
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ  
ΑΓΟΡΈΣ, ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ  

Βασίλειος Σωτηρόπουλος

Επιβλέπων καθηγητής: κ. Αχιλλέας Ζαπράνης, αναπληρωτής καθηγητής 

του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Θεσσαλονίκη 2009



Στη γυναίκα μου, Λυδία, 

που με ανέχτηκε και με βοήθησε  όλο αυτό το διάστημα



ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ – ΑΓΟΡΈΣ, ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

I

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ  
1. Εισαγωγή                                                                                                                        ....................................................................................................................  1  
2. Δομημένα και Συνθετικά Ομόλογα                                                                                ............................................................................  4  

 2.1 Ορισμός                                                                                                                   ...............................................................................................................  4  
 2.2 Απόδοση                                                                                                                  ..............................................................................................................  6  
 2.3 Κίνδυνος                                                                                                                ............................................................................................................  10  
 2.4 Πιστωτική Βαθμολόγηση                                                                                      ..................................................................................  12  

3. Δομημένα Ομόλογα με Συνδυασμό Παραγώγων                                                         .....................................................  16  
3.1  Υποκείμενο το ίδιο το ομόλογο                                                                             .........................................................................  16  

3.1.1 Ανακλήσιμο                                                                                                     ................................................................................................  16  
3.1.2 Επιστρέψιμο                                                                                                    ...............................................................................................  22  

3.2  Υποκείμενο χρεόγραφο του ιδίου εκδότη                                                             .........................................................  25  
3.2.1 Μετατρέψιμο                                                                                                   ..............................................................................................  25  

3.3  Υποκείμενο χρεόγραφο(α) τρίτου εκδότη ή δείκτης                                             .........................................  30  
3.3.1 Μεταβαλλόμενου επιτοκίου                                                                            ........................................................................  30  
3.3.2 Μεταβαλλόμενου κεφαλαίου                                                                          ......................................................................  38  
3.3.3 Ανταλλάξιμο                                                                                                    ................................................................................................  43  

4. Δομημένα Ομόλογα Τιτλοποιήσεων                                                                            ........................................................................  44  
4.1  Μηχανισμός Τιτλοποίησης                                                                                    ................................................................................  44  

4.1.1 Ο πάροχος                                                                                                        ....................................................................................................  45  
4.1.2 Ο εκδότης                                                                                                        ....................................................................................................  45  
4.1.3 Άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα                                                                          ......................................................................  48  
4.1.4 H διαδικασία της χρηματοοικονομικής μηχανικής                                         .....................................  49  
4.1.5 Σκοπιμότητα εκδόσεων τιτλοποίησης                                                             .........................................................  72  

4.2  Τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων                                                                     ................................................................  75  
4.3  Τιτλοποιήσεις εταιρικών χρεών                                                                            ........................................................................  80  
4.4  Λοιπές τιτλοποιήσεις                                                                                             .........................................................................................  80  
4.5  Αποτίμηση τιτλοποιήσεων                                                                                    ................................................................................  81  

5. Συνθετικά Ομόλογα                                                                                                      ..................................................................................................  85  
5.1  Πιστωτικά Παράγωγα                                                                                           .......................................................................................  85  

5.1.1 Συμφωνία Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης                                                ...........................................  86  
5.1.2 Παράγωγα Πιστωτικής Διαφοράς Επιτοκίου                                                  .............................................  87  
5.1.3 Συμφωνία Ανταλλαγής Κινδύνου Πτώχευσης                                                ...........................................  89  
5.1.4 Αποτίμηση πιστωτικών παραγώγων                                                               ...........................................................  94  

5.2  Συνθετικές τιτλοποιήσεις                                                                                      ..................................................................................  97  
6. Αγορές                                                                                                                        ...................................................................................................................  102  

6.1  Μέγεθος                                                                                                               ..........................................................................................................  102  
6.2  Διαπραγμάτευση                                                                                                  ..............................................................................................  104  
6.3  Προμηθευτές Τιμών                                                                                            ........................................................................................  105  
6.4  Δείκτες                                                                                                                 .............................................................................................................  106  

7. Μηχανισμός Επίδρασης Δομημένων Ομολόγων Στη Σημερινή Κρίση                     .................  109  
7.1  Η οικονομική συγκυρία της περιόδου 2002 - 2004                                            ........................................  109  
7.2  Σημείο καμπής - Η αύξηση των επιτοκίων                                                         ....................................................  110  
7.3  Κρίση στην αγορά κατοικιών και στεγαστικών δανείων                                    ................................  111  
7.4  Κρίση Ρευστότητας                                                                                             .........................................................................................  112  
7.5  Σημείο καμπής - Υποβαθμίσεις πιστοληπτικής βαθμολόγησης                          ......................  114  
7.6  Χρηματοπιστωτική κρίση                                                                                   ...............................................................................  116  



ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ – ΑΓΟΡΈΣ, ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

II

7.7  Νέμεσις                                                                                                                ............................................................................................................  117  
7.8  Οικονομική κρίση                                                                                               ...........................................................................................  118  

8. Συμπεράσματα                                                                                                            ........................................................................................................  120  
 Βιβλιογραφία                                                                                                                 .............................................................................................................  124  



ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ – ΑΓΟΡΈΣ, ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ

ΣΎΝΟΨΗ

ΣΎΝΟΨΗ  
Στο παρόν μεταπτυχιακό περιγράφονται οι διάφοροι τύποι δομημένων και συνθετικών 

ομολόγων. Αρχικά ορίζεται η έννοια του απλού, του δομημένου και του συνθετικού  

ομολόγου.  Μετά  τον  καθορισμό  των  βασικών  εννοιών  που  χρησιμοποιούνται  στη  

μελέτη  αυτή,  έπεται  η  περιγραφή  των  συνηθέστερων  περιπτώσεων  δομημένων  και  

συνθετικών  ομολόγων,  με  παραδείγματα  από  την  ελληνική  διατραπεζική  

πραγματικότητα.  Ειδική  βαρύτητα  δίνεται  στην  υποκατηγορία  των  δομημένων 

ομολόγων  τιλτοποίησης  και  στην  παρουσίαση  του  χρηματοοικονομικού  μηχανισμού  

αυτής.   Επιπλέον,  παρουσιάζεται  η  διαδικασία  διαπραγμάτευσης,  εκκαθάρισης  και  

φύλαξης των προϊόντων αυτών, όπως και οι συνθήκες δημοσίευσης των τιμών τους.  

Ακόμα, δίδονται στοιχεία για το μέγεθος των σχετικών διατραπεζικών αγορών και για  

τους εξειδικευμένους δείκτες. Τέλος, επιχειρείται η ανάλυση του ρόλου των δομημένων 

και συνθετικών ομολόγων στην μετάβαση της κρίσης της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ 

στην παγκόσμια οικομομική κρίση των ημερών μας.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ  
Ο όρος δομημένα ομόλογα έγινε γνωστός στην ελληνική κοινή γνώμη με αναπάντεχο τρόπο 

το Μάρτιο του 2007. Με βάση τα δημοσιεύματα της εποχής εκείνης1, αρκετά ασφαλιστικά 

ταμεία τοποθέτησαν μέρος των διαθεσίμων τους αγοράζοντας δομημένα ομόλογα έκδοσης 

του Ελληνικού Δημοσίου, με τρόπο που ελέγχεται για την διαφάνεια και τη νομιμότητά του. 

Οι επενδύσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο πολιτικής έντασης και αφορμή διοικητικής, 

δικαστικής και κοινοβουλευτικής έρευνας. Μάλιστα οι συναλλαγές αυτές προκάλεσαν και 

την αναστολή λειτουργίας μίας χρηματιστηριακής εταιρείας και την επιβολή προστίμων σε 

δύο τράπεζες2. Τα εν λόγω ομόλογα, λοιπόν, χαρακτηρίστηκαν μεταξύ άλλων ως «τοξικά», 

«αμαρτωλά» και «υψηλού κινδύνου» και εν τέλει προκάλεσαν την επιβολή περιορισμών 

από πλευράς της Κυβέρνησης στην επένδυση των διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων 

σε «παράγωγα ομολόγων»3. Η σχετικές ανακρίσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, όμως το 

πρόβλημα εντοπίζεται μάλλον στον τρόπο που διακινήθηκαν αυτά το «αμαρτωλά» ομόλογα 

και όχι στα προϊόντα αυτά καθαυτά.

Με την εργασία αυτή θα γίνει μία απόπειρα ορισμού και παρουσίασης των παρεξηγημένων 

αυτών  επενδυτικών  επιλογών,  παρουσίασης  των  διεθνών  αγορών  στις  οποίες 

διαπραγματεύονται  και  τέλος  περιγραφής  του  μηχανισμού  που  οδήγησε  από  μία 

περιορισμένη αναταραχή στην  αγορά των δομημένων ομολόγων στην  τρέχουσα διεθνή 

οικονομική κρίση.

Η  εργασία  διαφοροποιείται  από  τη  βιβλιογραφία  διότι  δεν  έχει  θεωρητικό 

προσανατολισμό.  Επιχειρείται  να  επικεντρωθεί  στις  πρακτικές  πτυχές  του  θέματος, 

αποφεύγοντας τις θεωρητικές αποδείξεις και τα μαθηματικά μοντέλα που τις ακολουθούν. 

Αντί αυτού, χρησιμοποιούνται απλά πραγματικά παραδείγματα από την πράξη των διεθνών 

αγορών τα  οποία υποστηρίζουν  τα  ισχυριζόμενα εντός  της  εργασίας.  Τα  παραδείγματα 

αυτά,  έγινε  προσπάθεια  να  σχετίζονται  ή  και  να  αντλούνται  από  την  ελληνική 

1 Εφημερίδα  “Καθημερινή”,  Έναρξη  απολογιών  για  το  δομημένα  ομόλογα,  Αθήνα  8/5/2008, 
Εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής”,  Η πιστωτική κρίση τσακίζει  τα δομημένα ομόλογα, 
Αθήνα 25/8/2008,  Εφημερίδα “Το Βήμα”, Τα «τοξικά δομημένα» χάνουν 240 εκατ.  ευρώ, Αθήνα 
12/10/2008, Ιστοσελίδα “Capital.gr”, Σε τέσσερα δομημένα ομόλογα έχει επενδύσει και η ΑΕΔΑΚ του 
ΙΚΑ, Αθήνα, 19/6/2007, Εφημερίδα “Το Πρώτο Θέμα”, Πρόταση για Εξεταστική για τα δομημένα από 
το ΠΑΣΟΚ, Αθήνα 16/4/2008 
2 Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς  ΝΠΔΔ,  Δελτίο  Τύποι  424-23.4.2007,   Δελτίο  Τύπου  423-18.4.2007, 
Εφημερίδα  “Ελεύθερος  Τύπος”,  Πρόστιμα  σε  δύο  τράπεζες  για  τα  δομημένα  ομόλογα,  Αθήνα 
31/5/2007
3 Εφημερίδα “Μακεδονία”, Μαχαίρι στα δομημένα, 8/6/2007
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πραγματικότητα. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτό είναι για να γίνει σαφές ότι τα δομημένα 

και  συνθετικά  ομόλογα  δεν  είναι  κάτι  ξένο  προς  την  ελληνική  τραπεζική  και 

χρηματιστηριακή κοινότητα.   Το αντίθετο μάλιστα αποτέλεσαν στο πρόσφατο παρελθόν 

μοχλό ανάπτυξης του κλάδου και εμμέσως της εθνικής οικονομίας και όχι πηγή τοξικότητας 

και άλλων δεινών.

Η βασικές πηγές των δεδομένων της παρούσης είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινότητα των εξειδικευμένων επαγγελματιών που τελικά χειρίζονται τα δομημένα 

και συνθετικά ομόλογα. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτό είναι για να γίνει όσο το δυνατό πιο 

ακριβής μεταφορά της πραγματικής κατάστασης των αγορών και για να δοθεί μία σχετικά 

ρεαλιστική εικόνα των προϊόντων, των αγορών διαπραγμάτευσης αλλά και των επαγωγικών 

διαδικασιών που οδήγησαν στην τρέχουσα οικονομική κρίση.

Η παρουσίαση της κρίσης γίνεται από την οπτική γωνία των δομημένων και συνθετικών 

ομολόγων  και  όχι  από  αυτή  των  νομοθετικών  και  οικονομικών  πρωτοβουλιών  ή  των 

μακροοικονομικών αναλύσεων και προβλέψεων. Σε κάθε φάση της κρίσης επιχειρείται να 

αναδειχθεί ο ρόλος των προϊόντων αυτών, αλλά και οι επιπτώσεις σε αυτά.

Επίσης, με την εργασία αυτή, έγινε μία προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ελληνική ορολογία 

και όχι αγγλική. Στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιείται η υφιστάμενη ελληνική ορολογία 

ως ένα βαθμό, αλλά και  προτείνεται σε μερικές περιπτώσεις καινούργια, πιο ακριβής κατά 

τη γνώμη του γράφοντα.

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το κεφάλαιο 2. Στο 

κεφάλαιο αυτό γίνονται ορισμοί γενικά για τα ομόλογα και ειδικά για τα δομημένα και 

συνθετικά  ομόλογα.  Επίσης,  γίνεται  μία  σύντομη,  πρακτική  και  απλή  προσέγγιση  του 

ορισμού,  των  συνισταμένων  και  της  πρακτικής  χρησιμοποίησης  των  αποδόσεων  των 

ομολόγων,  του  κινδύνου  των  ομολόγων  αλλά  και  της  διαδικασίας  πιστοληπτικής 

βαθμολόγησής τους.

Το  δεύτερο  μέρος  της  εργασίας  αναφέρεται  αποκλειστικά  στην  περιγραφή  δομημένα 

ομόλογα και περιλαμβάνει τα κεφάλαια 3 και 4. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται μία πιο αναλυτική 

περιγραφή εκείνων των ειδών των δομημένων ομολόγων που ανήκουν στην υποκατηγορία 

των  δομημένων  ομολόγων  που  προκύπτουν  από  συνδυασμό  ομολόγου  με 

χρηματοοικονομικά παράγωγα. Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ανακλήσιμα, 

τα  επιστρέψιμα,  μετατρέψιμα,  το  ομόλογα  μεταβαλλόμενου  επιτοκίου,  τα  ομόλογα 

μεταβαλλόμενου κεφαλαίου και τα ανταλλάξιμα ομόλογα. Επίσης, γίνεται μία αναφορά στη 

διαδικασία  αποτίμησης  των  προϊόντων  αυτών.  Για  τα  προϊόντα  αυτά  δίνονται 
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παραδείγματα ελληνικών εκδόσεων. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μία αναλυτική περιγραφή της 

δεύτερη υποκατηγορίας δομημένων ομολόγων, τα ομόλογα τιτλοποιήσεων. Στο κεφάλαιο 

αυτό  πρώτα  γίνεται  μία  απόπειρα  απλής,  σύντομης  και  πρακτικής  περιγραφής  της 

διαδικασίας  τιτλοποιήσεως,  των  εμπλεκόμενων  φορέων,  των  χρηματοοικονομικών 

μηχανισμών  που  χρησιμοποιούνται  στη  δόμηση  των  χρεογράφων  τιτλοποιήσεων,  των 

διαδικασιών επαύξησης της πιστοληπτικής βαθμολόγησης αλλά και της σκοπιμότητας της 

έκδοσής  τους.  Η  περιγραφή υποστηρίζεται  από πρακτικά  παραδείγματα.  Στην  συνέχεια 

ακολουθεί μία αντίστοιχη περιγραφή των διαφορετικών ειδών ομολόγων τιτλοποιήσεων 

που εκδίδονται (τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων, εταιρικών χρεών, δανείων με ενέχυρο 

κατοικία,  φοιτητικών  δανείων,  πιστωτικών  καρτών,  λοιπών  απαιτήσεων)  και  στο  τέλος 

γίνεται μία αναφορά στο μηχανισμό αποτίμησης των τιτλοποιήσεων.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει το κεφάλαιο 5 και αναφέρεται στα συνθετικά ομόλογα. Στην 

κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνονται  τα  πιστωτικά  παράγωγα  (συμφωνίες  ανταλλαγής 

συνολικής απόδοσης, κινδύνου πτώχευσης και παράγωγα πιστωτικής διαφοράς επιτοκίου) 

και οι συνθετικές τιτλοποιήσεις. Επίσης, γίνεται μία αναφορά στη διαδικασία αποτίμησης 

των πιστωτικών παραγώγων.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει το κεφάλαιο 6 και σε αυτό περιγράφεται ο τρόπος με τον 

οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και φύλαξη των δομημένων και συνθετικών 

ομολόγων. Επίσης, παρουσιάζεται το οικονομικό μέγεθος των αντίστοιχων αγορών. Ακόμη, 

γίνεται  μία  αναφορά  στο  πρόβλημα  της  εξεύρεσης  των  τιμών  της  αγοράς  συνθετικών 

ομολόγων και των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί προς επίλυσή τους. Τέλος, γίνεται μία 

αναφορά στους δείκτες δομημένων και συνθετικών ομολόγων.

Το πέμπτο μέρος περιλαμβάνει το κεφάλαιο 7. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία απόπειρα να 

εντοπιστεί ο ρόλος των δομημένων και συνθετικών ομολόγων στην εξέλιξη της τρέχουσας 

οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο μηχανισμό που διόγκωσε την 

κρίση  στην  αγορά  κατοικιών  και  στεγαστικών  δανείων  των  ΗΠΑ  σε  μία  παγκόσμια 

οικονομική κρίση. Επίσης,  γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και γεγονότα 

που σημάδεψαν τον χρηματοοικονομικό κλάδο και γίνεται μία προσέγγιση της οικονομικής 

ζημίας  που  προκλήθηκε  από  τις  διαγραφές  και  τις  αποτιμήσεις  των  δομημένων  και 

συνθετικών ομολόγων στις εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου, διεθνώς.
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2. ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΆ ΟΜΌΛΟΓΑ  

2.1 Ορισμός

Προκειμένου να οριστεί η έννοια του δομημένου ή του συνθετικού ομολόγου, θα πρέπει 

πρώτα να οριστεί η γενικότερη έννοια του ομολόγου.

Ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο που αντιπροσωπεύει χρηματικό ποσό που χορηγήθηκε ως 

δάνειο από το κάτοχο του ομολόγου στον εκδότη του, υπό τους όρους που αναγράφονται 

πάνω  σε  αυτό.  Υπό  την  αντίστροφη  οπτική  γωνία,  το  ομόλογο  ενσωματώνει  έντοκη 

απαίτηση του κατόχου κατά του εκδότη.4 

Το ομόλογο ή καλύτερα το ομολογιακό δάνειο είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη εργαλεία 

που διαθέτει ένα κράτος, ένας δήμος, μία επιχείρηση ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο 

για  τη  μακροχρόνια  χρηματοδότηση  των  δραστηριοτήτων  του.  Υπό  αυτό  το  πρίσμα,  η 

αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ομολόγων αποτελεί  βασικό μέλημα των εκδοτών – 

δανειζόμενων  προσώπων.  Βέβαια  αποτελεσματική  χρήση  σημαίνει  ότι  οι  εκδότες 

ικανοποιούν  τις  ανάγκες  χρηματοδότησής  τους,  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  οι  κάτοχοι  – 

επενδυτές να ικανοποιούν τις επενδυτικές του ανάγκες. Σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν 

αδύνατη  η  προσέλκυση  επενδυτών  στα  ομόλογα.  Στα  πλαίσια  αυτής  της  ισορροπίας 

χρηματοδοτικών και  επενδυτικών αναγκών αναπτύσσονται  διάφορες  παραλλαγές  στους 

όρους των ομολογιακών δανείων.

Η  πιο  απλή  μορφή  των  όρων  ενός  ομολογιακού  δανείου  περιλαμβάνει  την  εφάπαξ 

επένδυση (είσπραξη δανείου) την τακτική είσπραξη (καταβολή) των τόκων, που είναι είτε 

σταθεροί είτε μεταβάλλονται με βάση κάποιο δείκτη αναφοράς πλέον σταθερό περιθώριο 

(συνήθως Libor ή  Euribor), και την εφάπαξ επιστροφή (πληρωμή) του αρχικού κεφαλαίου 

(δανείου).  Σε περίπτωση μάλιστα που ο εκδότης δεν είναι  ικανός να ανταποκριθεί  στις 

υποχρεώσεις  του  ο  κάτοχος  του  ομολόγου  έχει  ενοχικό  δικαίωμα  στην  περιουσία  του 

εκδότη, με προτεραιότητα σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια του εκδότη, ως δανειστής. Για να 

αποφευχθεί – το δυνατόν – η δυσμενής αυτή κατάσταση, οι κάτοχοι μπορούν επιβάλλουν 

περιορισμούς στην επιχειρηματική δράση του εκδότη ή ειδικές εγγυήσεις που συνήθως 

συνίστανται στην απόκτηση πρώτου ενοχικού δικαιώματος σε συγκεκριμένα περιουσιακά 

στοιχεία (συνήθως ακίνητα) του εκδότη.5 

4 Γ.Λαζαρίδης και Δ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Τέυχος Δ, Κεφάλαιο 4, 2006
5 J Tirole, The Theory of Corporate Finance, §2.3, Princeton University Press, 2006
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Τα ομόλογα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι τα απλά ομόλογα. Στην προσπάθεια 

όμως  της  προσέλκυσης  επενδυτών  στα  ομόλογα  και  της  ισορροπίας  χρηματοδοτικών 

αναγκών των εκδοτών και επενδυτικών αναγκών των κατόχων, έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

παραλλαγές στους όρους των εκδόσεων ομολογιακών δανείων, σε σχέση με αυτούς που 

περιγράφηκαν παραπάνω. Οι εκδόσεις αυτές εντάσσονται σε δύο οικογένειες προϊόντων, 

τα δομημένα και τα συνθετικά ομόλογα.

Δομημένο ομόλογο είναι ένα απλό ομόλογο το οποίο έχει συνδυαστεί, μέσα από κάποιο 

μηχανισμό, με κάποια άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν 

μεταβληθεί αμετάκλητα οι χρηματικές ροές ή/και ο κίνδυνος του.6

Συνθετικό ομόλογο προκύπτει από το άνοιγμα μίας θέσης σε παράγωγα προϊόντα, η οποία 

θέση έχει χρηματικές ροές και προφίλ κινδύνου αντίστοιχο με ενός ομολόγου7.

Ένα δομημένο ομόλογο περιέχει δύο τμήματα που συνδυάζονται, το ομόλογο και τα άλλα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει ένα απλό ομόλογο του εκδότη. 

Το  δεύτερο  τμήμα  περιλαμβάνει  θέση  σε  κάποιο  παράγωγο  προϊόν  ή  κάποιο 

χαρτοφυλάκιο. Παραδείγματα τέτοιων ομολόγων είναι τα ανακλήσιμα, τα επιστρέψιμα, τα 

μετατρέψιμα, τα ανταλλάξιμα, τα ομόλογα μεταβλητού επιτοκίου, ομόλογα με συμφωνίες 

ανταλλαγής  πιστωτικού  κινδύνου,  τα  ομόλογα  με  δικαιώματα  επί  χαρτοφυλακίων  ή 

δεικτών  (μετοχών,  ομολόγων,  συμφωνιών  ανταλλαγής  πιστωτικού  κινδύνου), 

συναλλαγματικών  ισοτιμιών  και  εμπορευμάτων,  τα  ομόλογα  των  τιτλοποιήσεων,  τα 

αποκομμένα  ομόλογα  κα.  Οι  κατηγορίες  αυτές  θα  παρουσιαστούν  πιο  αναλυτικά  στο 

δεύτερο και στο τρίτο μέρος.

Ο διαχωρισμός των δομημένων ομολόγων στα συστατικά του μπορεί να γίνει  μόνο για 

λόγους  κατανόησης  και  αποτίμησης,  σε  θεωρητικό  επίπεδο.  Στην  πράξη  τα  δομημένα 

ομόλογα  αποτελούν  μία  οντότητα,  που  δεν  μπορεί  να  διαχωριστεί.  Πιο  συγκεκριμένα, 

στους  όρους  του  ομολογιακού  δανείου  αναφέρεται  ότι  οι  καταβολές  τόκων  ή/και  η 

επιστροφή  του  κεφαλαίου  εξαρτώνται  από  την  πορεία  κάποιου  παραγώγου  ή 

χαρτοφυλακίου. Επομένως δεν είναι δυνατή η διάσπαση ενός δομημένου ομολόγου στα 

συστατικά του, παρά μόνο το άνοιγμα θέσεων αντιστάθμισης έναντι του παραγώγου ή του 

χαρτοφυλακίου αυτού.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τα δομημένα ομόλογα είναι μία αρκετά ανομοιογενής 

οικογένεια επενδυτικών προϊόντων. Πρακτικά είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκδότη και 

6 Banks 2007, Κεφάλαιο 1
7 Banks 2007, Κεφάλαιο 1
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του  επενδυτή  να  καθορίσουν  τους  όρους  της  κάθε  έκδοσης,  επομένως  παρέχεται 

εξαιρετικά μεγάλη ευελιξία στο σχεδιασμό των δομημένων ομολόγων, για να μπορούν να 

ικανοποιούν εξατομικευμένες ανάγκες των εκδοτών και των επενδυτών.

Από  την  άλλη  πλευρά,  η  τοποθέτηση  σε  ένα  συνθετικό  ομόλογο  είναι  διαφορετική 

διαδικασία. Ο επενδυτής που ανοίγει συνθετική θέση σε κάποιο ομόλογο, δεν αγοράζει το 

ομόλογο αυτό, αλλά μόνο ανοίγει θέση σε παράγωγα προϊόντα. Η πιο συνήθης συνθετική 

θέση είναι η συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου πτώχευσης.. Η συνθετική θέση σε ομόλογο 

έχει  τα  ίδια  χαρακτηριστικά με  την αγορά του αντίστοιχου φυσικού ομολόγου (τακτική 

είσπραξη τόκων, είσπραξη κεφαλαίου στη λήξη, έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη), 

δεν απαιτεί όμως αναγκαστικά επένδυση κεφαλαίου. Τα προϊόντα αυτά θα παρουσιαστούν 

στο τέταρτο μέρος

2.2 Απόδοση

Η απόδοση ενός ομόλογου μπορεί να υπολογιστεί ως απόλυτο μέγεθος ή ως διαφορά από 

το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση είναι συνδεδεμένη με την τιμή 

του ομολόγου. Γνωρίζοντας την τιμή υπολογίζεται η απόδοση και αντιστρόφως. Η τιμή ενός 

ομολόγου αναφέρεται  στις  αγορές ως η τρέχουσα αξία του για  κάθε 100 νομισματικές 

μονάδες  ονομαστικής  αξίας.  Η  τιμή  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  από  100,  εφόσον  το 

ονομαστικό επιτόκιο είναι μικρότερο από το τρέχον, ή μεγαλύτερη από 100, εφόσον το 

ονομαστικό επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από το τρέχον.

Πιο  αναλυτικά,  η  πρώτη  περίπτωση  υπολογισμού  της  απόδοσης  περιλαμβάνει  τη 

διαδικασία  προσδιορισμού  του  επιτοκίου  που  αν  χρησιμοποιηθεί  ως  συντελεστής 

προεξόφλησης, εξισώνει της προεξοφλημένες μελλοντικές χρηματικές ροές του ομολόγου 

με την τρέχουσα τιμή του στην αγορά8.  Αυτή ονομάζεται απόδοση στη λήξη. Η δεύτερη 

περίπτωση χρησιμοποιείται στη συγκριτική αξιολόγηση των ομολόγων και απομονώνει το 

κομμάτι της απόδοσης που αντανακλά τις ιδιαιτερότητες κάθε συγκεκριμένου ομολόγου 

και όχι τη γενική κατάσταση της αγοράς. Η απόδοση ενός ομολόγου συνήθως αναφέρεται 

ως η διαφορά της απόδοσης του ομολόγου από την απόδοση ενός επιτοκίου αναφοράς της 

ίδιας  διάρκειας9.  Στην  πράξη  χρησιμοποιούνται  διάφοροι  τύποι  διαφοράς  απόδοσης.  Η 

επιλογή του επιτοκίου αναφοράς και ο τρόπος υπολογισμού καθορίζει και τον τύπο της 

διαφοράς απόδοσης.

8 Hull 2003, σελίδες 94-96
9 M. Choudhry, The Credit Default Swap Basis, pp 37-45, Bloomberg Press, 2006  
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Ο πιο απλός τύπος είναι απλά ή διαφορά ανάμεσα στην απόδοση στη λήξη του ομολόγου 

με την απόδοση στη λήξη του ομολόγου αναφοράς με την πλησιέστερη λήξη. Για τη ζώνη 

του Ευρώ ως ομόλογο αναφοράς χρησιμοποιείται  συνήθως το ομόλογο του Γερμανικού 

Δημοσίου με την πλησιέστερη λήξη. Η διαφορά αυτή ονομάζεται απλά spread.

Πιο ακριβής τύπος είναι η διαφορά ανάμεσα στην απόδοση στη λήξη του ομολόγου με την 

απόδοση στη λήξη του ομολόγου αναφοράς, υπολογισμένη με την μέθοδο της παρεμβολής 

για την ίδια ακριβώς λήξη. Η διαφορά αυτή ονομάζεται G-spread.

Ένας ακόμη τύπος που χρησιμοποιείται είναι η διαφορά ανάμεσα στην απόδοση στη λήξη 

του  ομολόγου  με  το  επιτόκιο  ανταλλαγής  επιτοκίου,  του  αντίστοιχου  νομίσματος, 

υπολογισμένο με την μέθοδο της παρεμβολής για την ίδια ακριβώς λήξη. Στην ζώνη του 

Ευρώ το  επιτόκιο  αυτό  είναι  το  Euro Swap,  το  οποίο  αποτελεί  και  το  βασικό  επιτόκιο 

αναφοράς του Ευρώ10. Η διαφορά αυτή ονομάζεται I-spread. Αντίστοιχα, υπολογίζεται και 

το  D-Spread σε  σχέση  με  το  ανταλλαγής  επιτοκίου  του  αντίστοιχου  νομίσματος, 

υπολογισμένο με την μέθοδο της παρεμβολής για την ίδια ακριβώς διάρκεια (duration).

Ένας  πιο  εξελιγμένος  τύπος  διαφοράς  είναι  ο  ASW-spread (Asset Swap Spread).  Αυτός 

υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο κυμαινόμενο επιτόκιο του ομολόγου σε δομημένη 

μορφή (αφού αυτό έχει μετατραπεί από σταθερού επιτοκίου σε κυμαινόμενου επιτοκίου, 

συνδυαζόμενο  με  συμφωνία  ανταλλαγής  επιτοκίου),  με  την  απόδοση  στη  λήξη  του 

επιτοκίου αναφοράς του αντίστοιχου νομίσματος (για τη ζώνη του Ευρώ το  Euro Swap) 

υπολογισμένο με την μέθοδο της παρεμβολής για την ίδια ακριβώς λήξη.

Ο πιο διαδεδομένος τύπος διαφοράς απόδοσης είναι το  Z-spread.  Το  Z-spread είναι το 

επιτόκιο που θα πρέπει να προστεθεί στην καμπύλη zero (αποδόσεων των ομολόγων χωρίς 

κουπόνι), έτσι ώστε η προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών ροών του ομολόγου να 

ισούται με την τρέχουσα τιμή του στην αγορά. Το Z-spread θεωρείται ανώτερο από όλα τα 

προηγούμενα διότι χρησιμοποιεί ολόκληρη την καμπύλη των επιτοκίων και αποφεύγει τον 

υπολογισμό  της  απόδοσης  στη  λήξη  του  ομολόγου.  Στην  ευρωζώνη  η  καμπύλη  zero 

συνήθως συνάγεται από την καμπύλη του Euro swap.

Σε κάθε περίπτωση,  για να γίνει  εύκολη η σύγκριση των αποδόσεων των ομολόγων, οι 

εκδότες κατατάσσονται ανάλογα με τη δραστηριότητά τους σε κρατικούς, βιομηχανικούς, 

τράπεζες, χρηματοοικονομικούς κτλ και ανάλογα με την πιστοληπτική βαθμολογία τους.

10 E. Remolona P. Wooldridge, The Euro Interest Rate Swap Market, BIS Quarterly Review, March 2003
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Συνοψίζοντας λοιπόν την απόδοση του ομολόγου και τις διαφορές απόδοσης από επιτόκια 

αναφοράς,  η  Εικόνα 1 παρουσιάζει  τη  βασική μάσκα παρακολούθησης των τιμών ενός 

ομολόγου,  όπως  τη  βλέπει  ένας  διαπραγματευτής  ή  ένας  διαχειριστής  της  αγοράς 

ομολόγων στην πράξη.

Εικόνα  1 Η  μάσκα  παρακολούθησης  των  τιμών  ενός  ομολόγου  στο  σύστημα  Bloomberg 
Professional ™. Πηγή Bloomberg

Στο  συγκεκριμένο  παράδειγμα  χρησιμοποιήθηκε  το  τρέχον  –  κατά  την  ώρα  λήψης  της 

εικόνας – 10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου (GGB λήξης 20/7/2018, με κουπόνι 4,6% 

σταθερό). Η πιστοληπτική βαθμολογία του εκδότη είναι A1, A και A από τους Moody’s, S&P 

και  Fitch αντίστοιχα.  Το  ομόλογο  αναφοράς  του  συγκεκριμένου  ομολόγου  είναι  το 

αντίστοιχο του Γερμανικού Δημοσίου με την πλησιέστερη λήξη (DBR λήξης 4/1/2018 με 

κουπόνι 4%). Η τιμή του ελληνικού ομολόγου είναι 95,115 (για ονομαστική αξία 100) που 

σημαίνει απόδοση στη λήξη 5,255%, ενώ του γερμανικού 108,1034 που σημαίνει απόδοση 

στη λήξη 2,964%. Επομένως το spread είναι 229,10 μονάδες βάσης (2,291%), το  G-spread 

227.22 μονάδες βάσης, το I-spread 147,30 μονάδες βάσης, το ASW-spread 138,46 μονάδες 

βάσης και το Z-spread 148.53 μονάδες βάσης. Είναι φανερό ότι οι αριθμοί αυτοί δεν δίνουν 

καμία εικόνα από μόνοι τους. Για να έχουν αξία οι αριθμοί αυτοί συγκρίνονται διαχρονικά 

(Εικόνα  2),  αλλά  και  στατικά  με  ομόλογα  από  εκδότες  με  ίδια  δραστηριότητα  και  με 

κοντινές λήξεις (Εικόνα 3).
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Εικόνα 2 Η διαχρονική εξέλιξη του Z-spread το τρέχοντας – κατά τη λήψη της εικόνας – 10ετούς 
ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου στο σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Εικόνα 3 Τα spreads των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ευρώπης κατά τη λήψη της εικόνας, στο 
σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Τέλος, ειδικά για τα δομημένα ομόλογα υπάρχει και το OAS (Option Adjusted Spread). Το 

OAS είναι το Z-spread το οποίο όμως απομονώνει την επίδραση των διαφόρων παραγώγων 

που  είναι  ενσωματωμένα  σε  ένα  δομημένο  ομόλογο.  Με  τον  τρόπο  αυτό  μπορεί  ένα 

δομημένο  ομόλογο  να  συγκριθεί  με  ένα  απλό  ομόλογο  και  να  αποτιμηθεί  η  αξία  των 
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ενσωματωμένων παραγώγων χωριστά.  Για τον υπολογισμό του  OAS υπάρχουν διάφορα 

μαθηματικά  μοντέλα,  από τα  οποία ένα από το  πιο  διαδεδομένα στην  πράξη  είναι  το 

λογάριθμο-κανονικό  μοντέλο  των  Black-Derman-Toy11,  το  απλό  λογάριθμο-κανονικό 

μοντέλο.

Όλοι οι παραπάνω τύποι διαφορών αποδόσεων είναι ένα μέτρο σύγκρισης των αποδόσεων 

ομολόγων αλλά και  ένα υπονοούμενο μέτρο του ιδιαίτερου (πιστωτικού)  κινδύνου που 

συνεπάγεται η αγορά ενός συγκεκριμένου ομολόγου.

2.3 Κίνδυνος

Η  επένδυση  σε  ένα  τυχαίο  ομόλογο  περιέχει  οικονομικό  κίνδυνο.  Ο  κίνδυνος  αυτός 

υφίσταται διότι δεν είναι γνωστή με απόλυτη βεβαιότητα η τελική απόδοση του ομολόγου, 

η οποία μπορεί και να είναι αρνητική (ζημία). Η απόδοση συνίσταται στις εισπράξεις από 

τόκους συν ή πλην τα κεφαλαιακά κέρδη από τη μεταβολή της τιμής του ομολόγου. Όσο 

μεγαλύτερη η μεταβλητότητα των παραμέτρων αυτών, τόσο πιο ασαφές είναι το τελικό 

αποτέλεσμα της επένδυσης σε ένα ομόλογο και επομένως τόσο πιο μεγάλος ο κίνδυνος της 

επένδυσης. Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος είναι αποτέλεσμα της αβεβαιότητας12:

• για την εξέλιξη της ικανότητας του εκδότη να ανταπεξέλθει πλήρως και εγκαίρως 

στις υποχρεώσεις του (τόκοι και κεφάλαιο)– Πιστωτικός κίνδυνος

• για  την  εξέλιξη  των αγορών που  επηρεάζουν  την  τρέχουσα τιμή του  ομολόγου 

(μεταβολές  στην  καμπύλη  των  επιτοκίων  ή  σε  τιμές  των  παραγώγων  που 

εμπεριέχονται σε δομημένα ομόλογα) – Κίνδυνος Αγοράς

• για την δυνατότητα ρευστοποίησης του ομολόγου, χωρίς σημαντική μεταβολή στην 

τιμή του – Κίνδυνος ρευστότητας

• για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πληροφόρησης, αποτίμησης, λήψης 

απόφασης και εκτέλεσης συναλλαγών του επενδυτή – Λειτουργικός κίνδυνος

Ο  βασικός  λόγος  που  αναζητώνται  τα  αίτια  του  κινδύνου,  είναι  για  γίνει  δυνατή  η 

αντιστάθμισή  τους.  Υπό  αυτό  το  πρίσμα  ο  οικονομικός  κίνδυνος  από  την  αγορά  ενός 

ομολόγου μπορεί να αναλυθεί ως εξής13:

11 F. Black E. Derman W Toy, A One-factor Model of Interest Rates and Its Application to Treasury 
Bond Options, Financial Analysts Journal, January-February 1990
12 Banks 2007, Κεφάλαιο 2
13 Das 2005, § 1.2
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• Κίνδυνος επιτοκίου: Προκύπτει  από ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων μετά την 

αγορά του ομολόγου και έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση της τιμής του. Ο κίνδυνος 

αυτός αντισταθμίζεται με συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίου

• Κίνδυνος συναλλάγματος: Προκύπτει από ενδεχόμενη μείωση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του νομίσματος στο οποίο γίνονται οι πληρωμές του ομολόγου μετά την 

αγορά  του  και  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  πτώση  της  τιμής  του  σε  όρους  του 

νομίσματος βάσης του επενδυτή. Ο κίνδυνος αυτός αντισταθμίζεται με συμφωνία 

ανταλλαγής συναλλάγματος

• Κίνδυνος  πτώχευσης:  Προκύπτει  από  αδυναμία  του  εκδότη  να  πληρώσει  τις 

υποχρεώσεις  του.  Ο  κίνδυνος  αυτός  αντισταθμίζεται  με  συμφωνία  ανταλλαγής 

πιστωτικού κινδύνου

• Κίνδυνος από ενσωματωμένα δικαιώματα: Προκύπτει από τυχόντα ενσωματωμένα 

δικαιώματα. Ο κίνδυνος αυτός αντισταθμίζεται κατά περίπτωση (πχ δικαιώματα επί 

συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου κα)

Επίσης, η ανάλυση του οικονομικού κινδύνου ενός ομολόγου συχνά στην πράξη γίνεται (α) 

σε  κίνδυνο  πτώχευσης  του  συγκεκριμένου  εκδότη,  (β)  σε  κίνδυνο  προσαύξησης  της 

διαφοράς, από επιτόκιο αναφοράς, του επιτοκίου που δανείζονται γενικά οι εκδότες με την 

ίδια πιστοληπτική βαθμολογία με αυτήν που  έχει λάβει ο συγκεκριμένος εκδότης και (γ) σε 

κίνδυνο υποβάθμισης της πιστοληπτικής βαθμολογίας του συγκεκριμένου εκδότη. Με τον 

τρόπο  αυτό  είναι  πιο  εύκολη  η  παρακολούθηση  της  συγκριτικής  απόδοσης  του  κάθε 

ομολόγου με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς14. Οι συνιστώσες (α) και (γ) αποτελούν 

τον πιστωτικό κίνδυνο, ενώ η συνιστώσα (β) αποτελεί τον κίνδυνο αγοράς. Περισσότερες 

λεπτομέρειες  για την πιστοληπτική βαθμολόγηση παρουσιάζονται  στην παράγραφο 2.4, 

που ακολουθεί.

