει σήμερα ένα προθεσμιακό συμβόλαιο σιταριού, λήξεως 

Αυγούστου 1994 στις 55 δρχ/κιλό ( ενώ η σημερινή τιμή του σιταριού 

είναι 50 δρχ/κιλό ). Με αυτόν τον τρόπο ανεξάρτητα από την αύξηση που 

ενδεχομένως θα εμφανιστεί τον μήνα Αύγουστο, η εταιρία γνωρίζει ότι 

έχει αγοράσει το σιτάρι στις 55 δρχ/κιλό.
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Αν κατά την ημερομηνία λήξεως του προθεσμιακού συμβολαίου η 

τιμή του σιταριού έχει φτάσει στην πραγματικότητα στις 65 δρχ/κιλό, 

τότε το προθεσμιακό συμβόλαιο που είχε αγοράσει το Μάϊο στις 55 

δρχ/κιλό, εμπορεύεται σήμερα στην προθεσμιακή αγορά στις 70 δρχ/κιλό. 

Άρα, η εταιρία πουλώντας τον μήνα Αύγουστο το προθεσμιακό της 

συμβόλαιο αποκομίζει κέρδος που ισούται με 15 δρχ/κιλό.

Ταυτόχρονα η βιομηχανία μπορεί να αγοράσει την ποσότητα 

σιταριού που χρειάζεται ως πρώτη ύλη στην τρέχουσα τιμή των 65 

δρχ/κιλό. Σε σύγκριση όμως με την τρέχουσα τιμή των 50 δρχ/κιλό το 

μήνα Μάϊο, στην οποία θα μπορούσε να αγοράσει το αγαθό, το επιπλέον 

ποσό των 15 δρχ/κιλό αποτελεί ζημία για την ίδια τη βιομηχανία. Η ζημία 

όμως αυτή αντισταθμίζεται πλήρως από τις 15 δρχ., που εισέπραξε η 

εταιρία από την πώληση του συμβολαίου.

Με τη διπλή αυτή κίνηση η εταιρία ουσιαστικά εξουδετερώνει τον 

κίνδυνο που προήλθε από την επαλήθευση των προβλέψεών της και την 

αύξηση της τιμής του σιταριού στο χρόνο αγοράς του εμπορεύματος - 

πρώτης ύλης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑ

(OPTIONS)



ΠΑΡΛΓΩΓΛ ΧΡΙίΑ!Α ΤΟΟΙΚΟΧΟΑ ίΙΚΑ ΙΙΡΟΪΟΧΤ ί - ΧΡΙΙΜΑ TIXTHPIAKII ΜΟΡΑ ΙΙΑΡΑΓΩΓΩΧ

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι αγορές δικαιωμάτων 

γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη. Η τεράστια αρχική επιτυχία των 

δικαιωμάτων με υποκείμενο τίτλο μετοχές, έδωσε το έναυσμα σε πολλά 

χρηματιστήρια να εισάγουν είδη δικαιωμάτων όπου ο υποκείμενος τίτλος 

είναι οι ισοτιμίες ξένων νομισμάτων, τα προθεσμιακά συμβόλαια 

επιτοκίου, οι χρηματιστηριακοί δείκτες και τα εμπορεύματα.

Τον Απρίλιο του 1973, το Chicago Board Options Exchange 

(CBOE) προσέφερε προς διαπραγμάτευση τα νέα τυποποιημένα 

δικαιώματα (standardized options) αγοράς και πώλησης μετοχών.21 Η 

μεγάλη επιτυχία του CBOE ώθησε και άλλα χρηματιστήρια να εισάγουν 

τα συμβόλαια δικαιωμάτων, όπως το American Stock Exchange (ASE), το 

New York Stock Exchange (NYSE), το Pacific Stock Exchange, και το 

Philadelphia Stock Exchange (PSE).

19 Τα δικαιώματα που διαπραγματεύονταν πριν από το 1973, παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα 

ρευστότητας στις συναλλαγές καθώς και τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των αντισυμβαλλόμενων.
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3.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χρηματοοικονομικό δικαίωμα (option) είναι ένα συμβόλαιο που 

δίνει στον κάτοχο του το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει 

(call option) ή να πουλήσει (put option), έναν καθορισμένο αριθμό 

μονάδων ενός συγκεκριμένου υποκείμενου μέσου,22 σε μία 

προκαθορισμένη σταθερή τιμή εκτέλεσης (strike price or exercise price). 

To συμβόλαιο προσδιορίζει τόσο τη χρονική διάρκεια ισχύος του 

δικαιώματος, όσο και τη συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης του (maturity 

or expiration date).23 Ο αγοραστής του δικαιώματος, πληρώνει αντίτιμο 

(premium) στον πωλητή του δικαιώματος τη στιγμή της αγοράς, ενώ ο 

πωλητής υποχρεώνεται να καταβάλει ασφάλεια (initial margin) στο 

χρηματιστή του. Όταν αναμένεται άνοδος των τιμών των μετοχών, οι 

επενδυτές αγοράζουν δικαιώματα αγοράς, ενώ όταν αναμένεται πτώση 

των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές αγοράζουν δικαιώματα πώλησης.

Τα δικαιώματα, είναι είτε Ευρωπαϊκού τύπου (European options), 

είτε Αμερικάνικου τύπου (American options). Το δικαίωμα Ευρωπαϊκού 

τύπου επιτρέπει την εκτέλεσή του μόνο κατά τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία λήξης του. Αντίθετα, το δικαίωμα Αμερικάνικου τύπου, 

επιτρέπει την εκτέλεσή του, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι τη 

λήξη του. Γι’ αυτόν το λόγο, οι τιμές των δικαιωμάτων Αμερικάνικου 

τύπου είναι πάντοτε υψηλότερες από τις τιμές των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού τύπου.

22 Για την καλύτερη παρουσίαση και κατανόηση του θέματος, η ανάλυση αφορά μετοχικά 

δικαιώματα. Ωστόσο, τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη αφορούν εξίσου τα δικαιώματα 

όλων των υποκείμενων τίτλων.

23 Από τη στιγμή της λήξης του. το δικαίωμα παύει να ισχύει και δεν έχει καμία αξία.
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Ο κάτοχος του δικαιώματος επιλέγει να αγοράσει (call option) ή να 

πουλήσει (put option) το υποκείμενο στοιχείο, είτε στην προκαθορισμένη 

μελλοντική τιμή (strike price), είτε μέχρι τη μελλοντική ημερομηνία 

(American option), είτε τέλος στην προκαθορισμένη μελλοντική 

ημερομηνία λήξης του (European option) αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να 

το εκτελέσει. Ο αγοραστής του δικαιώματος αγοράς (πώλησης), θα 

ασκήσει το δικαίωμα του μόνον όταν η τρέχουσα τιμή της μετοχής, 

διαμορφωθεί σε επίπεδο υψηλότερο (χαμηλότερο) της προκαθορισμένης 

τιμής. Το τελικό κέρδος του αγοραστή του δικαιώματος, είναι η παρούσα 

αξία της διαφοράς μεταξύ της μελλοντικής τρέχουσας τιμής της μετοχής 

και της προκαθορισμένης τιμής εκτέλεσης, μείον το αρχικό αντίτιμο που 

καταβάλει για την αγορά του δικαιώματος.

Τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα, αποτελούν ευέλικτα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία, διότι παρέχουν στον κάτοχο τους τη 

διακριτική ευχέρεια να τα εκτελέσει μόνο σε περίπτωση που η μελλοντική 

τιμή της μετοχής κρίνεται συμφέρουσα. Στην αντίθετη περίπτωση, ο 

κάτοχος επιλέγει να λήξει το δικαίωμα του ανεκτέλεστο. Συνεπώς, η 

μοναδική περίπτωση στην οποία εκτελείται ένα δικαίωμα αγοράς, είναι 

όταν διαπραγματεύεται πάνω από το χρηματικό του ισοδύναμο (in-the- 

money), δηλαδή όταν η τρέχουσα τιμή της μετοχής (spot price) είναι 

μεγαλύτερη από την τιμή εκτέλεσης (strike price). Αντίθετα, η μοναδική 

περίπτωση στην οποία εκτελείται ένα δικαίωμα πώλησης είναι όταν 

διαπραγματεύεται κάτω από το χρηματικό του ισοδύναμο (in-the-money), 

δηλαδή όταν η τρέχουσα τιμή της μετοχής (spot price) είναι μικρότερη 

από την τιμή εκτέλεσης (strike price). Με άλλα λόγια, τα δικαιώματα 

αγοράς παρέχουν στους κατόχους τους τη δυνατότητα, να αγοράσουν μία 

μετοχή σε τιμή μικρότερη της τρέχουσας (call option). Από την άλλη 

πλευρά, τα δικαιώματα πώλησης παρέχουν στους κατόχους τους τη
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δυνατότητα, να πουλήσουν μία μετοχή σε τιμή μεγαλύτερη της τρέχουσας 

(put option).

Αξίζει να επισημανθεί, ότι σε περίπτωση αύξησης της τιμής της 

μετοχής, τα κέρδη για τον αγοραστή του δικαιώματος αγοράς (call buyer), 

είναι απεριόριστα. Από την άλλη πλευρά, απεριόριστες είναι και οι ζημίες 

για τον πωλητή του αντίστοιχου δικαιώματος αγοράς (call seller). Λόγω 

αυτής της πιθανότητας, ο πωλητής δικαιωμάτων αγοράς προβαίνει σε 

καλυμμένες πωλήσεις (covered calls), δηλαδή σε πωλήσεις δικαιωμάτων 

για μετοχές που ήδη κατέχει. Αντίθετα με το δικαίωμα αγοράς, τόσο ο 

αγοραστής όσο και ο πωλητής του δικαιώματος πώλησης, έχουν 

περιορισμένη πιθανότητα ζημίας, δεδομένου ότι η τιμή της μετοχής είναι 

αδύνατον να πέσει κάτω του μηδενός.

3.3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ OPTIONS 

3.3. Ί Μεταβλητές που σχετίζονται με τον υποκείμενο τίτλο

♦ Τιμή του Υποκείμενου Τίτλου : Όσο πιο πολύ αυξάνεται η τιμή 

της μετοχής τόσο περισσότερο αυξάνεται η αξία του δικαιώματος 

αγοράς και μειώνεται η αξία του δικαιώματος πώλησης. 

Αντίστοιχα, όσο πιο πολύ μειώνεται η τιμή της μετοχής τόσο 

περισσότερο μειώνεται η αξία του δικαιώματος αγοράς και 

αυξάνεται η αξία του δικαιώματος πώλησης.

♦ Διακύμανση του Υποκείμενου Τίτλου : Η διακύμανση της τιμής 

της μετοχής, μετρά το βαθμό μεταβλητότητας (volatility) της τιμής 

της μετοχής. Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα διακύμανσης της τιμής της μετοχής 

σε υψηλά ή χαμηλά επίπεδα, και επομένως τόσο μεγαλύτερη είναι 

η αξία των δικαιωμάτων.
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3.3.2 Μεταβλητές που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του 

συμβολαίου

♦ Τιμή εκτέλεσης (strike price) : Δεδομένου ότι η εσωτερική αξία 

ενός δικαιώματος, είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας 

τιμής της μετοχής (spot price) και της τιμής εκτέλεσης (strike 

price), όσο χαμηλότερη (υψηλότερη) είναι η τιμή εκτέλεσης, 

τόσο υψηλότερη (χαμηλότερη) είναι η αξία ενός δικαιώματος 

αγοράς (πώλησης).

♦ Ημερομηνία λήξης (maturity date) : Όσο μεγαλύτερη είναι η 

χρονική διάρκεια του δικαιώματος τόσο η αξία του αυξάνεται, 

δεδομένου ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αύξησης ή 

μείωσης της τιμής της μετοχής μέχρι την ημερομηνία λήξης.

♦ Επιτόκια : Τα επιτόκια επηρεάζουν την αξία των δικαιωμάτων, 

λόγω του ότι προσδιορίζουν την παρούσα αξία της τιμής 

εκτέλεσής τους. Συνεπώς, όσο υψηλότερα είναι τα επιτόκια, 

τόσο χαμηλότερη είναι η παρούσα αξία της τιμής εκτέλεσης, με 

αποτέλεσμα η αξία του δικαιώματος αγοράς (πώλησης) να 

αυξάνεται (μειώνεται) μετά από κάθε αύξηση των επιτοκίων.
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3.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (AMERICAN 

OPTIONS)

Παρακάτω αναλύονται διεξοδικά τα δικαιώματα Αμερικανικού 

τύπου, λόγω του ότι στα αντίστοιχα του Ευρωπαϊκού επιτρέπεται η 

εκτέλεση τους, μόνο στη συγκεκριμένη ημερομηνία της λήξης τους. 

Σημειώνεται ότι, λόγω του χαρακτηριστικού της πρόωρης εκτέλεσης 

(early exercise) των Αμερικάνικων δικαιωμάτων, η αποτίμηση τους είναι 

δυσκολότερη από αυτή των δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού τύπου.

3. 4. I. Δικαιώματα αγοράς Αμερικάνικου τύπου

Δύο από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 

πρόωρη εκτέλεση ενός δικαιώματος αγοράς, είναι η χρονική υπερτίμηση 

της τιμής εκτέλεσης και η απώλεια της προστασίας που εμπεριέχει κάθε 

δικαίωμα αγοράς. Το ποσό του τόκου που χάνεται καταβάλλοντας την 

τιμή εκτέλεσης πριν από τη λήξη του δικαιώματος, σε περίπτωση 

πρόωρης εκτέλεσης, αποτελεί τη χρονική υπερτίμηση της τιμής 

εκτέλεσης. Η απώλεια προστασίας αφορά στο ότι ο κάτοχος του 

δικαιώματος αγοράς μετά την πρόωρη εκτέλεση, δεν αντισταθμίζει πλέον 

τον κίνδυνο απότομης πτώσης της τιμής της μετοχής, για το χρονικό 

διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρόωρης εκτέλεσης και της 

κανονικής λήξης του δικαιώματος.

Συνεπώς, ένα δικαίωμα αγοράς Αμερικάνικου τύπου, σε μετοχή 

που δε διανέμει μέρισμα, έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δικαίωμα 

αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου, δεδομένου ότι η πρόωρη εκτέλεση του δεν 

είναι ποτέ ορθολογική. Με άλλα λόγια, η αξία ενός δικαιώματος αγοράς 

Αμερικάνικου τύπου σε μετοχή που δε διανέμει μέρισμα, εφόσον
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εκτελεσθεί πριν από την ημερομηνία λήξης του, είναι πάντοτε μικρότερη 

από την αξία που θα είχε εάν παρέμενε ανεκτέλεστο.

Σε περίπτωση που η υποκείμενη μετοχή διανέμει μέρισμα, κατά την 

ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επί του μερίσματος (ex-dividend 

date)24, η τιμή της μετοχής μειώνεται κατά το ποσό του μερίσματος. 

Συνεπώς, στους δύο παράγοντες που προαναφέρθηκαν προστίθεται και 

τρίτος που αφορά στο ποσό του καταβαλλόμενου μερίσματος. Σε 

περίπτωση που το δικαίωμα αγοράς Αμερικάνικου τύπου 

“προστατεύεται”, ταυτόχρονα με την τιμή της μετοχής μειώνεται 

ισόποσα (κατά το ποσό του μερίσματος) και η τιμή εκτέλεσης, με 

αποτέλεσμα η πληρωμή του μερίσματος να μην επηρεάζει την απόφαση 

περί πρόωρης εκτέλεσης.

