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                                                  Σύνοψη 

————————————————————————————— 
 

    Στο παρόν πόνημα, καταβάλλεται μια προσπάθεια προσδιορισμού των διάφορων 

τρόπων μέτρησης του κινδύνου αγοράς που εφαρμόζουν τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα καθώς επίσης και των διαφόρων μεθόδων που αυτά ακολουθούν 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο είδος κινδύνου. Για το σκοπό αυτό, 

παρατίθεται κατ’ αρχάς το νομοθετικό πλαίσιο της Συμφωνίας της Βασιλείας το 

οποίο αφορά τον κίνδυνο αγοράς. Κατόπιν, γίνεται μια αναφορά στις απλές μεθόδους 

μέτρησης του κινδύνου αγοράς, όπως το μοντέλο της Διάρκειας, η μέθοδος του 

Ανοίγματος και η μέθοδος της Μονάδας Βάσης και αναλύονται οι πιο επιτηδευμένες 

μέθοδοι μέτρησής του, που χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως τα 

διάφορα μοντέλα που μετρούν την Αξία σε Κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου, η μέθοδος 

της Expected Tail Loss και το Stress Testing. Εν συνεχεία, προσδιορίζονται τα 

διαφορετικά υποδείγματα υπολογισμού των ελάχιστων απαιτούμενων κεφαλαίων που 

υποχρεούται να παρακρατεί το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την αντιμετώπιση 

του κινδύνου αγοράς. Τέλος, παρατίθενται οι τρόποι αντιστάθμισης του 

συγκεκριμένου κινδύνου, μέσω της χρησιμοποίησης συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης, προθεσμιακών συμβάσεων, ανταλλαγών και δικαιωμάτων προαίρεσης. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο επιθυμεί να 

έχει μια σωστή και σταθερή λειτουργία στο μέλλον, δίχως τον παράγοντα της 

αβεβαιότητας, ο οποίος προέρχεται από τους διάφορους κινδύνους που έχει να 

αντιμετωπίσει, να μπορεί να προβλέπει όσο καλύτερα γίνεται τους κινδύνους αυτούς 

που διατρέχει στο μέλλον και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να τους αντιμετωπίζει 

επίσης όσο το δυνατό καλύτερα. 
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                                                Εισαγωγή 

————————————————————————————— 
 

    Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αντιμετωπίζει κατά την καθημερινή του λειτουργία, 

διάφορα είδη κινδύνου, τα βασικότερα εκ των οποίων είναι: 

● ο κίνδυνος αγοράς 

● ο πιστωτικός κίνδυνος και 

● ο λειτουργικός κίνδυνος 

    Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά επιθεώρησης των τραπεζών για το 2004 (‘Annual 

Bank Supervision Report’), ο κίνδυνος αγοράς ορίζεται ως ‘οι ενδεχόμενες απώλειες 

που προέρχονται από δυσμενείς αλλαγές στην αγορά, όσον αφορά τα επιτόκια, τις 

τιμές, τους δείκτες και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων’.  

    Οι βασικές πηγές του κινδύνου αγοράς είναι ο κίνδυνος επιτοκίων και ο κίνδυνος 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η ίδια αναφορά δίνει τους εξής ορισμούς για τον 

κίνδυνο επιτοκίων, τον κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά και το λειτουργικό 

κίνδυνο.   

    Έτσι, ‘κίνδυνος επιτοκίων, είναι ο κίνδυνος μείωσης των κερδών και/ή των 

κεφαλαίων εξαιτίας των μεταβολών στα επιτόκια και προέρχεται από τη διαφορά 

ληκτότητας μεταξύ των στοιχείων του ισολογισμού, τον κίνδυνο βάσης (basis risk), 

τον κίνδυνο της καμπύλης απόδοσης και τον λεγόμενο option risk’ και ‘κίνδυνος 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, είναι η πιθανότητα ύπαρξης ζημιών, σε θέσεις 

ισολογισμού και εκτός ισολογισμού, εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια διαφόρων 

νομισμάτων και/ή μη ισότητας των ποσών των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, όσον αφορά το ίδιο νόμισμα’.  

    Ο λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ως ‘η ζημία που μπορεί να υποστεί μία τράπεζα 

από τη λειτουργία της, ως αποτέλεσμα ανεπαρκών εσωτερικών διαδικασιών, ελέγχων 

και συστημάτων, αδυναμιών και λαθών κατά την εφαρμογή τους, παράνομων 

ενεργειών και εξωγενών παραγόντων οι οποίοι ενδεχομένως εκθέτουν την τράπεζα σε 

ζημίες’.   

    Τέλος, ως πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να οριστεί, για ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα, η έκθεση του σε ζημία, λόγω αθέτησης μιας υποχρέωσης, όπως δανείου, 

ανταλλαγής, ή οποιοδήποτε άλλου χρεογράφου από τον αντισυμβαλλόμενό του.  
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                                              Κεφάλαιο 1  

                                   Η Συμφωνία της Βασιλείας 

————————————————————————————— 
 

    Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μία αναφορά και ασκείται μία κριτική στη Συμφωνία 

της Βασιλείας και αναλύεται διεξοδικά, η τελευταία μορφή της, όπως αυτή έχει από 

την τελευταία αναθεώρηση το Νοέμβριο του 2005.    

 

1.1. Η Συμφωνία της Βασιλείας 

    Το 1988, ύστερα από εκτεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των διοικητών των 

κεντρικών τραπεζών των G-10 χωρών, η Επιτροπή Βασιλείας, στην Ελβετία, 

συμφώνησε (μια συμφωνία η οποία είναι γνωστή ως Basle Accord : Συμφωνία της 

Βασιλείας) ότι οι τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο πρέπει 

να έχουν κοινά κεφαλαιακά επίπεδα. Μέχρι τότε οι διάφορες χώρες έθεταν 

διαφορετικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζές τους. Σε μερικές επομένως 

χώρες, οι χαμηλότερες απαιτήσεις έδιναν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στις τράπεζες 

των χωρών αυτών.  

    Ωστόσο, αν και το ενδιαφέρον της Συμφωνίας της Βασιλείας εστιάζεται στην 

επίτευξη ομοιόμορφων κεφαλαιακών απαιτήσεων, καθορίζει και κεφαλαιακές 

απαιτήσεις που βασίζονται στον ιδιαίτερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει κάθε τράπεζα 

και οι οποίες υποτίθεται ότι αντανακλούν τους πραγματικούς κινδύνους που 

αντιμετωπίζει μια τράπεζα. Έτσι, η συμφωνία καθορίζει για όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία μιας τράπεζας κάποιους συντελεστές βαρύτητας ανάλογα με τον κίνδυνο 

(risk weights), οι οποίοι συντελεστές, αντιπροσωπεύουν τους σχετικούς κινδύνους 

αυτών των στοιχείων.       

    Οι αναλυτές ωστόσο, είχαν επανειλημμένως εκφράσει την άποψη ότι οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες βασίζονται στον κίνδυνο δεν αντικατοπτρίζουν 

ορθά τον κίνδυνο. Καταρχάς όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας, μερικές 

έρευνες δείχνουν ότι κάποιες κατηγορίες δανείων δεν έχουν στην πραγματικότητα 

την ίδια έκθεση στον κίνδυνο αγοράς και επομένως οι συντελεστές που 

χρησιμοποιούνται είναι λαθεμένοι. Επίσης, οι απαιτήσεις που τίθενται από τη 

συμφωνία αγνοούν ενέργειες των τραπεζών που οδηγούν στη μείωση του κινδύνου, 

όπως η διαφοροποίηση (diversification) και η αντιστάθμιση (hedging).  
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    Παρόλο που η συμφωνία της Βασιλείας αποτυγχάνει να εκφράσει κατά τρόπο ορθό 

τον κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, οι τράπεζες έχουν σαφή κίνητρα για 

τη σωστή μέτρηση του κινδύνου που εμπεριέχουν οι ενέργειες τους. Τα τελευταία 

χρόνια, οι τράπεζες ανέπτυξαν διάφορα εσωτερικά μοντέλα διοίκησης του κινδύνου 

(internal risk-management models) για τη συστηματική μέτρηση των κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν. Τα μοντέλα αυτά βασίζονται στους καλύτερους στατιστικούς 

υπολογισμούς συγκεκριμένων κινδύνων και τα περισσότερα από αυτά λαμβάνουν 

υπόψη τους τα αποτελέσματα της διαφοροποίησης και της αντιστάθμισης. Για το 

λόγο αυτό έχει συζητηθεί ευρέως το ενδεχόμενο να αντικατασταθούν οι πρότυπες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις που καθορίζει η Βασιλεία με αυτά τα μοντέλα.                                

    Ο Daniel A. Nuxoll, οικονομολόγος της Federal Deposit Insurance Corporation, 

του τμήματος Έρευνας και Στατιστικής, σε ένα άρθρο του με τίτλο ‘Internal Risk-

Management Models as a Basis for Capital Requirements’, συνιστά τρεις προτάσεις 

για αναθεώρηση της Συμφωνίας της Βασιλείας. Η πρώτη, η οποία υιοθετήθηκε το 

1996, επιτρέπει στις τράπεζες να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά υποδείγματα (‘internal 

models’) για να υπολογίζουν ένα είδος κινδύνου-τον κίνδυνο από τις συναλλαγές. Η 

δεύτερη, θα επέτρεπε στις τράπεζες να χρησιμοποιούν διαφορετικά, αλλά κάπως 

παρόμοια μοντέλα, για την εκτίμηση του κινδύνου από τη χορήγηση δανείων. Η 

Τρίτη, θα επέτρεπε στις τράπεζες να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μέθοδο θα ήθελαν 

για τον υπολογισμό του κινδύνου τους, αλλά σε αντίθεση με τα υπάρχοντα 

συστήματα, στις τράπεζες οι οποίες θα υποεκτιμούσαν τον κίνδυνο των 

δραστηριοτήτων τους, θα επιβάλλονταν ποινές.  

 

1.2. Επιτροπή Βασιλείας – Τρεις Πυλώνες 

    Οι Πυλώνες της Συμφωνίας της Βασιλείας είναι οι εξής τρεις:  

1ος) Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 

2ος) Διαδικασία επιθεώρησης από τις εποπτικές αρχές 

3ος) Πειθαρχεία της αγοράς 

 

1.2.1. Πρώτος Πυλώνας – Ελάχιστες Κεφαλαιακές απαιτήσεις 

    Ο κίνδυνος αγοράς σύμφωνα με την Επιτροπή Βασιλείας ορίζεται ως ο κίνδυνος 

ζημιών ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, από θέσεις εντός και εκτός ισολογισμού 

και ο οποίος προέρχεται από μεταβολές των τιμών της αγοράς. Σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκουν οι εξής κίνδυνοι :  
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    ● οι κίνδυνοι που αναφέρονται σε κοινές μετοχές και χρεόγραφα που σχετίζονται 

με επιτόκια, στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο.  

    ● ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

    Οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις για την πρώτη κατηγορία κινδύνου αγοράς, 

απευθύνονται στα στοιχεία του τρέχοντος εμπορικού χαρτοφυλακίου που 

αξιολογούνται από τις τράπεζες. Οι κεφαλαιακές επιβαρύνσεις για τη δεύτερη 

κατηγορία κινδύνου αγοράς, απευθύνονται στις συνολικές θέσεις σε νομίσματα που 

έχει μία τράπεζα. Προτού γίνει μια αναφορά στις μεθόδους αξιολόγησης των θέσεων 

εμπορικού χαρτοφυλακίου, παρατίθενται τα στοιχεία που δίνει η Επιτροπή Βασιλείας 

για ένα εμπορικό χαρτοφυλάκιο.  

    Η Επιτροπή Βασιλείας δίνει τον παρακάτω ορισμό για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο : 

Ένα εμπορικό χαρτοφυλάκιο αποτελείται από θέσεις σε χρηματοοικονομικά έγγραφα 

(financial instruments) και προϊόντα (commodities) τα οποία κρατούνται με σκοπό 

είτε να πουληθούν είτε να αντισταθμίσουν άλλα στοιχεία του εμπορικού 

χαρτοφυλακίου. Προκειμένου να μπορούν να υπολογισθούν οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για αυτά τα χρηματοοικονομικά έγγραφα πρέπει αυτά να είναι είτε 

απαλλαγμένα από οποιαδήποτε περιοριστικά συμβόλαια όσον αφορά στην 

εμπορευσιμότητά τους είτε ικανά να αντισταθμίζονται πλήρως. Επιπλέον πρέπει οι 

θέσεις να αξιολογούνται συχνά και σωστά και το χαρτοφυλάκιο πρέπει να διοικείται 

ενεργητικά (actively managed).  

Μεθοδολογίες αξιολόγησης των θέσεων μιας τράπεζας στο εμπορικό της 

χαρτοφυλάκιο 

    Σύμφωνα με την Επιτροπή Βασιλείας, οι μεθοδολογίες αξιολόγησης είναι οι εξής 

τρεις :  

    ● Marking to market (καθημερινή αποτίμηση) 

    ● Marking to model (αποτίμηση μέσω μοντέλων) 

    ● Independent price verification (ανεξάρτητη επαλήθευση της τιμής)  

(i) Marking to market 

    Η Marking-to-market είναι η τουλάχιστον καθημερινή αξιολόγηση των θέσεων των 

εύκολα διαθέσιμων τιμών κλεισίματος (close out prices) που προέρχονται από 

ανεξάρτητες πηγές. Παραδείγματα τέτοιων εύκολα διαθέσιμων τιμών κλεισίματος 

αποτελούν οι τιμές συναλλάγματος (exchange prices) ή οι ποσοστώσεις οι οποίες 

προέρχονται από διάφορους ανεξάρτητους και ευυπόληπτους χρηματιστές (brokers).  
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    Οι τράπεζες πρέπει να προβαίνουν σε καθημερινή αποτίμηση όσο περισσότερο 

γίνεται και μάλιστα να χρησιμοποιούν την περισσότερο συνετή τιμή bid/offer.  

(ii) Marking to model 

    Όταν η καθημερινή αποτίμηση δεν είναι εφικτή, οι τράπεζες πρέπει να 

χρησιμοποιούν διάφορα υπολογιστικά μοντέλα. Η μεθοδολογία αυτή είναι γνωστή ως 

marking-to-model. Η τελευταία, μπορεί να ορισθεί σαν οποιαδήποτε αξιολόγηση η 

οποία μετριέται από μια εισροή της αγοράς (market input). Όταν χρησιμοποιείται 

αυτή η μεθοδολογία, απαραίτητος θεωρείται, ένας επιπλέον βαθμός συντηρητισμού. 

Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει λοιπόν, να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα, όταν πρέπει 

να προσδιορίσουν πότε μια marking-to-model αξιολόγηση είναι ορθή :  

1. Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται εκείνα τα 

στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου, τα οποία υπόκεινται σε καθημερινή 

αποτίμηση και να κατανοεί την αβεβαιότητα που δημιουργείται κατά τη 

δημοσίευση του κινδύνου/απόδοσης της επιχείρησης. 

2. Οι εισροές της αγοράς πρέπει να πηγάζουν, στο βαθμό που αυτό είναι 

δυνατόν, σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς.  Μάλιστα η καταλληλότητα των 

εισροών της αγοράς για τη συγκεκριμένη θέση που αξιολογείται κάθε φορά 

πρέπει να επανεξετάζεται συχνά.  

3. Όπου είναι διαθέσιμες, γενικά αποδεκτές μεθοδολογίες αξιολόγησης για 

συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται.  

4. Όταν το μοντέλο αναπτύσσεται από την ίδια την τράπεζα, τότε πρέπει να 

βασίζεται σε κατάλληλες υποθέσεις, οι οποίες έχουν ήδη προσδιορισθεί και 

δοκιμασθεί από ικανές και ανεξάρτητες ομάδες. Το μοντέλο πρέπει να 

αναπτύσσεται, να δοκιμάζεται και να εγκρίνεται από ανεξάρτητες μεταξύ τους 

ομάδες. Αυτή η διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει την έγκριση του 

μαθηματικού μέρους, των υποθέσεων και την εφαρμογή του λογισμικού.  

5. Πρέπει επίσης να κρατείται ένα ασφαλές αντίγραφο του μοντέλου το οποίο θα 

χρησιμοποιείται περιοδικά για τον έλεγχο των αξιολογήσεων.  

6. Οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του κινδύνου πρέπει να αντιλαμβάνονται τις 

αδυναμίες των μοντέλων που χρησιμοποιούνται και να είναι σε θέση να 

αντανακλούν αυτές τις αδυναμίες στην εκροή-αξιολόγηση (valuation output). 

7. Το μοντέλο πρέπει να υπόκειται σε επανεξέταση κατά διαστήματα για να 

προσδιοριστεί η ορθότητα των αποτελεσμάτων (π.χ. να προσδιοριστεί η 
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συνέχεια ή μη της καταλληλότητας των υποθέσεων, να γίνει σύγκριση των 

πραγματικών τιμών κλεισίματος με αυτές που δίνει το μοντέλο, κ.τ.λ.).  

8. Οι προσαρμογές της αξιολόγησης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες, 

για να μπορούν για παράδειγμα να καλύπτουν την αβεβαιότητα των 

εκτιμήσεων των μοντέλων.  

(iii) Ανεξάρτητη επαλήθευση της τιμής (Independent price verification) 

    Η ανεξάρτητη επαλήθευση της τιμής είναι διαφορετική από την διαδικασία 

καθημερινής αποτίμησης. Είναι η διαδικασία κατά την οποία οι τιμές της αγοράς ή οι 

εισροές του μοντέλου, επαληθεύονται συχνά για την ορθότητά τους. Ενώ η 

καθημερινή αποτίμηση ίσως γίνεται από τους dealers, η επαλήθευση των τιμών της 

αγοράς ή των εισροών του μοντέλου πρέπει να γίνεται από μία ανεξάρτητη μονάδα 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα (ή πιο συχνά). Δεν χρειάζεται να γίνεται τόσο συχνά 

όσο η καθημερινή αποτίμηση, μιας και ο σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να 

αποκαλύπτει οποιαδήποτε σφάλματα ή μεροληψία στη διαμόρφωση των τιμών και να 

οδηγεί έτσι στην εξάλειψη των λαθεμένων καθημερινών εκτιμήσεων.  

    Ο πρώτος πυλώνας καθορίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον 

πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο, που καλούνται 

να αντιμετωπίσουν τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι κεφαλαιακές αυτές 

απαιτήσεις καθορίζονται από το λεγόμενο Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ο οποίος 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ορισμό των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων και τον 

υπολογισμό του Σταθμισμένου έναντι του Κινδύνου Ενεργητικού. Ο ελάχιστος 

συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας είναι 8%.  

    Για παράδειγμα, τα εμπορικά και τα βιομηχανικά δάνεια έχουν Συντελεστή 

Στάθμισης έναντι του Κινδύνου 100%, ενώ τα ενυπόθηκα 50%. Αυτό σημαίνει ότι, 

εφόσον ο ελάχιστος συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας είναι 8%, οι 

τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν 8% (=8%*100%) των κεφαλαίων τους 

για εμπορικά και βιομηχανικά δάνεια και 4% (=8%*50%) για ενυπόθηκα δάνεια.  

    Όσον αφορά τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια, η Επιτροπή Βασιλείας ορίζει ότι 

διακρίνονται σε τρεις βαθμίδες (‘Tiers’). Η πρώτη βαθμίδα (Tier 1), αποτελείται από 

τα βασικά Ίδια Κεφάλαια (‘Core Capital’). Εδώ περιλαμβάνονται στοιχεία του 

κεφαλαίου στα οποία πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σύμφωνα με την Επιτροπή 

Βασιλείας και τα οποία είναι το Μετοχικό Κεφάλαιο (‘equity capital’) και τα Εμφανή 

Αποθεματικά (‘disclosed reserves’) τα οποία προέρχονται από τα παρακρατηθέντα 

κέρδη μετά φόρων και αυτό γιατί τα συγκεκριμένα στοιχεία του κεφαλαίου είναι τα 
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μοναδικά που είναι κοινά για όλα τα τραπεζικά συστήματα όλων των χωρών. Τα 

στοιχεία αυτά εμφανίζονται σε όλους τους λογαριασμούς που δημοσιοποιούνται και 

αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία γίνονται οι διάφορες κριτικές περί κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών. Η πρώτη αυτή βαθμίδα αποτελεί τουλάχιστον το 50% της 

κεφαλαιακής βάσης μιας τράπεζας.  

    Τα άλλα στοιχεία του κεφαλαίου απαρτίζουν τη δεύτερη βαθμίδα (Tier 2), η οποία 

ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% της πρώτης βαθμίδας. Τα στοιχεία του 

κεφαλαίου που αποτελούν τη δεύτερη βαθμίδα, αποτελούν τα λεγόμενα 

συμπληρωματικά κεφάλαια (‘supplementary capital’). Εδώ ανήκουν οι εξής 

κατηγορίες :  

    ● Αφανή Αποθεματικά. Πρόκειται για αποθεματικά τα οποία παρόλο που δεν είναι 

εμφανή-δεν δημοσιοποιούνται, έχουν περάσει στους λογαριασμούς κερδών-ζημιών 

και έχουν γίνει αποδεκτά από τις Εποπτικές Αρχές των τραπεζών.  

    ● Αναπροσαρμογές Περιουσιακών Στοιχείων. Πρόκειται για επανεκτιμήσεις της 

αξίας κάποιων Περιουσιακών Στοιχείων που γίνονται, προκειμένου αυτά να 

αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα αξία τους ή τουλάχιστον μία αξία η οποία να 

‘πλησιάζει’ περισσότερο στην τρέχουσα αξία παρά στο ιστορικό κόστος.  

    ● Γενικές Προβλέψεις για ζημία. Οι γενικές προβλέψεις οι οποίες πρέπει να 

περιληφθούν στη βαθμίδα αυτή σύμφωνα με την Επιτροπή Βασιλείας, αφορούν 

προβλέψεις έναντι ζημιών οι οποίες δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί, δεν 

αντιπροσωπεύουν δηλαδή εν ολίγοι μια αναγνωρισμένη μείωση της αξίας 

συγκεκριμένων Περιουσιακών Στοιχείων.    

    ● Διάφορα υβριδικά κεφαλαιακά χρεόγραφα τα οποία συνδυάζουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  χρεών 

(‘hybrid debt capital instruments’). Έχει γίνει αποδεκτό ότι όταν αυτά τα χρεόγραφα 

φέρουν ομοιότητες με το μετοχικό κεφάλαιο και πιο συγκεκριμένα όταν είναι ικανά 

να ‘υποστηρίξουν’ ζημίες χωρίς να απαιτείται ρευστοποίηση, τότε μπορούν να 

συμπεριληφθούν στα συμπληρωματικά κεφάλαια, τη δεύτερη δηλαδή βαθμίδα.   

    ● Δευτερεύον χρέος (‘subordinated term debt’). Τα χρεόγραφα δευτερεύοντος 

χρέους έχουν σημαντικές ελλείψεις ως συστατικά στοιχεία του κεφαλαίου 

λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή τους ληκτότητα και την ανικανότητά τους να 

‘απορροφήσουν’ ζημίες εκτός και εάν ρευστοποιηθούν. Η Επιτροπή Βασιλείας ορίζει 

ειδικά για τα χρεόγραφα εκείνα τα οποία έχουν ελάχιστη ληκτότητα άνω των πέντε 
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ετών, ότι μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτή τη βαθμίδα, αλλά δεν μπορούν να 

αποτελούν περισσότερο από το 50% της πρώτης βαθμίδας. 

    Τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια τα οποία είναι κατάλληλα για την κάλυψη του 

κινδύνου αγοράς αποτελούνται από το μετοχικό κεφάλαιο και τα παρακρατηθέντα 

κέρδη, δηλαδή την πρώτη βαθμίδα και τα συμπληρωματικά κεφάλαια, δηλαδή τη 

δεύτερη βαθμίδα. Ωστόσο, οι τράπεζες, για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς, 

δύναται να έχουν και μια τρίτη βαθμίδα Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 3), η 

οποία αποτελείται από βραχυπρόθεσμα δευτερεύοντα χρέη. Για να μπορεί ένα 

δευτερεύον βραχυπρόθεσμο χρέος να αποτελεί μέρος της τρίτης βαθμίδας θα πρέπει 

εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις να γίνει μέρος του μόνιμου κεφαλαίου της 

τράπεζας και να μπορεί να ‘απορροφήσει’ επομένως τις ζημίες σε περίπτωση 

πτώχευσης. Πρέπει επομένως να πληρεί οπωσδήποτε τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

Πρέπει :   

    ● να είναι ανασφάλιστο, δευτερεύον και να εξοφλείται πλήρως. 

    ● να έχει ληκτότητα τουλάχιστον δύο χρόνων.  

    ● να μην είναι αποδοτέο νωρίτερα της ημέρας για την οποία συμφωνήθηκε η 

εξόφληση, εκτός και εάν το επιτρέπει η Εποπτική Αρχή.   

    ● να μην υποχρεώνει την τράπεζα να πληρώσει ούτε τον τόκο ούτε το αρχικό 

κεφάλαιο, ακόμα και στη λήξη του, εάν μια τέτοια ενδεχόμενη πληρωμή συνεπάγεται 

πτώση των κεφαλαίων της τράπεζας κάτω από το όριο των ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων.  

    Η Επιτροπή Βασιλείας ορίζει ότι το κεφάλαιο της τρίτης βαθμίδας περιορίζεται στο 

250% του μέρους εκείνου του κεφαλαίου της πρώτης βαθμίδας μιας τράπεζας το 

οποίο απαιτείται για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς.  

    Όσον αφορά το Σταθμισμένο έναντι του Συνολικού Κινδύνου Ενεργητικό (‘Total 

risk-weighted assets’), αυτό καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς και το λειτουργικό κίνδυνο με 12,5, δηλαδή με το 

αντίστροφο του 8%, που είναι ο ελάχιστος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και 

προσθέτοντας στο αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει, το Σταθμισμένο έναντι του 

Πιστωτικού Κινδύνου Ενεργητικό.    

    Προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι κατάλληλο για τον 

κίνδυνο αγοράς που αντιμετωπίζει μία τράπεζα, πρέπει πρώτα να υπολογιστούν οι 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον λειτουργικό 

κίνδυνο και αργότερα οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς, έτσι ώστε 
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να καθοριστεί πόσο κεφάλαιο από τις δύο πρώτες βαθμίδες είναι διαθέσιμο για την 

υποστήριξη του κινδύνου αγοράς. Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για μία 

τράπεζα θα είναι το άθροισμα όλου του κεφαλαίου της πρώτης βαθμίδας και όλου του 

κεφαλαίου της δεύτερης βαθμίδας. Το κεφάλαιο της τρίτης βαθμίδας θα θεωρείται 

κατάλληλο, μόνο εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τον κίνδυνο 

αγοράς, υπό τις συνθήκες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας, θα αντιπροσωπεύει επομένως, το κεφάλαιο εκείνο το οποίο είναι 

διαθέσιμο για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου 

και του κινδύνου αγοράς.       

      

1.2.2. Δεύτερος Πυλώνας – Διαδικασία επιθεώρησης από τις εποπτικές αρχές 

Η σημασία της επιθεώρησης από τις εποπτικές αρχές 

    Η επιθεώρηση από τις εποπτικές αρχές αποσκοπεί όχι μόνο στο να επιβεβαιώσει 

ότι οι τράπεζες έχουν αρκετά κεφάλαια για να ανταπεξέλθουν σε όλους τους 

κινδύνους που προκύπτουν από τις δραστηριότητες τους, αλλά και στο να ενθαρρύνει 

τις τράπεζες να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν καλύτερες τεχνικές διοίκησης 

κινδύνου όσον αφορά την διοίκηση και τον έλεγχο των κινδύνων τους.  

    Οι διοικήσεις των τραπεζών είναι υποχρεωμένες να αναπτύσσουν εσωτερικές 

διαδικασίες εκτίμησης του απαιτούμενου κεφαλαίου και να θέτουν στόχους 

κεφαλαιακών απαιτήσεων που είναι ανάλογοι με το προφίλ κινδύνου των τραπεζών. 

Εξακολουθούν, βέβαια, να φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για το εάν οι τράπεζες έχουν 

αρκετά κεφάλαια για να ανταπεξέλθουν στους κινδύνους τους, πέρα από τα ελάχιστα 

απαιτούμενα.  

    Οι εποπτικές αρχές καλούνται να εκτιμούν πόσο καλά υπολογίζουν οι τράπεζες τις 

ανάγκες τους σε κεφάλαια, λαμβάνοντας υπόψη τους τους κινδύνους και να 

επεμβαίνουν, όταν αυτό θεωρείται απαραίτητο. Αυτή η αλληλεπίδραση αποσκοπεί 

στο να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ των τραπεζών και των εποπτικών οργάνων, 

έτσι ώστε όταν διαπιστώνονται ελλείψεις, να μπορούν να ληφθούν άμεσα και 

αποφασιστικά μέτρα είτε για τη μείωση του κινδύνου είτε για την αποκατάσταση του 

σωστού ύψους του κεφαλαίου.  

Τέσσερις βασικές αρχές των Εποπτικών Αρχών 

1. Οι τράπεζες πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίζουν τη συνολική κεφαλαιακή 

τους επάρκεια, σε συνάρτηση με το είδος των κινδύνων που αναλαμβάνουν, 
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και να έχουν μία στρατηγική για την επίτευξη των κεφαλαιακών τους 

επιπέδων.   

2. Οι εποπτικές αρχές πρέπει να επιθεωρούν και να αξιολογούν τις εκτιμήσεις 

της κεφαλαιακής επάρκειας και τις στρατηγικές των τραπεζών, όπως επίσης 

και την ικανότητά τους να ελέγχουν και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή 

τους με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία. Οι 

εποπτικές αρχές πρέπει επίσης να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα εάν δεν είναι 

ικανοποιημένες με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών που διεξάγουν.  

3. Οι εποπτικές αρχές πρέπει να επιζητούν από τις τράπεζες να λειτουργούν με 

δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας μεγαλύτερους από τους δείκτες ελάχιστης 

κεφαλαιακής επάρκειας που ορίζει ο νόμος και να απαιτούν από αυτές να 

παρακρατούν μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίων από το ελάχιστα απαιτούμενο.  

4. Οι εποπτικές αρχές πρέπει να επεμβαίνουν σε πρώιμο στάδιο για να 

αποτρέψουν την πτώση του ύψους των κεφαλαίων κάτω από το ελάχιστο που 

απαιτείται για την κάλυψη των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία τράπεζα και 

να απαιτούν άμεσα, διορθωτικές ενέργειες εάν το απαιτούμενο ύψος 

κεφαλαίων δεν μπορεί να επιτευχθεί.  

Ο κίνδυνος επιτοκίων στο χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας     

    Σύμφωνα με την Επιτροπή Βασιλείας υπάρχει ανομοιογένεια μεταξύ των τραπεζών 

οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, όσον αφορά τη φύση των κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν για τον έλεγχο και την 

διοίκησή τους. Έτσι, θεωρείται κατάλληλο, ο κίνδυνος επιτοκίων στο χαρτοφυλάκιο 

μιας τράπεζας να υπάγεται στο δεύτερο Πυλώνα της Επιτροπής. Ωστόσο, οι 

εποπτικές αρχές οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχει αρκετή ομοιογένεια στον πληθυσμό 

των τραπεζών, όσον αφορά τη φύση του κινδύνου και τις μεθόδους ελέγχου και 

μέτρησής του, μπορούν να καθιερώσουν μία ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση.  

    Εάν οι εποπτικές αρχές θεωρούν ότι οι τράπεζες δεν παρακρατούν κεφάλαια 

ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου επιτοκίων που αντιμετωπίζουν, πρέπει να 

απαιτήσουν από αυτές, τη μείωση του κινδύνου τους, την παρακράτηση μεγαλύτερου 

ποσού κεφαλαίων, ή ένα συνδυασμό των δύο.   

 

1.2.3. Τρίτος Πυλώνας – Πειθαρχεία της αγοράς 

    Ο σκοπός του τρίτου Πυλώνα είναι να ενισχύσει την πειθαρχεία της αγοράς 

απαιτώντας ένα σύνολο δημοσιοποιήσεων από τις τράπεζες, που θα επιτρέψει στους 
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μετέχοντες στην αγορά να αποκτήσουν πληροφορίες-κλειδιά όσον αφορά το ύψος του 

κεφαλαίου, την έκθεση στον κίνδυνο, τις διαδικασίες προσδιορισμού των κινδύνων 

και επομένως την κεφαλαιακή επάρκεια του κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.   

    Οι δημοσιοποιήσεις πρέπει γενικά να είναι σύμφωνες με τον τρόπο με τον οποίο η 

ανώτατη διοίκηση κάθε τράπεζας και το διοικητικό της συμβούλιο, υπολογίζουν και 

διοικούν τους κινδύνους της τράπεζας. Σύμφωνα με τον πρώτο Πυλώνα, οι τράπεζες 

χρησιμοποιούν συγκεκριμένες προσεγγίσεις/μεθοδολογίες για τη μέτρηση των 

διαφόρων κινδύνων που αντιμετωπίζουν και των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η 

Επιτροπή πιστεύει ότι με το να δημοσιοποιούν αυτά τα στοιχεία οι τράπεζες, 

παρέχουν στην αγορά τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την έκθεσή τους σε 

αυτούς τους κινδύνους και δίνουν έτσι τη δυνατότητα για συγκρίσεις.  

Γενικές ποιοτικές δημοσιοποιήσεις 

    Για κάθε ξεχωριστό είδος κινδύνου, (πιστωτικό, λειτουργικό, κίνδυνο αγοράς) οι 

τράπεζες πρέπει να περιγράφουν τους σκοπούς της διοίκησης κινδύνου και τις 

πολιτικές που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων : 

● των στρατηγικών και διαδικασιών 

● της δομής και της οργάνωσης της σχετικής λειτουργίας της διοίκησης κινδύνου 

● των ορίων και της φύσης της δημοσιοποίησης του κινδύνου και των συστημάτων    

μέτρησής του 

● των πολιτικών αντιστάθμισης και μείωσης του κινδύνου και των στρατηγικών και 

διαδικασιών για τον έλεγχο της συνέχειας ή μη της αποτελεσματικότητας της 

αντιστάθμισης.  

Δημοσιοποιήσεις για τον κίνδυνο αγοράς 

    Δημοσιοποιήσεις για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν την Internal Models 

Approach (VAR) – η οποία θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο – για εμπορικά 

χαρτοφυλάκια : 

Ποιοτικές Δημοσιοποιήσεις   

    1. Εδώ υπάγονται οι γενικές ποιοτικές δημοσιοποιήσεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω για τον κίνδυνο αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων για 

τον υπολογισμό του κινδύνου αγοράς των οποίων χρησιμοποιείται η VAR. 

    2. Για κάθε χαρτοφυλάκιο για τον υπολογισμό του κινδύνου αγοράς του οποίου 

χρησιμοποιείται η VAR, πρέπει να δημοσιοποιούνται τα εξής : 

● τα χαρακτηριστικά των μοντέλων που χρησιμοποιούνται  

● μια περιγραφή του stress testing που εφαρμόζεται στο χαρτοφυλάκιο 
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● μια περιγραφή της προσέγγισης που χρησιμοποιείται για επαλήθευση της 

ορθότητας και συνέχειας των VAR μοντέλων και των διαδικασιών μοντελοποίησης.  

    3. Τα όρια μέσα στα οποία γίνονται αποδεχτά τα παραπάνω από τις εποπτικές 

αρχές.  

Ποσοτικές Δημοσιεύσεις  

    Για τα εμπορικά χαρτοφυλάκια για τον υπολογισμό του κινδύνου αγοράς των 

οποίων χρησιμοποιείται η VAR, πρέπει να γίνονται οι εξής ποσοτικές 

δημοσιοποιήσεις : 

● Οι υψηλότερες, οι μέσες και οι χαμηλότερες τιμές της VAR για όλη την περίοδο 

δημοσιοποίησης και για το τέλος της περιόδου.  

● Μία σύγκριση των εκτιμήσεων για τις τιμές της VAR με τα πραγματικά κέρδη ή 

απώλειες που είχε η τράπεζα. 
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                                             Κεφάλαιο 2 

                  Απλές μέθοδοι μέτρησης του κινδύνου αγοράς   

————————————————————————————— 
 

    Για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς και κυρίως του κινδύνου επιτοκίων, οι 

τράπεζες έχουν να επιλέξουν μεταξύ μιας μεγάλης ποικιλίας απλών και πιο 

επιστημονικών μεθόδων. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση όλων αυτών των 

μεθόδων, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πηγές του κινδύνου επιτοκίων, για τις οποίες 

έγινε μια απλή αναφορά στην εισαγωγή, είναι οι εξής:  

● Η διαφορά της ληκτότητας και της διάρκειας μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων του ισολογισμού μιας τράπεζας. 

● Ο λεγόμενος option risk, που είναι ο κίνδυνος μεταβολής της διάρκειας των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων λόγω μεταβολής των επιτοκίων της 

αγοράς.  

● Ο κίνδυνος βάσης (basis risk), που είναι ο κίνδυνος μεταβολής της διαφοράς των 

επιτοκίων μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

● Ο κίνδυνος μεταβολής της καμπύλης απόδοσης. Η καμπύλη απόδοσης είναι μια 

γραφική απεικόνιση της κατανομής των επιτοκίων της αγοράς σύμφωνα με τη 

ληκτότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η κλίση της, καθορίζει ουσιαστικά 

τη διαφορά μεταξύ των μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων επιτοκίων.   

    Μερικές από τις απλές μεθόδου μέτρησης του κινδύνου αγοράς, οι οποίες θα 

εξετασθούν σε αυτό το κεφάλαιο, είναι το μοντέλο της διάρκειας ή αλλιώς το χάσμα 

διάρκειας (Duration Gap Method), η μέθοδος του ‘Ανοίγματος’ (Gap Analysis) και η 

μέθοδος της μονάδας βάσης (Basis Point Value Method). Οι πιο επιστημονικές 

μέθοδοι είναι τα διάφορα μοντέλα μέτρησης της Αξίας σε Κίνδυνο όπως η Αναλυτική 

προσέγγιση (Variance/Covariance approach), η Ιστορική προσομοίωση και η 

προσομοίωση Monte Carlo, όπως επίσης και το Stress Testing και η Expected Tail 

Loss (E.T.L.), οι οποίες και θα εξετασθούν στο επόμενο κεφάλαιο.  

 

2.1. Το μοντέλο της Διάρκειας 

    Η διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος μετράει την ευαισθησία της τιμής 

του σε μικρές μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς.  
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                ΔP/P              όπου D : η διάρκεια  

D =  –  ————                   P : η τιμή του χρηματοοικονομικού  προϊόντος 

             Δi/(1 + i)                    i : το επιτόκιο                                                  

    Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο μεγαλύτερη η διάρκεια, τόσο μεγαλύτερη και η 

ευαισθησία της τιμής του προϊόντος. Πριν προχωρήσουμε στο μοντέλο της 

Διάρκειας, πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι μέτρησης της 

διάρκειας ενός χρεογράφου (χρηματοοικονομικού προϊόντος).  

● Η απλή διάρκεια ή Macaulay’s Duration (D) 

    Η απλή διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός 

χρόνος έως ότου ανακτηθεί πλήρως το αρχικό κεφάλαιο σε όρους παρούσης αξίας.  

 

                           n           [ΤΡt/(1 + i)t] * t             

                   D = Σ —————————   

                          t=1               P*

 

όπου, ΤΡt : η ταμειακή ροή που πραγματοποιείται το χρόνο t  

i : το προεξοφλητικό επιτόκιο  

n : ο αριθμός των ετών έως τη λήξη 

t : ο χρόνος στον οποίο πραγματοποιείται η ταμειακή ροή t =1,2,…,n   

PP

* : η αρχική τιμή του χρηματοοικονομικού προϊόντος 

● Η τροποποιημένη διάρκεια (Modified Duration: MD) 

    Η τροποποιημένη διάρκεια MD, είναι η απλή διάρκεια διαιρούμενη με (1 + i).  

                                   

                                       D 

                        MD = ——— 

                                    (1 + i)  

 

    Η τροποποιημένη διάρκεια δείχνει πόσο επί τοις 100 (%) μεταβάλλεται η τιμή ενός 

χρεογράφου για μια δεδομένη μεταβολή των επιτοκίων.  

    Το μεγάλο μειονέκτημα αυτών των μετρήσεων της διάρκειας έγκειται στο ότι 

υποθέτουν ότι όλες οι ταμειακές ροές θα πραγματοποιηθούν όπως έχει προβλεφθεί. 

Ωστόσο, αυτό δε συμβαίνει για χρεόγραφα, όπως τα δικαιώματα προαίρεσης 

(options), αφού ένα δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί ή να μην ασκηθεί και 
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έτσι η διάρκειά του δε μπορεί να είναι γνωστή εκ των προτέρων. Το πρόβλημα αυτό 

έρχεται να λύσει η ‘Αποτελεσματική Διάρκεια’.     