Γενικότερα, ο κάτοχος ενός δομημένου ομολόγου είναι εκτεθειμένος σε διαφορετικό είδος 

κινδύνου σε σχέση με ένα απλό ομόλογο του ίδιου εκδότη και της ίδιας διάρκειας. Αυτό 

συμβαίνει  επειδή  η  αναμενόμενη  απόδοση  του  δομημένου  ομολόγου  εκτός  από  τον 

κίνδυνο του απλού ομολόγου εμπεριέχει και τον κίνδυνο των άλλων παραγώγων προϊόντων 

ή του χαρτοφυλακίου που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό. Η μεταβολή αυτή του κινδύνου δεν 

συνεπάγεται  αύξηση  του,  συνεπάγεται  όμως  αντίστοιχη  μεταβολή  της  αναμενόμενης 

απόδοσης του ομολόγου. Επομένως, ένα δομημένο ομόλογο μπορεί να έχει μεγαλύτερο ή 

14 F. Fabozzi, Fixed Income Securities, John Wiley & Sons Inc, 2002
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μικρότερο συνολικό κίνδυνο από ότι  ένα απλό ομόλογο του ίδιου εκδότη και  της  ίδιας 

διάρκειας, αλλά θα έχει και μεγαλύτερη ή μικρότερη αναμενόμενη απόδοση αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως,  ο  κάτοχος είναι  εκτεθειμένος στον οικονομικό κίνδυνο του 

ομολόγου. Η επενδυτική απόφαση του κατόχου συνίσταται στην εκτίμηση του κινδύνου 

αυτού,  στην  εκτίμηση  των αναμενόμενων κερδών από την  επένδυση στο  συγκεκριμένο 

ομόλογο (τόκοι και κεφαλαιακά κέρδη) και στην σύγκριση των δύο αυτών παραμέτρων 

(κίνδυνος – αναμενόμενη απόδοση)15. 

2.4 Πιστωτική Βαθμολόγηση

Για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου ενός εκδότη συνήθως γίνεται προσφυγή στις 

πιστοληπτικές  βαθμολογίες  που το έχουν  αποδοθεί  από ανεξάρτητους,  εξειδικευμένους 

οίκους.  Οι  πιο  γνωστοί  οίκοι  είναι  οι  Moody’s,  Standard and Poor’s,  Fitch και  Dun & 

Bradstreet16.  Όσο μεγαλύτερη βαθμολογία τόσο μικρότερη η πιθανότητα πτώχευσης του 

εκδότη και τόσο μικρότερη είναι η πιστωτική διαφορά (credit spread) της απόδοσης των 

ομολόγων του εκδότη αυτού από τα επιτόκια αναφοράς. 

Η  διαδικασία  πιστοληπτικής  βαθμολόγησης  ενός  εκδότη  περιλαμβάνει  την  διενέργεια 

χρηματοοικονομικής  ανάλυσης.  Αρχικά  οι  εκδότες  χωρίζονται  σε  κράτη  (Government 

National), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Government Regional), ΝΠΔΔ (Government 

Agency), τράπεζες (Banks), λοιπούς εκδότες χρηματοοικονομικού κλάδου πχ ασφαλιστικές 

εταιρείες  (Finance),  εμποροβιομηχανικούς  (Industrial),  τηλεφωνίας  (Telephone)  και 

υποδομών  (Utilities).  Ο  διαχωρισμός  γίνεται  διότι  ακολουθείται  διαφορετική 

παραμετροποίηση της μεθοδολογία στις παραπάνω κατηγορίες.  Έπειτα, οι αναλυτές του 

οίκου αξιολόγησης συγκεντρώνουν ποσοτικά στοιχεία (λογιστικά, στοιχεία κλάδου, εθνικής 

οικονομίας  κτλ)  και   ποιοτικά  στοιχεία  (ποιότητα  της  διοίκησης,  φήμη  και  πελατεία, 

νομοθετικό πλαίσιο).  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα στοιχεία που συγκεντρώνει η 

S&P για να μπορέσει να προχωρήσει στη βαθμολόγηση (Εικόνα 4).

15 E.  Elton M.Gruber S.  Brown W.Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 7th 

Edition, Κεφάλαια 21 and 22, John Wiley & Sons Inc, 2007
16 M. Choudhry, An Introductions to Credit Derivatives, σελίδες 4 – 10, Elsevier Finance, 2007. Επίσης 
www  .  fitchratings  .  com  , www  .  standardandpoors  .  com  , www  .  moodys  .  com   

http://www.moodys.com/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.fitchratings.com/
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Εικόνα 4: Οι παράγοντες που εξετάζονται κατά την απόδοση πιστοληπτικής βαθμολόγησης 
εταιρείας από την εταιρεία Standard & Poor’s17

Στη συνέχεια εφαρμόζουν τα στοιχεία αυτά στα μαθηματικά και οικονομετρικά μοντέλα 

τους για να καταλήξουν σε ένα συντελεστή πιστωτικής βαθμολόγησης που μεταφράζεται 

στην τελική πιστωτική βαθμολόγηση (Ο  Πίνακας 1 περιλαμβάνει τη μετάφραση αυτή με 

βάση το μοντέλο της Moody’s).

Moody’s Default 
Probability Rating 

Moody’s Rating 
Factor 

Moody’s Default 
Probability Rating 

Moody’s Rating 
Factor 

Aaa 1 Ba1 940 
Aa1 10 Ba2 1,350 
Aa2 20 Ba3 1,766 
Aa3 40 B1 2,220 
A1 70 B2 2,720 
A2 120 B3 3,490 
A3 180 Caa1 4,770 

Baa1 260 Caa2 6,500 
Baa2 360 Caa3 8,070 
Baa3 610 Ca, C 10,000 

Πίνακας 1: Η συσχέτισης συντελεστή πιστωτικής βαθμολόγησης και πιστωτικής βαθμολόγησης με 
βάση το υπόδειγμα της εταιρείας Moody’s.18

Η πιστοληπτική βαθμολόγηση που αποδίδεται  σε  έναν εκδότη από έναν οίκο δεν είναι 

αποτέλεσμα  μόνο  μαθηματικών  και  οικονομετρικών  μοντέλων.  Εμπεριέχει  και 
17 Πηγή: Standard and Poor’s, “Rating Methodology: Evaluating the Issuer. Corporate Ratings Criteria” 
σελίδα 17
18 D.Nazarian L.Goldbaum R.O.Torres, Moody’s Approach to Rating Collateralized Loan Obligations, 
Moody’s Investors Service Inc, New York 31/12/2008, σελίδα 4.
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υποκειμενικές  αξιολογήσεις  των  ποιοτικών  δεδομένων  του  εκδότη  (Business Riks στην 

Εικόνα  4).  Επομένως  “..  οι  πιστοληπτικές  αξιολογήσεις  αποτελεί  τόσο  τέχνη  όσο  και 

επιστήμη. Μία βαθμολόγηση είναι τελικά μία γνώμη…”19. Η γνώμη αυτή όμως προέρχεται 

μετά από ανεξάρτητη,  πλήρη και  εμπεριστατωμένη μελέτη  που εκπονήθηκε από ειδικό 

οίκο. Σε τελική ανάλυση, οι μεγάλοι οίκοι πιστοληπτικής βαθμολόγησης έγιναν μεγάλοι, 

προφανώς διότι – μεταξύ άλλων – εξέφραζαν και εκφράζουν σχετικά σωστές γνώμες.

Πρακτικά η πιστοληπτική βαθμολόγηση εκφράζει την πιθανότητα πτώχευσης του εκδότη. 

Επομένως, η κατάταξη των εκδοτών ανάλογα με την πιστοληπτική βαθμολόγηση βοηθάει 

στην  ταχύτητα  και  ευκολία  των  συναλλαγών.  Όλοι  οι  αντισυμβαλλόμενοι  του  εκδότη 

(εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, δανειστές, ομολογιούχοι, μέτοχοι) μπορούν να έχουν 

μία συνολική εικόνα του πιστωτικού κινδύνου του εκδότη χωρίς να καθυστερούν με δικές 

τους  μελέτες.  Επίσης,  ο  εκδότης  μπορεί  να  δώσει  μία  ανεξάρτητη  και  αντικειμενική 

αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που εμπεριέχουν οι συναλλαγές μαζί του, χωρίς να 

πρέπει  να  δίνει  αναλυτικές  και  συχνά  εμπιστευτικές  πληροφορίες  στον  κάθε 

ενδιαφερόμενο.

Ταυτόχρονα, με την πιστωτική βαθμολόγηση είναι εύκολη η σύγκριση μεταξύ εκδοτών της 

ίδιας κατηγορίας. Τα ομόλογα εκδότη με υψηλότερη πιστοληπτική βαθμολόγηση φέρουν 

μικρότερο  πιστωτικό  κίνδυνο  και  προφανώς  εμπεριέχουν  μικρότερη  αναμενόμενη 

απόδοση. Γενικά, οι  εκδότες με βαθμολογία ανώτερη η ίση του ΒΒΒ θεωρούνται ικανοί 

προς επένδυση (Investment Grade) ενώ οι υπόλοιποι υψηλού κινδύνου και απόδοσης (High 

Yield). Επίσης, ανά πάσα στιγμή, είναι γνωστή η αναμενόμενη απόδοση των ομολόγων που 

προέρχονται  από  εκδότες  μίας  κατηγορίας  και  μίας  πιστοληπτικής  βαθμολογίας,  οπότε 

μπορεί  ένας  επενδυτής  να  δει  εάν  το  συγκεκριμένο  ομόλογο  είναι  υπερτιμημένο  ή 

υποτιμημένο  συγκριτικά  με  ομόλογα  αντίστοιχου  πιστωτικού  κινδύνου.  Όπως  φαίνεται 

στην  Εικόνα  5,  ένα  δεκαετές  ομόλογο  εμποροβιομηχανικού  εκδότη  έχει  αναμενόμενη 

απόδοση 4,49% εάν η πιστοληπτική βαθμολόγησή του είναι ΑΑ, 5,07% εάν είναι  Α και 

7,66% εάν είναι ΒΒΒ. Το αντίστοιχο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (EuroSwap) είναι 3,46%.

19 Πηγή: Standard and Poor’s, “Rating Methodology: Evaluating the Issuer. Corporate Ratings Criteria” 
σελίδα 17
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Εικόνα 5: Οι καμπύλες επιτοκίων Euroswap και εμποροβιομηχανικών εκδοτών στη ζώνη του Ευρώ 
με πιστοληπτική βαθμολόγηση AA+/AA. A και BBB. στο σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή 
Bloomberg
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3. ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΑΡΑΓΏΓΩΝ  

Η  γενική  κατηγορία  προϊόντων  που  ονομάζεται  δομημένα  ομόλογα  εμπεριέχει  αφενός 

ομόλογα με ενσωματωμένα παράγωγα και αφετέρου ομόλογα τιτλοποιήσεων. Στο μέρος 

αυτό, θα γίνει απόπειρα να παρουσιαστούν συνοπτικά οι πιο συνήθεις μορφές δομημένων 

ομολόγων με ενσωματωμένα παράγωγα. Ανάλογα λοιπόν με τη συγκεκριμένη μορφή των 

παραγώγων αυτών, είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των δομημένων ομολόγων, καθαρά 

για λόγους παρουσίασης. 

3.1 Υποκείμενο το ίδιο το ομόλογο

3.1.1 Ανακλήσιμο 

Ανακλήσιμο  20 (callable)  είναι  ένα  ομόλογο  όταν  ο  εκδότης  του  έχει  δικαίωμα  να  τα 

ανακαλέσει,  δηλαδή  να  επιβάλει  στους  κατόχους  επενδυτές  να  του  επιστρέψουν  τα 

ομόλογά τους έναντι  κάποιου προσυμφωνημένου τιμήματος (συνήθως με  τιμή 100).  Οι 

λεπτομέρειες  του  δικαιώματος  αυτού  του  εκδότη  περιγράφονται  σαφώς  στους  όρους 

έκδοσης (συγκεκριμένα στο συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο).

Το ανακλήσιμο ομόλογο αποτελεί συνδυασμό ενός ομολόγου του εκδότη και μίας θέσης 

αγοραστή δικαιώματος αγοράς (long call option) του εκδότη, επί του ίδιου του ομολόγου 

και με τιμή άσκησης την τιμή ανάκλησης. Ο εκδότης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του και 

να  αγοράσει  πίσω  από  τους  ομολογιούχους  (να  ανακαλέσει)  τα  ομόλογα.  Εξάσκηση 

δικαιώματος μπορεί να γίνει, ανάλογα με τον τύπο του ενσωματωμένου δικαιώματος, κατά 

τη λήξη του δικαιώματος (Ευρωπαϊκού τύπου), οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και τη λήξη του 

δικαιώματος (Αμερικάνικου τύπου) ή κατά τακτικά χρονικά διαστήματα μέχρι και τη λήξη 

του δικαιώματος – συνήθως κάθε επέτειο έκδοσης (Τύπου Βερμούδας). Επιπλέον, η λήξη 

του δικαιώματος συνήθως είναι κάποια μελλοντική επέτειος της έκδοσης, φυσικά πριν την 

λήξη του ομολόγου, και η έναρξη τις περιόδου δυνατότητας εξάσκησης (όπου έχει έννοια) 

συνήθως  είναι  επίσης  κάποια  μελλοντική  επέτειος  της  έκδοσης.  Η  τιμή  άσκησης  του 

δικαιώματος συνήθως είναι η ονομαστική αξία (τιμή 100).  Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

ενός ανακλητού ομολόγου είναι ίδια με ενός τυπικού φυσικού ομολόγου (bullet bond). 

Όλες  οι  παραπάνω  λεπτομέρειες  περιγράφονται  στο  ενημερωτικό  δελτίο  έκδοσης  του 

ομολόγου. 
20 Banks 2007, σελίδες 47- 52 και G Poitras, Security Analysis and Investment Strategy, σελίδες 304 – 
308, Blackwell Publishing 2005



ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ – ΑΓΟΡΈΣ, ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

17

Στην  Εικόνα 6 και στην  Εικόνα 7 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ανακλήσιμου ομολόγου, 

αντλημένο από την ελληνική πραγματικότητα, όπως μπορεί να δει ένας διαπραγματευτής ή 

ένας διαχειριστής της  αγοράς ομολόγων στην  πράξη,  μέσω του συστήματος  Bloomberg 

Proffesional ™.

Η συγκεκριμένη έκδοση έγινε την 11/2/2007 από τον όμιλο EFG Eurobank Ergasias για 10 

εκατομμύρια Ευρώ, με λήξη 11/2/2047 και με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 5,4% σταθερό. 

Το ομολογιακό αυτό δάνειο καλύφθηκε πλήρως και έλαβε πιστωτική αξιολόγηση από τον 

οίκο  Moody’s Αα3. Η τρέχουσα – κατά τη λήψη της εικόνας – τιμή του ομολόγου ήταν 

81,8062€ (ανά 100€ ονομαστικής αξίας) και η απόδοση στη λήξη του ήταν 6,73%.

Η έκδοση αυτή είναι ανακλήσιμη ετησίως, για όλο το ποσό της έκδοσης (10 εκατ Ευρώ), 

κάθε 11/2, από το 2017 έως το 2046 (τύπος Βερμούδας), με προειδοποίηση τουλάχιστον 

πέντε εργάσιμων ημερών. Η τιμή άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης είναι σταθερά 100, 

δηλαδή η ονομαστική αξία.

Εικόνα  6:  Περιγραφή  του  ομολόγου  Eurobank 5.4%  2/11/2047,  στο  σύστημα  Bloomberg 
Professional ™. Πηγή Bloomberg
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Εικόνα 7: Το χρονοδιάγραμμα ανάκλησης του ομολόγου Eurobank 5.4% 2/11/2047, στο σύστημα 
Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Ο  εκδότης  έχει  συμφέρον  να  ασκήσει  το  δικαίωμα  αγοράς  όταν  η  τρέχουσα  τιμή  του 

ομολόγου είναι μεγαλύτερη από την τιμή άσκησης (αντίστοιχα όταν το τρέχον επιτόκιο στη 

λήξη είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο της τιμής άσκησης). Η οικονομική λογική είναι 

πολύ  απλά  ότι  η  αγορά  μπορεί  να  χρηματοδοτηθεί  με  αντίστοιχη  έκδοση  με  βάση  τα 

τρέχοντα χαμηλότερα επιτόκια. 

Το ομόλογο του παραδείγματός μας έχει τρέχουσα τιμή 81,8062 (απόδοση στη λήξη 6,73%). 

Επομένως, ακόμα και εάν μπορούσε ο εκδότης να ασκήσει το δικαίωμα του (δεν μπορεί 

πριν  την  11/2/2017),  δεν  θα  το  έκανε.  Η  τρέχουσα τιμή  είναι  μικρότερη από την  τιμή 

άσκησης (81,8062 < 100,00). Συνεπώς η Eurobank θα πλήρωση 100€ ανά 100€ ονομαστικής 

αξίας και την ίδια στιγμή θα μπορούσε να αντλήσει αντίστοιχα 100 εκατομμύρια Ευρώ από 

την τρέχουσα αγορά με 5,4% ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο με τιμή 81,8062€. Δηλαδή, θα 

επωμιζόταν  ζημία  100  –  81,8062  =  18,1938€  ανά  100€  ονομαστικής  αξίας,  άρα  το 

ενσωματωμένο δικαίωμα αγοράς είναι εκτός αγοράς (out of the money). Αντίστροφα, αν ο 

εκδότης αποφάσιζε για οποιοδήποτε μη οικονομική αιτία να ανακαλέσει την έκδοση, οι 

κάτοχοι  -  επενδυτές  θα  είχαν  ένα  άμεσο  κέρδος  100  –  81,8062  =  18,1938€  ανά  100€ 

ονομαστικής αξίας.

Από μια άλλη οπτική γωνία, ο επενδυτής πέραν του κινδύνου που αναλαμβάνει με ένα 

φυσικό, απλό ομόλογο του ίδιου εκδότη με τα ίδια χαρακτηριστικά αναλαμβάνει και τον 
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επιπλέον  κίνδυνο  της  πρόωρης  εξόφλησης.  Ο  κίνδυνος  αυτός  προκύπτει  από  τη 

συλλογιστική  ότι  ο  εκδότης  θα  ασκήσει  το  δικαίωμα ανάκλησης  όταν  θα  μπορέσει  να 

αποκομίσει κέρδος από την άσκηση, δηλαδή όταν η τρέχουσα τιμή του ομολόγου θα είναι 

μεγαλύτερη από την  τιμή ανάκλησης,  επομένως ο επενδυτής θα υποστεί  ζημία  από τη 

διαφορά αυτή.  Στο ίδιο  μήκος κύματος  ο  επενδυτής  αποζημιώνεται  για  το  γεγονός  ότι 

παρέχει  στον  εκδότη  το  δικαίωμα  ανάκλησης  με  την  μορφή  της  αυξημένης  απόδοσης. 

Επομένως, τα ανακλήσιμα ομόλογα έχουν μεγαλύτερη απόδοση από τα απλά ομόλογα του 

ίδιου εκδότη με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο υπολογισμός της απόδοσης (και επομένως της 

τιμής) ενός ανακλήσιμου ομολόγου διαφέρει από αυτόν ενός απλού ομολόγου, ακριβώς 

διότι  υπάρχει  και  ένα  ενσωματωμένο  δικαίωμα  αγοράς  (call option)  του  εκδότη.  Πιο 

συγκεκριμένα η θέση αγοραστή σε ανακλήσιμο ομόλογο ισοδυναμεί σε θέση αγοραστή σε 

απλό ομόλογο συν θέση πωλητή σε δικαίωμα αγοράς επί του ομολόγου. Άρα η αξία ενός 

απλού ομολόγου ισούται  με την αξία ενός ανακλήσιμου ομολόγου και  του αντίστοιχου 

δικαιώματος  αγοράς  επί  αυτού.  Με  τον  τρόπο  αυτό  αναδεικνύεται  ότι  η  τιμή  ενός 

ανακλήσιμου ομολόγου εξαρτάται και από τη μεταβλητότητα του επιτοκίου, που καθορίζει 

το ύψος της πιθανότητας άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης.

Ο  υπολογισμός  της  αξίας  ενός  ανακλήσιμου  ομολόγου  ξεκινάει  με  προσομοίωση 

μελλοντικής  πορείας  επιτοκίων,  με  τη  δημιουργία  ενός  δέντρου.  Στη  συνέχεια 

χρησιμοποιείται το δέντρο για την αποτίμηση του ομολόγου, αφού ληφθούν υπόψη και οι 

κόμβοι  όπου  συμφέρει  στον  εκδότη  η  ανάκληση  και  επομένως  αναμένεται  να 

πραγματοποιηθεί.21. Με τη γενική αυτή διαδικασία, μπορεί να αποτιμηθεί ένα ανακλήσιμο 

ομόλογο και κατά συνέπεια το ενσωματωμένο δικαίωμα αγοράς, η διαφορά απόδοσης από 

το επιτόκιο αναφοράς και το OAS από το επιτόκιο αναφοράς του ομολόγου.

Παράδειγμα  των  υπολογισμών  αυτών  δίνεται  στην  Εικόνα  8.  Για  το  ομόλογο  που 

παρουσιάστηκε προηγουμένως το επιτόκιο αναφοράς – κατά τη λήψη της εικόνας – είναι το 

ομόλογο του Γερμανικού Δημοσίου λήξης 4/7/2028 και ονομαστικής απόδοσης 4,75%. 

21 Hull 2003, σελίδες 552 - 563
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Εικόνα  8:  Υπολογισμός  το  OAS με βάση το γενικό λογαριθμοκανονικό μοντέλο  του  ομολόγου 
Eurobank 5.4% 2/11/2047, στο σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Όπως απεικονίζεται στην  Εικόνα 8, το ενσωματωμένο δικαίωμα ανάκλησης της  Eurobank 

αποτιμάται  στο  0,14€  ανά  100€  ονομαστικής  αξίας,  με  το  γενικό  λογαριθμο-κανονικό 

μοντέλο,  και  με  την  υπόθεση  ότι  η  μεταβλητότητα  του  επιτοκίου  θα  παραμείνει  στο 

17,69%. Η απόδοση στη λήξη του ομολόγου αυτού, χωρίς το ενσωματωμένο δικαίωμα θα 

ήταν 6,586% (έναντι της 6,73%) ,ενώ η τιμή ενός τέτοιου ομολόγου θα ήταν 81,81094 + 1,67 

=  83,48094.  Η διαφορά της απόδοσης του ομολόγου του παραδείγματός μας είναι 299 

μονάδες βάσης.  Όλοι οι  παραπάνω υπολογισμοί έγιναν από την πλατφόρμα  Bloomberg 

Professional ™ (πηγή Bloomberg) και με χρήση του γενικού λογαριθμο-κανονικού μοντέλου. 

Το μοντέλο Black-Derman-Toy (ίδια πηγή) δίνει OAS 299,8 μονάδες βάσης. Με τη χρήση των 

παραπάνω μοντέλων υπολογίζονται οι μετατροπές που απαιτούνται για τον υπολογισμό 

της  διάρκειας  και  της  κυρτότητας  (για  να  συμπεριλάβουν  το  δέλτα  και  γάμμα  του 

δικαιώματος αγοράς αντίστοιχα). 
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Εικόνα 9: Γραφική απεικόνιση της συμπίεσης της τιμής ενός ανακλήσιμου ομολόγου. Πηγή Banks 
2007 σελίδα 51.

Ένα ακόμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ανακλήσιμων ομολόγων είναι  η  συμπίεση της 

τιμής τους,  όταν  το  ενσωματωμένο δικαίωμα είναι  εντός  αγοράς (in the money).  Αυτό 

συμβαίνει  όταν  η  απόδοση  στη  λήξη  του  ανακλήσιμου  ομολόγου  πέσει  κάτω  από  την 

απόδοση στη λήξη για την τιμή ανάκλησης. Σε αυτή την περίπτωση, για όσο διάστημα ο 

εκδότης – για διάφορους δικούς του λόγους – δεν ασκεί το δικαίωμα ανάκλησης, όπως 

απεικονίζεται γραφικά στην  Εικόνα 9, η τιμή του ανακλήσιμου ομολόγου συμπιέζεται και 

υπολείπεται  κατά πολύ της  αντίστοιχης ενός  απλού ομολόγου,  διότι  υπάρχει  αυξημένη 

πιθανότητα άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης και επομένως η αξία του δικαιώματος 

αυξάνεται σημαντικά (το ομόλογο παρουσιάζει αρνητική κυρτότητα). 

Η ιδιότητα αυτή των ανακλήσιμων ομολόγων αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας 

απόφασης  για  την  επένδυση  σε  ανακλήσιμο  ομόλογο.  Ο  επενδυτής  απολαμβάνει 

αυξημένης απόδοσης στη λήξη, όμως τα κεφαλαιακά κέρδη πριν τη λήξη έχουν ένα φραγμό 

προς τα πάνω. Αυτός ο φραγμός αποτελεί έκφραση του αυξημένου κινδύνου, λόγω του 

δικαιώματος ανάκλησης, που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Δηλαδή, τελικά ο επενδυτής 

πρακτικά  θυσιάζει  την  ανοδική  προοπτική  της  αγοραίας  τιμής  του  ομολόγου,  για  την 

αυξημένη απόδοση στη λήξη. Για τη διαχείριση αυτής της ισορροπίας, υπάρχουν εκδόσεις 

με αυξανόμενη ή μειούμενη τιμή μετατροπής. Στην πρώτη περίπτωση, καθώς περνάει ο 

χρόνος αυξάνεται η τιμή άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης και επομένως ανεβαίνει ο 

άνω φραγμός της τιμής του ομολόγου.  Με τον τρόπο αυτό ευνοείται  ο επενδυτής όσο 

περνάει ο χρόνος, ενώ ο εκδότης έχει κίνητρο για όσο το δυνατό γρηγορότερη άσκηση του 

δικαιώματος ανάκλησης. Στη δεύτερη περίπτωση ο μηχανισμός λειτουργεί αντίστροφα.
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3.1.2 Επιστρέψιμο 

Επιστρέψιμο22 (puttable)  είναι  ένα  ομόλογο  όταν  ο  κάτοχός  του  έχει  δικαίωμα  να  το 

επιστρέψει  στον  εκδότη,  δηλαδή να  υποχρεώσει  στον  εκδότη  να του επαναγοράσει  το 

ομόλογό  του  έναντι  κάποιου  προσυμφωνημένου  τιμήματος  (συνήθως  με  τιμή  100).  Οι 

λεπτομέρειες  του  δικαιώματος  αυτού  του  κατόχου  περιγράφονται  σαφώς  στους  όρους 

έκδοσης (συγκεκριμένα στο συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο).

Το επιστρέψιμο ομόλογο αποτελεί συνδυασμό ενός ομολόγου του εκδότη και μίας θέσης 

αγοραστή δικαιώματος πώλησης (long put option) του κατόχου, επί του ίδιου του ομολόγου 

και με τιμή άσκησης την τιμή επιστροφής. Ο κάθε κάτοχος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα 

του και να επιτρέψει στον εκδότη τα ομόλογα του. Κατά τα λοιπά, το επιστρέψιμο ομόλογο 

έχει αντίστοιχους μηχανισμούς και όρους με το ανακλήσιμο, που βέβαια περιλαμβάνονται 

στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης.

Σε  αντίθεση  όμως  με  ένα  ανακλήσιμο  ομόλογο,  το  επιστρέψιμο  έχει  γενικά  μικρότερη 

απόδοση από ένα απλό ομόλογο του ίδιου εκδότη και της ίδιας διάρκειας. Το γεγονός αυτό 

εξηγείται με τη λογική ότι ο επενδυτής για να αποκτήσει το δικαίωμα πώλησης επί του 

ομολόγου πληρώνει τον εκδότη με τη μορφή μειωμένη απόδοσης.

Στην  Εικόνα 10 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιστρέψιμου ομολόγου, αντλημένο από 

την  ελληνική  πραγματικότητα,  όπως  μπορεί  να  δει  ένας  διαπραγματευτής  ή  ένας 

διαχειριστής  της  αγοράς  ομολόγων  στην  πράξη,  μέσω  του  συστήματος  Bloomberg 

Proffesional ™.

Η συγκεκριμένη έκδοση έγινε την 20/4/2007 από τον όμιλο EFG Eurobank Ergasias για 100 

εκατομμύρια Ευρώ, με λήξη 20/4/2012 και με κυμαινόμενο ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο . Το 

ομολογιακό αυτό δάνειο καλύφθηκε πλήρως και έλαβε πιστωτική αξιολόγηση από τον οίκο 

Fitch A. Η τρέχουσα – κατά τη λήψη της εικόνας – τιμή του ομολόγου ήταν 90€ (ανά 100€ 

ονομαστικής αξίας) και η  ονομαστική απόδοση του τρέχοντος τοκομεριδίου ήταν 5,17% 

(Euribor 3 μηνών + 8 μονάδες βάσης).

22 Banks 2007, σελίδες 52-53
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Εικόνα 10: Περιγραφή του ομολόγου Eurobank Euribor3M+8 20/4/2012, στο σύστημα Bloomberg 
Professional ™. Πηγή Bloomberg

Η έκδοση αυτή (βλ  Εικόνα 11) είναι επιστρέψιμη ανά τρίμηνο, την ημέρα πληρωμής των 

τοκομεριδίων (κάθε 20/1,  20/4,  20/7,  20/10),  καθ’  όλη τη διάρκεια της  έκδοσης (τύπος 

Βερμούδας), με προειδοποίηση τουλάχιστον δύο εργάσιμων ημερών. Η τιμή άσκησης του 

δικαιώματος επιστροφής είναι σταθερά 100, δηλαδή η ονομαστική αξία.
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Εικόνα 11: Το χρονοδιάγραμμα ανάκλησης του ομολόγου Eurobank Euribor3M+8 20/4/2012, στο 
σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Ο μηχανισμός του δικαιώματος επιστροφής είναι αντίστοιχος με αυτόν του δικαιώματος 

ανάκλησης, με αντίστροφη λογική. Επομένως, ο επενδυτής έχει συμφέρον να ασκήσει το 

δικαίωμά του όταν  η  τιμή του ομολόγου είναι  χαμηλότερη από την  τιμή άσκησης.  Στο 

προηγούμενο παράδειγμα η τρέχουσα τιμή του ομολόγου είναι 80 ενώ η τιμή άσκησης 

είναι 100. Το συγκεκριμένο ομόλογο όμως είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, άρα την ημέρα 

αποκοπής του κουπονιού η τιμή του θα είναι 100. Εφόσον διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, 

τη 20/1/2009 οι επενδυτές να ασκήσουν το δικαίωμά τους και να επιστρέψουν τα ομόλογά 

τους στην Eurobank, εισπράττοντας 100€ (και όχι 80€) ανά 100€ ονομαστικής αξίας, εφόσον 

θεωρούν ότι μπορούν να επανεπενδύσουν το κεφάλαιό τους με μεγαλύτερη απόδοση και 

αντίστοιχους όρους. 

Η  αποτίμηση  ενός  επιστρέψιμου  ομολόγου  γίνεται  με  τις  ίδιες  μεθόδους  που 

χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των ανακλήσιμων ομολόγων. Η θέση αγοραστή σε 

επιστρέψιμο ομόλογο ισοδυναμεί σε θέση αγοραστή σε απλό ομόλογο συν θέση αγοραστή 

σε δικαίωμα πώλησης επί του ομολόγου. Άρα η αξία ενός επιστρέψιμου ομολόγου ισούται 

με την αξία ενός απλού ομολόγου και του αντίστοιχου δικαιώματος πώλησης επί αυτού. 

Επομένως, η τιμή ενός ανακλήσιμου ομολόγου εξαρτάται και από τη μεταβλητότητα του 

επιτοκίου, που καθορίζει το ύψος της πιθανότητας άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης.
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Τέλος,  σε  αντίθεση  με  ένα  ανακλήσιμο  ομόλογο,  ένα  επιστρέψιμο  ομόλογο  δεν  έχει 

περιορισμό στην τιμή του. Για τον κάτοχό του όμως. υπάρχει περιορισμός προς τα κάτω 

(προστασία  τιμής).  Αυτός  ο  περιορισμός  προκύπτει  από  το  ενσωματωμένο  δικαίωμα 

πώλησης, με το οποίο ο κάτοχος μπορεί να περιορίσει προς τα κάτω την απώλειά του από 

την  πτώση  της  τιμής  του  ομολόγου  (όπως  πιθανότατα  θα  συμβεί  στο  ομόλογο  του 

προηγούμενου  παραδείγματος).  Ταυτόχρονα,  όμως,  ο  κάτοχος  εισπράττει  μειωμένη 

απόδοση που σημαίνει  ότι,  αν  και  δεν έχει  περιορισμό προς τα  επάνω,  το  κέρδος του 

κατόχου από την άνοδο της τιμής του ομολόγου είναι μικρότερη από ένα αντίστοιχο απλό 

ομόλογο.  Η σχέση αυτή ανάμεσα στην  τιμή του ομολόγου και  του κέρδους/ζημίας του 

κατόχου απεικονίζεται γραφικά στην Εικόνα 12. Η ισορροπία αυτή αποτελεί την  επενδυτική 

επιλογή του κατόχου.

Εικόνα 12: Γραφική απεικόνιση της σχέσης τιμής ομολόγου και κέρδους ή ζημίας του κατόχου του. 
Πηγή Banks 2007, σελίδα 53.

3.2 Υποκείμενο χρεόγραφο του ιδίου εκδότη

3.2.1 Μετατρέψιμο 

Μετατρέψιμο23 (convertible) είναι ένα ομόλογο όταν ο κάτοχός του έχει δικαίωμα να το 

μετατρέψει σε προκαθορισμένο αριθμό μετοχών του εκδότη. Δηλαδή ο κάτοχος ανταλλάσει 

το  ομόλογο  με  μετοχές  του  ίδιου  εκδότη,  σε  προκαθορισμένη  αναλογία,  με  τη  μορφή 

αριθμού μετοχών ανά 100€ ονομαστικής αξίας (λόγος ανταλλαγής –  conversion ratio). Οι 

23 Banks 2007, σελίδες 166 – 173, Poitras 2005, σελίδες 309-313, Hull 2003, σελίδες 652-654.
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λεπτομέρειες  του  δικαιώματος  αυτού  του  κατόχου  περιγράφονται  σαφώς  στους  όρους 

έκδοσης (συγκεκριμένα στο συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο).

Συνήθως το μετατρέψιμο ομόλογο είναι ταυτόχρονα και ανακλήσιμο. Η ανάκληση μπορεί 

να  γίνει  είτε  σε  μετρητά  είτε  με  μετατροπή.  Το  ποιο  μέρος  αποφασίζει  επί  αυτού 

καθορίζεται  στους  όρους  της  έκδοσης.  Επίσης,  αρκετέ  φορές  το  δικαίωμα  μετατροπής 

ισχύει όταν η τιμή της μετοχής ανέβει πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο (barrier option).

Το μετατρέψιμο ομόλογο αποτελεί συνδυασμό ενός ομολόγου του εκδότη και μίας θέσης 

αγοραστή δικαιώματος μετατροπής του κατόχου, επί της μετοχής του εκδότη και με τιμή 

άσκησης την τιμή μετατροπής (conversion price). Η τιμή μετατροπής προκύπτει διαιρώντας 

την  ονομαστική  αξία  του  ομολόγου  προς  το  λόγο  μετατροπής.  Ο  λόγος  και  η  τιμή 

μετατροπής παραμένουν σταθεροί σε όλη τη ζωή του ομολόγου, αναπροσαρμόζονται όμως 

αναλογικά σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων (έκδοση ή ακύρωση μετοχών).  H εξάσκηση 

δικαιώματος μπορεί να γίνει, ανάλογα με τον τύπο του ενσωματωμένου δικαιώματος, κατά 

τη λήξη του δικαιώματος (Ευρωπαϊκού τύπου), οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και τη λήξη του 

δικαιώματος (Αμερικάνικου τύπου) ή κατά τακτικά χρονικά διαστήματα μέχρι και τη λήξη 

του δικαιώματος – συνήθως κάθε επέτειο έκδοσης (Τύπου Βερμούδας). Επιπλέον, η λήξη 

του δικαιώματος συνήθως είναι κάποια μελλοντική επέτειος της έκδοσης, φυσικά πριν την 

λήξη του ομολόγου, και η έναρξη τις περιόδου δυνατότητας εξάσκησης (όπου έχει έννοια) 

συνήθως είναι επίσης κάποια μελλοντική επέτειος της έκδοσης. Όσον αφορά τις μετοχές 

που  θα  προκύψουν  σε  περίπτωση  μετατροπής,  αυτές  συνήθως  προέρχονται  από  νέα 

ισόποση έκδοση μετοχών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου). Εναλλακτικά, προέρχονται από 

το  απόθεμα  μετοχών  του  εκδότη  που  προκύπτει  από  πρόγραμμα  επαναγοράς  ιδίων 

μετοχών.

Επιπρόσθετα, για τα μετατρέψιμα ομόλογα υπολογίζονται οι παρακάτω ποσότητες:

• Αξία μετατροπής (parity): Τρέχουσα τιμή μετοχής επί συντελεστή μετατροπής

• Αγοραία τιμή μετατροπής (market conversion price): Αγοραία τιμή του ομολόγου 

δια συντελεστή μετατροπής.

• Premium: Αγοραία τιμή ομολόγου δια αξία μετατροπής

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ενός ανακλητού ομολόγου είναι ίδια με ενός τυπικού φυσικού 

ομολόγου (bullet bond). Όλες οι παραπάνω λεπτομέρειες περιγράφονται στο ενημερωτικό 

δελτίο έκδοσης του ομολόγου. 
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Στην  Εικόνα 13 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα μετατρέψιμου ομολόγου, αντλημένο από 

την  ελληνική  πραγματικότητα,  όπως  μπορεί  να  δει  ένας  διαπραγματευτής  ή  ένας 

διαχειριστής  της  αγοράς  ομολόγων  στην  πράξη,  μέσω  του  συστήματος  Bloomberg 

Proffesional ™.

Η  συγκεκριμένη  έκδοση  έγινε  την  31/8/2006  από  την  εταιρεία  εμπορίας  παιχνιδιών 

Babyland ΑΕΒΕ για 42,43215 εκατομμύρια Ευρώ, με λήξη 8/8/2013 και με σταθερό ετήσιο 

ονομαστικό  επιτόκιο  0,1%.  Το  ομολογιακό  αυτό  δάνειο  καλύφθηκε  πλήρως  από  τους 

υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας και δεν έλαβε πιστωτική αξιολόγηση. Η τρέχουσα – 

κατά τη λήψη της εικόνας – τιμή του ομολόγου ήταν 8,25€ (ανά 10€ ονομαστικής αξίας).

Η έκδοση του παραδείγματος, είναι μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές της εταιρείας Babyland 

ΑΕΒΕ.  Συγκεκριμένα  ο  κάτοχος  ενός  ομολόγου  ονομαστικής  αξίας  10€,  μπορεί  να  το 

ανταλλάξει με 1,0504 μετοχές (λόγος ανταλλαγής), από την 8/8/2010 μέχρι και τη λήξη του. 