Στην περίπτωση του “απροστάτευτου”25 δικαιώματος αγοράς 

Αμερικάνικου τύπου, είναι αναγκαίο να συνεκτιμηθεί (μαζί με τους 

άλλους δύο παράγοντες) και η παρούσα αξία των μερισμάτων. Η πρόωρη 

εκτέλεση αποτελεί ορθολογική απόφαση, σε περίπτωση που η παρούσα 

αξία των μερισμάτων που θα διανεμηθούν μέχρι τη λήξη του 

δικαιώματος, είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα του τόκου που θα 

εισπραχθεί από ένα επενδυμένο ποσό ίσο με την τιμή εκτέλεσης και της 

αξίας της προστασίας του δικαιώματος. Συνεπώς, η πρόωρη εκτέλεση

24 Πρόκειται για την ημερομηνία που το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παύει να συνοδεύει την 

μετοχή. Έτσι, η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του προσεχούς μερίσματος, 

οπότε η τιμή της μετοχής μειώνεται κατά το ποσό του μερίσματος. Δηλαδή, όταν η μετοχή πωλείται 

πριν από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επί του μερίσματος, το δικαίωμα για την 

είσπραξη του μερίσματος μεταφέρεται στον αγοραστή. Αντίθετα, όταν η μετοχή πωλείται στην 

ημερομηνία αποκοπής, ή μετά από αυτήν, το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραμένει στον 

κάτοχο της πριν από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επί του μερίσματος..

25 Ένα δικαίωμα αγοράς ή πώλησης, διαπραγματεύεται “απροστάτευτο’' σε περίπτωση που η τιμή 

εκτέλεσης δε μειώνεται κατά το ποσό του μερίσματος, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επί 

του μερίσματος.
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ενός δικαιώματος αγοράς Αμερικάνικου τύπου αποτελεί ορθολογική 

απόφαση, μόνον όταν πραγματοποιείται στην ημερομηνία αποκοπής του 

δικαιώματος επί του μερίσματος ή λίγο πριν από αυτήν.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα πρόωρης εκτέλεσης 

ενός δικαιώματος αγοράς Αμερικάνικου τύπου είναι οι εξής :

1. Η αναλογία S/X προσδιορίζει το κέρδος από την πρόωρη 

εκτέλεση. Σε περίπτωση, που το δικαίωμα διαπραγματεύεται 

πάνω από το χρηματικό του ισοδύναμο (in-the-money), τότε η 

πρόωρη εκτέλεση αποφέρει κέρδη. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη 

είναι η αναλογία S / X, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα 

πρόωρης εκτέλεσης.

2. Σε περίπτωση πρόωρης εκτέλεσης, το ποσό του τόκου που 

χάνεται καταβάλλοντας την τιμή εκτέλεσης πριν από τη λήξη του 

δικαιώματος, επηρεάζεται από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο r 

(risk-fee rate). Συνεπώς, όσο μεγαλύτερο είναι το επιτόκιο τόσο 

μικρότερο είναι το καθαρό κέρδος από την πρόωρη εκτέλεση.

3. Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα σ (volatility) της τιμής 

της μετοχής, τόσο ιιεναλύτεοη είναι και η αντιστάθμιση του 

κινδύνου που απολαμβάνει ο κάτοχος του δικαιώματος, λόγω 

ενδεχόμενης πτώσης της τιμής της μετοχής. Συνεπώς, όσο 

ιιεναλύτεοη είναι η μεταβλητότητα της μετοχής, τόσο ιιικοότεοη 

είναι η πιθανότητα πρόωρης εκτέλεσης.

4. Η χρονική διάρκεια του δικαιώματος συσχετίζεται τόσο με το 

επιτόκιο όσο και με την μεταβλητότητα. Όσο ιιεναλύτερη είναι η 

χρονική διάρκεια, τόσο το ποσό του χαμένου τόκου (επίδραση 

επιτοκίου), όσο και η αντιστάθμιση του κινδύνου (επίδραση 

μεταβλητότητας) αυξάνονται. Συνεπώς, όσο ιιεναλύτεοη είναι η
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χρονική διάρκεια, τόσο ιιικρότερο είναι το κέρδος από την 

πρόωρη εκτέλεση.

5. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέρισμα που διανέμει η μετοχή, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το κέρδος από την πρόωρη εκτέλεση.

Συμπερασματικά, η πρόωρη εκτέλεση ενός δικαιώματος αγοράς 

Αμερικάνικου τύπου, είναι αποτελεσματική μόνον εάν πραγματοποιηθεί 

αμέσως πριν από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επί του 

μερίσματος (ex-dividend date).

3. 4. 2 Δικαιώματα πώλησης Αμερικάνικου τύπου

Στην περίπτωση του δικαιώματος πώλησης Αμερικάνικου τύπου, 

σε μετοχή που δε διανέμει μέρισμα, η πιθανότητα πρόωρης εκτέλεσης 

αυξάνεται. Ειδικότερα, οι πιθανές καταστάσεις που απορρέουν από την 

πρόωρη εκτέλεση ενός δικαιώματος πώλησης Αμερικάνικου τύπου είναι 

δύο και κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η πρώτη, αφορά στη 

χρονική αξία του ποσού (time value of money) που αντιστοιχεί στην τιμή 

εκτέλεσης και θα εισπράξει ο κάτοχος του δικαιώματος πώλησης26, σε 

περίπτωση που το δικαίωμα πώλησης εκτελεσθεί πριν από τη λήξη του. Η 

δεύτερη, αφορά στο γεγονός ότι σε περίπτωση πρόωρης εκτέλεσης παύει 

να υφίσταται η δυνατότητα επίτευξης κέρδους από πιθανή αύξηση της 

τιμής της μετοχής, μέχρι την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος. 

Δηλαδή, εάν η τιμή της μετοχής κατά τη λήξη του δικαιώματος ήταν 

μεγαλύτερη από την τιμή εκτέλεσης, ο κάτοχος του δικαιώματος θα το 

άφηνε να λήξει ανεκτέλεστο, δεδομένου ότι, ως κάτοχος της μετοχής 

αποκομίζει κέρδη από την υπεραξία της μετοχής.

26 Υπενθυμίζεται, ότι ο κάτοχος του δικαιώματος α/οράς επιβαρύνεται με την χρονική υπερτίμηση 

της τιμής εκτέλεσης.

46



ΠΑΡΑΓΩ! \ ΧΡΠΜΑΤΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΧΤΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όταν η πρώτη επίδραση υπερτερεί της δεύτερης, η πιθανότητα 

πρόωρης εκτέλεσης αυξάνεται σημαντικά. Τέτοια περίπτωση υπάρχει, 

όταν τα επιτόκια είναι υψηλά και η μεταβλητότητα χαμηλή, που σημαίνει 

ότι η τιμή της μετοχής δε διακυμαίνεται απότομα μέχρι τη λήξη του 

δικαιώματος, με αποτέλεσμα η προστασία που παρέχει το δικαίωμα 

πώλησης στον κάτοχό του να μην είναι πολύ μεγάλη.

Η πιθανότητα πρόωρης εκτέλεσης ενός δικαιώματος πώλησης 

Αμερικάνικου τύπου εξαρτάται από τους εξής παράγοντες :

1. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της μετοχής S, τόσο μικρότερη 

είναι η πιθανότητα πρόωρης εκτέλεσης. Όσο ιιεγαλύτερη είναι η 

τιμή εκτέλεσης X, τόσο ιιεγαλύτερη είναι η πιθανότητα πρόωρης 

εκτέλεσης. Συνεπώς, η πρόωρη εκτέλεση του δικαιώματος 

πώλησης Αμερικάνικου τύπου είναι αντιστρόφως ανάλογη της 

αναλογίας S/X, και ευθέως ανάλογη της αναλογίας X/S.

2 Όσο μεγαλύτερο είναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο r (risk-fee 

rate), τόσο μεγαλύτεροο είναι ο τόκος που θα εισπράξει ο 

κάτοχος του δικαιώματος πώλησης, σε επενδυμένο ποσό ίσο με 

την τιμή εκτέλεσης ( χρονική αξία του χρήματος), γεγονός που 

συνεπάγεται ιιεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρης εκτέλεσης.

3. Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα σ (volatility) της τιμής 

της μετοχής, τόσο μικρότερη είναι η προστασία του κατόχου του 

δικαιώματος πώλησης και συνεπώς τόσο μικρότερη είναι η 

πιθανότητα της πρόωρης εκτέλεσής του.

4. Η χρονική διάρκεια του δικαιώματος πώλησης επιδρά με δύο 

τρόπους στην απόφαση περί πρόωρης εκτέλεσης του : το 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και τη μεταβλητότητα της τιμής της 

μετοχής. Αντίθετα με ότι συμβαίνει στα δικαιώματα αγοράς, στα 

δικαιώματα πώλησης οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν με
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διαφορετικό τρόπο την απόφαση πρόωρης εκτέλεσης. 

Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια του 

δικαιώματος πώλησης, τόσο αυξάνεται ο τόκος που εισπράττει ο 

κάτοχός του. Συνεπώς, η επίδραση του επιτοκίου αυΕάνει την 

πιθανότητα πρόωρης εκτέλεσης. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερη είναι 

η μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής, τόσο μειώνεται η 

αντιστάθμιση του κινδύνου για τον κάτοχο του δικαιώματος. 

Συνεπώς, η επίδραση της μεταβλητότητας μειώνει την 

πιθανότητα πρόωρης εκτέλεσης.

5. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέρισμα που διανέμει η μετοχή, τόσο 

μικρότερη είναι η πιθανότητα πρόωρης εκτέλεσης.

Τα συμπεράσματα αναφορικά με την πιθανότητα πρόωρης 

εκτέλεσης, που ισχύουν για τα δικαιώματα αγοράς και πώλησης 

Αμερικάνικου τύπου συνοψίζονται στον Πίνακα 2.1. Συγκεκριμένα, όταν 

η μετοχή δε διανέμει μέρισμα, η πρόωρη εκτέλεση δεν αποτελεί ποτέ 

ορθολογική απόφαση για τα δικαιώματα αγοράς Αμερικάνικου τύπου. 

Αντίθετα, για τα δικαιώματα πώλησης Αμερικάνικου τύπου, η πρόωρη 

εκτέλεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Συνεπώς, σε περίπτωση που η μετοχή δε διανέμει μέρισμα, τα δικαιώματα 

αγοράς Ευρωπαϊκού και Αμερικάνικου τύπου έχουν πάντοτε την ίδια αξίαa 

ενώ τα δικαιώματα πώλησης Αμερικάνικου τύπου αξίζουν πάντοτε 

περισσότερο από τα αντίστοιχα δικαιώματα Ευρωπαϊκού τύπου.

Στην περίπτωση καταβολής μερισμάτων, η πρόωρη εκτέλεση είναι 

δυνατόν (υπό ορισμένες συνθήκες) να αποτελεί ορθολογική απόφαση, 

τόσο για τα δικαιώματα αγοράς όσο και για τα δικαιώματα πώλησης 

Αμερικάνικου τύπου. 'Οπως προαναφέρθηκε, τα δικαιώματα πώλησης 

δύναται να εκτελεστούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ενώ τα 

δικαιώματα αγοράς μόνο πριν από την ημερομηνία αποκοπής του
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δικαιώματος επί του μερίσματος. Συνεπώς, σε μετοχές που διανέμουν 

μέρισμα, τα δικαιώματα αγοράς και πώλησης Αμερικάνικου τύπου 

αξίζουν τουλάχιστον το ίδιο ή και περισσότερο από τα αντίστοιχα 

δικαιώματα Ευρωπαϊκού τύπου.

Συμπερασματικά, τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα αποτελούν 

σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία των οποίων η εξάπλωση υπήρξε 

ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η ανάλυση που προηγήθηκε 

κατέδειξε ότι, η αποτίμηση των δικαιωμάτων Αμερικάνικου τύπου είναι 

δυσκολότερη από αυτή των δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού τύπου, δεδομένου 

ότι υφίσταται πάντοτε η πιθανότητα της πρόωρης εκτέλεσής τους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 1.

Πιθανότητα πρόωρης εκτέλεσης για τα δικαιώματα αγοράς και 

πώλησης Αμερικάνικου τύπου.

Δικαιώματα αγοράς Δικαιώματα πώλησης

Μετοχές • Καμία πιθανότητα • Πιθανή πρόωρη

χωρίς μέρισμα πρόωρης εκτέλεσης εκτέλεση

• Ca—Ce • Εκτέλεση σε

οποιαδήποτε

χρονική στιγμή

• Ρα ^ Ρε

Μετοχές που • Πιθανή πρόωρη • Πιθανή πρόωρη

διανέμουν μέρισμα εκτέλεση εκτέλεση

• Πρόωρη εκτέλεση • Εκτέλεση σε

μόνο πριν την οποιαδήποτε

ημερομηνία χρονική στιγμή

αποκοπής. • Pa — Pe

• Ca ^ Ce • Τα μερίσματα δεν

• Τα μερίσματα ευνοούν ταην

ευνοούν την πρόωρη πρόωρη εκτέλεση.

εκτέλεση.

A = Δικαιώματα Αμερικάνικου τύπου, Ε = Δικαιώματα Ευρωπαϊκού 

τύπου.
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ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΥΜΒΟΑΑΙΑ ΕΠΙ ΔΕΙΚΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαπραγμάτευση συμβολαίων index option ξεκίνησε με το δείκτη 

standard & Poor 's 500 το Μάρτιο του 1983 στο Chicago Board of Trade ( 

CBOE) δέκα χρόνια μετά την εμφάνιση συμβολαίων option πάνω σε 

συγκεκριμένους μετοχικούς τίτλους. Σήμερα, στα διεθνή χρηματιστήρια 

παραγώγων διαπραγματεύονται συμβόλαια πάνω σε δεκάδες δείκτες 

μετοχών, τόσο γενικούς όσο και κλαδικούς (πληροφορική , εξόρυξη 

χρυσού κ.λ.π.)

Μερικοί Ελληνες θεσμικοί επενδυτές έχουν ήδη πραγματοποιήσει 

τις πρώτες επαφές τους με τα παράγωγα , μέσα από τα προϊόντα που 

έχουν λανσάρει τα τελευταία χρόνια ξένοι επενδυτικοί οίκοι, όπως η 

Morgan Stanley, η Barring και η Merril Lynch. Το ΧΠΑ θα ξεκινήσει με 

τη διαπραγμάτευση επί του δείκτη FTSE/ASE 20, που έχει καταρτιστεί με 

τη συνδρομή της FTSE International.