● Αποτελεσματική διάρκεια (Effective Duration) 

    Η αποτελεσματική διάρκεια μετρά την ευαισθησία της τιμής ενός χρεογράφου 

όπως το δικαίωμα προαίρεσης. Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι ο εξής:  

 

                                            Pi–  –  Pi+   

                      Eff.D. = ————————          

                                           P0*(i+ – i– ) 

 

Όπου, Pi– : η τιμή του δικαιώματος εάν τα επιτόκια μειωθούν 

           Pi+ : η τιμή του δικαιώματος εάν τα επιτόκια αυξηθούν 

           P0 : η αρχική τρέχουσα τιμή του δικαιώματος   

           i+ : το αρχικό επιτόκιο της αγοράς συν την αύξηση του επιτοκίου 

            i–  : το αρχικό επιτόκιο της αγοράς μείον την αύξηση του επιτοκίου 

 

2.1.1. Το Μοντέλο της Διάρκειας 

    Το μοντέλο της διάρκειας συγκρίνει τη μέση σταθμική διάρκεια των Περιουσιακών 

Στοιχείων (του ενεργητικού) με τη μέση σταθμική διάρκεια των Υποχρεώσεων (του 

παθητικού) μιας τράπεζας και εξετάζει πώς μεταβάλλεται η καθαρά θέση της, όταν 

υπάρχει μια μεταβολή των επιτοκίων. Σύμφωνα με το μοντέλο της διάρκειας:  

 

                                ΔΚΘ =  – (DΕ – DΠ*Π/Ε)*Δi/(1+i) 

 

Όπου ΔΚΘ : η μεταβολή της καθαράς θέσης 

DΕ : η μέση σταθμική διάρκεια του ενεργητικού 

DΠ : η μέση σταθμική διάρκεια του παθητικού  

Ε,Π : Το ποσό του ενεργητικού και του παθητικού (υποχρεώσεων) αντίστοιχα 

i : Το επιτόκιο και Δi : η μεταβολή του επιτοκίου 

 

    Η διαφορά (DΕ – DΠ*Π/Ε), είναι γνωστή και ως χάσμα διάρκειας. Εάν το χάσμα 

διάρκειας είναι θετικό (αρνητικό), τότε μια αύξηση των επιτοκίων θα προκαλέσει 

μεγαλύτερη (μικρότερη) μείωση στην αξία του ενεργητικού απ’ ότι στην αξία του 

παθητικού, γιατί η διάρκεια του ενεργητικού είναι μεγαλύτερη (μικρότερη) από αυτήν 
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του παθητικού και επομένως η καθαρά θέση θα μειωθεί (αυξηθεί), ενώ μια μείωση 

των επιτοκίων θα προκαλέσει μεγαλύτερη (μικρότερη) αύξηση στην αξία του 

ενεργητικού απ’ ότι στην αξία του παθητικού και επομένως η καθαρά θέση θα 

αυξηθεί (μειωθεί).   

    Εάν το χάσμα διάρκειας είναι μηδέν, τότε μια αύξηση (μείωση) των επιτοκίων θα 

προκαλέσει ισόποση μείωση (αύξηση) στην αξία του ενεργητικού και του παθητικού 

και επομένως η καθαρά θέση θα παραμείνει αμετάβλητη.  

    Μια τράπεζα για να αντισταθμίσει επομένως πλήρως τον κίνδυνο επιτοκίων και να 

διατηρήσει την καθαρά θέση της σταθερή είτε τα επιτόκια αυξηθούν είτε μειωθούν, 

θα πρέπει να επιτύχει DΕ = DΠ*Π/Ε. Έτσι, εάν DΕ > DΠ*Π/Ε, η τράπεζα 

αντιμετωπίζει κίνδυνο από μία ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων και θα πρέπει να 

μειώσει τη διάρκεια του ενεργητικού της, να αυξήσει τη διάρκεια του παθητικού της 

και να αυξήσει την χρηματοοικονομική της μόχλευση (Π/Ε). Σε αντίθετη περίπτωση, 

εάν DΕ < DΠ*Π/Ε, η τράπεζα αντιμετωπίζει κίνδυνο από μία ενδεχόμενη μείωση των 

επιτοκίων και θα πρέπει να αυξήσει τη διάρκεια του ενεργητικού της, να μειώσει τη 

διάρκεια του παθητικού της και να μειώσει την χρηματοοικονομική της μόχλευση. 

 

2.1.2. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα  

    Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου της διάρκειας είναι η 

απλότητά του, το γεγονός ότι αποτελεί έναν περιεκτικό τρόπο μέτρησης του κινδύνου 

επιτοκίων για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο. Επίσης οι διάφορες μετρήσεις της 

διάρκειας μπορούν να προστίθενται, έτσι ώστε η τράπεζα δύναται να ταιριάξει τη 

διάρκεια των περιουσιακών της στοιχείων με αυτή των υποχρεώσεών της.  

Μειονεκτήματα:  

    1. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί σωστά η διάρκεια και αυτό γιατί στηρίζεται σε 

πολλές υποκειμενικές υποθέσεις, όπως :    

● τα επιτόκια για στοιχεία κάθε είδους ληκτότητας είναι τα ίδια, επομένως η καμπύλη 

απόδοσης είναι επίπεδη.  

● όταν τα επιτόκια μεταβάλλονται, η μεταβολή αυτή είναι η ίδια για όλα τα στοιχεία 

του κάθε είδους ληκτότητας, επομένως η κλίση της καμπύλης απόδοσης παραμένει 

αμετάβλητη.  

    2. Επίσης, για τις θέσεις σε δικαιώματα προαίρεσης, για τα οποία θα γίνει αναφορά 

σε μεταγενέστερο κεφάλαιο, απαιτείται σωστή πληροφόρηση-πρόβλεψη, για το πότε 

αυτά θα ασκηθούν και πότε όχι και ποια η τιμή τους κάθε φορά, η οποία είναι 
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εξαιρετικά δύσκολο να ληφθεί. Οπότε αναγκαστικά, το μοντέλο της διάρκειας 

λειτουργεί σωστά μόνο για μικρές μεταβολές των επιτοκίων και αυτό γιατί όταν οι 

μεταβολές των επιτοκίων είναι μικρές, οι τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν 

αλλάζουν σημαντικά.   

    3. Η προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών γίνεται με ένα και μόνο 

προεξοφλητικό ποσοστό απόδοσης για όλα τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου, το οποίο 

μάλιστα λαμβάνεται συνήθως από την καμπύλη απόδοσης των κρατικών ομολόγων 

και το οποίο σαφώς και δεν μπορεί να προσεγγίσει σωστά τα μελλοντικά επιτόκια.  

    4. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί η διάρκεια περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων που δε λαμβάνουν ή που δεν πληρώνουν κάποιο επιτόκιο.  

    5. Η διάρκεια μεταβάλλεται κάθε φορά που μεταβάλλονται τα επιτόκια, αλλά 

ακόμα και εάν αυτά δε μεταβάλλονται, η διάρκεια και πάλι μεταβάλλεται με την 

πάροδο του χρόνου, καθώς ο υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή υποχρέωσης μειώνεται. Έτσι, μια τράπεζα, είναι υποχρεωμένη να 

εξετάζει και να προσαρμόζει συνεχώς τη διάρκεια του χαρτοφυλακίου της.   

    6. Τέλος, είναι εξαιρετικά δύσκολο, να βρεθούν περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που να έχουν την ίδια διάρκεια μέσα στο χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας.  

 

2.2. Η μέθοδος του ‘Ανοίγματος’ (Gap Analysis) 

    Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην κατάταξη των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων μιας τράπεζας, τα οποία είναι ευαίσθητα στις μεταβολές των 

επιτοκίων, σε διαφορετικά ‘χρονικά όρια’ (time bands), ανάλογα με τη ληκτότητά 

τους, εάν πρόκειται για στοιχεία σταθερού επιτοκίου ή ανάλογα με το χρόνο που 

απομένει μέχρι να επαναπροσδιοριστεί η τιμή τους, εάν πρόκειται για στοιχεία 

κυμαινόμενου επιτοκίου, των οποίων το επιτόκιο θα αλλάζει κάθε φορά που θα 

αλλάζει το επιτόκιο στην αγορά. Η διαφορά μεταξύ του μεγέθους των περιουσιακών 

στοιχείων και του μεγέθους των υποχρεώσεων εντός ενός συγκεκριμένου ‘χρονικού 

ορίου’ καλείται ‘περιοδικό άνοιγμα’. Με την  πρόσθεση όλων των ‘περιοδικών 

ανοιγμάτων’ για μια χρονική περίοδο, υπολογίζεται το ‘συσωρευτικό-αθροιστικό 

άνοιγμα’ (cumulative gap), για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η μεταβολή στην 

καθαρά θέση της τράπεζας σε μια μεταβολή των επιτοκίων, υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας το παραπάνω ‘αθροιστικό άνοιγμα’ με τη συγκεκριμένη 

προβλεπόμενη μεταβολή των επιτοκίων.  

                                                                                                                                     18  



    Το άνοιγμα διακρίνεται σε Ακαθάριστο και Καθαρό. Το Ακαθάριστο άνοιγμα 

(gross gap), αφορά τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα σε ένα ισολογισμό 

τα οποία επηρεάζονται από μεταβολές των επιτοκίων, ενώ τα Καθαρό άνοιγμα (net 

gap), αφορά και τα προϊόντα εκτός ισολογισμού, όπως τις ανταλλαγές, τα μελλοντικά 

συμβόλαια, κ.τ.λ.  

    Το άνοιγμα διακρίνεται επίσης σε Στατικό και Δυναμικό. Το Στατικό άνοιγμα 

(static gap), υποθέτει ότι τα επιτόκια όλων των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που είναι ευαίσθητα στις μεταβολές των επιτοκίων, μεταβάλλονται 

ισόποσα με τις μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς, ενώ στο Δυναμικό άνοιγμα, 

(dynamic gap), αυτή η υπόθεση δεν ισχύει. Αντιθέτως, μερικά χρηματοοικονομικά 

προϊόντα παρουσιάζουν περιορισμένες προσαρμογές των επιτοκίων τους, στις 

μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς.    

    Γενικά, το άνοιγμα μιας τράπεζας είναι η διαφορά των στοιχείων του Ενεργητικού 

της με Κυμαινόμενο Επιτόκιο (Ε.Κ.Ε.) και των στοιχείων του Παθητικού της με 

Κυμαινόμενο Επιτόκιο (Π.Κ.Ε.). Τα κέρδη μιας τράπεζας (η καθαρά της θέση), θα 

αυξηθούν εάν το άνοιγμα είναι θετικό (Ε.Κ.Ε. > Π.Κ.Ε.) και τα επιτόκια αυξηθούν, 

καθώς το ενεργητικό θα αυξηθεί περισσότερο από το παθητικό, ή εάν το άνοιγμα 

είναι αρνητικό (Ε.Κ.Ε. < Π.Κ.Ε.) και τα επιτόκια μειωθούν, καθώς το παθητικό θα 

μειωθεί περισσότερο από το ενεργητικό. Εάν βέβαια το άνοιγμα είναι μηδέν, τότε οι 

μεταβολές των επιτοκίων δεν επηρεάζουν τα κέρδη της τράπεζας. Αξίζει στο σημείο 

αυτό να τονιστεί, ότι βασική προϋπόθεση για να ισχύουν τα παραπάνω αποτελεί το 

γεγονός ότι οι μεταβολές των επιτοκίων κάθε φορά είναι ισόποσες. Δηλαδή τα 

επιτόκια των στοιχείων του ενεργητικού και αυτά των στοιχείων του παθητικού 

μεταβάλλονται το ίδιο. Σε διαφορετική περίπτωση, τα όσα προαναφέρθηκαν δεν 

ισχύουν πάντα.   

    Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της μεθόδου έγκειται στον ορθό προσδιορισμό 

του αριθμού και του μεγέθους των ‘χρονικών ορίων’ εντός των οποίων εντάσσει τα 

διάφορα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της μια τράπεζα. Μια τράπεζα μπορεί 

για παράδειγμα να αποφασίσει ότι ένα ‘χρονικό όριο’ θα ξεκινάει από τρεις μήνες και 

θα τελειώνει σε ένα χρόνο. Έστω ότι η τράπεζα έχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 

10.000€ κυμαινόμενου επιτοκίου το οποίο αναπροσαρμόζεται σε τρεις μήνες και 

υποχρεώσεις αξίας επίσης 10.000€ κυμαινόμενου επιτοκίου το οποίο 

αναπροσαρμόζεται σε εννέα μήνες. Τα στοιχεία αυτά παρόλο που εντάσσονται στο 

ίδιο ‘χρονικό όριο’ που θέτει η τράπεζα και φέρουν το ίδιο ποσό, φέρουν επιτόκια τα 
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οποία δεν αναπροσαρμόζονται κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα. Επομένως, εντός 

του ίδιου ‘χρονικού ορίου’, υφίσταται κίνδυνος επιτοκίων.  

    Ένα μεγάλο επίσης μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι τα επιτόκια μεταβάλλονται το 

ίδιο, εντός διαφορετικών ‘χρονικών ορίων’ κάτι το οποίο στην πραγματικότητα είναι 

σχεδόν απίθανο να συμβεί. 

    Επιπλέον, η μέθοδος του ανοίγματος υπολογίζει τις μεταβολές των χρηματικών 

ροών των στοιχείων, εντός ενός ‘χρονικού ορίου’ που προκύπτουν από τις μεταβολές 

των επιτοκίων, με την υπόθεση ότι το μέγεθος και η δομή του κάθε στοιχείου είναι 

στατικά, δεν αλλάζουν δηλαδή με αυτές τις μεταβολές, κάτι το οποίο βέβαια δεν 

ισχύει στην πραγματικότητα.  

    Τέλος, υπάρχει πρόβλημα με την κατάταξη κάποιων χρεογράφων που δεν έχουν 

προκαθορισμένη περίοδο μέχρι τη λήξη τους, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τα 

δικαιώματα προαίρεσης. 

  

2.3. Η μέθοδος της Μονάδας Βάσης (BPV Method)  

    Η μέθοδος της Μονάδας Βάσης έρχεται να λύσει το πρόβλημα της μη ορθής 

λειτουργίας του μοντέλου της Διάρκειας για μεγάλες μεταβολές των επιτοκίων, για το 

οποίο έγινε αναφορά παραπάνω. Η συγκεκριμένη μέθοδος (της Μονάδας Βάσης) 

μετρά τη μεταβολή της τιμής ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος (χρεογράφου), 

όταν το επιτόκιο μεταβάλλεται κατά μία μονάδα βάσης, δηλαδή κατά 0,01%. Η 

μέθοδος λειτουργεί ως εξής: Αρχικά υπολογίζεται η παρούσα αξία του χρεογράφου 

για ένα δεδομένο επιτόκιο και στη συνέχεια η παρούσα αξία του ίδιου χρεογράφου 

για ένα άλλο όμως επιτόκιο, το οποίο διαφέρει από το πρώτο κατά 0,01%. Η διαφορά 

μεταξύ των δύο παρουσών αξιών του χρεογράφου για τα δύο αυτά διαφορετικά 

επιτόκια, αποτελεί τη μεταβολή στην αξία του χρεογράφου για τη συγκεκριμένη 

μεταβολή του επιτοκίου. Έτσι, μία τράπεζα, ανάλογα με το μέγεθος της μεταβολής 

των επιτοκίων που πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει, είναι σε θέση να προβλέψει τη 

μεταβολή της τιμής ενός χρεογράφου για οποιαδήποτε μεταβολή των επιτοκίων. 

Επομένως, εάν για παράδειγμα το επιτόκιο της αγοράς μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή είναι x% και μία τράπεζα επιθυμεί να υπολογίσει τη μεταβολή της τιμής ενός 

χρηματοοικονομικού προϊόντος (χρεογράφου), όταν το επιτόκιο της αγοράς αυξηθεί 

[ή μειωθεί] κατά y%, τότε χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη μέθοδο, υπολογίζει την 

παρούσα αξία του χρεογράφου για επιτόκιο x% και στη συνέχεια την παρούσα αξία 

του ίδιου χρεογράφου για επιτόκιο (x+y)% [ή (x–y)%]. Η διαφορά μεταξύ των δύο 
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αυτών παρουσών αξιών του χρεογράφου για τα δύο αυτά διαφορετικά επιτόκια, 

αποτελεί τη μεταβολή στην αξία του χρεογράφου για τη συγκεκριμένη μεταβολή του 

επιτοκίου.   

    Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι λαμβάνει υπόψη της τη 

διαφορετική ευαισθησία των χρεογράφων στις μεταβολές των επιτοκίων, ανάλογα με 

το χρόνο που υπολείπεται για τη ληκτότητα των χρεογράφων και το μέγεθος των 

τοκομεριδίων τους, στοιχεία τα οποία εκφράζονται μέσω της παρούσας αξίας των 

χρεογράφων. Τα μειονεκτήματά της είναι σε μεγάλο βαθμό τα ίδια με αυτά του 

μοντέλου της διάρκειας. 

    Οι απλοποιημένες αυτές μέθοδοι του ανοίγματος, της διάρκειας και της μονάδας 

βάσης, παρόλο που έχουν σημαντικά μειονεκτήματα, χρησιμοποιούνται και πρέπει να 

χρησιμοποιούνται συχνά από τις τράπεζες σαν ένα μέσο πρώτης προσέγγισης του 

κινδύνου αγοράς. Ωστόσο, πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται, όχι μόνες τους, αλλά 

συμπληρωματικά με πιο επιστημονικές μεθόδους οι οποίες αναλύονται σε επόμενο 

κεφάλαιο.  
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                                              Κεφάλαιο 3 

          Επιστημονικές μέθοδοι μέτρησης του κινδύνου αγοράς  
—————————————————————————————————— 

 

    Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται αρχικά, τα πλέον γνωστά υποδείγματα για τη 

μέτρηση του κινδύνου αγοράς που αντιμετωπίζει το χαρτοφυλάκιο ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, τα οποία είναι αυτά που βασίζονται στον υπολογισμό 

της λεγόμενης Αξίας σε Κίνδυνο. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά σε κάποιες 

άλλες λιγότερο εφαρμόσιμες τακτικές για τη μέτρηση του συγκεκριμένου κινδύνου 

και τέλος σε δύο μοντέλα, την Expected Tail Loss και το Stress Testing, τα οποία 

εφαρμόζονται για τη μελέτη περισσότερο ακραίων σεναρίων.  

 

3.1. Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk: VAR)  

    Η αξία σε κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου, στην πιο απλή της μορφή, μπορεί να 

ορισθεί ως ένας αριθμός ο οποίος συσχετίζει την πιθανή ζημία από το συγκεκριμένο 

χαρτοφυλάκιο με την πιθανότητα αυτής να συμβεί.  

    Χρησιμοποιώντας μία πιθανότητα x% (διάστημα εμπιστοσύνης 1 – x%) και ένα 

χρονικό ορίζοντα t ημερών, η αξία σε κίνδυνο για το χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας-

επιχείρησης, ορίζεται ως η απώλεια από το χαρτοφυλάκιο η οποία αναμένεται να 

ξεπεραστεί μόνο κατά μία πιθανότητα x% στο τέλος του ερχόμενου χρονικού 

ορίζοντα των t ημερών. Οι συνήθεις τιμές για την πιθανότητα είναι 1%, 2,5% και 5%, 

ενώ ο χρονικός ορίζοντας είναι συνήθως 1, 2, 10 εργάσιμες ημέρες και 1 μήνας. Σε 

αυτό εδώ το σημείο, πρέπει να τονιστεί ότι η αξία σε κίνδυνο είναι ένας αριθμός ο 

οποίος αναφέρεται στο τρέχον χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Η σιωπηρή υπόθεση που 

γίνεται επομένως, είναι ότι το τρέχον χαρτοφυλάκιο θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη 

τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη 

υπόθεση μπορεί μερικές φορές, κυρίως για μακροπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες, 

να μην επαληθεύεται. Η ημερήσια αξία σε κίνδυνο (VAR) υπολογίζεται ως εξής : 

              Ημερήσια VAR = (τρέχουσα αξία της θέσης) * (μεταβολή της τιμής) 

    Εάν έχει υπολογιστεί η ημερήσια αξία σε κίνδυνο για το χαρτοφυλάκιο μιας 

τράπεζας, τότε είναι δυνατόν να υπολογιστεί και η αξία σε κίνδυνο για μεγαλύτερο 

χρονικό ορίζοντα, t ημερών, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο :  

                              VAR = t1/2 * (Ημερήσια Αξία σε Κίνδυνο) 
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    Τα διάφορα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της VAR 

βασίζονται σε ένα μεγάλο αριθμό απλοποιημένων υποθέσεων. Πέντε από τις 

βασικότερες είναι οι εξής:  

    Η πρώτη απλοποιημένη υπόθεση είναι ότι οι μεταβολές των τιμών ακολουθούν την 

κανονική κατανομή, κάτι το οποίο δεν ισχύει συνήθως στην πραγματικότητα. 

Συγκεκριμένα η κανονική κατανομή εμφανίζει μειωμένη την πιθανότητα μεγάλων 

μειώσεων της τιμής και επομένως την πιθανότητα μεγάλων απωλειών. Το πρόβλημα 

αυτό, της κανονικής κατανομής, θεωρείται αρκετά σημαντικό, βραχυπρόθεσμα, γιατί 

οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα κατά τον υπολογισμό του κινδύνου αγοράς σε 

καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

    Μια δεύτερη απλοποιημένη υπόθεση είναι η χρησιμοποίηση μικρού αριθμού 

συσχετίσεων μεταξύ των μεταβολών της τιμής. Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των 

πραγματικών συσχετίσεων αυξάνεται όσο αυξάνονται τα χρεόγραφα. Έτσι για 2 

χρεόγραφα υπάρχει μία συσχέτιση, για 4 χρεόγραφα 6 συσχετίσεις και για 100 

χρεόγραφα 4.950 συσχετίσεις. Ο αριθμός των συσχετίσεων είναι ίσος με n*(n-1)/2, 

όπου n, ο αριθμός των χρεογράφων. Έτσι, κάποια μοντέλα προκειμένου να 

αποφύγουν τον υπολογισμό πολυπληθών συσχετίσεων υποθέτουν ότι κάποιες 

συσχετίσεις ισούνται με το μηδέν ή τη μονάδα. Επειδή όμως οι περισσότερες 

πραγματικές συσχετίσεις κυμαίνονται πιθανόν κάπου μεταξύ του μηδενός και της 

μονάδας, θεωρώντας μια συσχέτιση ίση με τη μονάδα, υπερεκτιμούμε τον κίνδυνο, 

ενώ θεωρώντας μια συσχέτιση ίση με το μηδέν, υποτιμούμε τον κίνδυνο. 

    Μια τρίτη απλοποιημένη υπόθεση είναι η χρησιμοποίηση ιστορικών στοιχείων για 

τον υπολογισμό της σχέσης μεταξύ των τιμών. Τα ιστορικά στοιχεία όμως περιέχουν 

συνήθως κάποιους κινδύνους. Αυτό που κάνει το πρόβλημα πιο έντονο είναι το 

γεγονός ότι πολλά VAR models στηρίζουν τους υπολογισμούς τους μόνο στα πιο 

πρόσφατα στοιχεία, αγνοώντας τα πολύ παλαιότερα, γιατί οι πρόσφατοι περίοδοι 

τείνουν να είναι σταθερές. Έτσι τα VAR models τα οποία επιχειρούν να υπολογίσουν 

τις ζημίες μιας τράπεζας οι οποίες οφείλονται σε όχι και τόσο πιθανά σενάρια, δε 

δίνουν και πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα. Αυτό το πρόβλημα επιλύεται με διάφορους 

τρόπους. Για παράδειγμα μπορεί να επιλεχθούν ως δεδομένα τα στοιχεία εκείνα τα 

οποία αφορούν περιόδους όπου οι τιμές ήταν πολύ ασταθείς. Αυτά τα δεδομένα 

υπάρχουν, αλλά μόνο για ορισμένα στοιχεία.  
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    Η τέταρτη απλοποιημένη υπόθεση είναι ότι το χαρτοφυλάκιο είναι σταθερό, 

δηλαδή δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια μιας οποιασδήποτε ημέρας. Οι αξίες σε κίνδυνο 

(VARs), μπορούν θεωρητικά να υπολογίζονται κάθε λεπτό της κάθε ημέρας. Στην 

πραγματικότητα σχεδόν πάντα υπολογίζονται σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να 

μετρούν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου στο τέλος κάθε μέρας.  

    Η Πέμπτη υπόθεση είναι ότι οι αριθμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται εν τέλει στο 

μοντέλο (VAR model), είναι γνωστοί με βεβαιότητα. Ωστόσο, ακόμα και αν οι άλλες 

τέσσερις υποθέσεις είναι ασφαλείς, τα VAR models εξακολουθούν να υπολογίζουν 

τον κίνδυνο, χρησιμοποιώντας πιθανότητες για τις μεταβολές των τιμών. Ακόμα και 

αν αυτές οι πιθανότητες υπολογίζονται με τις πιο αξιόπιστες τεχνικές, εξακολουθούν 

να μην είναι γνωστές με απόλυτη βεβαιότητα και έτσι θεωρώντας τες τα μοντέλα 

αυτά ως βέβαιες, δίνουν μια εκτίμηση του κινδύνου αγοράς η οποία είναι 

υποτιμημένη.  

    Προκειμένου να υπολογισθεί η αξία σε κίνδυνο, χρειάζεται να καθορισθούν αρχικά 

οι βασικοί παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την αξία του χαρτοφυλακίου. Αυτό 

που γίνεται στην ουσία είναι να καθορίζονται οι παράγοντες, αποσυνθέτοντας 

(αναλύοντας) τα διάφορα χρεόγραφα του χαρτοφυλακίου σε άλλα απλούστερα, τα 

οποία σχετίζονται άμεσα με τους βασικούς αυτούς παράγοντες και θεωρώντας τα 

αρχικά πραγματικά χρεόγραφα, ως χαρτοφυλάκια των απλούστερων χρεογράφων.  

    Ας πάρουμε για παράδειγμα μια θέση σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

(ΣΜΕ) σε συνάλλαγμα που μπορεί να έχει μια τράπεζα. Για τα ΣΜΕ θα γίνει 

εκτενέστερος λόγος σε μεταγενέστερο κεφάλαιο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η θέση 

που έχει η τράπεζα σε ΣΜΕ απαιτεί από την ίδια να παραδώσει x εκατομμύρια € σε 

180 ημέρες από σήμερα και να λάβει αντί αυτών y εκατομμύρια $. Η τρέχουσα αξία 

σε ευρώ αυτού του ΣΜΕ εξαρτάται από τους εξής τρεις βασικούς παράγοντες 

κινδύνου : την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία εκφρασμένη σε €/$ (S), το 

εξαμηνιαίο επιτόκιο σε € (re) και το εξαμηνιαίο επιτόκιο σε $ (r$). Αποσυνθέτουμε το 

ΣΜΕ σε δύο βασικές θέσεις-χρεόγραφα χωρίς τοκομερίδιο.  

1η θέση : θέση αγοραστή (long position). Τρέχουσα αξία θέσης : 

                

                             y εκατομμύρια $  

                  S * ——————————  ευρώ 

                             1 + r$ * (180/360) 
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Την ημέρα λήξης του ΣΜΕ η τράπεζα λαμβάνει y εκατομμύρια $   

2η θέση : θέση πωλητή (short position). Τρέχουσα αξία θέσης :  

 

 

                               x εκατομμύρια € 

                     – ———————————  ευρώ  

                               1 + re * (180/360) 

 

Την ημέρα λήξης του ΣΜΕ η τράπεζα πληρώνει x εκατομμύρια €, εξ’ ου και το 

αρνητικό πρόσημο.  

    Επομένως, η τρέχουσα αξία του ΣΜΕ (σε ευρώ), με παράγοντες κινδύνου το 

εξαμηνιαίο επιτόκιο σε ευρώ (re), το εξαμηνιαίο επιτόκιο σε $ (r$) και την τρέχουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία εκφρασμένη σε €/$ (S), δίνεται από τον ακόλουθο τύπο :  

 

                                                 y εκατομμύρια $                x εκατομμύρια € 

Τρέχουσα αξία ΣΜΕ = S * —————————  –  —————————— 

                                            1 + r$ * (180/360)               1 + re * (180/360) 

  

    Αφού δημιουργηθούν τέτοιου είδους τύποι για την αξία όλων των χρεογράφων 

ενός χαρτοφυλακίου, το επόμενο βήμα είναι να καθορισθεί η στατιστική κατανομή 

των πιθανών μελλοντικών τιμών των παραγόντων κινδύνου. Εν συνεχεία με την 

χρησιμοποίηση αυτών των μελλοντικών τιμών και των τύπων σαν και αυτόν που 

αναπτύχθηκε προηγουμένως, καθορίζονται οι πιθανές μεταβολές στις τιμές των 

διαφόρων θέσεων του χαρτοφυλακίου. Εν τέλει, οι συγκεκριμένες μεταβολές 

αθροίζονται προκειμένου να υπολογισθεί η μελλοντική μεταβολή στην αξία όλου του 

χαρτοφυλακίου που είναι και η αξία σε κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.  

    Βέβαια, όταν μελετάει κανείς την αξία σε κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου, πρέπει να 

λάβει υπόψη του τα παρακάτω δύο σημαντικά στοιχεία :  

    i) την κατανομή των κερδών-ζημιών του χαρτοφυλακίου σε σχέση με την 

πιθανότητα. Αν η κατανομή θεωρηθεί κανονική, τότε τα διαστήματα εμπιστοσύνης 

που επιλέγονται για τον υπολογισμό της VAR έχουν μια αναλογική σχέση. Έτσι για 

παράδειγμα, για ένα διάστημα εμπιστοσύνης 97,5%, η VAR θα είναι αυτή την οποία 

θα υπερβαίνει μόλις το 2,5% των παρατηρήσεων. Αν το διάστημα εμπιστοσύνης είναι 

99%, τότε η VAR θα είναι αυτή την οποία θα υπερβαίνει μόλις το 1% των 
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παρατηρήσεων. Αυτή η αναλογική σχέση δεν ισχύει, εάν η κατανομή δεν είναι 

κανονική.  

    ii) το χρονικό ορίζοντα (holding period) για τον οποίο θα υπολογιστεί η VAR, 

καθώς μεγαλύτερος ορίζοντας σημαίνει και μεγαλύτερο κίνδυνο. Έτσι για μεγάλους 

επενδυτές, όπως είναι οι τράπεζες, των οποίων τα χαρτοφυλάκια αλλάζουν από τη μια 

μέρα στην άλλη, κατάλληλος θεωρείται ένας ορίζοντας της μίας ημέρας. Για απλούς 

επενδυτές οι οποίοι δεν είναι ανάγκη να επανεξετάζουν τόσο συχνά τα χαρτοφυλάκιά 

τους, κατάλληλος θεωρείται ένας μεγαλύτερος ορίζοντας, ίσως της τάξεως του ενός 

μήνα.  

 

3.2. Προβλήματα που προκύπτουν με τα VAR Models    

    Έχει παρατηρηθεί ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν εκφράζουν ορθά όλους τους 

τύπους του κινδύνου. Παράδειγμα αποτελεί ο κίνδυνος που σχετίζεται με τα 

δικαιώματα προαίρεσης (options), όπου η σχέση μεταξύ της τιμής ενός περιουσιακού 

στοιχείου και της τιμής του δικαιώματος σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο 

(υποκείμενο μέσο) δεν είναι γραμμική. Επίσης οι περισσότεροι χρήστες των 

μοντέλων αυτών αναγνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα που δίνουν τα διάφορα μοντέλα 

που υπολογίζουν την Αξία σε Κίνδυνο, στηρίζονται στην υπόθεση ότι οι συσχετίσεις 

μεταξύ των διάφορων παραγόντων της αγοράς που επηρεάζουν την αξία σε κίνδυνο 

ενός χαρτοφυλακίου, παραμένουν διαχρονικά σταθερές, κάτι το οποίο βέβαια δεν 

είναι πάντα αληθές. Αυτά τα προβλήματα αναγκάζουν πολλές τράπεζες να βασίζονται 

σε προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με ανάλυση σεναρίων, όπου τα χαρτοφυλάκια 

υπόκεινται συνήθως σε ένα ευρύ φάσμα υποθετικών κινήσεων των τιμών των 

παραγόντων της αγοράς.    

    Απόρροια αυτών των προβλημάτων αποτελεί το συμπέρασμα μιας έρευνας η οποία 

διεξήχθει το 1997, από τους Marshall και Siegel, οι οποίοι εξέτασαν την απόκλιση 

των αποτελεσμάτων της VAR όπως αυτή μετρήθηκε από τέσσερις συμβούλους 

διοίκησης κινδύνου, ξεχωριστά, όλοι εκ των οποίων χρησιμοποίησαν την Αναλυτική 

προσέγγιση. Ενδεικτικό είναι ότι παρόλο που αυτές οι εταιρίες συμβούλων 

χρησιμοποίησαν το ίδιο μοντέλο, με τα ίδια δεδομένα, για το ίδιο χαρτοφυλάκιο, τα 

αποτελέσματα της VAR όπως αυτά μετρήθηκαν από τις τέσσερις εταιρίες 

παρουσίαζαν τεράστια απόκλιση. Για την ακρίβεια, κυμαινόντουσαν μεταξύ 3,8 

εκατομμυρίων $ και 6,1 εκατομμυρίων $.  
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    Αυτό το πρόβλημα που εκθείασαν οι Marshal και Siegel, των διαφορετικών 

δηλαδή εκτιμήσεων στις προβλέψεις, μπορεί να γίνει ακόμα πιο έντονο εάν 

αποδειχθεί ότι το παρελθόν δεν είναι καλός ‘προάγγελος’ του μέλλοντος και αυτό 

γιατί όλα τα μοντέλα που υπολογίζουν την VAR, υποθέτουν ότι οι μελλοντικές τιμές 

θα συμπεριφέρονται όπως οι τιμές του παρελθόντος. Προς το παρόν δεν υπάρχει 

κάποια αιτιολογημένη ένδειξη ότι σωστά χρησιμοποιούμε ιστορικούς κινδύνους για 

την πρόβλεψη μελλοντικών.  

    Ωστόσο, οι απλοποιημένες υποθέσεις που προαναφέρθηκαν είναι σημαντικές, γιατί 

οι στατιστικοί δεν έχουν ακόμα αναπτύξει εκείνα τα εργαλεία που απαιτούνται για να 

καθορίζουν πότε τα VAR Models αιτιολογούνται ορθά και πότε όχι.  

 

3.3. Προσεγγίσεις-Μοντέλα μέτρησης της Αξίας σε Κίνδυνο 

    Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις για τη μέτρηση της Αξίας σε Κίνδυνο : 

● Η αναλυτική προσέγγιση ή διακύμανσης-συνδιακύμανσης (RiskMetrics Model or 

Analytical or variance/covariance approach) 

● Η ιστορική προσομοίωση (Historical or Back simulation approach) 

● Η προσομοίωση Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) 

    Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι οι προσεγγίσεις αυτές δεν πρέπει να θεωρηθούν 

ανταγωνιστικές, αλλά συμπληρωματικές η μία της άλλης, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η κάθε μία.  

    Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση των τριών αυτών προσεγγίσεων, αξίζει να 

τονιστεί ότι και οι τρεις τους μοιράζονται την ίδια ακριβώς βασική ιδέα, ότι η 

συμπεριφορά της αγοράς στο πρόσφατο παρελθόν αποτελεί έναν αμερόληπτο 

προάγγελο της συμπεριφοράς της στο άμεσο μέλλον. Σε απλά μαθηματικά, αυτό 

σημαίνει ότι οι κατανομές πιθανοτήτων των μεταβολών στις τιμές των παραγόντων 

κινδύνου διακατέχονται από μία σταθερότητα. Το πρόσφατο παρελθόν, μπορεί 

επομένως να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κατανομή 

πιθανοτήτων εμφάνισης των μελλοντικών κερδών-ζημιών του χαρτοφυλακίου που 

εξετάζεται κάθε φορά.  

 

3.3.1. Η Αναλυτική προσέγγιση ή διακύμανσης-συνδιακύμανσης (Analytical or 

Variance/Covariance Approach) 

    Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται σε δύο υποθέσεις : 
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1) Οι μεταβολές των τιμών των παραγόντων κινδύνου της αγοράς όπως είναι τα 

επιτόκια, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, κ.τ.λ., ακολουθούν την κανονική κατανομή 

με μέσο το μηδέν.  

2) Οι διάφορες θέσεις σε ένα χαρτοφυλάκιο μπορούν να εκφρασθούν κατάλληλα σε 

αντίστοιχες γραμμικές ισότητες.  

    Εάν αυτές οι δύο υποθέσεις ισχύουν, τότε μπορούν να προκύψουν τα εξής 

συμπεράσματα. Καταρχάς, δε θα ακολουθούν μόνο οι τιμές των παραγόντων 

κινδύνου της αγοράς, την κανονική κατανομή, αλλά και οι πιθανές ζημίες-κέρδη του 

χαρτοφυλακίου. Έτσι, η VAR για ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να υπολογισθεί, εάν 

πολλαπλασιαστεί η τυπική απόκλιση αυτής της κατανομής με τον κατάλληλο αριθμό, 

ο οποίος σύμφωνα με την κανονική κατανομή, αντιστοιχεί στο επίπεδο εμπιστοσύνης 

που επιλέγεται. Έτσι, εάν επιλεγεί ένα επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, αυτό σημαίνει, 

σύμφωνα με την κανονική κατανομή, ότι υπάρχει μια πιθανότητα 95% η ζημία του 

χαρτοφυλακίου να είναι μικρότερη ή ίση με 1,65 φορές την τυπική απόκλιση. 

Δηλαδή, εάν χρησιμοποιείται ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95%, για τον υπολογισμό 

της VAR, τότε:  

Αξία σε Κίνδυνο (VAR) = 1,65 * (τυπική απόκλιση χαρτοφυλακίου) 

Για επίπεδο εμπιστοσύνης 97,5% → VAR = 2 * τυπική απόκλιση, κ.ο.κ. 

    Επίσης, από το συνδυασμό δύο κανονικών κατανομών προκύπτει μία κανονική 

κατανομή της οποίας η τυπική απόκλιση καθορίζεται ως εξής:           

                               σ2
Α,Β = σ2

Α + σ2
Β + 2 * σΑ * σΒ * ρΑ,Β  

Όπου : σΑ,Β, η τυπική απόκλιση του συνδυασμένου χαρτοφυλακίου 

σΑ, η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου Α 

σΒ, η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου Β     

ρΑ,Β, ο συντελεστής συσχέτισης των δύο χαρτοφυλακίων Α και Β.   

Έτσι, εφόσον υπολογισθούν η τυπική απόκλιση κάθε χαρτοφυλακίου και οι 

συντελεστές συσχέτισης μεταξύ κάθε ζεύγους χαρτοφυλακίων, μπορούμε εύκολα να 

υπολογίσουμε και την τυπική απόκλιση και επομένως και την VAR του 

συνδυασμένου χαρτοφυλακίου.  

    Στο σημείο αυτό, παρατίθεται μια λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας που 

ακολουθείται με αυτήν την προσέγγιση για τον υπολογισμό της VAR ενός 

απλοποιημένου χαρτοφυλακίου, που αποτελείται από ένα χρεόγραφο. 

    1ο Βήμα : Καθορίζονται οι βασικοί παράγοντες κινδύνου και οι τυποποιημένες 

θέσεις (standardized positions) που σχετίζονται άμεσα με αυτούς τους παράγοντες. 
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Το χρεόγραφο αναλύεται σε αυτές τις τυποποιημένες θέσεις. Ας πάρουμε για 

παράδειγμα το παραπάνω ΣΜΕ σε συνάλλαγμα, το οποίο όπως αναφέρθηκε, απαιτεί, 

η τράπεζα να παραδώσει x εκατομμύρια € σε 180 ημέρες και να λάβει y εκατομμύρια 

$. Οι τυποποιημένες θέσεις στις οποίες αναλύεται το ΣΜΕ είναι το εξαμηνιαίο 

ομόλογο σε € χωρίς τοκομερίδιο, το εξαμηνιαίο ομόλογο σε $ χωρίς τοκομερίδιο και 

μια θέση σε τρέχον ξένο συνάλλαγμα. Έτσι, εάν X1 το ποσό των € που επενδύεται 

στην πρώτη θέση, τότε    

         

                               x εκατομμύρια € 

                X1 = – ——————————   ευρώ  

                               1 + re * (180/360) 

 

με το αρνητικό πρόσημο να υποδηλώνει, όπως έχει ήδη ειπωθεί, τη short position. 

Εάν X2 το ποσό των € που επενδύεται στη δεύτερη θέση, διατηρώντας σταθερή τη 

συναλλαγματική ισοτιμία, τότε  

                  

                                     y εκατομμύρια $  

               X2 = S *  ——————————   ευρώ 

                                    1 + r$ * (180/360) 

 

Τέλος, εάν X3 το ποσό των € από τη θέση στη συναλλαγματική ισοτιμία, διατηρώντας 

σταθερό το επιτόκιο δολαρίων (r$), τότε  

              

                                           y εκατομμύρια $  

             X3 = X2 = S *  ——————————   ευρώ 

                                           1 + r$ * (180/360) 

 

Τα X2 και X3 είναι ίσα, γιατί και τα δύο αντιπροσωπεύουν την αξία σε € της long 

position του ΣΜΕ και εμφανίζονται και τα δύο, γιατί από την πλευρά της τράπεζας, η 

θέση σε ομόλογα δολαρίου χωρίς τοκομερίδιο εκτίθεται σε δύο παράγοντες κινδύνου: 

στο επιτόκιο δολαρίου (r$) και στη συναλλαγματική ισοτιμία $-€ (S). Έτσι το ΣΜΕ 

αναλύεται σε τρεις εν τέλει τυποποιημένες θέσεις, τις X1, X2 και X3.  