Επομένως η τιμή ανταλλαγής ήταν 9,52€ (10 / 1,0504), η αξία μετατροπής - κατά τη λήψη 

των εικόνων - ήταν 45,59€ (4,34  x 1,0504) (ανά 100€ ονομαστικής αξίας), η αγοραία τιμή 

μετατροπής - κατά τη λήψη των εικόνων - ήταν 7,85€ (8,25 / 1,0504) και το premium - κατά 

τη λήψη των εικόνων - ήταν 1,8097 ή +80,97% (8,25 / 4,559).

Εικόνα 13: Περιγραφή του ομολόγου Jumbo 0.1% 8/8/2013, στο σύστημα Bloomberg Professional 
™. Πηγή Bloomberg
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Εικόνα  14: Το χρονοδιάγραμμα μετατροπής του ομολόγου  Jumbo 0.1% 8/8/2013, στο σύστημα 
Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Ένα μετατρέψιμο ομόλογο έχει υβριδική υπόσταση. Ανάλογα με τη σχέση της τρέχουσας 

τιμής  της  μετοχής  και  της  αγοραίας  τιμής  μετατροπής,  συμπεριφέρεται  κάποιες  φορές 

περισσότερο σαν ομόλογο και κάποιες φορές περισσότερο σα μετοχή. Πιο συγκεκριμένα, 

όταν η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι μεγαλύτερη από την αγοραία τιμή μετατροπής του 

ομολόγου  (ή  το  όριο  μετατροπής  εάν  υπάρχει)  τότε  το  μετατρέψιμο  ομόλογο 

συμπεριφέρεται και αποτιμάται σαν ομόλογο. Δηλαδή επηρεάζεται περισσότερο από την 

πορεία και τη μεταβλητότητα των επιτοκίων, προσφέροντας ένα όριο προς τα κάτω στην 

αξία του ομολόγου (floor). Αντίθετα, όταν η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι μικρότερη από 

την αγοραία τιμή μετατροπής του ομολόγου (ή το όριο μετατροπής εάν υπάρχει) τότε το 

μετατρέψιμο ομόλογο συμπεριφέρεται και αποτιμάται σαν μετοχή. Δηλαδή επηρεάζεται 

περισσότερο από την πορεία και τη μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής, προσφέροντας 

στον επενδυτή αποδόσεις παρόμοιες  με αυτές της μετοχής (συνήθως λίγο μικρότερες). Η 

παραπάνω σχέση απεικονίζεται γραφικά στην Εικόνα 15.
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Εικόνα 15: Γραφική απεικόνιση της σχέσης τιμής μετατρέψιμου ομολόγου και τιμής μετοχής του 
εκδότη. Πηγή Banks 2007, σελίδα 169

Ακριβώς  ο  ίδιος  υβριδικός  χαρακτήρας  του  μετατρέψιμου  ομολόγου  καθιστά  την 

διαδικασία αποτίμησής του διαφορετική από αυτή των ανακλήσιμων και επιστρέψιμων 

ομολόγων. Η αποτίμηση ενός μετατρέψιμου ομολόγου γίνεται επίσης με βάση δέντρα που 

προσομοιώνουν μελλοντικές κινήσεις, όμως τόσο επιτοκίων όσο και της τιμής της μετοχής. 

Δηλαδή,  υπάρχουν  δύο  παράγοντες  που  αλληλεπιδρούν  για  την  αποτίμηση  ενός 

μετατρέψιμου  ομολόγου.  Επιπρόσθετα,  αρκετά  συχνά  τα  μετατρέψιμα  ομόλογα  είναι 

ταυτόχρονα και ανακλήσιμα, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αποτίμησή. 

Γενικά, η τιμή ενός μετατρέψιμου ομολόγου ανεβαίνει με την άνοδο της τιμής της μετοχής 

του εκδότη,  την  αύξηση  της  μεταβλητότητας  των αγορών,  τη  μείωση  της  μερισματικής 

απόδοσης της μετοχής, την πτώση των επιτοκίων, τη μείωση των διαφορών αποδόσεων 

(spread)  για  τον  εκδότη  και  με  την  επιμήκυνση  της  προστασίας  από  ανάκληση,  και 

αντιστρόφως (βλ Πίνακας 2).

Πίνακας 2: Η παράγοντες που επιδρούν στην τιμή ενός μετατρέψιμου ομολόγου. Πηγή Banks 2007, 
σελίδα 169
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Το μετατρέψιμο ομόλογο, όπως ακριβώς και το επιστρέψιμο, επειδή εμπεριέχει δικαίωμα 

του  κατόχου  (θέση  αγοραστή),  έχει  μικρότερη  επιτοκιακή  απόδοση  από  ότι  ένα  απλό 

ομόλογο του ίδιου εκδότη με  την  ίδια  διάρκεια.  Επίσης,  το  μετατρέψιμο ομόλογο έχει 

επιτοκιακή  απόδοση  μεγαλύτερη  από  τη  μερισματική  απόδοση  της  μετοχής,  διότι  ο 

κάτοχος του ομολόγου πρέπει να καλύψει το  premium του ομολόγου. Η συνολική όμως 

απόδοση την επένδυσης σε ένα μετατρέψιμο ομόλογο δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί εκ 

των προτέρων, διότι σε περίπτωση μετατροπής ο επενδυτής δεν έχει πλέον δικαίωμα στο 

επιτόκιο και στο κεφάλαιο του ομολόγου. Είναι πλέον μέτοχος της εταιρείας.

3.3 Υποκείμενο χρεόγραφο(α) τρίτου εκδότη ή δείκτης

3.3.1 Μεταβαλλόμενου επιτοκίου

Τα ομόλογα τα οποία φέρουν κουπόνι, σε αντίθεση με τα ομόλογα χωρίς κουπόνι (zero 

coupon), παρέχουν στον κάτοχο τους περιοδική καταβολή τόκου. Ο τόκος αυτός μπορεί να 

έχει τη μορφή του σταθερού επιτοκίου (fixed rate), του κυμαινόμενου επιτοκίου (floating 

rate) ή του μεταβαλλόμενου επιτοκίου (variable rate)24.  Τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου 

πληρώνουν ένα σταθερό ποσό περιοδικά στον κάτοχο (ονομαστική αξία ομολόγου επί το 

24 Choudhry 2005, σελίδα 228
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σταθερό  επιτόκιο  προς  τον  αριθμό  περιοδικών  καταβολών  ανά  έτος),  που  αναφέρεται 

στους όρους έκδοσης.  Τα  ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου πληρώνουν περιοδικά στον 

κάτοχο τόκο που προκύπτει όμως από επιτόκιο που υπολογίζεται από το γενικό κανόνα: 

Επιτόκιο βάσης + περιθώριο.

Το επιτόκιο βάσης είναι συνήθως κάποιος δείκτης επιτοκίων, όπως το Libor 6 μηνών ή το 

Euribor 6 μηνών. Το περιθώριο αυτό είναι σταθερό ποσοστό, μετρημένο σε μονάδες βάσης, 

για παράδειγμα 100 μ.β.  (1%).  Τα  δύο αυτά χαρακτηριστικά αναφέρονται  στους όρους 

έκδοσης. Τέλος, τα ομόλογα μεταβαλλόμενου επιτοκίου (variable coupon) διαφέρουν από 

τα κυμαινόμενου επιτοκίου στο γεγονός ότι το περιθώριο δεν είναι γνωστό και σταθερό, 

αλλά προκύπτει από κάποιον υπολογισμό.

Τα ομόλογα σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου δεν θεωρούνται δομημένα ομόλογα, 

εκτός εάν εμπεριέχουν κάποιο άλλο παράγωγο ή προκύπτουν από τιτλοποιήσεις. Αντίθετα, 

τα ομόλογα μεταβαλλόμενου επιτοκίου είναι εξ ορισμού δομημένα ομόλογα.

Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι η περιοδική καταβολή τόκων μεταβάλλεται και 

προκύπτει  από  κάποιο  υπολογισμό,  που  περιγράφεται  με  ακρίβεια  στους  όρους  της 

έκδοσης. Ο τρόπος υπολογισμού είναι που χαρακτηρίζει το κάθε ομόλογο μεταβαλλόμενου 

επιτοκίου. Από την άλλη πλευρά, το κεφάλαιο του ομολόγου δεν μεταβάλλεται. Δηλαδή 

στη λήξη του ομολόγου, το κεφάλαιο θα καταβληθεί στο ακέραιο στον κάτοχο από τον 

εκδότη.

Στη  συνέχεια  θα  γίνει  προσπάθεια  να  παρουσιαστούν  οι  πιο  διαδεδομένες  μορφές 

ομολόγων μεταβαλλόμενου επιτοκίου.

Αντιστρόφως κυμαινόμενα (  Inverse     FRNs  )  

Το κουπόνι υπολογίζεται αφαιρώντας από ένα σταθερό επιτόκιο την απόδοση ενός δείκτη 

επιτοκίου (πχ Euribor 3 μηνών)25. Με τον τρόπο αυτό αντιστρέφεται η σχέση επιτοκίων και 

τιμή  ομολόγου,  επειδή  η  αύξηση  των  επιτοκίων  προκαλεί  μείωση  της  απόδοσης  του 

ομολόγου και επομένως αύξηση της τιμή του. Παράδειγμα τέτοιας έκδοσης από ελληνική 

εταιρεία  δεν  ήταν  δυνατό  να εντοπιστεί.  Αντίθετα,  διεθνώς  υπάρχουν πολλές  εκδόσεις 

αυτού  του  είδους.  Για  παράδειγμα  η  Deutsche Bank London εξέδωσε  την  18/12/2008 

ομόλογα 18 εκατομμυρίων Ευρώ με λήξη την 18/12/2022. Τα ομόλογα αυτά (βλ Εικόνα 16) 

παρέχουν  μέχρι  την  18/12/2010  τοκομερίδια  με  σταθερό επιτόκιο  5,00%,  ενώ  από την 

25 Choudhry 2005, σελίδα 231
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18/12/2010 θα παρέχουν τοκομερίδια με επιτόκιο που προκύπτει ως εξής: 9,00% - (Euribor 

12 μηνών).

Μέγιστη ή/και ελάχιστη απόδοση (  cap  /  floor  )  

Μπορεί να οριστεί η μέγιστη απόδοση ενός τοκομεριδίου (cap), ανεξάρτητα από τον τρόπο 

υπολογισμού της26.  Ο όρος αυτός ευνοεί τους εκδότες, επειδή δεν επιτρέπει στο κόστος 

χρηματοδότησης να ανέβει πάνω από ένα καθορισμένο επίπεδο. Αντίστροφα, μπορεί να 

οριστεί  η  ελάχιστη  απόδοση  ενός  τοκομεριδίου  (floor),  ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο 

υπολογισμού της. Ο όρος αυτός ευνοεί τους κατόχους, επειδή δεν επιτρέπει στην απόδοση 

της επένδυσης να πέσει κάνω από ένα καθορισμένο επίπεδο. Πολλές φορές το ελάχιστο 

όριο είναι 0%, που σημαίνει δεν μπορεί να υπάρχει αρνητικό τοκομερίδιο. Τέλος, μπορεί να 

οριστεί  και  ελάχιστη  και  μέγιστη  απόδοση  τοκομεριδίου,  κατάσταση  που  ονομάζεται 

κολάρο  (collar).  Στο  προηγούμενο  παράδειγμα  η  Deutsche Bank London όρισε  μέγιστη 

απόδοση 9,00% και ελάχιστη 2,70%.

Πρόγραμμα επιτοκίων (  schedule     FRNs  )  

Μπορεί  να  οριστεί  ότι  κάθε κουπόνι  θα  έχει  διαφορετικό επιτόκιο,  ακολουθώντας  είτε 

ανοδική (step-ups) είτε καθοδική πορεία (step-downs). Σε περίπτωση σταθερού επιτοκίου, 

το  επιτόκιο  αυτό  απλά  μεταβάλλεται  προγραμματισμένα,  ενώ  στην  περίπτωση 

κυμαινόμενου  επιτοκίου  το  περιθώριο  μεταβάλλεται  προγραμματισμένα.  Η  μεταβολές 

μπορεί να είναι μία ή δύο ή πολύ συχνές (πχ κάθε κουπόνι ή κάθε έτος). Για παράδειγμα ο 

όμιλος  Eurobank την 8/6/2007 εξέδωσε ομόλογα αξία 750 εκατ Ευρώ λήξης 8/6/2017 (βλ 

Εικόνα 17). Τα ομόλογα αυτά είναι κυμαινόμενου με επιτόκιο (Euribor 3 μηνών) + 0,30% 

μέχρι την 8/6/2012, ενώ από την 8/6/2012 θα έχουν απόδοση (Euribor 3 μηνών) + 1,60%. 

Αντίστοιχα ο  όμιλος  Alpha Bank την  23/10/2006 εξέδωσε ομόλογα αξίας  25 εκατ  Ευρώ 

λήξης 23/10/2009 (βλ  Εικόνα 18). Τα ομόλογα αυτά είναι σταθερού επιτοκίου που είναι 

ορισμένο να ξεκινάει από το 3,40% το πρώτο χρόνο, να ανεβαίνει κατά 10 μονάδες βάσης 

κάθε έτος καταλήγοντας στο 3,90% για το τελευταίο έτος (λήξη). Αντίστοιχα παραδείγματα 

υπάρχουν για σειρά μειούμενων επιτοκίων (step-downs).

Σύνδεση με πληθωρισμό (  inflation     linked     FRNs  )  

Μπορεί  να  οριστεί  ότι  το  επιτόκιο  θα  υπολογίζεται  με  βάση  κάποιο  δείκτη  τιμών  (πχ 

εναρμονισμένο ΔΤΚ ΕΣΥΕ) 27. Ο υπολογισμός συνήθως έχει τη μορφή ΔΤΚ + περιθώριο, που 

το περιθώριο είναι 0%.

26 Banks 2007,  σελίδες 104 – 107,  A.Saunders M.M.Cornett, Financial Instritutions Management. A 
Risk Management Approach. 5th Editions, McGraw-Hill Intl, 2006, σελίδες 743 – 751,.

27 Choudhry 2005, σελίδα 211
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Σύνδεση με δείκτη

Μπορεί να οριστεί ότι το επιτόκιο θα υπολογίζεται με βάση κάποιο δείκτη επιτοκίου (πχ 

Euro Swap,  Libor,  Euribor), κάποια συναλλαγματική ισοτιμία (πχ  EUR/USD), κάποιο δείκτη 

μετοχών  (πχ  S&P500,  Eurostoxx 50,  EPRA)  ή  την  απόδοση  κάποιου  προκαθορισμένου 

χαρτοφυλακίου (basket)28. Ο υπολογισμός έχει δύο γενικούς τρόπους:

• Εφόσον ο δείκτης είναι μικρότερος, μεγαλύτερος ή ανάμεσα ή έξω από όρια τότε 

αποδίδεται ένα αυξημένο σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο,  για όλη τη διάρκεια 

του  κουπονιού,  πχ  έτος,  εξάμηνο  ή  τρίμηνο(digital discrete FRNs).  Σε  αντίθετη 

περίπτωση αποδίδεται ένα άλλο μειωμένο (σταθερό ή κυμαινόμενο) ή συνήθως 

μηδενικό επιτόκιο, επίσης για όλη τη διάρκεια του κουπονιού. Για παράδειγμα ο 

όμιλος  Alpha Bank εξέδωσε την 12/2/2007 ομόλογα 130 εκατ Ευρώ με λήξη την 

12/2/2027. Τα ομόλογα αυτά απέδιδαν μέχρι την 12/2/2007 6,00% σταθερό, ενώ 

από τότε αποδίδουν (USD swap 10 ετών) + 0,00%, εφόσον ο δείκτης CMS (USD 10/2 

ετών)29 ≥   0,005%,  με  μέγιστη  απόδοση  6%.  Σε  αντίθετη  περίπτωση αποδίδουν 

0,00% (Εικόνα 19).

• Εφόσον ο δείκτης είναι μικρότερος, μεγαλύτερος ή ανάμεσα ή έξω από όρια τότε 

αποδίδεται ένα σταθερό ή κυμαινόμενο αυξημένο επιτόκιο, μόνο για όσες ημέρες 

που ίσχυε ο όρος αυτός (range accrual FRNs). Σε αντίθετη περίπτωση αποδίδεται 

ένα άλλο μειωμένο (σταθερό ή κυμαινόμενο) ή συνήθως μηδενικό επιτόκιο, μόνο 

για όσες μέρες που δεν ίσχυε ο παραπάνω όρος. Ως παράδειγμα, ο όμιλος  Alpha 

Bank εξέδωσε  την  29/3/2006  40  εκατ.  Ευρώ  σε  ομόλογα  λήξης  29/3/2009.  Τα 

ομόλογα αυτά αποδίδουν από την 29/3/2007 5,00% x (n / N), {όπου v:  o αριθμός 

των ημερολογιακών ημερών όπου ισχύσει ότι 0,00% ≤ (Euribor 3 μηνών) ≤ 3,75% και  

όπου Ν ο αριθμός των ημερολογιακών ημερών της περιόδου} (Εικόνα 20)

Σύνδεση με σχέση δύο δεικτών (  Dual     Index     FRNs  )  

Μπορεί να οριστεί ότι το επιτόκιο θα υπολογίζεται με βάση τη σχέση δύο δεικτών επιτοκίου 

(πχ Euro Swap 10 ετών – 2 ετών, Euribor 3 μηνών – USD Libor 3 μηνών) 30. Ο υπολογισμός 

έχει δύο γενικούς τρόπους, ανάλογους με την σχέση με  δείκτη που 

αναφέρθηκε παραπάνω.

28 Banks 2007, σελίδες 109 - 119
29 CMS (Constant Maturity Swap)  είναι  ένας δείκτης  που ισούται  με το  τρέχον κάθε φορά  swap 
(συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίου) του νομίσματος για μία διάρκεια (πχ 10 ετών). Ο συγκεκριμένος 
δείκτης  υπολογίζεται  ως  η  διαφορά  του  CMS 10  ετών  –  CMS 2  ετών  για  το  δολάριο  ΗΠΑ.  Για 
περισσότερα: Rajan 2007, σελίδες 57 - 78
30 Choudhry 2005, σελίδα 238
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Μόχλευση

Η  μόχλευση  έχει  τη  μορφή:  συντελεστής μόχλευσης  x (υπολογισμός  επιτοκίου).  Ο 

συντελεστής μόχλευσης είναι ένας πολλαπλασιαστής που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε 

τιμή  (πχ  15%,  50%,  2,  15  κτλ).  Με  τον  τρόπο  αυτό  μπορεί  να  οξυνθεί  (συντελεστής 

μόχλευσης μεγαλύτερος από 1) ή να αμβλυνθεί (συντελεστής μόχλευσης μικρότερος από 1) 

η επίδραση του τρόπου υπολογισμού του επιτοκίου. Η μόχλευση συνοδεύεται συνήθως με 

κολάρο.

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω γενικές κατηγορίες, στην πράξη εμφανίζονται παραλλαγές 

και  συνδυασμοί  αυτών,  που  εμπλέκουν  σημαντικά  τον  υπολογισμό  της  απόδοσης  ενός 

τοκομεριδίου. 

Για παράδειγμα το Ελληνικό Δημίσιο εξέδωσε την 22/2/2007 ομόλογα αξίας 280 εκατ. Ευρώ 

λήξης 22/2/2019. Τα ομόλογα αυτά ήταν αρχικά σταθερού επιτοκίου 6,25% και από την 

22/2/2009 μετατράπηκαν σε μεταβλητού επιτοκίου με απόδοση:  5x[(EUR CMS 10 ετών) -  

(EUR CMS 2 ετών)], εφόσον [(EUR CMS 10 ετών) - (EUR CMS 2 ετών)] < 1,00%, ειδάλλως σε 

κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor 3 μηνών) + 150 μβ. Επίσης, η ελάχιστη απόδοση ορίστηκε  

σε 0,00% (Εικόνα 21).

Επίσης,  το Ελληνικό Δημόσιο την 10/7/2006 εξέδωσε 130 εκατ Ευρώ σε ομόλογα λήξης 

10/7/2026. Τα ομόλογα αυτά είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με ετήσιο κουπόνι (Euro Swap 

10 ετών) + 0,00%. Η ελάχιστη απόδοση ορίστηκε σε 0,00% ενώ η μέγιστη ορίστηκε σε (EUR 

CMS 10 ετών) + 22x.[(GBP CMS 10 ετών) – (EUR CMS 10 ετών) (Εικόνα 22).
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Εικόνα 16: Ο τύπος υπολογισμού του τοκομεριδίου του ομολόγου της  Deutsche Bank London με 
λήξη 29/6/2022, στο σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Εικόνα 17: Ο τύπος υπολογισμού του τοκομεριδίου του ομολόγου της Eurobank Hellas PLC με λήξη 
8/6/2017, στο σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg
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Εικόνα 18: Ο τύπος υπολογισμού του τοκομεριδίου του ομολόγου της Alpha Credit Group PLC με 
λήξη 23/10/2009, στο σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Εικόνα 19: Ο τύπος υπολογισμού του τοκομεριδίου του ομολόγου της Alpha Credit Group με λήξη 
12/2/2027, στο σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg
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Εικόνα 20: Ο τύπος υπολογισμού του τοκομεριδίου του ομολόγου της Alpha Credit Group με λήξη 
29/3/2009, στο σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Εικόνα  21: Η περιγραφή της έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου με λήξη 22/2/2019, στο σύστημα 
Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg
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Εικόνα  22: Η περιγραφή της έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου με λήξη 10/7/2026, στο σύστημα 
Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

3.3.2 Μεταβαλλόμενου κεφαλαίου

Ένα  ομόλογο  είναι  μεταβαλλόμενου  κεφαλαίου  (variable redemption)  όταν  δεν  είναι 

γνωστή εκ των προτέρων η τελική του αξία κατά τη λήξη του 31. Αντιθέτως, η αξία αυτή θα 

υπολογιστεί  στη  λήξη  του  ομολόγου με  βάση  ένα προκαθορισμένο  τύπο υπολογισμού. 

Γενικά, τα ομόλογα μεταβαλλόμενου κεφαλαίου συνδυάζονται με:

• Ελάχιστη τιμή εξαγοράς: Ο εκδότης θα εξοφλήσει το ομόλογο στη μεγαλύτερη τιμή 

από αυτή που προκύπτει από το σχετικό τύπο υπολογισμού και από την ελάχιστη 

τιμή εξαγοράς. Η ελάχιστη τιμή εξαγοράς ορίζεται στους όρους της έκδοσης και 

αναφέρεται συχνά ως “εγγύηση κεφαλαίου”. Όσο πιο υψηλή είναι η ελάχιστη τιμή 

εξαγοράς τόσο μειώνεται ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο επενδυτής.

• Μέγιστη τιμή εξαγοράς: Ο εκδότης θα εξοφλήσει το ομόλογο στη μικρότερη τιμή 

από αυτή που προκύπτει από το σχετικό τύπο υπολογισμού και από τη μέγιστη τιμή 

εξαγοράς.  Η μέγιστη τιμή εξαγοράς ορίζεται στους όρους της  έκδοσης.  Όσο πιο 

χαμηλή είναι η μέγιστη τιμή εξαγοράς τόσο μειώνεται η αναμενόμενη απόδοση του 

επενδυτή.

31 Banks 2007, σελίδες 99 - 119
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• Κολάρο εξαγοράς: Η τιμή εξαγοράς του ομολόγου θα προκύπτει με βάση το τύπο 

υπολογισμού, αλλά θα κυμαίνεται ανάμεσα στο ελάχιστο και το μέγιστο όριο, σε 

αντιστοιχία με τα παραπάνω.

Ο προκαθορισμένος τύπος υπολογισμού της τιμής εξαγοράς συνδέει την τιμή εξαγοράς με 

την  πορεία  κάποιου  δείκτη  (ή  χαρτοφυλακίου),  που  μπορεί  να  είναι  συναλλαγματική 

ισοτιμία  (currency linked notes),  τιμή  εμπορεύματος  (commodity linked notes),  τιμή 

μετοχών (equity linked notes), τιμή πιστωτικού κινδύνου (credit linked notes). Η σύνδεση 

αυτή μπορεί να γίνει θετικά, οπότε ο κάτοχος θα εισπράξει μεγαλύτερη τιμή εξαγοράς, όσο 

ο  δείκτης  κινείται  περισσότερο  προς  την  προκαθορισμένη  κατεύθυνση  (ανοδικά  ή 

καθοδικά). Από την άλλη πλευρά η σύνδεση αυτή μπορεί να γίνει και αρνητικά, οπότε ο 

κάτοχος θα εισπράξει μικρότερη τιμή εξαγοράς, όσο ο δείκτης κινείται περισσότερο προς 

την  αντίθετη  από  την  προκαθορισμένη  κατεύθυνση  (ανοδικά  ή  καθοδικά).Τέλος,  τα 

ομολόγων  μεταβαλλόμενου  κεφαλαίου  μπορεί  να  έχουν  κουπόνι  οποιαδήποτε  μορφής 

(σταθερό, κυμαινόμενο, μεταβαλλόμενο) ή να μην έχουν κουπόνι (zero). 

Όλες οι παραπάνω λεπτομέρειες αναφέρονται στους όρους της έκδοσης του ομολόγου.

Στη  συνέχεια  θα  γίνει  προσπάθεια  να  παρουσιαστούν  οι  πιο  διαδεδομένες  μορφές 

ομολόγων μεταβαλλόμενου κεφαλαίου.

Σύνδεση με δείκτη 

Τα ομόλογα αυτά εμπεριέχουν παράγωγα επί κάποιου δείκτη. Ο δείκτης αυτός συνήθως 

είναι  η  απόδοση  ενός  προκαθορισμένου  χαρτοφυλακίου  (basket)  ή  ενός  αμοιβαίου 

κεφαλαίου ή ενός χρηματιστηριακού δείκτη (πχ S&P 500, Eurostoxx, FTSE, DAX, EPRA κτλ). 

Πολύ  συχνά  τέτοιου  είδους  ομόλογα  εκδίδονται  από  τράπεζες  με  τη  μορφή  των 

επενδύσεων “εγγυημένου κεφαλαίου”. Δηλαδή, συνδυάζονται με ελάχιστη τιμή εξαγοράς 

(100%  ή  80%  ή  110%)  ή  κολάρο  εξαγοράς  ή/και  χαμηλή  μόχλευση  (deleveraging)  της 

έκθεσης στο δείκτη (πχ 50% της απόδοσης του δείκτη). Για παράδειγμα την 28/2/2007 ο 

όμιλος Eurobank εξέδωσε 5 εκατ Ευρώ σε ομόλογα λήξης 28/2/2012. Τα ομόλογα αυτά δεν 

έχουν κουπόνι (zero coupon) ενώ στη λήξη ο κάτοχός τους θα εισπράξει το κεφάλαιό του 

(με “εγγύηση” 100%) συν το 85% την απόδοσης του δείκτη  FTSE/EPRA32 (Εικόνα 23). Μία 

επίσης συχνή παραλλαγή είναι αυτή των επενδύσεων υπό όρους “εγγυημένου κεφαλαίου”. 

Στην περίπτωση αυτή η ελάχιστη τιμή εξαγοράς ισχύει μόνο εφόσον έχει πληρωθεί κάποιος 

προκαθορισμένος  όρος,  έναντι  αυξημένου  κουπονιού.  Ο  όρος  αυτός  συνήθως  είναι  η 

32 Ο  δείκτης  FTSE/EPRA περιλαμβάνει  τις  μετοχές  ευρωπαϊκών  εταιρειών  ακίνητης  περιουσίας 
http://www.ftse.com/Indices/FTSE_EPRA_NAREIT_Global_Real_Estate_Index_Series/index.jsp
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απόδοση του δείκτη να είναι μεγαλύτερη από κάποιο πολύ χαμηλό όριο (πχ -60%). Αυτό 

συνεπάγεται  βέβαια  ότι  σε  περιόδους  πολύ  μεγάλων  αρνητικών  αποδόσεων  στα 

χρηματιστήρια, οι εγγυήσεις δεν ισχύουν. 

Εικόνα 23: Ο τύπος υπολογισμού της τιμής εξαγοράς του ομολόγου του ομίλου Eurobank με λήξη 
28/2/2012, στο σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Ένα παράδειγμα τέτοιας έκδοσης είναι τα ομόλογα της  Societe Generale Acceptance NV, 

έκδοσης 27/4/2007,  λήξης  28/4/2014 και  συνολικής ονομαστικής αξίας  100 εκατ Ευρώ, 

συνδεδεμένα με διεθνώς διαφοροποιημένο καλάθι 30 συγκεκριμένων μετοχών (Εικόνα 24). 

Η έκδοση αυτή αποτέλεσε το προϊόν Boost Income Lock-In Plus (Eur). Τα εν λόγω ομόλογα 

παρέχουν 8% σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη, για το τρίτο θα παρέχουν επιτόκιο ίσο 

με το μεγαλύτερο από 0% και 8% + 10%x(Απόδοση των 10 μετοχών του καλαθιού με τη 

χειρότερη απόδοση από την 27/4/2007) ενώ για τα υπόλοιπα 4 έτη θα παρέχουν επιτόκιο 

ίσο με το μεγαλύτερο από επιτόκιο του προηγούμενου έτους και 8% + 10%x(Απόδοση των 

10  μετοχών  του  καλαθιού  με  τη  χειρότερη  απόδοση  από  την  27/4/2007).  Η  αξία  των 

ομολόγων στη λήξη θα υπολογιστεί ως εξής: Εάν η αξία των 10 μετοχών του καλαθιού με τη 

χειρότερη απόδοση από την 27/4/2007 είναι μεγαλύτερη από το 60% της αρχικής τους 

αξίας, κατά την έκδοση του ομολόγου, τότε η αξία των ομολόγων θα είναι η μεγαλύτερη 

από  το  140%  της  ονομαστικής  αξίας  τους  και  από  την  αξία  των  10  μετοχών  αυτών. 

Ειδάλλως, η αξία των ομολόγων στη λήξη θα είναι η αξία των 10 μετοχών αυτών. Τέλος η 
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συγκεκριμένη έκδοση είναι ανακλήσιμη με εγγύηση κεφαλαίου και επιστρέψιμη. Η αξίες 

ανάκλησης και επιστροφής υπολογίζονται με ανάλογους πολύπλοκους τρόπους33. Με τον 

παραπάνω μηχανισμό τελικά η Societe Generale εγγυάται τα κεφάλαια των επενδυτών συν 

8% ετήσια απόδοση (ισχύει η ελάχιστη τιμή εξαγοράς) εφόσον οι 10 μετοχές του καλαθιού 

με τη χειρότερη απόδοση αποδώσουν από την έναρξη καλύτερα από -20% το τρίτο έτος, 

-25% το τέταρτο έτος, -30% το πέμπτο έτος, -35% το έκτο έτος και -40% το τελευταίο έτος. 

Επομένως, η “εγγύηση κεφαλαίου” είναι υπό όρους.

Εικόνα  24:  Η  περιγραφή  της  έκδοσης  του  ομίλου  Societe Generale με  λήξη  28/4/2014,  στο 
σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Τέλος, μια συχνή παρεξήγηση του όρου “εγγυημένο κεφάλαιο” είναι ότι κάποιοι επενδυτές 

θεωρούν  ότι  έχουν  εξασφαλίσει  τα  κεφάλαιά  τους.  Η  εξασφάλιση  αυτή  ισχύει  για  τις 

κινήσεις του υποκείμενου δείκτη και όχι για τον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, κίνδυνο 

στον οποίο θα ήταν εκτεθειμένοι επενδύοντας σε οποιοδήποτε ομόλογο του ιδίου εκδότη – 

δομημένο ή μη. Στο βαθμό λοιπόν που ο εκδότης δεν πτωχεύσει, η εγγύηση είναι ισχυρή. Σε 

αντίθετη  περίπτωση  η  εγγύηση  δεν  έχει  αξία,  ακόμα και  αν  η  ελάχιστη  τιμή  εξαγοράς 

οριστεί στο 100% της ονομαστικής. Η παρεξήγηση αυτή παρουσιάστηκε και στην Ελλάδα με 

33 Societe Generale Corporate & Investment Banking, Product brochure for Boost Income Lock In, Eur 
Class – Adequity, Ref. (A) 707000(BR), February 2007.
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την περίπτωση της  Lehman Brothers34.  Η  Citibank Ελλάδος πούλησε σε πελάτες της ένα 

προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου του ομίλου Lehman Brothers. Η εγγύηση της Lehman ήταν 

χωρίς όρους. Όμως με την πτώχευση της Lehman η εγγύηση είναι πλέον άνευ αξίας. Η δε 

Citibank δεν φαίνεται να εγγυήθηκε την τελική αξία του ομολόγου. Η υπόθεση πιθανόν θα 

κριθεί στα δικαστήρια.

Σύνδεση με συναλλαγματική ισοτιμία 

Τα ομόλογα αυτά εμπεριέχουν παράγωγα επί κάποιας συναλλαγματικής ισοτιμίας (όπως 

EURUSD,  EURGBP,  EURJPY,  USDJPY κτλ).  Όλα  τα  άλλα  χαρακτηριστικά  είναι  ίδια  με  τα 

ομόλογα που είναι συνδεδεμένα με δείκτη, που παρουσιάστηκαν παραπάνω.

Μία συχνή  παραλλαγή  είναι  τα  ομόλογα  διπλού  νομίσματος  (Dual-currency bonds).  Τα 

ομόλογα  αυτά  πληρώνουν  τα  κουπόνια  σε  διαφορετικό  νόμισμα  και  διαφορετικό  το 

κεφάλαιο κατά την εξαγορά στο αρχικό νόμισμα (στο οποίο πλήρωσε την αρχική αγορά του 

τίτλου ο επενδυτής) ή αντιστρόφως.

Σύνδεση με τιμή εμπορευμάτων 

Τα ομόλογα αυτά εμπεριέχουν παράγωγα επί κάποιου εμπορεύματος (όπως πετρέλαιο, 

χρυσός, πλατίνα, βαμβάκι κτλ) ή κάποιου σχετικού χαρτοφυλακίου (basket). Όλα τα άλλα 

χαρακτηριστικά  είναι  ίδια  με  τα  ομόλογα  που  είναι  συνδεδεμένα  με  δείκτη,  που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω.

Σύνδεση με πιστωτικό κίνδυνο

Τα ομόλογα αυτά εμπεριέχουν πιστωτικά παράγωγα επί του πιστωτικού κινδύνου κάποιου 

τρίτου  (στοιχείο  αναφοράς).  Τα  πιστωτικά  παράγωγα  έχουν  τρεις  μορφές:  Συμφωνίες 

ανταλλαγής  συνολικής  απόδοσης  (total return swap),  δικαιώματα  πιστωτικής  διαφοράς 

επιτοκίου (credit spread) και συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου πτώχευσης (credit default 

swap).  Το  βασικό  χαρακτηριστικό  των  ομολόγων  που  είναι  συνδεδεμένα  με  πιστωτικό 

κίνδυνο  (credit linked notes –  CLNs)  είναι  ότι  μεταβάλλουν  τον  πιστωτικό  κίνδυνο  της 

έκδοσης, επειδή ακριβώς ενσωματώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο του στοιχείου αναφοράς 

και  όχι  μόνο  του  εκδότη.  Επομένως,  ακόμα  και  στην  περίπτωση  που  ο  εκδότης  δεν 

πτωχεύσει, ένα CLN μπορεί να χάσει την αξία του εξαιτίας της πτώχευσης ή της διεύρυνσης 

της  διαφοράς  επιτοκίου  του  στοιχείου  αναφοράς.  Περισσότερες  λεπτομέρειες  για  τα 

πιστωτικά παράγωγα παρουσιάζονται στο Τμήμα Δ.

34 Εφημερίδα “Το Βήμα”,  Στον πάτο του Πηνειού 8-10 εκατ.  Ευρώ της Lehman Brothers!,  Αθήνα 
24/9/2008.  Εφημερίδα “Καθημερινή”, Θύμα της  Lehman Brothers ο Βέλγος πρωθυπουργός, Αθήνα 
12/11/2008. Εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, Μπαράζ αγωγών για τα €100 εκατ. της  Lehman που 
έγιναν…αέρας, Ε.Κωνσταντουδάκη, Αθήνα 4/10/2008.
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3.3.3 Ανταλλάξιμο

Ο επενδυτής έχει δικαίωμα μετατροπής σε τίτλο διαφορετικό από μετοχές του εκδότη. Το 

ανταλλάξιμο  ομόλογο  (exchangeable)  είναι  παραπλήσιο  με  το  μετατρέψιμο  που 

παρουσιάστηκε προηγουμένως, με την μόνη διαφορά ότι  μπορεί να μετατραπεί είτε σε 

άλλο ομόλογο του ίδιου εκδότη είτε σε άλλο ομόλογο ή μετοχή τρίτου εκδότη. Συνήθως, 

βέβαια, ο τρίτος εκδότης είναι συνδεδεμένο πρόσωπο με τον εκδότη του ανταλλάξιμου 

ομολόγου.  Οι  λόγοι  που  ωθούν  στην  έκδοση  ανταλλάξιμων  ομολόγων  είναι  η  κάλυψη 

τεχνικών αναγκών.  Για  παράδειγμα ελληνικές  εταιρείας  εκδίδουν  ανταλλάξιμα ομόλογα 

θυγατρικών τους στο Λουξεμβούργο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να διαπραγματευτούν στο 

τοπικό χρηματιστήριο (που είναι από τα προτιμητέα στη Ευρώπη για ομόλογα εξαιτίας της 

ευελιξίας  της  νομοθετικού πλαισίου)  και  είναι  ανταλλάξιμοι  με  ομόλογα ή  μετοχές  της 

μητρικής εταιρίας στην Ελλάδα (οπότε έχουν την πιστοληπτική βαθμολογία και την εκ των 

πραγμάτων εγγύηση της μητρικής εταιρίας).
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4. ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΉΣΕΩΝ  

Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, η δεύτερη υποομάδα της γενικής κατηγορίας προϊόντων 

που ονομάζεται δομημένα ομόλογα ,  είναι ομόλογα τιτλοποιήσεων. Στο μέρος αυτό, θα 

γίνει  απόπειρα  να  παρουσιαστούν  συνοπτικά  οι  πιο  συνήθεις  μορφές  δομημένων 

ομολόγων που προέρχονται από τιτλοποίηση. Ανάλογα λοιπόν με τη συγκεκριμένη μορφή 

των  υποκείμενων  προϊόντων  που  συμμετέχουν  στην  τιτλοποίηση,  είναι  δυνατή  η 

κατηγοριοποίηση των δομημένων ομολόγων, καθαρά για λόγους παρουσίασης. 

4.1 Μηχανισμός Τιτλοποίησης

Όπως  γίνεται  με  κάθε  έννοια,  έτσι  και  η  τιτλοποίηση  έχει  διάφορους  ορισμούς  που 

απαντώνται στη βιβλιογραφία. Ένας από αυτούς είναι “… η διαδικασία δημιουργίας ενός 

συνόλου  από  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία,  το  οποίο  σύνολο  θα 

χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει χρεόγραφα…”35.  Εναλλακτικά, τιτλοποίηση είναι “ένα 

πλαίσιο στο οποίο κάποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταμορφώνονται σε 

ένα  πακέτο  χρεογράφων,  που  εξυπηρετούνται  από  τα  περιουσιακά  αυτά  στοιχεία, 

διαμέσου  προσεκτικής  ομαδοποίησης,  μείωσης  πιστωτικού  κινδύνου  και  βελτίωση 

ρευστότητας...”  36 Τέλος,  η  Τράπεζα  Διεθνών  Διακανονισμών  (Bank for International 

Settlement -  BIS) ορίζει τιτλοποίηση ως “.. μία δομή στα πλαίσια της οποίας η χρηματική 

ροή  από  ένα  υποκείμενο  σύνολο  εκθέσεων  χρησιμοποιείται  για  να  εξυπηρετήσει 

τουλάχιστον  δύο  διαφορετικές  διαστρωματωμένες  θέσεις  με  κίνδυνο  (tranches),  που 

αντανακλούν διαφορετικό επίπεδο πιστωτικού κινδύνου…”37.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, μπορεί να οριστεί ότι η τιτλοποίηση (securitization) είναι 

μία διαδικασία της χρηματοοικονομικής μηχανικής κατά την οποία εκδίδονται χρεόγραφα 

τα οποία αντλούν τη ρευστότητα που απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων και του 

κεφαλαίου  τους  αποκλειστικά  από  τις  χρηματικές  ροές  ενός  ορισμένου  υποκείμενου 

συνόλου  χρηματοοικονομικών  απαιτήσεων  ή  τίτλων  (Asset Pool).  Τα  χρεόγραφα  αυτά 

ονομάζονται χρεόγραφα τιτλοποιήσεων (Asset Backed Securities – ABS). 