Ο δείκτης FTSE/ASE 20, μετά την αναμόρφωση που 

πραγματοποιήθηκε στο τέλος του Μαϊου , θα αντικατοπτρίζει τις 

μεταβολές στις τιμές των παρακάτω μετοχών:
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ /ΜΕΤΟΧΕΣ Ποσοστό συμμετοχής κεφα

λαιοποίησης

Alpha Τράπεζα Πίστεως 100,00

ΟΤΕ 25,00

Εθνική Τράπεζα 100,00

Ταράπεζα Εργασίας 100,00

Εμπορική Ταράπεζα 100,00

Εθνική Κτηματ. Τράπεζα 100,00

Τασιμέντα TITAN 100,00

Ελλην. Εταιρ. Εμφιαλώσεως 30,30

Τασιμέντα ΗΡΑΚΛΗΣ 33,94

Ιονική Τράπεζα 38,29

Δέλτα Γαλακτοβιομηχανία 100,00

Ταράπεζα Πειραιώς 100,00

Παπαστράτος 100,00

Μηχανική 100,00

Τραπ. Μακεδονίας - Θράκης 100,00

Intracom 27,90

Αλουμίνιο ταης Ελλάδος 44,00

Goody's 100,00

Επιχειρήσεις Αττικής 100,00

Ελαϊς 100,00
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4.2 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ INDEX OPTIONS

Τα index options είναι χρηματιστηριακοί τίτλοι - συμβόλαια των 

οποίων η τιμή και η επενδυτική απόδοση είναι αποκλειστικά εξαρτημένη 

από την πορεία ενός δείκτη μετοχών με άλλες παραμέτρους (όπως τα 

επιτόκια) να διαδραματίζουν ένα μικρότερο ρόλο. Τα συμβόλαια αυτά 

δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα (αλλά όχι και την υποχρέωση) να 

αποκτήσει ή να παραχωρήσει την αξία ενός καλαθιού μετοχών, που 

αντιπροσωπεύεται από το δείκτη σύμφωνα με ορισμένους 

προκαθορισμένους όρους που αφορούν στο χρόνο και στην τιμή που θα 

πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Υπάρχουν δύο τύποι συμβολαίων index options. Το συμβόλαιο call 

δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα αγοράς της αξίας του δείκτη, ενώ το 

συμβόλαιο put παρέχει το δικαίωμα πώλησης της αξίας του δείκτη. Τα 

index options διακανονίζονται αποκλειστικά με τη μεταβίβαση μετρητών, 

καθώς το “υποκείμενο χρηματιστηριακό προϊόν”, ο δείκτης, δεν έχει 

φυσική υπόσταση αλλά είναι απλά ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε 

κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο τιμών μετοχών. Πάντως, κατά τη 

συντριπτική τους πλειοψηφία στις διεθνείς αγορές παραγώγων, οι 

επενδυτικές θέσεις σε index options “κλείνουν” με την πραγματοποίηση 

μιας αντίθετης πράξης στο ίδιο συμβόλαιο, έτσι ώστε να υπάρχει απλά 

ένας συμψηφισμός χρήματος από τους ίδιους τους επενδυτές. Για 

παράδειγμα, ο κάτοχος ενός call πουλάει ένα συμβόλαιο με ακριβώς 

παρόμοια χαρακτηριστικά και η απόδοσή του διαμορφώνεται σύμφωνα με 

τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης του ιδίου 

συμβολαίου.
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4.3 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΑΑΙΩΝ INDEX OPTIONS

Αξία συμβολαίου : Η αξία των index options προσδιορίζεται από 

το αλγεβρικό γινόμενο που προκύπτει από το ύψος του δείκτη σε μονάδες 

επί έναν πολλαπλασιαστή, ο οποίος καθορίζεται από τις αρχές του 

χρηματιστηρίου παραγώγων. Για παράδειγμα, εάν ο δείκτης FTSE/ASE - 

20 βρίσκεται στις 1800 μονάδες και ο πολλαπλασιαστής έχει οριστεί να 

είναι 10000 δραχμές, τότε το συμβόλαιο αντιστοιχεί σε ένα καλάθι 

μετοχών με αξία 18 εκατομμύρια δραχμές.( Η επιλογή του ύψους του 

πολλαπλασιαστή εξαρτάται από τις μονάδες μέτρησης του δείκτη και την 

επιθετικότητα που θέλουν να προσδώσουν στην αγορά οι 

χρηματιστηριακές αρχές). Δεδομένου ότι ο δείκτης κινείται κατ'ελάχιστο 

κατά 0,01 μονάδες, η αξία και το premium των συμβολαίων index options 

κινούνται σε μικρές κλίμακες (όπως άλλωστε και οι τιμές των μετοχών 

κινούνται κατά 5 δραχμές κατ'ελάχιστον σε επίπεδα πάνω από 1000 

δραχμές).

Διάρκεια ζωής συμβολαίου και ημερομηνία εξάσκησης :

Συνήθως υπάρχει ποικιλία συμβολαίων, με διάρκειες ζωής 3,6,9 και 12 

μηνών από τον αρχικό ορισμό των index options από τις 

χρηματιστηριακές αρχές. Σπανιότερα, σε περιπτώσεις όπου τα συμβόλαια 

επί ενός δείκτη είναι εξαιρετικά εμπορεύσιμα υπάρχουν διάρκειες εώς και 

τριών ετών.

Τυπικά, τα index options εκδίδονται σε έναν από τρεις ετήσιους 

κύκλους τρίμηνων λήξεων ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχουν σε ισχύ 

συμβόλαια με ποικιλία διαφορετικών ημερομηνιών ωρίμανσης. Οι κύκλοι 

αυτοί έχουν ως ακολούθως:
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1. Ιανουάριος-Απρίλιος-Ιούλιος-Οκτώβριος

2. Φεβρουάριος-Μαϊος-Αύγουστος-Νοέμβριος

3. Μάρτιος- Ιούνιος-Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος

Η ακριβής ημερομηνία ωρίμανσης και εξάσκησης των index 

options ορίζεται από πρακτικούς κανόνες, όπως “η 3η Παρασκευή του 

μήνα εξάσκησης”.

Τιμή εξάσκησης : είναι το προκαθορισμένο επίπεδο του δείκτη, το 

οποίο καθορίζει την απόδοση κάθε συμβολαίου και συνήθως είναι μια 

σειρά από στρογγυλοποιημένες τιμές του δείκτη.

Αρχικά το χρηματιστήριο παραγώγων ορίζει περίπου δύο με 

τέσσερα επίπεδα εξάσκησης εκατέρωθεν της τρέχουσας τιμής του δείκτη 

για κάθε συμβόλαιο. Εάν κατά τη διάρκεια ζωής ενός index option ο 

δείκτης κινηθεί έξω από τις αρχικές τιμές εξάσκησης, τότε οι αρχές του 

χρηματιστηρίου καθορίζουν και νέες τιμές εξάσκησης, δημιουργώντας 

νέα συμβόλαια.

4.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΟΣ PREMIUM 

ΣΥΜΒΟΑΑΙΟΥ

Η αγοραία τιμή (Premium) : Η αγοραία τιμή ενός index option 

λέγεται premium και μπορεί να διακριθεί σε δύο τμήματα : η “εσωτερική” 

αξία (intrinsic value) που αφορά στη διαφορά του δείκτη από την τιμή 

εξάσκησης, και η “χρονική” αξία την οποία προσθέτει ο επενδυτής στο 

χαρτοφυλάκιό του με τη διατήρηση ενός δικαιώματος, το οποίο έχει ήδη 

πληρώσει για να αποκτήσει. Η ακόλουθη εξίσωση ισχύει σε κάθε 

περίπτωση:
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Premium συμβολαίου index option = Εσωτερική αξία + χρονική αξία

Οι δύο αξίες, η εσωτερική και η χρονική (και κατ'επέκταση το 

premium που είναι και το άθροισμά τους) μπορεί να είναι θετικές ή κατ' 

ελάχιστον μηδενικές, καθώς το index option στη χειρότερη περίπτωση 

μπορεί να απαξιωθεί εντελώς, χωρίς να απαιτεί άλλη εκταμίευση από τον 

κάτοχο του δικαιώματος.

Απόδοση επένδυσης : Η απόδοση της επένδυσης σε index options 

κατά την εξάσκηση τους καθορίζεται από το γινόμενο της διαφοράς τιμής 

του δείκτη σε σχέση με την τιμή εξάσκησης του συμβολαίου επί τον 

πολλαπλασιαστή. Για παράδειγμα, εάν ένα call index option δίνει το 

δικαίωμα στον κάτοχό του να αγοράσει την αξία του δείκτη FTSE / ASE - 

20 σε επίπεδο 1800 μονάδες και ο δείκτης κατά την εξάσκηση έχει 

σκαρφαλώσει στις 2000 μονάδες, το συμβόλαιο θα αποφέρει στον 

αγοραστή το ποσό των 2.000.000 δραχμών (2.000 -1.800 μονάδες = 200 

μονάδες επί πολλαπλασιαστή 10.000 δραχμές = 2.000.000 δραχμές). Η 

ζημία του πωλητή (εκδότη) του call index option θα είναι ισόποση. Όσον 

αφορά τα συμβόλαια που θα λειτουργήσουν στο Χρηματιστήριο 

Παραγώγων, Πολλαπλασιαστής για το μέγεθος του συμβολαίου 

προγραμματίζεται να είναι οι 2.000 δραχμές ανά μονάδα του δείκτη 

FTSE/ASE-20.27

4.5 ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ INDEX OPTIONS

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των index options 

διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει τις παραμέτρους, οι οποίες εύκολα μπορούν να

27 Εφημερίδα “ΜΕΤΟΧΟΣ” . σελ.38. 25 Σεπτεμβρίου 1998. Άρθρο “ Ποια είναι και πως λειτουργούν 
τα παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα” του Θ.Πρινιωτάκη.

IIΛΡΛΙΩΓΛ ΧΡΙΙΜ ΛΤΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΛ ΠΡΟΪΟΧΤΛ - ΧΡΙΙΜΛΠΣΤΙΙΡΙΛΚΙ1ΛΙΌΡΑ ΠΛΡΛΓΩΓΩΧ
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προσδιοριστούν μέσα από μία αριθμητική έκφραση. Αυτές οι παράμετροι 

συνδυάζονται μέσα σε εξαιρετικά σύνθετες μαθηματικές εκφράσεις, με 

τη χρήση software ηλεκτρονικών υπολογιστών για να προσδιορίσουν το 

premium των call και put index options. Οι ποσοτικοποιούμενες 

παράμετροι είναι οι εξής:

♦ Το επίπεδο του δείκτη μετοχών

Υπολογισμός των Premium των call και put index options 

Εσωτερική αξία δικαιώματος call = Τιμή εξάσκησης 

Εσωτερική αξία δικαιώματος put = Τιμή εξάσκησης + Τιμή δείκτη

Επικερδές (in the 
money)
Στα χρήματά του (at 
the money)

Τιμή δείκτη < τιμή Χάνει χρήματα (out of Επικερδές (in the
the money)

♦ Η τιμή εξάσκησης του index option 

Εάν η διαφορά μεταξύ της τιμής του δείκτη και της τιμής εξάσκησης 

προσφέρει εσωτερική αξία στον κάτοχο του index option, δηλαδή η 

εξάσκησή του θα αποφέρει κέρδος, τότε το συμβόλαιο αποκαλείται “in 

the money” (επικερδές). Στην αντίθετη περίπτωση, όπου προκαλείται 

οικονομική ζημία, το συμβόλαιο λέγεται ότι είναι “out of the money” 

(ζημιογόνο), ενώ αν οι δύο αυτές τιμές ταυτίζονται, το index option είναι 

“at the money” (στα λεφτά του).
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♦ Η στατιστική διακύμανση του δείκτη.

To premium των index options είναι μεγαλύτερο όταν ο δείκτης 

παρουσιάζει υψηλή στατιστική διακύμανση, που αποτελεί την έκφραση 

της “νευρικότητας” της αγοράς. Αυτό συμβαίνει, γιατί γίνεται πιο πιθανή 

η περίπτωση να κινηθεί ευνοϊκά ο δείκτης του χρηματιστηρίου και να 

δημιουργηθούν συνθήκες in the money για τον κάτοχο του συμβολαίου, 

όταν η εκτιμώμενη διακύμανση του υποκείμενου δείκτη είναι μεγάλη.

♦ Ο χρόνος που απομένει εώς την ημερομηνία εξάσκησης του 

δικαιώματος.

To premium των index options είναι υψηλότερο όσο μακρύτερα στο 

μέλλον βρίσκεται η ημερομηνία ωρίμανσης του συμβολαίου εξάσκησης, 

γιατί και σ'αυτή την περίπτωση αυξάνονται οι πιθανότητες να περάσει το 

συμβόλαιο σε κατάσταση in the money. Όμως η χρονική αξία (time value) 

του συμβολαίου πέφτει κατακόρυφα, όσο πλησιάζει η ημερομηνία 

εξάσκησης και μειώνονται τα περιθώρια σημαντικής απόκλισης του 

δείκτη από τα τρέχοντα επίπεδα.

♦ Η πληρωμή των μερισμάτων στις μετοχές που συνθέτουν το 

δείκτη κατά τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου.

Η πληρωμή μερισμάτων στις μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη 

επηρεάζουν το premium των συμβολαίων index options γιατί μεταβάλουν 

πτωτικά το επίπεδο του δείκτη. Όσο μεγαλύτερα είναι τα μερίσματα και η 

καθοδική επίπτωση στον δείκτη, τόσο μεγαλώνει το premium στα 

συμβόλαια put που κερδίζουν σε εσωτερική αξία, ενώ αντίστοιχα 

μειώνεται το premium των call, τα οποία κινούνται προς την κατεύθυνση 

του out of the money. Πάντως, οι μεταβολές στην τιμή των μετοχών του 

δείκτη που προκύπτουν από μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου (όπως

11ΛΡΛΓΩΓΛ ΧΡΠΜΛΤΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΛ ΠΡΟΪΟΧΤΛ - ΧΡΙΙ\ίΛΤΊΣΤΙΙΡΙΛΚΙΙΑΓΟΡΑ Ι1ΑΡΛΓΩΓΩΧ

58



1ΙΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΙΙΧΙΑΤΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΧΤΑ - ΧΡ1ΙΜΑΤΊΣΤ1ΙΡΙΛΚΠΛΓΟΡΛ ΙΙΑΡΑΓΩΓΩ.V

αυξήσεις κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και διανομή δωρεάν μετοχών 

από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή αναπροσαρμογή της ονομαστικής 

αξίας των μετοχών) δεν επηρεάζουν τα premium των index options, γιατί 

υπάρχει πλήρης προσαρμογή του δείκτη στις αρχές του χρηματιστηρίου.

♦ Το τρέχον επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων τίτλων του Δημοσίου 

(π.χ. ΕΓΕΔ)

Όσο υψηλότερα είναι τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων 

χωρίς ρίσκο σε τίτλους σταθερής απόδοσης τόσο μικρότερη είναι η 

προεξοφλούμενη τρέχουσα αξία της τιμής εξάσκησης ενός συμβολαίου 

index option, μεγαλώνοντας έτσι την εσωτερική αξία στα call και 

μικραίνοντας την στα put. Επομένως, το premium των συμβολαίων index 

option call επηρεάζεται σε θετική αναλογία με τα βραχυπρόθεσμα 

επιτόκια και κινείται αντίστροφα με αυτά στα συμβόλαια put.

♦ Οι διαφορές στις εκτιμήσεις των επενδυτών για τη μελλοντική 

πορεία του δείκτη και ακόμη σπουδαιότερο, τη διακύμανση του 

δείκτη

♦ Η προσφορά και ζήτηση που εκδηλώνεται για το index option 

στην αγορά παραγώγων και το “βάθος” που προκύπτει από το 

συνολικό επίπεδο συναλλαγών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το premium, η αγοραία τιμή του index 

option, είναι η μόνη παράμετρος που δεν αποτελεί μέρος των 

τυποποιημένων όρων του συμβολαίου (όπως είναι για παράδειγμα η 

ημερομηνία και η τιμή εξάσκησης) και δεν συνδέεται με υποκειμενικές 

εκτιμήσεις επενδυτών. Η εύρεση του ρεαλιστικού επιπέδου του premium 

γίνεται μέσω της χρήσης πολύπλοκων μαθηματικών εκφράσεων που
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λαμβάνουν υπόψη την πρώτη κατηγορία παραμέτρων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Η βάση των μαθηματικών μοντέλων, που χρησιμοποιούνται 

στις ημέρες μας με αρκετές παραλλαγές, προσαρμογές και τελειοποιήσεις 

είναι η φόρμουλα Black & Scholes, που αναπτύχθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 και φέρει τα ονόματα των δύο διάσημων δημιουργών 

της. Πιο συγκεκριμένα, το 1973 οι F.Black και Μ.Scholes28, 

κατασκεύασαν τον αλγόριθμο αποτίμησης των χρηματοοικονομικών 

δικαιωμάτων που αποτέλεσε επανάσταση στη χρηματοοικονομική 

θεωρία.

Η φόρμουλα Black &Scholes προέκυψε από την απλούστατη 

διαπίστωση ότι ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, το οποίο δεν παρουσιάζει 

κανένα επενδυτικό κίνδυνο χάρη στη χρήση options πρέπει εξ'ορισμού να 

έχει απόδοση ανάλογη με αυτή που θα είχε μια επένδυση σε τίτλους του 

Δημοσίου, που θεωρείται ότι δεν εμπεριέχει καθόλου κίνδυνο.

Γνωρίζοντας ποιο είναι το επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων τίτλων 

του Δημοσίου και χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση της διακύμανσης της 

αγοράς με βάση ιστορικά στοιχεία, κατέστη δυνατό με τη φόρμουλα 

Black & Scholes να βρεθεί ποιο είναι το “τίμιο” premium που πρέπει να 

πληρώσει ένας επενδυτής για να αντισταθμίσει πλήρως τον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου του.