    2ο Βήμα : Υποθέτουμε ότι οι ποσοστιαίες μεταβολές των τιμών των παραγόντων 

κινδύνου ακολουθούν την κανονική κατανομή, με μέσο το μηδέν και υπολογίζουμε 
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τις παραμέτρους αυτής της κατανομής. Σε αυτό το σημείο, υπολογίζονται δηλαδή, η 

μεταβλητότητα των παραγόντων, μέσω των τυπικών αποκλίσεων (ή διακυμάνσεων) 

της κανονικής κατανομής, καθώς επίσης και η εξάρτηση του ενός παράγοντα από τον 

άλλον, μέσω των συντελεστών συσχέτισης.  

    3ο Βήμα : Καθορίζουμε τις τυπικές αποκλίσεις και τους συντελεστές συσχέτισης 

των τυποποιημένων θέσεων, χρησιμοποιώντας τις τυπικές αποκλίσεις και τους 

συντελεστές συσχέτισης των αντίστοιχων παραγόντων. Οι τυπικές αποκλίσεις των 

τιμών (αξιών) των τυποποιημένων θέσεων καθορίζονται σύμφωνα με τις τυπικές 

αποκλίσεις των παραγόντων κινδύνου και την ευαισθησία των θέσεων στις μεταβολές 

των παραγόντων αυτών. Έτσι, εάν για παράδειγμα, η αξία μιας θέσης μεταβάλλεται 

κατά 5%, όταν η τιμή του αντίστοιχου παράγοντα μεταβάλλεται κατά 1%, τότε η 

τυπική της απόκλιση είναι πενταπλάσια της τυπικής απόκλισης του αντίστοιχου 

παράγοντα. Οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ δύο θέσεων είναι ίσοι με τους 

συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των αντίστοιχων παραγόντων κινδύνου, με τη 

διαφορά ότι αλλάζει το πρόσημο, εάν και εφόσον η αξία μιας θέσης μεταβάλλεται 

αντίθετα με τη μεταβολή του παράγοντα κινδύνου.  

    4ο Βήμα : Υπολογίζεται η διακύμανση και στη συνέχεια η τυπική απόκλιση του 

χαρτοφυλακίου-χρεογράφου, σύμφωνα με τους αντίστοιχους τύπους:  

σ2
χαρτοφ. = X2

1*σ2
1 + X2

2*σ2
2 + X2

3*σ2
3 + 2*X1*X2*ρ1,2*σ1*σ2 + 2*X1*X3*ρ1,3*σ1*σ3     

                 +  2*X2*X3*ρ2,3*σ2*σ3   

σχαρτοφ. = (σ2
χαρτοφ.)1/2

5ο Βήμα : Έχοντας υπολογίσει την τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου-χρεογράφου, 

μπορούμε να υπολογίσουμε τέλος, την VAR, σύμφωνα με τον τύπο:  

VAR = 1,65*(σχαρτοφ.), εφόσον βέβαια το διάστημα εμπιστοσύνης είναι 95%.  

 

    Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι, εάν ο κίνδυνος –τυπική 

απόκλιση– ενός χαρτοφυλακίου ακολουθεί την κανονική κατανομή, τότε ο κίνδυνος 

του ίδιου χαρτοφυλακίου θα ακολουθεί την κανονική κατανομή και για μεγαλύτερο 

χρονικό ορίζοντα. Η τυπική απόκλιση για μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα θα μπορεί να 

υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο, ο οποίος αναφέρθηκε ήδη :    

                                             VAR = t1/2 * (ημερήσια VAR)  

όπου t ο χρονικός ορίζοντας. 
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Κριτική κατά των υποθέσεων 

    Η πρώτη υπόθεση, της κανονικής κατανομής, εμπειρικά φαίνεται να μην ισχύει. Οι 

κατανομές των αγορών παρουσιάζουν συνήθως κύρτωση και ασυμμετρίες. Εάν αυτό 

αληθεύει, τότε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι 

παραπλανητικά. Καταρχάς, αν υπάρχει ασυμμετρία στην κατανομή, τότε υπάρχει 

σημαντική πιθανότητα ύπαρξης μεγάλων μεταβολών στις τιμές των παραγόντων 

κινδύνου και έτσι, αναπόφευκτα, υποεκτιμάται ο κίνδυνος αγοράς, όπως αυτός 

μετριέται με την VAR με την υπόθεση της κανονικής κατανομής. Επιπλέον, εάν οι 

αγορές παρουσιάζουν κύρτωση, αυτό σημαίνει ότι οι συσχετίσεις που υπολογίσθηκαν 

με την υπόθεση της κανονικής κατανομής, θα παρουσιάζουν διαφορετικές τιμές στις 

περιπτώσεις ύπαρξης μεγάλων μεταβολών στις τιμές των παραγόντων.  

    Η δεύτερη υπόθεση που γίνεται, ότι δηλαδή οι διάφορες θέσεις μπορούν να 

αναλυθούν σε αντίστοιχες γραμμικές ισότητες, δεν αληθεύει πάντοτε. Αρκεί να δει 

κανείς τι συμβαίνει με χρεόγραφα, όπως τα δικαιώματα προαίρεσης. Εμπειρικές 

μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και αν οι παράγοντες κινδύνου ακολουθούν την κανονική 

κατανομή, οι πιθανές ζημίες-κέρδη ενός δικαιώματος προαίρεσης θα ακολουθούν μία 

μη κανονική κατανομή, όπως άλλωστε θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο.  

 

3.3.2. Ιστορική Προσομοίωση (Historical Simulation Approach: H.S.)     

    Πρόκειται για μια απλή προσέγγιση η οποία δεν απαιτεί υποθέσεις σχετικά με τις 

στατιστικές κατανομές των παραγόντων κινδύνου της αγοράς. Παρακάτω αναλύεται 

η διαδικασία που ακολουθείται με αυτή τη προσέγγιση για τον υπολογισμό της VAR, 

για ένα απλό χαρτοφυλάκιο που αποτελείται μόνο από ένα χρεόγραφο, αλλά και για 

ένα πιο σύνθετο που αποτελείται από περισσότερα χρεόγραφα.  

● Χαρτοφυλάκιο με ένα χρεόγραφο 

    1ο Βήμα : Αρχικά καθορίζουμε τους βασικούς παράγοντες κινδύνου καθώς επίσης 

και έναν τύπο που να εκφράζει την αξία του χρεογράφου σε όρους των παραγόντων 

αυτών. Στο παράδειγμα που αναφέρθηκε παραπάνω, για ένα χρεόγραφο όπως είναι το 

ΣΜΕ σε συνάλλαγμα, οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του είναι το 

εξαμηνιαίο επιτόκιο σε ευρώ (re), το εξαμηνιαίο επιτόκιο σε $ (r$) και η τρέχουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-$ (S) και ο τύπος που εκφράζεται στη συγκεκριμένη 

περίπτωση για την τρέχουσα αξία του ΣΜΕ είναι :  
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                            y εκατομμύρια $                x εκατομμύρια € 

                S * —————————  –  —————————— 

                        1 + r$ * (180/360)                1 + re * (180/360) 

 

    2ο Βήμα : Εν συνεχεία, παίρνουμε τις ιστορικές τιμές των παραγόντων για τις 

τελευταίες N περιόδους – μέρες, εάν θέλουμε να υπολογίσουμε τη VAR για χρονικό 

ορίζοντα μιας ημέρας – στις οποίες αναφέρεται το δείγμα που διαλέγουμε. Έστω ότι 

N = 100 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο χρεόγραφο, - ΣΜΕ σε 

συνάλλαγμα, - συγκεντρώνουμε τις τιμές του εξαμηνιαίου επιτοκίου σε €, του 

εξαμηνιαίου επιτοκίου σε $ και της συναλλαγματικής ισοτιμίας €-$, για τις τελευταίες 

100 εργάσιμες ημέρες. 

    3ο Βήμα : Υποβάλουμε το τρέχον χαρτοφυλάκιο-χρεόγραφο στις μεταβολές των 

τιμών των παραγόντων κινδύνου που συνέβησαν τις προηγούμενες 100 εργάσιμες 

ημέρες και παίρνουμε τις διάφορες ζημίες-κέρδη που μπορούν να υπάρξουν αύριο 

στο χαρτοφυλάκιό μας εάν συμβούν παρόμοιες μεταβολές στις τιμές των 

παραγόντων. Η διαδικασία έχει ως εξής : Παίρνουμε τις ποσοστιαίες μεταβολές των 

τιμών των παραγόντων κατά τις 100 προηγούμενες ημέρες και υποβάλουμε την 

τρέχουσα τιμή του κάθε παράγοντα στις 100 αυτές ιστορικές ποσοστιαίες μεταβολές 

για να πάρουμε 100 σύνολα από υποθετικές τιμές για κάθε παράγοντα. Αυτά τα 100 

σύνολα, κατόπιν, χρησιμοποιούνται για να πάρουμε 100 υποθετικές τιμές για το 

χαρτοφυλάκιο. Τέλος, αφαιρούμε κάθε μία υποθετική τιμή από την  πραγματική, 

τρέχουσα τιμή του χαρτοφυλακίου και βρίσκουμε 100 υποθετικά κέρδη-ζημίες του 

χαρτοφυλακίου για την επόμενη ημέρα.  

    4ο Βήμα : Ταξινομούμε τα υποθετικά κέρδη-ζημίες του χαρτοφυλακίου από τη 

μεγαλύτερη ζημία προς το μεγαλύτερο κέρδος.      

    5ο Βήμα : Επιλέγουμε εκείνη τη ζημία την οποία υπερβαίνει το 5% των 

περιπτώσεων, εφόσον βέβαια έχουμε επιλέξει ως διάστημα εμπιστοσύνης το 95%. 

Αυτό σημαίνει ότι επιλέγουμε την πέμπτη χειρότερη ζημία, από τις υποθετικές τιμές 

που έχουν ήδη ταξινομηθεί, η οποία αποτελεί και την Αξία σε Κίνδυνο (VAR) για το 

υπό εξέταση χαρτοφυλάκιο-χρεόγραφο.  

● χαρτοφυλάκιο με περισσότερα του ενός χρεόγραφα  

    Η παραπάνω μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αξίας σε κίνδυνο, μπορεί να 

γενικευτεί και για πολύπλοκα χαρτοφυλάκια με περισσότερα χρεόγραφα, αρκεί να 

γίνουν κάποιες αλλαγές σε κάποια από τα παραπάνω βήματα  τα οποία αναλύθηκαν. 
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Όσον αφορά το πρώτο βήμα, είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλοί περισσότεροι 

παράγοντες κινδύνου οι οποίοι και πρέπει να καθορισθούν και για τους οποίους 

πρέπει να αναπτυχθούν τύποι υπολογισμού της αξίας τους. Πρέπει στο σημείο αυτό 

να σημειωθεί ότι παρουσιάζεται σημαντικό πρόβλημα στον υπολογισμό της VAR 

χαρτοφυλακίων που έχουν μεγάλες θέσεις σε δικαιώματα προαίρεσης (options) για τα 

οποία θα γίνει λόγος σε επόμενο κεφάλαιο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μεταβολές στις 

τιμές των options είναι δύσκολο να προβλεφθούν, αφού αυτά μπορούν μέχρι τη λήξη 

τους είτε να ασκηθούν είτε όχι. Στο 2ο βήμα, πρέπει να συγκεντρωθούν οι ιστορικές 

τιμές για όλους ανεξαιρέτως τους παράγοντες, όσοι αυτοί και εάν είναι. Επίσης είναι 

πολύ σημαντικό, προτού γίνει η ταξινόμηση των υποθετικών κερδών-ζημιών του 

χαρτοφυλακίου στο 4ο βήμα, να προστεθούν για κάθε μία από τις 100 ημέρες τα 

αντίστοιχα υποθετικά κέρδη-ζημίες όλων των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου και 

αυτό γιατί τα κέρδη από το ένα χρεόγραφο αντισταθμίζουν τις ζημίες από το άλλο.  

Σταθμισμένη Ιστορική προσομοίωση (Weighted Historical Simulation) 

    Η παραδοσιακή μορφή της ιστορικής προσομοίωσης, είναι αυτή η οποία 

χρησιμοποιεί τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας για όλες τις παρατηρήσεις του 

παρελθόντος, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τη μέτρηση της Αξίας σε Κίνδυνο 

(VAR) ενός χαρτοφυλακίου. Με άλλα λόγια, εάν για τον υπολογισμό της VAR, η 

ιστορική προσομοίωση χρησιμοποιεί τις 100 τελευταίες παρατηρήσεις, τότε κάθε μία 

η οποία ανήκει σε αυτό το σύνολο, θα έχει συντελεστή βαρύτητας 1/100, ενώ όλες οι 

υπόλοιπες εκτός του συνόλου, θα έχουν μηδενικό συντελεστή. Η παραπάνω ωστόσο 

δομή, παρουσιάζει κάποια προβλήματα :  

    1ον) Είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι κάθε παρατήρηση στο δείγμα, 

θα πρέπει, ανεξαρτήτως της τιμής την οποία παίρνει ή ανεξαρτήτως της παλαιότητάς 

της, να έχει πάντοτε τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας, με όλες τις άλλες.  

    2ον) Δύσκολα επίσης δικαιολογείται το γεγονός ότι κάθε παρατήρηση στο δείγμα 

έχει την ίδια πιθανότητα να συμβεί και είναι ανεξάρτητη από τις άλλες.  

    3ον) Σύμφωνα με αυτή τη δομή, για ένα δείγμα με 100 παρατηρήσεις, όταν μία 

παρατήρηση είναι η 100η στο δείγμα, έχει συντελεστή βαρύτητας ίδιο με αυτόν των 

υπόλοιπων 99 παρατηρήσεων, δηλαδή 1/100, ενώ όταν με την πάροδο του χρόνου, η 

συγκεκριμένη παρατήρηση καταστεί 101η και επομένως εκτός δείγματος, θα έχει 

μηδενικό συντελεστή βαρύτητας κάτι το οποίο δεν και πολύ λογικό. 

    4ον) Λόγω αυτής της δομής επίσης, η ιστορική προσομοίωση καθυστερεί να 

αντιδράσει σε κάποιο σημαντικό γεγονός το οποίο συμβαίνει ξαφνικά και αυξάνει 
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δραματικά τον κίνδυνο, όπως για παράδειγμα μια πτώση του χρηματιστηρίου. Η 

αύξηση στον κίνδυνο θα φανεί κατόπιν από τα αποτελέσματα της ιστορικής 

προσομοίωσης, μόνον εφόσον το σημαντικό αυτό γεγονός εξακολουθεί να υφίσταται 

τις επόμενες ημέρες.  

    5ον) Υπάρχει τέλος το ενδεχόμενο των λεγόμενων ‘ghost effects’. Σύμφωνα με 

αυτό, η ιστορική προσομοίωση μπορεί να εμφανίζει μια υπερβολικά υψηλή τιμή της 

VAR που να οφείλεται κυρίως στην παρουσία μιας παρατήρησης στο δείγμα που έχει 

υπερβολικά υψηλή τιμή (ζημία). Αυτή η υψηλή τιμή της VAR θα συνεχίσει να 

υφίσταται εωσότου η συγκεκριμένη παρατήρηση βρεθεί με την πάροδο του χρόνου 

εκτός δείγματος. Τότε και μόνον τότε, η τιμή της VAR θα μειωθεί. Ωστόσο αυτή η 

μείωση θα οφείλεται σε αυτό το ‘ghost effect’, λόγω της δομής της ιστορικής 

προσομοίωσης και του εύρους του δείγματος που χρησιμοποιείται και όχι λόγω 

πραγματικής μείωσης του κινδύνου.  

    Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται με την εφαρμογή κάποιων αποκλίσεων από 

την παραδοσιακή αυτή μορφή της ιστορικής προσομοίωσης, όπως είναι η 

Σταθμισμένη έναντι του χρόνου Ιστορική Προσομοίωση ‘Age-weighted Historical 

Simulation’ και η Σταθμισμένη έναντι της τυπικής απόκλισης Ιστορική Προσομοίωση 

‘Volatility-weighted Historical Simulation’ που αναλύονται παρακάτω.  

Age-Weighted Historical Simulation              

    Η μόνη διαφορά που έχει η Age-weighted Historical Simulation σε σχέση με την 

κλασσική μορφή της ιστορικής προσομοίωσης, η οποία αναλύθηκε παραπάνω, είναι 

ότι οι ισοβαρείς συντελεστές βαρύτητας 1/n, όπου n: το μέγεθος του δείγματος, 

αντικαθίστανται από τους μη ισοβαρείς συντελεστές βαρύτητας wi, όπου i: η 

παρατήρηση με i = 1,2,3,…,n. Με w1 συμβολίζεται ο συντελεστής βαρύτητας που 

δίνεται στην πιο πρόσφατη παρατήρηση, η οποία είναι κατά μία ημέρα παλαιά, με w2 

ο συντελεστής βαρύτητας που δίνεται στην αμέσως πιο πρόσφατη παρατήρηση, η 

οποία είναι κατά δύο ημέρες παλαιά, κ.ο.κ., με την υπόθεση βέβαια ότι πρόκειται για 

ημερήσιες παρατηρήσεις. Οι τιμές που θα πάρουν οι συντελεστές βαρύτητας θα είναι: 

w2 = λ * w1, w3 = λ2 * w1, κ.ο.κ., όπου λ, ένας όρος ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 0 και 

1 και εκφράζει την εκθετική μείωση του συντελεστή βαρύτητας της παρατήρησης, 

όσο αυτή καθίσταται λιγότερο πρόσφατη. Έτσι, όταν ο όρος λ παίρνει τιμή πιο κοντά 

στη μονάδα, αυτό σημαίνει μικρό βαθμό μείωσης του συντελεστή βαρύτητας, ενώ 

όταν παίρνει τιμή πιο κοντά στο μηδέν, αυτό σημαίνει μεγάλο βαθμό μείωσης του 

συντελεστή βαρύτητας. Η εκάστοτε επιχείρηση-τράπεζα η οποία εφαρμόζει τη 

                                                                                                                                     34  



συγκεκριμένη προσέγγιση, αποφασίζει για την τιμή που θα πάρει ο όρος λ. Αφού 

καθορισθεί η τιμή του λ, τότε το w1 παίρνει μια τιμή τέτοια ώστε το άθροισμα των 

συντελεστών βαρύτητας να ισούται με τη μονάδα.  

    Μετά από αυτό, οι υπόλοιπες διαδικασίες για τον υπολογισμό της VAR που 

ακολουθούν, είναι οι ίδιες με αυτές της παραδοσιακής μορφής της ιστορικής 

προσομοίωσης. Υπολογίζονται οι ζημίες-κέρδη και τοποθετούνται σε μια στήλη με 

αύξουσα σειρά, δηλαδή ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη ζημία. Στη δεύτερη στήλη 

τοποθετούνται οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας και στην τρίτη οι αθροιστικοί 

συντελεστές. ‘Κατεβαίνοντας’ την τρίτη στήλη, βρίσκουμε το επιθυμητό ποσοστό 

του επιπέδου εμπιστοσύνης το οποίο έχει ήδη επιλεγεί, (π.χ. 1%, 2,5%, 5%). Η 

αντίστοιχη ζημία στην πρώτη στήλη θα είναι και η VAR του χαρτοφυλακίου, 

σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο.  

Πλεονεκτήματα : 

    1ον) Πρόκειται για μια γενίκευση της κλασσικής μορφής της ιστορικής 

προσομοίωσης, αφού η τελευταία μπορεί να θεωρηθεί ως μία ειδική περίπτωση κατά 

την οποία λ =1, οπότε w1
 = w2 = w3 =…..= wn = 1/n.  

    2ον) Μία κατάλληλη τιμή για το λ, με την οποία δίνεται περισσότερο βάρος σε μία 

παρατήρηση η οποία προκαλεί μεγαλύτερη ζημία από τις υπόλοιπες, καθιστά 

καταλληλότερη τη συγκεκριμένη μέθοδο.  

    3ον) Μειώνεται η παραποίηση του αποτελέσματος, από γεγονότα τα οποία είναι 

απίθανο να επαναληφθούν στο μέλλον, όπως επίσης και η επιρροή των λεγόμενων 

‘ghost effects’, και αυτό γιατί όταν μία παρατήρηση βρεθεί με την πάροδο του χρόνου 

εκτός δείγματος, η βαρύτητά της δε θα μειωθεί από το 1/n στο μηδέν, αλλά από το 

σαφώς μικρότερο (λn-1)*w1 στο μηδέν.  

    4ον) Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη του μοντέλου αυτού να αυξάνει όσο 

εκείνος επιθυμεί, το μέγεθος του δείγματος με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας 

ακόμη περισσότερο την επιρροή των ‘ghost effects’, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν 

να συμβεί με την παραδοσιακή προσέγγιση, γιατί δε γίνεται και οι νέες και οι 

‘απαρχαιωμένες’ παρατηρήσεις να λαμβάνουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας.  

    Μεγάλο μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι θεωρείται κάπως 

αυθαίρετη, καθώς επίσης ότι ενώ είναι σαφώς καλύτερη από την παραδοσιακή 

προσέγγιση, δε λαμβάνει υπόψη της, τους κινδύνους που προέρχονται από μεταβολές 

στις τυπικές αποκλίσεις, κάτι το οποίο κάνει η μέθοδος που ακολουθεί.   
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Volatility-weighted Historical Simulation              

    Η μόνη διαφορά που έχει η συγκεκριμένη μέθοδος σε σχέση με την παραδοσιακή 

ιστορική προσομοίωση, είναι ότι προσαρμόζει τις ιστορικές τιμές των παραγόντων 

κινδύνου στην τελευταία κάθε φορά πρόβλεψη για την τυπική απόκλιση των τιμών. Ο 

τύπος που χρησιμοποιείται είναι ο εξής :  

 

                                                     r*
t,i = (σΤ,i / σt,i ) * rt,i     

 

όπου σΤ,i : η πιο πρόσφατη πρόβλεψη της τυπικής απόκλισης της τιμής του 

παράγοντα i.  

σt,i : η πρόβλεψη της τυπικής απόκλισης της τιμής του παράγοντα i για το χρόνο t 

(ημέρα, εάν τα δεδομένα του δείγματος είναι ημερήσια), η οποία γίνεται τον αμέσως 

προηγούμενο χρόνο (την αμέσως προηγούμενη ημέρα) και  

rt,i : η ιστορική τιμή του παράγοντα i, την ημέρα t.  

    Με βάση αυτές τις νέες, προσαρμοσμένες τιμές, r*
t,i, υπολογίζονται τα κέρδη-

ζημίες του χρεογράφου ή του χαρτοφυλακίου, κατά την ιστορική προσομοίωση και 

στη συνέχεια υπολογίζεται η Αξία σε Κίνδυνο (VAR) του συγκεκριμένου 

χρεογράφου ή χαρτοφυλακίου.  

Πλεονεκτήματα :  

    Καταρχάς, η συγκεκριμένη μέθοδος, λαμβάνει άμεσα υπόψη της, τις αλλαγές της 

τυπικής απόκλισης, σε αντίθεση με την παραδοσιακή ιστορική προσομοίωση και την 

Age-weighted H.S. Επίσης, με τη συγκεκριμένη μέθοδο, επιτρέπεται, οι υπολογισμοί 

της VAR να υπερβαίνουν τη μέγιστη ζημία η οποία προκύπτει από τα ιστορικά 

δεδομένα. Αυτό γίνεται σε περιόδους υψηλής αστάθειας της αγοράς (μεγάλων 

τυπικών αποκλίσεων), όπου οι ιστορικές τιμές προσαρμόζονται προς τα πάνω, λόγω 

αύξησης της τυπικής απόκλισης, έχοντας ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη τιμή της 

VAR από την πραγματική ιστορική ζημία που θα προέκυπτε εάν δεν είχε γίνει 

αναπροσαρμογή των ιστορικών δεδομένων.  

    Ως προέκταση της μεθόδου αυτής, μπορεί να εφαρμοσθεί και ο συνδυασμός της με 

την Age-weighted H.S., έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη αντίδραση των 

αποτελεσμάτων της στις μεγάλες, πρόσφατες, ιστορικές ζημίες, καθώς και μείωση 

του φαινομένου των ‘ghost effects’.  

    Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι  οι διάφορες προσεγγίσεις της Ιστορικής 

Προσομοίωσης παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. 
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Πλεονεκτήματα της Ιστορικής Προσομοίωσης: 

    1. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ιστορικής Προσομοίωσης 

αποτελεί το γεγονός ότι τα πιθανά κέρδη-ζημίες που προκύπτουν για ένα 

χαρτοφυλάκιο αποτελούν ένα σύνολο από ρεαλιστικά αποτελέσματα, καθώς 

καταφέρνει να δημιουργήσει προσομοιωμένες μεταβολές των ιστορικών τιμών των 

παραγόντων κινδύνου και να εξετάσει το χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με αυτό το 

προσομοιωμένο σύνολο τιμών. Μπορεί έτσι και ενσωματώνει στη μελέτη, κινδύνους 

για χρεόγραφα που εμφανίζουν μη γραμμικότητα, όπως είναι τα δικαιώματα 

προαίρεσης, κάτι το οποίο δεν καταφέρνουν τα άλλα υποδείγματα.  

    2. Επίσης, δε γίνονται καθόλου υποθέσεις αναφορικά με τις κατανομές των τιμών 

των παραγόντων. 

    3. Επιπλέον, παρουσιάζεται μια απλότητα στο γεγονός ότι προστίθενται τα 

υποθετικά κέρδη-ζημίες διαφορετικών θέσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο, για να 

υπολογιστούν τα υποθετικά κέρδη-ζημίες του χαρτοφυλακίου σαν σύνολο και στη 

συνέχεια αυτά ταξινομούνται για να υπολογιστεί η VAR. Το γεγονός αυτό της 

πρόσθεσης αυτής καθαυτής, των υποθετικών κερδών-ζημιών, μας απαλλάσσει από 

την ανάγκη προσδιορισμού των συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων παραγόντων 

κινδύνου της αγοράς, όπως συμβαίνει στην Αναλυτική προσέγγιση.  

    4. Τέλος, υπάρχει ευκολία στην κατανόηση της προσέγγισης και στην αποδοχή των 

αποτελεσμάτων της, αφού μπορεί εύκολα να εξηγηθεί στην ανώτερη διοίκηση και σε 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, το γεγονός ότι τα 100 υποθετικά κέρδη-ζημίες 

προέρχονται από πραγματικές μεταβολές της αγοράς.           

Μειονεκτήματα της Ιστορικής Προσομοίωσης: 

    Τα μειονεκτήματα των προσεγγίσεων της Ιστορικής Προσομοίωσης προέρχονται 

από δύο κυρίως πηγές :  

    (α) Από την πλήρη εξάρτηση των προσεγγίσεων αυτών στις παρατηρήσεις του 

παρελθόντος:   

    1. Εάν η περίοδος των δεδομένων ήταν ασυνήθιστα σταθερή (ασταθής), τότε η 

ιστορική προσομοίωση πιθανών να υπο(υπερ)εκτιμάει τον κίνδυνο που 

αντιμετωπίζουμε στην πραγματικότητα.  

    2. Οι περισσότερες μορφές της ιστορικής προσομοίωσης είναι επιρρεπείς στα 

‘ghost effects’.  

    3. Εάν το δείγμα περιλαμβάνει ακραίες ζημίες οι οποίες είναι σχεδόν απίθανο να 

επαναληφθούν, αυτές οι ζημίες θα επηρεάσουν κατά πολύ το αποτέλεσμα της VAR.  
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    4. Στις πιο απλές μορφές της ιστορικής προσομοίωσης, κατά γενική ομολογία, 

είναι αδύνατον να πάρουμε τιμή για την VAR η οποία θα είναι μεγαλύτερη από τη 

μεγαλύτερη ιστορική ζημία.  

    5. Το παραπάνω μειονέκτημα αποτελεί απόρροια του γεγονότος ότι οι μέθοδοι της 

ιστορικής προσομοίωσης δε λαμβάνουν υπόψη τους γεγονότα τα οποία μπορεί να 

υπάρξουν, αλλά δεν υπήρξαν ποτέ κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται το 

δείγμα.  

    (β) Από το μέγεθος του δείγματος. 

    1. Καταρχάς, υπάρχει διαφωνία ως προς το μέγεθος του δείγματος που πρέπει να 

χρησιμοποιείται. Από τη μια, όσο μεγαλύτερο-παλαιότερο το δείγμα (όσο 

περισσότερες παρατηρήσεις), τόσο μικρότερος ο κίνδυνος σφάλματος στο δείγμα. 

Από την άλλη, παλαιότερα δεδομένα έχουν και μικρότερη πιθανότητα να 

επαναληφθούν.     

    2. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δείγματος, τόσο μεγαλύτερη δυσκολία 

υπάρχει στην υποστήριξη της υπόθεσης ότι όλα τα ιστορικά δεδομένα έχουν τον ίδιο 

συντελεστή βαρύτητας, δηλαδή την ίδια συμμετοχή στον υπολογισμό της VAR.  

    3. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δείγματος, τόσο περισσότερος χρόνος 

απαιτείται προκειμένου τα ‘ghost effects’ να εξέλθουν του δείγματος.  

    4. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δείγματος, τόσο πιο δύσκολο είναι να 

συγκεντρωθούν τα ιστορικά δεδομένα και τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για 

κάποια νέα χρεόγραφα να μην υπάρχουν ιστορικά δεδομένα μεγάλης παλαιότητας.  

    5. Υπάρχει, τέλος, δυσκολία στην εφαρμογή της ιστορικής προσομοίωσης για 

χρονικούς ορίζοντες μεγαλύτερους της μίας ημέρας. Για παράδειγμα, για να 

υπολογιστεί η VAR ενός χαρτοφυλακίου τριάντα ημέρες από σήμερα, αν υποθέσουμε 

ότι το δείγμα μας πρέπει να έχει 100 παρατηρήσεις, χρειάζονται, 3.000 δεδομένα. 

Προκύπτει επίσης το πρόβλημα του τι συμβαίνει εάν για ορισμένα νέα χρεόγραφα ή 

αγορές δεν υπάρχουν τόσο παλαιά στοιχεία. Μια λύση στα προβλήματα αυτά 

αποτελεί η μέθοδος ‘bootstrapping’, με την οποία επιλέγεται τυχαία ένα σύνολο 

τριάντα παρατηρήσεων από τις 100 τελευταίες και στη συνέχεια η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται 100 φορές. Έτσι δημιουργείται μια κατανομή από 100 περιόδους 

από το πρόσφατο παρελθόν, κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από τριάντα ημέρες. 
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3.3.3. Προσομοίωση Monte Carlo (M.C.)       

    Μία προσέγγιση παρόμοια με την ιστορική προσομοίωση, είναι η προσομοίωση 

Monte Carlo. Η βασική διαφορά έγκειται στο ότι οι μεταβολές των τιμών των 

παραγόντων κινδύνου, χάρη στις οποίες υπολογίζεται η VAR για ένα χαρτοφυλάκιο, 

δεν είναι ιστορικές, αλλά δημιουργούνται με προσομοίωση. Αυτό σημαίνει ότι τα 

γεγονότα που χρησιμοποιούνται, δεν έχουν στην πραγματικότητα συμβεί στο 

παρελθόν, αλλά είναι το ίδιο πιθανό να συμβούν όπως τα γεγονότα τα οποία έχουν 

ήδη συμβεί.  

    Γενικά, επιλέγεται μία κατανομή, η οποία θεωρείται ότι εκφράζει κατά τρόπο ορθό, 

τις πιθανές μεταβολές των τιμών των παραγόντων και στη συνέχεια χρησιμοποιείται 

μια ψευδομεταβλητή, η οποία ενεργοποιεί χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες υποθετικές 

μεταβολές των παραγόντων αυτών. Οι τελευταίες χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους 

για να δημιουργηθεί μια κατανομή από χιλιάδες υποθετικές ζημίες-κέρδη του 

τρέχοντος χαρτοφυλακίου, από την οποία θα προκύψει εν τέλει η VAR. Πιο 

συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:  

α) Για χαρτοφυλάκιο ενός χρεογράφου        

    1ο Βήμα : Καθορίζονται οι βασικοί παράγοντες κινδύνου, καθώς επίσης και ο 

τύπος που εκφράζει την αξία του χαρτοφυλακίου-χρεογράφου σε όρους των 

συγκεκριμένων παραγόντων.  

    2ο Βήμα : Καθορίζεται το είδος της κατανομής των μεταβολών των παραγόντων 

κινδύνου και υπολογίζονται οι παράμετροι αυτής της κατανομής. Η δυνατότητα αυτή, 

της επιλογής εκείνης της κατανομής, η οποία πιστεύεται ότι περιγράφει κατά τρόπο 

ορθό τις μελλοντικές μεταβολές των παραγόντων, είναι που διαφοροποιεί ουσιαστικά 

την προσομοίωση M.C. από τις άλλες δύο προσεγγίσεις.  

    3ο Βήμα : Χρησιμοποιείται μια ψευδομεταβλητή, η οποία ενεργοποιεί N 

υποθετικές μεταβολές των τιμών των παραγόντων κινδύνου. Ο αριθμός N, ξεπερνάει 

συνήθως τις 1.000 ή και τις 10.000. Από αυτές τις N υποθετικές μεταβολές, 

προκύπτουν N υποθετικές τιμές του χαρτοφυλακίου-χρεογράφου. Κατόπιν, αυτές οι 

υποθετικές τιμές αφαιρούνται από την πραγματική, τρέχουσα αξία του 

χαρτοφυλακίου-χρεογράφου και λαμβάνονται N υποθετικές ζημίες-κέρδη.  

    4ο Βήμα : Τα υποθετικά κέρδη-ζημίες του χαρτοφυλακίου ταξινομούνται από τη 

μεγαλύτερη ζημία προς το μεγαλύτερο κέρδος. 

    5ο Βήμα : Εάν έχει επιλεγεί ως διάστημα εμπιστοσύνης για παράδειγμα το 99%, 

επιλέγεται εκείνη η ζημία την οποία υπερβαίνει μόλις το 1% των περιπτώσεων. Αυτό 
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σημαίνει ότι εφόσον για παράδειγμα οι υποθετικές ζημίες-κέρδη είναι 1.000 τον 

αριθμό, επιλέγεται η δέκατη χειρότερη ζημία (1%*1.000), από τις υποθετικές τιμές 

που έχουν ήδη ταξινομηθεί, η οποία αποτελεί και την Αξία σε Κίνδυνο (VAR) για το 

υπό εξέταση χαρτοφυλάκιο. 

β) Για χαρτοφυλάκιο με περισσότερα του ενός χρεόγραφα   

    Η προσομοίωση M.C. μπορεί να εφαρμοσθεί και για χαρτοφυλάκια τα οποία 

περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός, χρεόγραφα, αρκεί να γίνουν κάποιες αλλαγές 

σε μερικά από τα παραπάνω βήματα. Αρχικά, όσον αφορά το πρώτο βήμα, είναι 

πιθανό να υπάρχουν περισσότεροι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι πρέπει να 

καθορισθούν, όπως επίσης και οι τύποι που εκφράζουν την αξία των χρεογράφων σε 

όρους των παραγόντων κινδύνου. Κατόπιν, στο δεύτερο βήμα, πρέπει να 

προσδιοριστεί η κοινή (συνδυασμένη) κατανομή των πιθανών μεταβολών των τιμών 

όλων των παραγόντων. Εν τέλει, όπως και στην ιστορική προσομοίωση, θεωρείται 

απαραίτητο, οι υποθετικές ζημίες-κέρδη αφού υπολογισθούν για κάθε χρεόγραφο, να 

προστεθούν για κάθε ημέρα, προτού γίνει η ταξινόμηση τους στο τέταρτο βήμα.  

πλεονεκτήματα :  

    Το βασικό πλεονέκτημα της προσομοίωσης M.C. έγκειται στο ότι υπάρχει 

μικρότερος κίνδυνος για σφάλμα, δεδομένων των χιλιάδων παρατηρήσεων αντί των 

μόλις 100, για παράδειγμα, της ιστορικής προσομοίωσης. Ωστόσο, υπάρχει η 

αντίθετη άποψη, ότι ο μεγάλος αυτός αριθμός των σεναρίων δεν αυξάνει την 

ορθότητα της μέτρησης της VAR, απλώς αυξάνει τη βεβαιότητα ότι η μέτρηση 

αντικατοπτρίζει σωστά τα διάφορα μοντέλα προσομοίωσης τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της VAR.  

μειονεκτήματα :  

● Η πολυπλοκότητα της προσομοίωσης M.C. είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

μειονεκτήματά της.  

● υπάρχει μεγάλη δυσκολία και υπερβολική κατανάλωση πόρων στο σχεδιασμό των 

μοντέλων, στον προσδιορισμό των καθημερινών σεναρίων και στις επαναξιολογήσεις 

που γίνονται, ακριβώς λόγω της πολυπλοκότητας αυτής. Λίγες είναι οι εταιρίες-

τράπεζες οι οποίες διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους.  

    Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί, ότι τελευταία γίνεται αναφορά στη 

λεγόμενη ‘δομημένη προσομοίωση M.C.’ (structured Monte Carlo Simulation), η 

οποία συνδυάζει την Αξία σε Κίνδυνο των γραμμικών θέσεων, όπως αυτή προκύπτει 

με την ανάλυση διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων, με την αντίστοιχη Αξία σε 
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Κίνδυνο των μη γραμμικών θέσεων, όπως αυτή προκύπτει με την προσομοίωση M.C. 

Το μεγάλο μειονέκτημα, ωστόσο, είναι ότι οι κατανομές των υποθετικών ζημιών-

κερδών που προέρχονται από διαφορετικούς μέσους, δεν προστίθενται.  

 

3.4. Σύγκριση των τριών προσεγγίσεων   

    Σύμφωνα με ό,τι αναφέρουν οι Thomas J. Linsmeier και Neil D. Pearson, σε ένα 

άρθρο τους, η επιλογή για μια επιχείρηση ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, της 

κατάλληλης προσέγγισης υπολογισμού της αξίας σε κίνδυνο για ένα χαρτοφυλάκιο, 

εξαρτάται από τον εκάστοτε manager, ο οποίος και λαμβάνει την απόφαση, ανάλογα 

με ποια ή ποιες από τις παρακάτω διαστάσεις των τριών προσεγγίσεων θεωρεί 

περισσότερο σημαντικές.  

    1. Σε αντίθεση με την Αναλυτική προσέγγιση και την προσομοίωση M.C., η 

ιστορική προσομοίωση μπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητή στους ανώτερους 

managers.  

    2. Όσον αφορά την ευκολία στην εφαρμογή, η ιστορική προσομοίωση μπορεί να 

εφαρμοσθεί σε χαρτοφυλάκια για τα χρεόγραφα των οποίων, υπάρχουν ιστορικά 

δεδομένα των τιμών των παραγόντων κινδύνου. Για την Αναλυτική προσέγγιση, 

υπάρχει μια πληθώρα λογισμικών πακέτων που είναι κατάλληλα για τον υπολογισμό 

της VAR. Επομένως και η Αναλυτική προσέγγιση μπορεί εύκολα να εφαρμοσθεί, για 

τα χαρτοφυλάκια εκείνα μόνο, των οποίων τα χρεόγραφα ‘καλύπτονται’ από 

διαθέσιμα συστήματα. Υπάρχει, τέλος, λογισμικό και για την προσομοίωση M.C., με 

τη μόνη διαφορά ότι οι χρόνοι που απαιτούνται με αυτό το λογισμικό είναι 

μεγαλύτεροι και μάλιστα γίνονται περισσότερο μεγαλύτεροι, εάν τα χαρτοφυλάκια 

στα οποία εφαρμόζεται το συγκεκριμένο λογισμικό, περιλαμβάνουν αρκετές και 

πολύπλοκες θέσεις. Ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο για την προσομοίωση M.C., είναι 

το γεγονός ότι ο χρήστης υποχρεούται να επιλέξει την κατανομή από την οποία θα 

προκύψουν οι ψευδομεταβλητές, καθώς και τις παραμέτρους αυτής. Το θετικό 

ωστόσο, είναι ότι δε θεωρείται απαραίτητη η ανάλυση των χρεογράφων σε 

τυποποιημένες θέσεις, όπως συμβαίνει στην Αναλυτική προσέγγιση.  

    3. Η ιστορική προσομοίωση και η προσομοίωση M.C. μπορούν και υπολογίζουν 

τους κινδύνους που προκύπτουν από τα δικαιώματα προαίρεσης. Δε συμβαίνει 

ωστόσο το ίδιο και με την Αναλυτική προσέγγιση, αφού υποθέτει κανονική 

κατανομή, την οποία, όμως δεν ακολουθούν τα δικαιώματα προαίρεσης. Η 

προσέγγιση αυτή μπορεί να ανταπεξέλθει, στο συγκεκριμένο πρόβλημα, όχι βέβαια 
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τόσο καλά όσο οι άλλες δύο μέθοδοι, μονάχα όταν το χαρτοφυλάκιο δεν έχει 

σημαντικές θέσεις σε δικαιώματα και ο χρονικός ορίζοντας που χρησιμοποιείται είναι 

μικρός. Αυτό το τελευταίο συμβαίνει, γιατί μεγάλες μεταβολές τιμών, επιτοκίων και 

άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την αξία ενός δικαιώματος, είναι δύσκολο να 

υπάρξουν σε μικρά χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα σε μία ημέρα.  