35 F. Fabozzi, The Stractured Finance Market: An Investor’s Perspective, Financial Analysts Journal, CFA 
Institute, 2005 
36 S. Sundaresan, Fixed Income Markets and Their Derivatives, Κεφ.9, Cincinnati South-Western, 1997
37 Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards A Revised Framework, παράγραφος 539, Bank for International Settlements, June 
2004
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Ο παραπάνω ορισμός είναι  αρκετά γενικός.  Αυτό έγινε  με τη λογική ότι  τα χρεόγραφα 

τιτλοποιήσεων αποτελούν μία  αρκετά ανομοιογενή οικογένεια.  Πρακτικά τα χρεόγραφα 

τιτλοποιήσεων  είναι  ένα  πολύ  ευέλικτη  οικογένεια  χρηματοοικονομικών  προϊόντων,  με 

εξαιρετικά πολλές παραλλαγές. Η αιτία αυτής της διαφορετικότητας είναι η προσπάθεια 

καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών των εκδοτών και  των επενδυτών.  Από την  άλλη 

πλευρά βέβαια αυτή η ευελιξία αποτελεί  και ένα βασικό μειονέκτημα των χρεογράφων 

τιτλοποιήσεων,  διότι  η  επένδυση  σε  αυτά  προϋποθέτει  περισσότερη  μελέτη  όλων  των 

λεπτομερειών που συνδέονται με την κάθε έκδοση. Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθάει και η 

κοινοτική  οδηγία  με  αριθμό  2003/71/ΕΚ  που  καθορίζει  το  ελάχιστο  περιεχόμενο  των 

ενημερωτικών δελτίων38 .

Προσπαθώντας  λοιπόν  να  εξειδικεύσουμε  το  γενικό  ορισμό  πρέπει  να  συζητηθούν  τα 

παρακάτω σημεία

4.1.1 Ο πάροχος

Ο πάροχος (originator ή sponsor) είναι ο αρχικός φορέας που είτε εξέδωσε τα πρωτογενή 

δάνεια (πχ στεγαστικά, πιστωτικές κάρτες, αυτοκινήτων, επιχειρηματικά κτλ) είτε αγόρασε 

τα χρεόγραφα (πχ ομόλογα εταιρειών) τα οποία θα αποτελέσουν το υποκείμενο σύνολο 

των  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  του  χρεογράφου  τιτλοποίησης.  Στις  περισσότερες 

περιπτώσεις  ο  πάροχος είναι  κάποια επενδυτική ή εμπορική τράπεζα.  Ο πάροχος  είναι 

υπεύθυνος για τον έλεγχο τις πιστοληπτικής ποιότητας των δανειζόμενων προσώπων. Για 

αυτό το λόγο εάν ο πάροχος είναι ίδρυμα που πραγματοποιεί καλό πιστοληπτικό έλεγχο 

(credit control) των δανειζόμενων προσώπων, τα τελικά χρεόγραφα τιλποιήσεως που θα 

προκύψουν θα έχουν κελύτερη πιστοληπτική αξιολόγηση. Για παράδειγμα ορισμένοι από 

τους πιο γνωστούς και μεγάλους παρόχους με έδρα την Ελλάδα είναι η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος ΑΕ, η EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, η Alpha Τράπεζα ΑΕ και η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. 

4.1.2 Ο εκδότης

Ο  εκδότης  (issuer)  των  χρεογράφων  τιτλοποίησης  είναι  ένα  Νομικό  Πρόσωπο  Ειδικού 

Σκοπού  (Special Purpose Entity –  SPE)  το  οποίο  συστήνεται,  όπως  προδίδει  ο  όρος, 

αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της έκδοσης των χρεογράφων τιτλοποιήσεων. Στις ΗΠΑ 

ο  εκδότης  είναι  συνήθως  ένα  Trust,  ενώ  στη  Ευρώπη  είναι  συνήθως  μία  εταιρεία 

38 Οδηγία  2003/71/ΕΚ  της  4/11/2003  σχετικά  με  το  ενημερωτικό  δελτίου  που  πρέπει  να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτεση 
και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, Επίσημη Εφημερίδα της Ερωπαικής Ένωσης L345/64, 
Βρυξέλες 31/12/2003
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περιορισμένης  ευθύνης39.  Ο  περιορισμός  της  ευθύνης  είναι  ένα  από  τα  θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά ενός SPE. Η εταιρεία αυτή συχνά έχει έδρα σε χώρες όπου υπάρχει ευνοϊκό 

φορολογικό και νομοθετικό καθεστώς. Όπως προκύπτει ξεκάθαρα από τα προηγούμενα, ο 

εκδότης  είναι  διαφορετικό  πρόσωπο  από  τον  πάροχο.  Για  παράδειγμα,  ακολουθούν 

ορισμένα  SPE μεγάλων  ελληνικών  παρόχων,  με  έδρα  την  αλλοδαπή:  National Bank of 

Greece Funding Limited,  Jersey,  NBG Finance PLC,  Great Britain,  EFG Hellas PLC,  Great 

Britain,  EFG Hellas Cayman Islands Ltd,  Cayman Islands,  EFG Hellas Funding Ltd,  Jersey, 

Piraeus Group Cap Ltd, Jersey, Piraeus Group Finance PLC, Great Britain, Alpha Group Jersey 

Ltd, Jersey, Alpha Credit Group PLC, Great Britain, OTE PLC, Great Britain.

Η σύσταση και η λειτουργία των SPE είναι αρκετά τυποποιημένη. Γενικά τα SPE έχουν δύο 

βασικά χαρακτηριστικά:

1. Τα  SPE δεν ανήκουν στον πάροχο. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι για να μην 

υποχρεώνεται ο πάροχος σε ενοποίηση του  SPE και ενδεχομένως σε προβλέψεις 

κεφαλαιακής επάρκειας, με βάση τις προβλέψεις του πλαισίου Βασιλεία ΙΙ.

2. Τα  SPE δεν  επηρεάζονται  από  ενδεχόμενη  πτώχευση  του  παρόχου  (bankruptcy 

remote). Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι για την προστασία των επενδυτών που 

αγόρασαν τα χρεόγραφα της τιτλοποίησης.

Βέβαια, πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι αν και ο νομικός διαχωρισμός είναι τέλειος, 

οι επενδυτές θεωρούν ότι τα SPE διατηρούν υπό την άτυπη προστασία των παρόχων και ότι 

πρακτικά η μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου από τον πάροχο στο SPE είναι μονομερώς 

ατελής.  Τα  SPE δεν  επηρεάζονται  από  πτώχευση  του  παρόχου,  όμως  ο  πάροχος 

επηρεάζεται από πτώχευση του SPE40.

Υπάρχουν  δύο  τύποι  SPE,  μοναδικής  έκδοσης  (standalone issuer,  discrete trust))  ή 

πολλαπλών  εκδόσεων  (program issuer,  master trust).  Στην  πρώτη  περίπτωση  το  SPE 

προβαίνει σε μία μόνο έκδοση ομολόγων τιτλοποίησης. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση 

το ίδιο το  SPE εκδίδει πολλές σειρές ομολόγων τιτλοποίησης, διαχωρίζοντας ρητώς ποια 

συγκεκριμένα  περιουσιακά  στοιχεία  αντιστοιχούν  σε  κάθε  έκδοση.  Στην  πράξη  ο 

διαχωρισμός  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  δύο  μηχανισμούς,  τον  μηχανισμό  των 

προγραμματισμένων εκδόσεων (program issuers)  ή  το  μηχανισμό “ομπρέλας”  (Umbrella 

structure)(Εικόνα 25). 

39 Choudhry 2005, σελίδες 242-243, Das 2005 σελίδες 280 - 286
40 Landsman Wayne R, Peasmel Kenneth V, Shakespeare Catherine, “Are Asset Securitizations Sales or 
Loans?”, The Accounting Review, Vol 8, No5, September 2008, pp 1251 – 1272  
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Στο  μηχανισμό  προγραμματισμένων  εκδόσεων,  ο  ίδιος  εκδότης  προβαίνει  σε  ένα 

πρόγραμμα πολλών εκδόσεων, ταυτόχρονων ή ετεροχρονισμένων. Όπως είναι φυσικό, το 

κλειδί σε ένα πρόγραμμα προγραμματισμένων εκδόσεων είναι οι κάτοχοι των χρεογράφων 

διαφορετικών τιτλοποιήσεων να έχουν απαιτήσεις έναντι του υποκείμενου χαρτοφυλακίου 

που έχει  συνδεθεί  με τη συγκεκριμένη έκδοση,  και  όχι  έναντι  των  άλλων υποκείμενων 

χαρτοφυλακίων. Αυτό είναι εφικτό με νομικές δικλείδες διαχωρισμού που αναφέρονται ως 

firewall, οι οποίες απαγορεύουν την προσφυγή στη δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση χρημάτων 

από  τα  άλλα  υποκείμενα  χαρτοφυλάκια  του  ίδιου  εκδότη.  Βέβαια  ο  νομικός  αυτός 

διαχωρισμός έχει νόημα μόνο σε δικαιοδοσίες όπου το νομικό πλαίσιο τον υποστηρίζει. 

Γενικότερα, πάντως ένας εκδότης που θα προβεί σε προγραμματισμένες εκδόσεις, συνήθως 

φροντίζει  τα  υποκείμενα  χαρτοφυλάκια  να  μην  διαφέρουν  σημαντικά  στο  επίπεδο 

πιστωτικού κινδύνου που εμπεριέχουν και να έχει δικαίωμα υποκατάστασης στοιχείων των 

υποκείμενων  χαρτοφυλακίων  με  ασφαλέστερα  (πχ  αλλαγή  ομολόγων  εκδοτών  που 

υπέστησαν  υποβάθμιση  πιστοληπτικής  βαθμολόγησης  με  άλλα  ομόλογα  ανώτερης 

βαθμολόγησης).  Η  βασική  ιδέα  στο  μηχανισμό  προγραμματισμένων  εκδόσεων  είναι  η 

πτώχευση μίας έκδοσης να μην προκαλέσει τη συνολική πτώχευση του εκδότη, εξαιτίας 

προσφυγών των κατόχων των πτωχευμένων χρεογράφων τιτλοποίησης για αποζημιώσεις 

σε  βάρος  των   υποκείμενων  χαρτοφυλακίων  άλλων  τιτλοποιήσεων,  κατάσταση  που 

ονομάζεται σπίλωση (tainting). 

Αντίστοιχα  στο  μηχανισμό 

“ομπρέλας”,  χρησιμοποιείται 

ξεχωριστό SPE για κάθε έκδοση, 

αλλά  υπάρχει  ήδη 

διαμορφωμένο  ένα  γενικό 

καταστατικό  πλαίσιο  (master 

documentary framework),  που 

ορίζει  τον  τρόπο  λειτουργίας 

όλων  των  SPE.  Το  γενικό 

καταστατικό  πλαίσιο  έχει 

νόημα  μόνο  σε  όποιες 

δικαιοδοσίες  αυτό  επιτρέπεται 

από τον τοπικό νόμο. Πρακτικά, 

λοιπόν,  ενώ  συστήνονται 

ανεξάρτητες  εταιρείες,  οι  εταιρείες  αυτές  δεν  ξεκινούν  από  μηδενική  βάση,  διότι  το 

Εικόνα 25: Οι διαφορετικές περιπτώσεις SPE πολλαπλών 
εκδόσεων. Πηγή DAS 2005, σελίδα 286
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μεγαλύτερο μέρος της γραφειοκρατίας της ίδρυσης έχει καλυφθεί με το γενικό καταστατικό 

πλαίσιο. 

Σε γενικές γραμμές, βέβαια, το SPE μοναδικής έκδοσης είναι πιο καλά εξασφαλισμένο από 

το  SPE πολλαπλών  εκδόσεων,  ανεξαρτήτως  μηχανισμού  διαχωρισμού.  Από  την  άλλη 

πλευρά  όμως  συνεπάγεται  μεγαλύτερα  διαχειριστικά  κόστη  και  καθυστερήσεις,  αφού 

απαιτεί την ίδρυση πολλών εταιρειών από μηδενική βάση.

4.1.3 Άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα

Στην περίπτωση που το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια, πρέπει να οριστεί 

ο  εξυπηρετητής (servicer). Ο εξυπηρετητής είναι ο οργανισμός ο οποίος αναλαμβάνει την 

είσπραξη των τόκων και του κεφαλαίου που καταβάλουν τα πρόσωπα που έχουν λάβει τα 

δάνεια και την απόδοσή τους στον εκδότη καθώς και την εφαρμογή νόμιμων μέτρων σε 

περιπτώσεις αφερεγγυότητας ή πτώχευσης των προσώπων αυτών. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων ο εξυπηρετητής είναι ο ίδιος με τον πάροχο. Εναλλακτικά θα πρέπει να γίνει 

είτε  εκχώρηση  του  δανείου  είτε  με  συμμετοχή  του  εκδότη  στις  χρηματικές  ροές  που 

εισπράττει ο πάροχος, διαδικασίες που περιέχουν νομικά προβλήματα41.

Ο  επίτροπος (trustee)  είναι  ο  οργανισμός  που  ελέγχει  τις  ενέργειες  όλων  των 

εμπλεκομένων  μερών  και  φροντίζει  να  μην  υπάρχουν  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της 

έκδοσης.  Ο επίτροπος εξασφαλίζει  τα συμφέρονται  των επενδυτών,  υπό την έννοια ότι 

διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη θα ανταποκρίνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

Ο  θεματοφύλακας (custodian) είναι ο οργανισμός ο οποίος φυλάσσει όλη την περιουσία 

του εκδότη και πραγματοποιεί όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές, σε συνεργασία με τον 

επίτροπο. 

Ο  οίκος  πιστοληπτικής  αξιολόγησης (Credit rating agency)  είναι  ο  οργανισμός  που 

αποδίδει  πιστοληπτική βαθμολογία στην  έκδοση.  Ο οίκος  χρησιμοποιεί  τους  όρους της 

έκδοσης και τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υποκείμενο 

χαρτοφυλάκιο  για  να  προβεί  στην  βαθμολόγησή  της.  Οι  επενδυτές  λαμβάνουν  πολύ 

σοβαρά υπόψη τους τη βαθμολόγηση αυτή κατά την απόφασή τους να επενδύσουν στη 

συγκεκριμένη έκδοση.

Ο  διαχειριστής (manager)  είναι  ο  οργανισμός  που  λαμβάνει  αποφάσεις  σχετικά  με 

ενδεχόμενες αγορές  ή  πωλήσεις  περιουσιακών στοιχείων του εκδότη ή επενδύσεις  των 

41 Das 2005, σελίδες 352-354
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διαθεσίμων του.  Οι  ενέργειες  του διαχειριστή που είναι  αποδεκτές  καθορίζονται  στους 

όρους της έκδοσης. 

4.1.4 H διαδικασία της χρηματοοικονομικής μηχανικής

Η  διαδικασία  της  τιτλοποίησης  έχει  δύο  πλευρές,  από  την  μία  αυτή  της  αγοράς  των 

απαιτήσεων ή  των  χρεογράφων,  τα  οποία θα  αποτελέσουν το  υποκείμενο  σύνολο των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων των χρεογράφων τιτλοποίησης και από την άλλη αυτή της 

έκδοσης  και  πώλησης  των  χρεογράφων  τιτλοποίησης  σε  επενδυτές.  Με  άλλα  λόγια  ο 

εκδότης αγοράζει από τον πάροχο τις απαιτήσεις και τα χρεόγραφά έναντι μετρητών, ενώ 

οι  επενδυτές  αγοράζουν  από  τον  εκδότη  χρεόγραφα  τιτλοποίησης  έναντι  μετρητών.  Ο 

εκδότης χρηματοδοτεί την αγορά από τον πάροχο με την έκδοση προς τους επενδυτές. Στη 

συνέχεια ο εκδότης εισπράττει από τον πάροχο τόκους και κεφάλαιο και αποδίδει στους 

επενδυτές επίσης τόκους και κεφάλαιο.

Γενικά υπάρχουν δύο μηχανισμοί τιτλοποίησης: απλή χρηματοδότηση (pass-through) και 

διαφοροποιημένη χρηματοδότηση (pay-through)  42.  Στην απλή χρηματοδότηση ο εκδότης 

απλά  πληρώνει  στους  επενδυτές  ότι  εισπράττει  από  το  υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο  που 

κατέχει,  αφού  κρατήσει  κάποια  προσυμφωνημένη  αμοιβή.  Στη  διαφοροποιημένη 

χρηματοδότηση  ο  εκδότης  προκαλεί  και  διαχειρίζεται  μία  αναντιστοιχία  στα 

χρονοδιαγράμματα των εισροών και των εκροών. Η διαφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία 

στα ομόλογα τιτλοποιήσεων δανείων και καθορίζει  ποιος αναλαμβάνει  τον κίνδυνο των 

πρόωρων  πληρωμών  (περισσότερα  στην  παράγραφο  4.2).  Από  τα  παραπάνω  γίνεται 

αμέσως σαφές ότι ο εκδότης πρέπει να καταφέρει:

• Να  αντλήσει  αρκετά  κεφάλαια  από  την  έκδοση  χρεογράφων  τιτλοποιήσεων 

προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αγορά των απαιτήσεων ή των χρεογράφων 

από τον πάροχο.

• Να καλύπτει τις υποχρεώσεις του για την πληρωμή τόκων προς τους επενδυτές από 

τους τόκους που εισπράττει τις απαιτήσεις ή τα χρεόγραφα που αγόρασε από τον 

πάροχο.

• Να  αποκτήσει  ικανή  ρευστότητα  από  το  κεφάλαιο  των  απαιτήσεων  ή  των 

χρεογράφων που αγόρασε από τον πάροχο κατά τη λήξη τους, για να μπορέσει να 

εξοφλήσει τα χρεόγραφα τιτλοποίησης που εξέδωσε κατά τη λήξη τους.

42 V.Kothari,  Securitization The Financial  Instrument of the Future,  σελίδες 79-97,  John Wiley and 
Sons, 2006
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• Να  καταφέρει  να  πραγματοποιήσει  κέρδος  –  ή  τουλάχιστον  να  μην 

πραγματοποιήσει ζημίες – μετά από όλες τις παραπάνω χρηματικές ροές.

4.1.4.1 Υποκείμενο χαρτοφυλάκιο

Όπως ορίστηκε η τιτλοποίηση στην παράγραφο 4.1, τα χρεόγραφα τιτλοποίησης αντλούν τη 

ρευστότητα  που  απαιτείται  για  την  αποπληρωμή  των  τόκων  και  του  κεφαλαίου  τους 

αποκλειστικά  από  τις  χρηματικές  ροές  ενός  ορισμένου  υποκείμενου  συνόλου 

χρηματοοικονομικών  απαιτήσεων  ή  τίτλων  (Asset  Pool).   Οι  επιμέρους  τοποθετήσεις 

(exposures) που αποτελούν το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο είναι στην ουσία τα περιουσιακά 

στοιχεία  που  διαθέτει  ο  εκδότης  για  να  μπορέσει  να  επιτύχει  το  σκοπό  του  (όπως 

παρουσιάστηκε στην  προηγούμενη παράγραφο).  Παράλληλα,  η  αξία  των τοποθετήσεων 

που συνιστούν το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο αποτελούν και το όριο της νομικής ευθύνης 

του εκδότη έναντι όλων των πιστωτών, ομολογιούχων και μετόχων, δεδομένου ότι όπως 

αναφέρθηκε  στην  παράγραφο  4.1.2,  οι  εκδότες  έχουν  νομική  μορφή  περιορισμένης 

ευθύνης. Επομένως, το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος 

μίας τιτλοποίησης και για αυτό και αποτελεί  αντικείμενο διεξοδικής μελέτης. 

Σε πρώτο επίπεδο, τα στοιχεία που μπορούν να απαρτίζουν ένα υποκείμενο χαρτοφυλάκιο 

είναι χρηματοοικονομικοί τίτλοι και απαιτήσεις. Οι τίτλοι συνήθως είναι ομόλογα (απλά ή 

δομημένα)  και  παράγωγα  για  αντιστάθμιση  κινδύνου  (πχ  συμφωνίες  ανταλλαγής  ή 

δικαιώματα). Σπανιότερα οι τίτλοι μπορεί να είναι αμοιβαία κεφάλαια ή μετοχές. Από την 

άλλη πλευρά οι απαιτήσεις είναι συνήθως στεγαστικά δάνεια, δάνεια προς επιχειρήσεις, 

δάνεια πιστωτικών καρτών ή καταναλωτικά δάνεια  αγοράς  αυτοκινήτων.  Σπανιότερα οι 

απαιτήσεις μπορεί να είναι συμφωνίες μίσθωσης (πχ αεροσκαφών) ή φοιτητικά δάνεια.

Σε δεύτερο επίπεδο η έκθεση στα παραπάνω στοιχεία μπορεί να είναι είτε με τη φυσική 

μορφή  (cash or funded)  είτε  με  τη  συνθετική  μορφή  (synthetic or unfunded),  μέσω 

παραγώγων. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά μόνο για εκθέσεις στη φυσική μορφή, 

ενώ οι συνθετικές μορφές θα παρουσιαστούν στην παράγραφο 5.2.

Από νομικής πλευράς43,  τα υποκείμενα χαρτοφυλάκια με φυσική έκθεση προβαίνουν σε 

αγορά των τίτλων που απαιτείται, τοις μετρητοίς. Αυτό αποτελεί μία ξεκάθαρη ενέργεια με 

την οποία το SPE αποκτά πλήρη νομική κυριότητα των τίτλων. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και 

με τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις δεν μπορούν απλά να μεταβιβαστούν όπως οι τίτλοι. Το 

εμπόδιο αυτό παρακάμπτεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η εκχώρηση (assignment) 

της απαίτησης από τον πάροχο στο SPE. Αυτός ο τρόπος είναι επίσης ξεκάθαρος όμως δεν 

43 Das 2005, σελίδες 352-353
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συχνά δεν είναι εφικτός, διότι απαιτείται η συναίνεση του υπόχρεου (τελικού προσώπου 

που έχει δανειστεί) για την εκχώρηση. Οι πάροχοι για λόγους διαχείρισης της σχέσης τους 

με  τον  πελάτη  τους  (τον  υπόχρεο)  αλλά  και  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων  των 

πελατών,  δεν  αναζητούν  αυτή  τη  συναίνεση.  Ο  δεύτερος  τρόπος  είναι  η  συμμετοχή 

(assignment).Με τον τρόπο αυτό το SPE αποκτά με διμερή σύμβαση με τον πάροχο, το 

ενοχικό δικαίωμα είσπραξης των χρηματικών ροών του παρόχου από τις  συγκεκριμένες 

απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό όμως το  SPE αποκτά έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο του 

παρόχου,  διότι  αν  ο  πάροχος  πτωχεύσει,  το  SPE δεν  έχει  κανένα  δικαίωμα  έναντι  του 

υπόχρεου (τελικού προσώπου που έχει δανειστεί). Το SPE αποτελεί έναν απλό δανειστή του 

παρόχου.  Επομένως,  στις  περιπτώσεις  τις  συμμετοχής  η  πιστωτική  βαθμολόγηση  του 

παρόχου  έχει  βαρύνουσα  σημασία.  Ένα  επιπλέον  πρόβλημα  στη  περίπτωση  της 

συμμετοχής  είναι  η  δυνατότητα  του  παρόχου  να  συμψηφίσει  (set-off)  αμοιβαίες 

απαιτήσεις με τον υπόχρεο. Οι συμψηφισμοί μπορούν να μειώσουν τις χρηματικές ροές 

από τις αντίστοιχες απαιτήσεις και επομένως να μειώσουν τις εισροές του  SPE. Συνήθως, 

λοιπόν,  υπάρχει  ειδικός  μηχανισμός  παρακολούθησης  των  συμψηφισμών  που  συχνά 

συνοδεύεται από υποχρέωση του παρόχου να εξασφαλίσει στο SPE τη χαμένη ρευστότητα, 

μέσω δανεισμού.

Τα ομόλογα τιτλοποίησης κατηγοριοποιούνται συνήθως ανάλογα με τα περιεχόμενα του 

υποκείμενου χαρτοφυλακίου και το μηχανισμό της έκδοσης. Αναφορικά με μηχανισμό της 

έκδοσης  η  κατηγοριοποίηση  γίνεται  σε  εκδόσεις  απλής  και  διαφοροποιημένης 

χρηματοδότησης.  Όσον  αφορά  το  περιεχόμενο  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου  η 

κατηγοριοποίηση γίνεται συνήθως σε τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων, σε τιτλοποιήσεις 

εταιρικών χρεών (είτε ομολόγων είτε δανείων) και σε λοιπές τιτλοποιήσεις (πχ δάνεια (μη 

στεγαστικά) με υποθήκη ακίνητη περιουσία, απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες, φοιτητικά 

δάνεια,  δάνεια  αυτοκινήτων,  αμοιβαία κεφάλαια,  ενοικιάσεις  αεροσκαφών και  πλοίων, 

ομόλογα τιτλοποιήσεων κα). Η κατηγοριοποίηση αυτή παρουσιάζεται παρακάτω (Πίνακας

3).  Οι  κατηγορίες  χρεογράφων  τιτλοποίησης  θα  αναλυθούν  στις  παραγράφους  που 

μνημονεύονται στον πίνακα.

Στεγαστικά δάνεια Εταιρικά χρέη
Λοιπές  

τιτλοποιήσεις

Απλή χρηματοδότηση

(Pass through)

Mortgage Backed Securities 

MBS

§ 4.2

Collateralized Debt 

Obligations - CDO

§ 4.2

Asset Backed Securities

ABS

§ 4.24
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Διαφοροποιημένη 

χρηματοδότηση

(Pay through)

Collateralized Mortgage 

Obligations – CMO

§ 4.2

Collateralized Debt 

Obligations - CDO

§ 4.2

Asset Backed Securities

ABS 

§ 4.2

Πίνακας 3: Οι κατηγορίες χρεογράφων τιτλοποίησης.

Για  την  διευκόλυνση  της  αποτίμησης  και  της  πιστωτικής  βαθμολόγησης  των ομολόγων 

τιτλοποιήσεων,  υπολογίζονται  ορισμένοι  χαρακτηριστικοί  δείκτες  σε  επίπεδο  συνολικού 

υποκείμενου χαρτοφυλακίου. Οι δείκτες αυτοί είναι:

• Μέσος  Σταθμικός  Συντελεστής  Πιστωτικής  Βαθμολόγησης  (Weighted Average 

Rating Factor - WARF). Ο WARF είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών 

πιστωτικής  βαθμολόγησης  που  έχουν  αποδοθεί  στα  επιμέρους  στοιχεία   του 

υποκείμενου χαρτοφυλακίου, τα οποία δεν έχουν πτωχεύσει. Η στάθμιση γίνεται 

ως  προς  την  ονομαστική  αξία  των  στοιχείων  αυτών.  Οι  συντελεστές  πιστωτικής 

βαθμολόγησης  σε  περίπτωση  που  έχουν  υπολογιστεί  από  τον  πάροχο  ή  από 

διαφορετικούς οίκους, ανάγονται σε κλίμακα ενός οίκου πιστωτικής βαθμολόγησης 

(πχ  Moody’s,  Fitch,  S&P κτλ). Ο υπολογισμός γίνεται με βάση την ημέρα έκδοσης 

των ομολόγων τιτλοποίησης.

• Μέσος Σταθμικός Χρόνος (Weighted Average Life –  WAL).  Ο  WAL είναι  ο 

σταθμισμένος  μέσος  όρος  του  χρόνου  που  υπολείπεται  για  τη  λήξη  του  κάθε 

στοιχείου  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου.  Η  στάθμιση  γίνεται  ως  προς  την 

ονομαστική αξία των στοιχείων αυτών. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση την ημέρα 

έκδοσης των ομολόγων τιτλοποίησης.

• Μέσο Σταθμικό Κουπόνι (Weighted  Average  Coupon  –  WAC).  Το  WAC είναι  ο 

σταθμισμένος  μέσος  όρος  της  μικτής  απόδοσης  του  κάθε   στοιχείου  του 

υποκείμενου χαρτοφυλακίου. Η στάθμιση γίνεται ως προς την ονομαστική αξία των 

στοιχείων  αυτών.  Ο  υπολογισμός  γίνεται  με  βάση  την  ημέρα  έκδοσης  των 

ομολόγων τιτλοποίησης.

Μία συχνή παραλλαγή των παραπάνω δεικτών είναι η αλλαγή της  μεθόδου στάθμισης. 

Συγκεκριμένα  η  στάθμιση  γίνεται   με  την  αγοραία  αξία  των  στοιχείων  και  όχι  την 

ονομαστική. Επίσης,  μία δεύτερη παραλλαγή είναι ο υπολογισμός τους με στάθμιση ως 

προς  την  τρέχουσα  αξία  (ονομαστική  ή  αγοραία)  των  στοιχείων  κατά  την  ημέρα 

υπολογισμού και  όχι  κατά την ημέρα έκδοσης.  Σε αυτή την περίπτωση οι  δείκτες  είναι 

σταθεροί ενώ οι τρέχοντες δείκτες μεταβάλλονται καθημερινά.
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Επιπλέον,  ιδιαίτερη  αξία  έχει  ο  υπολογισμός  της  διαφοροποίησης  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για τον υπολογισμό αυτόν:

• Μέγιστο  ποσοστό  συμμετοχής  μία  ομάδας  στο  σύνολο  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου.  Το  ποσοστό  αυτό  υπολογίζεται  ως  λόγος  του  αθροίσματος  της 

αξίας των τίτλων που ανήκουν σε μία ομάδα ως προς το άθροισμα της αξίας του 

υποκείμενου  χαρτοφυλακίου.  Οι  αξίες  μπορεί  να  είναι  είτε  ονομαστικές  είτε 

αγοραίες.  Ο  διαχωρισμός  των  ομάδων  συνήθως  γίνεται  ανά  εκδότη,  ανά 

βιομηχανικό  κλάδο  δραστηριοποίησης  του  εκδότη,  ανά  γεωγραφική  περιοχή 

διαφοροποίησης  του  εκδότη,  ανά  πάροχο  ή  εξυπηρετητή.  Πρακτικά  ορίζονται 

μέγιστα  ποσοστά πάνω από τα  οποία δεν  επιτρέπεται  να  ανέβουν  τα  ποσοστά 

συμμετοχής  οποιασδήποτε  ομάδας  (πχ  στοιχεία  από  τον  ίδιο  εκδότη  να  μην 

υπερβαίνουν το 3% του υποκείμενου χαρτοφυλακίου).

• Βαθμός διαφοροποίησης (Diversity Score -  DS). Ο βαθμός αυτός υπολογίζεται από 

τους  οίκους  πιστωτικής  βαθμολόγησης,  με  βάση  κάποιο  απλό  ή  οικονομετρικό 

μοντέλο που έχει αναπτύξει ο κάθε ένας από αυτούς. Το πιο γνωστό απλό μοντέλο 

είναι το  Diversity Score της  Moody’s Investor Service, το οποίο βασίζεται (α) στο 

πλήθος των στοιχείων που προέρχονται από εκδότες που δραστηριοποιούνται στον 

ίδιο κλάδο και (β) στην ονομαστική αξία αυτών των στοιχείων σε σχέση με τη μέση 

ονομαστική αξία των στοιχείων του υποκείμενου χαρτοφυλακίου (equivalent unit 

score). Με βάση λοιπόν τα στοιχεία (aggregate industry equivalent unit score) αυτά 

υπολογίζεται  η  συνεισφορά  κάθε  κλάδου  δραστηριοποίησης  (industry diversity 

score), όπως παρουσιάζεται παρακάτω (Πίνακας 4). Το άθροισμα των συνεισφορών 

είναι ο βαθμός διαφοροποίησης.

Aggregate 
Industry 

Equivalent Unit 
Score

Industry 
Diversity 

Score

Aggregate 
Industry 

Equivalent Unit 
Score

Industry 
Diversity 

Score

Aggregate 
Industry 

Equivalent Unit 
Score

Industry 
Diversity 

Score

Aggregate 
Industry 

Equivalent Unit 
Score

Industry 
Diversity 

Score

0.0000 0.0000 5.0500 2.7000 10.1500 4.0200 15.2500 4.5300
0.0500 0.1000 5.1500 2.7333 10.2500 4.0300 15.3500 4.5400
0.1500 0.2000 5.2500 2.7667 10.3500 4.0400 15.4500 4.5500
0.2500 0.3000 5.3500 2.8000 10.4500 4.0500 15.5500 4.5600
0.3500 0.4000 5.4500 2.8333 10.5500 4.0600 15.6500 4.5700
0.4500 0.5000 5.5500 2.8667 10.6500 4.0700 15.7500 4.5800
0.5500 0.6000 5.6500 2.9000 10.7500 4.0800 15.8500 4.5900
0.6500 0.7000 5.7500 2.9333 10.8500 4.0900 15.9500 4.6000
0.7500 0.8000 5.8500 2.9667 10.9500 4.1000 16.0500 4.6100
0.8500 0.9000 5.9500 3.0000 11.0500 4.1100 16.1500 4.6200
0.9500 1.0000 6.0500 3.0250 11.1500 4.1200 16.2500 4.6300
1.0500 1.0500 6.1500 3.0500 11.2500 4.1300 16.3500 4.6400
1.1500 1.1000 6.2500 3.0750 11.3500 4.1400 16.4500 4.6500
1.2500 1.1500 6.3500 3.1000 11.4500 4.1500 16.5500 4.6600
1.3500 1.2000 6.4500 3.1250 11.5500 4.1600 16.6500 4.6700
1.4500 1.2500 6.5500 3.1500 11.6500 4.1700 16.7500 4.6800
1.5500 1.3000 6.6500 3.1750 11.7500 4.1800 16.8500 4.6900
1.6500 1.3500 6.7500 3.2000 11.8500 4.1900 16.9500 4.7000
1.7500 1.4000 6.8500 3.2250 11.9500 4.2000 17.0500 4.7100
1.8500 1.4500 6.9500 3.2500 12.0500 4.2100 17.1500 4.7200



ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ – ΑΓΟΡΈΣ, ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΉΣΕΩΝ

54

1.9500 1.5000 7.0500 3.2750 12.1500 4.2200 17.2500 4.7300
2.0500 1.5500 7.1500 3.3000 12.2500 4.2300 17.3500 4.7400
2.1500 1.6000 7.2500 3.3250 12.3500 4.2400 17.4500 4.7500
2.2500 1.6500 7.3500 3.3500 12.4500 4.2500 17.5500 4.7600
2.3500 1.7000 7.4500 3.3750 12.5500 4.2600 17.6500 4.7700
2.4500 1.7500 7.5500 3.4000 12.6500 4.2700 17.7500 4.7800
2.5500 1.8000 7.6500 3.4250 12.7500 4.2800 17.8500 4.7900
2.6500 1.8500 7.7500 3.4500 12.8500 4.2900 17.9500 4.8000
2.7500 1.9000 7.8500 3.4750 12.9500 4.3000 18.0500 4.8100
2.8500 1.9500 7.9500 3.5000 13.0500 4.3100 18.1500 4.8200
2.9500 2.0000 8.0500 3.5250 13.1500 4.3200 18.2500 4.8300
3.0500 2.0333 8.1500 3.5500 13.2500 4.3300 18.3500 4.8400
3.1500 2.0667 8.2500 3.5750 13.2500 4.3400 18.4500 4.8500
3.2500 2.1000 8.3500 3.6000 13.4500 4.3500 18.5500 4.8600
3.3500 2.1333 8.4500 3.6250 13.5500 4.3600 18.6500 4.8700
3.4500 2.1667 8.5500 3.6500 13.6500 4.3700 18.7500 4.8800
3.5500 2.2000 8.6500 3.6750 13.7500 4.3800 18.8500 4.8900
3.6500 2.2333 8.7500 3.7000 13.8500 4.3900 18.9500 4.9000
3.7500 2.2667 8.8500 3.7250 13.9500 4.4000 19.0500 4.9100
3.8500 2.3000 8.9500 3.7500 14.0500 4.4100 19.1500 4.9200
3.9500 2.3333 9.0500 3.7750 14.1500 4.4200 19.2500 4.9300
4.0500 2.3667 9.1500 3.8000 14.2500 4.4300 19.3500 4.9400
4.1500 2.4000 9.2500 3.8250 14.3500 4.4400 19.4500 4.9500
4.2500 2.4333 9.3500 3.8500 14.4500 4.4500 19.5500 4.9600
4.3500 2.4667 9.4500 3.8750 14.5500 4.4600 19.6500 4.9700
4.4500 2.5000 9.5500 3.9000 14.6500 4.4700 19.7500 4.9800
4.5500 2.5333 9.6500 3.9250 14.7500 4.4800 19.8500 4.9900
4.6500 2.5667 9.7500 3.9500 14.8500 4.4900 19.9500 5.0000
4.7500 2.6000 9.8500 3.9750 14.9500 4.5000
4.8500 2.6333 9.9500 4.0000 15.0500 4.5100
4.9500 2.6667 10.0500 4.0100 15.1500 4.5200

Πίνακας 4: Πίνακας υπολογισμού της συνεισφοράς κάθε κλάδου δραστηριοποίησης στο βαθμό 
διαφοροποίησης με βάση το μοντέλο της Moody’s Investor Services. Πηγή: D.Nazarian L.Goldbaum 
R.O.Torres, Moody’s Approach to Rating Collateralized Loan Obligations, Moody’s Investors Service 
Inc, New York 31/12/2008, σελίδες 39-40.

Όλοι  οι  προαναφερθέντες  δείκτες  χρησιμοποιούνται  στους  όρους  της  έκδοσης  για  να 

περιγράψουν το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο – εάν είναι προκαθορισμένο – ή για να θέσουν 

περιορισμούς κατά τη δημιουργία και τη λειτουργία του χαρτοφυλακίου. Για παράδειγμα 

ορίζεται  η  ελάχιστη  πιστωτική  βαθμολόγηση  που  μπορεί  να  έχει  ένα  στοιχείο  του 

ενεργητικού αλλά και ο ελάχιστος WARF του υποκείμενου χαρτοφυλακίου. Οι περιορισμοί 

αυτοί είναι δεσμευτικοί για όλη τη διάρκεια της ζωής της έκδοσης. Επίσης, παρέχουν στην 

ουσία τις  οδηγίες  με  βάση τις  οποίες  οφείλει  να  κινηθεί  ο  διαχειριστής.  Επομένως,  οι 

επενδυτές στα ομόλογα της κάθε έκδοσης μελετάν και λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους 

περιορισμούς αυτούς, διότι έχουν άμσεη και καθοριστική επίδραση στο προφίλ κινδύνου 

και αναμενόμενης απόδοσης του υποκείμενου χαρτοφυλακίου. Ο φορέας που ελέγχει τη 

συμμόρφωση ως προς τους περιορισμούς αυτούς είναι ο επίτροπος.