Οι Black & Scholes, στηριζόμενοι σε κάποιες υποθέσεις, κατασκεύασαν 

ένα πλήρως αντισταθμισμένο χαρτοφυλάκιο (perfectly hedged portfolio), 

το οποίο εξασφαλίζει σταθερή και ακίνδυνη απόδοση (risk-free rate of
Φ

interest) ανεξάτρητα από τη διακύμανση της τιμής της μετοχής 29 Το 

χαρτοφυλάκιο αποτελείται από την αγορά x αριθμού μετοχών για κάθε

28 Black F., and Scholes Μ, “ The Pricing Of Options and Corporate Liabilities “ Journal of Political 
Economy, 81, (May/June 1973) 637-659
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ένα δικαίωμα αγοράς που πωλείται και το αντίστροφο. Η διατήρηση της 

σταθερής απόδοσης του χαρτοφυλακίου, απαιτεί τη συνεχή 

αναπροσαρμογή των μετοχών και των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται 

στο χαρτοφυλάκιο.

Η επιλογή από τον επενδυτή της σωστής αναλογίας συμβολαίων 

index options, σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο μετοχών του, προκειμένου 

να επιτύχει το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου που επιθυμεί να 

αναλάβει στις τρέχουσες χρηματιστηριακές συνθήκες, βασίζεται σε μια 

σειρά συντελεστών που φέρουν ελληνοπρεπέστατα ονόματα και 

αναλύονται διεξοδικά στην παράγραφο 1.5.2 Οι κίνδυνοι της αγοράς.

Οι συντελεστές αυτοί, βοηθούν στην αξιολόγηση της επενδυτικής 

θέσης σε index options και μετοχές, μέσα στο τρέχον και το αναμενόμενο 

οικονομικό και χρηματιστηριακό περιβάλλον.

4.6 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ INDEX OPTIONS

Τα index options είναι κατάλληλα εργαλεία για μεγάλο φάσμα 

επενδυτών. Οι ιδιώτες, από τους πιο συντηρητικούς εώς τους πλέον 

επιθετικούς, μπορούν να τοποθετηθούν έγκαιρα έναντι των προσδοκιών 

τους για την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Οι επαγγελματίες διαχειριστές χαρτοφυλακίων που έχουν μεγάλη 

άνεση στις αγορές μπορούν να επιτύχουν το επιθυμητό μείγμα απόδοσης 

και κινδύνου, προκειμένου να ρυθμίσουν την κατανομή του 

χαρτοφυλακίου τους και να κερδίσουν ακόμη και από τις μικρές 

μεταβολές των τιμών των μετοχών που σημειώνονται σε βραχύ χρονικό 

ορίζοντα. 29

29 Το κέρδος από την κατοχή του δικαώματος, αντισταθμίζεται από τη ζημιά που προκαλεί η 
διακύμανση της τιμής της μετοχής και το αντίστροφο. Με αυτό τον τρόπο, η απόδοση του 
χαρτοφυλακίου παραμένει σταθερή και ανεξάρτητη από τη διακύμανση της τιμής της μετοχής.

ΗΑΡΑΓΩΙΛ ΧΡ1ΙΜΑΤ001Κ0Χ0ΜΙΚΑ 11Ρ0Ϊ0ΧΤΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙ1ΡΙΑΚ11 ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩ1ΩΧ
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Τα συμβόλαια index options επιτρέπουν τη συμμετοχή του 

επενδυτή σε ανοδικές και καθοδικές του δείκτη, λαμβάνοντας θέση έναντι 

των προβλεπόμενων μεταβολών της αξίας του αντιπροσωπευτικού 

καλαθιού μετοχών του δείκτη, μέσω συνδυασμών αγορών και πωλήσεων 

συμβολαίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως το επίπεδο τιμής 

εξάσκησης και η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής. Με ανάλογες κινήσεις , ο 

επενδυτής μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε index options, πάνω στο 

ενδεχόμενο παραμονής του δείκτη μέσα σε στενά προσδιορισμένα όρια ή 

της βίαιης απομάκρυνσης του από αυτά τα επίπεδα, χωρίς να είναι 

απαραίτητο να υπάρχει σαφής άποψη για την ακριβή κατεύθυνση που θα 

ακολουθηθεί.

Η αγορά call index options είναι η απλούστερη μέθοδος 

συμμετοχής στο χρηματιστήριο μετοχών, εφόσον αναμένεται ανοδική 

κίνηση του δείκτη. Ο επενδυτής που αγοράζει συμβόλαια call εξασφαλίζει 

την αγορά του καλαθιού μετοχών του δείκτη σε τρέχοντα επίπεδα τιμών 

του δείκτη, εξοικονομώντας σημαντικά κεφάλαια σε σχέση με την 

τοποθέτηση απ ευθείας σε μετοχές. Η αγορά συμβολαίων put index 

options προσφέρει προστασία έναντι καθοδικών χρηματιστηριακών 

τάσεων, διασφαλίζοντας την τιμή στην οποία μπορεί να πουληθεί το 

καλάθι μετοχών του δείκτη.

Ανάμεσα στις πιο κλασικές χρήσεις των index options είναι η 

επακριβής διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου των τοποθετήσεων σε 

μετοχές. Τα index options είναι ανεκτίμητα εργαλεία για την προστασία 

από ενδεχόμενη πτώση των τιμών των μετοχών που έχουν στα 

χαρτοφυλάκιά τους οι θεσμικοί και οι ιδιώτες επενδυτές, με παράλληλη 

συμμετοχή στα κέρδη που προκύπτουν από ανοδικές κινήσεις.

Χρησιμοποιώντας τους διεθνείς όρους που έχουν επικρατήσει, οι 

δύο μεγάλες κατηγορίες επενδυτών που κινούνται στις αγορές
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παραγώγων και επενδύουν σε index options είναι οι κερδοσκόποι 

(speculators), που προσπαθούν να κερδίσουν από την πρόβλεψη της 

κατεύθυνσης στην οποία θα κινηθεί ο δείκτης, και οι hedgers, οι οποίοι 

προβαίνουν σε κινήσεις αντιστάθμισης του κινδύνου που εμπεριέχεται 

στο χαρτοφυλάκιο των μετοχών που διαθέτουν.

Οι speculators επιτυγχάνουν υψηλά κέρδη εάν οι προβλέψεις τους 

είναι πετυχημένες, αλλιώς πληρώνουν ακριβά την κάθε λανθασμένη 

πρόβλεψη, καθώς η πολλαπλασιαστική ισχύς των αποδόσεων που 

εμπεριέχεται στα index options μεγενθύνει τα περιθώρια κερδών ή ζημίας 

σε σχέση με τις απευθείας τοποθετήσεις ανάλογων κεφαλαίων σε μετοχές. 

Οι hedgers έχουν ήδη επενδυτική θέση στη χρηματιστηριακή αγορά των 

μετοχών και η προσπάθειά τους επικεντρώνεται στην απομάκρυνση 

ενδεχόμενων δυσμενών εκπλήξεων από τις κινήσεις των τιμών των 

μετοχών. Η εξασφάλιση που απολαμβάνουν οι hedgers μέσω των index 

options έναντι της απώλειας μέρους του χαρτοφυλακίου μετοχών τους 

πληρώνεται με την παραχώρηση μέρους της δυνατότητας να 

συμμετάσχουν στα κέρδη που προκύπτουν από τις ανοδικές κινήσεις των 

τιμών των μετοχών. Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι στην πράξη το 

χρηματιστήριο παραγώγων αποτελεί μια αγορά όπου το 

διαπραγματευόμενο προϊόν είναι ο επενδυτικός κίνδυνος. Οι 

συμμετέχοντες επενδυτές σε index options που βρίσκονται στις δύο 

πλευρές της αγοράς ουσιαστικά ανταλλάσσουν τον επενδυτικό κίνδυνο 

ενδεχόμενης πτώσης των τιμών των μετοχών που συνθέτουν τον δείκτη, 

με αντίτιμο ένα μερίδιο στα κέρδη ενδεχόμενης ανόδου των τιμών των 

μετοχών. Οι αγοραστές κάθε συμβολαίου index option πληρώνουν το 

σύνολο των πωλητών (εκδοτών) του ιδίου συμβολαίου για να τους 

μεταβιβάσουν τον επενδυτικό κίνδυνο από δυσμενή κίνηση του δείκτη 

και μείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου των μετοχών τους. Έτσι, το
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συνολικό όφελος της μιας πλευράς της αγοράς σε κάθε συμβόλαιο index 

option, που αντιπροσωπεύει ένα στοίχημα για τη μελλοντική πορεία του 

δείκτη, ισούται με τις συνολικές απώλειες των συμβαλλομένων 

επενδυτών.

4.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΑ ΤΩΝ INDEX OPTIONS

Τα index options συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήματα σχετικά με 

την απευθείας διαπραγμάτευση σε μετοχές.

♦ Δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μεταβολές των τιμών των 

μετοχών απαιτώντας πολύ χαμηλότερα κεφάλαια, σε σχέση με 

απευθείας τοποθετήσεις στις μετοχές του δείκτη.

♦ Μπορούν να ενισχύσουν τα έσοδα ενός χαρτοφυλακίου μετοχών, 

εισπράττοντας το premium από την πώληση συμβολαίων.

♦ Επιτρέπουν με μία μόνο επενδυτική κίνηση την έκθεση σε ένα 

ευρύ φάσμα μετοχών με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που 

περιλαμβάνονται στο δείκτη, επιτυγχάνοντας διασπορά του 

επενδυτικού κινδύνου, που θα ήταν πρακτικά πολύ δύσκολο εώς 

αδύνατο, να επιτευχθεί με απ ευθείας αγοραπωλησίες μετοχών.

♦ Ως αποτέλεσμα, το κόστος προμηθειών σε σχέση με τη συνολική 

αξία των μετοχών που αντιπροσωπεύει το συμβόλαιο είναι 

ιδιαίτερα χαμηλό.

Το επίπεδο του κινδύνου που αναλαμβάνει ο επενδυτής με την 

τοποθέτησή του σε index option είναι γνωστό εκ των προτέρων. Στην 

περίπτωση της αγοράς index option η ενδεχόμενη ζημία δεν υπάρχει 

περίπτωση να ξεπεράσει το επενδεδυμένο κεφάλαιο.

ΠΛΡΛΓΩΓΛ ΧΡΙΙΜΛΤΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΛ ΠΡΟΪΟΧΤΛ - ΧΡΙΙΜΛΊΊΣΤΙΙΡΙΛΚΙ] ΛΙΌΡΛ ΠΑΡΛΓΩΓΩΧ
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4.8 ΕΠΕΝΛ ΥΤίΚΟΙ ΚΙΝΑ ΥΝΟΙ ΤΩΝ INDEX OPTIONS

Πέρα από τα πλεονεκτήματά τους, τα index options 

περιλαμβάνουν σημαντικά αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο, ο οποίος τα 

καθιστά ακατάλληλα για πολλούς επενδυτές. Όσοι μετέχουν σε αγορές 

index options πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ξεκάθαρους επενδυτικούς 

στόχους, που συμβαδίζουν με την οικονομική τους κατάσταση και να 

έχουν σχεδιάσει τον τρόπο δράσης τους για την επίτευξη αυτών των 

στόχων. Η επιτυχής χρήση παραγώγων επενδυτικών εργαλείων 

προϋποθέτει τη θέληση από την πλευρά των επενδυτών να μάθουν τι 

ακριβώς είναι αυτά τα προϊόντα, πως δουλεύουν και ποιοι κίνδυνοι 

ελλοχεύουν σε κάθε τοποθέτηση.

Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις επενδύσεις σε index options 

διαφέρουν ριζικά μεταξύ αγοραστών (κατόχων) και πωλητών (εκδοτών). 

Οι αγοραστές δεν πρέπει να αγνοούν τους παρακάτω βασικούς κανόνες:

♦ Υπάρχει κίνδυνος απώλειας του συνόλου των επενδεδυμένων 

κεφαλαίων, ακόμη και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, εάν 

δημιουργηθούν συνθήκες που εμπεριέχουν έντονα το στοιχείο 

της υπερβολής, όπως ένας αγοραστικός ενθουσιασμός ή μια 

έντονη τάση ρευστοποίησης κερδών.(Φυσικά, τα περιθώρια για 

επίτευξη κερδών είναι επίσης πολύ μεγάλα). Ο μεγάλος βαθμός 

μόχλευσης στα επενδεδυμενα κεφάλαια που προσδίδουν τα 

index options σημαίνει ότι μια μικρή μόνο κίνηση του δείκτη του 

χρηματιστηρίου μεταφράζεται σε σημαντική ποσοστιαία 

μεταβολή της αξίας του παραγώγου προϊόντος.

♦ Ο κίνδυνος ζημιάς των κατόχων options αυξάνεται κατακόρυφα 

όσο πλησιάζει η ημερομηνία εξάσκησης και η τρέχουσα τιμή του 

δείκτη σε σχέση με την τιμή εξάσκησης εξακολουθεί να είναι

1ΙΑΡΑΙΩΓΑ XPI1MAT00IK0S0UIKA ΠΡΟΪΟΧΤ1 - \PII\tAΠΣΤΙΙΡΙΑΚΙΙΑΓΟΡΑ 11ΛΡΑΓΩΡΩΧ
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δυσμενής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου διαφαίνεται ότι 

το συμβόλαιο θα λήξει χωρίς να αποδίδει καθόλου αξία στον 

κάτοχό του, η καλύτερη στρατηγική είναι η μεταπώληση του 

index option και η πραγματοποίηση έστω μικρού εσόδου, για να 

περιοριστούν οι συνολικές απώλειες.

♦ Το γεγονός ότι τα index options απαξιώνονται εντελώς μετά την 

ημερομηνία εξάσκησης τους σημαίνει ότι οι κάτοχοί τους πρέπει 

να έχουν προβλέψει σωστά , όχι μόνο την κατεύθυνση της 

μεταβολής του χρηματιστηριακού δείκτη αλλά και τον χρονικό 

ορίζοντα στον οποίο θα συντελεστεί αυτή η μεταβολή. Αντίθετα, 

στις επενδύσεις απευθείας σε μετοχές ή ένα καλάθι μετοχών, η 

ζημία (αλλά και το κέρδος) μπορεί να αποφευχθεί ή να 

περιοριστεί εάν ο επενδυτής αποφασίσει (και έχει την 

απαιτούμενη οικονομική ευχέρεια) να διακρατήσει το 

χαρτοφυλάκιό του για διάστημα στο οποίο οι τιμές των μετοχών 

θα ξανακινηθούν ευνοϊκά.

♦ Πρακτικά, η διαμόρφωση και ακολούθως η διατήρηση 

χαρτοφυλακίου μετοχών με απόδοση, η οποία παρακολουθεί 

πλήρως την απόδοση του δείκτη, είναι εξαιρετικά δύσκολη και 

απαιτεί συνεχείς αγοραπωλησίες στο χρηματιστήριο μετοχών. Η 

αναπόφευκτη αντιστοιχία της απόδοσης του δείκτη και του 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου μετοχών, σημαίνει ότι δεν είναι 

δυνατόν να υπάρξει στην πράξη πλήρης κάλυψη της επενδυτικής 

θέσης σε index options και πλήρης αντιστάθμιση του 

επενδυτικού κινδύνου.

Στην περίπτωση της έκδοσης (πώλησης) index options, οι επενδυτές 

πρέπει να έχουν τα ακόλουθα ζητήματα στο μυαλό τους :
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♦ Ο εκδότης καλυμμένου call απεμπολεί τη δυνατότητα να 

κερδίσει από την άνοδο του δείκτη σε επίπεδα πάνω από την 

τιμή εξάσκησης, όπως θα έκανε εάν δεν είχε εκδώσει το 

συμβόλαιο. Όμως, εξακολουθεί να διακινδυνεύει να χάσει 

χρήματα εάν τελικά μειωθούν οι τιμές των μετοχών και ο 

δείκτης κινηθεί κάτω από την τιμή εξάσκησης προτού 

ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του συμβολαίου.