    4. Μια άλλη σημαντική διάσταση, είναι αυτή της ευκολίας εφαρμογής της ‘what-if’ 

ανάλυσης. Η ‘what-if’ ανάλυση εξετάζει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή 

εναλλακτικών υποθέσεων. Ενώ για την ιστορική προσομοίωση δεν είναι εφικτή η 

εφαρμογή της ‘what-if’ ανάλυσης, δεν ισχύει το ίδιο και για την προσομοίωση M.C. 

Όσον αφορά την Αναλυτική προσέγγιση, είναι εύκολο να εξετασθούν εναλλακτικές 

υποθέσεις σχετικά με τις συσχετίσεις και τις τυπικές αποκλίσεις, αλλά δύσκολο να 

εξετασθούν εναλλακτικές υποθέσεις σχετικά με την κατανομή των τιμών των 

παραγόντων κινδύνου.  

    5. Μια τελευταία σημαντική διάσταση είναι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Είναι γεγονός ότι όλες οι μέθοδοι βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα. Ωστόσο η 

μέθοδος η οποία στηρίζεται περισσότερο από κάθε άλλη τόσο άμεσα στα ιστορικά 

δεδομένα είναι η ιστορική προσομοίωση. Υπάρχει έτσι ο κίνδυνος της υποεκτίμησης 

ή υπερεκτίμησης του κινδύνου αγοράς για ένα χαρτοφυλάκιο, εάν οι μεταβολές των 

τιμών των παραγόντων που το επηρεάζουν, είναι κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

εξετάζεται ιδιαίτερα χαμηλές ή υψηλές αντιστοίχως, από ότι είναι συνήθως. 

Επομένως, είναι αρκετά πιθανόν, το αποτέλεσμα της VAR σύμφωνα με την ιστορική 

προσομοίωση να είναι παραπλανητικό, εφόσον οι μεταβολές των τιμών των 

παραγόντων κινδύνου δεν είναι τυπικές, αλλά ακραίες, είτε προς τα πάνω είτε προς τα 

κάτω, για τη χρονική περίοδο που αφορά το δείγμα. Παραπλανητικό αποτέλεσμα για 

την VAR μπορεί να δώσει και η Αναλυτική προσομοίωση, εκτός και αν 

χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές συσχετίσεις και τυπικές αποκλίσεις. Τέλος, το ίδιο 

μπορεί να συμβεί και με την προσομοίωση M.C. εκτός και αν χρησιμοποιηθούν 

εναλλακτικές παράμετροι (κυρίως εναλλακτικές κατανομές).  

 

3.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μέτρησης του κινδύνου μέσω της 

VAR.   

Πλεονεκτήματα:  

    Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της VAR, είναι ότι δίνει την έκθεση σε 

διαφορετικούς κινδύνους της αγοράς (επιτοκίων, συναλλαγματικών ισοτιμιών κ.τ.λ.) 
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σε όρους μιας κοινής βάσης. Οι ζημίες σχετίζονται με μια συγκεκριμένη πιθανότητα. 

Έτσι, κίνδυνοι διαφορετικών χρεογράφων και αγορών μπορούν να συγκριθούν άμεσα 

και να προστεθούν.  

    Επίσης, μπορεί να προσδιοριστεί η προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση του 

χαρτοφυλακίου, διαιρώντας τα πραγματοποιούμενα κέρδη-ζημίες του 

χαρτοφυλακίου, με την αξία σε κίνδυνο που υπολογίστηκε, καθώς και η 

αποτελεσματικότητα του μοντέλου υπολογισμού της VAR που χρησιμοποιείται κάθε 

φορά, συγκρίνοντας την Αξία σε Κίνδυνο με τα πραγματοποιούμενα κέρδη-ζημίες. 

Τέτοιου είδους υπολογισμοί παρέχουν στην τράπεζα τη δυνατότητα ανάπτυξης 

μοντέλων προσδιορισμού των απαιτούμενων κεφαλαίων έναντι του κινδύνου της 

αγοράς.  

Μειονεκτήματα: 

    Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της VAR είναι ότι εξαρτάται αποκλειστικά 

και μόνον από τα ιστορικά δεδομένα. Έτσι στην περίπτωση που το παρελθόν δεν 

αποτελεί καλό προάγγελο του μέλλοντος, τότε η μέθοδος VAR που χρησιμοποιείται 

κάθε φορά, πιθανόν να υποεκτιμά ή να υπερεκτιμά τον κίνδυνο αγοράς του 

χαρτοφυλακίου.  

    Επίσης, οι διάφοροι μέθοδοι υπολογισμού της VAR δε δίνουν κανένα στοιχείο 

σχετικά με το πόση μπορεί να είναι η ζημία του χαρτοφυλακίου που εξετάζεται, εάν 

οι τιμές μεταβάλλονται πέρα από το σημείο (VAR) που προκύπτει χρησιμοποιώντας 

το επιλεγμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Κατάλληλα για τέτοιου είδους ακραία σενάρια 

είναι τα stress tests, για τα οποία θα γίνει λόγος παρακάτω.  

    Τέλος, η απλότητα των μεθόδων, το γεγονός ότι εμπεριέχουν το συνολικό κίνδυνο 

της αγοράς σε έναν και μόνον αριθμό, είναι η δύναμη αλλά και ταυτόχρονα η 

αδυναμία τους. Η δύναμη τους, γιατί λόγω της απλότητας αυτής είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλείς και γίνονται εύκολα κατανοητές από τους ανώτερους managers. Η 

αδυναμία τους, γιατί δε μπορούν να δείξουν με έναν και μοναδικό αριθμό, αυτόν της 

VAR, τους ιδιαίτερους κινδύνους που φέρουν οι διάφορες αγορές, παρά μόνο το 

συνολικό κίνδυνο.  

 

3.6. Χρήσεις-εφαρμογές της VAR     

    Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της VAR, είναι η ικανότητά της να 

εκφράζει τον κίνδυνο αγοράς που αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ως 
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ένα ύψος του κεφαλαίου που απαιτείται για την αντιμετώπισή του, αν και υπάρχει 

διαφωνία ως προς τον τρόπο που γίνεται η μέτρηση του απαιτούμενου κεφαλαίου.  

    Με την VAR μπορεί επίσης να αξιολογηθεί η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε 

σχέση με τον κίνδυνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι διάφοροι θεσμικοί επενδυτές-

χρηματιστές να μην αξιολογούνται και να μην ανταμείβονται με βάση πόσο 

κερδοφόρες είναι οι θέσεις που παίρνουν, ανεξαρτήτως του κινδύνου τον οποίο 

αναλαμβάνουν, αλλά αντιθέτως, για τις θέσεις οι οποίες είναι υψηλού κινδύνου και 

για τις οποίες απαιτούνται υψηλότερα κεφάλαια, η μεγαλύτερη κερδοφορία να 

απαιτείται από αυτούς και όχι να ανταμείβεται.  

    Επιπροσθέτως, η ύπαρξη ενός συστήματος μέτρησης της VAR σε επιχειρήσεις-

τράπεζες, επιτρέπει στους ανώτερους managers σε αυτές, να έχουν ένα κοινό μέτρο 

σύγκρισης του κινδύνου της αγοράς.  

    Τέλος, μέσω ενός συστήματος μέτρησης της VAR, δίνεται η δυνατότητα σε μια 

επιχείρηση-τράπεζα να γνωρίζει κάθε φορά που επιθυμεί να προσθέσει μια θέση στο 

χαρτοφυλάκιό της, όχι μόνο πόση θα είναι η αξία σε κίνδυνο της θέσης αυτής 

καθαυτής, αλλά και πόση θα είναι η συνεισφορά της στο συνολικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου. 

    Βέβαια, υπάρχουν και εναλλακτικές μέθοδοι της VAR, όπως είναι η Ανάλυση 

Ευαισθησίας και οι Χρηματοροές σε Κίνδυνο (cash flow at risk). Η πρώτη μπορεί να 

θεωρηθεί λιγότερο, ενώ η δεύτερη περισσότερο επιτηδευμένη από τη VAR.  

 

3.7. Ανάλυση Ευαισθησίας 

    Σύμφωνα με την Ανάλυση Ευαισθησίας, υποβάλλουμε την τιμή κάθε ενός 

παράγοντα κινδύνου χωριστά, σε υποθετικές μεταβολές και στη συνέχεια 

χρησιμοποιούμε διάφορα μοντέλα-εξισώσεις, για να υπολογίσουμε τη νέα αξία του 

χαρτοφυλακίου, καθώς και τη μεταβολή στην αξία του, που προκύπτει με βάση τη 

νέα κάθε φορά τιμή του παράγοντα κινδύνου. Η μέθοδος αυτή, όταν συνδυάζει τις 

μεταβολές με πιθανότητες εμφάνισης τους, μπορεί και δίνει, εφόσον ο αριθμός 

παραγόντων είναι μικρός, μια καλή εικόνα του κινδύνου αγοράς του χαρτοφυλακίου 

που εξετάζεται.  

    Το μεγάλο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου, είναι ότι όταν υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την αξία του υπό εξέταση 

χαρτοφυλακίου, δίνει μια αναφορά η οποία περιέχει εκατοντάδες ή και χιλιάδες 

αριθμούς, σε κάθε έναν από τους οποίους αντιστοιχεί μια μεταβολή της αξίας του 
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χαρτοφυλακίου για μια συγκεκριμένη μεταβολή στην τιμή κάποιου παράγοντα 

κινδύνου. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολη την ανάγνωση και κατανόηση των 

αποτελεσμάτων από τους ανώτερους managers.  

 

3.8. Χρηματοροή σε Κίνδυνο (cash flow at risk) 

    Είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται κυρίως από μη χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως για κινδύνους που πηγάζουν από τις 

λειτουργικές ταμειακές ροές. Οι ταμειακές ροές σε κίνδυνο υπολογίζονται 

χρησιμοποιώντας ουσιαστικά, την προσομοίωση Monte Carlo. Ωστόσο, υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές της χρησιμοποίησης της προσομοίωσης Monte Carlo για αυτό 

το σκοπό, σε σχέση με τη χρησιμοποίηση της προσομοίωσης Monte Carlo που έχει 

σα σκοπό τον υπολογισμό της VAR. Καταρχάς, ο χρονικός ορίζοντας είναι 

μεγαλύτερος στις προσομοιώσεις του Monte Carlo για τον υπολογισμό της 

χρηματοροής σε κίνδυνο. Επίσης, η προσομοίωση Monte Carlo για τη χρηματοροή σε 

κίνδυνο εστιάζει στις ταμειακές ροές και όχι στις μεταβολές των τιμών των 

παραγόντων. Τέλος, οι παράγοντες που περιλαμβάνονται στην προσομοίωση, δεν 

είναι μόνο οι βασικοί χρηματοοικονομικοί παράγοντες της αγοράς οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς της VAR, αλλά και εκείνοι οι παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν τις λειτουργικές ταμειακές ροές, όπως για παράδειγμα, οι αλλαγές 

στη ζήτηση των πελατών, οι τιμολογιακές πολιτικές των ανταγωνιστών, κ.τ.λ.  

    Ένα σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι ο σχεδιασμός 

και η εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης της ταμειακής ροής σε κίνδυνο, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς απαιτεί σε μεγάλο βαθμό, γνώση και 

κριτική ικανότητα από μέρους του κατασκευαστή. Πιο συγκεκριμένα, ο 

κατασκευαστής πρέπει να αναπτύξει μοντέλα προσδιορισμού των λειτουργικών 

ταμειακών ροών της επιχείρησης-τράπεζας και να καθορίσει ποιοι είναι οι βασικοί 

λειτουργικοί παράγοντες και πώς αυτοί επηρεάζουν τις λειτουργικές ταμειακές ροές. 

Κατόπιν, πρέπει το μοντέλο αυτό να ενσωματωθεί με ένα μοντέλο 

χρηματοοικονομικών παραγόντων κινδύνου. Επίσης, ο χρήστης υποχρεούται να 

επιλέξει το είδος εκείνης της κατανομής από την οποία θα προκύπτουν οι υποθετικές 

τιμές των παραγόντων, χρηματοοικονομικών και λειτουργικών, καθώς και τις 

παραμέτρους αυτής της κατανομής. Τέλος, ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει όλους τους 

πολύπλοκους υπολογισμούς.            

  

                                                                                                                                     45  



3.9. Expected-Tail Loss (E.T.L.) 

    Η E.T.L. είναι ο σταθμισμένος ως προς την πιθανότητα μέσος όρος των ζημιών 

που υπερβαίνουν τη VAR. Αυτό σημαίνει ότι η E.T.L. μπορεί να υπολογιστεί, 

παίρνοντας το μέσο όρο εκείνων των τιμών της VAR που προκύπτουν 

χρησιμοποιώντας επίπεδο εμπιστοσύνης μεγαλύτερο από αυτό που χρησιμοποιήθηκε 

για τον υπολογισμό της VAR. Για παράδειγμα, εάν επιθυμούμε να υπολογίσουμε την 

E.T.L. σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, με την υπόθεση ότι τα κέρδη-ζημίες 

ακολουθούν την κανονική κατανομή με μέσο το μηδέν και τυπική απόκλιση τη 

μονάδα, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τη VAR, έστω για 9 επίπεδα εμπιστοσύνης, 

95,5%, 96%, 96,5%, 97%.....99%, 99,5% και στη συνέχεια τον μέσο όρο των τιμών 

που θα βρούμε για την VAR, ο οποίος θα είναι και η E.T.L. 

 

3.10. STRESS TESTING 

    Το Stress Testing, είναι μια διαδικασία η οποία δίνει πληροφορίες σχετικά με τη 

συμπεριφορά του χρηματοοικονομικού συστήματος σε ακραίες υποθετικές κινήσεις 

της αγοράς, οι οποίες ωστόσο δεν είναι απίθανο να συμβούν. Η σημασία του Stress 

Testing, για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι μεγάλη, καθώς παρέχει τη 

δυνατότητα ποσοτικοποίησης των επιρροών που ασκούν οι ακραίες μεταβολές της 

αγοράς στους παράγοντες κινδύνου επί των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Με τα stress tests, λοιπόν, 

μπορούμε να υπολογίσουμε τις πιθανές ζημίες ενός χαρτοφυλακίου σε περίπτωση 

‘κρίσεως’, κατά την οποία τα αποτελέσματα της VAR και της E.T.L. ανάλυσης 

μπορεί να είναι παραπλανητικά. Σύμφωνα με τον Kevin Dowd, καθηγητή της 

Διοίκησης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου στο Nottingham University Business 

School, με τον όρο ‘κρίση’ αναφερόμαστε σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις : 

● Σε περιόδους όπου οι συντελεστές συσχέτισης συχνά παίρνουν ακραίες τιμές και οι 

ζημίες στην πραγματικότητα μπορεί να είναι μεγαλύτερες από αυτές που 

υπολογίζονται με την VAR κάτω από την υπόθεση των ‘κανονικών’ συσχετίσεων.  

● Στην ξαφνική μείωση της ρευστότητας των αγορών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

λαθεμένες στρατηγικές αποφάσεις από πλευράς των managers και κατά συνέπεια σε 

μεγαλύτερες ζημίες απ’ ότι αναμενόταν.  

● Στους λεγόμενους συγκεντρωτικούς κινδύνους (‘concentration risks’). Τα stress 

tests, λαμβάνοντας υπόψη τους τις ασυνήθιστες περιπτώσεις κρίσης που ενδέχεται να 

υπάρξουν, μπορεί να αποκαλύψουν ότι μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη έκθεση σε 
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κάποιο συγκεκριμένο παράγοντα κινδύνου απ’ ότι αναμενόταν να υπάρξει σύμφωνα 

με την VAR ή την E.T.L. μέθοδο. Αυτός ο κίνδυνος, της μεγαλύτερης έκθεσης σε 

κάποιο παράγοντα κινδύνου από αυτή που αναμένεται, καλείται συγκεντρωτικός 

κίνδυνος. Οι δύο τελευταίες μέθοδοι, της VAR και της E.T.L. παραβλέπουν τέτοιους 

κινδύνους, ως απόρροια του γεγονότος ότι δε λαμβάνουν υπόψη τους τέτοιες ακραίες 

περιπτώσεις, σαν αυτές που λαμβάνουν τα stress tests.      

● Στους μακροοικονομικούς κινδύνους. Τα stress tests μπορούν, τέλος, να μετρήσουν 

την έκθεση μας σε μακροοικονομικούς παράγοντες κινδύνου, όπως το στάδιο του 

κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, η οικονομική κατάσταση μιας χώρας, κ.τ.λ.   

    Οι βασικές προσεγγίσεις του stress testing είναι οι ακόλουθες δύο. Η Ανάλυση 

Σεναρίων (‘Scenario Analysis’) και η ‘Mechanical Stress Testing’.  

 

3.10.1. Ανάλυση Σεναρίων (‘Scenario Analysis’)  

    Είναι η προσέγγιση με την οποία αξιολογούμε την επίδραση συγκεκριμένων 

σεναρίων για την κίνηση της αγοράς, στο χαρτοφυλάκιό μας. Τα βήματα που 

ακολουθούνται συνήθως είναι δύο.  

1ο Βήμα : Επιλογή σεναρίων. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι σεναρίων.  

● Stylised Scenarios 

    Ένα σενάριο του συγκεκριμένου είδους είναι μια προσομοίωση μεταβολής σε ένα 

ή περισσότερα επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές μετοχών, παραγώγων, 

κ.τ.λ. Τα σενάρια μπορούν να ποικίλουν από σχετικά μέτριες σε πιο ακραίες αλλαγές 

οι οποίες μπορούν να εκφράζονται σε όρους απόλυτων αλλαγών, ποσοστιαίων 

αλλαγών, ή μονάδων τυπικών αποκλίσεων (η μεταβολή της τιμής διαιρούμενη με την 

ιστορική τυπική απόκλιση της σχετικής τιμής). Η μέθοδος αυτή των stylized 

scenarios θεωρείται κατάλληλη μόνο εάν ο αριθμός παραγόντων κινδύνου που 

επηρεάζουν το υπό εξέταση κάθε φορά χαρτοφυλάκιο, είναι μικρός. Η βασική ιδέα 

είναι η επιβολή υποθετικών μεταβολών στην αξία κάθε ενός παράγοντα χωριστά και 

στη συνέχεια ο καθορισμός της μεταβολής της αξίας του χαρτοφυλακίου σα σύνολο, 

λόγω των υποθετικών μεταβολών, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες κάθε φορά 

εξισώσεις, ανάλογα με το είδος του κάθε παράγοντα. Αυτό που γίνεται στην ουσία, 

είναι να υποθέτουμε για παράδειγμα ότι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταβάλλεται 

κατά x%, το επιτόκιο κατά y%, κ.ο.κ. και στη συνέχεια να υπολογίζουμε για κάθε 

δυνατό συνδυασμό των μεταβολών των παραγόντων αυτών, τη νέα αξία του 

χαρτοφυλακίου που προκύπτει και επομένως το κέρδος ή τη ζημία. Αν καταφέρουμε 
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να εισάγουμε κατά κάποιο τρόπο και πιθανότητες αυτών των αλλαγών στη 

διαδικασία αυτή, τότε θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα των κινδύνων που απειλούν 

το χαρτοφυλάκιό μας. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η διαδικασία αυτή γίνεται 

αρκετά πολύπλοκη, εάν έχουμε να κάνουμε είτε με ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων 

είτε με ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών σεναρίων για έναν παράγοντα.   

● Πραγματικά Ιστορικά Γεγονότα (‘Actual Historical Events’)  

    Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση τα σενάρια επιλέγονται από πραγματικά 

ιστορικά γεγονότα. Τα σενάρια αυτά βασίζονται είτε σε μέτριες μεταβολές της 

αγοράς, που έχουν κάποια πιθανότητα να επαληθευθούν είτε σε ακραίες μεταβολές 

της αγοράς οι οποίες μπορεί να έχουν μικρότερη πιθανότητα να επαληθευθούν, 

ωστόσο εάν αυτό συμβεί, τα αποτελέσματά τους θα είναι σημαντικότερα.  

    Οι μέτριες μεταβολές της αγοράς μπορεί να αναφέρονται στην πρόσφατη εμπειρία 

όπως για παράδειγμα κάποιες μεταβολές στην τιμή του ευρώ, ενώ οι πιο ακραίες 

μεταβολές μπορεί να αφορούν επαναλήψεις σημαντικών χρηματιστηριακών κρίσεων 

όπως για παράδειγμα την πτώση της τάξεως του 23% του δείκτη Dow-Jones τον 

Οκτώβριο του 1987, άλλων σημαντικών κρίσεων που βίωσαν κάποιες χώρες, όπως 

την αμερικανική κρίση του 1995 και την ασιατική του 1997, κρίσεων στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, όπως η υποτίμηση του Πέσσο το Δεκέμβριο του 1994, 

κ.ο.κ.   

    Τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων έναντι των Stylised 

Scenarios είναι τα εξής: 

    1. Το γεγονός ότι τα ιστορικά σενάρια έχουν όντως υπάρξει έστω μία φορά στο 

παρελθόν, τους δίνει μια πιθανότητα επανάληψης την οποία στερούνται τα άλλα 

σενάρια που δε στηρίζονται σε ιστορικά γεγονότα.  

    2. Η προσέγγιση των ιστορικών σεναρίων γίνεται εύκολα κατανοητή, αφού τα 

συγκεκριμένα γεγονότα έχουν ήδη υπάρξει μια φορά στο παρελθόν.  

    Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει και μειονεκτήματα: 

    1. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος με την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης, η τράπεζα 

να μάθει να στηρίζεται υπερβολικά και σχεδόν αποκλειστικά στα ιστορικά δεδομένα 

και να ξεχνά τους νέους κινδύνους που δημιουργούνται. Σα λύση αυτού του 

προβλήματος, μπορεί να τηρείται μια ισορροπία – στα σενάρια που λαμβάνει υπόψιν 

της η τράπεζα – μεταξύ των ιστορικών σεναρίων και άλλων σεναρίων που είναι 

πιθανόν να συμβούν, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο να εφαρμοσθεί, όσο 

φαίνεται.  
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    2. Είναι δύσκολο να εφαρμοσθούν τα ιστορικά σενάρια σε νέα προϊόντα ή σε 

παράγοντες κινδύνου οι οποίοι έχουν αλλάξει σημαντικά στο πρόσφατο παρελθόν. 

Μια λύση είναι η χρησιμοποίηση κατάλληλων σεναρίων από παρόμοιες-συγκρίσιμες 

αγορές, για τις οποίες υπάρχουν επαρκή στοιχεία.  

● Hypothetical one – off Events   

    Τα σενάρια αυτά είναι υποθετικά σενάρια τα οποία δεν έχουν σχέση με ιστορικά 

δεδομένα, ωστόσο μπορεί να έχουν κάποια σχέση με κάποια γεγονότα του 

παρελθόντος. Μπορεί να είναι φυσικά γεγονότα (να αφορούν δηλαδή κάποια φυσική 

καταστροφή), πολιτικά, νομικά, οικονομικά, κ.τ.λ. Μπορούμε, τέλος, να 

κατασκευάσουμε τέτοιου είδους σενάρια, κοιτάζοντας τι έχει συμβεί στο παρελθόν 

και υποθέτοντας τι θα μπορούσε να είχε γίνει.  

2ο Βήμα : Αφού επιλεγούν τα σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν, το επόμενο βήμα 

είναι η αξιολόγηση της επίδρασης που θα έχει κάθε ένα από αυτά, στην αξία του 

χαρτοφυλακίου που εξετάζεται. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής :  

    1ον) Υπολογίζουμε την επίδραση που έχει κάθε σενάριο, δηλαδή κάθε υποθετική 

μεταβολή των τιμών των παραγόντων κινδύνου σε κάθε θέση στο χαρτοφυλάκιο. Για 

κάποιες θέσεις, αυτό είναι εύκολο, αφού η αναλογία της μεταβολής της αξίας της 

θέσης ως προς τη μεταβολή της τιμής του παράγοντα κινδύνου είναι ένα προς ένα, 

όπως συμβαίνει για παράδειγμα με μια θέση σε ξένο συνάλλαγμα της οποίας η αξία 

μεταβάλλεται ανάλογα (ένα προς ένα) με τη μεταβολή της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Για κάποιες άλλες θέσεις όμως, όπως τα options που δεν υπάρχει αυτή η 

ένα προς ένα αναλογία είναι πιο δύσκολο.  

    2ον) Εν συνεχεία, υπολογίζουμε την επίδραση του κάθε σεναρίου στην αξία του 

χαρτοφυλακίου ως σύνολο.  

    3ον) Υπολογίζουμε τη ζημία του χαρτοφυλακίου αφαιρώντας την αξία του 

χαρτοφυλακίου που βρήκαμε παραπάνω από την αξία που είχε το χαρτοφυλάκιο 

προτού λάβουμε υπόψιν μας τα σενάρια.  

 

3.10.2. Mechanical Stress Testing      

    Η προσέγγιση αυτή είναι πιο αντικειμενική σε σχέση με την προηγούμενη. Τα 

σενάρια προέρχονται από ένα σύνολο μαθηματικών ή στατιστικών πιθανοτήτων και 

εν συνεχεία μέσω αυτών, καθορίζονται οι πιο ζημιογόνοι συνδυασμοί των γεγονότων 

και εν τέλει η ζημία στο χαρτοφυλάκιο που εξετάζεται. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί 
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τύποι αυτής της προσέγγισης. Η ‘Factor Push Analysis’ και η ‘Maximum Loss 

Optimisation’.  

● Factor Push Analysis (F.P.A.) 

    Η διαδικασία έχει ως εξής : καθορίζουμε μία παράμετρο-επίπεδο εμπιστοσύνης, a. 

Εν συνεχεία, παίρνουμε κάθε έναν παράγοντα κινδύνου και τον μεταβάλλουμε a 

φορές την τυπική του απόκλιση. Κατόπιν, υπολογίζουμε για κάθε έναν παράγοντα της 

προέκυψε μετά τη μεταβολή, τη νέα αξία του χαρτοφυλακίου που εξετάζουμε. Εν 

τέλει, συγκεντρώνοντας της αυτές της μεταβολές της τιμές των παραγόντων που 

έχουν, σαν ένα σύνολο, το χειρότερο αποτέλεσμα στην αξία του χαρτοφυλακίου, 

έχουμε το χειρότερο σενάριο και μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε τη μέγιστη 

δυνατή ζημία, αφαιρώντας από την τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου την αξία 

εκείνη που προκύπτει σύμφωνα με το χειρότερο αυτό σενάριο. Από τη μέθοδο αυτή 

ωστόσο, πηγάζουν τα παρακάτω προβλήματα.  

    Πρώτον, η υπόθεση που γίνεται, ότι η μέγιστη ζημία εμφανίζεται όταν οι 

παράγοντες κινδύνου παίρνουν ακραίες τιμές, όταν μεταβάλλονται δηλαδή a φορές 

την τυπική της απόκλιση, δεν είναι πάντοτε ορθή. Αυτό συμβαίνει γιατί η υπόθεση 

ισχύει μόνο όταν το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από απλές θέσεις των οποίων η τιμή 

αποτελεί μια συνάρτηση της παράγοντα κινδύνου. Όταν της το χαρτοφυλάκιο 

αποτελείται από λιγότερο απλά χρεόγραφα για τα οποία η μέγιστη ζημία υπάρχει 

όταν οι τιμές των παραγόντων δε μεταβάλλονται καθόλου και ταυτόχρονα 

παρουσιάζουν κέρδη όταν οι παράγοντες παίρνουν ακραίες τιμές, όπως συμβαίνει για 

παράδειγμα για ορισμένα δικαιώματα προαίρεσης, τότε η υπόθεση δεν ισχύει. Στην 

τελευταία περίπτωση, εάν εφαρμόσουμε την F.P.A., θα πάρουμε ένα λαθεμένο 

αποτέλεσμα σχετικά με τη μέγιστη ζημία, μιας και θα υποθέτουμε ότι η μέγιστη ζημία 

υφίσταται σε αυτές ακριβώς της περιπτώσεις που στην πραγματικότητα υπάρχουν τα 

μέγιστα κέρδη. Πρέπει, επομένως, να σιγουρεύσουμε ότι το υπό εξέταση 

χαρτοφυλάκιο εμφανίζει τη μέγιστη ζημία του όταν οι παράγοντες κινδύνου παίρνουν 

της πιο ακραίες της τιμές, προτού εφαρμόσουμε την F.P.A.  

    Δεύτερον, υπάρχει το ενδεχόμενο, οι μέγιστες ζημίες να προέρχονται από 

συνδυασμό γεγονότων ο οποίος είναι αδύνατον να υπάρξει, γιατί το ένα αναιρεί το 

άλλο. Τέτοιου είδους συνδυασμοί πρέπει να αποσύρονται άμεσα κατά την εφαρμογή 

της F.P.A. Στο τελευταίο αυτό πρόβλημα έρχεται να δώσει λύση η Maximum Loss 

Optimisation, για την οποία γίνεται λόγος παρακάτω.     
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● Maximum Loss Optimisation  (M.L.O.)    

    Η μέθοδος αυτή είναι ίδια με την F.P.A., με τη διαφορά ότι η M.L.O. εξετάζει 

εκτός από ακραίες μεταβολές και μεσαίου μεγέθους μεταβολές των τιμών των 

παραγόντων κινδύνου. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, η M.L.O. περιλαμβάνει 

περισσότερους υπολογισμούς σε σχέση με την F.P.A., κάτι το οποίο την καθιστά 

αρκετά πιο πολύπλοκη, στην περίπτωση που υπάρχουν πολλοί παράγοντες και πολλές 

μεσαίες μεταβολές που πρέπει να εξετασθούν. Επομένως η επιλογή μεταξύ F.P.A. και 

M.L.O. εξαρτάται από το είδος του εκάστοτε κάθε φορά χαρτοφυλακίου. Εάν λοιπόν 

το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από θέσεις οι οποίες παρουσιάζουν μέγιστη ζημία όταν 

οι παράγοντες κινδύνου παίρνουν ακραίες τιμές, τότε προτιμάται η F.P.A. έναντι της 

M.L.O., λόγω της απλότητας της πρώτης έναντι της δεύτερης. Επίσης, όσο πιο 

πολύπλοκο είναι ένα χαρτοφυλάκιο, τόσο περισσότερο προτιμάται η M.L.O., καθώς 

είναι σε θέση να αποκαλύπτει τις όποιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών 

κινδύνων, οι οποίες είναι δύσκολο να προβλεφθούν διαφορετικά. Γενικεύοντας, 

επομένως, η M.L.O. προτιμάται αντί της F.P.A., για τον υπολογισμό της μέγιστης 

ζημίας, όταν το χαρτοφυλάκιο είναι πολύπλοκο ή έχει σημαντικές θέσεις οι οποίες 

παρουσιάζουν μη γραμμικότητα, όπως θέσεις σε δικαιώματα προαίρεσης.   

      Συμπερασματικά, τα Mechanical stress tests διαφέρουν από την Ανάλυση 

Σεναρίων, στο ότι μπορούν να δώσουν μια πιθανότητα επαλήθευσης των 

αποτελεσμάτων, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι χρήστες πρέπει να 

γνωρίζουν πόσο στα σοβαρά να λάβουν υπόψιν τους τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τα stress tests. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μπορεί ένα stress test 

να υπολογίσει μια τεράστια πιθανή ζημία, η οποία ωστόσο στηρίζεται σε σχεδόν 

απίθανα να πραγματοποιηθούν σενάρια. Σε αυτή την περίπτωση σαφώς και κανείς 

δεν μπορεί να το λάβει στα σοβαρά υπόψιν του, όσο μεγάλη και αν είναι αυτή η 

πιθανή ζημία.  

 

3.10.3. Μειονεκτήματα – Δυσκολίες με τα stress tests  

    1. Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν είναι οι τιμές όλων των χρεογράφων ενός 

χαρτοφυλακίου το ίδιο ευαίσθητες στους παράγοντες κινδύνου. Δεν πρέπει, επομένως 

να υπολογίζουμε τις ακραίες τιμές όλων των χρεογράφων πολλαπλασιάζοντας τις 

τυπικές αποκλίσεις τους με τον ίδιο πάντοτε πολλαπλασιαστή, καθώς με αυτόν τον 

τρόπο δε λαμβάνουμε καθόλου υπόψιν μας αυτή την διαφορετική ευαισθησία. Αυτό 

που πρέπει να γίνεται, είναι να ‘ωθούμε’ προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όχι τις 
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τιμές των διαφόρων χρεογράφων, με ένα συγκεκριμένο πολλαπλασιαστή, αλλά τους 

αντίστοιχους παράγοντες κινδύνου.  

    2. Τα stress tests δε μας δίνουν συνήθως καμία πληροφορία σχετικά με την 

πιθανότητα εμφάνισης των αποτελεσμάτων τους, σε αντίθεση με τη VAR μέθοδο. 

Αυτό έχει ως επακόλουθο, να μην γνωρίζουμε επακριβώς πόσο στα σοβαρά να 

λάβουμε υπόψιν μας τα αποτελέσματα που μας δίνουν. Προκειμένου επομένως να 

έχει κάποια αξία η χρησιμοποίησή των stress tests, πρέπει έστω και ανεπίσημα, να 

έχουμε μια χονδρική εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης των γεγονότων εκείνων 

που περιλαμβάνονται στα tests αυτά.  

    3. Προκειμένου να εφαρμοσθεί ένα stress test, πρέπει να ληφθούν κάποιες 

αποφάσεις σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων σεναρίων, του χρονικού 

ορίζοντα, των παραγόντων κινδύνου, πώς αυτοί θα συνδυαστούν, το εύρος των τιμών, 

κ.τ.λ. 

    4. Όσον αφορά ειδικότερα την επιλογή των σεναρίων, η δυσκολία υφίσταται στον 

καθορισμό του κατά πόσο ακραία πρέπει να είναι τα σενάρια τα οποία περιλαμβάνει 

ένα stress test. Το ερώτημα εδώ είναι, αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί ή όχι, κάποιο 

ακραίο γεγονός το οποίο παρόλο που δύναται να προκαλέσει μεγάλη ζημία στο 

χαρτοφυλάκιο, δεν έχει ποτέ υπάρξει στο παρελθόν.   

    5. Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των stress tests είναι η υποκειμενικότητα 

τους, δεδομένου ότι αυτά βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στα σενάρια τα οποία 

επιλέγονται από τον εκάστοτε χρήστη.   

    6. Είναι εύκολο να παρασυρθεί κανείς από κάποια σενάρια τα οποία μπορεί να 

αποδειχθούν ιδιαίτερα πολύπλοκα, επηρεάζοντας κάποιες μεταβλητές, οι οποίες με τη 

σειρά τους επηρεάζουν κάποιες άλλες και να οδηγηθεί αναπόφευκτα σε μια πληθώρα 

ενδεχομένων, η οποία καθιστά την όλη διαδικασία ανούσια.  

    7. Είναι πιθανόν ένα stress test να υπερεκτιμήσει τον κίνδυνο, όταν κάποιο σενάριο 

στο οποίο στηρίζεται είναι αδύνατον να υπάρξει. Για παράδειγμα, μπορεί ένα stress 

test να  υποδείξει ότι η μέγιστη ζημία για ένα χαρτοφυλάκιο υφίσταται όταν η τιμή 

κάποιου χρεογράφου μειωθεί και η τιμή κάποιου άλλου αυξηθεί, κάτι το οποίο 

μαθηματικά μπορεί να ισχύει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που ισχύει είναι ότι οι 

τιμές των δύο χρεογράφων σχετίζονται θετικά, λόγω της φύσης των χρεογράφων. 

    8. Πρέπει επίσης κατά την εφαρμογή ενός stress test, να λαμβάνονται υπόψιν όλες 

οι συσχετίσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ κάποιων χρεογράφων. 
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    9. Οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ διαφόρων αγορών είναι δυνατόν να 

μεταβάλλονται όταν υπάρξει κάποια ακραία μεταβολή στις τιμές των παραγόντων 

κινδύνου, ωστόσο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσο αυτοί θα μεταβληθούν.  

    10. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το stress testing δεν μπορεί να εφαρμόζεται πολύ 

συχνά και αυτό γιατί πρόκειται για μία υπολογιστικά πολύπλοκη διαδικασία η οποία 

απαιτεί χρόνο και χρήμα.    
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                                       Κεφάλαιο 4 

Υποδείγματα υπολογισμού των ελάχιστων απαιτούμενων κεφαλαίων 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου αγοράς  
—————————————————————————————————— 

 

    Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Στεφάνου, σύμβουλο στο Financial Sector 

Development Department της World Bank στην Ουάσιγκτον, δύο είναι οι σημαντικοί 

προβληματισμοί σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς που αντιμετωπίζουν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

● οι συναλλακτικές δραστηριότητες μιας τράπεζας μπορούν να προκαλέσουν 

ραγδαίες αλλαγές στο κεφάλαιό της, εξαιτίας της αστάθειας που παρατηρείται στην 

αξία του χαρτοφυλακίου της.  

● η αποτυχία μεγάλων τραπεζών που αναμειγνύονται σε αυτές τις συναλλαγές είναι 

ικανή να οδηγήσει σε αποτυχία ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα.  

    Εξαιτίας των προβληματισμών αυτών, έχουν αναπτυχθεί, τρεις κύριες προσεγγίσεις 

για τον υπολογισμό των απαιτούμενων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου αγοράς στις τράπεζες, οι οποίες σύμφωνα πάντα με τον Κωνσταντίνο 

Στεφάνου είναι οι εξής: 

● the building blocs approach 

● the internal models approach 

● the precommitment approach 

 

4.1. The building blocs approach 

    Πρόκειται για ένα απλό μοντέλο που μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις τράπεζες. 

Οι τράπεζες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να το 

εφαρμόζουν από την 1 Ιανουαρίου 1996. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση οι 

απαιτήσεις σε κεφάλαιο υπολογίζονται χωριστά για κάθε κύρια κατηγορία κινδύνου 

αγοράς (επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, κοινές μετοχές, παράγωγα προϊόντα, 

κ.τ.λ.) και στη συνέχεια προστίθενται. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι αυτό το μοντέλο 

καθορίζει τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια και ότι οι αρχές του κάθε κράτους 

μπορούν να επιβάλλουν επιπρόσθετες απαιτήσεις εάν το επιθυμούν γενικά σε όλα ή 

ειδικά σε συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  
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    Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η απλότητα της και επομένως 

η ευκολία στην υιοθέτηση της και από άλλες χώρες. Ωστόσο πολλές είναι οι κριτικές 

που της έχουν ασκηθεί. Παραδείγματος χάριν η κατηγοριοποίηση αυτή του κινδύνου 

αγοράς σε κίνδυνο που προέρχεται από επιτόκια, από συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

θέσεις σε παράγωγα, κ.τ.λ., δεν είναι συνεπής με την θεωρία του χαρτοφυλακίου, 

εφόσον αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα άσκησης αρμπιτράζ, μέσω ανταλλαγής των 

ποσών των στοιχείων του χαρτοφυλακίου έτσι ώστε να μειωθούν τα ελάχιστα 

απαιτούμενα κεφάλαια. Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί, ότι ως αρμπιτράζ, 

ορίζεται η δυνατότητα επίτευξης κερδών χωρίς την ανάληψη επιπρόσθετου κινδύνου. 

Επιπλέον έχει υποστηριχθεί ότι οι προβλέψεις απαιτούμενου κεφαλαίου είναι 

υπερβολικά υψηλές, αλλά και ταυτόχρονα στατικές και μη ευέλικτες, δημιουργώντας 

έτσι δυσκολία στην υιοθέτηση τους στα νέα προϊόντα.  

 

4.2. The internal models approach    

    Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η ελάχιστη απαίτηση σε κεφάλαια που είναι 

υποχρεωμένες να παρακρατούν οι τράπεζες, για την αντιμετώπιση του κινδύνου 

αγοράς, βασίζεται στους υπολογισμούς των ίδιων των τραπεζών σχετικά με τον 

κίνδυνο αγοράς. Αυτοί οι υπολογισμοί είναι που θα αποτελέσουν τη βάση για τον 

καταλογισμό του απαιτούμενου εν τέλει κεφαλαίου από τους νομοθέτες. Οι 

νομοθέτες επιβάλλουν βέβαια περιορισμούς στον τρόπο εφαρμογής αυτών των 

μοντέλων από τις τράπεζες προκειμένου να υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ των 

τραπεζών. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι η 

χρησιμοποίηση των VAR Models, για τα οποία έχει ήδη γίνει αναφορά.  