4.1.4.2 Έκδοση χρεογράφων τιτλοποίησης

Ο  εκδότης  για  να  χρηματοδοτήσει  την  αγορά  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου  εκδίδει 

χρεόγραφα  τιτλοποίησης  (Asset Backed Securities).  Τα  χρεόγραφα  αυτά  είναι  στη 

συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων και  κεφαλαίων ομόλογα (bonds,  notes),  ενώ 

υπάρχουν  και  μετοχές  (equity).  Τα  ομόλογα  είναι  είτε  σταθερού  είτε  κυμαινομένου 

επιτοκίου. Οι μετοχές, είναι και αυτές από άποψη νομική ομόλογα, όμως αντιπροσωπεύουν 
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τα μετοχικά συμφέρονται του SPE. Οι μετοχές έχουν μεταβαλλόμενο επιτόκιο και κεφάλαιο 

που  συνδέονται  με  την  απόδοση  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου44.  Τα  ομόλογα 

τιτλοποίησης διαφέρουν από τα κοινά ομόλογα στο γεγονός ότι η αποπληρωμή των τόκων 

και  του  κεφαλαίου  εξαρτάται  αποκλειστικά  από  την  απόδοση  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου και όχι από τη λειτουργική απόδοση του εκδότη ως επιχείρηση. Επομένως 

ο  πιστωτικός  κίνδυνος  των  ομολόγων  τιτλοποίησης  συνδέεται  αποκλειστικά  με  τον 

πιστωτικό  κίνδυνο  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου.  Δηλαδή,  εάν  το  υποκείμενο 

χαρτοφυλακίου υποστεί  ζημίες (από αδυναμία των προσώπων που έλαβαν τα δάνεια ή 

εξέδωσαν τα ομόλογα, να πληρώσουν τους αναλογούντες τόκους και το κεφάλαιο) τότε οι 

ζημίες αυτές βαραίνουν τους κατόχους των ομολόγων τιτλοποίησης. Από την άλλη πλευρά 

η  πτώχευση  μιας  έκδοσης  –  όπως  παρουσιάστηκε  στην  παράγραφο  4.1.4 –  δεν  έχει 

συνέπειες  σε  άλλες  εκδόσεις  ή  στον  ίδιο  τον  εκδότη  και  αντίστροφα  η  πτώχευση  του 

παρόχου ή του εκδότη δεν επηρεάζει άμεσα την έκδοση.

Τα  ομόλογα  τιτλοποίησης  μπορεί  να  είναι  μίας  κατηγορίας  (βλ  Εικόνα  26)  ή  πολλών 

κατηγοριών  (βλ).  Όταν  τα  ομόλογα  είναι  πολλών  κατηγοριών,  τότε  υπάρχει  μία 

προκαθορισμένη σειρά προτεραιότητας μεταξύ τους (seniority) όσον αφορά τις απαιτήσεις 

τους για τόκους και κεφάλαιο.

Εικόνα 26: Τιτλοποίηση με μία κατηγορία ομολόγων. Πηγή Choudhry 2005, σελίδα 280

Η προτεραιότητα έχει την έννοια ότι θα εξοφληθούν οι απαιτήσεις της κάθε κατηγορίας 

ομολόγων, μόνο όταν έχουν εξοφληθεί οι απαιτήσεις όλων των κατηγοριών με υψηλότερη 

προτεραιότητα και εφόσον βέβαια υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια. Η διαθεσιμότητα των 

κεφαλαίων αποδεικνύεται με εφαρμογή συγκεκριμένων ελέγχων κάλυψης (coverage tests). 

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται καταρράκτης (waterfall). Μία τέτοια δομή καταρράκτη με 3 

κατηγορίες ομολόγων (A, B και C) και μετοχές, παρουσιάζεται γραφικά στην Εικόνα 28. 

Με την ίδια λογική, οποιαδήποτε ζημία βαραίνει πρώτα την κατηγορία με την χαμηλότερη 

προτεραιότητα.  Τα  ομόλογα  κάθε  κατηγορίας  στη  λήξη  τους  θα  αποπληρωθούν  στην 

ονομαστική  τους  αξία  μείων  τις  ζημίες  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου  που  τους 

44 M  Choudhry  F  Fabozzi,  “Originating  Collateralized  Debt  Obligations  for  Balance  Sheet 
Management”, The Journal of Structured and Project Finance, Fall 2003, σελίδα 33
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αναλογούν, με ελάχιστη αξία 0 και μέγιστη αξία την ονομαστική. Επομένως, εάν η ζημία του 

υποκείμενου χαρτοφυλακίου είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία των ομολόγων της 

χαμηλότερης προτεραιότητας τότε αυτά χάνουν όλη την ονομαστική αξία τους (πτωχεύουν) 

και αποσβένεται ισόποσα η ζημία. Η υπόλοιπη ζημία που δεν αποσβέστηκε θα καλυφθεί 

από το ομόλογα της αμέσως υψηλότερης προτεραιότητας κοκ. Επομένως, όσο υψηλότερη η 

προτεραιότητα μία  κατηγορίας ομολόγων τόσο μικρότερος ο  πιστωτικός κίνδυνος  τους, 

διότι οι ζημίες καλύπτονται από τα ομόλογα με χαμηλότερη προτεραιότητα. 

Εικόνα 27: Τιτλοποίηση με πολλές κατηγορίες ομολόγων. Πηγή: Choudhry 2005, σελίδα 243
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Εικόνα 28: Η τυπική δομή καταρράκτη στα ομόλογα τιτλοποιήσεων. Πηγή M.Choudhry F.J.Fabozzi, 
Originating  Collateralized  Debt  Obligations  for  Balance  Sheet  Management,  The  Journal  of 
Structured and Project Finance, Fall 2003

Οι έλεγχοι κάλυψης διενεργούνται χωριστά για κάθε κατηγορία ομολόγων τιλτοποίησης και 

είναι κυρίως δύο κατηγοριών:

• Κάλυψης Κεφαλαίου (Overcollateralization ή Collateral Balance Tests): Υπολογίζεται 

ο  λόγος της  αξίας  του ενεργητικού του  SPE προς  το άθροισμα της ονομαστικής 

αξίας των ομολόγων με υψηλότερη προτεραιότητα συν την ονομαστική αξία της 

συγκεκριμένης κατηγορίας ομολόγων συν την αξία των λειτουργικών υποχρεώσεων 

(πχ δεδουλευμένες αμοιβές). Η αξία του ενεργητικού ορίζεται ότι υπολογίζεται είτε 

σε  όρους  τρεχουσών  αξιών  είτε  σε  λόγους  ονομαστικών  αξιών.  Προφανώς 

υπάρχουν πολλές παραλλαγές του παραπάνω λόγου.

• Κάλυψης  τόκων  (Interest Coverage Tests):  Υπολογίζεται  ο  λόγος  των  καθαρών 

χρηματικών ροών από το ενεργητικό του SPE για μία περίοδο προς το άθροισμα της 
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αξίας των τόκων που δικαιούνται τα ομόλογα με υψηλότερη προτεραιότητα για την 

ίδια περίοδο συν την αξία των τόκων που δικαιούται η συγκεκριμένη κατηγορία 

ομολόγων για την ίδια περίοδο συν την αξία των λειτουργικών εξόδων (πχ αμοιβές). 

Ομοίως, υπάρχουν πολλές παραλλαγές του παραπάνω λόγου

Για να είναι θετικό το αποτέλεσμα των ελέγχων κάλυψης για κάθε κατηγορία ομολόγων, θα 

πρέπει να υπολογιστεί  κάποιος  από τους παραπάνω λόγους (που ορίζεται στους όρους 

έκδοσης) και το αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτεροι από μία τιμή (που ορίζεται στους όρους 

έκδοσης).  Βέβαια,  πολλές  φορές  ορίζονται  περισσότεροι  λόγοι  με  συνδυαστική  ή 

διαζευκτική ισχύ.

Η  γενική  ορολογία  που  χρησιμοποιείται  είναι  senior για  τις  κατηγορίες  ομολόγων 

τιτλοποίησης  με  την  υψηλότερη  προτεραιότητα,  mezzanine για  τις  κατηγορίες  με  τη 

ενδιάμεση προτεραιότητα και jounior ή subordinated για την κατηγορία με την χαμηλότερη 

προτεραιότητα. Επίσης, υπάρχει και η κατηγορία Equity που αφορά το μετοχικό τμήμα του 

SPE και σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτεται από τον πάροχο, ως ένδειξη εμπιστοσύνης και 

ενεργής  εμπλοκής  στο  SPE.  Όπως είναι  λογικό  όσο πιο  υψηλή προτεραιότητα έχει  μία 

κατηγορία,  τόσο  καλύτερη  πιστοληπτική  βαθμολόγηση  θα  λάβει  και  τόσο  μικρότερο 

επιτόκιο θα φέρει.  Επίσης,  συνήθως όσο πιο υψηλή προτεραιότητα έχει μία κατηγορία, 

τόσο μεγαλύτερο κομμάτι της έκδοσης απορροφά (σε όρους ονομαστικής αξίας).

Προκειμένου  να  αναδειχτεί  η  οικονομική  βαρύτητα  της  κάθε  κατηγορίας  ομολόγων 

τιλτοποίησης,  εντός  μία  τυχαίας  έκδοσης,  ακολουθεί  ως  παράδειγμα  (Πίνακας  5)  η 

διαστρωμάτωση του δείκτη CDX North America Investment Grade Index 45 .

Επομένως,  με  βάση το παραπάνω παράδειγμα,   εάν  από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο 

πτωχεύσει σε ονομαστική αξία λιγότερο από το 3% των στοιχείων του, τότε τα ομόλογα των 

κατηγοριών  mezzanine,  senior 1,  senior 2 και  super-senior46 παραμένουν αλώβητα και οι 

κάτοχοί τους θα εισπράξουν κανονικά το κεφάλαιό τους στη λήξη. Επίσης το senior και το 

super senior τμήμα της έκδοσης καλύπτει το 93%.

Κατηγορία (tranche)

Ποσοστό ζημίας υποκείμενου χαρτοφυλακίου επί της  

ονομαστικής αξίας της συνολικής έκδοσης που 

απορροφά η κατηγορία
Equity 0% - 3%
Mezzanine 3% - 7%

45 Λεπτομέρειες για το δείκτη στην παράγραφο 6.4
46 Για την κατηγορία super-senior βλ παράγραφο 5.2
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Senior 1 7% - 10%
Senior 2 10% - 15%
Super-senior 15% - 30%
Πίνακας 5: Η διαστρωμάτωση του δείκτη CDX North America Investment Grade Index. Πηγή 
J.D.Amato J.Gyntelberg, CDS index tranches and the pricing of credit risk correlations, BIS Quarterly 
Review, March 2005, σελίδα 78

Ακολούθως, παρουσιάζεται και ένα παράδειγμα τιτλοποίησης από την πρόσφατη ελληνική 

πραγματικότητα. 

Η  τράπεζα  EFG Eurobank Ergasias προχώρησε  στην  21.884  τιτλοποίηση  στεγαστικών 

δανείων αξίας 1.853 εκατ.€ την 17/11/2008.. Τα δάνεια αυτά ήταν κατά 39,43% σε όρους 

Ευρώ ενώ κατά 60,57% σε όρους Ελβετικού Φράγκου, είχαν μέσο υπόλοιπο 84.679,21€ και 

μέσο δείκτη LTV47 66,55%. Τα στεγαστικά προέρχονται κατά 58% από την Αττική, 13% από 

τη  Θεσσαλονίκη  και  κατά  29% από την  υπόλοιπη Ελλάδα.  Στο  ενημερωτικό  δελτίο  της 

έκδοσης  παρουσιάζονται  περισσότερες  λεπτομέρειες  από  τις  οποίες  προκύπτει  ότι  τα 

στεγαστικά  αυτά  δάνεια  αποτελούν  ένα  διαφοροποιημένο  χαρτοφυλάκιο  στεγαστικών 

δανείων της Ελλάδας.

Η τιτλοποίηση αυτή έγινε μέσω της εταιρείας Themeleion Mortgage Finance PLC, με έδρα 

το Λονδίνο, η οποία και είναι ο εκδότης. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η 6η για τον ίδιο τον 

εκδότη (ο εκδότης έχει επιλέξει τη μορφή του master trust). Ο πάροχος και εξυπηρετητής 

είναι η ίδια η Eurobank, ενώ ο επίτροπος είναι η  Citibank Λονδίνου. Από την τιτλοποίηση 

προέκυψαν δύο κατηγορίες τίτλων, η A (senior) και η B (junior), λήξης Φεβρουαρίου 2052. 

Στην   Εικόνα  29 παρουσιάζεται  η  απεικόνιση  της  έκδοσης  στο  σύστημα  Bloomberg 

Professional ™.  

47 LTV (loan to value) είναι ο λόγος της αξίας του υπολοίπου του δανείου προς την τρέχουσα αξία του 
ακινήτου
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Εικόνα 29: Η απεικόνιση της 6ης έκδοσης τιτλοποίησης της Themeleion Mortgage Finance PLC, στο 
σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 29, τα ομόλογα τιτλοποίησης της κατηγορίας Α (υψηλότερη 

προτεραιότητα)  είναι  ονομαστικής  αξίας  1.560  εκατ.€,  είναι  κυμαινόμενου  επιτοκίου 

(Euribor 3 μηνών + 0,75%) το οποίο κατά τη λήψη της εικόνας ανερχόταν σε 5,008% και 

αφορούν  το  84%  της  συνολικής  έκδοσης.  Αντίστοιχα,  τα  ομόλογα  τιτλοποίησης  της 

κατηγορίας  Β  (χαμηλότερη  προτεραιότητα)  είναι  ονομαστικής  αξίας  254  εκατ.€,  είναι 

κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor 3 μηνών + 0,95%) το οποίο κατά τη λήψη της εικόνας 

ανερχόταν σε 5,208% και αφορούν το 16% της συνολικής έκδοσης48.

Με βάση την κατανομή αυτή, για να υποστούν ζημίες οι κάτοχοι των ομολόγων κατηγορίας 

Α θα πρέπει να μην εξυπηρετούνται τουλάχιστον το 13% των δανείων του χαρτοφυλακίου. 

Το  ποσοστό  αυτό  είναι  εξωπραγματικό  για  τη  μέχρι  σήμερα πορεία  των δανείων  στην 

Ελλάδα, με δεδομένο για το 2008 το ποσοστό αυτό αναμένεται να είναι περίπου 5% 49 . Ως 

αποτέλεσμα,  τα  ομόλογα  της  κατηγορίας  Α  έχουν  λάβει  αξιολόγηση  Aaa από τον  οίκο 

Moody’s (η καλύτερη δυνατή), ενώ εκείνα της κατηγορίας Β δεν έχουν λάβει αξιολόγηση. 

48 Για το OWAL  βλέπε παράγραφο 4.2, ενώ για το Factor βλέπε παράγραφο 4.1.4.3
49 Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, “Μεγαλύτερο αγκάθι για τους τραπεζίτες οι επισφάλειες”, Αθήνα 
7/12/2008. Ιστοσελίδα Sofokleous.gr, “Νέες επισφάλειες 6 δις ευρώ «πνίγουν» τις τράπεζες!”, Αθήνα 
5/12/2008
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4.1.4.3 Χρηματοοικονομική Μηχανική

Τα  χρεόγραφα  τιτλοποιήσεων  προκύπτουν  με  την  εφαρμογή  διαδικασιών  της 

χρηματοοικονομικής μηχανικής. Οι βασικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην τιτλοποίηση 

και αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους είναι:

• η συγκέντρωση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου σε ένα SPE (pooling).

• η δημιουργία χρεογράφων τιτλοποίησης με διαφορετικό προφίλ κινδύνου και με 

διαφοροποιημένες  χρηματικές  ροές  από  το  υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο 

(repackaging).

• η δημιουργία χρεογράφων τιτλοποίησης πολλών κατηγοριών, με διαστρωματωμένη 

προτεραιότητα στην είσπραξη τόκων και  κεφαλαίου και  με διαφορετικό προφίλ 

κινδύνου, στα πλαίσια της ίδιας έκδοσης (tranching).

Οι διαδικασίες αυτές για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα χρησιμοποιούν διάφορες 

τεχνικές.  Οι  τεχνικές  αυτές  καθορίζονται  με κάθε δυνατή λεπτομέρεια  στους  όρους της 

έκδοσης και αποτελούν καθοριστικό κομμάτι της έκδοσης. Στη συνέχεια περιγράφονται οι 

πιο συνηθισμένες από αυτές.

Η συγκέντρωση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου50, σημαίνει το άνοιγμα θέσεων αγοραστή 

ή πωλητή στα στοιχεία του υποκείμενου χαρτοφυλακίου. Το άνοιγμα αυτό μπορεί να γίνει 

σε μία χρονική στιγμή πριν, ή αμέσως μετά την έκδοση, ή μπορεί να διαρκέσει για ένα 

προκαθορισμένη χρονική περίοδο (συνήθως μέχρι 6 μήνες). Στην περίπτωση που η αγορά 

του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου  γίνει  πριν  την  έκδοση  των  χρεογράφων  τιτλοποίησης 

απαιτείται προσωρινή χρηματοδότηση (bridge financing), που παρέχεται συνήθως από τον 

πάροχο.  Με  τον  τρόπο  αυτό,  κατά  την  έκδοτης,  είναι  ήδη  γνωστό  το  κόστος  και  η 

αποτίμηση με βάση την οποία αγοράστηκαν τα στοιχεία του υποκείμενου χαρτοφυλακίου. 

Επομένως,  οι  επενδυτές  έχουν  σαφή  εικόνα  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου.  Στην 

δεύτερη περίπτωση, όταν η αγορά του υποκείμενου χαρτοφυλακίου γίνεται αμέσως μετά 

την έκδοση, οι αποτιμήσεις αγοράς των στοιχείων του ενεργητικού είναι επίσης γνωστές 

και συχνά έχουν ήδη συμφωνηθεί με τον πάροχο. Στην τρίτη περίπτωση, παρέχεται στο 

διαχειριστή  που  χειρίζεται  το  υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο  μία  προκαθορισμένη  χρονική 

περίοδος  σχηματισμού (ramp-up period),  για  να προβεί  στις  αγορές  των στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου, κατά τη κρίση του ή σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες που περιέχονται στους 

όρους της έκδοσης. Επομένως, το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο σχηματίζεται βαθμιαία. Μία 

παραλλαγή αυτής της τρίτης περίπτωσης είναι η αποτίμηση στο μέσο όρος της περιόδου 

50 Das 2005, σελίδες 314, 383-384
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σχηματισμού  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου,  οπότε  ο  διαχειριστής  προβαίνει  σε 

ανάλογες καθημερινές αγορές  51. Τις αγορές αυτές ο διαχειριστής της κρατάει στο βιβλίο 

συναλλαγών του (warehousing) και τις μεταβιβάζει με τη λήξη της περιόδου σχηματισμού 

στο  SPE στη μέση τιμή της  περιόδου που θα έχει  προκύψει.  Η διαφορές  ανάμεσα στο 

μαθηματικό  υπολογισμό  της  τιμής  και  στην  εκτέλεση  των  εντολών  αγοράς  (θετική  ή 

αρνητική) βαραίνει το διαχειριστή.

Επιπρόσθετα,  ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των αρχικών τοποθετήσεων,  οι  όροι  τις 

έκδοσης  πολλές  φορές  περιλαμβάνουν  και  μία  περίοδο  που  ονομάζεται  περίοδος 

επανεπένδυσης  (revolving period).  Οι  εκδόσεις  που  ορίζουν  περίοδο  επανεπένδυσης 

ακολουθούν το μοντέλο ανατροφοδότησης (Replenishment model). Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου  επανεπένδυσης  οι  χρηματικές  ροές  από  το  υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο  που 

περισσεύουν, μετά την αποπληρωμή των τόκων των ομολόγων τιτλοποίησης, επενδύονται 

σε  στοιχεία  αντίστοιχα με  αυτά του αρχικού υποκείμενου χαρτοφυλακίου.  Οι  επιπλέον 

χρηματικές ροές προέρχονται κυρίως από στοιχεία του υποκείμενου χαρτοφυλακίου που 

ανακαλούνται  ή  εξοφλούνται  πριν  την  προγραμματισμένη  λήξη  τους  ή  που  λήγουν 

κανονικά. Δευτερευόντως προέρχονται από τη θετική διαφορά των τόκων του υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου μείον τους τόκους των ομολόγων τιτλοποίησης (positive carry). 

Μετά τη λήξη της περιόδου επανεπένδυσης, πολύ συχνά οι όροι της έκδοσης προβλέπουν 

οι επιπλέον χρηματικές ροές να κατευθύνονται στη σταδιακή αποπληρωμή (pay down) του 

κεφαλαίου των ομολόγων τιτλοποίησης με τη μορφή της τμηματικής πρόωρης εξόφλησης. 

Η αποπληρωμή αυτή γίνεται είτε σειριακά με μία κατηγορία κάθε φορά (sequential pay 

down),  σύμφωνα  με  την  προτεραιότητά  της,  είτε  παράλληλα  με  πολλές  κατηγορίες 

ταυτόχρονα, με διαφορετικό ρυθμό όμως ανά κατηγορία σύμφωνα με την προτεραιότητά 

της (fast pay down/ slow pay down). Για την παρακολούθηση της σταδιακής αποπληρωμής 

χρησιμοποιείται ο συντελεστής αποπληρωμής του λόγου της τρέχουσας ονομαστικής αξίας, 

που δεν έχει αποπληρωθεί, προς την αρχική ονομαστική αξία, κατά την έκδοση (Paid down 

factor). Στο παράδειγμα της Themeleion 6 (Εικόνα 29) και οι δύο κατηγορίες είχαν factor 1, 

δηλαδή δεν  είχε  πραγματοποιηθεί  καμία αποπληρωμή μέχρι  την  ημέρα που ελήφθη η 

εικόνα. Αντίθετα, στην πρώτη τιτλοποίηση του ίδιου εκδότη (Themeleion 1), που έγινε στις 

51 Το  είδος  αυτό  συναλλαγών  λέγεται  VWAP (volume weighted average price)  και  πρακτικά  ο 
διαχειριστής  προσπαθεί  να αγοράζει  στο μέσο όρο της  ημέρας (σταθμισμένο ως προς τον  όγκο 
συναλλαγών).  Ο χειρισμός μία τέλειας αγοράς γίνεται με βάση ποσοστό του όγκου συναλλαγών, 
όπως αυτός διαμορφώνεται σε πραγματικό χρόνο (πχ 5% του όγκου συναλλαγών). Οι συναλλαγές 
αυτές αποτελούν περίπτωση αλγοριθμικών συναλλαγών (algorithmic trading) Περισσότερα: Kendall 
Kim,  Electronic and Algorithmic Trading Technology:  The complete Guide,  Elsevier Science & 
Technology Books, June 2007, σελίδες 56 - 60.
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14/6/2004  με  λήξη  27/12/2036,  οι  τρεις  κατηγορίες  ομολόγων  τιτλοποίησης  που 

περιλαμβάνει  έχουν ήδη αποπληρωθεί τμηματικά,  παρόλο που υπολείπονται  28  χρόνια 

περίπου  για  τη  λήξη  τους.  Συγκεκριμένα,  η  senior κατηγορία  Α  έχει  συντελεστή 

αποπληρωμής 0.1633, επομένως έχει αποπληρωθεί κατά 83,67%. Αντίστοιχα η mezzanine 

κατηγορία Β και η junior κατηγορία C, έχουν συντελεστή αποπληρωμής 0.3999, επομένως 

έχουν αποπληρωθεί  κατά 60,01% (Εικόνα 30).  Από τα στοιχεία προκύπτει  ότι  η έκδοση 

Themeleion 1 βρίσκεται  πλέον  στην περίοδο αποπληρωμής.  Επίσης,  ότι  η  αποπληρωμή 

γίνεται παράλληλα με γρηγορότερο ρυθμό για τη senior κατηγορία (fast pay down) και με 

αργότερο ρυθμό για τις άλλες δύο κατηγορίες (slow pay down).

Εικόνα 30: Η απεικόνιση της 1ης έκδοσης τιτλοποίησης της Themeleion Mortgage Finance PLC, στο 
σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Συμπληρωματικά με την περίοδο αποπληρωμής, προβλέπεται συνήθως στους όρους των 

εκδόσεων με πρόβλεψη αποπληρωμής δικαίωμα ανάκλησης του εκδότη, ανά κατηγορία 

ομολόγων  τιτλοποίησης.  Επομένως,  τα  ομόλογα  με  πρόβλεψη  αποπληρωμής  είναι  και 

ανακλήσιμα. Η ανάκληση μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον εκδότη στην περίπτωση που ο 

συντελεστής αποπληρωμής μειωθεί κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο. Για παράδειγμα τόσο 

η  Themeleion 1  όσο  και  η  Themeleion 6  έχουν  ορίσει  ότι  ο  εκδότης  έχει  δικαίωμα 

ανάκλησης  μία  κατηγορίας  ομολόγων,  στην  ονομαστική  αξία,  όταν  ο  συντελεστής 

αποπληρωμής μίας κατηγορίας πέσει  κάτω από 0,1.  Επομένως,  η  senior κατηγορία στη 
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Themeleion 1 είναι πολύ κοντά σε ενδεχόμενη ανάκληση. Όπως είναι φυσικό, προϋπόθεση 

για  την  άσκηση  του  δικαιώματος  ανάκλησης  είναι  η  απόδοση  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου να είναι αρκετά ικανοποιητική για τον εκδότη. Σε αντίθετη περίπτωση η 

άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης δεν έχει νόημα.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στους όρους της έκδοσης μπορεί να προβλέπεται μία 

περίοδος  σχηματισμού  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου  ή/και  μία  περίοδος 

επανεπένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλείται ο διαχειριστής της έκδοσης να προβεί 

στο  άνοιγμα  των  αναγκαίων  θέσεων.  Επιπρόσθετα,  σε  περιπτώσεις  που  αλλαγές  στις 

συνθήκες των αγορών και των προσώπων που έχουν δανειστεί από τον πάροχο ή έχουν 

εκδώσει τους τίτλους του υποκείμενου χαρτοφυλακίου προκαλούν καταστρατήγηση των 

περιορισμών του υποκείμενου χαρτοφυλακίου52, τότε ο διαχειριστής καλείτε να προβεί στις 

αναγκαίες  διορθωτικές  συναλλαγές.  Για  παράδειγμα  εάν  η  πιστοληπτική  βαθμολόγηση 

ενός  εκδότη  τίτλου  που  περιέχεται  στο  υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο  πέσει  κάτω  από  το 

αποδεκτό όριο της έκδοσης, τότε ο διαχειριστής πρέπει να πουλήσει το τίτλο αυτό και να 

αγοράσει κάποιον άλλο τίτλο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τους περιορισμούς. Συνεπώς, 

ο διαχειριστής έχει ως έργο να παρακολουθεί την πορεία του υποκείμενου χαρτοφυλακίου 

και να πραγματοποιεί τις απαραίτητες συναλλαγές, όποτε αυτό απαιτείται. Η δομή αυτή 

λέγεται στατική (static). Σε πολλές περιπτώσεις ομολόγων τιτλοποίησης, όμως, δίδεται στο 

διαχειριστή  η  ευχέρεια  να  προβαίνει  σε  συνεχή  ενεργή  διαχείριση  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου,  δηλαδή ο διαχειριστής δεν  πραγματοποιεί  συναλλαγές όταν  απαιτείται 

αλλά όταν θεωρεί ότι είναι προς όφελος του υποκείμενου χαρτοφυλακίου, πάντοτε στα 

πλαίσια των περιορισμών του χαρτοφυλακίου. Μάλιστα η διαχείριση αυτή είναι διακριτική, 

δηλαδή ο διαχειριστής δρα σύμφωνα με την κρίση του, χωρίς να απαιτείται συναίνεση του 

εκδότη για κάθε συναλλαγή, πάντοτε στα πλαίσια των περιορισμών του χαρτοφυλακίου. Η 

δομή αυτή λέγεται δυναμική (dynamic). Τόσο στα πλαίσια της στατικής όσο και στα πλαίσια 

της δυναμικής δομής, οι ενέργειες του διαχειριστή ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή 

τους με τους περιορισμούς του υποκείμενου χαρτοφυλακίου, από τον επίτροπο.

Αναφορικά, τώρα, με τους τόκους των ομολόγων τιτλοποιήσεων, οι πιο συχνές τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται   είναι  η  αυξανόμενη  απόδοση  και  η  απομόχλευση  της  κατηγορίας 

mezzanine.  Η  αυξανόμενη απόδοση  (step up coupon)  προβλέπει  την  βίαιη  αύξηση του 

κουπονιού της κατηγορίας  mezzanine μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος 

(πχ 10 έτη). Με τον τρόπο αυτό δίνεται ένα κίνητρο στον εκδότη να ανακαλέσει την έκδοση, 

εφόσον συντρέχουν οι όροι. Το κίνητρο αυτό δεν έχει νόημα βέβαια όταν το υποκείμενο 

52 Οι περιορισμοί του υποκείμενου χαρτοφυλακίου παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.1.4.1
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χαρτοφυλάκιο καταγράφει σημαντικές ζημίες. Αντίστοιχα, η απομόχλευση της κατηγορίας 

mezzanine (turbo mezzanine) προβλέπει την χρησιμοποίηση τη θετική διαφορά από τους 

τόκους στην αποπληρωμή των mezzanine ομολόγων, κατά την περίοδο επανεπένδυσης. Η 

θετική διαφορά από τόκους προκύπτει όταν οι εισροές από τους τόκους του υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου είναι μεγαλύτερες από τις εκροές για τους τόκους όλων των ομολόγων και 

την απόδοση του μετοχικού τμήματος της τιτλοποίησης (το οποίο έχει άνω όριο απόδοσης 

–  capped equity return).  Η  θετική  διαφορά  τόκων  δεν  περιλαμβάνει  τις  εισροές  από 

αποπληρωμές  ή  προπληρωμές  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου,  οι  οποίες 

χρησιμοποιούνται για τη σταδιακή αποπληρωμή, όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο.  Με την  απομόχλευση του  mezzanine τμήματος  της  έκδοσης,  μειώνεται  το 

συνολικό κόστος χρηματοδότησης για τον εκδότη, χωρίς να θίγεται ιδιαιτέρα η θέση του 

senior τμήματος,  διότι  υ  ασφάλεια  που παρέχεται  στο  senior τμήμα από το  mezzanine 

υποκαθίσταται με αυξημένη υπερκάλυψη (overcollateralization).

Επιπρόσθετα,  υπάρχουν  δύο  τεχνικές  αποτίμησης  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου.  Η 

πρώτη, η τεχνική των χρηματικών ροών (cash flow), προβαίνει σε ιστορική αποτίμηση των 

στοιχείων  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου.  Η  δεύτερη,  η  τεχνική  των  αγοραίων  τιμών 

(market value), προβαίνει σε αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου με τιμές αγοράς 

(mark to market). Η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι μόλο λογιστική. Έχει μεγάλη επίδραση 

στον υπολογισμό των δεικτών του υποκείμενου χαρτοφυλακίου και των ελέγχων κάλυψης 

στην εφαρμογή της δομής καταρράκτη. Όπως είναι φανερό, η πρώτη τεχνική δίνει έμφαση 

στην  επάρκεια  των χρηματικών ροών  και  η  δεύτερη στην  αποτίμηση  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου.  Η  δεύτερη  τεχνική  προτιμάται  κυρίως  στις  περιπτώσεις  της  δυναμικής 

δομής, όπου οι αγοραπωλησίες που διενεργούνται από το διαχειριστή της έκδοσης έχουν 

και ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την τελική απόδοση των χρεογράφων τιτλοποίησης.

Τέλος, η πλέον σημαντική τεχνική που χρησιμοποιείται στην τιτλοποίηση είναι η επαύξηση 

της πιστωτικής βαθμολόγησης, η οποία αναλύεται στην παράγραφο που ακολουθεί.

4.1.4.4 Επαύξηση πιστωτικής βαθμολόγησης

Όπως αναφέρθηκε στην  παράγραφο 2.4,  ο  πιστωτικός κίνδυνος  που εμπεριέχεται  στην 

επένδυση  σε  ομόλογα  προσεγγίζεται  πρακτικά  μέσα  από  την  απόδοση  πιστωτικής 

βαθμολόγησης.  Η  βαθμολόγηση  αυτή  για  τα  ομόλογα  που  δεν  προέρχονται  από 

τιτλοποίηση στηρίζεται στην ανάλυση της πιθανότητας πτώχευσης του εκδότη. Αντίθετα, 

στα  ομόλογα  τιτλοποίησης  στηρίζεται  στην  πιθανότητα  πραγματοποίησης  ζημιών  στο 

υποκείμενο χαρτοφυλάκιο, οι οποίες υπερβαίνουν κάποιο όριο.
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Η πιθανότητα αυτή εξαρτάται από τις παρακάτω παραμέτρους:

• Ποιότητα  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου.  Η  ποιότητα  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου  με  τη  σειρά  της  εξαρτάται  από  την  εκτιμώμενη  πιθανότητα 

πτώχευσης  των  επιμέρους  στοιχείων  (expected default probability),  από  την 

υπολειμματική αξία κάθε στοιχείου σε περίπτωση πτώχευσης (recovery rate), από 

το  χρονισμό  των  πτωχεύσεων  των  στοιχείων  (timing of default)  και  από  τη 

συσχέτιση  των  πτωχεύσεων  (default correlation).  Μία  πρώτη  προσέγγιση  της 

ποιότητας  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου  είναι  ο  υπολογισμός  των  δεικτών 

WARF,  WAL,  WAC και  DS, οι οποίοι αναλύθηκαν στην παράγραφο  4.1.4.1, καθώς 

και  οι  έλεγχοι  κάλυψης  κεφαλαίου  (overcollateralization)  και  τόκων  (interest 

coverage), οι οποίοι αναλύθηκαν στην παράγραφο 4.1.4.2. 

• Δομή της έκδοσης. Η δομή της έκδοσης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις χρηματικές 

ροές στα πλαίσια τις τιτλοποίησης. Παράγοντες που εξετάζονται στα πλαίσια της 

δομής  είναι  η  κεφαλαιακή διάρθρωση του  παθητικού του  SPE,  η  ανάλυση  των 

χρηματικών  ροών  και  η  έκθεση  στον  κίνδυνο  της  αγοράς.  Η  ανάλυση  της 

κεφαλαιακής  διάρθρωσης  επικεντρώνεται  στον  αριθμό  και  στο  μέγεθος  των 

κατηγοριών των χρεογράφων τιτλοποίησης, καθώς και στο κόστος χρηματοδότησης 

του SPE. Η ανάλυση των χρηματικών ροών εξετάζει τη λειτουργία του καταρράκτη 

των  χρηματικών  εκροών  και  το  χρονισμό  των  χρηματικών  εισροών  και  εκροών 

καθώς,  την  αναγκαιότητα  προσωρινού  δανεισμού καθώς και  την  επίδραση  στις 

χρηματικές εκροές από το ενδεχόμενο πτώχευσης κάθε στοιχείου του ενεργητικού. 

Τέλος,  η  ανάλυση  των  εκθέσεων  στον  κίνδυνο  αγοράς  προσπαθεί  να  εντοπίσει 

ανοιχτές  θέσεις  που  δημιουργούνται  στο  SPE (από το  συμψηφισμό χρηματικών 

εισροών και εκροών) στο επίπεδο των επιτοκίων και σε συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Επιπρόσθετα,  η  ανάλυση  αυτή  ενδιαφέρεται  για  την  ύπαρξη  και  την  επάρκεια 

θέσεων αντιστάθμισης έναντι των κινδύνων της αγοράς (πχ συμφωνίες ανταλλαγής 

επιτοκίου  και  συναλλαγματικής  ισοτιμίας)  καθώς  και  για  την  πιστοληπτική 

βαθμολόγηση των αντισυμβαλλομένων στις θέσεις αντιστάθμισης.

• Ιστορικό διαχειριστή. Ο διαχειριστής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη φάση της 

συγκέντρωσης του υποκείμενου χαρτοφυλακίου και της επανεπένδυσης. Ειδικά για 

τη δυναμική δομή τιτλοποίησης η ικανότητα του διαχειριστή να πραγματοποιεί τις 

αντίστοιχες  συναλλαγές (  οι  οποίες απαιτούν εξαιρετική εξειδίκευση,  γνώση και 

εμπειρία)  αποτελεσματικά  και  αποδοτικά  είναι  ακρογωνιαίας  σημασίας 
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παράμετρος. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται το ιστορικό αποδόσεων (track record) 

του διαχειριστή σε αντίστοιχες εκδόσεις καθώς και πιστοληπτική του βαθμολόγηση.

• Νομικοί κίνδυνοι. Οι τιτλοποιήσεις συνοδεύονται από σειρά νομικών δεσμευτικών 

συμβάσεων του εκδότη με τους επενδυτές και όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Οι 

συμβάσεις αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν την αυτονομία του  SPE σε περίπτωση 

πτώχευσης του παρόχου, ώστε να μην προκληθεί και πτώχευση του  SPE. Επίσης, 

πρέπει να εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της μεταβίβασης των στοιχείων 

του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου  στον  εκδότη,  την  νομική  κατοχύρωση  των 

συμβάσεων  αντιστάθμισης  και  των  τεχνικών  της  χρηματοοικονομικής  μηχανικής 

που  χρησιμοποιούνται  στην  έκδοση.  Αναφορικά  με  τους  νομικούς  κινδύνους, 

πραγματοποιείται ειδικός νομικός έλεγχος της έκδοσης. 

• Εξελίξεις. Οι αλλαγές που προκύπτουν στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο, στα πλαίσια 

των ενεργειών του διαχειριστή ή στα πλαίσια των εξελίξεων των διεθνών αγορών 

έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή διαχρονικά της πιθανότητας πραγματοποίησης 

ζημιών  στο  υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο.  Η  μεταβολή  αυτή  λαμβάνεται  υπόψη 

συνήθως σε  εξαμηνιαία  βάση,  που γίνεται  θετική  ή  αρνητική  αναθεώρηση των 

εκτιμήσεων εφόσον συντρέχει λόγος. 

Η πιθανότητα πτώχευσης κάθε κατηγορίας ομολόγων σε μία τιτλοποίηση είναι διαφορετική 

και εξαρτάται εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο του υποκείμενου χαρτοφυλακίου από το 

μέγεθος των χαμηλότερων κατηγοριών, διότι αυτές απορροφούν πρώτες, τις αναμενόμενες 

ζημίες  από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο.  Στο θεωρητικό παράδειγμα που απεικονίζεται 

γραφικά  στη  συνέχεια  (Εικόνα  31)  το  πιο  πιθανό  (και  αναμενόμενο)  σενάριο  είναι  το 

μετοχικό  κομμάτι  της  έκδοσης  (equity)  να  πτωχεύσει,  ενώ  το  mezzanine τμήμα  των 

ομολόγων  τιτλοποίησης  να  απωλέσει  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  κεφαλαίου  του,  ενώ 

αντίθετα τα τμήματα senior και super senior να μην υποστούν ζημίες. Επομένως, λογικά το 

μετοχικό κομμάτι δεν θα λάβει πιστοληπτική βαθμολόγηση, το mezzanine θα λάβει χαμηλή 

βαθμολόγηση και  τα  senior και  super senior θα λάβουν υψηλή βαθμολόγηση.  Στο ίδιο 

μήκος κύματος, στο παράδειγμα της Themeleion 1 (Εικόνα 30) η κατηγορία Α έχει πιστωτική 

βαθμολόγηση ΑΑΑ, η κατηγορία ΑΑ- και η κατηγορία C ΒΒΒ.
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Εικόνα 31: Γραφική απεικόνιση της συχνότητας ζημιών του υποκείμενου χαρτοφυλακίου και των 
κατηγοριών ομολόγων τιτλοποίησης. Πηγή: Das 2005, σελίδα 356

Πρακτικά  υπάρχουν  τρεις  οίκοι  που  κυριαρχούν  στην  πιστοληπτική  βαθμολόγηση  των 

τιτλοποιήσεων,  οι  Fitch,  Moody’s και  S&P53.  Οι  οίκοι  αυτοί  χρησιμοποιούν  διαφορετική 

προσέγγιση.  Ο  Moody’s βασίζει  τη  βαθμολόγηση  του  στις  αναμενόμενες  ζημίες  του 

υποκείμενου  χαρτοφυλακίου,  που  εξαρτώνται  από  την  αναμενόμενη  πιθανότητα 

πτώχευσης και την υπολειμματική αξία σε περίπτωση πτώχευσης του κάθε στοιχείου του 

υποκείμενου  χαρτοφυλακίου.  Συγκεκριμένα  σε  γενικές  υπολογίζει  το  συντελεστή 

διασποράς  (Diversity Score –  DS)  του  χαρτοφυλακίου,  με  το  οποίο  εξομοιώνει  το 

υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο  σε  ένα  ισοδύναμο  σε  πιστωτικό  κίνδυνο  χαρτοφυλάκιο  με 

στοιχεία ίσης ονομαστικής αξίας, ίδιου πιστωτικού κινδύνου και μηδενικής συσχέτισης. Στη 

συνέχεια ο οίκος χρησιμοποιεί την τεχνική της δυονυμικής επέκτασης (binomial expansion 

technique) για να υπολογίζει την πιθανότητα να πτωχεύσει ικανός αριθμός εκδοτών του 

ισοδύναμου  χαρτοφυλακίου,  για  να  μηδενιστεί  το  κεφάλαιο  της  κάθε  κατηγορίας 

ομολόγων  τιτλοποίησης.  Από  την  άλλη  πλευρά  οι  οίκοι  S&P και  Fitch βασίζουν  τη 

βαθμολόγησή τους τις πιθανότητες πτώχευσης του κάθε στοιχείου του ενεργητικού, που 

δεν  εξαρτώνται  από  την  υπολειμματική  αξία  σε  περίπτωση  πτώχευσης  ούτε  από  το 

απόλυτο  χρηματικό  μέγεθος  της  κάθε  κατηγορίας  ομολόγων.  Οι  δύο  αυτοί  οίκοι  δεν 

υπολογίζουν  συντελεστή  διασποράς.  Χρησιμοποιούν  προσομοίωση  Monte  Carlo  για  τη 

δημιουργία  την  κατανομή  συχνοτήτων  των  εκτιμώμενων  ζημιών  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου.  Η  προσομοίωση  χρησιμοποιεί  συσχετίσεις  ανά  ζεύγη  (pair-wise 

correlations), τις επιμέρους πιστωτικές βαθμολογήσεις των στοιχείων και υποθέσεις για τις 

υπολλειματικές  αξίες.  Με  τον  τρόπο  αυτό  υπολογίζεται  η  πιθανότητα  οι  ζημίες  του 

χαρτοφυλακίου να ξεπεράσουν τα όρια κάθε κατηγορίας.