♦ Ο εκδότης ακάλυπτου call κινδυνεύει να χάσει απεριόριστα 

κεφάλαια, σε περίπτωση που ο δείκτης κινηθεί σημαντικά 

υψηλότερα από το επίπεδο εξάσκησης, καθώς το πρακτικό όριο 

ανόδου του δείκτη κατά τη διάρκεια ζωής του index option είναι 

πολύ υψηλό.

(Οι αντίστροφες συνθήκες ισχύουν στην περίπτωση των put index 

options).

♦ Η επενδυτική μόχλευση που εμπεριέχεται σε κάθε θέση σε index 

option με τη μεγέθυνση των μεταβολών των premium σε σχέση 

με τις μεταβολές του δείκτη, σημαίνει ότι η τοποθέτηση σε index 

option έχει σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου από ό,τι η 

πώληση “αέρα” στις μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη.

♦ Πρακτικά είναι δύσκολη η διαμόρφωση ενός επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου μετοχών, το οποίο θα παρακολουθεί την αξία 

του δείκτη και θα παίζει το ρόλο της κάλυψης ενός index option 

που έχει εκδοθεί από τον ίδιο επενδυτή. Έτσι, οι πωλήσεις index 

options ουσιαστικά ισοδυναμούν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 

βαθμό, με πωλήσεις ακάλυπτων παραγώγων συμβολαίων.

Με δεδομένο ότι στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επισήμως δεν 

επιτρέπεται το “short - selling”, δηλαδή η ανοικτή πώληση τίτλων που ο
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επενδυτής δεν κατέχει η λειτουργία του χρηματιστηρίου παραγώγων 

προσδιορίζει μια νέα διάσταση στην έννοια κυρίως του πωλητή. Στο 

χρηματιστήριο των μετοχών οι επενδυτές έχουν μόνο την επιλογή να 

επενδύσουν σε τίτλους και έτσι να συμμετάσχουν στις ανοδικές και στις 

καθοδικές κινήσεις των τιμών των μετοχών, ή να απέχουν εντελώς από 

τις εξελίξεις, έχοντας πωλήσει τους τίτλους που διέθεταν . Αντίθετα στο 

χρηματιστήριο των παραγώγων οι πωλητές index options δεν είναι 

αμέτοχοι των εξελίξεων και των αποδόσεων, καθώς αποτελούν τη μία από 

τις δύο πλευρές της αγοράς, εκδίδοντας τίτλους και καταγράφοντας έτσι 

κέρδη ή ζημίες για την επενδυτική επιλογή τους. Πρέπει να γίνει 

αντιληπτό, ότι σε αντίθεση με το χρηματιστήριο μετοχών, στις αγορές 

παραγώγων, το άθροισμα της απόδοσης των αγοραστών και των πωλητών 

σε κάθε επενδυτική θέση είναι μηδέν. Δεδομένου ότι κάθε αγοραστής έχει 

σαν απόλυτο “ταίρι” κάποιον πωλητή, με τον οποίο η θέση παραμένει 

ανοικτή εώς ότου το συμβόλαιο κλείσει με αντίθετη πράξη ή με άσκηση 

δικαιώματος, τα συνολικά κέρδη της μιας πλευράς της αγοράς 

πληρώνονται από τις ζημίες της αντισυμβαλλόμενης πλευράς.

4.9 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η σωστή πρόβλεψη των μεταβολών των τιμών, ως γνωστόν, 

αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας στις χρηματιστηριακές 

επενδύσεις σε μετοχές. Στην περίπτωση των index options, αυτή η 

ικανότητα προσφέρει μέρος μόνο της δυνατότητας επίτευξης κερδών, 

καθώς η ταχύτητα με την οποία κινούνται τα premium μεταβάλλει άρδην 

το σκηνικό από μέρα σε μέρα.

ΠΛΡΜΩΓΛ ΧΡΙΙΜΑΊΌΟΙΚΟΧΟΜΙΚΑ ΓΙΡΟΪΟΧΤΑ - XPlIXfΑΤΙΣΤΙΙΡΙΑΚΙΙΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΙΩΙΏΧ
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Έτσι, η διακράτηση μιας κερδοφόρου θέσης, προκειμένου να 

επιτευχθεί ακόμη υψηλότερη απόδοση, μπορεί να εξανεμίσει τα κέρδη, 

ενώ η παραμονή σε μια ζημιογόνο θέση, με την ελπίδα αντιστροφής των 

αρνητικών συνθηκών, ενδέχεται να καταλήξει σε απώλεια σημαντικών 

κεφαλαίων.

Οι επενδυτές σε index options πρέπει να έχουν μεγάλη πειθαρχία 

στις κινήσεις τους και να ακολουθούν τους παρακάτω κανόνες :

♦ Οι επενδύσεις σε index options πρέπει να γίνονται όταν υπάρχει 

πεποίθηση, όχι όταν υπάρχει αισιοδοξία. Η αισιοδοξία 

σχετίζεται με την προσδοκία των βέλτιστων επενδυτικών 

συνθηκών, ενώ η εμπιστοσύνη αφορά στη γνώση των 

κατάλληλων χειρισμών, όταν οι καταστάσεις είναι κατώτερες 

των προσδοκιών. Είναι προτιμότερο να μένουμε έξω από μία 

θέση σε index options εάν δεν υπάρχει σαφής άποψη για την 

αγορά. Επίσης, επενδύουμε σε index options μόνο κεφάλαια τα 

οποία μας περισσεύουν και δεν διακινδυνεύουμε τις οικονομίες, 

που δύσκολα αναπληρώνονται.

Ένας κλασικός κανόνας είναι ότι τα index options δεν πρέπει να 

απορροφούν πάνω από 10% των συνολικών επενδυτικών κεφαλαίων.

♦ Οι επενδυτές πρέπει να προαποφασίζουν τους επενδυτικούς 

στόχους και να σχεδιάζουν το κλείσιμο της επενδυτικής θέσης. 

Οι επενδυτικού στόχοι και τα περιθώρια απώλειας κεφαλαίων 

που θα τεθούν πρέπει να είναι ρεαλιστικά και να τηρούνται 

αυστηρά, χωρίς το στοιχείο της ελπίδας που επηρεάζει την 

απόφαση για τη διατήρηση ή την έξοδο από μια επενδυτική 

θέση. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής μπορεί να ξεκινήσει 

θέτοντας έναν στόχο κέρδους 25% και ένα όριο απώλειας 10% 

των κεφαλαίων του.
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♦ Οι επενδυτές πρέπει να εξασκηθούν πριν επενδύσουν. Μέχρι να 

αποκτηθεί εμπειρία στις τοποθετήσεις σε index options καλό 

είναι να πραγματοποιηθούν αρκετές “ ασκήσεις επί χάρτου” από 

τους επίδοξους επενδυτές, με την παρακολούθηση σε ημερήσια 

βάση της διαμόρφωσης της απόδοσης μιας γκάμας εναλλακτικών 

θέσεων σε συμβόλαια index options. Το αποτέλεσμα σίγουρα θα 

βοηθήσει στην αντίληψη από τον επενδυτή της δυναμικής κάθε 

εναλλακτικής τοποθέτησης και των ρυθμών μεταβολής της 

απόδοσης.

4.10 ΕΠΕΝΑ ΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑ ΤΉΓΪΚΕΣ ΣΕ INDEX OPTIONS

Οι περισσότεροι επενδυτές θέλουν να απαλλαγούν από τον κίνδυνο 

πτώσης των τιμών των μετοχών. Η αντιστάθμιση του κινδύνου αυτού 

κάνει αναγκαία τη δημιουργία μιας θέσης σε index options, η οποία να 

δημιουργεί κέρδη από την πτώση των τιμών των μετοχών και συνεπώς 

από την πτώση του δείκτη, ώστε να ισοφαρίζει τις απώλειες στο 

χαρτοφυλάκιο μετοχών. Οι δύο απλούστερες στρατηγικές γι'αυτό το 

σκοπό είναι η έκδοση (πώληση) “καλυμμένων” call index options και η 

αγορά “προστατευτικών” put index options.

4.10.1 Πώληση “ καλυμμένων “ Call ( Covered Call Writing)

Η έκδοση (πώληση) call index options από τους κατόχους 

χαρτοφυλακίου μετοχών θεωρείται από τις πλέον συντηρητικές 

στρατηγικές.

Αποφέρει το έσοδο του premium και συνιστάται σε περιπτώσεις 

όπου αναμένεται σχετικά μικρή πτώση ή ακόμη και στασιμότητα στον 

χρηματιστηριακό δείκτη για τη διάρκεια της ζωής του συμβολαίου. Εάν

ΠΛΡΑΓΩΓΑ XPmtATOOlKOXOSflKA ΠΡΟΪΟΧΤΑ - ΧΡΠΜΛΤΙΙΎΗΡΙΑΚΙΙ ΑΙΏΡΑ ΠΑΡΑΓΩΙΩΧ

70



ΠΑΡΑΓΩ! I ΧΡΙΙΜΑΤΟΟΙΚΟΧΟΧΠΚΑ ΠΡΟΙΟΧΤΑ - ΧΡΠΧ!ΑΠΓΓΙΙΡ/ΑΚΠ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩ/ΩΧ

τα συμβόλαια λήξουν ελαφρά out of the money, δηλαδή ο δείκτης βρεθεί 

λίγο κάτω από την τιμή εξάσκησης, χωρίς να δημιουργηθούν συνθήκες 

για επικερδή εξάσκηση από την πλευρά του αγοραστή, το premium 

ξεπερνά ή απλώς αντισταθμίζει την απώλεια της αξίας του 

χαρτοφυλακίου των μετοχών του πωλητή.

Εάν η πτώση του δείκτη είναι αρκετά σημαντική, τότε το premium 

που εισπράχθηκε, απλά περιορίζει τις απώλειες του χαρτοφυλακίου των 

μετοχών από την πτώση των τιμών τους.

COVERED CALL WRITING

Χρηματιστηριακές συνθήκες : Ο επενδυτής προβλέπει μικρή πτώση του 

δείκτη.

Στόχος : Προστασία της αξίας του χαρτοφυλακίου μετοχών από μικρή 

πτώση των τιμών τους και εξασφάλιση κερδών από ενδεχόμενη 

σταθερότητα του δείκτη.

Επενδυτική στρατηγική : Πώληση call index options.

Επενδυτικός κίνδυνος / απόδοση : Εάν οι προβλέψεις για πτώση του 

δείκτη δικαιωθούν, η απώλεια της αξίας του χαρτοφυλακίου μετοχών θα 

αναπληρωθεί από το εισόδημα που έχει εισπραχθεί από την πώληση των 

συμβολαίων. Στην περίπτωση όπου ο δείκτης κινηθεί ανοδικά, τα 

περιθώρια επίτευξης κεφαλαιακών κερδών στο χαρτοφυλάκιο μετοχών 

περιορίζονται από τις απώλειες που θα προκόψουν μετά την εξάσκηση 

του call index option από τον αγοραστή του. Ουσιαστικά ο κίνδυνος 

αυτής της στρατηγικής είναι η παραχώρηση μέρους των κεφαλαιακών 

κερδών, στην περίπτωση που σημειωθεί μεγάλη άνοδος των τιμών των 

μετοχών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Ένας επενδυτής διαθέτει χαρτοφυλάκιο blue chip 

μετοχών που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE/ASE-20. Αξίας 70
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εκατομμυρίων δραχμών . Πουλάει τέσσερα συμβόλαια call πάνω στον 

δείκτη με τιμή εξάσκησης 1800 μονάδες και συνολικής αξίας 72 

εκατομμυρίων δραχμών (4 συμβόλαια επί τιμή εξάσκησης 1800 μονάδες 

επί πολλαπλασιαστή 10.000 δραχμές = 72 εκατ. Δραχμές). Τα συμβόλαια 

έχουν διάρκεια ζωής έξι μήνες και ο επενδυτής περιμένει την αγορά να 

σημειώσει μικρή πτώση στη διάρκεια αυτής της περιόδου σχετικά με το 

τρέχον επίπεδο του δείκτη, που είναι επίσης 1800 μονάδες (δηλαδή ο 

επενδυτής πούλησε συμβόλαια που είναι at the money).

Σύμφωνα με τη φόρμουλα Black & Scholes, υποθέτοντας μια μέση 

ετήσια διακύμανση 25% για τον δείκτη και ετήσιο επιτόκιο Δημοσίου 

11% το premium του κάθε call index option που εκδόθηκε πρέπει να είναι 

περίπου 1,73 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή ο επενδυτής θα εισπράξει 

6,92 εκ. δρχ. συνολικά για τα τέσσερα συμβόλαια.

Περίπτωση 1η : Έστω ότι στη λήξη του συμβολαίου ο δείκτης έχει 

υποχωρήσει 5,6 % στις 1700 μονάδες. Θεωρώντας ότι το χαρτοφυλάκιο 

των μετοχών έχει απαξιωθεί σε απόλυτη αναλογία με τον δείκτη, η αξία 

του χαρτοφυλακίου από τα 70 εκατομμύρια δρχ. έχει κατέβει στα 66,1 

εκατομμύρια. Τα call index options είναι out of the money για τον 

αγοραστή τους και έτσι ο επενδυτής του παραδείγματος μας διατηρεί 

ακέραια τα 6,92 εκατ. Που εισέπραξε από την πώληση τους, ανεβάζοντας 

τη συνολική αποτίμηση της θέσης του στα 73,02 εκατ. δρχ. 

(66,1+6,92=73,02). Η πτώση του δείκτη από τις 1800 μονάδες στις 1700 

του απέφερε κέρδος λίγο παραπάνω από 3 εκατομμύρια δρχ.., ξεκινώντας 

από κεφάλαιο 70 εκατ. δρχ.

Περίπτωση 2η : Ο επενδυτής έπεσε αρκετά έξω στις προβλέψεις του για 

μικρή υποχώρηση τιμών και ο δείκτης έπεσε 13,4% στις 1550 μονάδες 

στη λήξη. Το χαρτοφυλάκιο μετοχών τώρα αξίζει 60,5 εκ. δρχ. (70 

εκατομμύρια - 13,4%) αλλά και πάλι δεν υπάρχει εξάσκηση του
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δικαιώματος των συμβολαίων από τον αγοραστή και επομένως η 

συνολική αποτίμηση είναι 67,42 εκατομμύρια ( 60,5+6,92=67,42). Η 

ζημία είναι μόλις 2,58 εκατομμύρια ή ποσοστό 3,7% έναντι 13,4% του 

δείκτη.

Περίπτωση 3η : Ο δείκτης κέρδισε 200 μονάδες ή 11,1% και κυμάνθηκε 

στις 2000 μονάδες. Η εξάσκηση ήταν επικερδής για τους αγοραστές των 

συμβολαίων, καθώς το premium τους έφτασε τα 2 εκατομμύρια δραχμές 

το καθένα (2000-1800 μονάδες = 200 επί τον πολλαπλασιαστή = 2 εκατ. 

δρχ.) και το σύνολο της ζημίας του επενδυτή μας φτάνει τα 8 εκατ. δρχ. (4 

συμβόλαια επί 2 εκατ.). Όμως έχουν ήδη εισπραχθεί 6,92 εκατ. δρχ. από 

την πώληση των συμβολαίων και έτσι η καθαρή ζημία στα index options 

περιορίζεται στα 1,08 εκατ. (8-6,92=1,08). Έτσι, η τελική αποτίμηση του 

επενδυτή είναι περίπου 76,7 εκατ. δρχ. καθώς το χαρτοφυλάκιο των 

μετοχών έχει ανατιμηθεί σε 77,8 εκατομμύρια δραχμές. 

(70+11,1 %=77,8-1,08=76,72). Η συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου 

περιορίστηκε σε 9,6% έναντι 11,1% του δείκτη.