    Η εύρεση της κεφαλαιακής επάρκειας μέσω αυτής της προσέγγισης ακολουθεί μια 

διαδικασία τριών βημάτων : Αρχικά οι νομοθέτες θέτουν τα ποσοτικά στάνταρτς 

(παραμέτρους κινδύνου) για τον υπολογισμό των κεφαλαίων, όπως το διάστημα 

εμπιστοσύνης και τη διάρκεια του χαρτοφυλακίου. Εν συνεχεία οι νομοθέτες 

επικυρώνουν τα μοντέλα και τις διαδικασίες που οι τράπεζες χρησιμοποιούν για να 

μετρήσουν τον κίνδυνο αγοράς, χρησιμοποιώντας ποσοτικά στάνταρτς. Τέλος, οι 

τράπεζες υπολογίζουν τις απαιτήσεις κεφαλαίων σε καθημερινή βάση με τη χρήση 

μοντέλων που υπολογίζουν τη VAR και κατά διαστήματα εφαρμόζουν stress tests για 

να υπολογίσουν τις πιθανές ζημίες των χαρτοφυλακίων που οφείλονται σε 

υπερβολικές (ακραίες) μεταβολές της αγοράς.  
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    Η προσέγγιση αυτή έχει τα εξής πλεονεκτήματα : σε σχέση με την προηγούμενη 

προσέγγιση φέρνει σε καλύτερη επικοινωνία τους νομοθέτες με τις τράπεζες. 

Ενθαρρύνει την ανάπτυξη επιτηδευμένης διοίκησης κινδύνου από μέρους των 

τραπεζών και τέλος, υποστηρίζεται ότι απλοποιεί το έργο της εποπτικών αρχών, αφού 

το μόνο που απαιτεί είναι ο νομοθέτης να θέτει τις παραμέτρους του κινδύνου και να 

επικυρώνει τη μέθοδο της κάθε τράπεζας για τη μέτρηση του κινδύνου.  

    Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένα προβλήματα. Για παράδειγμα, οι νομοθέτες ίσως 

είναι δύσκολο να πιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα κάποιων επιτηδευμένων 

μοντέλων που πιθανόν να χρησιμοποιούν οι τράπεζες. Μερικοί αναλυτές επίσης, 

πιστεύουν ότι οι περιορισμοί που οι νομοθέτες εισάγουν στα internal models των 

τραπεζών είναι αρκετά συντηρητικοί, οδηγώντας έτσι σε λιγότερο αποτελεσματικό 

προσδιορισμό του κεφαλαίου απ’ ότι επιτρέπουν τα μοντέλα χωρίς αυτούς τους 

περιορισμούς. Ένα τελευταίο πρόβλημα αυτής της προσέγγισης αποτελεί το υψηλό 

κόστος αυτών των συστημάτων.   

 

4.3. The precommitment approach 

    Η προσέγγιση αυτή εστιάζει στο σκοπό, ο οποίος είναι η επίτευξη επαρκών 

κεφαλαίων για την κάλυψη των ζημιών από τις συναλλαγές, παρά στα μέσα, και 

αφήνει τις τράπεζες να αποφασίσουν ποια είναι τα καλύτερα μοντέλα για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού. 

    Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση, κάθε τράπεζα δεσμεύει από πριν την ποσότητα 

κεφαλαίου που απαιτείται για να καλύψει αυτό που η ίδια πιστεύει ότι θα είναι η 

μέγιστη δυνητική ζημία για μια δεδομένη περίοδο. Για μια τράπεζα λοιπόν θα 

υπάρξει διαταραχή σε αυτήν την από πριν δέσμευση εάν οι αθροιστικές ζημίες από 

την αρχή της περιόδου υπερβαίνουν τη δέσμευση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης περιόδου. Σε αυτήν την περίπτωση είτε θα επιβάλλονται κυρώσεις 

στην τράπεζα είτε θα υποχρεούται να αυξήσει τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις τα 

επόμενα χρόνια.    

    Η επιβολή κυρώσεων είναι πολύ σημαντική γιατί θέτει τα κίνητρα για 

συμμόρφωση από μέρους των τραπεζών. Οι κυρώσεις πρέπει να ‘ευθυγραμμίζουν’ τα 

κίνητρα των νομοθετών με των τραπεζών, για να αποφεύγονται η υπερδέσμευση ή η 

υποδέσμευση του κεφαλαίου. Τα απαιτούμενα κεφάλαια θα είναι κάποιο 

πολλαπλάσιο των μέγιστων δυνητικών ζημιών. 
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    Θεωρητικά, σύμφωνα με τον Daniel A. Nuxoll, υποτίθεται ότι κάθε τράπεζα έχει 

κίνητρο να μειώσει το κεφάλαιό της. Εάν μια τράπεζα μειώσει το κεφάλαιό της, οι 

μέτοχοί της κερδίζουν με δύο τρόπους. Πρώτον, λαμβάνουν χρήματα μέσω 

μερισμάτων ή επαναγοράς μετοχών. Δεύτερον, εάν η τράπεζα μειώσει το κεφάλαιο, 

οι μέτοχοι έχουν λιγότερα χρήματα εκτεθειμένα σε κίνδυνο. Επιπλέον, η αύξηση του 

κεφαλαίου κοστίζει τόσο για τους μετόχους όσο και για τις τράπεζες. Οι μεν τράπεζες 

πρέπει να πληρώσουν ασφαλιστικά κόστη (μια πληρωμή η οποία μειώνει την 

κερδοφορία των τραπεζών), οι δε μέτοχοι πρέπει να δώσουν στους νέους μετόχους 

ένα μερίδιο από τα μελλοντικά κέρδη. Απ’ την άλλη όμως μεριά, μια τράπεζα με 

λιγότερα κεφάλαια είναι πιο εύκολο να αποτύχει και αν μια τράπεζα αποτύχει, οι 

μέτοχοί της χάνουν κάθε μελλοντικό κέρδος από την  τράπεζα. Γενικά, οι 

οικονομολόγοι υποθέτουν ότι ανεξαρτήτως του κινδύνου, οι μέτοχοι προτιμούν 

χαμηλά επίπεδα κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες που δρουν για το 

καλύτερο συμφέρον των μετόχων, προτιμούν να υποεκτιμούν τον κίνδυνό τους και να 

παρακρατούν έτσι χαμηλότερα επίπεδα κεφαλαίων.  

    Ωστόσο, η θεωρία δε μπορεί να προσδιορίσει, πότε το κίνητρο για παρακράτηση 

υψηλότερου επιπέδου κεφαλαίων (ένα κίνητρο που έχει να κάνει με την επιβολή 

κυρώσεων) είναι ισχυρότερο από τα κίνητρα για μείωση των κεφαλαίων. Εάν μια 

τράπεζα έχει καλές ‘δανειστικές προοπτικές’ (lending prospects), δηλαδή δύναται να 

χορηγεί μεγάλα δάνεια και έχει καλή κεφαλαιακή δομή, τότε η πιθανότητα να 

υποστεί κυρώσεις μπορεί να την αποτρέψει από τη σκέψη να υποεκτιμήσει τον 

κίνδυνό της.  

    Απ’ την άλλη μεριά, εάν μια τράπεζα δεν έχει καλές ‘δανειστικές προοπτικές’ ούτε 

καλή κεφαλαιακή δομή, τότε η απειλή της επιβολής κυρώσεων είναι 

αναποτελεσματική, για διάφορους λόγους. Πρώτον, η τράπεζα έχει λίγα μελλοντικά 

κέρδη για να χάσει. Δεύτερον, εάν ‘παίξει και κερδίσει’, δε θα έχει να πληρώσει 

καμία κύρωση, ενώ αν ‘παίξει και χάσει’ αρκετά ώστε να πτωχεύσει, τότε οι 

νομοθέτες δε θα έχουν τίποτα να συλλέξουν σαν κύρωση. Τρίτον, εάν η τράπεζα 

αναφέρει το σωστό μέγεθος του κινδύνού της, ίσως να χρειαστεί να αυξήσει το 

κεφάλαιό της, κάτι το οποίο είναι ένα κόστος για τους υπάρχοντες μετόχους. Κάτω 

από αυτές τις συνθήκες λοιπόν οι μέτοχοι θα προτιμούσαν, η τράπεζα να 

παραπλανήσει τους νομοθέτες.  

    Η παραπάνω ανάλυση των κινήτρων για παρακράτηση ή όχι από μέρους των 

τραπεζών, υψηλότερου επιπέδου κεφαλαίων υποθέτει ότι οι κυρώσεις όντως 
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επιβάλλονται. Ωστόσο, το ερώτημα είναι εάν θα μπορούσαν ποτέ οι νομοθέτες να 

επιβάλλουν κυρώσεις οι οποίες θα αποδυναμώσουν ακόμη περισσότερο μία τράπεζα 

η οποία έχει ήδη πολύ μεγάλες ζημίες και θα την οδηγήσουν αναπόφευκτα σε 

πτώχευση.  

    Οι τραπεζίτες δεν μπορεί να είναι βέβαιοι για το αν οι νομοθέτες θα εφαρμόσουν 

τις κυρώσεις. Αυτή η αβεβαιότητα από μόνη της, αποδυναμώνει τα κίνητρα που 

έχουν οι τράπεζες για την επίτευξη ορθών υπολογισμών του κινδύνου τους. Έτσι, μια 

τράπεζα που αμφιβάλλει για την επέμβαση του νομοθέτη, ίσως αποφασίσει να 

υποεκτιμήσει τον κίνδυνο, να μειώσει δηλαδή τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ενώ, εάν 

οι νομοθέτες επέβαλλαν πάντα τις κυρώσεις, η ίδια τράπεζα θα ανακοίνωνε πάντα το 

σωστό επίπεδο του κινδύνου.  

    Το πρόβλημα αυτό της αβεβαιότητας είναι σαφώς πιο δύσκολο για τις μεγάλες 

εκείνες τράπεζες που έχουν ένα ρόλο ζωτικής σημασίας για το οικονομικό σύστημα. 

Εάν μια από αυτές τις τράπεζες πτωχεύσει, ίσως προκληθεί οικονομικό χάος. Αυτό 

αποκαλείται, ‘κίνδυνος του συστήματος’ (systemic risk). Το ερώτημα λοιπόν είναι 

εάν οι νομοθέτες θα επέβαλαν ποτέ κυρώσεις στις τράπεζες αυτές, οδηγώντας τες 

στην πτώχευση και το οικονομικό σύστημα σε αστάθεια. Αν όντως το έκαναν αυτό, 

τότε οι τράπεζες σαφώς και θα ανακοίνωναν πάντα σωστές εκτιμήσεις του κινδύνου 

τους.  

    Η προσέγγιση αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι ότι δεν 

υπάρχει ανάγκη για τις εποπτικές αρχές να πιστοποιήσουν την ορθότητα των 

εκτιμήσεων των τραπεζών για τις δυνητικές τους απώλειες. Οι εποπτικές αρχές 

επεμβαίνουν μόνο για να επιβάλλουν κυρώσεις στις τράπεζες ή για να τις 

υποχρεώσουν να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους, εάν διαπιστωθεί ότι τα κεφάλαια που 

παρακρατούν δεν είναι αρκετά. Επιπλέον η δομή των κινήτρων, παρακινεί τις 

τράπεζες από μόνες τους να ψάξουν να βρουν επαρκή κεφάλαια και να αναπτύξουν 

όποια συστήματα διοίκησης κινδύνου (risk management systems), εκείνες νομίζουν. 

Τέλος, αποτελεί μια ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τον τύπο των κυρώσεων, οι 

οποίες διαφορετικές για κάθε τράπεζα.  

    Υπάρχουν εν τούτοις και προβλήματα, καθώς η προσέγγιση θεωρείται καινούρια 

και τα αποτελέσματα των κυρώσεων είναι ακόμα αδόκιμα.  
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                                               Κεφάλαιο 5 

                    Μέθοδοι αντιστάθμισης του κινδύνου αγοράς 

—————————————————————————————————— 

     

    Η μείωση του κινδύνου, γνωστή με τον όρο ‘αντιστάθμιση’ (hedging), μπορεί να 

επιτευχθεί εκτός από τη σωστή διαχείριση της διάρκειας και του ανοίγματος, όπως 

ειπώθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο και με τη χρησιμοποίηση της αγοράς των 

παραγώγων. Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται οι τρόποι αντιστάθμισης του κινδύνου 

αγοράς τον οποίο αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω της 

χρησιμοποίησης ανταλλαγών, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακών 

συμβάσεων και δικαιωμάτων προαίρεσης.  

 

5.1. Ανταλλαγές (Swaps) 

    Το Swap είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων, με το οποίο οι δύο 

αντισυμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ανταλλάξουν πληρωμές επί 

κάποιου ποσού (περιουσιακού στοιχείου : ‘principal’), το οποίο δεν είναι απαραίτητα 

το ίδιο, κατά τη διάρκεια μιας προσυμφωνημένης χρονικής περιόδου. Οι πληρωμές 

αυτές υπολογίζονται χρησιμοποιώντας σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια επί 

διαφορετικών δεικτών (interest rate index), και πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 

της χρονικής περιόδου που διαρκεί το swap, σε χρονικά διαστήματα που 

καθορίζονται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και τα οποία επίσης δεν είναι 

απαραίτητα τα ίδια. Συνήθως, πρόκειται για χρονικά διαστήματα, μηνιαία, 

τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ενός έτους. Ένα swap, μπορεί να περιλαμβάνει μια 

ανταλλαγή του ποσού επί του οποίου γίνονται οι πληρωμές, δύο ανταλλαγές, μια 

σειρά ανταλλαγών ή καθόλου ανταλλαγές. Στη συνήθη του ωστόσο μορφή, το swap 

παρέχει μια πραγματική ή υποθετική ανταλλαγή του ποσού (περιουσιακού στοιχείου), 

κατά την ημέρα έναρξης και μια επανανταλλαγή του ίδιου ποσού κατά την ημέρα 

λήξης της συμφωνίας. Μεταξύ αυτών των ανταλλαγών, γίνονται οι πληρωμές μεταξύ 

των αντισυμβαλλομένων κατά διαστήματα. Στη συνήθη πάντα μορφή, αυτές οι 

πληρωμές γίνονται με σταθερό επιτόκιο, από τον πρώτο στο δεύτερο 

αντισυμβαλλόμενο επί του περιουσιακού στοιχείου του δεύτερου και με κυμαινόμενο 

επιτόκιο, από το δεύτερο στον πρώτο επί του περιουσιακού στοιχείου του πρώτου. Σε 

μια πιο επίσημη δομή της συμφωνίας ανταλλαγής, συμμετέχει και ένας 
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‘διαμεσολαβητής’ (swap dealer), συνήθως μια τράπεζα λόγω της δυσκολίας 

πραγματοποίησης απευθείας συμφωνίας μεταξύ των δύο αντισυμβαλλομένων. Ο 

swap dealer, κερδίζει από το λεγόμενο bid-ask spread, που είναι η διαφορά μεταξύ 

του επιτοκίου που πληρώνεται και πληρώνει. Η βασική αυτή δομή απεικονίζεται στα 

παρακάτω σχήματα.  

 

1ον) Αρχική ανταλλαγή των Περιουσιακών Στοιχείων (προαιρετική) 

     1ος

Αντισυμβ    

    /νος   

        

 

           Π.Σ. 1 

——————> 

 

          Π.Σ. 2 

 <—————— 

 

Swap 

Dealer 

         Π.Σ. 1 

——————>

 

        Π.Σ. 2 

 <————— 

      2ος

Αντισυμβ  

    /νος 

       

2ον) Περιοδικές πληρωμές (υποχρεωτικές) 

     1ος

Αντισυμβ    

    /νος   

        

 

  κυμαινόμενο επιτόκιο 

——————> 

 

     σταθερό επιτόκιο 

 <—————— 

 

Swap 

Dealer 

  κυμαινόμενο επιτόκιο 

——————>

 

    σταθερό επιτόκιο  

 <————— 

      2ος

Αντισυμβ  

    /νος 

 

3ον) Επανανταλλαγή των Περιουσιακών Στοιχείων 

     1ος

Αντισυμβ    

    /νος   

        

 

           Π.Σ. 1 

<—————— 

 

          Π.Σ. 2 

——————> 

 

Swap 

Dealer 

        Π.Σ. 1 

 <————— 

 

          Π.Σ. 2 

——————>

      2ος

Αντισυμβ  

    /νος 

 

Υπάρχουν διάφορα είδη swaps. Δύο από τα σημαντικότερα είναι οι ανταλλαγές 

επιτοκίων, και οι ανταλλαγές νομισμάτων, που αναλύονται αμέσως παρακάτω.  

 

5.1.1. Ανταλλαγές Επιτοκίων (Interest Rate Swaps) 

    Η πιο διαδεδομένη μορφή συμφωνίας ανταλλαγής είναι η ανταλλαγή επιτοκίων. Σε 

μια ανταλλαγή επιτοκίων ο πρώτος αντισυμβαλλόμενος γνωστός ως fixed payer ή 
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floating receiver συμφωνεί να πληρώσει στο δεύτερο, ένα σταθερό επιτόκιο επί του 

συμφωνημένου ποσού (περιουσιακού στοιχείου), ενώ ο δεύτερος, γνωστός ως 

floating payer ή fixed receiver, συμφωνεί να πληρώσει στον πρώτο, ένα κυμαινόμενο 

επιτόκιο, το οποίο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν δείκτη αναφοράς, όπως είναι 

για παράδειγμα ο εξαμηνιαίος ή τριμηνιαίος LIBOR ή EURIBOR, επί του ίδιου 

ποσού. Τα χρονικά διαστήματα των πληρωμών, αρχής γινομένης από την ημέρα 

έναρξης του swap, έως τη λήξη του, δεν είναι απαραίτητα τα ίδια. Για παράδειγμα, 

μπορεί να συμφωνηθεί, ο fixed payer να πληρώνει ένα σταθερό επιτόκιο 6% επί ενός 

περιουσιακού στοιχείου αξίας 10.000.000€, μια φορά το χρόνο για πέντε χρόνια στον 

floating payer, ενώ ο floating payer να πληρώνει ένα κυμαινόμενο επιτόκιο 

εξαμηνιαίου LIBOR + 0,5%, επί της ίδιας αξίας (10.000.000€) μια φορά το εξάμηνο 

για πέντε χρόνια, στον fixed payer. Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι στην 

απλή ανταλλαγή επιτοκίων δεν υπάρχει πραγματική ανταλλαγή του ποσού του 

περιουσιακού στοιχείου επί του οποίου υπολογίζονται οι πληρωμές, καθώς και τα δύο 

περιουσιακά στοιχεία έχουν την ίδια αξία και επομένως η ανταλλαγή τους δε θα 

πρόσθετε καμία επιπλέον αξία σε κανέναν από τους δύο αντισυμβαλλόμενους. 

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί μια λεπτομέρεια η οποία αφορά την πληρωμή με 

κυμαινόμενο επιτόκιο. Εάν το κυμαινόμενο επιτόκιο είναι για παράδειγμα επί ενός 

εξαμηνιαίου δείκτη LIBOR, αυτό σημαίνει ότι ο floating payer, πληρώνει κάθε έξι 

μήνες μέχρι τη λήξη της συμφωνίας ανταλλαγής, ως κυμαινόμενο επιτόκιο, την τιμή 

του δείκτη LIBOR που επικρατεί έξι μήνες νωρίτερα από την κάθε ημέρα πληρωμής. 

Έτσι λοιπόν η πρώτη πληρωμή του κυμαινόμενου επιτοκίου θα πραγματοποιηθεί έξι 

μήνες μετά την έναρξη της συμφωνίας ανταλλαγής και θα είναι η τιμή που είχε ο 

δείκτης LIBOR την ημέρα έναρξης της ανταλλαγής. Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί 

δώδεκα μήνες μετά την έναρξη της συμφωνίας ανταλλαγής και θα είναι η τιμή που 

είχε ο δείκτης LIBOR έξι μήνες μετά την ημέρα έναρξης της ανταλλαγής, κ.ο.κ.  

    Μια άλλη μορφή ανταλλαγής επιτοκίων, είναι αυτή στην οποία ο πρώτος 

αντισυμβαλλόμενος πληρώνει στο δεύτερο ένα κυμαινόμενο επιτόκιο, π.χ. εξαμηνιαίο 

LIBOR και ο δεύτερος πληρώνει στον πρώτο ένα άλλο επίσης κυμαινόμενο επιτόκιο, 

π.χ. τριμηνιαίο LIBOR ή ετήσιο EURIBOR. Αυτό το είδος swap είναι γνωστό ως 

ανταλλαγή βάσης (basis swap).  

    Οι εφαρμογές της ανταλλαγής των επιτοκίων είναι πολλές.  

● Μία από τις πιο σημαντικές είναι η μείωση που επιτυγχάνεται στο κόστος 

χρηματοδότησης μιας επιχείρησης ή μιας τράπεζας. Για να καταστεί το όφελος αυτό 
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κατανοητό, ακολουθεί ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση Α, 

χρειάζεται να δανειστεί 10 εκατομμύρια $ για 5 χρόνια και για λόγους αντιστάθμισης 

του κινδύνου επιθυμεί να δανειστεί με σταθερό επιτόκιο. Μια άλλη επιχείρηση, έστω 

Β, χρειάζεται να δανειστεί επίσης 10 εκατομμύρια $ για 5 χρόνια, αλλά για λόγους 

αντιστάθμισης του κινδύνου πάλι, επιθυμεί να δανειστεί με κυμαινόμενο επιτόκιο. Τα 

ετήσια επιτόκια που προσφέρονται στις δύο επιχειρήσεις έστω ότι είναι τα ακόλουθα.  

 

Επιτόκια Επιχείρηση Α Επιχείρηση Β 

Σταθερό 11% 10,2% 

Κυμαινόμενο LIBOR + 0,5% LIBOR 

 

    Είναι γεγονός ότι η επιχείρηση Β έχει καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα αφού 

μπορεί να δανειστεί κατά 0,8% φθηνότερα από την Α με σταθερό επιτόκιο και κατά 

0,5% φθηνότερα από την Α με κυμαινόμενο επιτόκιο. Έτσι η επιχείρηση Β από τη 

μία, έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά σταθερών επιτοκίων, ενώ η 

επιχείρηση Α από την άλλη, έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά 

κυμαινόμενων επιτοκίων, όχι γιατί μπορεί να δανειστεί φθηνότερα από την Β, αλλά 

γιατί η παραπάνω διαφορά που πληρώνει η Α σε σχέση με την Β σε αυτήν την αγορά 

(0,5%), είναι μικρότερη από την παραπάνω διαφορά  που πληρώνει στην αγορά των 

σταθερών επιτοκίων (0,8%). Έτσι λοιπόν αυτό που μπορεί να κάνει η επιχείρηση Β, 

είναι να δανειστεί με σταθερό επιτόκιο και η επιχείρηση Α να δανειστεί με 

κυμαινόμενο, εκμεταλλευόμενες και οι δύο τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα σε 

αυτές τις αγορές και στη συνέχεια να προβούν σε μια ανταλλαγή επιτοκίων, 

προκειμένου να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησής τους. Μπορούν λοιπόν για 

παράδειγμα, οι δύο επιχειρήσεις να συμφωνήσουν, η μεν επιχείρηση Α να πληρώσει 

στην Β ένα σταθερό επιτόκιο 10,4% επί των 10 εκατομμυρίων $ και η δε Β να 

πληρώσει στην Α ένα κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR. Όπως φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί, η επιχείρηση Α λαμβάνει ένα όφελος της τάξης του 0,1% και η 

επιχείρηση Β ένα όφελος της τάξης του 0,2%, από αυτήν την ανταλλαγή επιτοκίων 

στην οποία συμφωνούν.  

 Επιχείρηση Α Επιχείρηση Β 

Πληρώνει (Δάνειο) LIBOR +0,5% 10,2% 

Πληρώνει (Ανταλλαγή) 10,4% LIBOR 
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Πληρώνεται (Ανταλλαγή) LIBOR 10,4% 

Όφελος  0,1% = (11% – 10,9%) 0,2% = (LIBOR – 

(LIBOR – 0,2%)) 

    Το όφελος για την Α, υπολογίζεται ως εξής: Εάν η Α είχε προβεί απευθείας σε 

δανεισμό από την τρέχουσα αγορά με σταθερό επιτόκιο, όπως επιθυμεί, θα πλήρωνε 

ένα σταθερό επιτόκιο 11%. Ωστόσο, προβαίνοντας σε δανεισμό στην τρέχουσα 

αγορά με κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR + 0,5% και ταυτόχρονα στην ανταλλαγή 

επιτοκίων με την Β, πληρώνει εν τέλει ένα σταθερό επιτόκιο 10,9% (= LIBOR +0,5% 

+ 10,4% – LIBOR). Κατά τον ίδιο τρόπο προκύπτει και το όφελος για την Β.    

    Σε μια ανταλλαγή επιτοκίων μεταξύ δύο επιχειρήσεων υπάρχει πάντα όφελος και 

από τις δύο επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετική 

πιστοληπτική ικανότητα. Η μεν επιχείρηση Β, έχοντας καλύτερη πιστοληπτική 

ικανότητα από την Α, μπορεί να δανείζεται φθηνότερα και με σταθερό και με 

κυμαινόμενο επιτόκιο σε σχέση με την Α. Αυτή η παραπάνω διαφορά που καλείται 

να πληρώσει η Α, ονομάζεται ‘άνοιγμα ποιότητας’(quality spread) και ισούται με 

0,8% για το σταθερό (= 11% – 10,2%) και 0,5% για το κυμαινόμενο επιτόκιο (= 

LIBOR + 0,5% – LIBOR). Η αγορά των σταθερών επιτοκίων λοιπόν έχει ένα quality 

spread της τάξης του 0,3% (= 0,8% – 0,5%) πάνω από την αγορά των κυμαινόμενων. 

Αυτή ακριβώς η διαφορά είναι που προσφέρει τη δυνατότητα άσκησης αρμπιτράζ 

από τις δύο επιχειρήσεις. Έτσι, όπως ακριβώς αναμενόταν, το συνολικό όφελος των 

δύο επιχειρήσεων από την ανταλλαγή επιτοκίων είναι 0,3% (= 0,1% + 0,2%), όσο 

δηλαδή είναι και το quality spread μεταξύ των δύο αγορών. 

● Πέραν όμως της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης, μια ανταλλαγή επιτοκίων 

βοηθάει και στην αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίων που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες). Ας υποθέσουμε για παράδειγμα, 

ότι μία τράπεζα έχει ως υποχρεώσεις, καταθέσεις ύψους 10.000.000 $, διάρκειας 10 

ετών, με κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR + 0,5%, τις οποίες χρησιμοποιεί για δεκαετή 

δάνεια τα οποία της αποφέρουν ένα σταθερό επιτόκιο 12%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

τα μεν επιτοκιακά της έσοδα να είναι σταθερά και ίσα με 1.200.000 $ (= 

10.000.000*12%), τα δε επιτοκιακά της έξοδα να είναι κυμαινόμενα, όπως φαίνεται 

παρακάτω, θεωρώντας ότι το LIBOR στην αρχή είναι 6% και αυξάνεται κατά 1% 

κάθε χρόνο.  
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Έτος Επιτοκιακά έσοδα 

(1) 

Επιτοκιακά έξοδα 

(2) 

Καθαρά επιτοκιακά 

έσοδα (1) – (2) 

1 1.200.000 650.000 550.000 

2 1.200.000 750.000 450.000 

3 1.200.000 850.000 350.000 

4 1.200.000 950.000 250.000 

5 1.200.000 1.050.000 150.000 

6 1.200.000 1.150.000 50.000 

7 1.200.000 1.250.000 -50.000 

8 1.200.000 1.350.000 -150.000 

9 1.200.000 1.450.000 -250.000 

10 1.200.000 1.550.000 -350.000 

 

    Αν λοιπόν η τράπεζα επιθυμεί να ‘κλειδώσει’ τα καθαρά επιτοκιακά της έσοδα, 

ώστε να μην επηρεάζεται καθόλου από την μεταβολή των επιτοκίων, μπορεί να 

προβεί σε ανταλλαγή επιτοκίων με έναν swap dealer (μια άλλη τράπεζα). Έστω ότι 

προβαίνει στην εξής συμφωνία. Πληρώνει στον swap dealer ένα σταθερό επιτόκιο 8% 

και πληρώνεται το εκάστοτε LIBOR από αυτόν. Έτσι όπως φαίνεται στο παρακάτω 

γράφημα, το καθαρό επιτόκιο που πληρώνεται, βρίσκεται στο 3,5% [= (12% + 

LIBOR) – (8% + LIBOR +0,5%)] και τα καθαρά επιτοκιακά της έσοδα στις 350.000 

$ (= 3,5%*10.000.000).  

 

Δανειολήπτες         12% 

————> 

τράπεζα         8% 

————> 

Swap dealer 

  

 

Καταθέτες      LIBOR+0,5% 

 <———— 

τράπεζα           LIBOR 

 <———— 

Swap dealer 

 

Ο swap dealer κερδίζει όσο το LIBOR παραμένει κάτω από 8%. Η τράπεζα όπως ήδη 

ειπώθηκε, δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές του LIBOR, τις οποίες πληρώνει εξ’ 

ολοκλήρου ο swap dealer και έτσι ‘κλειδώνει’ τα καθαρά επιτοκιακά της έσοδα στις 

350.000 $. 
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● Ένα swap, μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί από μία τράπεζα προκειμένου να 

επανακαθορισθεί το ‘μίγμα’ των υποχρεώσεών της. Έτσι εάν για παράδειγμα μια 

τράπεζα έχει κατά το μεγαλύτερο μέρος, υποχρεώσεις υψηλών σταθερών επιτοκίων, 

παρά υποχρεώσεις κυμαινόμενων επιτοκίων και επιθυμεί να αλλάξει το μείγμα της, 

ώστε να μειώσει τις υποχρεώσεις με σταθερά έναντι αυτών με κυμαινόμενα επιτόκια, 

μπορεί να προβεί είτε σε επαναχρηματοδότηση είτε σε ανταλλαγές επιτοκίων. Επειδή 

ωστόσο μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί αλλά και υψηλότερο κόστος κατά την 

εφαρμογή της πρώτης λύσης, προτιμάται η δεύτερη, δηλαδή οι ανταλλαγές. Έστω 

λοιπόν ότι μια τράπεζα έχει ένα μεγάλο χρέος 10.000.000 $ το οποίο φέρει ένα 

σταθερό επιτόκιο 15% και έχει 5 χρόνια για τη λήξη. Έστω επίσης ότι η τράπεζα 

προβαίνει σε μια συμφωνία ανταλλαγής και πληρώνει το προεξοφλητικό επιτόκιο το 

οποίο αυτή τη στιγμή είναι 9,5% συν ένα 0,5%, ενώ λαμβάνει από τον fixed payer 

13%. Το αποτέλεσμα από αυτήν την ανταλλαγή είναι ότι η τράπεζα καταφέρνει να 

μετατρέψει το κόστος του χρέους από το σταθερό επιτόκιο 15% σε κυμαινόμενο 

12%[= 15% + (9,5% +0,5%) – 13%], να αποκτήσει δηλαδή ένα όφελος της τάξης του 

3%, από το κόστος του χρέους της.  

● Μια τράπεζα μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιήσει ένα swap, για να αντιμετωπίσει 

τον κίνδυνο βάσης (basis risk). Ως κίνδυνος βάσης ορίζεται ο κίνδυνος που 

αντιμετωπίζει ένα πιστωτικό ίδρυμα από το γεγονός ότι έχει να πληρώνει ένα 

κυμαινόμενο επιτόκιο, όπως ετήσιο LIBOR και ταυτόχρονα να λαμβάνει ένα άλλο, 

επίσης κυμαινόμενο επιτόκιο, όπως ετήσιο EURIBOR ή εξαμηνιαίο LIBOR. Ας 

υποθέσουμε για παράδειγμα ότι μία τράπεζα χορηγεί δάνεια που της αποφέρουν 

αποδόσεις LIBOR + 0,5%, τα οποία χρηματοδοτεί με πιστοποιητικά καταθέσεων για 

τα οποία πληρώνει T-Bill – 0,5%. Επιθυμεί λοιπόν, να μετατρέψει τον δείκτη επί του 

οποίου πληρώνει κυμαινόμενο επιτόκιο, από T-Bill σε δείκτη LIBOR. Ο 

αντισυμβαλλόμενος με τον οποίο συμφωνεί για ανταλλαγή επιτοκίων, έστω ότι 

πληρώνει τις δικές του υποχρεώσεις με επιτόκιο LIBOR + 1% και επομένως επιθυμεί 

να πληρώνεται σε LIBOR. Η ανταλλαγή στην οποία συμφωνούν, φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα.  
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Τράπεζα 

 

 

            LIBOR 

—————————> 

 

 

        T-Bill + 0,5% 

<————————— 

 

 

Αντισυμβ/νος 

 

    Με αυτήν την ανταλλαγή, η τράπεζα μετατρέπει τις υποχρεώσεις της 

(πιστοποιητικά καταθέσεων) με κυμαινόμενο επιτόκιο T-Bill – 0,5% σε υποχρεώσεις 

με κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR – 1% [= T-Bill – 0,5% + LIBOR – (T-Bill + 0,5%)] 

και ‘κλειδώνει’ μια θετική διαφορά 1,5% [= (LIBOR + 0,5%) – (LIBOR – 1%)], 

έναντι των περιουσιακών στοιχείων (δανείων) που στηρίζονται στο LIBOR. Όσον 

αφορά τον αντισυμβαλλόμενο, μετατρέπει τις υποχρεώσεις του με κυμαινόμενο 

επιτόκιο LIBOR + 1% σε υποχρεώσεις με κυμαινόμενο T-Bill + 1,5%.  

 

5.1.2. Ανταλλαγές Νομισμάτων (Currency Swaps)   

    Οι ανταλλαγές νομισμάτων μοιάζουν με τις ανταλλαγές των επιτοκίων, με τη 

διαφορά ότι τα ποσά (περιουσιακά στοιχεία) επί των οποίων πληρώνονται τα επιτόκια 

είναι σε διαφορετικά νομίσματα και γι’ αυτόν το λόγο, πρέπει συνήθως να 

ανταλλάσσονται. Η βασική μορφή μιας ανταλλαγής επιτοκίων, περιλαμβάνει 

επομένως τρεις χρηματοροές.  

Η πρώτη είναι η αρχική ανταλλαγή των περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων 

πληρώνονται τα επιτόκια, γνωστών ως principals.  

 

 

Δανειστής

(Νόμισμα 

X) 

 

 

 

 

 

          ποσό 

—————> 

  σε νόμισμα X

 

 

Αντισυμβ/

νος Α 

         ποσό 

—————> 

  σε νόμισμα X

 

 

           ποσό  

<—————

    σε νόμισμα Y 

 

 

Αντισυμβ/

νος Β 

 

 

         ποσό  

<———— 

   σε νόμισμα Y

 

 

 

Δανειστής

(Νόμισμα 

Y) 

 

Η δεύτερη είναι οι πληρωμές.  
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Δανειστής

(Νόμισμα 

X) 

 

 

 

 

 

    σταθερό επιτόκιο 

 <———— 

    σε νόμισμα X

 

 

Αντισυμβ/

νος Α 

   σταθερό επιτόκιο 

<————— 

     σε νόμισμα X

 

 

 κυμαινόμενο επιτ.  

—————>

  σε νόμισμα Y 

 

 

Αντισυμβ/

νος Β 

 

 

κυμαινόμενο επιτ. 

————> 

  σε νόμισμα Y

 

 

Δανειστής

(Νόμισμα 

Y) 

 

Η Τρίτη και τελευταία είναι η επανανταλλαγή των περιουσιακών στοιχείων.  

 

 

Δανειστής

(Νόμισμα 

X) 

 

 

 

 

 

            ποσό 

<————— 

    σε νόμισμα X

 

 

Αντισυμβ

αλλόμενο

ς Α 

            ποσό 

<————— 

    σε νόμισμα X

 

 

          ποσό  

—————>

   σε νόμισμα Y 

 

 

Αντισυμβ

αλλόμενος 

Β 

 

 

        ποσό  

 ————> 

  σε νόμισμα Y

 

 

 

Δανειστής

(Νόμισμα 

Y) 

 

    Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί, ότι και η ανταλλαγή και η επανανταλλαγή 

των principals, γίνεται με βάση την ίδια, τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία που 

επικρατεί κατά την ημέρα έναρξης της ανταλλαγής.  

    Οι βασικές μορφές μιας ανταλλαγής νομισμάτων είναι οι εξής τρεις : 

    ● fixed for floating. Σε μια τέτοια ανταλλαγή, ο ένας αντισυμβαλλόμενος πληρώνει 

ένα σταθερό επιτόκιο επί ενός περιουσιακού στοιχείου ενός νομίσματος, ενώ ο άλλος 

πληρώνει ένα κυμαινόμενο επιτόκιο επί ενός περιουσιακού στοιχείου άλλου 

νομίσματος (η περίπτωση η οποία μόλις αναλύθηκε)  

    ● fixed for fixed. Σε μια τέτοια ανταλλαγή, ο ένας αντισυμβαλλόμενος πληρώνει 

ένα σταθερό επιτόκιο επί ενός περιουσιακού στοιχείου ενός νομίσματος, ενώ ο άλλος 

πληρώνει ένα επίσης σταθερό επιτόκιο επί ενός περιουσιακού στοιχείου άλλου 

νομίσματος.  

    ● floating for floating. Σε μια τέτοια ανταλλαγή και οι δύο πληρωμές γίνονται με 

διαφορετικά κυμαινόμενα επιτόκια. Για παράδειγμα, ο ένας αντισυμβαλλόμενος 
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πληρώνει κυμαινόμενο επιτόκιο σε εξαμηνιαίο LIBOR επί ενός ποσού 1.000.000 $ 

και ο άλλος πληρώνει κυμαινόμενο επιτόκιο σε τριμηνιαίο EURIBOR επί ενός ποσού 

800.000 €.  

    Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν μεταξύ τους σε μια 

ανταλλαγή νομισμάτων, όποτε ο ένας έχει συγκριτικά με τον άλλον, φθηνότερη 

πρόσβαση σε ένα νόμισμα.  

    Στο παράδειγμα που ακολουθεί, φαίνεται πώς γίνεται μια ανταλλαγή νομισμάτων 

fixed for floating. Έστω μια επιχείρηση Α, επιθυμεί για κάποιο λόγο να δανειστεί 

δολάρια με κυμαινόμενο επιτόκιο και μια επιχείρηση Β επιθυμεί να δανειστεί ευρώ 

με σταθερό επιτόκιο. Έστω επίσης ότι η δυνατότητα που τους δίνεται, είναι, η μεν 

επιχείρηση Α να δανειστεί είτε ευρώ για 5 χρόνια με σταθερό επιτόκιο 10% είτε 

δολάρια για 5 χρόνια με κυμαινόμενο επιτόκιο σε ετήσιο LIBOR, η δε επιχείρηση Β 

να δανειστεί είτε ευρώ για 5 χρόνια με σταθερό επιτόκιο 11% είτε δολάρια για 5 

χρόνια με κυμαινόμενο επιτόκιο σε ετήσιο LIBOR. Υποθέτουμε τέλος, ότι υπάρχει 

ένας swap dealer (μία τράπεζα), ο οποίος προσφέρεται να πληρώσει σταθερό επιτόκιο 

10,4% σε ευρώ έναντι ετήσιου LIBOR σε $, καθώς και ετήσιο LIBOR σε $ έναντι 

σταθερού επιτοκίου 10,6% σε ευρώ. Έτσι οι δύο επιχειρήσεις προκειμένου να 

μειώσουν το κόστος χρηματοδότησής τους, θα ενεργήσουν ως εξής. Η μεν επιχείρηση 

Α, θα δανειστεί ευρώ με σταθερό επιτόκιο 10% γιατί έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα 

στην αγορά αυτή έναντι της Β, ενώ η Β θα δανειστεί δολάρια με κυμαινόμενο 

επιτόκιο LIBOR και εν συνεχεία θα προβούν στην εξής συμφωνία ανταλλαγής 

νομισμάτων. Η επιχείρηση Α θα λάβει από τον swap dealer ένα σταθερό επιτόκιο 

10,4% σε ευρώ έναντι κυμαινόμενου LIBOR σε δολάρια, ενώ η επιχείρηση Β θα 

λάβει από τον swap dealer αυτό το κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR σε δολάρια έναντι 

ενός σταθερού επιτοκίου 10,6% σε ευρώ.  

    Επομένως, η επιχείρηση Α αντί να δανειστεί τα δολάρια από την τρέχουσα αγορά 

με LIBOR, δανείζεται ουσιαστικά μέσω της ανταλλαγής νομισμάτων με LIBOR – 

0,4% (= 10% + LIBOR – 10,4%). Έχει δηλαδή ένα όφελος (μια μείωση κόστους) της 

τάξης του 0,4%. Η επιχείρηση Β αντί να δανειστεί από την αγορά τα ευρώ με 

επιτόκιο 11%, δανείζεται ουσιαστικά μέσω της ανταλλαγής αυτής με επιτόκιο 10,6% 

(= LIBOR + 10,6% – LIBOR). Έχει όφελος δηλαδή της τάξης του 0,4% επίσης. 

Αθροιστικά, οι δύο επιχειρήσεις έχουν όφελος 0,8%. Το υπόλοιπο όφελος που 

περισσεύει, 0,2%, αν αναλογιστεί κανείς ότι το quality spread είναι 1% [= (11% – 
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10%) – (LIBOR – LIBOR)] το λαμβάνει ο swap dealer μέσω της συμφωνίας 

ανταλλαγής (10,6% – 10,4%).  