53 Das 2005, σελίδα 356 - 360
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Με δεδομένους τους τρόπους βαθμολόγησης των διαφόρων κατηγοριών των ομολόγων 

τιτλοποιήσεων οι εκδότες προσπαθούν να βελτιώσουν τις βαθμολογήσεις των ομολόγων 

τους  με  σκοπό  τη  μείωση  του  κόστους  (μείωση  της  απόδοσης  έναντι  μείωσης  του 

κινδύνου). Οι βελτίωση αυτή γίνεται με τεχνικές επαύξησης της πιστωτικής βαθμολόγησης.

Η επαύξηση της πιστωτικής βαθμολόγησης (credit enhancement) είναι ένα αποτέλεσμα του 

μηχανισμού τιτλοποίησης και  αναφέρεται  στην κατάσταση κατά την οποία τα ομόλογα 

τιτλοποίησης  απολαμβάνουν  υψηλότερης  πιστωτικής  βαθμολόγησης,  από  τους 

αντίστοιχους οίκους, από ότι ο ίδιος ο πάροχος. Η κατάσταση αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικά 

κομβικό  σημείο  για  την  ανάπτυξη  της  αγοράς  ομολόγων  τιτλοποίησης,  διότι  αποτελεί 

αφενός ένα κίνητρο για τον πάροχο, που μπορεί να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του 

με χαμηλότερο κόστος, και αφετέρου ένα κίνητρο για τους επενδυτές, οι οποίοι μπορούν 

να βρουν περισσότερες επενδυτικές επιλογές και να τοποθετήσουν μεγαλύτερα ποσά σε 

τίτλους  με  πολύ  υψηλή  πιστωτική  βαθμολόγηση  (οι  εταιρείες  που  έχουν  τη  μέγιστη 

πιστωτική βαθμολόγηση είναι περιορισμένες). 

Με  βάση  τα  στοιχεία  του  προηγούμενου  παραδείγματος  (Εικόνα  29)  τα  ομόλογα  της 

κατηγορίας Α λαμβάνουν αξιολόγηση Aaa από τον οίκο Moody’s. Όμως, την ίδια στιγμή ο 

ίδιος οίκος αξιολογεί τον πάροχο (την Eurobank) με Aa3 (3 βαθμίδες χαμηλότερα). Δηλαδή, 

μέσω της Themeleion η Eurobank κατάφερε να βρει χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες 

της όχι με Euribor 3 μηνών + 3,3278%54 που είναι το αγοραίο κόστος χρηματοδότησης μίας 

τράπεζας της Ευρωζώνης με βαθμολόγηση Aa3, αλλά με Euribor 3 μηνών + 1,941%55, που 

είναι 1,3868% φθηνότερα. 

Η  επαύξηση  της  πιστωτικής  βαθμολογίας  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  τους  παρακάτω 

τρόπους56:

• Έκδοση ομολόγων τιτλοποίησης διαφορετικής προτεραιότητας (subordination). Τα 

ομόλογα  υψηλότερης  προτεραιότητας  έχουν  και  υψηλότερη  πιστωτική 

βαθμολόγηση από τον πάροχο.

• Την υπερκάλυψη μίας κατηγορίας ομολόγων τιλτοποίησης (overcollateralization). 

Εφόσον το άθροισμα της ονομαστικής αξίας των ομολόγων μίας κατηγορίας συν την 

ονομαστική  αξία  των  ομολόγων  όλων  των  κατηγοριών  με  υψηλότερη 

54 Πηγή Bloomberg Professional ™: F891 EUR Bank AA- BFV Curve 01/23/09, 15 years, 5.5268% και 
EUR003 Index, as of close 1/23, 2.199%.
55 Πηγή Bloomberg Professional ™: THEME 6 Mtge <DES>, WAC=4,14%, dated 11/17/08 και EUR003 
Index, as of close 1/23, 2.199%.
56 Das 2005, σελίδες 350-351, Choudhry 2005, σελίδα 228
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προτεραιότητα είναι μικρότερο από την αξία του υποκείμενου χαρτοφυλακίου, τότε 

η συγκεκριμένη κατηγορία διαθέτει υπερκάλυψη. Η υπερκάλυψη μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα  της  έκδοσης  ομολόγων  διαφορετικής  προτεραιότητας  ή  να  είναι 

αποτέλεσμα  του  τρόπου  σύσταση  του  SPE.  Στη  δεύτερη  περίπτωση,  απλά  ο 

πάροχος  κατά  τη  σύσταση  του  SPE τιτλοποιεί  τμήμα  μόνο  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου.

• Τη δομή καταρράκτη για τις χρηματικές ροές προς τους κατόχους των ομολόγων 

τιτλοποίησης. Οι κατηγορίες ομολόγων με χαμηλότερη προτεραιότητα εισπράττουν 

τόκους μόνο αφού έχουν εξυπηρετηθεί οι  κατηγορίες με υψηλότερη κατηγορία. 

Επίσης, όταν υπάρχει πρόβλεψη για τμηματική πρόωρη εξόφληση, αντίστοιχα οι 

χαμηλότερες κατηγορίες είτε προεξοφλούνται με πιο αργό ρυθμό από αυτόν των 

υψηλότερων  κατηγοριών  (fast pay/slow pay)  είτε  προεξοφλούνται  μετά  την 

ολοσχερή εξόφληση των υψηλότερων κατηγοριών (sequential pay).

• Αποθεματοποίηση της διαφοράς επιτοκίων (excess spread). Σε περίπτωση που το 

SPE έχει θετική διαφορά επιτοκίων (εισπράττει από το χαρτοφυλάκιο περισσότερα 

από  ότι  πληρώνει  στα  ομόλογα  τιτλοποίησης)  μπορεί  η  διαφορά  αυτή  να 

αποθεματοποιηθεί  (αντί  να  μοιραστεί  στο  μετοχικό  τμήμα  του  SPE),  έναντι 

μελλοντικών ζημιών.

• Αποθεματικό  μετρητών  (cash reserve).  Κατά  την  ίδρυση  του  SPE μπορεί  να 

παρασχεθεί χρηματοδότηση μεγαλύτερη από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο, είτε με 

τη  μορφή  δανείου  για  την  δημιουργία  αποθεματικού  για  κάλυψη  ζημιών 

(subordinated loan)  είτε  με  τη  μορφή  παροχής  πιστωτικής  γραμμής  για  τη 

δημιουργία ρευστότητας (subordinated stand-by facilities). Η υπερβάλλουσα αυτή 

χρηματοδότηση έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από τα ομόλογα τιτλοποίησης. 

• Εγγύηση ή ασφάλιση του κεφαλαίου και των τόκων των ομολόγων τιτλοποίησης 

(insurance wrap). Η εγγύηση αυτή παρέχεται συνήθως από ασφαλιστικές εταιρείες 

που παρέχουν αποκλειστικά αυτή την υπηρεσία (monoline insurance companies) 

και  έχουν  τη  μέγιστη  πιστωτική  βαθμολόγηση.  Με  την  ασφάλιση,  τα  ομόλογα 

τιτλοποίησης αποκτούν την πιστωτική βαθμολόγηση του φορέα που τα ασφαλίζει. 

Οι πιο γνωστές εταιρίες αυτού του είδους είναι η AMBAC και η MBIA57. 

• Άλλοι  τρόποι  περιλαμβάνουν  αντιστάθμιση  κινδύνου  με  παράγωγα  (κυρίως 

συμφωνίες ανταλλαγής).  Σημαντική παράμετρος σε αυτή την περίπτωση είναι  η 

57 Association of Financial Guaranty Insurers (www.afgi.org). 
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πιστοληπτική βαθμολόγηση του αντισυμβαλλομένου για την μείωση του σχετικού 

κινδύνου (counterparty risk).

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα της  Themeleion,  ακολουθεί  το  διάγραμμα του πλήρους 

μηχανισμού της έκδοσης.

Εικόνα  32: Διάγραμμα του πλήρους μηχανισμού της 6ης έκδοσης της  Themeleion του ομίλου της 
Eurobank. Πηγή:  Prospectus of Themeleion VI Mortgage Finance PLC,  Barclays Capital,  Goldman 
Sachs International, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London 17 November 200858

Όπως  γίνεται  αντιληπτό  η  Eurobank,  εκτός  από  την  έκδοση  ομολόγων  τιλτοποίησης 

διαφορετικές  προτεραιότητας,  χρησιμοποίησε  αντιστάθμιση  κινδύνου  με  συμφωνία 

ανταλλαγής της  ισοτιμίας  EUR/CHF (αντισυμβαλλόμενος (currency swap provider)  Credit 

Suisse International), με συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίου του Ευρώ (αντισυμβαλλόμενος 

(interest rate swap provider)  Eurobank EFG) και με συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίου του 

Ελβετικού  Φράγκου  (αντισυμβαλλόμενος  (interest rate swap provider)  Eurobank EFG). 

Επιπλέον,  η  Eurobank EFG θα  παρέχει  δάνεια  χαμηλότερης  εξασφάλισης  (subordinated 

loans) για το σχηματισμό αποθεματικού (reserve account) έναντι ζημιών ύψους 36,3 εκατ.€ 

και για την κάλυψη των εξόδων σύστασης ύψους 1,5 εκατ.€ (expenses), πιστωτική γραμμή 

58 Το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την  Irish Financial Services Regulatory Authority, 
σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 2003/71/EC.
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ύψους  30  εκατ.€  για  κάλυψη  ζημιών  από  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία  EUR/CHF (rate 

conversion reserve account),  πιστωτική  γραμμή  ύψους  3  εκατ.€  έναντι  της  περίπτωσης 

υποβάθμισης της πιστοληπτικής βαθμολόγησης του παρόχου (subsidy liquidity reserve) και 

επιπλέον  30 εκατ.€,  για  την  ίδια  περίπτωση,  ως  επιπλέον  αποθεματικό (set-off reserve 

account).

4.1.5 Σκοπιμότητα εκδόσεων τιτλοποίησης

Από τις αμέσως προηγούμενες παραγράφους γίνεται αντιληπτό ότι η τιτλοποίηση είναι μία 

σύνθετη  διαδικασία  που  απαιτεί  μεγάλη  εξειδίκευση,  γνώση  και  εμπειρία.  Επομένως, 

προκύπτει  το  ερώτημα  γιατί  ένας  εκδότης  να  προβεί  σε  μία  έκδοση  ομολόγων 

τιτλοποίησης. Η απάντηση εντοπίζεται επιστρέφοντας στη βασική έννοια του ομολόγου. Οι 

εκδότες ενδιαφέρονται να καλύψουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο της χρηματοδοτικές 

τους ανάγκες, προσπαθώντας να καλύψουν ταυτόχρονα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

ανάγκες των επενδυτών. 

Οι εκδότες, λοιπόν, ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση για την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, αλλά και σε φθηνή χρηματοδότηση για τη μείωση του 

κόστους  τους.  Παράλληλα,  όπως  προαναφέρθηκε59,  το  υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο  των 

τιτλοποιήσεων απαρτίζεται από απαιτήσεις και χρηματοοικονομικούς τίτλους. Με βάση τα 

παραπάνω  για  να  έχει  νόημα  η  τιτλοποίηση  θα  πρέπει  ο  εκδότης,  γενικά,  να 

δραστηριοποιείται  στο  δανεισμό  προσώπων  ή  την  επένδυση  σε  χρηματοοικονομικούς 

τίτλους. Επομένως, ο εκδότης των ομολόγων τιτλοποίησης θα πρέπει να είναι μία εταιρεία 

του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Οι  εταιρείες  του  χρηματοοικονομικού  κλάδου  υπόκεινται  σε  ελέγχους  ως  προς  την 

επάρκεια των κεφαλαίων τους. Ο έλεγχος αυτό γίνεται με βάση συγκεκριμένες αρχές που 

γίνονται αποδεκτές τόσο από τις εταιρίες του χρηματοοικονομικού κλάδου (ιδρύματα) όσο 

και από τις εποπτικές αρχές. Παραδείγματα τέτοιων αρχών είναι το πλαίσιο Basel II για τις 

τράπεζες και τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), η οδηγία Solvency II και 

το  πλαίσιο  NAIC για  τις  ασφαλιστικές60.  Οι  αρχές  αυτές  ενσωματώνονται  στην  τοπική 

νομοθεσία της κάθε δικαιοδοσίας (πχ κράτος, πολιτεία κτλ). Σε γενικές γραμμές, η επάρκεια 

των  κεφαλαίων  υπολογίζεται  με  τη  σχέση  των  προσαρμοσμένων  ιδίων  κεφαλαίων  του 

ιδρύματος ως προς την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο αξία του ενεργητικού του. Η σχέση 

59 Λεπτομέρειες για το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο στην παράγραφο 4.1.4.1
60 A  Saunders  M M Cornett,  “financial  institutions  management,  a  risk  management  approach,  5 
edition”, McGraw Hill, New York 2006, σελίδες 567-613



ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ – ΑΓΟΡΈΣ, ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΉΣΕΩΝ

73

αυτή θα πρέπει  να  μην υπολείπεται  κάποιων συγκεκριμένων ορίων.  Η προσαρμοσμένη 

στον κίνδυνο αξία του ενεργητικού στηρίζεται στην αρχή ότι οι πιο επικίνδυνες θέσεις των 

ιδρυμάτων απαιτούν την ύπαρξη πιο πολλών κεφαλαίων προς εξασφάλιση ζημιών από ότι 

οι  λιγότερο  επικίνδυνες.  Επομένως,  τα  ιδρύματα  προκειμένου  να  αυξήσουν  τις 

δραστηριότητές  τους,  διατηρώντας  ταυτόχρονα  και  την  επάρκεια  κεφαλαίων  τους,  θα 

πρέπει  είτε  να  προβούν  σε  αύξηση  των  ιδίων  κεφαλαίων  τους  είτε  να  μειώσουν  την 

προσαρμοσμένη στον κίνδυνο αξία του ενεργητικού τους. Η τιτλοποίηση που προκαλείται 

με αυτό το κίνητρο ονομάζεται τιτλοποίηση ισολογισμού (balance sheet securitization).

Στο παραπάνω σημείο, η τιτλοποίηση αποτελεί την ιδανική λύση. Το ίδρυμα λειτουργεί ως 

πάροχος, ιδρύει ένα SPE που λειτουργεί ως εκδότης και πουλάει στοιχεία του ενεργητικού 

του στο SPE, τα οποία θα αποτελέσουν και το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο τιτλοποίησης. Με 

τον τρόπο αυτό, το ίδρυμα μειώνει την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο αξία του ενεργητικού 

του, άρα βελτιώνει την επάρκεια κεφαλαίων και δημιουργεί χωρητικότητα για χορήγηση 

επιπλέον  δανείων  και  αγορά  επιπλέον  χρηματοοικονομικών  τίτλων  (ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων). Την ίδια στιγμή όμως το ίδρυμα αναπτύσσει τις δραστηριότητές του με 

χαμηλότερο κόστος. Τα ομόλογα που θα προκύψουν από την τιτλοποίηση θα έχουν σαφώς 

μικρότερο κόστος από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η διαφορά αυτή διευρύνεται στην 

περίπτωση της εφαρμογής τεχνικών επαύξησης πιστωτικής βαθμολόγησης των ομολόγων 

τιτλοποίησης.

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το όφελος του ιδρύματος από την τιτλοποίηση ακολουθεί 

σχετικά παράδειγμα61.  Έστω μία τράπεζα που έχει δώσει δάνεια αξίας (προσαρμοσμένης 

στον κίνδυνο) 500 εκατ.$ για τα οποία απαιτείται κεφαλαιακή επάρκεια 12% (60 εκατ.$). Η 

τράπεζα  αυτή  μπορεί  να  τιτλοποιήσει  (μέσω  SPE)  το  χαρτοφυλάκιο  αυτό  των  δανείων. 

Οπότε μεταβιβάζει τα δάνεια στο  SPE. Ταυτόχρονα, η ίδια τράπεζα διατηρεί το μετοχικό 

κομμάτι του SPE αξίας 10 εκατ.$, για το οποίο απαιτείται κεφαλαιακή επάρκεια 100% (10 

εκατ.$). Επομένως, η τράπεζα μείωσε τα ίδια της κεφάλαια που απαιτούνται για το εν λόγω 

χαρτοφυλάκιο  των  δανείων  κατά  50  εκατ.$.  Το  ποσό  αυτό  “απελευθερώθηκε”  για  την 

εξεύρεση νέων πελατών και την ανάπτυξη της τράπεζας.

Όπως φαίνεται από το παράδειγμα που προηγήθηκε, ο πάροχος διατήρησε το μετοχικό 

κομμάτι  της  έκδοσης  (10  εκατ$)  που  αντιπροσωπεύει  το  2%  του  χαρτοφυλακίου.  Το 

μετοχικό κομμάτι  αποτελεί το πιο επικίνδυνο κομμάτι  της τιτλοποίησης διότι  απορροφά 

πρώτο ενδεχόμενες ζημίες του υποκείμενου χαρτοφυλακίου. Προφανώς το 2% αποτελεί και 

61 M  Choudhry  F  Fabozzi,  “Originating  Collateralized  Debt  Obligations  for  Balance  Sheet 
Management”, The Journal of Structured and Project Finance, Fall 2003, σελίδα 35
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την αναμενόμενη ζημία της τράπεζας από το συνολικό χαρτοφυλάκιο των 500 εκατ.$. Την 

ίδια στιγμή όμως ο πάροχος πρώτον εξασφαλίζει τη μέγιστη ζημιά του στο 2% και δεύτερον 

δανείζεται με καλύτερους όρους, λόγω της επαύξησης της πιστοληπτικής βαθμολόγησης 

των άλλων κατηγοριών των ομολόγων της ίδια τιτλοποίησης62.  Ο περιορισμός της ζημίας 

εισάγει  μία  επαναστατική έννοια  στη  διαχείριση  των χαρτοφυλακίων των τραπεζών,  τη 

διαχείριση  του  πιστωτικού  κινδύνου  του  χαρτοφυλακίου  τους.  Με  τον  τρόπο  αυτό  οι 

τράπεζες  αποδεσμεύονται  από  προβλήματα  διασποράς  χαρτοφυλακίου.  Συνεπώς, 

διαχωρίζεται η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες και η διαχείριση του αντίστοιχου 

πιστωτικού κινδύνου63.

Οι κατηγορίες στις τιτλοποιήσεις ισολογισμού τυπικά έχουν ως εξής:

Κατηγορία Πιστοληπτική  
βαθμολόγηση

Ποσοστό επί της ονομαστικής  
αξίας της έκδοσης

Senior AAA 90%-95%
Mezzanine A 1%-3%
Subordinated BBB 3%-5%
Equity Δεν βαθμολογείται 1%-2%
Πίνακας  6: Τυπική διάρθρωση των κατηγοριών ομολόγων τιτλοποιήσεως ισολογισμού. Πηγή:  M 
Choudhry F Fabozzi, “Originating Collateralized Debt Obligations for Balance Sheet Management”, 
The Journal of Structured and Project Finance, Fall 2003, σελίδα 35

Σε  διαφορετικό  μήκος  κύματος,  οι  εταιρίες  παροχής  επενδυτικών  υπηρεσιών  και  οι 

επενδυτικές τράπεζες οδηγούνται στην έκδοση ομολόγων τιτλοποιήσεως από διαφορετικά 

κίνητρα. Τα ιδρύματα αυτά δεν έχουν χαρτοφυλάκιο δανείων, διότι απαγορεύεται εκ του 

νόμου. Διαθέτουν όμως χαρτοφυλάκιο ομολόγων και κυρίως διαθέτουν μηχανισμούς και 

εμπειρία  εντοπισμού  επενδυτικών  ευκαιριών  στη  δευτερογενή  αγορά  ομολόγων  και 

δανείων. Οι οργανισμοί αυτοί λοιπόν ενδιαφέρονται να εκδώσουν ομόλογα τιτλοποιήσεων 

για  να  κερδίσουν  εκμεταλλευόμενοι  επενδυτικές  ευκαιρίες  στις  δευτερογενείς  αγορές 

ομολόγων και δανείων. Επομένως, μπορούν να ιδρύσουν ένα SPE, να εκδώσουν ομόλογα 

τιτλοποιήσεως (με πρόβλεψη για περίοδο σχηματισμού υποκείμενου χαρτοφυλακίου), να 

καλύψουν οι ίδιοι το μετοχικό κομμάτι, να πουλήσουν τα ομόλογα των άλλων κατηγοριών 

σε επενδυτές και να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα για να σχηματίσουν (πολλές φορές και να 

διαχειρίζονται) ένα υποκείμενο χαρτοφυλάκιο. Ο απώτερος σκοπός αυτών των ενεργειών 

62 Η  φθηνότερη  χρηματοδότηση  ισχύει  σε  τράπεζες  που  δεν  έχουν  πολύ  υψηλή  πιστωτική 
βαθμολόγηση (πχ  AΑΑ).  Oι ελληνικές τράπεζες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (πηγή ιστοσελίδα 
capital.gr, “S&P Revises Credit Ratings and Outlook on Major Greek Banks”, Αθήνα 23/12/2008)
63 Για παράδειγμα μπορεί μία τράπεζα να διατηρεί ευχαριστημένο έναν πολύ μεγάλο πελάτη, που 
απαιτεί  σχετικά  πολύ  μεγάλα  ποσά  για  να  χρηματοδοτήσει  τις  δραστηριότητές  του,  χωρίς  να 
αναγκάζεται  η  τράπεζα  να  καταστρατηγεί  την  ισορροπημένη  διασπορά του  χαρτοφυλακίου  των 
δανείων της.
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είναι απλά το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο να αποφέρει απόδοση μεγαλύτερη από το κόστος 

εξυπηρέτησης των ομολόγων τιτλοποίησης. Η διαφορά αυτή τελικά θα αποτελέσει και το 

κέρδος  του ιδρύματος.  Η  τιτλοποίηση που προκαλείται  με  αυτό  το  κίνητρο ονομάζεται 

τιτλοποίηση κερδοσκοπίας (arbitrage securitization). Επιπρόσθετα, ο πάροχος επωφελείται 

από τις προμήθειες των συναλλαγών και από την αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση.

Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  επενδυτές  είναι  διατεθειμένοι  να  αγοράσουν  τους  τίτλους 

τιτλοποίησης  διότι  τους  παρέχεται  σε  απλή μορφή η  έκθεση  σε  ένα  διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον, παρέχεται έμμεση έκθεση σε στοιχεία που δεν θα ήταν δυνατή με 

άλλο τρόπο, είτε επειδή υπόκεινται σε επενδυτικούς περιορισμούς (πχ αμοιβαία κεφάλαια) 

είτε επειδή οι αντίστοιχες αγορές δεν είναι αποτελεσματικές. Έτσι, για παράδειγμα ,ένα 

αμοιβαίο κεφάλαιο ομολόγων μπορεί να αποκτήσει έκθεση σε στεγαστικά δάνεια ιδιωτών 

με μία απλή συναλλαγή ή σε εταιρικά ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής βαθμολογίας. Οι 

επενδυτές  αποφεύγουν,  λοιπόν,  τη  διαδικασία  ανοίγματος  πολλαπλών  θέσεων  για  τη 

δημιουργία του δικού τους αντίστοιχου χαρτοφυλακίου.  Υπάρχουν περιπτώσεις μάλιστα 

που δημιουργούνται τιτλοποιήσεις κατά παραγγελία των επενδυτών, τόσο αναφορικά με το 

υποκείμενο χαρτοφυλάκιο όσο και αναφορικά με τη δομή της έκδοσης. Τέλος, παρέχεται η 

δυνατότητα  στους  επενδυτές  να  αναζητήσουν  αποδόσεις  μεγαλύτερες  από  αντίστοιχα 

ομόλογα με την ίδια πιστοληπτική βαθμολογία.

4.2 Τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων 

Οι τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων (mortgage backed securities - MBS), όπως δηλώνει ο 

τίτλος  τους,  είναι  τιτλοποιήσεις  με  υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο  που  περιέχει  στεγαστικά 

δάνεια.  Τα  στεγαστικά  δάνεια  είναι  ιδιωτών  ή  επιχειρήσεων,  οπότε  οι  αντίστοιχες 

τιτλοποιήσεις αναφέρονται ως Residential MBS – RMBS και Commercial MBS - CMBS. 

Η υποκατηγορία αυτή των τιτλοποιήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι αντιπροσωπεύει 

σταθερά άνω του 67% του συνόλου των τιτλοποιήσεων τόσο στις ΗΠΑ όσο στην ΕΕ. Επίσης, 

από το σύνολο των  MBS η μεγάλη πλειοψηφία αναφέρεται σε  RMBS. Επομένως, το πιο 

εμπορικό προϊόν των τιτλοποιήσεων είναι η τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ιδιωτών64.

Η αγορά των  MBS έχει διαφορετική δομή στην ΕΕ και στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, στην ΕΕ 

κινείται  από  τους  τραπεζικούς  ομίλους  που  εκδίδουν  τα  στεγαστικά  δάνεια,  οι  οποίοι 

προβαίνουν  σε  τιτλοποιήσεις  των  στεγαστικών  δανείων  του  τραπεζικού  βιβλίου  τους 

(banking book).  Ένα  τυπικό  παράδειγμα  αποτελεί  η  τιτλοποίηση  της  Themeleion,  που 

64 Πηγή:  ESF Securitization Data Report Q3:2008, The European Securitization Forum and Securities 
Industry and Financial Markets Association 
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συνδέεται με τον όμιλο της EFG Eurobank Ergasias.  Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 

στις  ΗΠΑ  η  αγορά  των  MBS κινείται  κυρίως  από  ειδικούς  ιδιωτικούς  οργανισμούς 

(Agencies), που δρουν υπό την αιγίδα του δημοσίου (Government Sponsored Enterprises), 

οι οποίοι αγοράζουν τα στεγαστικά δάνεια από τους τραπεζικούς ομίλους που τα εκδίδουν.

Οι ειδικοί αυτοί οργανισμοί είναι οι GNMA (Government National Mortgage Association), 

FNMA  (Federal  National  Mortgage  Association)  και Federal  Home  Loan  Mortgage 

Corporation  (FHLMC).   Εξ  αυτών ο πρώτος  οργανισμός  δρα υπό την  ρητή  εγγύηση του 

δημοσίου των ΗΠΑ. Οι δύο τελευταίοι δε δρούσαν υπό ρητή εγγύηση του δημοσίου των 

ΗΠΑ, αλλά η αγορά θεωρούσε ότι το Αμερικανικό Δημόσιο θα παρέμβει για να τους σώσει 

σε περίπτωση πιστωτικού κινδύνου. Αυτό έγινε τελικά στις 7 Σεπτεμβρίου 2008, οπότε οι 

δύο  αυτοί  οργανισμοί  κρατικοποιήθηκαν,  προκειμένου  να  διασωθούν  από  ενδεχόμενη 

πτώχευση.

Η ειδικοί οργανισμοί, λοιπόν, έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή ρευστότητας στους 

εκδότες των στεγαστικών δανείων. Αυτό το επιτυγχάνουν αγοράζοντας από τις εκδότριες 

τράπεζες στεγαστικά δάνεια, εφόσον αυτά πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (Conforming 

mortgages). Τα στεγαστικά αυτά δάνεια θα πρέπει να είναι:

• σταθερού επιτοκίου και σταθερής δόσης.

• προς ιδιώτες (RMBS).

• για αγορά της οικογενειακής κατοικίας.

• ποσού μικρότερου από $250.000.

• με χρηματοδότηση μέχρι του 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου (Loan to Value 

– LTV).

Οι τιτλοποποιήσεις στεγαστικών δανείων φέρουν τον κίνδυνο προεξόφλησης που φέρουν 

τα  δάνεια  που  απαρτίζουν  το  υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο.  Τα  στεγαστικά  δάνεια 

αποπληρώνονται  συνήθως  σε  μηνιαίες  τοκοχρεωλυτικές  δόσεις.  Δηλαδή,  κάθε  μήνα  ο 

δανειζόμενος  πληρώνει  στην  τράπεζα  ένα  ποσό  για  τόκους  και  ένα  ποσό  για  μερική 

αποπληρωμή  του  δανείου.  Η  σταδιακή  αυτή  αποπληρωμή  του  δανείου  είναι 

προκαθορισμένη στους όρους του κάθε δανείου και ονομάζεται αναμενόμενη εξόφληση. 

Όμως, τα στεγαστικά δάνεια δίνουν στο δανειζόμενο το δικαίωμα να αποπληρώσει ανά 

πάσα στιγμή μερικά ή ολικά το οφειλόμενο κεφάλαιο του δανείου του. Η αποπληρωμή 

αυτή  ονομάζεται  προεξόφληση  (prepayment).  Οι  προεξοφλήσεις  δεν  μπορούν  να 

προβλεφθούν  με  ακρίβεια  από τις  τράπεζες,  οπότε  αποτελούν  πηγή αβεβαιότητας  των 



ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ – ΑΓΟΡΈΣ, ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΉΣΕΩΝ

77

αναμενόμενων χρηματικών ροών, άρα και κινδύνου. Ο κίνδυνος αυτός ονομάζεται κίνδυνος 

προεξόφλησης (prepayment risk).

Ο κίνδυνος προεξόφλησης με τη σειρά του εξαρτάται από: 

• Αγορά αναχρηματοδοτήσεων (refinancing).  Σε  περιόδους πτώσης  των επιτοκίων, 

είναι  προς  το  συμφέρον  των  δανειζόμενων  να  συνάψουν  ένα  νέο  στεγαστικό 

δάνειο με το τρέχον χαμηλό επιτόκιο και  με αυτό να αποπληρώσουν το αρχικό 

δάνειο  με  το  αρχικό  υψηλό  επιτόκιο.  Το  δικαίωμα  χρηματοδότησης  μπορεί  να 

θεωρηθεί  ως  θέση  αγοραστή  του  δανειζόμενου  σε  δικαίωμα  αγοράς  επί  του 

επιτοκίου.  Όμως,  επειδή  η  άσκηση  του  δικαιώματος  αυτού  εμπεριέχει  πολλά 

συμπεριφορικά  στοιχεία  των  δανειζομένων  δεν  μπορεί  να  αποτιμηθεί  με  τις 

διαδικασίες αποτίμησης των παραγώγων. Γενικά, πάντως, οι αναχρηματοδοτήσεις 

εξαρτώνται  από  το  ύψος  και  την  πορεία  των  επιτοκίων,  την  ένταση  του 

ανταγωνισμού  μεταξύ  των  τραπεζών,  την  ψυχολογία  των  καταναλωτών  και  την 

κάλυψη  των  μέσων  ενημέρωσης  της  πορείας  των  επιτοκίων.  Εμπειρικές 

παρατηρήσεις  προτείνουν  ότι  η  ένταση  των αναχρηματοδοτήσεων είναι  μεγάλη 

στην αρχή του κύκλου μείωσης των επιτοκίων και μικρότερη στις μεταγενέστερες 

φάσεις, επίσης είναι μεγάλη για παλιά δάνεια και μικρότερη για καινούργια δάνεια. 

Τέλος, για να έχει νόημα η αναχρηματοδότηση απαιτείται διαφορά περίπου 100 

μονάδων βάσης (1%) από το αρχικό επιτόκιο.

• Αγορά κατοικίας. Σε περιόδους ανόδου των τιμών των κατοικιών, είναι προς όφελος 

του δανειζομένου να πουλήσει το ακίνητο και να αποπληρώσει το στεγαστικό που 

το συνοδεύει. Επομένως η πορεία των τιμών των ακινήτων και η κίνηση της αγοράς 

(τόσο τοπικά όσο και εθνικά) επηρεάζουν τις προεξοφλήσεις.

• Όροι  του  δανείου.  Σε  αρκετές  περιπτώσεις  περιλαμβάνονται  στους  όρους  των 

δανείων  περιορισμοί  ως  προς  την  προεξόφληση.  Οι  περιορισμοί  αυτοί  έχουν 

συνήθως τη μορφή της προσαυξήσεως (penalty), της περιόδου δέσμευσης (lock-in 

period) που περιλαμβάνει ένα χρονικό διάστημα από τη σύναψη του δανείου που 

δεν γίνεται δεκτή η προεξόφληση και του αυξανόμενου κεφαλαίου (πρακτική που 

εφαρμόζεται στην Ελλάδα) που ενώ η μηνιαία δόση είναι σταθερή, ο δανειζόμενος 

πληρώνει  στην  αρχή  περισσότερους  τόκους  και  λιγότερο  κεφάλαιο  ενώ  όσο 

περνάει ο χρόνος αυτό αναστρέφεται σταδιακά.

• Πτωχεύσεις. Οι δανειζόμενοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους 

για την περιοδική καταβολή τόκων και κεφαλαίου. Οι πτωχεύσεις έχουν αντίθετη 
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επίδραση από ότι οι άλλοι παράγοντες, με την έννοια ότι επιβραδύνουν (expansion 

risk)  αντί  να  επιταχύνουν  (contraction risk)  την  είσπραξη  του  οφειλόμενου 

κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, η επίδραση των πτωχεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

διότι δεν μεταβάλλεται απλά ο χρονισμός των εισπράξεων, αλλά αυξάνεται και η 

πιθανότητα διαγραφής τους.

Για την παρακολούθηση της πορείας των προεξοφλήσεων στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο 

υπολογίζεται  ο  λόγος προεξόφλησης κάθε μήνα (single month mortality –  SMM) ως το 

πηλίκο των προεξοφλήσεων προς το σύνολο του οφειλόμενου κεφαλαίου των δανείων του 

υποκείμενου χαρτοφυλακίου. Ο λόγος προεξόφλησης ανάγεται σε ετήσια βάση, οπότε και 

υπολογίζεται  ο  σταθερός  ρυθμός  προεξόφλησης  (constant prepayment rate –  CPR).  Η 

αναγωγή  αυτή  δεν  λαμβάνει  υπόψη  την  ηλικία  των  δανείων  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου. Όμως, μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ηλικία του δανείου επηρεάζει θετικά 

τις προεξοφλήσεις.

Για να αντιπαρέλθει η αγορά στο παραπάνω πρόβλημα από τα μέσα της δεκαετία του 1980 

εφαρμόζει  ένα  δείκτη  ρυθμού  προεξόφλησης.  Ο  δείκτης  αυτός  υπολογίστηκε  από  τον 

Public Security Association (PSA)  των  ΗΠΑ.  Ο  δείκτης  αυτός  θεωρεί  ότι  ο  λόγος 

προεξόφλησης  των  πρώτο  μήνα  είναι  0,2%,  αυξάνεται  κατά  0,2%  κάθε  μήνα  για  τους 

επόμενους 30 μήνες και  στη συνέχεια παραμένει  σταθερός στο 6% ετησίως.  Ο δείκτης 

αυτός  εφαρμόζεται  κατά  την  αποτίμηση  των  τιτλοποιήσεων  στεγαστικών  δανείων.  Η 

αποτίμηση περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – σενάρια προεξοφλήσεων σε διάφορα επίπεδα 

του  PSA CPR πχ  100%,  150%  για  πιο  έντονες  προεξοφλήσει,  50%  για  πιο  λίγες 

προεξοφλήσεις κτλ.

Για την παρακολούθηση των συνολικών αποπληρωμών και προεξοφλήσεων υπολογίζεται ο 

λόγος της τρέχουσας ονομαστικής αξίας των ομολόγων τιτλοποίησης προς την ονομαστική 

κατά  την  έκδοση.  Όσον  διενεργούνται  αποπληρωμές  ή  προεξοφλήσεις  στο  υποκείμενο 

χαρτοφυλάκιο μειώνεται και η τρέχουσα ονομαστική αξία των ομολόγων τιτλοποίησης.

Από  λειτουργικής  άποψης  οι  τιτλοποιήσεις  στεγαστικών  δανείων  χωρίζονται  σε  απλής 

χρηματοδότησης  (pass-through MBS)  και  σε  διαφοροποιημένης  χρηματοδότησης 

(Collateralized Mortgage Obligations – CMO). 

Οι  τιτλοποιήσεις  απλής  χρηματοδότησης  μετακυλύουν  τις  εισπράξεις  από  τόκους  και 

κεφάλαια  από το  υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο  στεγαστικών δανείων  στους  κατόχους  των 

χρεογράφων της τιτλοποίησης, αφού παρακρατήσουν μία μικρή αμοιβή. Με αυτή τη δομή 

όλοι οι κάτοχου των χρεογράφων τις τιτλοποίησης φέρουν, εξίσου και από κοινού, όλο τον 
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κίνδυνο προεξόφλησης των δανείων του υποκείμενου χαρτοφυλακίου.  Στις  ΗΠΑ γίνεται 

διαχωρισμός σε agency pass-trough και σε non-agency pass-through, ανάλογα με το εάν ο 

πάροχος  είναι  ένας  από  τους  τρεις  προαναφερθέντες  ειδικούς  οργανισμούς  ή  όχι.  Οι 

πρώτοι  αποτελούν  τη  συντριπτική  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων.  Στην  ΕΕ  δεν  υπάρχει 

αντίστοιχος διαχωρισμός.

Οι τιτλοποιήσεις διαφοροποιημένης χρηματοδότησης (CMO) χρησιμοποιούν τη δομή του 

καταρράκτη και την τεχνική της σειριακής αποπληρωμής, για να δημιουργήσουν κατηγορίες 

ομολόγων τιτλοποίησης με ιεραρχημένη προτεραιότητα. Η κατηγορίες  senior λαμβάνουν 

πρώτες  τις  εισπράξεις  των  αποπληρωμών  και  προεξοφλήσεων  και  επομένως  έχουν 

μικρότερη  έκθεση  στον  κίνδυνο  προεξόφλησης.  Αντίστροφα  το  μετοχικό  κομμάτι  τις 

τιτλοποίησης αρχίζει να αποπληρώνεται αφού έχουν εξοφληθεί οι ανώτερες κατηγορίες και 

επομένως  έχει  τη  μεγαλύτερη  έκθεση  στον  κίνδυνο  προεξόφλησης.  Με  τις  CMO δεν 

εξουδετερώνεται  ο  κίνδυνος  προεξόφλησης  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου.  Απλά 

συγκεντρώνεται στο μετοχικό τμήμα της έκδοσης. 