4.10.2 Αγορά Προστατευτικών Put (Protective Put Buying)

Η αγορά protective put index option ενδείκνυται όταν προβλέπεται 

σημαντική πτώση στις τινές των μετοχών και ισοδυναμεί με την αγορά 

ασφάλισης κατά αυτού του ενδεχομένου. Η αντιστάθμιση του 

επενδυτικού κινδύνου μέσω της αγοράς προστατευτικών put index options 

ασφαλίζει το ελάχιστο επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσει η αξία του 

χαρτοφυλακίου των μετοχών. Παράλληλα, ο επενδυτής δεν παραιτείται 

των περιθωρίων επίτευξης κερδών στο χαρτοφυλάκιό μετοχών του από 

τυχόν άνοδο των τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο.
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PROTECTIVE PUT BUYING

Χρηματιστηριακές συνθήκες : Ο επενδυτής προβλέπει σημαντική 

πτώση του δείκτη.

Στόχος : Προστασία της αξίας του χαρτοφυλακίου μετοχών από μεγάλη 

πτώση των τιμών τους.

Επενδυτική στρατηγική : Αγορά put index options 

Επενδυτικός κίνδυνος / απόδοση : Η απώλεια της αξίας του 

χαρτοφυλακίου μετοχών από την κάθοδο των τιμών τους θα ισοσκελιστεί 

από την υπεραξία που θα δημιουργηθεί στο premium των συμβολαίων 

που αγόρασε ο επενδυτής. Εάν τελικά ο δείκτης δεν πέσει, ο επενδυτής 

κερδίζει από την άνοδο των τιμών των μετοχών που έχει στο 

χαρτοφυλάκιό του και απλώς χάνει το premium που κατέβαλε για να 

αποκτήσει το συμβόλαιο που απαξιώθηκε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Στην περίπτωση που ο επενδυτής του προηγούμενου 

παραδείγματος επιλέξει των αγορά put index options, διότι πιστεύει ότι η 

αγορά οδεύει προς σημαντική πτώση, θα χρειαστεί να αγοράσει τέσσερα 

συμβόλαια με τιμή εξάσκησης 1800 μονάδες. Η φόρμουλα Black & 

Scholes, με βάση τις ίδιες υποθέσεις για τη διάρκεια του συμβολαίου, τα 

επιτόκια και τη νευρικότητα της αγοράς, μας αποδεικνύει ότι το premium 

του συμβολαίου put είναι περίπου 830.000 δραχμές, δηλαδή σύνολο 3,32 

εκατομμύρια δραχμές.

Περίπτωση 1η :0 δείκτης καταλήγει στις 1700 μονάδες, με πτώση 5,6 % 

Τα συμβόλαια αξίζουν 1 εκατομμύριο το καθένα (100 μονάδες 

εσωτερικής αξίας επί πολλαπλασιαστή ) σύνολο 4 εκατομμύρια. 

Έχοντας καταβάλει 3,32 εκατ. για την αγορά τους, το κέρδος είναι 0,68 

εκατ. Το χαρτοφυλάκιο μετοχών έχει απαξιωθεί στα 66,1 εκατ. δρχ. άρα η 

συνολική αποτίμηση είναι 66,78 εκατ. και οι απώλειες είναι της τάξης του 

4,6%.
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Περίπτωση 2η : Ο δείκτης βρίσκεται στις 1550 μονάδες και τα 

συμβόλαια αξίζουν 2,5 εκατ. έκαστο (1800-1550=250 μονάδες επί 

πολλαπλασιαστή), δηλαδή 10 εκατομ. συνολικά.. Το καθαρό κέρδος στα 

put index options είναι 6,68 εκατ. (10-3,32=6,68). Η συνολική αποτίμηση 

είναι 72,78 εκατ. (χαρτοφυλάκιο 66,1+ option 6,68= 72,78) και το κέρδος 

2,78 εκατομμύρια ή περίπου 4% έναντι πτώσης 13,4% του δείκτη. 

Περίπτωση 3η : Στις 2000 μονάδες του δείκτη τα put index options με 

τιμή εξάσκησης στις 1800 μονάδες είναι παντελώς άχρηστα. Ο επενδυτής 

μας βλέπει την αποτίμησή του χαρτοφυλακίου μετοχών του να έχει 

σκαρφαλώσει στα 77,78 εκατομμύρια αλλά παράλληλα έχει απολέσει τα 

3,32 εκατ. που κόστισαν τα συμβόλαια. Η τελική αποτίμηση του στα 

74,46 εκατ. (77,78-3,32=74,46) διαμορφώνει την απόδοσή του στα 4,46 

εκατ.δρχ. ή 6,4% την ίδια περίοδο που ο δείκτης κέρδισε 11,1%.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο επενδυτής που χρησιμοποιεί 

πωλήσεις καλυμμένων call ή αγορές προστατευτικών put index option 

καταφέρνει να προστατέψει αποτελεσματικά το κεφάλαιο που έχει 

επενδύσει σε μετοχές παρά τις δυσμενείς κινήσεις των τιμών των 

μετοχών. Ανάλογα με την τελική διαμόρφωση της εσωτερικής αξίας των 

index options από το επίπεδο του δείκτη σε σχέση με την τιμή εξάσκησης, 

τα συμβόλαια εξασφαλίζουν σημαντικά πρόσθετα έσοδα και υπεραξίες 

που αντισταθμίζουν μερικώς ή ολικώς, ή ακόμη και υπερβαίνουν τις 

μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μετοχών. Στο παράδειγμα που 

χρησιμοποιήθηκε παραπάνω, ο επενδυτής επέλεξε να καλύψει πλήρως τα 

κεφάλαιά του που είναι επενδυμένα σε μετοχές, προβαίνοντας στην αγορά 

μεγάλης ποσότητας συμβολαίων index options, τα οποία σημειωτέον ήταν 

at the money. Ο επενδυτής θα μπορούσε κάλλιστα να διαμορφώσει με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους το προφίλ απόδοσης - κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου του. Παραδείγματος χάριν, ίσως να είχε επιλέξει
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μικρότερη ποσότητα συμβολαίων για να αποκτήσει μερική μόνο κάλυψη 

του μετοχικού του χαρτοφυλακίου. Με αυτόν τον τρόπο θα είχε 

μεγαλώσει τα περιθώρια συμμετοχής σε ανοδική πορεία των τιμών των 

μετοχών με αντάλλαγμα τη χαμηλότερη εξασφάλιση της αποτίμησης του 

χαρτοφυλακίου σε ενδεχόμενη πτώση του δείκτη. Παράλληλα, θα είχε 

μειώσει την ανάγκη χρηματοδότησης του περιθωρίου του, καθώς η αξία 

των συμβολαίων και το premium θα ήταν χαμηλότερα. Επίσης θα 

μπορούσε να επιλέξει διαφορετικές τιμές εξάσκησης, ώστε να 

μετακινήσει τα πεδία τιμών τα οποία προσδιορίζουν το επίπεδο 

προστασίας της αξίας του χαρτοφυλακίου μετοχών και τη δυνατότητα 

αποκόμισης κερδών.
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ΠΛΡΛΓΟΓΛ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ



ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο νέος χρηματιστηριακός νόμος (ν. 2533/1997) εισάγει σημαντικές 

τροποποιήσεις σε ισχύουσες διατάξεις, προβλέπει τη δημιουργία και 

λειτουργία χρηματιστηρίου παραγώγων στην Αθήνα και αναμορφώνει 

σημαντικά το Συνεγγυητικό. Επιπλέον, ο νέος νόμος προνοεί τη 

δημιουργία νέας παράλληλης αγοράς αξιών αναδυόμενων αγορών και 

νέας αυτοποιημένης αγοράς αξιών σταθερού εισοδήματος, και στις δύο 

παραπάνω περιπτώσεις στα πλαίσια του Χ.Α.Α.

Στο πρώτο μέρος του νέου νόμου περιέχονται οι διατάξεις που 

αφορούν στη σύσταση και λειτουργία Χρηματιστηρίου Παραγώγων 

Αθηνών (Χ.Π.Α.) και στο οποίο θα αναφερθώ ειδικότερα , μια και το 

θέμα αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι ακριβώς αυτή η νέα για την 

Ελλάδα αγορά.

Για τον ερχόμενο Απρίλιο έχει προσδιοριστεί, σύμφωνα με τον 

ισχύοντα προγραμματισμό, η έναρξη της κανονικής λειτουργίας της νέας 

Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, του Χρηματιστηρίου Παραγώγων 

Αθηνών ή ADEX, όπως είναι η ονομασία με την οποία το νέο 

χρηματιστήριο θα πάρει τη θέση του στη διεθνή αγορά ανάμεσα στα άλλα 

χρηματιστήρια. Όπως ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα επισήμως ο 

πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών κ.Π. Αλεξάκης σε 

συνέντευξή στο “ ΒΗΜΑ” 30, το πρόγραμμα για τη λειτουργία του 

Χ.Π.Α. περιλαμβάνει την πιλοτική έναρξη λειτουργίας του τον ερχόμενο 

Ιανουάριο με στόχο την κανονική λειτουργία του με τα πρώτα προϊόντα 

μέσα στον Απρίλιο. “ Η ύπαρξη επίσημης χρηματιστηριακής αγοράς 

παραγώγων προϊόντων θα συμβάλει στην εξομάλυνση των έντονων
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διακυμάνσεων και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών” αναφέρει ο κ. 

Αλεξάκης και συμπληρώνει : “ Η δημιουργία οργανωμένης αγοράς 

παραγώγων προϊόντων αποτελεί βήμα βελτίωσης και ολοκλήρωσης της 

ελληνικής αγοράς κεφαλαίου που - μεταξύ άλλων - θα την καταστήσει 

ελκυστικότερη και στους ξένους επενδυτές και θα συμβάλει θετικά και 

στην ελληνική οικονομία”.

Τον ερχόμενο μήνα πρόκειται να καθορισθούν οι προϋποθέσεις 

βάση των οποίων θα επιλεγούν τα μέλη του Χρηματιστηρίου 

Παραγώγων, δηλαδή οι εταιρίες οι οποίες θα έχουν δικαίωμα να 

διεκπεραιώνουν εντολές αγοραπωλησιών σε παράγωγα προϊόντα. Βασικό 

μέλημα της διοίκησης του ΧΠΑ είναι η στελέχωση και η οργάνωση του 

νέου χρηματιστηρίου, το οποίο από το ξεκίνημά του θα λειτουργήσει 

πλήρως ηλεκτρονικά όπως συμβαίνει σήμερα σ'όλες τις ανάλογες αγορές 

διεθνώς. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η έναρξη της λειτουργίας του 

Χρηματιστηρίου Παραγώγων είναι συνδεδεμένη πρακτικά και απολύτως 

εξαρτώμενη από διαδικασίες οργάνωσης και και εκσυγχρονισμού του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αποϋλοποίησης των μετοχών και η παραλαβή του ΟΑΣΗΣ, του νέου 

ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών του ΧΑΑ, αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας του ΧΠΑ. Τα δύο πρώτα 

προϊόντα που θα είναι διαθέσιμα σε Έλληνες και ξένους επενδυτές μέσω 

του χρηματιστηρίου έχει καθορισθεί ότι θα είναι τα συμβόλαια 

μελλοντικής εκκαθάρισης (futures) με βάση τον δείκτη FTSE/ASE 20 και 

παράγωγο προϊόν που θα έχει σχέση με τον δανεισμό των τίτλων, το 

οποίο θα βοηθήσει τη λειτουργία και της χρηματιστηριακής αγοράς 

αξιών.30 31

IMP M ill Λ ΧΡΗΜΑ TΟΟΙΚΟ \ 0.1 ΙΙΚΛ ΠΡΟΪΟΧΤΑ - ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΙΙΡΙ1Α7/ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΙ ΩΓΩΧ

30 “ΤΟ ΒΗΜΑ” Δ7 , 13 Σεπτεμβρίου 1998
31 “ΤΟ ΒΗΜΑ” Δ7 , 13 Σεπτεμβρίου 1998
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ΙΙΑΡΑΙΩΙA XPIIUATOOIKOSOMIKA 1ΙΡΟΪΟΧΤ I - XPff\f 1Τ!ΣΓ11 PI IKIIA1 'OP I ΙΙΑΡΑΙΩΙ ΩΧ

5.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών είναι ανώνυμη εταιρία με 

σκοπό την οργάνωση και υποστήριξη των συναλλαγών στη 

χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων32, ενώ σκοπός της Εταιρίας 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων είναι η συμμετοχή στις 

συμβάσεις που συνάπτονται στο ΧΠΑ, η εκκαθάριση των συναλλαγών 

αυτών και η διασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης εκ μέρους των 

συμβαλλομένων μερών των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 

συναλλαγές αυτές. Τον έλεγχο και την εποπτεία επί της λειτουργίας του 

ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ, ως προς την τήρηση των σχετικών διατάξεων και 

της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς, ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Το μετοχικό κεφάλαιο του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών 

ανέρχεται σε 3 δις δρχ. και της ΕΤΕΣΕΠ σε 8 δις δρχ.. Βασικοί μέτοχοι 

των δύο εταιριών είναι το ΧΑΑ με συμμετοχή 35% σε κάθε εταιρία, οι 

Τράπεζες με συμμετοχή 28%στο ΧΠΑ και 30% στην ΕΤΕΣΕΠ, οι 

εταιρίες - μέλη του ΧΑΑ με συμμετοχή 14% και 9% αντίστοιχα, το 

Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών με συμμετοχή 14% στο ΧΠΑ και 1,1% στην 

ΕΤΕΣΕΠ, οι θεσμικοί επενδυτές με συμμετοχή 7% στο ΧΠΑ και και 

4,4% στην ΕΤΕΣΕΠ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ,ε συμμετοχή 10% 

στην ΕΤΕΣΕΠ και το ΧΠΑ με συμμετοχή 9% στην ΕΤΕΣΕΠ. Η ίδρυση 

και λειτουργία του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ αποτελεί ουσιαστικό βήμα για 

τη διεύρυνση και την ανάπτυξη της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς και 

αποβλέπει στη συμπλήρωση των επιλογών των Ελλήνων επενδυτών με τη 

διάθεση παραγώγων προϊόντων τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα σε 

οργανωμένη αγορά. Προς το παρόν, παράγωγα προϊόντα είναι διαθέσιμα

32 Εφημερίδα “ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ” , σελ. 11,τμήμα οικονομία, Σάββατο 12 - Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

1998
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στην Ελλάδα εκτός της Χρηματιστηριακής αγοράς, και έτσι η δημιουργία 

οργανωμένης αγοράς περιορίζει τους πιστωτικούς κινδύνους των 

επενδύσεων σε παράγωγα, βελτιώνει την πληροφόρηση και τη διαφάνεια 

των σχετικών συναλλαγών και τα καθιστά προσιτά σε ευρύτερο κύκλο 

επενδυτών.

Η οργάνωση των ΧΠΑ - ΕΤΕΣΕΠ (χώροι, εξοπλισμός, 

οργανόγραμμα, κανονισμοί λειτουργίας, θέσεις εργασίας, στελέχωση, 

στρατηγική μάρκετινγκ) θα γίνει με τη χρησιμοποίηση ξένου συμβούλου 

και συγκεκριμένα του Χρηματιστηρίου Παραγώγων της Βιέννης, ενώ 

συμμετέχει και η ΑΣΥΚ. Στους κανονισμούς λειτουργίας που 

εκπονούνται θα καθορίζονται και οι σχέσεις - υποχρεώσεις των μελών 

του ΧΠΑ και του ΕΤΕΣΕΠ. Όλη αυτή η εργασία, η προετοιμασία και η 

στελέχωση των 2 εταιριών, ο στόχος είναι να περατωθούν εώς το τέλος 

του Ιανουάριου του 1999.

Το ΧΠΑ και η ΕΤΕΣΕΠ θα στηριχθούν στο screen trading. Την 

περίοδο αυτή υλοποιείται το έργο ΟΑΣΗΣ, ένα μέρος του οποίου 

περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και 

εκκαθάρισης, για τα παράγωγα προϊόντα. Το έργα αυτό για το οποίο τώρα 

33 περατώνονται οι αναλυτικές απαιτήσεις του συστήματος, θα είναι 

έτοιμο προς το τέλος του έτους, ενώ θα ακολουθήσει και δίμηνη - 

τρίμηνη περίοδος πιλοτικής εφαρμογής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα των 

ΧΠΑ και ΕΤΕΣΕΠ θα είναι ίδια με εκείνη του ΧΠ της Σουηδίας (ΟΜΧ), 

η οποία είναι και η πληρέστερη και η πιο επιτυχημένη σήμερα. Το ΟΜΧ 

συμμετέχει στην ομάδα που εκπονεί το ΟΑΣΗΣ (Εταιρία Decision).