    Πέραν, ωστόσο της χρησιμοποίησης μιας ανταλλαγής νομισμάτων για τη μείωση 

του κόστους χρηματοδότησης, μια τράπεζα μπορεί να προβεί σε μια τέτοια 

ανταλλαγή και για λόγους αντιστάθμισης του κινδύνου που προκύπτει από μία 

αύξηση ή μείωση της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το παράδειγμα που 

ακολουθεί βοηθάει στην κατανόηση αυτής ακριβώς της εφαρμογής μιας ανταλλαγής 

νομισμάτων. Έστω μία τράπεζα, έχει δεκαετής καταθέσεις 10.000.000 €, με ετήσιο 

επιτόκιο καταθέσεων 9%, τις οποίες χρησιμοποιεί για μια δεκαετή επένδυση σε μια 

εταιρία στην Αμερική, η οποία της αποφέρει 10% ετησίως. Η τρέχουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία €-$, έστω ότι είναι 1,2 $/€ (1€ = 1,2$). Επομένως, η 

τράπεζα μετατρέπει αρχικά τα 10.000.000€ σε 12.000.000$, τα επενδύει στην 

Αμερικάνικη εταιρία, η οποία της αποφέρει 1.200.000$ ετησίως (=12.000.000*10%). 

Εν συνεχεία τα 1.200.000$, τα μετατρέπει σε 1.000.000€, από τα οποία κατόπιν 

πληρώνει 900.000€ για τα πιστοποιητικά καταθέσεων. Η τράπεζα παρουσιάζει 

επομένως ένα καθαρό εισόδημα 100.000€. Όλα αυτά όμως ισχύουν με την 

προϋπόθεση ότι η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει 1,2 $/€ καθ’ όλη τη 

δεκαετία. Υπάρχει ωστόσο ο κίνδυνος, το ξένο νόμισμα ($) να υποτιμηθεί ή αλλιώς 

το εγχώριο (€) να ενισχυθεί (ανατιμηθεί) και η συναλλαγματική ισοτιμία να ανέλθει 

για παράδειγμα στα 1,25 $/€. Σε αυτήν την περίπτωση όταν η τράπεζα μετατρέψει τα 

1.200.000 $ σε ευρώ, θα πάρει 960.000 € (=1.200.000/1,25) και επομένως το καθαρό 

της εισόδημα θα είναι 60.000 € (και όχι 100.000). Θα έχει δηλαδή μια απώλεια 

40.000 €. Η τράπεζα  προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο υποτίμησης του 

δολαρίου προβαίνει σε μια ανταλλαγή νομισμάτων. Έρχεται επομένως σε συμφωνία 

με έναν swap dealer (μια άλλη τράπεζα), ο οποίος είναι διατεθειμένος να πληρώσει 

στην τράπεζα ευρώ με σταθερό επιτόκιο 9,6% επί των 10.000.000€ και να πληρωθεί 

σε δολάρια με ένα επίσης σταθερό επιτόκιο 10% επί των 12.000.000$. Με αυτόν τον 

τρόπο όσα έχει να λαμβάνει η τράπεζα από την επένδυσή της στην Αμερικανική 

εταιρία, τα δίνει στον swap dealer. Δε χρειάζεται επομένως να μετατρέψει τα δολάρια 

σε ευρώ για να πληρώσει τους τόκους των καταθέσεών της. Άρα εξαλείφει τελείως 

τον κίνδυνο μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Επίσης, ο dealer, σαν 

αντάλλαγμα της προσφέρει σταθερό επιτόκιο 9,6% επί των 10.000.000€, δηλαδή 

960.000€. Έτσι, η τράπεζα κλειδώνει τα καθαρά της έσοδα στις 60.000€ (= 960.000 – 

900.000). Αυτό σημαίνει ότι το κόστος της αντιστάθμισης αξιολογείται στα 100.000 – 
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60.000 = 40.000€. Αυτές οι 40.000 είναι η θυσία που δέχεται η τράπεζα να κάνει, 

προκειμένου να εξαλείψει τον κίνδυνο μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας.  

    Σύμφωνα με τους Kenneth R. Kapner και John F. Marshall, ένα σημαντικό έμμεσο 

όφελος το οποίο προκύπτει από τη μείωση του κινδύνου μεταβολής της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας από μέρους μιας επιχείρησης μέσω μιας συμφωνίας 

ανταλλαγής νομισμάτων, είναι ότι η επιχείρηση θεωρείται πλέον ότι έχει καλύτερη 

πιστοληπτική ικανότητα. Στο βαθμό που αυτό αναγνωρίζεται από τις αγορές, το 

κόστος με το οποίο δανείζεται η επιχείρηση, καθώς επίσης και τα Ίδια Κεφάλαια που 

φέρει, θα μειωθούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής της μετοχής της 

στο χρηματιστήριο.   

 

5.1.3. Variants (Παραλλαγές των Swaps) 

    ● Μία βασική παραλλαγή ανταλλαγής, είναι αυτή στην οποία η επιχείρηση-

τράπεζα αναλαμβάνει δύο διαφορετικές δεσμεύσεις-συμφωνίες με δύο διαφορετικούς 

swap dealers. Για παράδειγμα έστω ότι μια τράπεζα επιθυμεί να αντικαταστήσει μια 

υποχρέωση που έχει σε δολάρια με σταθερό επιτόκιο, με μια υποχρέωση σε ευρώ με 

σταθερό επιτόκιο. Αυτό μπορεί να το πετύχει ως εξής :  

    Συμφωνεί με έναν swap dealer να πληρώνει ένα κυμαινόμενο επιτόκιο, έστω 

LIBOR, σε δολάρια και να πληρώνεται το σταθερό επιτόκιο σε δολάρια το οποίο 

οφείλει, ενώ ταυτόχρονα συμφωνεί με έναν άλλον swap dealer, να πληρώνει ένα 

σταθερό επιτόκιο σε ευρώ και να πληρώνεται το ίδιο κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR 

σε δολάρια, το οποίο πληρώνει στον πρώτο dealer. Όταν το κυμαινόμενο επιτόκιο 

στις δύο συμφωνίες αφορά το δείκτη LIBOR, μόνο και μόνο τότε αυτή η παραλλαγή 

ονομάζεται ‘κυκλική ανταλλαγή’ (circus swap).  

    ● Ανταλλαγές επιτοκίων χωρίς τοκομερίδιο (‘zero coupon swaps’). Πρόκειται για 

ανταλλαγές σταθερού έναντι κυμαινόμενου επιτοκίου, στις οποίες δεν υπάρχει 

πληρωμή σταθερού επιτοκίου παρά μόνο μία μεγάλη, κατά την ημέρα λήξης της 

συμφωνίας.  

    ● ‘Callable, putable και extendable swaps’ : Σε ένα ‘callable swap’, ο 

αντισυμβαλλόμενος που πληρώνει το σταθερό επιτόκιο, έχει το δικαίωμα αλλά όχι 

την υποχρέωση, να τερματίσει νωρίτερα τη συμφωνία ανταλλαγής. Σε ένα ‘putable 

swap’, το δικαίωμα αυτό ανήκει στον αντισυμβαλλόμενο εκείνον ο οποίος πληρώνει 

το κυμαινόμενο επιτόκιο. Τέλος σε ένα ‘extendable swap’, ο ένας εκ των 
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αντισυμβαλλομένων έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τη διάρκεια της συμφωνίας 

ανταλλαγής πέραν της προγραμματισμένης διάρκειας.   

    ● ‘Quanto swaps’ : Το quanto swap, αποτελεί μια παραλλαγή της ανταλλαγής 

νομισμάτων στην οποία, ένα από τα επιτόκια που ανταλλάσσονται είναι εκφρασμένο 

σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό με το οποίο εκφράζεται το περιουσιακό στοιχείο 

(principal), επί του οποίου εφαρμόζεται το επιτόκιο. Για παράδειγμα, ο ένας 

αντισυμβαλλόμενος καλείται να προβεί σε πληρωμές με κυμαινόμενο επιτόκιο στο 

ευρώ, σε δείκτη EURIBOR, επί ενός ποσού όμως, σε δολάρια. Έτσι οι πραγματικές 

πληρωμές μετρητών θα πραγματοποιηθούν σε δολάρια. Αυτό το είδος ανταλλαγής 

προτιμάται από κάποιον, ο οποίος επιθυμεί να επενδύσει σε ξένη χώρα, χωρίς ωστόσο 

να εκτίθεται στον κίνδυνο που φέρει το νόμισμα της χώρας αυτής.  

    Ολοκληρώνοντας την ανάλυση για τις ανταλλαγές επιτοκίων, ως μέσου 

αντιστάθμισης έναντι του κινδύνου αγοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι αρκετοί οι 

λόγοι εκείνοι για τους οποίους οι ανταλλαγές θεωρούνται ιδανικά χρεόγραφα για 

αντιστάθμιση του κινδύνου αγοράς, που αντιμετωπίζει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

όπως η τράπεζα. Καταρχάς, πρόκειται για χρεόγραφα υψηλής ρευστότητας. Επίσης, 

παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων. Έτσι, εάν τα 

επιτόκια αυξηθούν, ο fixed payer έχει κέρδος από τη μεταβολή αυτή, ενώ εάν τα 

επιτόκια μειωθούν, αυτός που κερδίζει είναι ο floating payer. Τέλος, οι ανταλλαγές 

παρέχουν προστασία έναντι του κινδύνου αγοράς, χωρίς να απαιτούν συνήθως, 

αρχική πληρωμή και χωρίς να επηρεάζουν τον ισολογισμό του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος που τις χρησιμοποιεί.  

 

5.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) 

    Ένα ΣΜΕ, είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων για παράδοση μιας 

συγκεκριμένης ποσότητας ενός συγκεκριμένου υποκείμενου μέσου σε μια 

προκαθορισμένη τιμή, σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Τα ΣΜΕ 

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Δύο είναι οι βασικές θέσεις σε ΣΜΕ :  

● Θέση πωλητή σε ΣΜΕ, γνωστή και ως short position. 

    Μία τράπεζα παίρνει θέση πωλητή σε ΣΜΕ σε κάποιο υποκείμενο μέσο 

(κεφαλαιουχικό στοιχείο) σήμερα, για λόγους αντιστάθμισης του κινδύνου μεταβολής 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όταν σκοπεύει να πουλήσει το υποκείμενο αυτό 

μέσο κάποια στιγμή στο μέλλον.  
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    Έστω για παράδειγμα ότι μια ελληνική τράπεζα αναμένει σε τρεις μήνες από 

σήμερα μια εισροή μετρητών από το εξωτερικό αξίας 1.000.000$. Η τρέχουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία έστω ότι είναι 1,2$/€. Η τράπεζα σε αυτήν την περίπτωση 

φοβάται ότι σε τρεις μήνες από σήμερα το ξένο νόμισμα($), θα υποτιμηθεί και 

επομένως θα εισπράξει μικρότερο ποσό σε ευρώ. Μπορεί επομένως να προβεί σε μια 

πώληση ΣΜΕ σε δολάριο, ονομαστικής αξίας 1.000.000$ με μελλοντική τιμή, έστω 

1,25$/€ και με παράδοση τρεις μήνες από σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο ‘κλειδώνει’ 

τα έσοδά της στα 800.000€ (= 1.000.000/1,25), ανεξαρτήτως της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας που θα επικρατεί τότε. Εάν υποθέσουμε για παράδειγμα ότι σε τρεις μήνες 

από σήμερα το $, έχει όντως διολισθήσει και η συναλλαγματική ισοτιμία είναι πλέον 

1,3$/€, τότε εάν η τράπεζα δεν είχε προβεί στην πώληση ΣΜΕ σε δολάριο, τα έσοδά 

της θα ανερχόντουσαν στα 769.230€ (= 1.000.000/1,3), δηλαδή θα ήταν κατά 30.770€ 

λιγότερα. Εάν βέβαια το δολάριο τρεις μήνες από σήμερα γινόταν πιο ισχυρό, έστω 

ισοτιμία : 1,10$/€, τότε η τράπεζα εάν δεν είχε προβεί στην πώληση των ΣΜΕ θα είχε 

έσοδα 909.090€, δηλαδή κατά 109.090€ περισσότερα.  

    Συμπερασματικά, όταν μια τράπεζα-επενδυτής περιμένει κάποια χρονική στιγμή 

στο μέλλον να εισπράξει ένα ποσό σε κάποιο ξένο νόμισμα και φοβάται υποτίμηση 

του ξένου νομίσματος, μπορεί να αντισταθμίσει αυτόν τον κίνδυνο, προβαίνοντας 

σήμερα στην πώληση ΣΜΕ στο νόμισμα αυτό και ‘κλειδώνοντας’ έτσι τα έσοδά της 

σε κάποια συγκεκριμένη τιμή.  

    Επιπλέον, ο πωλητής ΣΜΕ για λόγους αντιστάθμισης, πραγματοποιεί κέρδος κάθε 

φορά που τα επιτόκια αυξάνονται πάνω από το αναμενόμενο μελλοντικό επιτόκιο της 

αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που συμβαίνει, είναι όταν κάποιος αναμένει μια 

αύξηση επιτοκίων σε κάποια στιγμή στο μέλλον η οποία προκαλεί ζημία στο 

χαρτοφυλάκιό του, μπορεί να προβεί σήμερα στην πώληση ΣΜΕ σε μια 

προκαθορισμένη μελλοντική τιμή και όταν η συγκεκριμένη μελλοντική στιγμή 

φθάσει, μπορεί να κλείσει τη θέση του, αγοράζοντας τα ΣΜΕ φθηνότερα απ’ όταν τα 

πούλησε και αυτό λόγω αύξησης των επιτοκίων, εάν αυτή εν τέλει πραγματοποιηθεί. 

Με αυτόν τον τρόπο, ο πωλητής των ΣΜΕ πραγματοποιεί κέρδη από τα ΣΜΕ τα 

οποία αντισταθμίζουν τη ζημία που υφίσταται το χαρτοφυλάκιό του λόγω αύξησης 

των επιτοκίων. Εάν βέβαια έχει συμβεί το αντίθετο, δηλαδή τα επιτόκια έχουν 

μειωθεί, τότε κλείνοντας τη θέση του, αγοράζει τα ΣΜΕ ακριβότερα απ’ όταν τα 

πούλησε, δεχόμενος έτσι μια ζημία από τα ΣΜΕ, η οποία ωστόσο αντισταθμίζεται 

από τα κέρδη που πραγματοποιεί το χαρτοφυλάκιό του λόγω μείωσης των επιτοκίων. 
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Τα παραπάνω μπορούν εύκολα να γίνουν κατανοητά με τη βοήθεια ενός 

παραδείγματος.  

    Έστω ότι μια τράπεζα έχει σήμερα υποχρεώσεις αξίας 100.000.000€ με επιτόκιο 

10% οι οποίες πρόκειται να ανανεωθούν σε έξι μήνες από σήμερα, όπου το επιτόκιο 

αναμένεται να αυξηθεί στο 10,5%. Το κόστος που θα επιφέρει στην τράπεζα αυτή η 

αύξηση των επιτοκίων ισούται με: 100.000.000*0,5%*6/12 = 250.000€. Προκειμένου 

να αντισταθμίσει το κόστος αυτό η τράπεζα μπορεί να προβεί σήμερα σε πώληση 

ΣΜΕ επί ομολόγων με την προϋπόθεση ότι το επιτόκιο των ομολόγων ταιριάζει (είναι 

παρόμοιο) με αυτό των υποχρεώσεων που έχει η τράπεζα. Έτσι η τράπεζα θα 

πουλήσει 1.000 ΣΜΕ επί ομολόγων ονομαστικής αξίας 100.000€/ΣΜΕ έναντι:  

100.000.000*[1 – (0,10*6/12)] = 95.000.000 €. (Παρούσα αξία των ΣΜΕ) 

    Μετά από έξι μήνες εάν τα επιτόκια όντως αυξηθούν έστω στο 10,5%, η τράπεζα 

κλείνει τη θέση της αγοράζοντας τα ΣΜΕ στην τιμή των:  

100.000.000*[1 – (0,105*1/2)] = 94.750.000€. (Παρούσα αξία των ΣΜΕ)  

    Συμμετέχοντας λοιπόν η τράπεζα στην αγορά των ΣΜΕ επί ομολόγων 

πραγματοποιεί ένα κέρδος 250.000€ (= 95.000.000 – 94.750.000) το οποίο 

αντισταθμίζει πλήρως την αύξηση στο κόστος των υποχρεώσεων της τράπεζας.    

    Ωστόσο, αν τα επιτόκια σε έξι μήνες από σήμερα αντί να αυξηθούν, μειωθούν στο 

9% για παράδειγμα, η κατάσταση θα είναι διαφορετική. Η τράπεζα θα πουλήσει 

1.000 ΣΜΕ επί ομολόγων ονομαστικής αξίας 100.000€, έναντι 95.000.000€, αλλά 

μετά από έξι μήνες όταν τα επιτόκια βρίσκονται στο 9%, θα κλείσει τη θέση της 

αγοράζοντας τα ΣΜΕ στην τιμή των:  

100.000.000*[1 – (0,09*1/2)] = 95.500.000€. Θα υποστεί, δηλαδή μια ζημία από τα 

ΣΜΕ 500.000€ (= 95.000.000 – 95.500.000), θα έχει ωστόσο κέρδος από τη μείωση 

του κόστους των υποχρεώσεών της το οποίο θα ανέρχεται επίσης στις 500.000€ (= 

100.000.000*1%*1/2) και το οποίο αντισταθμίζει πλήρως τη ζημία από τα ΣΜΕ.    

● Θέση αγοραστή σε ΣΜΕ, γνωστή και ως long position.   

    Ένας επενδυτής – μία τράπεζα – παίρνει θέση αγοραστή σε ΣΜΕ σε κάποιο 

υποκείμενο μέσο σήμερα, για λόγους αντιστάθμισης του κινδύνου μεταβολής των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, όταν σκοπεύει να αγοράσει το συγκεκριμένο 

υποκείμενο μέσο στο μέλλον. Για να γίνει αυτός ο τρόπος αντιστάθμισης κατανοητός, 

ακολουθεί ένα παράδειγμα.  

    Έστω ότι μια τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα έχει μια υποχρέωση αξίας 

10.000.000$ απέναντι σε μια Αμερικανική εταιρία, η οποία πρέπει να πληρωθεί σε 
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τρεις μήνες από σήμερα. Έστω επίσης ότι η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία €-$ 

είναι 1,15$/€ (δηλαδή 1€ = 1,15$). Η τράπεζα μπορεί είτε να αγοράσει τώρα 

10.000.000$ στην τρέχουσα ισοτιμία, έχοντας ένα κόστος 8.695.652€ (= 

10.000.000/1,15) είτε να προβεί στην αγορά ΣΜΕ σε δολάρια ονομαστικής αξίας 

10.000.000$ με παράδοση σε τρεις μήνες από σήμερα. Για τη δεύτερη επιλογή, εάν η 

μελλοντική ισοτιμία είναι 1,2$/€, η τράπεζα ‘κλειδώνει’ το κόστος αγοράς των 

10.000.000$ στα 8.333.333 € (= 10.000.000/1,2). Με την αγορά των ΣΜΕ επομένως, 

η τράπεζα συμφωνεί, υποχρεούται σε τρεις μήνες από σήμερα να αγοράσει τα 

10.000.000$, που πρέπει να πληρώσει στην Αμερικάνικη εταιρία, έναντι 8.333.333€, 

ανεξαρτήτως της συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα επικρατεί τότε. Ας δούμε τώρα 

τι συμβαίνει, εάν μετά από τρεις μήνες η συναλλαγματική ισοτιμία έχει διαμορφωθεί, 

πρώτον σε 1,10$/€ (το ξένο νόμισμα :  $, ανατιμάται) ή δεύτερον σε 1,25$/€ (το ξένο 

νόμισμα :  $, υποτιμάται). Στην πρώτη περίπτωση, το κόστος αγοράς των 

10.000.000$ από την τράπεζα, εάν αυτή δεν είχε προβεί στην αγορά των ΣΜΕ, θα 

ανερχόταν στα 9.090.910€. Θα ήταν δηλαδή μεγαλύτερο από τις 8.333.333€ κατά 

757.577€. στη δεύτερη περίπτωση, το κόστος αγοράς θα ανερχόταν στα 800.000€. Θα 

ήταν δηλαδή μικρότερο από τις 8.333.333€, κατά 333.333€. Ωστόσο, δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι ο σκοπός της αγοράς των ΣΜΕ από τον επενδυτή-τράπεζα σε αυτό το 

σημείο, είναι για λόγους αντιστάθμισης και όχι κερδοσκοπίας.      

    Συμπερασματικά λοιπόν όταν μία τράπεζα-επενδυτής περιμένει κάποια χρονική 

στο μέλλον να πληρώσει ένα ποσό σε κάποιο ξένο νόμισμα και φοβάται ανατίμηση 

του ξένου νομίσματος, μπορεί να αντισταθμίσει τον κίνδυνο αυτόν, προβαίνοντας 

σήμερα στην αγορά ΣΜΕ στο νόμισμα αυτό, κλειδώνοντας με αυτόν τον τρόπο το 

κόστος αγοράς του ξένου νομίσματος σε κάποια τιμή.  

    Επίσης, όταν κάποιος επενδυτής-τράπεζα περιμένει μια μείωση των επιτοκίων σε 

κάποια στιγμή στο μέλλον, η οποία προκαλεί ζημία στο χαρτοφυλάκιό του, τότε 

μπορεί να προβεί σήμερα στην αγορά ΣΜΕ σε μια προκαθορισμένη μελλοντική τιμή 

και όταν η συγκεκριμένη μελλοντική στιγμή φθάσει, μπορεί να κλείσει τη θέση του 

πουλώντας τα ΣΜΕ ακριβότερα από όταν τα αγόρασε και αυτό λόγω μείωσης των 

επιτοκίων, εάν φυσικά αυτή εν τέλει πραγματοποιηθεί, η οποία οδηγεί σε αύξηση της 

τιμής των ΣΜΕ. Έτσι, ο επενδυτής-αγοραστής των ΣΜΕ πραγματοποιεί κέρδη από τα 

ΣΜΕ τα οποία αντισταθμίζουν τη ζημία που υφίσταται το χαρτοφυλάκιό του, λόγω 

μείωσης των επιτοκίων. Εάν βέβαια στο μέλλον τα επιτόκια έχουν αυξηθεί, τότε ο 

επενδυτής κλείνοντας τη θέση του, πουλάει τα ΣΜΕ φθηνότερα απ’ όταν τα αγόρασε 
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και έτσι υφίσταται μία ζημία από τα ΣΜΕ η οποία ωστόσο αντισταθμίζεται από τα 

κέρδη που πραγματοποιεί το χαρτοφυλάκιό του από την αύξηση αυτή των επιτοκίων. 

Προς κατανόηση των όσων ειπώθηκαν παραπάνω ακολουθεί το εξής παράδειγμα.  

    Έστω ότι μια τράπεζα έχει σήμερα δάνεια αξίας 100.000.000€ με επιτόκιο 5% τα 

οποία πρόκειται να ανανεωθούν σε έξι μήνες από σήμερα όπου το επιτόκιο 

αναμένεται να μειωθεί σε 4%. Το κόστος που θα έχει για την τράπεζα αυτή η μείωση 

των επιτοκίων ισούται με: 100.000.000 * 1% * 6/12 = 500.000€.  

    Η τράπεζα προκειμένου να αντισταθμίσει αυτό το κόστος, προβαίνει σήμερα στην 

αγορά 1000 ΣΜΕ επί ομολόγων ονομαστικής αξίας 100.000€/ΣΜΕ, έναντι:  

100.000.000*[1 – (5%*6/12)] = 97.500.000€ (Παρούσα αξία των ΣΜΕ) 

    Μετά από έξι μήνες εάν τα επιτόκια όντως μειωθούν στο 4%, η τράπεζα 

‘κλείνοντας’ τη θέση της, πουλάει τα ΣΜΕ στην τιμή των:  

100.000.000*[1 – (4%*6/12)] = 98.000.000€. (Παρούσα αξία των ΣΜΕ) 

    Έτσι, η τράπεζα πραγματοποιεί ένα κέρδος από τα ΣΜΕ 500.000€ με το οποίο 

αντισταθμίζει πλήρως την μείωση των εσόδων της από τα δάνεια, λόγω της μείωσης 

των επιτοκίων κατά 1%.  

    Εάν ωστόσο, μετά από έξι μήνες τα επιτόκια σε αντίθεση με ό,τι αναμενόταν, 

αυξηθούν στο 5,5%, η τράπεζα θα έχει κέρδη από το χαρτοφυλάκιό της (των 

δανείων) της τάξης των: 100.000.000*(0,5%*6/12) = 250.000€, ενώ θα υποστεί 

ισόποση ζημία από τα ΣΜΕ καθώς θα τα έχει αγοράσει έναντι 97.500.000€ και θα τα 

πουλήσει έναντι μόλις: 100.000.000*[1 – (5,5%*1/2)] = 97.250.000€, κλείνοντας τη 

θέση της.  

    Σε γενικές γραμμές επομένως, όταν μία τράπεζα περιμένει εισροή μετρητών σε 

ξένο νόμισμα κάποια στιγμή στο μέλλον ή αύξηση των επιτοκίων η οποία θα 

προκαλέσει ζημία στο χαρτοφυλάκιό της, μπορεί να αντισταθμίσει τον κίνδυνο 

μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή αύξησης των επιτοκίων, παίρνοντας 

σήμερα θέση πωλητή σε ΣΜΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν μία τράπεζα περιμένει 

εκροή μετρητών σε ξένο νόμισμα κάποια στιγμή στο μέλλον ή μείωση των επιτοκίων 

η οποία θα προκαλέσει ζημία στο χαρτοφυλάκιό της, μπορεί να αντισταθμίσει τον 

εκάστοτε κίνδυνο, λαμβάνοντας σήμερα θέση αγοραστή σε ΣΜΕ. 

    Αξίζει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι όπως φάνηκε και στα προηγούμενα 

παραδείγματα, προκειμένου μια τράπεζα να αντισταθμίσει πλήρως τον κίνδυνο 

αγοράς πρέπει να προβεί στην αγορά ή πώληση του κατάλληλου εκείνου αριθμού 

ΣΜΕ, έτσι ώστε να υπάρχει τέλεια αντιστοιχία μεταξύ της ονομαστικής αξίας των 
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ΣΜΕ και της ονομαστικής αξίας του στοιχείου που υπόκειται σε αντιστάθμιση. Έτσι, 

εάν για παράδειγμα η τράπεζα επιθυμεί σήμερα να αντισταθμίσει πλήρως τον κίνδυνο 

αύξησης των επιτοκίων επί συνολικών καταθέσεων που έχει, αξίας 1.000.000€, θα 

πρέπει να προβεί σήμερα στην πώληση 10 ΣΜΕ επί ομολόγων ονομαστικής αξίας 

100.000€/ΣΜΕ και συνολικής επομένως ονομαστικής αξίας 10*100.000 = 

1.000.000€. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ληκτότητας του στοιχείου προς 

αντιστάθμιση και της ληκτότητας του ΣΜΕ που χρησιμοποιείται για αντιστάθμιση, 

τότε ο αριθμός των ΣΜΕ που αγοράζονται ή πωλούνται για λόγους αντιστάθμισης 

υπολογίζεται ως εξής:  Αριθμός ΣΜΕ = (N/F) * (Mc/Mf) 

Όπου : N = Ονομαστική Αξία του στοιχείου προς αντιστάθμιση 

            F = Ονομαστική Αξία του ΣΜΕ 

           Mc = Ληκτότητα του στοιχείου προς αντιστάθμιση  

           Mf = Ληκτότητα του ΣΜΕ 

    Έτσι για να αντισταθμίσει πλήρως μία τράπεζα, για παράδειγμα, τον κίνδυνο 

μείωσης των επιτοκίων για μια επένδυση που μπορεί να έχει, αξίας 10.000.000€ και 

ληκτότητας τριών μηνών, χρησιμοποιώντας εξαμηνιαία ΣΜΕ επιτοκίων, ονομαστικής 

αξίας 100.000€, πρέπει να αγοράσει 50 ΣΜΕ, όπως φαίνεται παρακάτω :  

Αριθμός ΣΜΕ = (10.000.000/100.000)*(3/6) = 50 

 

    Στα παραπάνω απλοποιημένα παραδείγματα βέβαια, είχαμε υποθέσει ότι η 

ληκτότητα του στοιχείου προς αντιστάθμιση και του ΣΜΕ ήταν ίδιες. Ωστόσο, είχε 

γίνει και μια σιωπηρή, σημαντική υπόθεση, ότι το επιτόκιο του στοιχείου προς 

αντιστάθμιση και το επιτόκιο του χρεογράφου που αφορά το ΣΜΕ παρουσιάζουν 

τέλεια θετική συσχέτιση, δηλαδή όταν αυξάνεται για παράδειγμα κατά 1% το 

επιτόκιο καταθέσεων που δίνει μια τράπεζα στους πελάτες της-καταθέτες, και η 

τράπεζα επιθυμεί να αντισταθμίσει το κόστος από αυτήν την αύξηση πωλώντας ΣΜΕ 

επί ομολόγων, αυξάνεται επίσης κατά 1% και το επιτόκιο των ομολόγων. Αυτό 

βέβαια μόνο τη συνήθη περίπτωση δεν αποτελεί. Στην πραγματικότητα υπάρχει ο 

λεγόμενος συντελεστής συσχέτισης (b) (regression coefficient), ένας αριθμός ο 

οποίος δείχνει πόσο μεταβάλλεται το επιτόκιο ενός χρεογράφου σε μια μεταβολή του 

επιτοκίου του άλλου χρεογράφου. Ο συντελεστής αυτός συσχέτισης βρίσκεται 

λαμβάνοντας ιστορικά δεδομένα για τα επιτόκια των δύο χρεογράφων, δηλαδή 

εκείνου που είναι προς αντιστάθμιση και εκείνου που αφορά το ΣΜΕ που θα 
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χρησιμοποιηθεί για την αντιστάθμιση και εφαρμόζοντας στη συνέχεια μια ανάλυση 

παλινδρόμησης.  

    Έστω για παράδειγμα ότι ένας επενδυτής έχει ένα χαρτοφυλάκιο σε πιστοποιητικά 

καταθέσεων αξίας 10.000.000€ με ετήσιο επιτόκιο 10% και 10 χρόνια για τη λήξη και 

επιθυμεί να αντισταθμίσει τον κίνδυνο από την μείωση των επιτοκίων αγοράζοντας 

ΣΜΕ σε δεκαετή κρατικά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Έστω ότι σε αυτήν την 

περίπτωση ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των δύο επιτοκίων, των πιστοποιητικών 

καταθέσεων και των κρατικών ομολόγων είναι της τάξης του 1,2. Αυτό σημαίνει ότι 

για μια μεταβολή του επιτοκίου των κρατικών ομολόγων κατά 0,010%, το επιτόκιο 

των πιστοποιητικών καταθέσεων θα πρέπει να μεταβληθεί κατά 0,012%.  

    Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι ο πωλητής των ΣΜΕ επί κρατικών 

ομολόγων μπορεί να επιλέξει πιο κρατικό ομόλογο από ένα καλάθι ομολόγων θα 

παραδώσει στον αγοραστή και αυτό γιατί υπάρχουν πολλά είδη κρατικών ομολόγων 

που διαφέρουν ως προς το τοκομερίδιο και ως προς τη λήξη. Ας υποθέσουμε ότι το 

φθηνότερο προς παράδοση κρατικό ομόλογο έχει τοκομερίδιο 11% και ληκτότητα 

δέκα ετών. Προκειμένου να προσαρμοστούν τα ομόλογα σε κοινή βάση για 

παράδοση χρησιμοποιείται ένα συντελεστής γνωστός ως συντελεστής μετατροπής 

(conversion factor). Ας υποθέσουμε ότι ο συντελεστής μετατροπής για το δεκαετές 

κρατικό ομόλογο με τοκομερίδιο 11% είναι 0,8.  

    Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές των χρεογράφων δε μεταβάλλονται το ίδιο 

από μια συγκεκριμένη μεταβολή των επιτοκίων. Η σχετική μεταβολή στην τιμή των 

δύο χρεογράφων από μια μεταβολή των επιτοκίων, καλείται συχνά Basis Point Value 

factor και ισούται με:  

                 

                           BPV X 

BPV factor = –––––––   
                           BPV Y   

 

Όπου : BPV X = Η μεταβολή στην τιμή του χρεογράφου X (εδώ: πιστοποιητικά  

                            καταθέσεων), για μια μεταβολή του επιτοκίου 0,01% και 

BPV Y = Η μεταβολή στην τιμή του χρεογράφου Y (εδώ: κρατικά ομόλογα), για μια  

                μεταβολή του επιτοκίου 0,01%.  
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    Γνωρίζουμε ότι η τιμή ενός χρεογράφου είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών 

του πληρωμών. Υποθέτουμε ότι το τρέχον επιτόκιο είναι i = 12%. Οπότε, για το 

χαρτοφυλάκιο των δεκαετών πιστοποιητικών καταθέσεων, η τιμή του θα ισούται με:  

 

                                [ 1 – (1/(1+i)n)]                  Ονομαστική Αξία 

(Τοκομερίδια)* ––––––––––––––––––– +  –––––––––––––––––––––  =    

                                            i                                                        ( 1 + i )n     

 

                                           [ 1 – (1/(1 + 0,12)10]               10.000.000                          

= (0,10*10.000.000) *  –––––––––––––––––––––  +  ––––––––––––––  = 8.869.955€ 

                                                       0,12                              (1 + 0,12)10

 

    Εάν τα επιτόκια αυξηθούν κατά 0,01%, δηλαδή i = 12,01% τότε η τιμή του 

χαρτοφυλακίου θα ισούται με:  

 

                                     [ 1 – (1/(1 + 0,1201)10]               10.000.000                          

(0,10*10.000.000) *  –––––––––––––––––––––  +  ––––––––––––––  = 8.864.770 € 

                                                0,1201                            (1 + 0,1201)10

 

    Μια αύξηση επομένως των επιτοκίων κατά 0,01%, προκαλεί μείωση στην τιμή του 

χαρτοφυλακίου των πιστοποιητικών καταθέσεων κατά 5.185€ (= 8.869.955 – 

8.864.770).  

    Για τα δεκαετή κρατικά ομόλογα με τοκομερίδιο 11% η τιμή τους θα ισούται με:  

 

                                       [ 1 – (1/(1 + 0,12)10]                 10.000.000                          

(0,11*10.000.000) *  –––––––––––––––––––––  +  ––––––––––––––  = 9.434.977,6 € 

                                                    0,12                              (1 + 0,12)10

    Εάν τα επιτόκια αυξηθούν στο 12,01%, τότε η τιμή των κρατικών ομολόγων θα 

διαμορφωθεί στα: 

 

                                     [ 1 – (1/(1 + 0,1201)10]               10.000.000                          

(0,11*10.000.000) *  –––––––––––––––––––––  +  ––––––––––––––  = 9.429.561 € 

                                                0,1201                            (1 + 0,1201)10
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    Η τιμή τους επομένως θα μειωθεί κατά 5.416,6€ (= 9.434.977,6 – 9.429.561), λόγω 

αύξησης των επιτοκίων κατά 0,01%. Έτσι ο BPV factor ισούται με: 5.185/5.416,6 

    Εν τέλει, ο λόγος αντιστάθμισης (hedging ratio) υπολογίζεται ως εξής:  

(Συντελεστής Συσχέτισης)*(BPV factor)*(Συντελεστής Μετατροπής) =  

= (1,2) * (5.185/5.416,6) * (0,8) = 0,919 

    Αν ο λόγος ήταν μονάδα, τότε ο επενδυτής θα έπρεπε προκειμένου να 

αντισταθμίσει τον κίνδυνο μείωσης των επιτοκίων των πιστοποιητικών καταθέσεων 

που κατέχει, να προβεί στην αγορά 100 ΣΜΕ σε δεκαετή κρατικά ομόλογα 

ονομαστικής αξίας 100.000€/ΣΜΕ. Επειδή όμως ο λόγος αντιστάθμισης είναι 0,919, 

ο επενδυτής πρέπει να αγοράσει (10.000.000/100.000)*(0,919) = 91,9, δηλαδή 92 

ΣΜΕ επί δεκαετών κρατικών ομολόγων.   

 

5.2.1. Η καθημερινή αποτίμηση των ΣΜΕ 

    Οι δύο αντισυμβαλλόμενοι σε ένα ΣΜΕ υποχρεούνται να τηρούν ένα λογαριασμό 

περιθωρίου ασφάλισης (margin account), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τηρούν 

τις υποχρεώσεις τους. Η καθημερινή αποτίμηση των ΣΜΕ γίνεται μέσω του 

λογαριασμού αυτού, ως εξής: Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι ένας επενδυτής 

πουλάει μέσω του χρηματιστή του την Τρίτη 27 Ιουνίου 2006, 100 ΣΜΕ επί κάποιας 

μετοχής με ημερομηνία παράδοσης τις 30 Σεπτεμβρίου. Έστω επίσης ότι το μέγεθος 

ενός ΣΜΕ είναι 100 μετοχές με μελλοντική τιμή της μετοχής 20€. Επομένως ο 

επενδυτής δεσμεύεται να πουλήσει στον αντισυμβαλλόμενο στις 30 Σεπτεμβρίου τις 

10.000 μετοχές στην τιμή των 200.000€ (= 20*10.000). Ο χρηματιστής ζητάει από 

τον πωλητή των ΣΜΕ να καταθέσει στο λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης ένα 

αρχικό ποσό που ονομάζεται αρχικό περιθώριο (initial margin) το οποίο αποτελεί ένα 

μικρό ποσοστό επί της συνολικής αξίας της θέσης του πωλητή και το οποίο θα 

αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω μετά το πέρας κάθε ημέρας 

διαπραγματεύσεων στο χρηματιστήριο, ανάλογα με το αν ο πωλητής έχει κέρδος ή 

ζημία αντίστοιχα. Έστω ότι το ποσοστό είναι 10%. Επομένως το αρχικό περιθώριο 

του λογαριασμού θα είναι 20.000€ (= 10%*200.000). Ο πωλητής θα έχει κέρδος το 

οποίο θα προστίθεται στις 20.000€, κάθε φορά που η τιμή της μετοχής θα πέφτει και 

ζημία η οποία θα αφαιρείται από τις 20.000 κάθε φορά που η τιμή της μετοχής θα 

αυξάνεται. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα κάθε φορά που το ποσό στο λογαριασμό 

περιθωρίου ασφάλισης ξεπερνά το αρχικό περιθώριο, να αποσύρει αυτό το επιπλέον 

ποσό. Ωστόσο, υπάρχει και το λεγόμενο περιθώριο διατήρησης (maintenance margin) 
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που είναι κάπως χαμηλότερο από το αρχικό περιθώριο. Εάν στο τέλος κάθε ημέρας 

διαπραγματεύσεων, το υπόλοιπο του λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης πέσει κάτω 

από αυτό το περιθώριο διατήρησης, ο πωλητής καλείται (δέχεται ένα margin call, 

όπως λέγεται) να καταθέσει στο λογαριασμό τόσα χρήματα, όσα απαιτούνται για να 

φθάσει το υπόλοιπο στο επίπεδο του αρχικού περιθωρίου, δηλαδή τις 20.000€. Το 

επιπλέον ποσό που απαιτείται ονομάζεται ‘variation margin’ και αν ο πωλητής δεν το 

καταθέσει όταν αυτός κληθεί, τότε ο χρηματιστής κλείνει τη θέση του και εισπράττει 

ο ίδιος την πρόσοδό του. Έστω ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα το περιθώριο 

διατήρησης είναι στα 15.000€ και ότι η καθημερινή αποτίμηση έχει έτσι όπως 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Ημέρα Μελλοντική 

τιμή 

μετοχής 

(€) 

Ημερήσιο 

κέρδος 

(ζημία) 

( €) 

Αθροιστικό 

κέρδος 

(ζημία) 

(€) 

Υπόλοιπο 

λογαριασμού 

περιθωρίου 

(€) 

Margin 

Call 

(€) 

 20 €   20.000€  

27 Ιουνίου 20,2 (2.000) (2.000) 18.000  

28 Ιουνίου 21 (8.000) (10.000) 10.000 10.000 

29 Ιουνίου 19,8 2.000 (8.000) 22.000  

30 Ιουνίου 19,5 3.000 (5.000) 25.000  

3 Ιουλίου 20 (5.000) (10.000) 20.000  

4 Ιουλίου 20,3 (3.000) (13.000) 17.000  

5 Ιουλίου 20,8 (5.000) (18.000) 12.000 8.000 

6 Ιουλίου 21 (2.000) (20.000) 18.000  

7 Ιουλίου 20,5 5.000 (15.000) 23.000  

10 Ιουλίου 20,2 3.000 (12.000) 26.000  

11 Ιουλίου 20 2.000 (10.000) 28.000  

12 Ιουλίου 19,5 5.000 (5.000) 33.000  

          

    Έστω ότι ο πωλητής των ΣΜΕ αποφασίζει για κάποιο λόγο, στις 12 Ιουλίου 2006, 

να κλείσει τη θέση του, αγοράζοντας 100 ΣΜΕ. Όπως εύκολα μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει, την ημέρα αυτή, η τιμή της μετοχής είναι 19,5€, δηλαδή κατά 0,5€, 

μικρότερη από την τιμή που είχε την ημέρα που ο επενδυτής προέβη στην πώληση 
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των ΣΜΕ επί μετοχών και παρόλα αυτά ο επενδυτής έχει μια αθροιστική ζημία, στις 

12 Ιουλίου, 5.000€, ενώ ο λογαριασμός περιθωρίου ασφάλισης εμφανίζεται 

αυξημένος κατά 13.000€ (= 33.000 – 20.000). Αυτό συμβαίνει γιατί η τιμή της 

μετοχής αυξανόταν συχνά όλο αυτό το διάστημα, μειώνοντας το λογαριασμό του 

πωλητή των ΣΜΕ και αναγκάζοντας τον στις 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου να καταθέσει 

άλλα 10.000€ και 8.000€ αντιστοίχως, στο λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, 

επειδή το υπόλοιπό του είχε πέσει κάτω από το περιθώριο διατήρησης των 15.000€. 