Μία πολύ δημοφιλής  παραλλαγή είναι  τα  MBS με  προγραμματισμένη αποπληρωμή.  Σε 

αυτή  τη  δομή  μία  κατηγορία  (Planned Amortization Class –  PAC)  ακολουθεί 

προγραμματισμένη  αποπληρωμή  εφόσον  οι  προεξοφλήσεις  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου παραμένουν εντός ενός εύρους που ονομάζεται κολάρο (πχ 100% - 200% 

PSA).  Για  να  επιτευχθεί  αυτή  η  δομή χρησιμοποιείται  η  παράλληλη και  όχι  η  σειριακή 

προεξόφλησης. Η  PAC κατηγορία αποπληρώνεται με τον προκαθορισμένο ρυθμό ενώ οι 

υπόλοιπες κατηγορίες αναλαμβάνουν τον κίνδυνο προεξόφλησης. Η παραλλαγή αυτή είναι 

δημοφιλής  διότι  τα  ομόλογα  της  κατηγορίας  PAC έχουν  χρηματικές  ροές  που  είναι 

προβλέψιμες με μεγάλη ακρίβεια, άρα με μικρό κίνδυνο. 
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4.3 Τιτλοποιήσεις εταιρικών χρεών

Οι τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων με διαφοροποιημένη χρηματοδότηση (CMO) είχαν 

τόσο μεγάλη επιτυχία, που η δομή αυτή επεκτάθηκε και σε υποκείμενα χαρτοφυλάκια με 

διαφορετικά στοιχεία.  Μία βασική  ομάδα τέτοιων χαρτοφυλακίων είναι  τα  υποκείμενα 

χαρτοφυλάκια με τιτλοποιήσεις εταιρικών χρεών (Collateralized Debt Obligation – CDO). Τα 

εταιρικά χρέη έχουν τη μορφή δανείων (Collateralized Loan Obligation – CLO) ή ομολόγων 

(Collazeralized Bond Obligation –  CBO).  Οι  δομές  αυτών  των  τιτλοποιήσεων  είναι 

αντίστοιχες  με  των  CMO,  δηλαδή  της  διαφοροποιημένης  χρηματοδότησης. 

Χρησιμοποιούνται όλες οι τεχνικές της χρηματοοικονομικής μηχανικής που περιγράφονται 

στην παράγραφο 4.1.4.3 και ιδιαίτερα η δομή του καταρράκτη. 

Αναφορικά με τα CLO το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο αυξημένος νομικός κίνδυνος. Η 

εκχώρηση των δανείων από τον πάροχο στο  SPE είναι χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί 

και  τη  συναίνεση  του  δανειζόμενου.  Για  αυτό  το  λόγο  πολλές  εκδόσεις  προτιμούν  τη 

σύμβαση συμμετοχής  του  SPE στις  εισροές  από τα  δάνεια,  τα  οποία εξακολουθούν να 

αποτελούν απαίτηση του παρόχου. Με αυτό τον τρόπο όμως σε περίπτωση πτώχευσης του 

παρόχου  το  SPE δεν  μπορεί  να  εισπράττει  από  τους  δανειζομένους.  Επομένως,  η 

πιστοληπτική ικανότητα του παρόχου σε αυτή την περίπτωση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Αναφορικά  με  τα  CBO το  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  είναι  η  επενδυτική  πολιτική  της 

διακράτησης στη λήξη, για τα στοιχεία του υποκείμενου χαρτοφυλακίου. Το υποκείμενο 

χαρτοφυλάκιο των CBO απαρτίζεται συχνά από ομόλογα με πολύ χαμηλή εμπορευσιμότητα 

και  χωρίς  αξιόπιστες  πηγές  αγοραίων  τιμών.  Ο  βασικός  λόγος  είναι  ότι  οι  πάροχοι 

διευκολύνονται όταν διώχνουν από το ενεργητικό τους τίτλους με τέτοια χαρακτηριστικά 

διότι  αποφεύγουν τα προβλήματα της αποτίμησης σε αγοραίες  τιμές (mark to market). 

Επιπρόσθετα, οι επενδυτικές τράπεζες μπορούν να βγάλουν κέρδη αγοράζοντας σε χαμηλή 

τιμή  ομόλογα  με  χαμηλή ρευστότητα  χρηματοδοτώντας  την  αγορά με  CDO,  που έχουν 

μεγαλύτερη ρευστότητα, σε τρέχουσα (κανονική) τιμής, πάντοτε μέσω ενός SPE.

4.4 Λοιπές τιτλοποιήσεις

Οι τιτλοποιήσεις των οποίων το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο δεν απαρτίζεται από στεγαστικά 

δάνεια  ή  εταιρικά  χρέη  αποτελούν  μία  τρίτη  κατηγορία  που  ονομάζονται  απλά  λοιπές 

τιτλοποιήσεις (Asset Backed Securities –  ABS). Η υποκατηγορία αυτή δανείζεται το όνομά 

της  από  την  συνολική  κατηγορία  των  τιτλοποιήσεων,  επομένως  πρακτικά  δεν  υπάρχει 

αυτόνομη ονομασία. Τα υποκείμενα χαρτοφυλάκια αυτής της υποκατηγορίας απαρτίζονται 
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από δάνεια με υποθήκη ακίνητη περιουσία (Home Equity Loans –  HEL), χρέη πιστωτικών 

καρτών, δανείων για αγορές αυτοκινήτων, φοιτητικών δανείων, μισθώσεις αεροσκαφών κα. 

Σε  γενικές  γραμμές  οι  λοιπές  τιτλοποιήσεις  έχουν  σχετικά  μικρότερη  διάρκεια,  σχετικά 

μεγαλύτερη  διασπορά,   ενέχουν  πιστωτικό  κίνδυνο  αλλά  σχετικά  μικρότερο  κίνδυνο 

προεξόφλησης. Τη μερίδα του λέοντος στις λοιπές τιτλοποιήσεις απολαμβάνουν τα HEL. Τα 

HEL δεν είναι στεγαστικά δάνεια, διότι δεν δίνονται για την αγορά κατοικίας. Είναι συνήθως 

επισκευαστικά ή καταναλωτικά και έχουν δεύτερη προτεραιότητα (δεύτερη υποθήκη) σε 

σχέση με τα στεγαστικά επί του υποθηκευμένου ακινήτου.

Γενικά, η δομή των λοιπών τιτλοποιήσεων είναι ανάλογη των CMO και CDO. Συνήθως στις 

λοιπές  τιτλοποιήσεις  ο  πάροχος  και  ο  εξυπηρετητής  είναι  διαφορετικά  πρόσωπα. 

Επομένως,  στην  υποκατηγορία  αυτή  η  αξιολόγηση  του  εξυπηρετητή  είναι  ιδιαίτερης 

σημασίας. Συγκεκριμένα εξετάζονται η πιστοληπτική του ικανότητα και η ικανότητά που 

έχει επιδείξει στο παρελθόν να ανταπεξέρχεται σε έκτακτες περιπτώσεις όπου απαιτούνται 

πιο  πιεστικά  μέτρα  είσπραξης.  Επίσης,  επειδή  η  φύση  των  στοιχείων του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου  είναι  βραχυχρόνια,  οι  λοιπές  τιτλοποιήσεις  συνήθως  περιλαμβάνουν 

περίοδο επανεπένδυσης και στη συνέχεια περίοδο αποπληρωμής.

4.5 Αποτίμηση τιτλοποιήσεων

Η αποτίμηση των τιτλοποιήσεων γενικά βασίζεται στην εύρεση της συνδυαστική κατανομής 

πιθανοτήτων  (joint probability distribution)  πιστωτικών  ζημιών  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου συνολικά και για κάθε κατηγορία χρεογράφων τιτλοποίησης μεμονωμένα. 

Η  συνδυαστική  πιθανότητα  είναι  συνάρτηση  των  επιμέρους  πιθανοτήτων  πιστωτικών 

ζημιών  από  τα  στοιχεία  του  χαρτοφυλακίου  και  της  μεταξύ  τους  συσχέτισης  (default 

correlation).

Οι πιστωτικές ζημίες είναι δύο κατηγοριών, οι ζημίες από πτώχευση που σχετίζονται με τη 

στρατηγική τη διακράτησης των στοιχείων του υποκείμενου χαρτοφυλακίου και οι ζημίες 

από μεταβολή της πιστωτικής κατάστασης και σχετίζονται με τη στρατηγική της δυναμικής 

διαχείρισης. Ο κίνδυνος πιστωτικών ζημιών (πιστωτικός κίνδυνος) διαφέρει στη φύση του 

από τον κίνδυνο αγοράς. Συγκεκριμένα ο πιστωτικός κίνδυνος:

• ακολουθεί  κατανομή που είναι  ιδιαίτερα  μη συμμετρική.  Συγκεκριμένα υπάρχει 

μεγάλη  πιθανότητα  μικρής  ζημίας  και  μικρή  πιθανότητα  πολύ  μεγάλης  ζημίας. 

Επομένως, δεν ισχύει η υπόθεση της κανονικής ή λογαριθμο-κανονικής κατανομής, 

όπως στον κίνδυνο αγοράς.
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• μεταβάλλεται πολύ έντονα. Σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, η πιθανότητα 

πτώχευσης ενός στοιχείου μπορεί να είναι για παράδειγμα 100 φορές μεγαλύτερη 

από ένα άλλο στοιχείο. Επίσης, η πιθανότητα αυτή μεταβάλλεται και διαχρονικά.

• παρουσιάζει  χαμηλή  συσχέτιση  ανάμεσα  στα  διαφορετικά  στοιχεία  του 

υποκείμενου χαρτοφυλακίου. Σε ένα χαρτοφυλάκιο, η συσχέτιση του πιστωτικού 

κινδύνου είναι της τάξης το 10% έως 30%, την ώρα που η συσχέτιση του κινδύνου 

αγοράς  είναι  30%  έως  60%.  Επομένως,  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  πιστωτικού 

κινδύνου  είναι  μη-συστηματικό.  Έτσι,  η  διασπορά  του  χαρτοφυλακίου  έχει 

εξαιρετικά μεγάλη σημασία (ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων απαιτεί 350 στοιχεία για 

να πετύχει αντίστοιχη διαφοροποίηση με ένα χαρτοφυλάκιο 30 μετοχών).

Για να προσεγγιστεί ο πιστωτικός κίνδυνος, λοιπόν, ενός υποκείμενου χαρτοφυλακίου θα 

πρέπει να προσεγγιστεί ο πιστωτικός κίνδυνος των επιμέρους στοιχείων και η συσχέτισης 

μεταξύ  των  επιμέρους  πιστωτικών  κινδύνων.  Ο  πιστωτικός  κίνδυνος  των  επιμέρους 

στοιχείων εξαρτάται από:

• Πιθανότητα  πτώχευσης  (Default Probability).  Η  πιθανότητα  πτώχευσης 

υπολογίζεται με δύο βασικές κατηγορίες μοντέλων, τα δομικά (structural) και τα 

μοντέλα  αγοράς  (reduced form).  Τα  δομικά  μοντέλα  χρησιμοποιούν  οικονομικά 

στοιχεία των δανειζόμενων (πχ διάρθρωση ενεργητικού)  για να υπολογίσουν την 

πιθανότητα  πτώχευσης.  Τα  πιο  γνωστά  από  αυτά  είναι  το  μοντέλο  Merton,  το 

μοντέλο  EDF της Moddy’s KMV και τα μοντέλα του Altman. Τα μοντέλα της αγοράς 

χρησιμοποιούν  στοιχεία  από  τα  διεθνή  χρηματιστήρια  (πχ  πιστωτική  διαφορά 

επιτοκίου,  πιστοληπτική  βαθμολόγηση,  πιθανότητα  αλλαγής  πιστωτικής 

βαθμολόγησης).  Επομένως, τα μοντέλα της αγοράς δεν ασχολούνται με την αξία 

τους  δανειζόμενου  αλλά  χειρίζονται  την  πτώχευση  ως  εξωγενή  μεταβλητή, 

χρησιμοποιούν  δε  στοχαστικές  διαδικασίες  (πχ  Μarkov)  για  να  προβλέψουν 

πιθανότητα πτώχευσης ή την εξάγουν από τις τρέχουσες τιμές στις αγορές.

• Βαθμός επανείπραξης (Recovery Rate).  Το ποσοστό του ονομαστικού κεφαλαίου 

που θα μπορέσει  ο  δανειστής  να εισπράξει  από το δανειζόμενο,  σε  περίπτωση 

πτώχευσης  (loss given default).  Ο  βαθμός  επανείπραξης  εξαρτάται  από  τη 

διαβάθμιση του χρέους, τον κλάδο, τη χώρα και την πιστοληπτική βαθμολόγηση 

του  δανειζομένου.  Συνήθως,  η  προσέγγιση  γίνεται  με  βάση  ιστορικά  στοιχεία. 

Γενικά, πάντως ο βαθμός επανείσπραξης μεταβάλλεται στο χρόνο, ανάλογα με τον 

κύκλο της οικονομίας και τείνει να διακυμαίνεται γύρω από το 40%.
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• Μέγεθος της έκθεσης (credit exposure). Το ποσό (σε χρηματικές μονάδες) που είναι 

επενδεδυμένο σε κάθε στοιχείο του χαρτοφυλακίου.

Με  βάση  τις  παραπάνω  πληροφορίες  μπορεί  να  υπολογιστεί  ο  αναμενόμενος 

πιστωτικός  κίνδυνος  (ζημία).  Ο  αναμενόμενος  κίνδυνος  είναι  η  μέση  τιμή  της 

κατανομής του πιστωτικού κινδύνου. Χρησιμοποιώντας αντίστοιχα τη μεταβλητότητα 

του πιστωτικού κινδύνου μπορεί να υπολογιστεί και η πιθανότητα μεγαλύτερων ζημιών 

(Value at Risk –  VAR).  Ο  υπολογισμός  αυτός  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμος  για  τον 

υπολογισμό των κεφαλαίων που θα χρειαστούν για την κάλυψη των αναμενόμενων 

ζημιών και των μη αναμενόμενων ζημιών, με επίπεδο βεβαιότητας που θέτει ως στόχο 

ο κάθε οργανισμός.

Για να υπολογιστεί ο πιστωτικός κίνδυνος του υποκείμενου χαρτοφυλακίου πρέπει να 

υπολογιστεί  πρώτα  και  η  συσχέτιση  ανάμεσα  στο  πιστωτικό  κίνδυνο  του  κάθε 

μεμονωμένου στοιχείου. Γενικά η συσχέτιση τείνει να είναι μεγαλύτερη ανάμεσα σε 

δανειζόμενους του ίδιου κλάδου ή της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, με την έννοια ότι 

επηρεάζονται  από  τις  ίδιες  οικονομικές  συνθήκες.  Επιπλέον,  η  συσχέτιση  σε 

βραχυχρόνια ορίζοντα εξαρτάται κυρίως από γεωγραφικούς παράγοντες (πχ χώρα) ενώ 

μακροχρόνια κυρίως από παράγοντες του κλάδου δραστηριοποίησης. Μαθηματικά ο 

υπολογισμός της συσχέτισης γίνεται με μία στατιστική τεχνική που ονομάζεται  copula 

και χρησιμοποιεί κανονική, λογαριθμο-κανονική ή άλλες κατανομές για να προσεγγίσει 

τη  συνδυαστική  πιθανότητα  πτώχευσης,  πολλών  ανεξαρτήτων  μεμονωμένων 

πιθανοτήτων  πτώχευσης  των  στοιχείων  του  χαρτοφυλακίου  που  ακολουθούν  τις 

αντίστοιχες κατανομές.

Μετά  το  υπολογισμό  της  συνδυαστικής  πιθανότητας  πτώχευσης  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου, εξετάζεται η δομή της τιτλοποίησης και εφαρμόζονται οι χρηματικές 

ροές  που  προκύπτουν  από  τις  συνδυαστικές  πιθανότητες  πτώχευσης  στους 

μηχανισμούς  της  συγκεκριμένης  τιτλοποίησης (πχ  καταρράκτη).  Με τον  τρόπο αυτό 

προκύπτουν  οι  αναμενόμενες  χρηματικές  ροές  κάθε  κατηγορίας  ομολόγων 

τιλτοποίησης  και  οι  αντίστοιχες  κατανομές.  Στη  συνέχεια  εφαρμόζεται  το  μοντέλο 

προεξόφλησης μελλοντικών χρηματικών ροών (Discounted Cash Flows)  προκύπτει η 

τιμή  των ομολόγων τιτλοποίησης (Εικόνα 33).
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Εικόνα  33: Ο μηχανισμός υπολογισμού της τιμής των ομολόγων τιτλοποήσης. Πηγή:  J Prince, A 
General  Review of  CDO  Valuation Methods,  The  Journal  of  Structured Finance,  Summer 2006, 
σελίδα 16.

Επιπλέον,  με  τη  χρησιμοποίηση  προσομοίωσης  (πχ  monte carlo)  προκύπτει  και  η 

μεταβλητότητα της τιμής των ομολόγων τιτλοποίησης (Εικόνα 34).

Εικόνα 34: Ο μηχανισμός υπολογισμού της μεταβλητότητας της τιμής των ομολόγων τιτλοποίησης. 
Πηγή:  J Prince, A General Review of CDO Valuation Methods, The Journal of Structured Finance, 
Summer 2006, σελίδα 18.
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5. ΣΥΝΘΕΤΙΚΆ ΟΜΌΛΟΓΑ  

Όπως ορίστηκε στην παράγραφο 2.1, ένα συνθετικό ομόλογο προκύπτει από το άνοιγμα 

μίας θέσης σε παράγωγα προϊόντα, η οποία θέση έχει χρηματικές ροές και προφίλ κινδύνου 

αντίστοιχο  με  ενός  ομολόγου.  Οι  συνθετικές  θέσεις  σε  ομόλογα  έχουν  ως  βασικό 

χαρακτηριστικό τη δυνατότητα να ανοιχτούν χωρίς την πλήρη καταβολή του ονομαστικού 

κεφαλαίου.  Πρακτικά,  οι  θέσεις  μπορούν  να  ανοιχτούν  με  δέσμευση  ή  καταβολή  ενός 

μέρους το ονομαστικού κεφαλαίου, που κυμαίνεται από 10% έως 100%. Οι θέσεις λοιπόν 

σε συνθετικά ομόλογα μπορεί να ανοίγονται με μερική καταβολή (partially funded) ή χωρίς 

(για  την  ακρίβεια  με  την  ελάχιστη  δυνατή)  καταβολή  (unfunded).   Αυτό  έρχεται  σε 

αντιδιαστολή  με  το  άνοιγμα  θέσεων  σε  φυσικά  (απλά  ή  δομημένα)  ομόλογα,  όπου 

απαιτείται η πλήρης καταβολή του κεφαλαίου (funded).

Οι  βασικές  κατηγορίες  συνθετικών  ομολόγων  είναι  δύο:  πιστωτικά  παράγωγα  και 

συνθετικές τιτλοποιήσεις.  Στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια για την παρουσίαση αυτών 

των κατηγοριών.

5.1 Πιστωτικά Παράγωγα

Πιστωτικά παράγωγα (Credit Derivatives) είναι τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων 

η αξία πηγάζει  από την αξία ενός άλλου, υποκείμενου, χρηματοοικονομικού τίτλου του 

οποίου η αξία καθορίζεται  από τον  πιστωτικό κίνδυνο ιδιωτικών και  κρατικών νομικών 

προσώπων, διαφορετικών από τους αντισυμβαλλόμενους στη συναλλαγή65.

Το τελευταίο αυτό σημείο έχει ιδιαίτερη σημασία. Τα πιστωτικά παράγωγα γράφονται σε 

τίτλους  εκδοτών  που  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  τον  αγοραστή  και  τον  πωλητή  του 

παραγώγου.  Για  παράδειγμα,  η  Εθνική  Τράπεζα  μπορεί  να  πάρει  θέση  αγοραστή  με 

αντισυμβαλλόμενο  την  Emporiki Τράπεζα  που  μπορεί  να  πάρει  θέση  πωλητή  σε  ένα 

πιστωτικό παράγωγο γραμμένο πάνω σε ομόλογο έκδοση του  OTE.  Με τον τρόπο αυτό 

απομονώνεται ο πιστωτικός κίνδυνος ενός εκδότη και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

ξεχωριστής  διαπραγμάτευσης  επιτρέποντας  της  αντιστάθμιση  ή  την  κερδοσκοπία  στον 

πιστωτικό κίνδυνο οποιοδήποτε νομικού προσώπου.

65 Das 2005, σελίδα 6
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5.1.1 Συμφωνία Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης 

Η  Συμφωνία  Ανταλλαγής  Συνολικής  Απόδοσης  –  ΣΑΣΑ  (Total Return Swap)  είναι  η 

αναπαραγωγή της πορείας ενός ομολόγου ή ενός δανείου, η οποία πορεία περιλαμβάνει το 

κεφαλαιακό κέρδος (ζημία) από την άνοδο (πτώση) της αγοραίας τιμής του ομολόγου ή του 

δανείου (ή ενός δείκτη ή ενός καλαθιού με ομόλογα ή δάνεια) και τους καταβληθέντες 

τόκους (κουπόνι). Συνήθως οι ΣΑΣΑ γράφονται σε διαπραγματεύσιμα ομόλογα. 

Πιο συγκεκριμένα:

• Ο πωλητής αναλαμβάνει να πληρώσει στον αγοραστή ότι θα πληρώσει το δάνειο ή 

το ομόλογο της  συμφωνημένης  ονομαστικής αξίας  κατά τη διάρκεια ισχύος της 

ΣΑΣΑ.

• Ο  αγοραστής  αναλαμβάνει  να  πληρώσει  στον  πωλητή  το  συμφωνημένο  κόστος 

χρήματος της συμφωνημένης ονομαστικής αξίας, σε κυμαινόμενη μορφή (επιτόκιο 

αναφοράς + περιθώριο) για τη διάρκεια ισχύος της ΣΑΣΑ.

• Ο αγοραστής αναλαμβάνει να πληρώσει στον πωλητή τη ζημία από την πτώση ή να 

εισπράξει  από  τον  πωλητή  το  κέρδος  από  την  άνοδο  της  αγοραίας  τιμής  του 

υποκείμενου ομολόγου ή δανείου, για τη συμφωνημένη ονομαστική αξία.

Επομένως,  ο  επενδυτής  που  θα  πάρει  θέση  αγοραστή  σε  μία   ΣΑΣΑ  θα  έχει  το  ίδιο 

οικονομικό  αποτέλεσμα  σαν  να  είχε  πάρει  θέση  αγοραστή  στο  υποκείμενο  ομόλογο  ή 

δάνειο. Αντίστοιχα, ο επενδυτής που θα πάρει θέση πωλητή σε μία  ΣΑΣΑ θα έχει το ίδιο 

οικονομικό αποτέλεσμα σαν να είχε πάρει θέση πωλητή στο υποκείμενο ομόλογο ή δάνειο. 

Οι διαφοροποιήσεις της ΣΑΣΑ έναντι του υποκείμενου ομολόγου ή δανείου είναι:

• Ο  αγοραστής  ανοίγει  τη  θέση  χωρίς  να  καταβάλει  την  αξία  του  υποκείμενου 

ομολόγου (μόχλευση), παρά μόνο το απαιτούμενο περιθώριο ασφαλείας (margin).

• Ο πωλητής πρακτικά δεν μπορεί να ανοίξει θέση πωλητή στο υποκείμενο ομόλογα 

με την ίδια ευκολία, λόγω αδυναμιών των μηχανισμών δανεισμού τίτλων.

• Με τη χρήση ΣΑΣΑ με υποκείμενο δάνειο, αντιμετωπίζονται τα νομικά πρόβλημα 

από την εκχώρηση ή τη συμμετοχή. 

• Η διάρκεια της ΣΑΣΑ μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή του υποκείμενου.

• Ο  αγοραστής  μπορεί  να  έχει  όφελος  εάν  το  κόστος  χρήματος  της  ΣΑΣΑ  είναι 

μικρότερο από αυτό της χρηματοδότησης του ίδιου του αγοραστή.
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• Ο αγοραστής μπορεί να αποκτήσει έκθεση σε προϊόντα που δεν θα μπορούσε με 

φυσική  συναλλαγή (πχ  ένα αμοιβαίο  κεφάλαιο  μπορεί  να  αποκτήσει  συνθετική 

έκθεση σε δάνεια).

Για τη σύναψη μίας ΣΑΣΑ οι αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να συμφωνήσουν

• Τον υποκείμενο τίτλο.

• Την ονομαστική αξία της συμφωνίας, που μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή 

του υποκείμενου τίτλου.

• Την χρονική διάρκεια της συμφωνίας.

• Την αρχική τιμή του υποκείμενου τίτλου (συνήθως η τιμή πώλησης).

• Τον τρόπο υπολογισμού της τελικής τιμής του υποκείμενου τίτλου (ή ενδιάμεση 

τιμής εφόσον απαιτείται),  είτε με δειγματοληψία τιμών από χρηματιστές είτε με 

χρήση δημοσιευμένων τιμών από φορείς ή χρηματιστήρια.

• Το  κόστος  χρήματος  που  θα  πληρώνει  ο  αγοραστής  στον  πωλητή,  δηλαδή  το 

επιτόκιο αναφοράς (πχ Libor) και τα περιθώριο επί αυτού.

• Τη μέθοδος τελικής εκκαθάρισης, φυσική παράδοση του υποκείμενου ή χρηματικός 

διακανονισμός  των κερδών  (ζημιών)  από την  μεταβολή της  αγοραίας  τιμής  του 

υποκείμενου.

Από οικονομικής πλευράς οι αγοραστές σε μία ΣΑΣΑ θα απολάβουν τη συνολική απόδοση 

του υποκείμενου, αλλά αναλαμβάνουν και τον πλήρη πιστωτικό κίνδυνο: (α) τον κίνδυνο 

πτώχευσης του εκδότη του υποκείμενου (β) το κίνδυνο προσαύξησης της διαφοράς, από 

επιτόκιο  αναφοράς,  του  επιτοκίου  που  δανείζονται  γενικά  οι  εκδότες  με  την  ίδια 

πιστοληπτική βαθμολογία με αυτήν που  έχει λάβει ο εκδότης του υποκείμενου και (γ) σε 

κίνδυνο υποβάθμισης της πιστοληπτικής βαθμολογίας του εκδότη του υποκείμενου. Τα (β) 

και (γ) αντανακλώνται στην διαφορά του επιτοκίου του υποκείμενου τίτλου από το επιτόκιο 

αναφοράς.  Επιπλέον,  οι  αγοραστές  έχουν  έκθεση  και  στη  μεταβολή  του  επιτοκίου 

αναφοράς, με δεδομένο ότι η διάρκεια μίας ΣΑΣΑ είναι συνήθως σημαντικά μικρότερη από 

τη διάρκεια του υποκείμενου ομολόγου ή δανείου.  Δηλαδή, αναλαμβάνουν και κίνδυνο 

αγοράς.

5.1.2 Παράγωγα Πιστωτικής Διαφοράς Επιτοκίου 

Για να απομονωθεί πλήρως ο πιστωτικός κίνδυνος από τον κίνδυνο αγοράς (γενικότερη 

μεταβολή  των  επιτοκίων),  ο  υποψήφιος  επενδυτής  πρέπει  να  στραφεί  σε  παράγωγα 

Πιστωτικής Διαφοράς Επιτοκίου.
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Για να παρουσιαστούν τα παράγωγα αυτά πρέπει πρώτα να οριστεί η Πιστωτική Διαφορά 

Επιτοκίου  –  ΠΔΕ  (Credit Spread).  Η  ΠΔΕ,  λοιπόν,  είναι  η  διαφορά  της  απόδοσης  ενός 

ομολόγου ή δανείου από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο66. Στην πράξη στην αγορά των ΗΠΑ το 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι η απόδοση του ομόλογο του Αμερικανικού Δημοσίου (ίδια 

λήξης),  ενώ στην αγορά της Ευρώπης και της Ασίας είναι η το επιτόκιο της  συμφωνίας 

ανταλλαγής επιτοκίου του ανάλογου νομίσματος (πχ στη ζώνη του Ευρώ συνήθως είναι το 

σταθερό επιτόκιο της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίου με το Euribor 6 μηνών, για την ίδια 

λήξη).

Η πρώτη υποκατηγορία παραγώγων επί της ΠΔΕ είναι οι  Συμφωνίες Ανταλλαγής ΠΔΕ – 

ΣΑΠΔΕ (Credit Spread Swap –  CSS) . Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν το κέρδος ή τη 

ζημία από την μεταβολή του ΠΔΕ από προκαθορισμένο επιτόκιο αναφοράς. Με τον τρόπο 

αυτό απομονώνεται πλήρως ο πιστωτικός κίνδυνος από τον κίνδυνο αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια μίας ΣΑΠΔΕ:

• Ο αγοραστής καταβάλει στον πωλητή τη συμφωνημένη ΠΔΕ ενός συμφωνημένου 

ομολόγου  ή  δανείου,  σε  σχέση  με  συμφωνημένο  επιτόκιο  αναφοράς  και  για 

συμφωνημέρνη διάρκεια.

• Ο  πωλητής  καταβάλει  στον  αγοραστή  την  αγοραία  ΠΔΕ  του  συμφωνημένου 

ομολόγου ή δανείου, σε σχέση με το συμφωνημένο επιτόκιο αναφοράς και για τη 

συμφωνημέρνη διάρκεια.

Επομένως,  ο  πωλητής  κερδίζει  όταν  η  αγοραία ΠΔΕ  μειώνεται,  ενώ ζημιώνεται  όταν  η 

τρέχουσα ΠΔΕ αυξάνεται. Το αντίστροφο συμβαίνει με τον αγοραστή.

Όπως κάθε συμφωνία ανταλλαγής,  η  ΣΑΠΔΕ μπορεί  να εκφραστεί  και  ως προθεσμιακή 

θέση  (Forward Rate Agreement –  FRA),  εκφράζοντας  τις  προσδοκίες  των 

αντισυμβαλλομένων για τη μελλοντική πορεία της ΠΔΕ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται 

οι  ανταλλαγές χρηματικών ροών και γίνεται χρηματικός  διακανονισμός των θέσεων στη 

λήξη.

Η δεύτερη κατηγορία παραγώγων επί ΠΔΕ είναι τα δικαιώματα επί της ΠΔΕ (Credit Spread 

Options).  Όπως  είναι  φυσικό  υπάρχουν  δύο  υποκατηγορίες  δικαιωμάτων  επί  της  ΠΔΕ, 

δικαιώματα αγοράς επί της ΠΔΕ (Credit Spread Call Options) και δικαιώματα πώλησης επί 

της ΠΔΕ (Credit Spread Put Options).

Από τα δικαιώματα επί της ΠΔΕ προκύπτουν οι παρακάτω θέσεις:

66 Λεπτομέρειες για τον υπολογισμό της ΠΔΕ δίδονται στην παράγραφο 
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Θέση Αγοραστή (long) Θέση πωλητή (short)

Δικαίωμα αγοράς (call)
Κέρδος από μείωση της 

ΠΔΕ, περιορισμός ζημίας

Περιορισμένο κέρδος από 

αύξηση της ΠΔΕ, 

απεριόριστη ζημία

Δικαίωμα πώλησης (put)
Κέρδος από αύξηση της 

ΠΔΕ, περιορισμός ζημίας

Περιορισμένο κέρδος από 

μείωση της ΠΔΕ, 

απεριόριστη ζημία.
Πίνακας 7: Οι τέσσερις πιθανές θέσεις σε δικαιώματα επί της πιστωτικής διαφοράς επιτοκίου.

Με τη χρήση των δικαιωμάτων επί ΠΔΕ οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να πάρουν θέση 

που  αντανακλά  τις  προσδοκίες  τους  για  τη  μελλοντική  πορεία  της  ΠΔΕ,  αλλά  και  τη 

μεταβλητότητα (volatility) της ΠΔΕ. Επίσης μπορούν να εκμεταλλευτούν ανισορροπίες των 

αγορών αναφορικά με την ΠΔΕ δύο διαφορετικών εκδόσεων, ανεξάρτητα από την πορεία 

των επιτοκίων.

5.1.3 Συμφωνία Ανταλλαγής Κινδύνου Πτώχευσης 

Οι δύο προηγούμενες κατηγορίες πιστωτικών παραγώγων προκαλούν έκθεση σε ολόκληρο 

τον πιστωτικό κίνδυνο του υποκείμενου τίτλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να αναλυθεί 

σε κίνδυνο από τη μεταβολή της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη και σε κίνδυνο από 

πτώχευση του εκδότη. Το πρώτο μέρος αντανακλάται σε ποσοτική μεταβολή της ΠΔΕ67 της 

έκδοσης.  Το δεύτερο μέρος αντανακλάται σε ποιοτική μεταβολή της έκδοσης σε πτώχευση 

και έχει δυαδική μορφή (digital).

Ο  κίνδυνος  πτώχευσης  μπορεί  να  απομονωθεί  με  τη  χρήση  Συμφωνίας  Ανταλλαγής 

Κινδύνου Πτώχευσης – ΣΑΚΠ (Credit Default Swap - CDS). Στα πλαίσια μίας ΣΑΚΠ:

• Ο  αγοραστής  πληρώνει  στον  πωλητή  ένα  συμφωνημένο  κόστος  χρήματος,  σε 

σταθερή μορφή (εκφράζεται σε μονάδες βάσης σε ετήσια βάση).

• Ο  πωλητής  εάν  ο  υποκείμενος  τίτλος  πτωχεύσει  πληρώνει  στον  αγοραστή  το 

συμφωνημένο ποσό.

• Ο  πωλητής  εάν  ο  υποκείμενο  τίτλος  δεν  πτωχεύσει  δεν  πληρώνει  τίποτα  στον 

αγοραστή.

 Γίνεται, λοιπόν, άμεσα φανερό ότι ο αγοραστής στην ουσία αγοράζει ένα είδος ασφάλειας 

έναντι του ενδεχόμενου πτώχευσης του υποκείμενου τίτλου ενώ ο πωλητής ασφαλίζει τον 

67 Βλέπε παράγραφο 5.1.2
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αγοραστεί  για  το  ίδιο  ενδεχόμενο.  Με  το  ίδιο  σκεπτικό  ο  κάτοχος  ενός  ομολόγου  με 

κίνδυνο (πχ ενός εταιρικού ομολόγου) που αγοράζει και μία ΣΑΚΠ επί του ίδιου ομολόγου 

μετατρέπει το ομόλογό του σε ομόλογο δίχως κίνδυνο. Επομένως, το κόστος χρήματος μίας 

ΣΑΚΠ θα πρέπει να ισούται με το την ΠΔΕ του υποκείμενου τίτλου, με το ίδιο επιτόκιο 

αναφοράς. Αντίστοιχα, ο πωλητής ενός ΣΑΚΠ αναλαμβάνει τον ίδιο κίνδυνο που θα είχε με 

την  κατοχή  του  υποκείμενου  ομολόγου  σε  φυσική  μορφή.  Επομένως,  ένας  επενδυτής 

μπορεί να αποκτήσει συνθετικά ένα ομόλογο με κίνδυνο αγοράζοντας ένα ομόλογο δίχως 

κίνδυνο (ένα ομόλογο του Γερμανικού Δημοσίου) και ανοίγοντας θέση πωλητή σε μία ΣΑΚΠ 

επί του συγκεκριμένου ομολόγου. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω πρακτικά με μίας 

ΣΑΚΠ  διενεργείται  μία  μεταβίβαση  του  πιστωτικού  κινδύνου  από  τον  αγοραστή  στον 

πωλητή.

Κατά τη σύναψη μίας ΣΑΚΠ συμφωνούνται τα ακόλουθα:

• Ονομαστική  αξία.  Το  ποσό  που  διασφαλίζει  ο  πωλητής  στον  αγοραστή  σε 

περίπτωση πιστωτικού γεγονότος.

• Κόστος χρήματος. Το επιτόκιο που θα πληρώνει ο αγοραστής στον πωλητή. Αυτό 

είναι πρακτικά και το αντικείμενο διαπραγμάτευσης (η τιμή) της ΣΑΚΠ.

• Διάρκεια. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο πωλητής παρέχει ασφάλεια και ο 

αγοραστής πληρώνει το κόστος χρήματος.

• Υποκείμενος  τίτλος (underlying obligation)  Ο  τίτλος  για  τον  οποίο  παρέχει 

ασφάλεια έναντι πιστωτικού γεγονότος ο πωλητής. Ο υποκείμενος τίτλος μπορεί να 

είναι ένα συγκεκριμένο ομόλογο ή ένα δάνειο. Πολλές φορές ορίζεται κατηγορία 

υποκείμενου τίτλου, που αποτελείται από τίτλους του ίδιου εκδότη με παραπλήσια 

χαρακτηριστικά (πχ ομόλογα διάρκειας μεταξύ 5 και 10 ετών). Επίσης, μπορεί να 

είναι  ένα  χαρτοφυλάκιο  ή  ένας  δείκτης  με  αντίστοιχους  τίτλους.  Σε  αυτή  την 

περίπτωση  υπάρχουν  δύο  δομές,  η  αναλογική  δομή  με  την  οποία  ο  πωλητής 

ασφαλίζει  όλα  τα  στοιχεία  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου  ή  δείκτη  με  ποσό 

ανάλογο με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε τίτλου επί την ονομαστική αξία της 

ΣΑΚΠ και η δομή του νιοστού πιστωτικού γεγονότος (n-th to default) με την οποία ο 

πωλητής  ασφαλίζει  μόνο  το  νιοστό  στοιχείο  του  χαρτοφυλακίου  το  οποίο  θα 

παρουσιάσει  πιστωτικό  γεγονός  (πχ  το  πρώτο,  το  πέμπτο  κτλ)  για  όλη  την 

ονομαστική  αξία.  Στη  δομή  του  νιοστού  στοιχείου,  η  συνολική  αξία  του 

υποκείμενου χαρτοφυλακίου είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία της ΣΑΚΠ, 

οπότε η συμφωνία είναι μοχλευμένη (leveraged).
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• Υποκείμενος εκδότης (underlying entity) Ο εκδότης του υποκείμενο τίτλου.

• Πιστωτικό γεγονός (credit event). Το γεγονός το οποίο ενεργοποιεί την υποχρέωση 

του πωλητή να αποζημιώσει τον αγοραστή. Το γεγονός αυτό μπορεί να είναι ένα ή 

περισσότερα από τα  ακόλουθα:  Αδυναμία πληρωμής  (default)  του υποκείμενου 

έκδοτη  για  υποχρέωση  με  ποσό  άνω  ενός  συμφωνημένου  ορίου,  καθυστέρηση 

πληρωμής  (failure to pay)  από  τον  εκδότη  για  υποχρέωση  με  ποσό  άνω  ενός 

συμφωνημένου ορίου και για συμφωνημένο χρονικό διάστημα, εφόσον η αρνητική 

μεταβολή  των  όρων  (restructuring)  του  υποκείμενου  τίτλου  οφείλεται  σε 

χειροτέρευση  της  πιστοληπτικής  κατάστασης  του  εκδότη  και  εφόσον  δεν 

συμφωνείται ανάμεσα στον εκδότη και σε πρόσωπο που έχει ανοιχτές θέσεις σε 

ΣΑΠΚ  του  ίδιου  εκδότη.  Αρνητική  μεταβολή  των  όρων  είναι  η  αλλαγή  της 

διαβάθμισης του υποκείμενου τίτλου από senior σε subordinated ή από secured σε 

unsecured,  η  αλλαγή του νομίσματος πληρωμής,  η  μείωση του επιτοκίου ή του 

οφειλόμενου κεφαλαίου και η μετάθεση  των πληρωμών του υποκείμενου τίτλου 

(τόκοι ή κεφάλαιο) σε μεταγενέστερη(ες) χρονική(ες) στιγμή(ες). Σε περίπτωση που 

ο υποκείμενο εκδότης είναι κρατικός φορέας ή τελεί υπό τη ρητή εγγύηση κρατικού 

φορέα  (sovereign),  πιστωτικό  γεγονός  είναι  επιπρόσθετα  η  διακοπή  πληρωμών 

(moratorium), η άρνηση αναγνώρισης οφειλής (repudiation). 