Εξάλλου, σε ότι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη 

στο χώρο του Χρηματιστηρίου Παραγώγων, αξίζει να σημειωθεί ότι 

σήμερα, λειτουργούν χρηματιστήρια αυτού του είδους σε 8 από τις 11

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΠΜΑΓΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΧΤΑ - ΧΡΙίΜΑΤΙΣΤΙΠΊΑΚΙΙ ΑΓΟΡΑ ΙΙΑΡΑΓΩΓΩΧ
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χώρες του ευρώ. Ο ανταγωνισμός που επικρατεί στο χώρο είναι 

εντονότατο, καθώς η εισαγωγή στην πράξη του ευρώ θα μειώσει τη 

διαφοροποίηση των προϊόντων. Το πόσο έντονος είναι ο ανταγωνισμός 

γίνεται προφανές αν σκεφτούμε ότι μετά την εισαγωγή του ευρώ θα 

υπάρχει ένα μόνο σημαντικό μακροπρόθεσμο συμβόλαιο επιτοκίου στην 

Ευρώπη, αντί των πολλών μεταξύ των διαφόρων νομισμάτων που 

υπάρχουν σήμερα , και το χρηματιστήριο εκείνο που θα ελέγχει το bund, 

που είναι η μακροπρόθεσμη δεκαετής ομολογία της Γερμανικής 

κυβέρνησης, θα ελέγχει επίσης μεγάλο μέρος των συναλλαγών 

παραγώγων προϊόντων του ευρώ.

Ο ανταγωνισμός αυτός δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μείωση 

των χρηματιστηρίων παραγώγων και σε συμμαχίες μεταξύ τους, κάτι που 

έχει αρχίσει να συμβαίνει στην πράξη. Ήδη το Γαλλικό χρηματιστήριο 

παραγώγων, το MATTIF,to οποίο είναι το τρίτο σε μέγεθος στην 

Ευρώπη, μετά το Γερμανικό DTB και το Βρετανικό LIFFE, άρχισε 

συνεργασία με τα χρηματιστήρια παραγώγων της Ισπανίας, της 

Πορτογαλίας και της Ιταλίας, καθώς και το CBOT, το αντίστοιχο 

χρηματιστήριο του Σικάγου. Παράλληλα το DTB μαζί με το SOFFEX της 

Ελβετίας δημιούργησαν από κοινού το EUREX, το οποίο συνεργάζεται 

επίσης με το CBOT. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν ότι οι δύο αυτές 

συμμαχίες ενδέχεται τελικά να καταλήξουν σε μία. Επίσης υπάρχει το 

επίσης υπάρχει το ιδιαίτερα δυναμικό χρηματιστήριο της Σουηδίας , το 

ΟΜΧ, το οποίο συνεργάζεται με άλλα Σκανδιναβικά χρηματιστήρια, ενώ 

το αντίστοιχο χρηματιστήριο της Βιέννης έχει ευρεία συνεργασία με τις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. “Το ΧΠΑ καλείται αυτή την περίοδο να 

οργανωθεί και να λειτουργήσει και παράλληλα να λάβει υπόψη του τα 

συμβαίνοντα σε άλλα χρηματιστήρια παραγώγων και κυρίως στην

ΙΙΛΡΛΙΩΙΛ ΧΡΙΙΜΑΤΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΛ ΠΡΟΪΟΧΤΛ - ΧΡΙΜΛ ΤΙΣΤΠΡ1ΙΑ//ΛΓΟΡ 1 ΙΙΛΡΛΙ ΩΙ ΩΧ

33 Εφημερίδα “Ισοτιμία”, σελ. 19, Σάββατο 1 - Κυριακή 2 Αύγουστου 1998
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Ευρωπαϊκή ένωση. Θα επιδιώξει και τα δύο” 34 αναφέρει ο πρόεδρος του 

ΧΠΑ κ.Π.Αλεξάκης. Στη συνέχεια εξηγεί “ Βασικός στόχος είναι να 

οργανωθεί και να ξεκινήσει η λειτουργία του. Ταυτόχρονα, 

παρακολουθώντας τις εξελίξεις, να προσδιορίσει, πρώτον, τις 

συνεργασίες του με άλλα χρηματιστήρια της Ένωσης, καθώς πολλά από 

αυτά θα έχουν την ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα με αυτό, και επομένως να 

συνεργαστεί με αυτά σε κοινά προϊόντα και δεύτερον, να δει πως θα 

αξιοποιήσει τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο, όπου 

κάνοντας για παράδειγμα δείκτες χώρας ή μεικτούς δείκτες, να προωθήσει 

παράγωγα προϊόντα Ο κ. Αλεξάκης πιστεύει ότι αυτή την περίοδο, 

υπάρχει η αγορά για να προχωρήσουν οι στόχοι αυτοί με παράγωγα 

προϊόντα επί ελληνικών μετοχών και ομολογιών, καθώς μάλιστα η 

δραχμή δεν αναμένεται να ενταχθεί στο ευρώ κατά τα προσεχή δύο 

χρόνια. “ Η περίοδος αυτή θα μας δώσει την ευκαιρία να προωθήσουμε 

τις συνεργασίες μας και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν 

στην περιοχή”, σημειώνει ο ίδιος.

5.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα, για αρκετές 

δεκαετίες λειτουργούσαν υπό καθεστώς αυξημένων ποιοτικών και 

ποσοτικών ελέγχων στις πιστώσεις, και διοικητικής ρύθμισης των 

επιτοκίων. Τα τελευταία χρόνια, συντελείται η απελευθέρωση των 

αγορών χρήματος και κεφαλαίου, με εμφανή αποτελέσματα στον 

τραπεζικό τομέα (είσοδος πολλών νέων τραπεζών), την ελεύθερη 

διαμόρφωση των επιτοκίων, καθώς και με τη λειτουργία και συνεχή 

ανάπτυξη της διατραπεζικής αγοράς.

ΙΙΑΡΑΙΩΓΑ XPIIMATOOIKOSOMIKA ΠΡΟΪΟΧΤΑ - ΧΡΙΙΜ 1ΤΙΣΤΙΙΡΙΑΚΙΙΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΧ

34 Εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” , σελ. Ε3, 26 Ιουλίου 1998
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Ανάλογα αποτελέσματα σημειώθηκαν και στο χώρο του 

Χρηματιστηρίου. Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου του 

Χρηματιστηρίου, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία ανωνύμων 

χρηματιστηριακών εταιρειών (ΑΧΕ), συνέβαλλαν σημαντικά στην 

ανάπτυξη των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η μεγάλη αύξηση του 

όγκου των συναλλαγών, η σημαντική αύξηση του αριθμού των 

εισηγμένων εταιρειών35, καθώς και η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό 

στο Χρηματιστήριο, αποτελούν δείγματα της επιτυχίας των

μεταρρυθμίσεων που συντελέσθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η απελευθέρωση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου επέφερε 

σημαντικές αλλαγές και στην ποικιλία των επενδυτικών προϊόντων που 

προσφέρονται στους αποταμιευτές. Τα διάφορα είδη τίτλων του 

δημοσίου, οι διαφοροποιημένοι λογαριασμοί καταθέσεων που

προσφέρουν οι τράπεζες, οι συμφωνίες επαναγοράς (repos), τα διάφορα 

αμοιβαία κεφάλαια (διαθεσίμων, ομολογιακά, διεθνή, μετοχικά) 

συναστούν μια μεγάλη ποικιλία αποταμιευτικών και επενδυτικών 

προϊόντων. Με αυτά τα δεδομένα, η δημιουργία χρηματιστηρίου 

παραγώγων στην Ελλάδα, αποτελεί βασικό βήμα ολοκλήρωσης της 

παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι θα παρέχει νέες 

δυνατότητες σε ατομικούς και θεσμικούς επενδυτές.

Στην Ελλάδα, με κύριο φορέα τις τράπεζες, αναπτύσσονται 

βαθμιαία οι συναλλαγές παραγώγων, ιδίως στον τομέα του 

συναλλάγματος και των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, τα παράγωγα 

αναπτύχθηκαν μετά τη συναλλαγματική απελευθέρωση που ξεκίνησε το 

Μάρτιο του 1993 (Π.Δ 96 / 23.3.92 ) και ολοκληρώθηκε το Μάιο του

ΠΑΡΑΓΩ! Λ \PfI\f I ΤΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΧΤΑ - \PII\l IΤΙΣΤΙΙΡΙΑΚΙΙ. ΜΌΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΧ

35 Οι εισηγμένες εταιρείες, σύμφωνα με στοιχεία του ΧΑΑ, σήμερα φθάνουν τις 255, ενώ 

προβλέπεται ραγδαία αύξηση τους για την επόμενη διετία.
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1994 (Π.Δ 104 / 14.5.94).36 * Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

αγορά των παραγώγων, παρουσιάζει σειρά προβλημάτων, τα οποία δεν 

επιτρέπουν τη διεύρυνση της αγοράς. Τα κύρια προβλήματα αφορούν
37στην :

II Ι/’Ι/Χί/'Ι ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΧΟΜΙΚΑ Ι1ΡΟΪΟΧΤΑ - ΧΡΙΙΜΑ ΤΙΣΤΙ1ΡΙΑΚΙΙ ΑΓΟΡΑ ΠΛΡΑΙΏΙ ΏΧ

• Έλλειψη νομικών συμβάσεων, ανάλογων εκείνων που ισχύουν 

στο εξωτερικό (π.χ I.S.D.A. agreement),

• Αποσπασματική φορολογική αντιμετώπιση των εσόδων και 

εξόδων που προκύπτουν από τις διάφορες συναλλαγές σε 

παράγωγα,

• Απουσία λογιστικών κανόνων για τη λογιστική απεικόνιση των 

συναλλαγών,

• Έλλειψη θεσμικού πλαισίου συμψηφισμού των απαιτήσεων 

μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων (netting agreements), σε 

συμβάσεις που αφορούν τη χρήση των παραγώγων.

Τα κενά αυτά τα κάλυψε το νέο νομοθετικό πλαίσιο, για τη 

δημιουργία Χρηματιστηρίου Παραγώγων. Το Χρηματιστήριο Παραγώγων 

στην Ελλάδα, σχεδιάζει να εισάγει δικαιώματα (options) μετοχών, 

προθεσμιακά συμβόλαια (futures) ομολόγων καθώς και προθεσμιακά 

συμβόλαια (forwards) επί του τρίμηνου επιτοκίου Athibor.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι, το Χρηματιστήριο Παραγώγων 

Αθηνών (ΧΠΑ), θα έχει αρχικό όγκο συναλλαγών περίπου στα 3 δις. 

δρχ., ενώ το Αποθετήριο θα έχει αρχικό κεφάλαιο περίπου 10 δις. δρχ.

36 Τ α Προεδρικά Διατάγματα δεν έλυσαν όλα τα σχετικά με τα παράγωγα ζητήματα, και ασφαλώς 

δεν αρκούν για την ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων στη χώρα μας.

21 Α., Φώσκολος, “Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα”, 

Δεκέμβριος 1995. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, σελ 86-90.
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5.4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ38

Ένα μείζον θέμα που σχετίζεται με την οργάνωση του 

χρηματιστηρίου παραγώγων, είναι η δυνατότητα μεταπώλησης των 

παραγώγων, δηλαδή η εμπορευσιμότητα τους. Η εμπορευσιμότητα των 

παραγώγων, εξαρτάται πρώτιστα από το βαθμό τυποποίησή τους. Για 

παράδειγμα, ένα προθεσμιακό συμβόλαιο είναι εύκολο να μεταβιβαστεί, 

όταν οι ιδιότητες του είναι σταθερές (ομόλογο ή μετοχή) και δεν 

εξαρτώνται από την βούληση των δύο συμβαλλομένων.

Μία δεύτερη διάσταση της τυποποίησης είναι οι ημερομηνίες 

λήξης των παραγώγων. Οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης των 

παραγώγων μπορούν να προσδιοριστούν με άπειρους συνδυασμούς. 

Ομως, η μεγάλη ποικιλία ημερομηνιών έκδοσης και λήξης ελαττώνει το 

βαθμό τυποποίησης, θέτοντας σε κυκλοφορία πολλά, ατελώς 

υποκατάστατα, παράγωγα. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται τόσο η ζήτηση 

όσο και η εμπορευσιμότητα τους. Συνεπώς, η κατάλληλη ομαδοποίηση 

των ημερομηνιών έκδοσης και λήξης των παραγώγων, αποτελεί μέτρο 

ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας τους. Για παράδειγμα, νέες σειρές 

παραγώγων μπορούν να εκδίδονται τέσσερις φορές το χρόνο και για 

τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες λήξεως κάθε φορά. Η διεθνής 

πρακτική που ακολουθείται, ορίζει καταληκτικές προθεσμίες τριών, έξι, 

εννέα και δώδεκα μηνών.

Το Χρηματιστήριο Παραγώγων αποτελείται από δύο φορείς 

διεκπεραίωσης διαφορετικών λειτουργιών. Ο πρώτος φορέας αφορά στο 

σύστημα συναλλαγών, που περιλαμβάνει τους κανονισμούς των

38 Σ., Θωμαδάκη, “Το Χρηματιστήριο Παρα/ώγων Αξιών στην Ελλάδα”, Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών. Δεκέμβριος 1995, σελ 38-44.
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συναλλαγών, τον προσδιορισμό των μελών του Χρηματιστηρίου 

Παραγώγων, καθώς και τη διαδικασία πραγματοποίησης των συναλλαγών 

μεταξύ των μελών. Ο δεύτερος φορέας αφορά στη λειτουργία μιας 

εταιρείας εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων ( ΕΤΕΣΕΠ ), η οποία 

ασκεί το ρόλο του εγγυητή για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, η ΕΤΕΣΕΠ ελέγχει τα περιθώρια και τους 

περιορισμούς στον αριθμό των δικαιωμάτων που μπορούν να 

εκτελεστούν από έναν επενδυτή (position margins, position limits), 

παρεμβαίνει σε κάθε συναλλαγή μεταξύ των μελών, προσδιορίζει και 

εισπράττει προμήθεια και ασφάλεια από τους συναλλασσομένους και 

επικυρώνει τελικά τις συναλλαγές. Επίσης, παρακολουθεί τις θέσεις των 

συναλλασσομένων και προσαρμόζει τις απαιτούμενες ασφάλειες. 

Αναλαμβάνει δηλαδή, να εκτελέσει συμβόλαια σε περίπτωση που κάποιος 

συναλλασσόμενος βρεθεί σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 

του. Οι αρμοδιότητες αυτές καθιστούν την ΕΤΕΣΕΠ ένα ισχυρό σύστημα 

ελέγχου των κινδύνων.

Αναφορικά με τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές παραγώγων 

(over-the-counter contracts), αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα 

αναπτύσσονται χωρίς την εγγυητική μεσολάβηση ενός φορέα όπως η 

ΕΤΕΣΕΠ. Συνεπώς, η εγγύηση της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που 

περιέχονται στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, επαφίεται στη καλή 

πίστη των αντισυμβαλλομένων. Τέλος, επισημαίνεται ότι, η δημιουργία 

Χρηματιστηρίου Παραγώγων δεν αποβλέπει στην υποκατάσταση των 

εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών αλλά στην παροχή νέων εργαλείων 

διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Συμπερασματικά, τα παράγωγα λόγω της ευελιξίας που 

εμπεριέχουν στη λειτουργία τους, αποτελούν νέα εργαλεία διαχείρισης 

και αντιστάθμισης των ποικίλων χρηματοοικονομικών κινδύνων.