Έτσι, εάν αφαιρέσουμε τις 13.000€, κατά τις οποίες εμφανίζεται αυξημένο το 

περιθώριο ασφάλισης, από τις 10.000 + 8.000 = 18.000€ που κλήθηκε να καταθέσει ο 

επενδυτής, βρίσκουμε ότι ο επενδυτής έχει όντως μια αθροιστική ζημία, η οποία 

ανέρχεται στις 5.000€.  

    Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι στο τέλος κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης 

όταν ο πωλητής των ΣΜΕ έχει κέρδος (ημερήσιο κέρδος), λαμβάνει μέσω του 

χρηματιστή του το κέρδος αυτό, το οποίο υποχρεούται και το πληρώνει ο 

χρηματιστής του επενδυτή που έχει την αντίστοιχη θέση αγοραστή σε ΣΜΕ. Το 

αντίστροφο συμβαίνει όταν ο πωλητής των ΣΜΕ έχει ζημία.        

 

5.3. Προθεσμιακές Συμβάσεις 

    Μια προθεσμιακή σύμβαση είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων, 

αγοράς ή πώλησης μιας συγκεκριμένης ποσότητας ενός υποκείμενου μέσου 

(κεφαλαιουχικού στοιχείου) σε μια προκαθορισμένη τιμή, σε συγκεκριμένη 

ημερομηνία στο μέλλον. Την ημέρα σύναψης μιας προθεσμιακής σύμβασης μεταξύ 

δύο αντισυμβαλλομένων, δεν πραγματοποιείται κάποια ανταλλαγή χρηματικού 

ποσού, ωστόσο, στη λήξη της, πραγματοποιείται είτε η φυσική παράδοση του 

υποκείμενου μέσου έναντι της προθεσμιακής του τιμής είτε ένας χρηματικός 

διακανονισμός κατά τον οποίο ο ένας αντισυμβαλλόμενος πληρώνει στον άλλον, τη 

διαφορά μεταξύ της προθεσμιακής τιμής και της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου 

μέσου όπως αυτή έχει την ημέρα λήξης της συμφωνίας. Η προθεσμιακή σύμβαση 

διαφέρει από το ΣΜΕ στο γεγονός ότι δεν είναι τυποποιημένη και επομένως δε 

διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο. Αμέσως παρακάτω ακολουθεί μια ανάλυση 

των βασικών προθεσμιακών συμβάσεων.  
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5.3.1. Επιτοκιακές Προθεσμιακές Συμβάσεις (Interest Rate Forwards)     

    Μια επιτοκιακή προθεσμιακή σύμβαση είναι μια σύμβαση με την οποία 

‘κλειδώνεται’ σήμερα ένα σταθερό επιτόκιο το οποίο θα εφαρμόζεται επί ενός 

προκαθορισμένου ποσού για μια συγκεκριμένη μελλοντική χρονική περίοδο, η οποία 

ξεκινάει από μία προσυμφωνημένη μελλοντική ημερομηνία. Μερικές από τις πιο 

σημαντικές επιτοκιακές προθεσμιακές συμβάσεις είναι τα F.R.As (Forward Rate 

Agreements) οι συμφωνίες προθεσμιακού ανοίγματος (Forward Spread Agreement) 

και τα Repos (Repurchase Agreements).  

● F.R.As: Ένα F.R.A. είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων να 

ανταλλάσουν κατά διαστήματα διαφορές επιτοκίων επί μιας προκαθορισμένης βάσης-

επιτοκίου αναφοράς, γνωστού ως ‘reference rate’, επί ενός προκαθορισμένου ποσού 

για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το επιτόκιο αναφοράς είναι ένα μεταβλητό 

επιτόκιο της αγοράς συνήθως δείκτη LIBOR. Το επιτόκιο αναφοράς το οποίο 

επικρατεί στην αρχή της συμφωνημένης περιόδου είναι γνωστό ως ‘settlement rate’. 

Ο αγοραστής ενός F.R.A., ‘κλειδώνει’ ουσιαστικά ένα μελλοντικό επιτόκιο 

δανεισμού, ενώ ο πωλητής ‘κλειδώνει’ ένα μελλοντικό επιτόκιο με το οποίο δανείζει. 

Εάν το επιτόκιο της αγοράς κινείται πάνω από το προσυμφωνημένο προθεσμιακό 

επιτόκιο (settlement rate), τότε ο πωλητής του F.R.A., υποχρεούται να αποζημιώσει 

τον αγοραστή με τη διαφορά αυτή των επιτοκίων. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει ο 

αγοραστής να αποζημιώσει τον πωλητή.  

    Πιο συγκεκριμένα, ένα F.R.A. είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός 

αγοραστή και ενός πωλητή, προκειμένου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από τις 

μεταβολές των επιτοκίων. Ο αγοραστής του F.R.A. λαμβάνει προστασία από μια 

άνοδο των επιτοκίων πάνω από το προσυμφωνημένο επιτόκιο και έτσι ‘κλειδώνει’ το 

μέγιστο δυνατό επιτόκιο με το οποίο μπορεί να δανειστεί. Αντιθέτως, ο πωλητής του 

F.R.A. λαμβάνει προστασία από μια πτώση των επιτοκίων κάτω από το 

προσυμφωνημένο επιτόκιο, ‘κλειδώνοντας’ το ελάχιστο δυνατό επιτόκιο επένδυσης.  

    Το ποσό το οποίο πληρώνει ο ένας αντισυμβαλλόμενος στον άλλον (Settlement 

Amount), βρίσκεται ως εξής: 

 

      (MR – FR)*A*(N/365)                             (MR – FR)*A*N    

————————————   ή αλλιώς   ————————— 

          1 + MR*(N/365)                                       365 + MR*N 
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Όπου, MR : Το επιτόκιο της αγοράς (Market Rate) 

          FR : Το προθεσμιακό επιτόκιο (Forward Rate) 

          A : Το ποσό της συμφωνίας  

          N : Ο αριθμός των ημερών της περιόδου του συμβολαίου           

    Εάν το ποσό που δίνεται από τον παραπάνω τύπο είναι θετικός αριθμός, δηλαδή το 

επιτόκιο της αγοράς είναι μεγαλύτερο από το προθεσμιακό που συμφωνήθηκε, τότε 

όπως ήδη ειπώθηκε, το ποσό αυτό θα το πληρώσει ο πωλητής του F.R.A. στον 

αγοραστή. Σε αντίθετη περίπτωση, που το ποσό είναι αρνητικός αριθμός, θα πρέπει 

να πληρωθεί στον πωλητή από τον αγοραστή.   

● Repos: Ένα Repo είναι μια συμφωνία με την οποία ο ένας αντισυμβαλλόμενος 

συμφωνεί να πουλήσει σήμερα το υποκείμενο μέσο (συνήθως κρατικό ομόλογο, 

μετοχή) στον δεύτερο αντισυμβαλλόμενο και να το επαναγοράσει προθεσμιακά σε 

υψηλότερη τιμή. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δάνειο το οποίο παίρνει ο πρώτος 

αντισυμβαλλόμενος, με τη διαφορά μεταξύ της τιμής επαναγοράς και της τιμής 

πώλησης, να αποτελεί το επιτόκιο του δανείου. Υπάρχει και το λεγόμενο ανάστροφο 

Repo (Reserve Repo) από την πλευρά του δανειστή, το οποίο είναι μια συμφωνία 

αγοράς σήμερα του υποκείμενου μέσου και επαναπώλησής του προθεσμιακά σε 

υψηλότερη τιμή.     

● Συμφωνία προθεσμιακού ανοίγματος (Forward Spread Agreement): Πρόκειται 

για μία συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων να ανταλλάσουν κατά διαστήματα 

διαφορές επιτοκίων επί ενός προκαθορισμένου επιτοκιακού ανοίγματος μεταξύ δύο 

νομισμάτων. Ένα F.S.A., μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως και τα F.R.As για 

αντιστάθμιση του κινδύνου από μεταβολές επιτοκίων διαφορετικών νομισμάτων.  

    Για παράδειγμα, μια επιχείρηση έχει μια πενταετή επένδυση σε ευρώ, με 

εξαμηνιαίο επιτόκιο LIBOR, την οποία χρηματοδοτεί με ένα πενταετές δάνειο σε 

δολάριο με εξαμηνιαίο επιτόκιο LIBOR. Ο κίνδυνος για αυτήν την επιχείρηση 

προέρχεται από τη μείωση του εξαμηνιαίου LIBOR σε ευρώ και την αύξηση του 

εξαμηνιαίου LIBOR σε δολάριο, ή αλλιώς από τη μείωση του ανοίγματος μεταξύ των 

δύο αυτών LIBOR επί των δύο νομισμάτων. Η επιχείρηση μπορεί να αντισταθμίσει 

τον κίνδυνο αυτό, είτε πουλώντας F.R.As σε ευρώ και αγοράζοντας F.R.As σε 

δολάριο, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα κάτω όριο στο κυμαινόμενο επιτόκιο του 

ευρώ και ένα πάνω όριο στο κυμαινόμενο επιτόκιο του δολαρίου, είτε αγοράζοντας 

ένα F.S.A. σε εξαμηνιαία LIBOR ευρώ-δολαρίου, ‘κλειδώνοντας’ έτσι, το 
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μελλοντικό άνοιγμα του εξαμηνιαίου LIBOR μεταξύ ευρώ και δολαρίου για πέντε 

χρόνια. 

 

5.3.2. Προθεσμιακές Συμβάσεις ξένου συναλλάγματος (Foreign Exchange 

Forwards)  

    Μια προθεσμιακή σύμβαση ξένου συναλλάγματος λειτουργεί ως εξής: Για 

παράδειγμα, μία επιχείρηση επιθυμεί να προβεί σε μια προθεσμιακή σύμβαση για την 

αγορά 10.000.000$ έναντι ευρώ σε τρεις μήνες από σήμερα, προκειμένου να 

‘κλειδώσει’ μια προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία, επειδή φοβάται μια 

ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Έστω ότι ισχύουν τα ακόλουθα:  

Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία €/$: 1,2€/$         

Τριμηνιαίο επιτόκιο σε δολάριο: 10% 

Τριμηνιαίο επιτόκιο σε ευρώ: 7% 

    Η επιχείρηση μπορεί να αγοράσει σήμερα τα 10.000.000$, στην τρέχουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία. Θα χρειαστεί επομένως 12.000.000€, τα οποία δανείζεται 

με τριμηνιαίο επιτόκιο 7%. Θα πρέπει στο τέλος του τριμήνου επομένως να 

ξεχρεώσει το δάνειο πληρώνοντας 12.000.000*(1 + 7%*3/12) = 12.210.000€. 

Επενδύει τα 10.000.000$ για τρεις μήνες με επιτόκιο 10%, λαμβάνοντας στο τέλος 

του τριμήνου, 10.000.000*(1 + 10%*3/12) = 10.250.000$. Αυτά τα επιπλέον 

250.000$ μετατρέπονται σε 300.000€ με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία 

(300.000 = 250.000*1,2) και χρησιμοποιούνται για την εξόφληση του δανείου. Έτσι, 

στο τέλος του τριμήνου η επιχείρηση θα έχει 10.000.000$ και το δάνειο προς 

πληρωμή θα είναι 12.210.000 – 300.000 = 11.910.000€.  

    Επομένως η προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία γνωστή ως ‘outright rate’, θα 

είναι: 11.910.000/10.000.000 €/$ = 1,191 €/$. Η διαφορά μεταξύ τρέχουσας και 

προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας γνωστής και ως swap είναι: 1,2 – 1,191 = 

0,009 €/$. Η διαφορά αυτή βρίσκεται και από τον ακόλουθο τύπο:  

 

(Τρέχουσα συν/κή ισοτιμ.)*(διαφορά επιτοκίων των δύο νομ/των)*(αριθμός ημερών) 

—————————————————————————————————— 

                                                                360 

 

    Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι η διαφορά των επιτοκίων των δύο 

νομισμάτων εξαρτάται από το πώς εκφράζεται η συναλλαγματική ισοτιμία. Στο 
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συγκεκριμένο παράδειγμα εκφράζεται ως €/$, άρα η διαφορά μετριέται σε επιτόκιο 

του ευρώ μείον επιτόκιο του δολαρίου. Άρα η διαφορά μεταξύ τρέχουσας και 

προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας ισούται με:  

 

     (1,2)*(7% - 10%)*90 

———————————   =   –  0,009 

                   360 

 

    Το αρνητικό πρόσημο μπροστά από το 0,009, σημαίνει ότι το $ αγοράζεται 

προθεσμιακά με έκπτωση (at discount). Έτσι:  

Τρέχουσα ισοτιμία : 1,2 €/$ 

Διαφορά : – 0,009 €/$ 

Προθεσμιακή ισοτιμία : 1,191 €/$ 

Έτσι, η επιχείρηση μπορεί να προβεί σήμερα σε μια προθεσμιακή σύμβαση αγοράς 

των 10.000.000$ σε τρεις μήνες από σήμερα με μία προθεσμιακή συναλλαγματική 

ισοτιμία 1,191 €/$.  

    Κατά γενικό κανόνα το νόμισμα με το υψηλότερο επιτόκιο (εδώ το $ με επιτόκιο 

10% έναντι του 7% του ευρώ) θα αγοράζεται ή θα πουλιέται προθεσμιακά πάντα με 

έκπτωση. 

 

5.4. Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) 

    Ως δικαίωμα προαίρεσης ορίζεται μια συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων, 

σύμφωνα με την οποία ο αγοραστής του δικαιώματος προαίρεσης και μόνον αυτός, 

έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει το υποκείμενο 

μέσο σε μια προκαθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή άσκησης του δικαιώματος (strike 

price ή exercise price) σε μια προκαθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον ή κατά τη 

διάρκεια μιας προκαθορισμένης μελλοντικής χρονικής περιόδου. Η μελλοντική 

ημερομηνία κατά την οποία ή μέχρι την οποία μπορεί να εξασκηθεί το δικαίωμα 

ονομάζεται ημερομηνία λήξης του δικαιώματος. Ο αγοραστής ενός δικαιώματος 

προαίρεσης είναι γνωστός ως option holder, ενώ ο πωλητής ως option writer.  

Βασικές Διακρίσεις Δικαιωμάτων :  

● Καταρχάς τα δικαιώματα διακρίνονται σε Ευρωπαϊκού τύπου και σε 

Αμερικάνικου τύπου. Δικαιώματα Ευρωπαϊκού τύπου είναι αυτά τα οποία μπορούν 

να εξασκηθούν σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία, ενώ Αμερικάνικου 
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τύπου είναι αυτά τα οποία μπορούν να εξασκηθούν κατά τη διάρκεια μιας 

προκαθορισμένης μελλοντικής χρονικής περιόδου.  

● Μια άλλη διάκριση είναι αυτή σε δικαιώματα αγοράς (call options) και 

δικαιώματα πώλησης (put options). Ο κάτοχος ενός δικαιώματος αγοράς, έχει το 

δικαίωμα να αγοράσει το υποκείμενο μέσο στην τιμή άσκησης σε μια 

προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία, εάν πρόκειται για δικαίωμα προαίρεσης 

Ευρωπαϊκού τύπου ή μέχρι μια μελλοντική ημερομηνία, εάν πρόκειται για δικαίωμα 

Αμερικάνικου τύπου. Αντίθετα, ο κάτοχος ενός δικαιώματος πώλησης, έχει το 

δικαίωμα να πουλήσει το υποκείμενο μέσο στην τιμή άσκησης σε μια 

προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία, εάν πρόκειται για δικαίωμα Ευρωπαϊκού 

τύπου ή μέχρι αυτήν την ημερομηνία, εάν πρόκειται για Αμερικάνικου τύπου.  

● Υπάρχει, τέλος, μια διάκριση των δικαιωμάτων αγοράς, σε ακάλυπτα δικαιώματα 

και καλυμμένα δικαιώματα αγοράς. Σε ένα ακάλυπτο δικαίωμα αγοράς, ο πωλητής 

του δικαιώματος, δεν κατέχει την αντίστοιχη ποσότητα του υποκείμενου μέσου που 

υπόσχεται το δικαίωμα στον κάτοχό του. Αντιθέτως, σε ένα καλυμμένο δικαίωμα 

αγοράς, ο πωλητής του δικαιώματος, κατέχει την αντίστοιχη ποσότητα του 

υποκείμενου μέσου που υπόσχεται το δικαίωμα στον κάτοχό του.  

    Τα υποκείμενα μέσα μπορεί να είναι : 

1. Στοιχεία όπως μετοχές, ομόλογα και πολύτιμα μέταλλα. Οι μετοχές οι οποίες είναι 

υποκείμενες σε δικαιώματα προαίρεσης στις Η.Π.Α., είναι περισσότερες από 500. 

2. Νομίσματα, επιτόκια και δείκτες. Οι δείκτες οι οποίοι είναι υποκείμενοι σε 

δικαιώματα στις Η.Π.Α., είναι ο S&P 500 Index, o S&P 100 Index και ο Major 

Market Index. 

3. Παράγωγα όπως swaps, futures κ.τ.λ. 

4. Οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω 

Στην Ελλάδα, στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.), τα υποκείμενα 

μέσα είναι οι δείκτες FTSE/ASE-20, FTSE/ASE-Mid 40 και κάποιες επιλεγμένες, 

σημαντικές μετοχές του Χ.Α.Α., γνωστές ως blue-chips.  

 

5.4.1. Δυνατές θέσεις σε δικαιώματα προαίρεσης 

● Θέση Αγοραστή σε Δικαίωμα Αγοράς (long call) 

● Θέση Πωλητή σε Δικαίωμα Αγοράς (short call) 

● Θέση Αγοραστή σε Δικαίωμα Πώλησης (long put) 

● Θέση Πωλητή σε Δικαίωμα Πώλησης (short put) 
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Θέσεις Αγοραστή-Πωλητή σε Δικαίωμα Αγοράς 

    Ο αγοραστής ενός δικαιώματος αγοράς, θα εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς του 

υποκείμενου μέσου, μόνο εάν η τρέχουσα τιμή (spot price) του υποκείμενου μέσου 

κατά την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος ή κάποια στιγμή μέχρι την ημερομηνία 

λήξης του δικαιώματος, είναι μεγαλύτερη από την τιμή άσκησης του δικαιώματος. Σε 

αυτήν την περίπτωση λέμε ότι το δικαίωμα είναι in-the-money, επειδή εάν εξασκηθεί 

θα αποφέρει αξία στον κάτοχό του. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν τον συμφέρει η 

άσκηση του δικαιώματος, οπότε και δε θα το ασκήσει. Τότε, λέμε ότι το δικαίωμα 

είναι out-of-the-money, επειδή εάν εξασκηθεί δε θα αποφέρει καμία αξία στον 

κάτοχό του. Ένα δικαίωμα είναι at-the-money, εάν η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου 

μέσου είναι ίση με την τιμή άσκησης. Ωστόσο για την αγορά του δικαιώματος, ο 

αγοραστής πρέπει να πληρώσει στον πωλητή, ένα αρχικό ποσό, γνωστό ως premium.  

    Έτσι, το κέρδος που μπορεί να έχει ένας αγοραστής δικαιώματος αγοράς 

εξασκώντας το δικαίωμα αγοράς, είναι απεριόριστο και ισούται με: S – K – premium 

όπου S : η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου, την ημέρα άσκησης του 

δικαιώματος και K : η τιμή άσκησης του δικαιώματος. 

    Αντιθέτως, ο αντισυμβαλλόμενος, ο πωλητής του δικαιώματος αγοράς μπορεί να 

έχει απεριόριστες ζημίες εάν εξασκηθεί το δικαίωμα αγοράς από τον αγοραστή, που 

θα ισούνται με: S – k – premium. Όπως είναι φυσικό τα κέρδη του αγοραστή ενός 

δικαιώματος αγοράς αντιπροσωπεύουν τις ζημίες του αντισυμβαλλόμενου πωλητή 

του δικαιώματος αυτού και αντιστρόφως.  

    Επιπλέον, εάν ο αγοραστής δικαιώματος αγοράς δεν εξασκήσει το δικαίωμα μέχρι 

την ημέρα λήξης του, επειδή η τιμή άσκησης του δικαιώματος είναι πάντα 

μεγαλύτερη της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου μέσου, δε θα υποστεί καμία ζημία 

από το δικαίωμα αγοράς, παρά μόνο μία ζημία η οποία θα περιορίζεται στο premium 

το οποίο είχε καταβάλει στον πωλητή. Έτσι, η μέγιστη ζημία που μπορεί να έχει ο 

αγοραστής και ταυτόχρονα επομένως, το μέγιστο κέρδος που μπορεί να έχει ο 

πωλητής θα είναι το premium. Ο αγοραστής δικαιώματος αγοράς πραγματοποιεί 

κέρδη και ο πωλητής ζημίες από την άσκηση του δικαιώματος όταν S > K + 

premium.  

Θέσεις Αγοραστή-Πωλητή σε Δικαίωμα Πώλησης 

    Ο αγοραστής ενός δικαιώματος πώλησης θα εξασκήσει το δικαίωμα (θα πουλήσει 

δηλαδή το υποκείμενο μέσο), μόνο εάν η τιμή άσκησης του δικαιώματος είναι 

μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου. Τότε λέμε ότι το 

                                                                                                                                     87  



δικαίωμα πώλησης είναι in-the-money, ενώ σε αντίθετη περίπτωση είναι out-of-the-

money. Και εδώ, ο αγοραστής του δικαιώματος πώλησης πρέπει να πληρώσει στον 

πωλητή ένα premium, κατά την αγορά του δικαιώματος. Τα κέρδη για τον αγοραστή 

και ταυτόχρονα οι ζημίες για τον πωλητή είναι K – S – premium. Και εδώ, επίσης, η 

μέγιστη ζημία που μπορεί να υποστεί ο αγοραστής και ταυτόχρονα το μέγιστο κέρδος 

που μπορεί να πραγματοποιήσει ο πωλητής είναι το premium, και υφίσταται όταν ο 

αγοραστής δεν εξασκεί το δικαίωμα μέχρι την ημέρα λήξης του, επειδή η τιμή 

άσκησης του δικαιώματος συμβαίνει να είναι πάντα μικρότερη της τρέχουσας τιμής 

του υποκείμενου μέσου. Η διαφορά με τον αγοραστή δικαιώματος αγοράς, έγκειται 

στο ότι το μέγιστο κέρδος που μπορεί να πραγματοποιήσει ο αγοραστής δικαιώματος 

πώλησης, περιορίζεται στη διαφορά μεταξύ τιμής άσκησης και premium και 

εμφανίζεται όταν η τρέχουσα τιμή πλησιάζει το μηδέν, όταν δηλαδή το υποκείμενο 

μέσο δεν έχει σχεδόν καμία αξία. Αυτή είναι και η μέγιστη ζημία που μπορεί να 

υποστεί ο αντισυμβαλλόμενος, ο πωλητής δηλαδή του δικαιώματος πώλησης. Ο 

αγοραστής δικαιώματος πώλησης πραγματοποιεί κέρδη και ο πωλητής ζημίες από την 

άσκηση του δικαιώματος πώλησης, όταν S < K – premium.  

    Συνοψίζοντας, ο αγοραστής δικαιώματος αγοράς ασκεί το δικαίωμα όταν S > K και 

έχει κέρδη, ενώ ο πωλητής ζημίες, όταν  S > K + premium. Όταν  K + premium > S > 

K, ο αγοραστής ασκεί το δικαίωμα και έχει ζημίες μικρότερες από το premium και ο 

πωλητής κέρδη μικρότερα από το premium. Όσον αφορά τα δικαιώματα πώλησης, ο 

αγοραστής ασκεί το δικαίωμα όταν S < K και έχει κέρδη, ενώ ο πωλητής ζημίες, όταν  

S < K – premium. Όταν  K > S > K – premium, τότε ο αγοραστής ασκεί το δικαίωμα 

και έχει ζημίες μικρότερες από το premium και ο πωλητής κέρδη, μικρότερα από το 

premium. Τα μέγιστα κέρδη και οι μέγιστες ζημίες για τους δύο αντισυμβαλλόμενους 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 Αγοραστής 

δικαιώματος 

αγοράς 

Πωλητής 

δικαιώματος 

αγοράς 

Αγοραστής 

δικαιώματος 

πώλησης 

Πωλητής 

δικαιώματος 

πώλησης 

Μέγιστα κέρδη Απεριόριστα premium K – premium premium 

Μέγιστες 

ζημίες 

premium Απεριόριστες premium K – premium 
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5.4.2. Αντιστάθμιση με δικαιώματα προαίρεσης 

    Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της χρησιμοποίησης των δικαιωμάτων προαίρεσης 

ως μέσου αντιστάθμισης του κινδύνου αγοράς, είναι ότι ο αγοραστής δικαιώματος 

προαίρεσης, αγοράζει ασφάλιση έναντι μιας αρνητικής εξέλιξης της τιμής του 

υποκείμενου μέσου γι’ αυτόν, αλλά ταυτόχρονα εξακολουθεί να κερδίζει εάν η τιμή 

εξελιχθεί θετικά για αυτόν. Το πώς ακριβώς γίνεται η αντιστάθμιση μέσω των 

δικαιωμάτων προαίρεσης, θα γίνει κατανοητό μέσω του ακόλουθου παραδείγματος.  

    Έστω, μία τράπεζα έχει σήμερα στις 30 Ιουνίου 2006, 10.000 μετοχές μιας 

επιχείρησης. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής αυτής στο Χ.Α.Α. είναι 30€. Δηλαδή αυτή 

τη στιγμή η τρέχουσα αξία του μετοχικού χαρτοφυλακίου είναι 300.000€. η τράπεζα 

φοβάται ότι σε τρεις μήνες από σήμερα δηλαδή στο τέλος του Σεπτεμβρίου, η τιμή 

της μετοχής θα υποστεί μια σημαντική μείωση. Δεν επιθυμεί ωστόσο να τις πουλήσει. 

Αυτό που μπορεί να κάνει είναι το εξής: προβαίνει στην αγορά 100 δικαιωμάτων 

προαίρεσης πώλησης των μετοχών της συγκεκριμένης επιχείρησης, με ημερομηνία 

λήξης των δικαιωμάτων το τέλος Σεπτεμβρίου και τιμή άσκησης τα 27€, αφού το 

κάθε συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης αντιστοιχεί σε 100 μετοχές. Το premium 

που καταβάλει η τράπεζα στον πωλητή του δικαιώματος, έστω ότι είναι 4€/μετοχή, 

επομένως 40.000€ συνολικά. Έστω τώρα ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου η τιμή της 

μετοχής έχει όντως μειωθεί στα 20€. Εάν επομένως η τράπεζα δεν είχε προβεί στην 

αγορά των δικαιωμάτων τώρα το μετοχικό της χαρτοφυλάκιο θα ανερχόταν στις 

200.000€. Θα παρουσίαζε δηλαδή μια μείωση της τάξης των 100.000€. Ωστόσο, 

έχοντας προβεί σε αυτήν την αγορά, ασκεί το δικαίωμά της και πουλάει τις μετοχές 

στην προσυμφωνημένη τιμή των 27€/μετοχή, δηλαδή στις 270.000€. Η αξία του 

χαρτοφυλακίου της θα μειωθεί επομένως, μόλις κατά 30.000€. Μαζί βέβαια με το 

premium που είχε καταβάλει εξ’ αρχής η συνολική της ζημίας θα ανέρχεται στις 

70.000€ και θα είναι τόση, όσο και αν είχε μειωθεί η τιμή της μετοχής.  

    Σε αντίθετη περίπτωση, εάν στο τέλος Σεπτεμβρίου η τιμή της μετοχής έχει 

αυξηθεί έστω στα 38€, η αξία του μετοχικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας θα αυξηθεί 

στις 380.000€, δηλαδή κατά 80.000€. Από τις 80.000 θα αφαιρεθούν βέβαια οι 

40.000 που κατέβαλε σαν premium και το πραγματικό της κέρδος θα ανέρχεται 

επομένως στις 40.000€, χωρίς να ασκήσει τα δικαιώματα πώλησης που κατέχει, αφού 

δεν την συμφέρει να πουλήσει τώρα τις μετοχές της αξίας 38€ έναντι μόλις 27€ που 

είναι η τιμή άσκησης του δικαιώματος. Είναι φανερό λοιπόν ότι η τράπεζα συνεχίζει 

να έχει κέρδος όταν η τιμή της μετοχής αυξάνεται, με τη διαφορά ότι λόγω της 
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στρατηγικής αντιστάθμισης που ακολούθησε το κέρδος της θα είναι μειωμένο κατά 

το premium, το κόστος δηλαδή των δικαιωμάτων πώλησης που αγόρασε.  

    Ωστόσο η αγορά ή η πώληση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης δεν είναι 

οι μόνες στρατηγικές αντιστάθμισης που υπάρχουν, όσον αφορά τα δικαιώματα 

προαίρεσης. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν κάποιες άλλες στρατηγικές όπως:  

● Collars: το collar είναι ένας συνδυασμός δικαιώματος αγοράς και δικαιώματος 

πώλησης. Για παράδειγμα ένας επενδυτής ο οποίος έχει θέση αγοραστή σε ένα 

υποκείμενο μέσο (κατέχει το υποκείμενο μέσο), αντισταθμίζει τον κίνδυνο μείωσης 

της τιμής του, αγοράζοντας ένα δικαίωμα πώλησης του υποκείμενου μέσου όπως 

ειπώθηκε στο προηγούμενο παράδειγμα. Ωστόσο, εάν ο επενδυτής επιθυμεί να 

μειώσει το κόστος αγοράς του δικαιώματος μπορεί να προβεί στην πώληση 

δικαιώματος αγοράς του ίδιου υποκείμενου μέσου με μεγαλύτερη τιμή άσκησης και 

την ίδια ημέρα λήξης, γνωρίζοντας όμως ότι εάν στη λήξη του δικαιώματος η 

τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου είναι μεγαλύτερη της τελευταίας αυτής τιμής 

άσκησης, το δικαίωμα αγοράς θα ασκηθεί από εκείνον που το έχει αγοράσει και 

επομένως ο επενδυτής θα έχει μεγαλύτερη ζημία.  

● Bull spread: πρόκειται για συνδυασμό (ταυτόχρονη χρησιμοποίηση) δύο 

δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς ή δύο δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης, τα οποία 

έχουν την ίδια ληκτότητα, αφορούν το ίδιο υποκείμενο μέσο, αλλά έχουν διαφορετική 

τιμή άσκησης. Έτσι ένας επενδυτής ο οποίος πιστεύει ότι η τιμή του υποκείμενου 

μέσου θα αυξηθεί, αλλά μέχρι ενός σημείου, θα προβεί στην αγορά ενός δικαιώματος 

αγοράς (πώλησης), του υποκείμενου μέσου με μια χαμηλή τιμή άσκησης και 

ταυτόχρονα στην πώληση ενός δικαιώματος αγοράς (πώλησης) του ίδιου 

υποκείμενου μέσου με μια υψηλότερη τιμή άσκησης. Έτσι, στην περίπτωση των 

δικαιωμάτων αγοράς, το premium που λαμβάνει ο επενδυτής, από την ταυτόχρονη 

πώληση του δικαιώματος είναι σαφώς μικρότερο από αυτό το οποίο πλήρωσε για την 

αγορά του δικαιώματος και επομένως μειώνει την αρχική εκροή από την αγορά του 

δικαιώματος. Βέβαια, στην περίπτωση των δικαιωμάτων πώλησης, το premium που 

λαμβάνει ο επενδυτής, από την ταυτόχρονη πώληση του δικαιώματος είναι σαφώς 

μεγαλύτερο από αυτό το οποίο πλήρωσε για την αγορά του δικαιώματος και 

επομένως έχει μια αρχική εισροή από αυτήν την αγοραπωλησία των δικαιωμάτων. 

Για παράδειγμα, ένας επενδυτής, αγοράζει ένα δικαίωμα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου 

επί μιας μετοχής με ληκτότητα σε ένα χρόνο και τιμή άσκησης K1 και πουλάει 

ταυτόχρονα ένα δικαίωμα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου επί της ίδιας μετοχής με 
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ληκτότητα επίσης σε ένα χρόνο και τιμή άσκησης K2, με  K2 > K1. Εάν την ημέρα 

λήξης του δικαιώματος, μετά από ένα χρόνο, η τρέχουσα τιμή της μετοχής (ST) είναι 

μεγαλύτερη από την τιμή άσκησης και των δύο δικαιωμάτων, τότε ο επενδυτής θα 

έχει κέρδος από την αγορά του δικαιώματος αγοράς που θα ισούται με ST – K1 και 

ζημία από την πώληση του δικαιώματος που θα ισούται με ST – K2, αφού ο 

αγοραστής του δικαιώματος αγοράς το οποίο πούλησε ο επενδυτής, θα το ασκήσει 

και θα του αποφέρει όφελος ST – K2. Άρα, το συνολικό όφελος του επενδυτή από τη 

θέση Bull Spread που έλαβε, θα είναι  (ST – K1) – (ST – K2) = K2 – K1, δηλαδή η 

διαφορά των δύο τιμών άσκησης. Εάν βέβαια η ST είναι μικρότερη και από τις δύο 

τιμές άσκησης των δικαιωμάτων, το κέρδος του επενδυτή θα ισούται με το μηδέν, 

αφού κανένα δικαίωμα δε θα ασκηθεί, ενώ εάν K1 < ST < K2, το κέρδος του επενδυτή 

θα είναι  το μεγαλύτερο δυνατό, δηλαδή ST – K1, αφού θα ασκηθεί μόνο το δικαίωμα 

αγοράς το οποίο ο ίδιος αγόρασε και όχι αυτό το οποίο πούλησε.  

● Bear spread: είναι το ακριβώς αντίθετο του bull spread. Έτσι λοιπόν, ένας 

επενδυτής ο οποίος προσδοκάει ότι η τιμή του υποκείμενου μέσου θα μειωθεί αλλά 

μέχρι ενός σημείου, προβαίνει στην αγορά ενός δικαιώματος αγοράς (πώλησης) του 

υποκείμενου μέσου με μια υψηλή τιμή άσκησης και ταυτόχρονα στην πώληση ενός 

δικαιώματος αγοράς του ίδιου υποκείμενου μέσου με μια χαμηλή τιμή άσκησης. Με 

βάση το παραπάνω παράδειγμα, τώρα K1 > K2. Οπότε, εάν τώρα ST > K1 θα 

ασκηθούν και τα δύο δικαιώματα και ο επενδυτής θα έχει ζημία η οποία θα ισούται 

με τη διαφορά των δύο τιμών άσκησης. Εάν, ST < K2, δε θα ασκηθεί κανένα δικαίωμα 

και ο επενδυτής θα έχει μηδενικό κέρδος, ενώ εάν τέλος, K1 > ST > K2, τότε θα 

ασκηθεί μόνο το δικαίωμα αγοράς το οποίο πούλησε και έτσι η ζημία του επενδυτή 

από το Bear Spread, θα ισούται με τη διαφορά ST – K2. Βέβαια ο επενδυτής 

προβαίνοντας στην ταυτόχρονη πώληση του δικαιώματος αγοράς με μικρότερη τιμή 

άσκησης, λαμβάνει ένα premium, υψηλότερο από αυτό το οποίο πλήρωσε και αυτό 

γιατί το δικαίωμα αγοράς που πουλάει με μικρότερη τιμή άσκησης είναι πιο ακριβό 

από αυτό το οποίο αγόρασε με υψηλότερη τιμή άσκησης. Είναι λοιπόν διατεθειμένος, 

πουλώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα αγοράς με τιμή άσκησης K2, να θυσιάσει τα 

κέρδη που θα έχει από μια αύξηση της ST λόγω άσκησης του δικαιώματος που 

κατέχει με τιμή άσκησης K1, προκειμένου να κερδίσει από τη διαφορά των premium.     

● Butterfly spread: αποτελεί ένα συνδυασμό Bull spread και Bear spread. 

Χρησιμοποιείται όταν ένας επενδυτής προσδοκάει μια μη σημαντική, μια μικρή 

μεταβολή της τιμής του υποκείμενου μέσου προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ο 
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επενδυτής τότε προβαίνει στην αγορά δύο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς του 

υποκείμενου μέσου με μια χαμηλή και μια υψηλή τιμή άσκησης και ταυτόχρονα στην 

πώληση δύο δικαιωμάτων αγοράς του ίδιου υποκείμενου μέσου με δύο μεσαίες τιμές 

άσκησης.  

● Box spread: Ένα ‘box spread’, αποτελείται από ένα ‘bull spread’ με δικαιώματα 

αγοράς και ένα ‘bear spread’ με δικαιώματα πώλησης, στο ίδιο υποκείμενο μέσο, με 

την ίδια ημερομηνία λήξης και τα ίδια ζεύγη τιμών άσκησης. Ένα ‘box spread’ για 

παράδειγμα, μπορεί να αποτελείται από μια θέση αγοραστή σε δικαίωμα αγοράς με 

τιμή άσκησης 60 €, μια θέση πωλητή σε δικαίωμα αγοράς με τιμή άσκησης 80 € 

(‘bull spread’) και μια θέση αγοραστή σε δικαίωμα πώλησης με τιμή άσκησης 80 €, 

μια θέση πωλητή σε δικαίωμα πώλησης με τιμή άσκησης 60 € (‘bear spread’). Η 

αξία, τα κέρδη του κατόχου του ‘box spread’ στη λήξη, θα είναι : Max (0, ST – 60€) – 

Max (0, ST – 80€) + Max (0, 80 – ST) – Max (0, 60 – ST). Εάν η τρέχουσα τιμή του 

υποκείμενου μέσου είναι στη λήξη 65 €, τότε τα κέρδη για τον κάτοχο του ‘box 

spread’, θα είναι : Max (0, 65 – 60€) – Max (0, 65 – 80€) + Max (0, 80 – 65) – Max 

(0, 60 – 65) = 5€ – 0 + 15€ – 0 = 20€. Ομοίως, εάν η τρέχουσα τιμή είναι 50€, τότε : 

Max (0, 50 – 60€) – Max (0, 50 – 80€) + Max (0, 80 – 50) – Max (0, 60 – 50) = 0 – 0 

+ 30€ – 10€ = 20€. Επομένως, όση κι αν είναι η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου 

μέσου την ημέρα λήξης του δικαιώματος, τα κέρδη του κατόχου του ‘box spread’, 

είναι σταθερά και ίσα πάντα με τη διαφορά των δύο τιμών άσκησης (στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα: 80 – 60 = 20 €). Το ‘box spread’ επομένως είναι μια 

επένδυση δίχως κίνδυνο και για το λόγο αυτό, ένα ‘box spread’ έχει μια 

συγκεκριμένη τιμή που δίνεται από τον παρακάτω τύπο, ώστε να μη δημιουργούνται 

δυνατότητες αρμπιτράζ.  

                                             K2 – K1  

                                         —————                               

                                           (1 + r)T – t 

 

Πρόκειται ουσιαστικά για την παρούσα αξία των κερδών (πληρωμών) του, όπου : 

T – t : η διάρκεια μέχρι τη λήξη του,  

r : το επιτόκιο δίχως κίνδυνο και  

K2 – K1 : η διαφορά των δύο τιμών άσκησης 

● Straddles και strangles: ένα ‘straddle’, αποτελείται από ένα δικαίωμα αγοράς και 

ένα δικαίωμα πώλησης τα οποία έχουν την ίδια τιμή άσκησης και την ίδια 
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ημερομηνία λήξης. Ο κάτοχος ενός ‘straddle’ αναμένει ότι η τιμή του υποκείμενου 

μέσου θα κυμανθεί πολύ μακριά από την τιμή άσκησης, αλλά δε γνωρίζει εάν αυτή 

θα είναι πολύ μεγαλύτερη ή πολύ μικρότερη από την τιμή άσκησης. Ο πωλητής 

αντιθέτως, αναμένει ότι η διαφορά μεταξύ τρέχουσας τιμής του υποκείμενου μέσου 

και τιμής άσκησης του δικαιώματος δε θα είναι τόσο μεγάλη. Τα κέρδη και οι ζημίες 

από την αγορά ενός ‘straddle’, θα είναι ο συνδυασμός των κερδών και των ζημιών 

από την αγορά και των δύο δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης. 

    Ένα ‘strangle’, αποτελείται από ένα δικαίωμα αγοράς και ένα δικαίωμα πώλησης, 

τα οποία έχουν διαφορετική τιμή άσκησης και μάλιστα βρίσκονται out-of-the-money. 