ΙΙΑΡΜΩ/Ά ΧΡΙΙΜ I TOOfKOXOM/KA ΙΙΡΟΪΟΧΤΛ - ΧΡΙΙΜΑ ΤΙ1ΎΙΙΡΙΑΚΙΙΑΓΟΡ I ΙΙΑΡΛΓΩΓΩΧ

86



5.5 ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑ ΘΑ ΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΧΠΑ

Α. Κανόνες συναΜ,αγών στο ΧΠΑ και συναφή θέματα

1. Υπάρχουν δύο είδη συμβάσεων στο ΧΠΑ: οι εντός και οι εκτός 

κύκλου. Στις εντός κύκλου συμβάλλεται το μέλος ως παραγγελιοδόχος 

εκτός εάν λειτουργεί ως ειδικός διαπραγματευτής παραγώγων.

2. Η κατάρτιση συμβάσεων εκτός κύκλου επιτρέπεται μόνο εφόσον 

εκδοθεί σχετική απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Εκτός κύκλου 

σημαίνει off session.

3. Για να λειτουργήσει μέλος του ΧΠΑ ως ειδικός διαπραγματευτής θα 

πρέπει να έχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 1 δισεκατομμύριο δρχ. 

Απαιτείται επίσης υπογραφή σύμβασης με το ΧΠΑ και την ΕΤΕΣΕΠ.

4. Οι Ειδικοί διαπραγματευτές των παραγώγων, λειτουργούν βάσει των 

όρων της σύμβασης που υπογράφονται με το ΧΠΑ και την ΕΤΕΣΕΠ. 

Κατά το νόμο, η σύμβαση αυτή θα ορίζει τα καλυπτόμενα παράγωγα, 

τους όρους της διαπραγμάτευσης και τις σχετικές υποχρεώσεις του 

μέλους.

5. Ενδεικτικοί κανόνες για τη λειτουργία των ειδικών διαπραγματευτών:

(α) εν γένει, ο ειδικός διαπραγματευτής καλείται να προσφέρει 

τιμές αγοράς και πώλησης για κάθε καλυπτόμενο παράγωγο

(β) τα καλυπτόμενα παράγωγα ορίζονται μέσω της συμφωνίας του 

ΧΠΑ με τον ειδικό διαπραγματευτή.

(γ) η υποχρέωση τιμής αγοράς και πώλησης ισχύει καθ'όλη τη 

διάρκεια της συνεδρίασης.

Η σύμβαση με τον ειδικό διαπραγματευτή μπορεί να καλύψει τον όγκο 

προσφοράς ως προς την οποία δεσμεύεται ο ειδικός διαπραγματευτής
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καθώς και το μέγιστο spread (διαφορά) μεταξύ της τιμής αγοράς και της 

τιμής πώλησης που προσφέρει ο ειδικός διαπραγματευτής.

Η σύμβαση θα προβλέπει επίσης συνέπειες υπερημερίας του ειδικού 

διαπραγματευτή ως προς οποιαδήποτε υποχρέωσή του.

6. Δεδομένου ότι λόγω του ΟΑΣΗΣ το νέο χρηματιστήριο αναμένεται να 

λειτουργήσει ηλεκτρονικά, οι ακόλουθες συναλλαγές προβλέπεται να 

γίνονται από τα μέλη μέσω των τερματικών σταθμών:

(α) απλές δηλώσεις αγορά ή πώληση, προσδιορισμός 

option/future, ποσότητα και τιμή, προθεσμία ή άλλη ένδειξη ισχύος.

(β) συνδυασμένες δηλώσεις δηλώσεις που πρέπει να 

ικανοποιηθούν στο σύνολό τους για να ισχύσουν, ως προς οποιοδήποτε 

μέρος τους.

(γ) άρση δήλωσης - που ενδεχομένως να επιτρέπεται για μη 

δηλώσεις που δεν έχουν διασταυρωθεί με αντίστροφες.

(δ) διορθώσεις σε δηλώσεις που έχουν διαβιβαστεί - μπορεί να 

προβλέπεται υπό όρους για δηλώσεις βούλησης που έχουν διασταυρωθεί 

με αντίστροφες.

(ε) τροποποίηση τιμών από ειδικούς διαπραγματευτές. Αυτό 

συνήθως γίνεται σε συνάρτηση μεταβολών στην τιμή υποκείμενης αξίας.

7. Διαφάνεια των συναλλαγών :

(α) υποχρέωση τήρησης στοιχείων για τις λαμβανόμενες εντολές 

όσο και για τις συμβάσεις εντός και εκτός κύκλου. Κριτήριο είναι η 

δυνατότητα των αρμοδίων οργάνων να ασκήσουν εποπτεία.

(β) δημοσίευση στοιχείων συναλλαγών στο δελτίο τιμών του ΧΑΑ. 

(γ) ενημέρωση προς την εκδότρια εταιρία και το ΧΑΑ για την 

δυνατότητα απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου μέσω συναλλαγών επί 

παραγώγων επί μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ.
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8. Περιορισμοί στο πρόσωπο του παραγγελέα. Εκδότρια εταιρία , 

συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες μέλη του Δ.Σ., διευθύνοντες 

υπάλληλοι, ελεγκτές, νομικοί σύμβουλοι και συγγενείς των παραπάνω 

προσώπων δεν μπορούν να συναλλάσσονται σε παράγωγα επί μετοχών 

της εκδότριας ή σε δείκτες στους οποίους οι μετοχές της εκδότριας 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 20%.Η παρέμβαση δεν επηρεάζει 

το κύρος της συναλλαγής αλλά δημιουργεί βάση αποζημίωσης του 

αντισυμβαλλομένου (εφόσον έχει υποστεί ζημία) καθώς και πρόστιμα 

από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς και άλλες διοικητικές κυρώσεις για 

τα φυσικά πρόσωπα.

9. Για την κατάρτιση συναλλαγής στο ΧΠΑ (εκτός από συναλλαγές 

κάλυψης αποκλειστικά για το κλείσιμο ανοικτών θέσεων) απαιτείται η 

ικανοποίηση ορισμένων προϋποθέσεων ως προς την ΕΤΕΣΕΠ :

(α) παροχή στοιχείων ως προς τις συναλλαγές προς την ΕΤΕΣΕΠ . 

Αυτό είναι εύλογη συνέπεια μεταξύ άλλων , του ρόλου της ΕΤΕΣΕΠ ως 

αντισυμβαλλομένης σε κάθε συναλλαγή στο ΧΠΑ.

(β) άνοιγμα δεσμευμένου λογαριασμού (υπέρ της ΕΤΕΣΕΠ) και 

κατάθεση του περιθωρίου ασφάλισης (margin) των συναλλαγών του 

παραγγελέα.

(γ) το μέλος να μην έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις προς την ΕΤΕΣΕΠ 

ως προς την εκπλήρωση υποχρεώσεων :

- για διακανονισμό ανοικτών θέσεων

- για παροχή περιθωρίου ασφάλισης

10. Υποχρεώσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης των παραγγελέων ως 

προς τις συναλλαγές τους και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 

τις συναλλαγές (π.χ. για την παροχή περιθωρίου ασφάλισης).

11. Ως προς το περιθώριο ασφάλισης σημειώνεται ότι ως ύψος και ως 

είδος ορίζεται από την ΕΤΕΣΕΠ. Κατά το νόμο, το περιθώριο
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ασφάλισης μπορεί να ορισθεί σε μετρητά ή σε κινητές αξίες εισηγμένες 

σε χρηματιστηριακή αγορά που έχουν άμεση εμπορευσιμότητα.

ΙΙΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΙ/ΜΑΤΟΟ/ΚΟΧΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΧΤΑ - ΧΡΗΜΑ ΊΊΣΤΙΙΡΙΑΚΙΙ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩ/ΩΧ

Β. Κανόνες εκκαθάρισης και συναφή Θέματα

1. Η ΕΤΕΣΕΠ ευθύνεται για την προσήκουσα εκκαθάριση των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών επί των παραγώγων. Συμμετοχή στην 

εκκαθάριση συναλλαγών επιφυλάσσεται στα μέλη της ΕΤΕΣΕΠ.

2. Ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 

συναλλαγές βαρύνει:

(α) τον παραγγελέα

(β) το μέλος του ΧΠΑ που κατήρτισε την πράξη (μέχρι να

ολοκληρώσει την ανάλυση της πράξης ορίζοντας παραγγελέα και μέλος

ΕΤΕΣΕΠ), και

(γ) το μέλος που εκπροσωπεί τον παραγγελέα στην εκκαθάριση

3. Η εκκαθάριση έχει δύο σημαντικές πτυχές :

(α) τον ημερήσιο διακανονισμό, και

(β) την εκκαθάριση κατά τη λήξη ή άσκηση του παραγώγου.

4. Εφόσον για κάποιο παράγωγο προβλέπεται ημερήσιος διακανονισμός 

(στοιχείο του παραγώγου ) τότε η ΕΤΕΣΕΠ σε ημερήσια βάση θα 

αποτιμά την ανοικτή θέση κάθε παραγγελέα ως προς το παράγωγο 

αυτό. Υπάρχουν μαθηματικοί τύποι βάσει των οποίων ορίζονται ως 

αξία οι ανοικτές αυτές θέσεις λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 

κλεισίματος της συγκεκριμένης ημέρας και άλλα σχετικά στοιχεία. Με 

βάση τον παραπάνω προσδιορισμό ακολουθεί ο προσδιορισμός των 

τυχόν πρόσθετων περιθωρίων ασφάλισης που οφείλει να παράσχει ο 

παραγγελέας (μέσω του μέλους της ΕΤΕΣΕΠ που τον εκπροσωπεί) για 

την αποκατάσταση της θέσης κάλυψης των εκκρεμών υποχρεώσεων
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του στα προβλεπόμενα από την ΕΤΕΣΕΠ επίπεδα. Σημειώνεται ότι 

διαφορετικές μαθηματικές προσεγγίσεις στον προσδιορισμό του 

απαραίτητου επιπέδου κάλυψης Τα θέματα διακανονισμού 

ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΕΣΕΠ.

5. Εκκαθάριση κατά τη λήξη ή την άσκηση του παραγώγου σημαίνει τον 

διακανονισμό των υποχρεώσεων που γεννώνται από και προς την 

ΕΤΕΣΕΠ για καταβολή χρημάτων ή για φυσική παράδοση του 

υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου όταν ενεργοποιούνται τα 

δικαιώματα που εμπεριέχει το παράγωγο. Η ενεργοποίηση μπορεί να 

προκύπτει επειδή πέρασε η προβλεπόμενη προθεσμία ή επειδή εντός 

της προβλεπόμενης προθεσμίας ο κάτοχος δικαιώματος το άσκησε 

κατά τους όρους του. Το ποσό που οφείλεται από τον παραγγελέα κατά 

τη λήξη ή άσκηση παραγώγου υπολογίζεται με τρόπο που ορίζει με 

απόφασή του το Δ.Σ. της ΕΤΕΣΕΠ.

6. Οι κανόνες που αφορούν στη διαδικασία εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση 

μπορεί να ακολουθεί τα παρακάτω βήματα :

(α) τη διαβίβαση από την ΕΤΕΣΕΠ στο ΧΠΑ των στοιχείων των 

συναλλαγών. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται το συντομότερο δυνατό, το 

αργότερο μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΠΑ.

(β) ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν συνήθως ως προς συναλλαγές εκτός 

κύκλου και η σχετική διαδικασία έχει ως στόχο την άμεση στο βαθμό του 

δυνατού πληροφόρηση της ΕΤΕΣΕΠ ως προς την ύπαρξη παρόμοιων 

συναλλαγών.

(γ) κάθε συναλλαγή εγγράφεται στα βιβλία της ΕΤΕΣΕΠ ως δύο 

αντίθετες πράξεις σε κάθε μια από τις οποίες (αλλά σε αντίθετες μεταξύ 

τους θέσεις) αντισυμβαλλόμενη είναι η ΕΤΕΣΕΠ.

(δ) Στη συνέχεια, προβλέπεται διαδικασία διορθώσεων και 

τροποποιήσεων των των εγγραφών αυτών για την αντιμετώπιση λαθών.
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(ε) Ακολουθεί ο διακανονισμός των αντιστοίχων υποχρεώσεων 

κατά τον τρόπο που προβλέπεται για το συγκεκριμένο παράγωγο . 

Συνήθως (όπου βεβαίως δεν προβλέπεται φυσική παράδοση ), ο 

διακανονισμός γίνεται συμψηφιστικά.

(στ) Ο διακανονισμός γίνεται σε κάθε περίπτωση μεταξύ ΕΤΕΣΕΠ 

και του αντίστοιχου μέλους της ΕΤΕΣΕΠ, ενώ το κάθε μέλος ευθύνεται 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τους πελάτες του.

(ζ) Εφόσον ο διακανονισμός περιλαμβάνει φυσική παράδοση 

κινητής αξίας, τότε για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η σύμπραξη του 

Αποθετηρίου Τίτλων. Όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, ο 

νόμος προβλέπει ότι την ευθύνη προσδιορισμού της διαδικασίας 

είσπραξης και καταβολής χρημάτων και παράδοσης αξιών την φέρει το 

Δ.Σ. της ΕΤΕΣΕΠ.

7. Τέλος , ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία μεταφοράς λογαριασμών 

παραγγελέα από ένα μέλος της ΕΤΕΣΕΠ σε άλλο. Προβλέπεται 

ειδικότερα η μεταβίβαση των σχετικών υποχρεώσεων από το πρώτο 

μέλος στο δεύτερο, για την οποία απαιτείται προφανώς η συμφωνία του 

δευτέρου μέλους (που δεν μπορεί να υποχρεωθεί να μπει στην 

πελατειακή σχέση και να αναλάβει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις) αλλά 

και η δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις του πρώτου μέλους να 

αρνηθεί τη μεταβίβαση αυτή. Αυτό γίνεται ειδικότερα, όπως ορίζεται 

στο νόμο σε περιπτώσεις που το πρώτο μέλος έχει εκκρεμείς 

απαιτήσεις κατά του πελάτη του. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει τέλος για 

την υποχρεωτική μεταβίβαση λογαριασμού επενδυτή από ένα μέλος 

της ΕΤΕΣΕΠ σε άλλο, με απόφαση της ΕΤΕΣΕΠ, όταν το πρώτο μέλος 

βρίσκεται σε αδυναμία (συμπεριλαμβανομένης και της πτώχευσής του).
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5.6 ΕΠΙΛ ΟΓΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ίδρυση και λειτουργία του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ αποτελεί 

ουσιαστικό βήμα για τη διεύρυνση και την ανάπτυξη της Ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς και αποβλέπει στη συμπλήρωση των επιλογών των 

Ελλήνων επενδυτών με τη διάθεση παραγωγών προϊόντων, τα οποία είναι 

διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά. Προς το παρόν, παράγωγα 

προϊόντα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα εκτός της χρηματιστηριακής 

αγοράς. Έτσι η δημιουργία οργανωμένης αγοράς, περιορίζει τους 

πιστωτικούς κινδύνους των επενδύσεων σε παράγωγα, βελτιώνει την 

πληροφόρηση και διαφάνεια των συναλλαγών και τα καθιστά προσιτά σε 

ευρύτερο κύκλο επενδυτών.

Επιπλέον, καθίσταται ελκυστικότερη η αγορά του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, καθώς μ'αυτόν τον τρόπο παρέχεται στους επενδυτές στο ΧΑΑ, 

η δυνατότητα συνδυασμού επενδύσεων στο ΧΑΑ με αντίστοιχες 

επενδύσεις στο ΧΠΑ, επί των ιδίων υποκείμενων αξιών ή δείκτη αξιών, 

με αποτέλεσμα τον περιορισμό του συνολικού επενδυτικού κινδύνου που 

αναλαμβάνουν.

Γενικά, η δημιουργία οργανωμένης αγοράς παραγώγων αποτελεί 

βήμα βελτίωσης και ολοκλήρωσης της Ελληνικής αγοράς κεφαλαίου, με 

αποτέλεσμα να καταστεί ελκυστικότερη για τους ξένους επενδυτές.
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