Δηλαδή το δικαίωμα αγοράς έχει μια τιμή άσκησης μεγαλύτερη από την τιμή του 

υποκείμενου μέσου, ενώ το δικαίωμα πώλησης έχει μια τιμή άσκησης μικρότερη από 

την τιμή του υποκείμενου μέσου. Ο κάτοχος ενός ‘strangle’, προσδοκάει ότι η 

τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου θα κινηθεί κάτω από την τιμή άσκησης του 

δικαιώματος πώλησης ή πάνω από την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς. 

Αντιθέτως, ο πωλητής ενός ‘strangle’, προσδοκάει ότι η τρέχουσα τιμή του 

υποκείμενου μέσου θα κινηθεί εντός των ορίων των δύο τιμών άσκησης.  

● Strips και Straps: Ένα Strip αποτελείται από ένα δικαίωμα αγοράς και δύο 

δικαιώματα πώλησης του ίδιου υποκείμενου μέσου, με την ίδια τιμή άσκησης και την 

ίδια τιμή ημέρα λήξης. Ο κάτοχος ενός strip αναμένει μια μεγάλη μεταβολή στην 

τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου και πιστεύει ότι υπάρχει μεγαλύτερη 

πιθανότητα να υπάρξει μείωση παρά αύξηση της τιμής αυτής. Αντιθέτως, ένα strap 

αποτελείται από ένα δικαίωμα πώλησης και δύο δικαιώματα αγοράς, του ίδιου 

υποκείμενου μέσου, με την ίδια τιμή άσκησης και την ίδια τιμή ημέρα λήξης. Ο 

κάτοχος ενός strip αναμένει επίσης μια μεγάλη μεταβολή στην τρέχουσα τιμή του 

υποκείμενου μέσου, πιστεύει όμως ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρξει 

αύξηση παρά μείωση της τιμής αυτής. 

 

5.4.3. Αξιολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης 

    Κάθε δικαίωμα προαίρεσης έχει μια εσωτερική αξία (intrinsic value) και μια αξία 

χρόνου (time value). Η εσωτερική αξία ενός δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως η 

μέγιστη μεταξύ του μηδενός και της αξίας που θα είχε εάν ασκούταν αμέσως το 

δικαίωμα αυτό. Έτσι εάν ένα δικαίωμα είναι in-the-money, τότε το δικαίωμα αυτό θα 

έχει θετική εσωτερική αξία. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ένα δικαίωμα 

είναι out-of-the-money, τότε θα έχει μηδενική εσωτερική αξία. Η αξία χρόνου ενός 
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δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως η διαφορά της τιμής του και της εσωτερικής του 

αξίας. Ουσιαστικά, η αξία χρόνου αντιπροσωπεύει την πιθανότητα που υπάρχει η 

τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου να μεταβληθεί τόσο, όσο χρειάζεται ένα 

δικαίωμα που είναι out-of-the-money, για να καταστεί in-the-money ή για ένα 

δικαίωμα που είναι in-the-money να γίνει ακόμη περισσότερο in-the-money. Για 

παράδειγμα ένα δικαίωμα πώλησης το οποίο έχει τιμή άσκησης μικρότερη από την 

τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου, δεν μπορεί να ασκηθεί γιατί δε θα 

παρουσιάσει κέρδη, είναι δηλαδή out-of-the-money και έχει μηδενική εσωτερική 

αξία. Ωστόσο, έχει μία θετική αξία χρόνου, γιατί υπάρχει πιθανότητα η τρέχουσα τιμή 

του υποκείμενου μέσου να μειωθεί και να γίνει μικρότερη από την τιμή άσκησης του 

δικαιώματος προαίρεσης πριν από τη λήξη αυτού, έτσι ώστε το δικαίωμα να γίνει in-

the-money και να ασκηθεί. Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα της τρέχουσας 

τιμής του υποκείμενου μέσου και όσο μεγαλύτερος ο χρόνος προς τη λήξη, τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι και η πιθανότητα ένα out-of-the-money δικαίωμα προαίρεσης να 

καταστεί in-the-money και επομένως τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αξία χρόνου 

του.  

    Η τιμή ενός δικαιώματος προαίρεσης ισούται με το άθροισμα της εσωτερικής αξίας 

και της αξίας χρόνου του δικαιώματος αυτού. Βέβαια υπάρχουν κάποια όρια εντός 

των οποίων μπορούν να κυμαίνονται οι τιμές των δικαιωμάτων χωρίς να 

δημιουργούνται δυνατότητες αρμπιτράζ από κάποιους. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

ενθυμηθεί ότι ως αρμπιτράζ ορίζεται η ικανότητα επίτευξης κερδών χωρίς την 

ανάληψη κινδύνου.  

    Καταρχάς λοιπόν, η τιμή των δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης (C και P 

αντιστοίχως), δεν μπορεί να είναι αρνητική.  

    Επίσης η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την 

τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου (S), γιατί τότε ένας αρμπιτραζέρ μπορεί 

εύκολα να πραγματοποιήσει κέρδος αγοράζοντας το υποκείμενο μέσο και πουλώντας 

το δικαίωμα αγοράς, ενώ η τιμή ενός δικαιώματος πώλησης δε μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη από την τιμή άσκησης (K), γιατί το μέγιστο κέρδος που μπορεί να 

κερδίσει ο κάτοχος του δικαιώματος είναι η τιμή άσκησης μείον το premium.       

    Επιπλέον ένα δικαίωμα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου δεν μπορεί να έχει τιμή 

μικρότερη από τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου μέσου και 

της Παρούσας Αξίας της τιμής άσκησης, και αυτό γιατί σε αντίθετη περίπτωση, ένας 

αρμπιτραζέρ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει κέρδος αγοράζοντας το δικαίωμα 
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αγοράς, πουλώντας το υποκείμενο μέσο και επενδύοντας τα χρήματα στην Παρούσα 

Αξία της τιμής άσκησης. Ομοίως ένα δικαίωμα πώλησης Ευρωπαϊκού τύπου δεν 

μπορεί να έχει τιμή μικρότερη από τη διαφορά μεταξύ της Παρούσας Αξίας της τιμής 

άσκησης και της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου μέσου. Για δικαιώματα 

Αμερικάνικου τύπου, όσον αφορά τα δικαιώματα αγοράς, δεν μπορούν να έχουν τιμή 

μικρότερη από τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου μέσου και 

της τιμής άσκησης, ενώ όσον αφορά τα δικαιώματα πώλησης, δεν μπορούν να έχουν 

τιμή μικρότερη από τη διαφορά μεταξύ της τιμής άσκησης και της τρέχουσας τιμής 

του υποκείμενου μέσου.  

Ανακεφαλαιώνοντας,  

● για όλα τα δικαιώματα ισχύει: S >= C >=0 και K >= P >= 0 

● για Ευρωπαικού τύπου: C >= S – Π.Α.(K) και P >= Π.Α.(K) – S  

● για Αμερικάνικου τύπου: C >= S – K και P >= K – S  

    Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μια αναφορά στους βασικούς εκείνους παράγοντες 

που επηρεάζουν την τιμή ενός δικαιώματος προαίρεσης και οι οποίοι είναι :   

1. Η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου 

2. Η τιμή άσκησης του δικαιώματος 

3. Η διάρκεια που υπολείπεται μέχρι τη λήξη του δικαιώματος 

4. Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 

5. Η μεταβλητότητα της τιμής του υποκείμενου μέσου  

6. Η απόδοση του υποκείμενου μέσου (π.χ. τα μερίσματα για ένα δικαίωμα 

μετοχών, το τοκομερίδιο για ένα δικαίωμα ομολόγων, η συναλλαγματική 

ισοτιμία για ένα δικαίωμα σε νόμισμα.)   

    Στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω φαίνεται πώς επηρεάζονται οι τιμές των 

δικαιωμάτων διαφόρων τύπων από μία αύξηση κάθε ενός παράγοντα χωριστά με την 

υπόθεση ότι οι υπόλοιποι κάθε φορά παράγοντες μένουν σταθεροί.  

 

 Τιμή 

δικαιώματος  

αγοράς 

ευρωπαϊκού 

τύπου 

Τιμή 

δικαιώματος 

πώλησης 

ευρωπαϊκού 

τύπου 

Τιμή 

δικαιώματος 

αγοράς 

αμερικάνικου 

τύπου 

Τιμή 

δικαιώματος 

πώλησης 

αμερικάνικου 

τύπου 

Τρέχουσα τιμή Αυξάνεται Μειώνεται Αυξάνεται Μειώνεται 
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Τιμή άσκησης  Μειώνεται Αυξάνεται Μειώνεται Αυξάνεται 

Υπολειπόμενη 

διάρκεια 

Άγνωστο Άγνωστο Αυξάνεται Αυξάνεται 

Επιτόκιο 

μηδενικού 

κινδύνου 

Αυξάνεται Μειώνεται Αυξάνεται Μειώνεται 

Μεταβλητότητα Αυξάνεται Αυξάνεται Αυξάνεται Αυξάνεται 

Απόδοση Μειώνεται Αυξάνεται Μειώνεται Αυξάνεται 

 

    Όσον αφορά την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου και την τιμή άσκησης, η 

επιρροή τους στην τιμή των δικαιωμάτων προαίρεσης έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, 

όταν είχε γίνει αναφορά στις θέσεις αγοραστή και πωλητή των δικαιωμάτων. Όσον 

αφορά, την υπολειπόμενη διάρκεια μέχρι τη λήξη του δικαιώματος, για τα 

δικαιώματα αγοράς και πώλησης Αμερικάνικου τύπου, η μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι 

τη λήξη αποφέρει αύξηση στην τιμή των δικαιωμάτων. Αυτό συμβαίνει, γιατί όσο 

μεγαλύτερος ο χρόνος μέχρι τη λήξη, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες το 

δικαίωμα να βρεθεί in-the-money, αποφέροντας στον κάτοχό του όταν ασκηθεί, 

κέρδος. Αντιθέτως, η μεταβολή της υπολειπόμενης διάρκειας έχει άγνωστη επίδραση 

στην τιμή ενός δικαιώματος Ευρωπαϊκού τύπου. Αυτό γιατί, τα δικαιώματα αυτού 

του τύπου μπορούν να ασκηθούν σε μία μόνο συγκεκριμένη ημερομηνία, 

ανεξαρτήτως της διάρκειας. Όσον αφορά το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, ο κάτοχος 

ενός δικαιώματος αγοράς, καταβάλλει για την αγορά αυτού του δικαιώματος, ένα 

μέρος μονάχα του ποσού που θα χρειαζόταν για την αγορά του υποκείμενου μέσου 

από την τρέχουσα αγορά και το υπόλοιπο μπορεί να το επενδύσει θεωρητικά, μέχρι 

τη λήξη του δικαιώματος με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Έτσι, όσο μεγαλύτερο 

το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη η απόδοση της συγκεκριμένης 

επένδυσης κι επομένως και η τιμή του δικαιώματος. Αντιθέτως, για τον κάτοχο ενός 

δικαιώματος πώλησης, η αύξηση του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου, σημαίνει μείωση 

της παρούσας αξίας των μελλοντικών κερδών που θα έχει από την άσκηση του 

δικαιώματος αυτού. Επομένως, όσο μεγαλύτερο το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, 

τόσο μικρότερη η τιμή του δικαιώματος πώλησης. Όσον αφορά τη μεταβλητότητα 

της τιμής του υποκείμενου μέσου, ο κάτοχος ενός δικαιώματος αγοράς (πώλησης) 

επωφελείται περισσότερο από την αύξηση (μείωση) της τιμής του υποκείμενου μέσου 
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απ’ ότι ζημιώνεται από τη μείωση (αύξηση) της τιμής αυτής, γιατί τα κέρδη του 

μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, αναλόγως μέχρι που θα φθάσει η τιμή του υποκείμενου 

μέσου, ενώ η ζημία του δεν μπορεί να ξεπεράσει το premium που κατέβαλε. Άρα, η 

τιμή των δικαιωμάτων αυξάνεται με την αύξηση της μεταβλητότητας της τιμής του 

υποκείμενου μέσου. Όσον αφορά τις αποδόσεις του υποκείμενου μέσου, όταν 

αυξάνεται για παράδειγμα το τοκομερίδιο που προσφέρει ένα ομόλογο ή το μέρισμα 

που προσφέρει μια μετοχή, τότε η τρέχουσα τιμή του ομολόγου και της μετοχής 

μειώνεται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή των δικαιωμάτων αγοράς και να 

αυξάνεται η τιμή των δικαιωμάτων πώλησης επί των υποκείμενων αυτών μέσων.   

    Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μια σύντομη αναφορά σε δύο κατηγορίες 

δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα δικαιώματα προαίρεσης επί νομισμάτων και τα 

δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων. 

 

5.4.4. Δικαιώματα προαίρεσης επί νομισμάτων (currency options)    

    Δύο είναι οι τύποι δικαιωμάτων προαίρεσης επί νομισμάτων: Δικαιώματα σε 

μετρητά (cash currency options) και σε ΣΜΕ (futures currency options). Ο κάτοχος 

ενός δικαιώματος του πρώτου τύπου, έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση να 

αγοράσει ή να πουλήσει μια ποσότητα σε ένα νόμισμα έναντι μιας ποσότητας σε 

άλλο νόμισμα. Ο κάτοχος του δεύτερου τύπου έχει το δικαίωμα να αγοράσει ή να 

πουλήσει ένα ΣΜΕ σε συνάλλαγμα με ένα προκαθορισμένο επιτόκιο. Πρέπει εδώ να 

τονιστεί ότι ένα δικαίωμα αγοράς για παράδειγμα σε δολάριο έναντι ευρώ, είναι 

ακριβώς το ίδιο με ένα δικαίωμα πώλησης σε ευρώ έναντι δολαρίου.    

 

5.4.5. Δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων (Interest Rate Options)  

    Και εδώ, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δικαιωμάτων. Πρόκειται για δικαιώματα επί 

επιτοκίων σε μετρητά (τρέχοντα συμβόλαια) και σε μελλοντικά συμβόλαια (ΣΜΕ). 

Μεταξύ αυτών των κατηγοριών, μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ δικαιωμάτων επί 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Ένα πολύ γνωστό είδος 

δικαιώματος επιτοκίων είναι το swaption. Πρόκειται για μια σειρά δικαιωμάτων 

προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μιας ανταλλαγής επιτοκίων. Πιο συγκεκριμένα, ένα 

swaption δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να εισέλθει σε 

μια ανταλλαγή επιτοκίων, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον, με ένα 

συγκεκριμένο σταθερό επιτόκιο, γνωστό ως ‘επιτόκιο άσκησης’ (‘strike rate’). Ένα 

επίσης γνωστό δικαίωμα επιτοκίων είναι το ‘cap’. Πρόκειται για μια σειρά 

                                                                                                                                     97  



δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού τύπου σε τριμηνιαίο LIBOR, εξαμηνιαίο LIBOR, κ.ο.κ. 

Θέση αγοραστή σε ‘cap’ παίρνει κάποιος ο οποίος επιθυμεί να πάρει δάνειο και 

φοβάται αύξηση των επιτοκίων. Η λειτουργία του έχει ως εξής: Εάν η τιμή του 

κυμαινόμενου επιτοκίου του δείκτη LIBOR την ημέρα λήξης του δικαιώματος είναι 

υψηλότερη από την τιμή άσκησης του δικαιώματος (επιτόκιο του ‘cap’), τότε ο 

κάτοχος του δικαιώματος, το ασκεί και λαμβάνει (κερδίζει), τη διαφορά μεταξύ των 

δύο επιτοκίων. Εάν βέβαια η τιμή του LIBOR είναι χαμηλότερη από την τιμή 

άσκησης του δικαιώματος, ο κάτοχός του δεν το ασκεί και λαμβάνει το δάνειο στο 

χαμηλότερο επιτόκιο, αυτό του δείκτη LIBOR, δηλαδή. Ένα δικαίωμα που λειτουργεί 

ακριβώς αντίστροφα από το ‘cap’, είναι το ‘floor’. Το ‘floor’ είναι μια σειρά από 

δικαιώματα Ευρωπαϊκού τύπου, πώλησης σε τριμηνιαίο LIBOR, εξαμηνιαίο LIBOR, 

κ.ο.κ., τα οποία αγοράζονται από επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να προστατευθούν 

έναντι κάποιας πτώσης των επιτοκίων.  

 

5.4.6. Exotic Options 

    Τα ‘Exotic Options’ δεν αποτελούν τυποποιημένα διακαιώματα προαίρεσης, αλλά 

ιδιαίτερα δικαιώματα τα οποία προσαρμόζονται με περισσότερη ακρίβεια στις 

ανάγκες για αντιστάθμιση του κινδύνου αγοράς που αντιμετωπίζει ο κάθε επενδυτής. 

Τα ‘Exotic Options’ προσφέρουν στον χρήστη τους την προστασία και μόνον εκείνη 

που χρειάζεται, χωρίς να τον αναγκάζουν ουσιαστικά να αγοράζει περισσότερη 

προστασία την οποία ο ίδιος δεν επιθυμεί και γι’ αυτό το λόγο τα ‘Exotic Options’ 

κοστίζουν λιγότερο από τα κλασσικά, τυποποιημένα δικαιώματα προαίρεσης. Μερικά 

από τα πιο γνωστά  ‘Exotic Options’, είναι τα εξής:  

● ‘Digital Option’: Ο κάτοχος ενός ‘Digital Option’, είτε λαμβάνει ένα σταθερό 

έσοδο, εάν το δικαίωμα λήξει in-the-money, ανεξαρτήτως πόσο μεγαλύτερη 

(μικρότερη) θα είναι η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου από την τιμή άσκησης 

του δικαιώματος, για ένα δικαίωμα αγοράς (πώλησης), είτε δε λαμβάνει τίποτα, εάν 

το δικαίωμα λήξει out-of-the-money.  

● ‘Asian Option’: Σε ένα ‘Asian Option’, το κέρδος για τον κάτοχό του είναι 

συνάρτηση μιας μέσης τιμής κατά τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου δικαιώματος. 

Η πιο δημοφιλής μορφή ενός ‘Asian Option’, είναι αυτή στην οποία το κέρδος είναι 

συνάρτηση του αριθμητικού μέσου όρου της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου μέσου 

καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του δικαιώματος. Επομένως, ο κάτοχος για παράδειγμα 

ενός ‘Asian Option’ αγοράς θα έχει κέρδος, το οποίο θα ισούται με τη διαφορά 
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μεταξύ του μέσου όρου της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου μέσου και της τιμής 

άσκησης του δικαιώματος, εάν το δικαίωμα αυτό είναι in-the-money στη λήξη του,  

● ‘Chooser Option’: Γνωστά και ως δικαιώματα ‘as you like it’. Ένα  ‘Chooser 

Option’, δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να επιλέξει σε μια συγκεκριμένη 

ημερομηνία, εάν το δικαίωμα προαίρεσης θα είναι αγοράς ή πώλησης. Γι’ αυτό το 

λόγο ένα ‘Chooser Option’, είναι πιο ακριβό από ένα τυποποιημένο δικαίωμα αγοράς 

ή πώλησης. Ένα  ‘Chooser Option’, χρησιμοποιείται κυρίως για αντιστάθμιση έναντι 

ενός σημαντικού μελλοντικού γεγονότος, το οποίο ωστόσο μπορεί να μη συμβεί ποτέ. 

Η ημερομηνία στην οποία καλείται να ο κάτοχος του δικαιώματος να επιλέξει εάν 

τελικά θα είναι δικαίωμα αγοράς ή πώλησης, είναι συνήθως λίγες ημέρες μετά την 

εμφάνιση του συγκεκριμένου σημαντικού γεγονότος.  

● ‘Barrier Option’: Υπάρχουν διάφοροι τύποι ‘Barrier Options’. Καταρχάς τα 

δικαιώματα αυτά διακρίνονται σε ‘knock-in’ και ‘knock-out’. Ένα δικαίωμα ‘knock-

in’ υφίσταται μέχρι η τιμή του υποκείμενου μέσου να φθάσει σε ένα συγκεκριμένο, 

προκαθορισμένο επίπεδο (‘φράγμα’) και παύει να υφίσταται μόλις η τιμή φθάσει στο 

το επίπεδο αυτό. Αντιθέτως, ένα δικαίωμα ‘knock-out’ δεν υφίσταται μέχρι η τιμή 

του υποκείμενου μέσου να φθάσει σε ένα συγκεκριμένο, επίπεδο (‘φράγμα’) και 

αρχίζει να υφίσταται μόλις το επίπεδο αυτό ξεπεραστεί. Επιπλέον διακρίνονται σε 

‘down’, εάν η αρχική τιμή βρίσκεται πάνω από το επίπεδο-‘φράγμα’ και ‘up’, εάν η 

αρχική τιμή βρίσκεται κάτω από το επίπεδο-‘φράγμα’. Έτσι ουσιαστικά οι τύποι των 

‘Barrier Options’ που μπορεί να είναι δικαιώματα αγοράς ή πώλησης είναι τέσσερις 

τον αριθμό: ‘down και in’, ‘down και out’, ‘up και in’ ‘up και out’  

● ‘Cliquet’ και ‘ladder option’: Ένα δικαίωμα ‘cliquet’, είναι ένα δικαίωμα 

προαίρεσης, η τιμή άσκησης του οποίου, τροποποιείται κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα, μέχρι την ημέρα λήξης του, έτσι ώστε να συμβαδίζει με την τρέχουσα 

κάθε φορά τιμή του υποκείμενου μέσου. Αντιθέτως, ένα δικαίωμα ‘ladder’, είναι ένα 

δικαίωμα προαίρεσης, η τιμή άσκησης του οποίου, τροποποιείται κατά τον ίδιο 

τρόπο, ωστόσο όχι κατά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά όταν η τρέχουσα τιμή του 

υποκείμενου μέσου παίρνει κάποιες συγκεκριμένες προκαθορισμένες τιμές.  

● ‘Look-back option’: Το κέρδος για τον κάτοχο ενός τέτοιου δικαιώματος, βασίζεται 

στη μέγιστη ή στην ελάχιστη τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου κατά τη διάρκεια 

ζωής του δικαιώματος. Το κέρδος για τον κάτοχο ενός ‘look-back’ δικαιώματος 

αγοράς, το οποίο είναι in-the-money, στη λήξη του, θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ 

της τιμής του υποκείμενου μέσου κατά τη λήξη του δικαιώματος και της ελάχιστης 
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τιμής του υποκείμενου μέσου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του δικαιώματος. Όσον 

αφορά το κέρδος για τον κάτοχο ενός ‘look-back’ δικαιώματος πώλησης, το οποίο 

είναι in-the-money, στη λήξη του, θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ της μέγιστης 

τιμής του υποκείμενου μέσου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του δικαιώματος και της 

τιμής του υποκείμενου μέσου κατά τη λήξη του δικαιώματος.    

● ‘Contingent option’ ή ‘free option’: Ο κάτοχος ενός τέτοιου δικαιώματος δεν 

πληρώνει κανένα premium, εφόσον το δικαίωμα στη λήξη του, εάν πρόκειται για 

Ευρωπαϊκού τύπου, ή κατά τη διάρκειά του, εάν πρόκειται για Αμερικάνικου τύπου, 

είναι out-of-the-money. Ωστόσο, εάν το δικαίωμα είναι in-the-money και ασκηθεί, ο 

κάτοχός του είναι υποχρεωμένος με την άσκηση του δικαιώματος να καταβάλει ένα 

premium, το οποίο θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο ενός τυποποιημένου δικαιώματος 

με τα ίδια χαρακτηριστικά.  

● ‘Multi factor option’: Ο κάτοχος ενός τέτοιου δικαιώματος έχει κέρδος το οποίο 

είναι συνάρτηση δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών μεταβλητών. Ένας από τους 

τύπους ενός ‘multi factor option’ είναι εκείνος, ο κάτοχός του οποίου, για παράδειγμα 

λαμβάνει κέρδος από το καλύτερο μεταξύ των δύο δικαιωμάτων αγοράς που έχει σε 

διαφορετικά υποκείμενα μέσα. Η συνάρτηση του κέρδους θα είναι δηλαδή: Κέρδος = 

Maximum {0, S1 – K1, S2 – K2} όπου S1, S2, οι τρέχουσες τιμές του πρώτου και 

δεύτερου υποκείμενου μέσου αντιστοίχως και  K1, K2, οι τιμές άσκησης του πρώτου 

και δεύτερου δικαιώματος αντιστοίχως.  

 

5.4.7. Τρόποι αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου με θέσεις σε δικαιώματα 

προαίρεσης 

    ● Δέλτα (Δ): Το Δέλτα ενός δικαιώματος προαίρεσης ισούται με την ανά μονάδα 

μεταβολή της τιμής του δικαιώματος για μια μονάδα μεταβολή της τρέχουσας τιμής 

του υποκείμενου μέσου. Το Δέλτα αλλιώς ορίζεται ως η πρώτη παράγωγος της τιμής 

του δικαιώματος ως προς την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου.  

 

         δP            όπου δP, η μεταβολή της τιμής του δικαιώματος και      

Δ = ——                 δS, η μεταβολή της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου μέσου 

         δS               

 

    Το Δέλτα είναι θετικό για ένα δικαίωμα αγοράς και αρνητικό για ένα δικαίωμα 

πώλησης. Έτσι η τιμή ενός δικαιώματος αγοράς αυξάνεται (μειώνεται), ενώ η τιμή 
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ενός δικαιώματος πώλησης μειώνεται (αυξάνεται), όταν η τρέχουσα τιμή του 

υποκείμενου μέσου αυξάνεται (μειώνεται). Αυτό συμβαίνει γιατί, για ένα δικαίωμα 

αγοράς, όσο αυξάνεται η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου, τόσο περισσότερο 

βρίσκεται το δικαίωμα in-the-money, αυξάνεται δηλαδή η πιθανότητα να ασκηθεί το 

δικαίωμα, αποφέροντας κέρδος στον κάτοχό του. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει για 

ένα δικαίωμα πώλησης. Σε απόλυτες τιμές, το Δέλτα είναι ίσο περίπου με το μηδέν, 

για ένα δικαίωμα που είναι κατά πολύ out-of-the-money, και περίπου ίσο με τη 

μονάδα, για ένα δικαίωμα που είναι κατά πολύ in-the-money. Το Δέλτα 

χρησιμοποιείται από τους επενδυτές σε χαρτοφυλάκια δικαιωμάτων προαίρεσης για 

λόγους αντιστάθμισης του κινδύνου. Έτσι, εάν το Δέλτα ενός δικαιώματος είναι 

γνωστό, ο επενδυτής μπορεί προβαίνοντας στην αγορά ή πώληση χρεογράφων που 

αφορούν το ίδιο υποκείμενο μέσο με αυτό του δικαιώματος να πετύχουν ένα 

ουδέτερο χαρτοφυλάκιο ως προς το Δέλτα. Για παράδειγμα εάν ένας επενδυτής-μια 

τράπεζα έχει στην κατοχή της 100 δικαιώματα αγοράς επί μετοχών μιας εταιρίας, 

κάθε ένα εκ των οποίων έχει Δ = 0,4, μπορεί να δημιουργήσει ένα ουδέτερο 

χαρτοφυλάκιο ως προς το Δέλτα, προβαίνοντας στην πώληση 40 ΣΜΕ επί των ίδιων 

μετοχών κάθε ένα εκ των οποίων έχει εξ’ ορισμού Δ=1. Με την επίτευξη ενός 

ουδέτερου χαρτοφυλακίου ως προς το Δέλτα, η αξία του χαρτοφυλακίου 

αντισταθμίζεται πλήρως έναντι μικρών μεταβολών της τρέχουσας τιμής του 

υποκείμενου μέσου των δικαιωμάτων προαίρεσης, που το αποτελούν. Ωστόσο, το 

χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να επανεξετάζεται και να επαναπροσδιορίζεται κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα, γιατί η πάροδος του χρόνου και οι μεταβολές της τρέχουσας 

τιμής του υποκείμενου μέσου μεταβάλλουν το Δέλτα του χαρτοφυλακίου.       

    ● Γάμμα (Γ): Το Γάμμα ενός δικαιώματος προαίρεσης μετράει την ευαισθησία του 

Δέλτα στις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου μέσου. Το Γάμμα ορίζεται ως η 

δεύτερη παράγωγος της τιμής του δικαιώματος ως προς την τρέχουσα τιμή του 

υποκείμενου μέσου.  

 

        δ2P       

Γ = ——                 

       (δS)2

 

    Εάν το Γ έχει μικρή τιμή, αυτό σημαίνει ότι το Δ μεταβάλλεται ελάχιστα και 

επομένως δε χρειάζεται να γίνονται συχνά τροποποιήσεις στο χαρτοφυλάκιο, 
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προκειμένου να διατηρείται το Δ του μηδενικό. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει όταν 

το Γ έχει μεγάλη τιμή. Εάν ένα δικαίωμα προαίρεσης βρίσκεται κατά πολύ in-the-

money ή out-of-the-money τότε η τιμή του Γ είναι ιδιαίτερα χαμηλή, γιατί το Δέλτα 

μεταβάλλεται ελάχιστα. Για την ακρίβεια, για τα δικαιώματα που βρίσκονται κατά 

πολύ in-the-money, έχουν Δέλτα ίσο με τη μονάδα και περίπου σταθερό στις 

μεταβολές της τρέχουσας τιμής, ενώ για τα δικαιώματα που βρίσκονται κατά πολύ 

out-of-the-money, έχουν Δέλτα ίσο με τη μηδέν και επίσης περίπου σταθερό στις 

μεταβολές της τρέχουσας τιμής.  

    Ένας επενδυτής μπορεί να δημιουργήσει ένα ουδέτερο χαρτοφυλάκιο ως προς το Γ, 

αγοράζοντας ή πουλώντας δικαιώματα προαίρεσης. Δεν μπορεί να προβεί σε αγορά ή 

πώληση ΣΜΕ, γιατί τα ΣΜΕ έχουν σταθερό Δ και ίσο με τη μονάδα και επομένως δεν 

έχουν καθόλου Γ. Εάν ένα χαρτοφυλάκιο είναι ουδέτερο ως προς το Δ και το Γ, τότε 

μπορεί να αντισταθμιστεί έναντι του κινδύνου μεγαλύτερων μεταβολών στην 

τρέχουσα τιμή του υποκείμενου μέσου του δικαιώματος προαίρεσης.                 

    ● Vega (ή Ζήτα, ή Λάμδα, ή Κάπα) (V): Το Vega ορίζεται ως η πρώτη παράγωγος 

της τιμής ενός δικαιώματος προαίρεσης ως προς τη διακύμανση τη τιμής του 

υποκείμενου μέσου.  

 

         δP              όπου δσ2, η μεταβολή της διακύμανσης της τιμής του υποκείμενου  

V = ——                    μέσου του δικαιώματος 

         δσ2              

    Όταν ένα δικαίωμα προαίρεσης βρίσκεται κατά πολύ in-the-money ή out-of-the-

money, τότε το Vega του είναι ιδιαίτερα χαμηλό και μπορεί να πλησιάζει το μηδέν. 

    Όπως συμβαίνει με το Γ, έτσι και το Vega ενός χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων 

μπορεί να τροποποιηθεί μέσω της αγοράς ή πώλησης επιπρόσθετων δικαιωμάτων 

προαίρεσης. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να δημιουργηθεί ένα ουδέτερο 

χαρτοφυλάκιο και ως προς το Γ και ως προς το Vega.  

    ● Ρο (RHO): Το Ρο ορίζεται ως η πρώτη παράγωγος της τιμής ενός δικαιώματος 

προαίρεσης ως προς το επιτόκιο. Το Ρο για ένα δικαίωμα αγοράς είναι θετικό. 

Αντιθέτως, για ένα δικαίωμα προαίρεσης πώλησης, το Ρο είναι αρνητικό. Το Ρο ενός 

δικαιώματος αγοράς τείνει να είναι χαμηλό εάν τα δικαίωμα είναι κατά πολύ out-of-

the-money και υψηλό εάν το δικαίωμα είναι κατά πολύ in-the-money. Το αντίθετο 

ακριβώς, συμβαίνει για ένα δικαίωμα πώλησης.  
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    ● Θήτα (Θ): Το Θ ενός δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως η πρώτη παράγωγος 

της τιμής του δικαιώματος ως προς το χρόνο που απομένει για τη λήξη του 

δικαιώματος.  

 

         δP              όπου T, ο χρόνος που υπολείπεται για τη λήξη του  δικαιώματος  

Θ = ——                    προαίρεσης 

         δT               

 

    Όπως και το Γ, έτσι και το Θ, παίρνει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή όταν το δικαίωμα 

είναι κατά πολύ out-of-the-money ή κατά πολύ in-the-money. 

 

5.5. Εμπειρική Μελέτη 

    Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνοντας την ανάλυση των διαφόρων παραγώγων, τα 

οποία χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για λόγους αντιστάθμισης του 

κινδύνου αγοράς που αντιμετωπίζουν, αξίζει να αναφερθεί, μια έρευνα η οποία είχε 

διεξαχθεί το 2001 από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Σικάγο (Federal Reserve 

Bank of Chicago) και η οποία απέβλεπε στη συγκριτική εξέταση των οικονομικών 

χαρακτηριστικών των τραπεζών που χρησιμοποιούν παράγωγα για αντιστάθμιση του 

κινδύνου αγοράς και εκείνων των τραπεζών που δεν χρησιμοποιούν παράγωγα.  

    Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, για αυτόν τον σκοπό, αποτελείται από μητρικές 

εταιρίες τραπεζών (Bank Holding Companies), οι οποίες είχαν δημοσιευμένες τιμές 

μετοχών, ήσαν δηλαδή εισηγμένες στο χρηματιστήριο, από τον Ιούνιο του 1986 έως 

το Δεκέμβριο του 1994. ενώ το δείγμα αρχικά περιλαμβάνει 154 τράπεζες, καταλήγει 

να περιλαμβάνει μόλις 97 το Δεκέμβριο του 1994, λόγω της αποτυχίας και 

συγχωνεύσεων ορισμένων τραπεζών. Το δείγμα αυτό χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι μεγάλες τράπεζες, 57 τον αριθμό, οι οποίες έχουν 

σημαντικές διεθνείς τραπεζικές λειτουργίες και μέσο όρο περιουσιακών στοιχείων 

περισσότερο από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη ανήκουν οι μικρο-μεσαίες 

τράπεζες, 35 τον αριθμό, οι οποίες έχουν μέσο όρο περιουσιακών στοιχείων 5 έως 10 

δισεκατομμύρια δολάρια. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν οι μικρές τράπεζες, 62 

τον αριθμό, οι οποίες έχουν μέσο όρο περιουσιακών στοιχείων λιγότερο από 5 

δισεκατομμύρια δολάρια. Σε κάθε μία από τις τρεις αυτές κατηγορίες υπάρχουν δύο 

υποκατηγορίες που αφορούν τις τράπεζες που χρησιμοποιούν παράγωγα (users) και 

αυτές που δε χρησιμοποιούν παράγωγα (nonusers).  
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    Τα σημεία που διερευνώνται είναι τα εξής έξι : Καταρχάς, διερευνάται εάν οι 

τράπεζες οι οποίες χρησιμοποιούν παράγωγα, αυξάνουν πολύ γρηγορότερα το 

χαρτοφυλάκιο των δανείων τους από αυτές οι οποίες δε χρησιμοποιούν παράγωγα. Η 

απάντηση είναι, πως όντως αυτό ισχύει. Οι τράπεζες δηλαδή οι οποίες χρησιμοποιούν 

παράγωγα, όπως swaps, futures, ή forwards, σε σχέση με αυτές που δε χρησιμοποιούν 

καθόλου παράγωγα, προσφέρουν μεγαλύτερα δάνεια.  

    Δεύτερον, οι τράπεζες οι οποίες χρησιμοποιούν παράγωγα για την αντιστάθμιση 

του κινδύνου αγοράς, παρακρατούν λιγότερα κεφάλαια σε σχέση με τις άλλες 

τράπεζες οι οποίες δε χρησιμοποιούν. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά οι τράπεζες με 

τη χρησιμοποίηση παραγώγων, υποκαθιστούν τα ακριβά ως προς τη διατήρηση 

κεφάλαια με τη λιγότερο ακριβή διαχείριση του κινδύνου αγοράς.  

    Τρίτον, τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι οι μεγάλες τράπεζες είναι 

πιο πιθανόν να χρησιμοποιούν παράγωγα για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς απ’ 

ότι οι μικρές. Αυτό συμβαίνει γιατί, υπάρχει ένα σταθερό κόστος το οποίο σχετίζεται 

με την εκμάθηση του τρόπου χρησιμοποίησης των παραγώγων το οποίο είναι πιο 

εύκολο να υποστούν οι μεγάλες τράπεζες, αφού είναι περισσότερο πιθανόν να 

χρησιμοποιήσουν πολύ μεγαλύτερη ποσότητα παραγώγων αντί των μικρών τραπεζών 

και έτσι να κατανείμουν το κόστος αυτό σε περισσότερες ευκαιρίες χρησιμοποίησης 

των παραγώγων, επιτυγχάνοντας μικρότερο μέσο κόστος.  

    Τέταρτον, οι αποδόσεις των τραπεζών δε φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από 

τη χρησιμοποίηση ή μη των παραγώγων.  

    Πέμπτον, οι μικρές και μικρο-μεσαίες τράπεζες οι οποίες χρησιμοποιούν τα 

παράγωγα φαίνεται ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικές και οι μεγάλες, λίγο 

περισσότερο αποτελεσματικές από εκείνες οι οποίες δε χρησιμοποιούν καθόλου 

παράγωγα.  

    Τελευταίο και σημαντικότερο συμπέρασμα, αποτελεί το γεγονός ότι οι τράπεζες οι 

οποίες χρησιμοποιούν τα παράγωγα έχουν μικρότερη έκθεση στον κίνδυνο μεταβολής 

των επιτοκίων της αγοράς, δηλαδή λιγότερο συστηματικό κίνδυνο από εκείνες οι 

οποίες δε χρησιμοποιούν τα παράγωγα. 
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                                    Επίλογος – Συμπεράσματα 

————————————————————————————— 
 

    Ανακεφαλαιώνοντας, στο παρών πόνημα έγινε μια προσπάθεια προσδιορισμού του 

κινδύνου αγοράς που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, των τρόπων 

μέτρησής του και των τρόπων αντιστάθμισής του. Προς την κατεύθυνση αυτή, στο 

πρώτο κεφάλαιο διερευνήθηκε εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο της Συμφωνίας της 

Βασιλείας, όπως αυτή τροποποιήθηκε το Νοέμβριο του 2005, που αφορά το 

συγκεκριμένο κίνδυνο. Σύμφωνα με αυτό, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα καλείται να 

δημοσιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μοντέλων που χρησιμοποιεί για τη 

μέτρηση του κινδύνου αγοράς, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα αυτών. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο, εξετάστηκαν οι απλοποιημένες μέθοδοι μέτρησης του κινδύνου 

αγοράς, όπως οι μέθοδοι της διάρκειας, του ανοίγματος και της μονάδας βάσης. Το 

συμπέρασμα ήταν, ότι παρόλο που οι μέθοδοι αυτοί έχουν σημαντικά μειονεκτήματα, 

χρησιμοποιούνται και πρέπει να χρησιμοποιούνται συχνά από τις τράπεζες σαν ένα 

μέσο πρώτης προσέγγισης του κινδύνου αγοράς, αλλά δε θα πρέπει ποτέ οι τράπεζες 

να βασίζονται αποκλειστικά και μόνον σε αυτές. Αντιθέτως, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν και πιο επιτηδευμένες μεθόδους, όπως αυτές που στηρίζονται στη 

μέτρηση της Αξίας σε Κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου και το stress testing, οι οποίες 

αναπτύχθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύθηκαν οι τρεις 

προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των ελάχιστων απαιτούμενων κεφαλαίων που 

πρέπει να παρακρατεί ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου αγοράς. Σύμφωνα επομένως με τις απόψεις που εξέφρασε σε άρθρο του ο 

Κωνσταντίνος Στεφάνου, σύμβουλος στο Financial Sector Development Department 

της World Bank στην Ουάσιγκτον, ίσως η καλύτερη προσέγγιση είναι αυτή της από 

πριν δέσμευσης των απαιτούμενων κεφαλαίων (‘precommitment approach’) από 

πλευράς των τραπεζών. Αυτό γιατί, δεν υπάρχει ανάγκη οι εποπτικές αρχές να 

πιστοποιήσουν την ορθότητα των εκτιμήσεων των τραπεζών για τις δυνητικές τους 

απώλειες, απλώς αυτές θα επεμβαίνουν μόνο για να επιβάλλουν κυρώσεις στις 

τράπεζες ή για να τις υποχρεώσουν να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους, εάν διαπιστωθεί 

ότι τα κεφάλαια που παρακρατούν δεν είναι αρκετά για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο το πρόβλημα υφίσταται στο γεγονός ότι η 

προσέγγιση θεωρείται καινούρια και τα αποτελέσματα των κυρώσεων είναι ακόμα 
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αδόκιμα. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, αναλύονται οι τρόποι αντιστάθμισης 

του κινδύνου αγοράς τον οποίο αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

μέσω της χρησιμοποίησης της αγοράς των παραγώγων, όπως οι ανταλλαγές, τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι προθεσμιακές συμβάσεις και τα δικαιώματα 

προαίρεσης. 
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