• Διαδικασία  αναγνώρισης  πιστωτικού  γεγονότος.  Συνήθως  προβλέπεται  ότι  ο 

αγοραστής ή οποιοσδήποτε αντισυμβαλλόμενος (ο πωλητής μπορεί  να θέλει  να 

επισπεύσει τη εκκαθάριση για να αποφύγει μεγαλύτερες ζημίες – stop loss) πρέπει 

να  ειδοποιήσει  τον  αντισυμβαλλόμενό  του  εγγράφως  (credit event notice)  ότι 

συντρέχει συγκεκριμένο πιστωτικό γεγονός και επομένως επιθυμεί την εκκαθάριση 

της  ΣΑΠΚ.  Για να έχει  ισχύ η ειδοποίηση θα πρέπει  να αναφέρει ως πηγές των 

πληροφοριών  για  την  ύπαρξη  πιστωτικού  γεγονότος  τουλάχιστον  δύο  δημόσιες 

αναφορές  (public available information)  σε  ευυπόληπτα  μέσα  (πχ  εφημερίδες, 

τηλεοράσεις,  ηλεκτρονικές  πλατφόρμες  κτλ),  που  είναι  ανεξάρτητα  από  τον 

αιτούμενο αντισυμβαλλόμενο.

• Εκκαθάριση (settlement). Η εκκαθάριση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, χρηματικό 

διακανονισμό  ή  φυσική  παράδοση.  Στην  περίπτωση  του  χρηματικού 

διακανονισμού,  που  γενικά  προτιμάται  στην  πράξη,  ο  πωλητής  καταβάλει  σε 

μετρητά τη ζημία που προκλήθηκε στον αγοραστή από το πιστωτικό γεγονός ή ένα 

προκαθορισμένο  ποσό.  Εφόσον  πρέπει  να  υπολογιστεί  η  ζημία  ο  υπολογισμός 

γίνεται ως εξής:
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- Έχει οριστεί από την αρχή ο φορέας υπολογισμού (πχ μία τράπεζα).

- Έχει οριστεί από την αρχή η αρχική τιμή του υποκείμενου τίτλου.

- Ο  φορέας  υπολογισμού  διενεργεί,  μετά  το  πιστωτικό  γεγονός,  μία  ή 

περισσότερες  σφυγμομετρήσεις  των  τιμών  στις  οποίες  αγοράζουν  και 

προσφέρουν  τον  υποκείμενο  τίτλο  οι  χρηματιστές  (συνήθως 

χρησιμοποιούνται 4 – 6), για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από την ονομαστική 

αξία της ΣΑΠΚ.

- Ο  φορέας  υπολογίζει  την  τρέχουσα  τιμή  με  βάση  τη  μέθοδο  που  έχει 

οριστεί  από  την  αρχή  (τιμές  αγοραστή-πωλητή-ενδιάμεσες,  μέσος  όρος-

μέγιστη-ελάχιστη-επικρατούσα τιμή, με ή χωρίς δεδουλευμένους τόκους) ή 

ορίζει την τιμή ίση με μηδέν εάν δεν μπορεί να λάβει αξιόπιστες τιμές.

- Η ζημία υπολογίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας της ΣΑΠΚ επί τη 

διαφορά της τιμή που υπολόγισε ο φορέας υπολογισμού από την αρχική 

τιμή. 

Στην περίπτωση της φυσικής παράδοσης ο πωλητής πληρώνει στον αγοραστή την 

ονομαστική  αξία  της  ΣΑΠΚ  και  ο  αγοραστής  παραδίδει  στον  πωλητή  τον 

αντίστοιχο(ους) υποκείμενο(ους)  τίτλο(ους).  Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν 

παραδώσει εντός ενός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, ο πωλητής μπορεί 

να αγοράσει ο ίδιος από την αγορά και να αποδώσει τη χρηματική διαφορά στον 

αγοραστή.  Πρακτικά,  η  φυσική παράδοση δεν  περιορίζεται  σε  έναν  υποκείμενο 

τίτλο, αλλά σε κατηγορία τίτλων με περιορισμούς που ορίζονται από την αρχή (πχ 

διάρκεια, τύπος, διαβάθμιση, αν γίνονται δεκτά δομημένα ομόλογα ή zero-coupon 

κτλ), οπότε προφανώς ο αγοραστής θα παραδώσει το φθηνότερο αποδεκτό τίτλο 

(cheapest to deliver).  Ειδικά,  αναφορικά  με  την  περίπτωση  που  το  πιστωτικό 

γεγονός  είναι  η  αρνητική  μεταβολή  των  όρων  του  υποκείμενου  τίτλου 

(restructuring),  μετά από έντονους προβληματισμούς και δικαστικές διαμάχες,  η 

πρακτική έχει καταλήξει στις παρακάτω πρότυπες περιπτώσεις:

• Χωρίς  Μεταβολή  (Non Restructuring –  NR).  Δεν  προβλέπεται  η 

μεταβολή όρων ως πιστωτικό γεγονός.

• Μεταβολή  (Restructuring –  R).  Προβλέπεται  η  μεταβολή  όρων  ως 

πιστωτικό γεγονός, χωρίς περιορισμούς.

• Τροποποιημένη Μεταβολή (Modified Restructuring – MR). Προβλέπεται 

η  μεταβολή όρων ως  πιστωτικό γεγονός,  με  περιορισμό στη  φυσική 
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παράδοση τίτλων ως προς τη λήξη να μην υπερβαίνει την πιο κοντινή 

ημερομηνία από 30 μήνες από το πιστωτικό γεγονός και τη λήξη της 

ΣΑΠΚ και με περιορισμό ως προς τη μεταβίβαση των τίτλων να είναι 

ελεύθερα μεταβιβάσιμοι.

• Διπλά Τροποποιημένη Μεταβολή (Modified Modified Restructuring  – 

MMR).  Προβλέπεται  η  μεταβολή  όρων  ως  πιστωτικό  γεγονός,  με 

περιορισμό  στη  φυσική  παράδοση  τίτλων  ως  προς  τη  λήξη  να  μην 

υπερβαίνει την πιο κοντινή ημερομηνία από 60 μήνες από το πιστωτικό 

γεγονός για τίτλους που υπέστησαν μεταβολή ή από 30 μήνες για τους 

λοιπούς τίτλους και τη λήξη της ΣΑΠΚ και με περιορισμό ως προς τη 

μεταβίβαση των τίτλων να είναι ελεύθερα ή υπό όρους μεταβιβάσιμοι, 

δηλαδή  αν  απαιτείται  συναίνεση  του  δανειζόμενου,  να  μην  μπορεί 

αυτός να την αρνείται ή να την καθυστερεί χωρίς εύλογη νόμιμη αιτία.

Η  χρήση  των  ΣΑΠΚ είναι  πολύ  διαδεδομένη  και  αποτελεί  μία  από τις  πιο  βασικές  και 

διαδεδομένες μορφές συνθετικών ομολόγων. Οι λόγοι για την ανάπτυξη των ΣΑΠΚ είναι 

διαφορετικοί για κάθε κατηγορία εμπλεκομένων. Οι τράπεζες επωφελούνται από τις ΣΑΠΚ 

επειδή  μπορούν  να  διαχειριστούν  καλύτερα  το  χαρτοφυλάκιο  των  δανείων  τους. 

Συγκεκριμένα μπορούν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από την υπερβολική έκθεση σε έναν 

μεγάλο πελάτη (ή κλάδο) χωρίς να θίξουν τη πελατειακή σχέση, αγοράζοντας αντίστοιχα 

ΣΑΠΚ. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνουν κανονιστικά κεφάλαια και να βελτιώσουν τους 

δείκτες φερεγγυότητας (TIER I και  II).  Επίσης,  μπορούν να διευρύνουν τη διασπορά του 

χαρτοφυλακίου  τους  πουλώντας  ΣΑΠΚ σε  εκδότες  με  τους  οποίους  δεν  έχουν  ή  έχουν 

περιορισμένες πελατειακές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά οι θεσμικού επενδυτές μπορούν 

να ανοίξουν θέσεις σε τίτλους που δεν είχαν πρόσβαση (όπως δάνεια) πουλώντας ΣΑΠΚ, να 

ανοίξουν  θέσεις  με  διάρκεια  που  βολεύει  της  διαχείριση  της  μέσης  διάρκειας  του 

χαρτοφυλακίου τους και να ανοίξουν θέσεις σε εκδότες που εκδίδουν μικρά ποσά ή και 

καθόλου ομόλογα. Ακόμα, οι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να ανοίξουν μοχλευμένες θέσεις 

σε ομόλογα μέσω ΣΑΠΚ.

Η ΣΑΠΚ εμπεριέχει, εκτός από τον πιστωτικό κίδνυνο του εκδότη, έκθεση στον πιστωτικό 

κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου. Επομένως, δεν έχει νόημα η σύναψη ΣΑΠΚ με πωλητή 

που  έχει  χαμηλότερη  πιστοληπτική  ικανότητα  από αυτή  του  υποκείμενου  εκδότη  ή  με 

πιθανότητα πτώχευσης με υψηλή συσχέτιση με αυτή του υποκείμενου εκδότη.
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5.1.4 Αποτίμηση πιστωτικών παραγώγων

Σε γενικές γραμμές η αποτίμηση των πιστωτικών παραγώγων βασίζεται στην εφαρμογή της 

αρχής της ότι η αξία ενός ομολόγου χωρίς πιστωτικό κίνδυνο πρέπει να ισούται με την αξία 

ενός  ομολόγου  με  πιστωτικό  κίνδυνο  συν  την  αξία  της  αντιστάθμισης  του  πιστωτικού 

κινδύνου.  Επομένως,  η  συμφωνία  ανταλλαγής  και  η  συμφωνία  ανταλλαγής  κινδύνου 

πτώχευσης θα πρέπει να ισούται με την πιστωτική διαφορά κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα 

στην  πράξη  το  κόστος  χρήματος  της  συμφωνίας  ανταλλαγής  πιστωτικού  κινδύνου 

θεωρείται ότι πρέπει να είναι ίση με το κόστος χρήματος της συμφωνίας ανταλλαγής του 

υποκείμενου τίτλου - ΣΑΥΤ (asset swap). 

Η  συμφωνία  ανταλλαγής  του  υποκείμενου  τίτλου  περιλαμβάνει  την  ανταλλαγή  των 

χρηματικών  ροών  του  υποκείμενου  από  τη  μία  πλευρά  που  ανταλλάσσονται  με 

κυμαινόμενο  επιτόκιο  της  μορφής  επιτοκίου  αναφοράς  συν  σταθερό  περιθώριο.  Το 

επιτόκιο  αναφοράς  συνήθως  είναι  το  Euro Swap ή  το  USD Libor.  Συνεπώς,  το  κόστος 

χρήματος της ΣΑΠΚ πρέπει να ισούται με το σταθερό περιθώριο της ΣΑΥΤ.

Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με τα μαθηματικά μοντέλα που 

έχουν  αναπτυχθεί  για  την  αποτίμηση  της  ΣΑΠΚ.  Τα  μοντέλα  αυτά  χρησιμοποιούν  τις 

πιθανότητες  πτώχευσης  (default probabilities)  του υποκείμενου τίτλου,  το  αναμενόμενο 

ποσοστό ανάκτησης του υπενδεδυμένου κεφαλαίου σε περίπτωση πτώχευσης (recovery 

rate) και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (counterparty risk). Ο τελευταίος προκύπτει από 

την  πιθανότητα  πτώχευσης  του  αντισυμβαλλομένου  και  το  βαθμό  συσχέτισης  της 

πιθανότητας  πτώχευσης  του  αντισυμβαλλομένου  και  της  πιθανότητας  πτώχευσης  του 

υποκείμενου  τίτλου.  Σε  γενικές  γραμμές  η  αποτίμηση  μίας  ΣΑΠΚ  χρησιμοποιεί  τις 

παραπάνω  πληροφορίες  και  εξισώνει  τις  δύο  χρηματικές  ροές  (κόστος  χρήματος, 

αποζημίωση  σε  περίπτωση  πτώχευσης).  Το  πρόβλημα σε  αυτή  την  προσέγγιση  είναι  ο 

υπολογισμός των παραπάνω πληροφοριών. Στην πράξη οι πληροφορίες αυτές συνάγονται 

από την αγορά του υποκείμενου τίτλου για τον εκδότη και τον αντισυμβαλλόμενο.

Για να αναδειχθεί η πρακτική πλευρά της αποτίμησης θα γίνει αναφορά στο παράδειγμα 

του ομολόγου του ΟΤΕ, που εκδόθηκε στις 21/11/06 από ένα SPE του ΟΤΕ στο Λονδίνο ,την 

OTE PLC, με λήξη την 20/5/2016 και σταθερό κουπόνι 4,625%68 . Η ενδεικτική του ομολόγου 

αυτού κατά τη λήψη της εικόνας ήταν 89,7423 που μεταφράζεται σε 6,44% απόδοση στη 

λήξη. 

68 Το ομόλογο αυτό δεν είναι δομημένο. Εμπεριέχει ωστόσο δικαίωμα επιστροφής σε περίπτωση 
μεταβίβασης το 50% του ΟΤΕ σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον η μεταβίβαση αυτή προκαλέσει μείωση 
πιστοληπτικής βαθμολόγησης του ΟΤΕ.
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Εικόνα 35: Ο πίνακας ενδεικτικών τιμών για το ομόλογο του ΟΤΕ λήξης 20/5/2016, στο σύστημα 
Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Το ομόλογο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί συνθετικά με ΣΑΠΚ. Έστω, ότι ανοίγεται μία θέση 

πωλητή (sell) σε ΣΑΠΚ με υποκείμενο το παραπάνω ομόλογο, αντισυμβαλλόμενο την  EFG 

Eurobank και ονομαστική αξία 1 εκατ.€ και με λήξη 20/5/2016. Η συμφωνία θα κλίσει στην 

τιμή  (price)  100,  όταν  το  κόστος  χρήματος  (deal spread)  είναι  88,458  μονάδες  βάσης 

(0,88%).  Η  τιμή  100,  η  οποία  προκύπτει  από  αποτίμηση  του  συστήματος  Bloomberg 

Professional™ (Εικόνα 36)  κατά τη λήψη της  εικόνας,  είναι  η  στο άρτιο  (par value)  και 

επομένως τα δύο χρηματικές ροές είναι ίσες (για την ακρίβεια η διαφορά τους είναι 0,09€ 

(principal)  για  ονομαστική  αξία  1εκατ.€,  που  πρέπει  να  καταβληθεί  στον 

αντισυμβαλλόμενο). 
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Εικόνα 36: Η εικόνα αποτίμησης ΣΑΠΚ στο σύστημα Bloomberg Professional ™, για το ομόλογο του 
ΟΤΕ με λήξη 20/5/2016. Πηγή Bloomberg

Η αποτίμηση αυτή χρησιμοποίησε ως επιτόκιο αναφοράς (benchmark)  την καμπύλη του 

Euro Swap (τις  μέσες  τιμές  αγοραστή/πωλητή),  ως  πιθανότητες  πτώχευσης  (default 

probabilities) τις πιθανότητες που προκύπτουν από τις τρέχουσες τιμές της καμπύλης των 

ομολόγων με ίδια διαβάθμιση των αντίστοιχων εταιρειών στην ζώνη του Ευρώ (τις τιμές 

αγοραστή)  και  ως αναμενόμενο ποσοστό ανάκτησης του υπενδεδυμένου κεφαλαίου σε 

περίπτωση  πτώχευσης  (recovery rate)  το  40%,  που  ανταποκρίνεται  στις  αποτιμήσεις 

αντίστοιχων συναλλαγών  κατά  την  ημέρα  λήψης  της  εικόνας.  Είναι  λοιπόν  φανερό  ότι 

χρησιμοποιείται η υποκείμενη αγορά για να εξαχθούν οι παράμετροι της αποτίμησης.

Ανοίγοντας λοιπόν θέση πωλητή σε ΣΑΠΚ ο επενδυτής λαμβάνει 0,88% χωρίς να δεσμεύσει 

κεφάλαια. Επομένως, ο επενδυτής μπορεί να τοποθετήσει 1 εκατ.€ σε ομόλογα ελληνικού 

δημοσίου αντίστοιχης λήξης (πχ ΟΕΔ λήξης 20/7/2016 με απόδοση στη λήξη 5,65%, κατά 

την ίδια χρονική στιγμή - Εικόνα 36) και να έχει συνολική απόδοση 0,88% + 5,65% = 6,53%. 

Η απόδοση αυτή είναι αντίστοιχη με την απευθείας αγορά 1 εκατ.€ υποκείμενου ομολόγου 

του  ΟΤΕ  (η  διαφορά  οφείλεται  στο  spread αγοραστή  πωλητή  των  ομολόγων  και  στη 

διαφορετική λήξη). Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι επίσης αντίστοιχος.



ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ – ΑΓΟΡΈΣ, ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΜΌΛΟΓΑ 
97

Εικόνα  37:  Ο  πίνακας  ενδεικτικών  τιμών  για  το  ομόλογο  του  Ελληνικού  Δημοσίου  λήξης 
20/7/2016, στο σύστημα Bloomberg Professional ™. Πηγή Bloomberg

Η ίδια λογική ακολουθείται κατά αναλογία για την αποτίμηση και των ΣΑΠΔ. Η αποτίμηση 

των  ΣΑΠΔΕ, ακολουθεί την ίδια λογική με αυτή των προθεσμιακών επιτοκίων (πχ μέθοδος 

bootstrap). Τέλος, τα δικαιώματα επί της ΠΔΕ αποτιμώνται με προσομοίωση (monte carlo 

simulation) θεωρώντας ότι τόσο το επιτόκιο αναφοράς όσο και η απόδοση του υποκείμενου 

ομολόγου ακολουθούν τη λογαριθμο-κανονική κατανομή (lognormal distribution). Ιδιαίτερη 

σημασία σε αυτή τη μεθοδολογία έχει η μεταβλητότητα των δύο επιτοκίων και η συσχέτιση 

τους.

5.2 Συνθετικές τιτλοποιήσεις

Οι συνθετικές είναι οι τιτλοποιήσεις των οποίων το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο απαρτίζεται 

από πιστωτικά παράγωγα, αντί από τους αντίστοιχους φυσικούς τίτλους και απαιτήσεις, 

που συμβαίνει με τις φυσικές τιτλοποιήσεις (cash ή  funded). Οι συνθετικές τιτλοποιήσεις 

χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες ανάλογα με τη δομή που ακολουθούν, τις δομημένες και 

τις  αμιγώς  συνθετικές  τιτλοποιήσεις.  Η  διαφορά ανάμεσα σε  αυτές  τις  δύο  κατηγορίες 

έγκειται στον τρόπο δημιουργίας της θέσης στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο. 

Στις  δομημένες  τιτλοποιήσεις  το  υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο  απαρτίζεται  από  δομημένα 

ομόλογα συνδεδεμένα με πιστωτικά παράγωγα (credit linked notes –  CLN).  Πρακτικά, ο 
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πάροχος μέσω  SPE, εκδίδει  CLN τα οποία τα αγοράζει ο εκδότης της τιτλοποίησης (που 

είναι ένα άλλο ανεξάρτητο SPE). Επομένως, ο πάροχος αντισταθμίζει το χαρτοφυλάκιό του 

αγοράζοντας  συμφωνίες  ανταλλαγής  συνολικής  απόδοσης  ή  συμφωνίες  ανταλλαγής 

πιστωτικού  κινδύνου,  με  πωλητή  το  SPE.  Το  SPE με  τη  σειρά  του  εκδίδει  CLN για  να 

αντισταθμίσει τη θέση του στη συμφωνία ανταλλαγής τα οποία πουλάει στον εκδότη. Τα 

έσοδα  από  τα  CLN το  SPE τα  τοποθετεί  σε  πιστωτικά  προϊόντα  υψηλότατης  (ΑΑΑ) 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Ο εκδότης με τη σειρά του χρηματοδοτεί την αγορά του CLN 

με  την  έκδοση  ομολόγων  τιτλοποίησης.  Οι  μηχανισμοί  και  οι  τεχνικές  που 

χρησιμοποιούνται στις φυσικές τιτλοποιήσεις ισχύουν κατά τα λοιπά και στις δομημένες 

τιτλοποιήσεις.  Με τον  τρόπο αυτό δεν  γίνεται  μεταβίβαση ή  εκχώσηση/συμμετοχή  των 

αρχικών  ομολόγων/δανείων  στον  εκδότη  και  αποφεύγονται  τα  σχετικά  κόστη  και 

καθυστερήσεις.  Επίσης,  γίνεται  πιο  εύκολη η αντιστάθμιση επιτοκίου και  νομίσματος  – 

όπου  απαιτείται  –  διότι  διενεργείται  σε  επίπεδο  SPE.  Επομένως,  απλουστεύεται  η 

λειτουργία του εκδότη. Το μειονέκτημα των δομημένων τιτλοποιήσεων είναι ότι επενδυτές 

και ο εκδότης δεν έχουν καμία έννομη σχέση με τον πάροχο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο 

εκδότης  δημιουργεί  ένα  χαρτοφυλάκιο  από  CLN οπότε  ακολουθεί  τις  διαδικασίες  και 

ελέγχους διασποράς που υπάρχουν στις φυσικές τιτλοποιήσεις, και σε επίπεδο παρόχου 

και SPE.

Οι συνθετικές τιτλοποιήσεις εμφανίστηκαν για πρώτη φορά με την ιστορική τιτλοποίησης 

της  J.P.Morgan το Δεκέμβριο του 1999, που έγινε μέσω ενός  SPE που ονομάζεται  BISTRO 

(Broad Index Secured Trust Offering). Έκτοτε, η συνθετική τιτλοποίηση αποτελεί μία από τις 

βασικές  δομές  τιτλοποίησης.  Με  την  συνθετική  τιτλοποίηση,  ο  πάροχος  αγοράζει  μία 

συμφωνία  ανταλλαγής  κινδύνου  πτώχευσης  (CDS),  με  πωλητή  τον  εκδότη  και  με 

υποκείμενο ένα ρητά καθορισμένο χαρτοφυλάκιο δανείων ή ομολόγων του παρόχου. Ο 

εκδότης προχωράει σε έκδοση ομολόγων τιτλοποίησης μικρότερης αξίας από την αξία του 

υποκείμενου  χαρτοφυλακίου  και  τα  έσοδα  από  την  έκδοση  τα  επενδύει  σε  ομόλογα 

υψηλής πιστοληπτικής βαθμολόγησης (πχ κρατικά ομόλογα). Στη συνέχεια, ο μηχανισμός 

της συνθετικής τιτλοποίησης είναι ο εξής:

• Ο εκδότης εισπράττει το κόστος χρήματος από τη συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου 

πτώχευσης (CDS), από τον πάροχο.

• Ο  εκδότης  εισπράττει  τα  κουπόνια  από  την  επένδυση  στα  ομόλογα  υψηλής 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης.
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• Ο εκδότης χρησιμοποιεί τα παραπάνω για να πληρώσει τα κουπόνια των ομολόγων 

τιτλοποίησης, ακολουθώντας  την ανάλογη σειρά προτεραιότητας.

• Ο πάροχος  αναλαμβάνει  το  μετοχικό  τμήμα του εκδότη  (είτε  αγοράζοντας τους 

σχετικούς τίτλους, συνήθως όμως με την παροχή γραμμών χρηματοδότησης για το 

σχηματισμό αποθεματικού ζημιών).

• Σε περίπτωση ζημιών στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ο εκδότης αποζημιώνει τον 

πάροχο,  χρησιμοποιώντας  πρώτα  το  αποθεματικό  ζημιών  και  στη  συνέχεια 

ρευστοποιώντας αναλογικά την επένδυση του στα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης.

• Στη λήξη των ομολόγων τιτλοποίησης, ο εκδότης ρευστοποιεί πλήρως την επένδυση 

του στα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής βαθμολόγησης και εξοφλεί τα ομόλογα 

τιτλοποίησης, ακολουθώντας πάντα την ανάλογη σειρά προτεραιότητας. 

Η βασική διαφοροποίησης της συνθετικής τιτλοποίησης είναι ότι ο πάροχος δεν εισπράττει 

καθόλου κεφάλαια. Απλά, αντισταθμίζει τη θέση του με πιστωτικά παράγωγα. Επομένως, η 

συνθετική  τιτλοποίηση  δεν  είναι  μηχανισμός  εξεύρεσης  κεφαλαίων.  Επίσης,  με  τον 

παραπάνω μηχανισμό, οι ζημίες από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο βαραίνουν πρώτα τον 

πάροχο,  μέσω  του  μετοχικού  τμήματος  της  έκδοσης  ή  του  αποθεματικού,  μετά  τους 

κατόχους των ομολόγων τιτλοποίησης με τη σειρά προτεραιότητας που έχουν μεταξύ τους. 

Τέλος,  εάν  οι  ζημίες  είναι  αρκετά  μεγάλες  για  να  καλύψουν  όλα  τα  κεφάλαια  της 

τιτλοποίησης  τότε,  οποιαδήποτε  επιπλέον  ζημία  πρακτικά  καλύπτεται  ξανά  από  τον 

πάροχο. Το κομμάτι αυτό, που έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το  senior κομμάτι της 

τιτλοποίησης, λέγεται  super-senior. Συνεπώς, ο πάροχος έχει το κομμάτι των πρώτων και 

των τελευταίων ζημιών. 

Για παράδειγμα, στην τιτλοποίηση της  J.P.Morgan μέσω του  SPE που ονομάζεται  BISTRO 

(Εικόνα  38)  η  τράπεζα  αγόρασε  συμφωνία  ανταλλαγής  πιστωτικού  κινδύνου  (CDS),  με 

πωλητή την  BISTRO, διάρκεια 5 έτη και υποκείμενο χαρτοφυλάκιο εταιρικών δανείων και 

ομολόγων των πελατών της συνολικής αξίας 9,722 δισεκατομμυρίων  USD. Ο μηχανισμός 

αυτής  της  τιτλοποίησης παρουσιάζεται  διαγραμματικά στην  Εικόνα 38.  Η  BISTRO με  τη 

σειρά της εξέδωσε  697 εκατ.USD σε ομόλογα τιτλοποίησης ως εξής: 460 εκατ.USD senior 

κατηγορία (ΑΑΑ, 5ετή ομόλογα δημοσίου ΗΠΑ + 60 μβ) και 237 εκατ.USD subordinated 

(mezzanine)  κατηγορία (Ba2,  5ετή ομόλογα δημοσίου ΗΠΑ + 375 μβ).  Τα 697 εκατ.USD 

χρησιμοποιήθηκαν  για  την  αγορά  5ετών  ομολόγων  δημοσίου  ΗΠΑ.  Επίσης,  η  τράπεζα 
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έδωσε στη BISTRO 32 εκατ.USD ως 5ετές δάνειο για το σχηματισμό αποθεματικού ζημιών. 

Το δάνειο είναι χαμηλότερης προτεραιότητας από όλα τα ομόλογα τιτλοποίησης. 

Εικόνα  38:  Διαγραμματική απεικόνιση του μηχανισμού συνθετικής τιτλοποίησης  BISTRO της  JP 
Morgan. Πηγή DAS 2005, σελίδα 334

Επομένως,  όπως  φαίνεται  και  στην  Εικόνα  39,  η  JP Morgan διατηρεί  την  έκθεση  σε 

περίπτωση  ζημιών  που  φθάνουν  στο  0,3%  του  χαρτοφυλακίου  (Reserve account),  οι 

επενδυτές καλύπτουν ενδεχόμενες ζημίες από το 0,3% έως το 7,5%  του χαρτοφυλακίου 

(senior και  subordinate notes)  και  η  τράπεζα  έχει  επίσης  έκθεση  στις  ζημίες  που 

υπερβαίνουν το 7,5% του χαρτοφυλακίου (Residual Risk ή super-senior). 

Εικόνα 39: Η έκθεση της JP Morgan στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο πριν και μετά την τιτλοποίηση 
μέσω BISTRO. Πηγή DAS 2005, σελίδα 335

Μία επιπλέον σημαντική καινοτομία της συνθετικής τιτλοποίησης είναι η εξουδετέρωση 

του  κινδύνου  προεξόφλησης.  Αυτό  επιτυγχάνεται  μέσω  του  CDS,  το  οποίο  έχει 

συγκεκριμένη σταθερή ημερομηνία λήξης. Συνεπώς, ο κίνδυνος προεξόφλησης παραμένει 
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100%  στον  πάροχο.  Επίσης,  με  τη  συνθετική  τιτλοποίηση  δημιουργούνται  συνθήκες 

μοχλευμένης έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο. Αυτή η μόχλευση προκύπτει από το γεγονός 

ότι το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από την ονομαστική αξία της 

έκδοσης. Ο βαθμός της μόχλευσης ρυθμίζεται από τη σχέση ονομαστικής αξίας έκδοσης 

(και  κάθε  κατηγορίας  ομολόγων  μεμονωμένα)  ως  προς  την  αξία  του  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου. Επομένως, οι κάτοχοι των ομολόγων τιτλοποίησης καλούνται να καλύψουν 

ζημίες από μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο, αλλά λαμβάνοντας μεγαλύτερο κουπόνι.  

Ο βασικός λόγος που οι πάροχοι ενδέχεται να προτιμήσουν τη συνθετική τιτλοποίηση είναι 

η  εξοικονόμηση  κόστους  σε  σχέση  με  τη  φυσική  τιτλοποίηση,  διότι  το  μέσο  σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου των συνθετικών τιτλοποιήσεων είναι γενικά μικρότερο.
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6. ΑΓΟΡΈΣ   

Η αγορά των δομημένων και συνθετικών ομολόγων είναι ενιαία με αυτή των κανονικών 

ομολόγων.  Οι  βασικοί  συμμετέχοντες  είναι  τα  ίδια  πρόσωπα  (πχ  τράπεζες,  θεσμικοί 

επενδυτές) με εξαίρεση τους κρατικούς φορείς, οι οποίοι ως εκδότες δεν προχωρούν γενικά 

σε εκδόσεις δομημένων ομολόγων (με λίγες εξαιρέσεις όπως τα γερμανικά κρατίδια, την 

Αυστρία  και  την  Ελλάδα).  Στη  συνέχεια  θα  γίνει  μία  περιγραφή  των  βασικών 

χαρακτηριστικών των αγορών δομημένων και συνθετικών ομολόγων.

6.1 Μέγεθος 

Η  αγορά  των  δομημένων  ομολόγων,  με  εξαίρεση  αυτή  των  τιτλοποιήσεων,  δεν 

παρακολουθείται  αυτόνομα  στα  διεθνή  φόρα.  Με  βάση  τα  στοιχεία  της  έρευνας  στα 

πλαίσια  της  παρούσης69 (Πίνακας  8),  για  τα  έτη  1999  -  2009,  τα  δομημένα  ομόλογα 

φαίνεται να αποτελούν το 3% - 13% των συνολικών εκδόσεων ομολόγων σε όρους αξίας 

έκδοσης και το 9% - 38% των συνολικών εκδόσεων σε όρους πλήθους έκδοσης, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι οι δομημένες εκδόσεις είναι κατά μέσο όρο μάλλον σχετικά μικρές σε αξία. 

Επίσης, τα δομημένα ομόλογα μάλλον διεκδίκησαν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς τα έτη 2005 

– 2008.

Έτος
Συνολικές  
εκδόσεις  

(εκατ.USD)

Συνολικές  
εκδόσεις  
(πλήθος)

Δομημένες  
εκδόσεις  

(εκατ.USD)

Δομημένες 
εκδόσεις  
(πλήθος)

Αξία% πλήθος%

1999 2.844.191 23.253 92.578 2.050 3% 9%
2000 2.631.287 19.214 66.151 1.313 3% 7%
2001 3.340.942 29.969 87.717 2.643 3% 9%
2002 2.964.285 31.233 156.287 5.178 5% 17%
2003 4.088.150 39.167 277.934 8.876 7% 23%
2004 4.185.731 41.104 348.702 11.140 8% 27%
2005 4.682.567 48.348 449.197 15.704 10% 32%
2006 8.567.917 53.666 627.455 16.405 7% 31%
2007 6.452.716 63.474 812.060 23.891 13% 38%
2008 6.305.352 65.688 548.986 21.421 9% 33%
2009 1.129.996 6.774 55.692 1.255 5% 19%

Πίνακας 8: Συγκεντρωτικά στοιχεία συνολικών εκδόσεων ομολόγων και εκδόσεων δομημένων 
ομολόγων. Πηγή Bloomberg Professional ™, Custom League Table (LEAG <GO>).

Σε  απόλυτες  αξίες,  τα  τελευταία  5  έτη  εκδίδονται  δομημένα  ομόλογα  αξίας  557 

δισεκατομμύρια  USD ετησίως,  ενώ  συνολικά  εκδόθηκαν  88.561  σειρές  αξίας  2,8 

69 Πηγή:  Συστήματος Bloomberg Professional ™,  Custom League Table (LEAG <GO>),  All  Debt,  All 
markets and Stractured markets, per standard calendar year. Για το 2009 τα στοιχεία είναι μέχρι την 
15/2/2009.
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τρισεκατομμυρίων Ευρώ. Η τάση κατά τα τελευταία 10 χρόνια φαίνεται να είναι ανοδική, 

μέχρι και το 2008. Για το 2009 δεν υπάρχουν όπως είναι φυσικό πλήρη στοιχεία.

Πίνακας  9:  Η  αξία  των  τιτλοποιήσεων  σε  κυκλοφορία.  Πηγή ESF  Securitization  Data  Report 
Q3:2008,  The  European  Securitization  Forum  and  Securities  Industry  and  Financial  Markets 
Association

Η αγορά των τιτλοποιήσεων παρακολουθείται αυτόνομα. Για την αγορά αυτή δημοσιεύουν 

στοιχεία οι  European Securitization Forum,  American Securitization Forum και  Securities 

Industry and Financial Markets Association από κοινού. Οι φορείς αυτοί κατηγοριοποιούν 

τις  τιτλοποιήσεις  ως εξής:  ABS (Asset Backed Securities)  που περιλαμβάνουν τις  λοιπές 

τιτλοποιήσεις,  CDO (Collateralized Debt Obligations) που περιλαμβάνουν τις τιτλοποιήσεις 

εταιρικών χρεών,  CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities) που περιλαμβάνουν τις 

τιτλοποιήσεις  στεγαστικών  δανείων  προς  επιχειρήσεις  και  RMBS (Residential Mortgage 

Backed Securities)  που  περιλαμβάνουν  τις  τιτλοποιήσεις  στεγαστικών  δανείων  προς 

ιδιώτες. Ειδικά, για την αγορά των ΗΠΑ οι  RMBS χωρίζονται σε  agency και  non-agency, 

ανάλογα με το εάν ο εκδότης τους είναι μίας από του ειδικούς οργανισμούς (Government 

Sponsored Enterprises) ή όχι. Με βάση την τελευταία δημοσίευση (Πίνακας 9) η κατηγορία 

τιτλοποιήσεων  που  κυριαρχεί  στην  αγορά  είναι  οι  στεγαστικές  τιτλοποιήσεις  και 

συγκεκριμένα οι  RMBS (57% της Ευρωπαϊκής και 65% της αγοράς των ΗΠΑ). Η κυριαρχία 

αυτή υφίσταται σταθερά και στις προγενέστερες περιόδους. 

Επίσης,  όπως προκύπτει  από την παραπάνω πηγή του τρίτο τρίμηνο του 2008 υπήρχαν 

επενδεδυμένα  8,4  τρισεκατομμύρια  Ευρώ  σε  ομόλογα  τιτλοποιήσεων.  Εξ  αυτών  τα  5 

τρισεκατομμύρια Ευρώ σχετίζονται με στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ.
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6.2 Διαπραγμάτευση

Η διαπραγμάτευση των δομημένων γίνεται κυρίως εξω-χρηματιστηριακά (Over The Counter 

–  OTC),  στα  πλαίσια  της  διεθνούς  διατραπεζικής  αγοράς.  Επίσης,  πολλές  εκδόσεις 

εισάγονται  προς  διαπραγμάτευση  στα  χρηματιστήρια  του  Δουβλίνου  και  το 

Λουξεμβούργου, διότι σε αυτά υπάρχει ευνοϊκό και ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο. Στις OTC 

συναλλαγές, οι οίκοι, που ενδιαφέρονται, ανακοινώνουν ενδεικτικές ή δεσμευτικές τιμές 

για αγορά και πώληση. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές στη συνέχεια επικοινωνούν μέσω του 

χρηματιστή  τους  με  τους  οίκους  αυτούς  και  εφόσον  συμφωνηθεί  μία  συναλλαγή, 

πραγματοποιείται  εξω-χρηματιστηριακή  εκτέλεση.  Πρόκειται  για  διμερής  απευθείας 

συναλλαγή. Για τη διασφάλιση και την επιτάχυνση των συναλλαγών συνήθως απαιτείται οι 

αντισυμβαλλόμενοι οίκοι να έχουν ήδη ανοιγμένη γέφυρα μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι 

έχουν ανταλλάξει νομιμοποιητικά έγγραφα και έχουν εγκρίνει ο ένας τον άλλο ως αξιόπιστο 

αντισυμβαλλόμενο,  με  συγκεκριμένο  όριο  συναλλαγών  (due diligence)  και  με 

συγκεκριμένες οδηγίες εκκαθάρισης (settlement instructions). 

Η διαχείριση των εντολών μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με χρήση διεθνώς 

καταξιωμένων πλατφορμών (Creditex,  Bloomberg,  Reuters,  Tullett Prebon,  BrokerTec,  GFI 

κα) ή με εθνικές πλατφόρμες (πχ ΗΔΑΤ της Τράπεζας της Ελλάδος για τα ελληνικά ομόλογα). 

Η εκκαθάριση γίνεται σε συμφωνημένη ημέρα (συνήθως την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά 

την  εκτέλεση)  στην  βάση της  παράδοσης  έναντι  πληρωμής  (Delivery Versus Payment – 

DVP), μέσω του συστήματος swift.

Όπως  γίνεται  φανερό,  ο  κίνδυνος  αντισυμβαλλομένου  στη  διαπραγμάτευση  των 

δομημένων  ομολόγων  (αλλά  και  γενικότερα  των  ομολόγων)  είναι  αυξημένος,  διότι  οι 

συναλλαγές και οι εκκαθαρίσεις δεν γίνονται στα πλαίσια κάποιας οργανωμένης αγοράς 

(χρηματιστηρίου).  Επομένως,  δεν  υφίσταται  η  εγγύηση  των  μηχανισμών  ενός 

χρηματιστηρίου. Άρα, η φερεγγυότητα του αντισυμβαλλομένου έχει μεγάλη σημασία κατά 

την εκτέλεση συναλλαγών. Δηλαδή, η απώλεια εμπιστοσύνης ή υποβάθμιση πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες στη συναλλακτική ικανότητα 

ενός τραπεζικού ή χρηματιστηριακού οργανισμού.

Τα  δομημένα  ομόλογα  που  διαπραγματεύονται  διεθνώς  έχουν  άυλη  μορφή  και 

φυλάσσονται  σε  οίκους  διεθνούς  διακανονισμού,  όπως  η  Clearstream και  η  Euroclear. 

Επίσης,  ως άυλοι τίτλοι  φέρουν μοναδικό διεθνή κωδικό αναγνώρισης  ISIN.  Ο  ISIN των 

διεθνών εκδόσεων ξεκινάει από το χαρακτηριστικό “XS”, ενώ των εθνικών εκδόσεων από τη 

συντομογραφία της χώρας (πχ για την Ελλάδα “GR”).
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Τα  συνθετικά  ομόλογα  διαπραγματεύονται  με  αντίστοιχο  τρόπο,  δηλαδή  εξω-

χρηματιστηριακά. Επειδή, όμως στα συνθετικά ομόλογα δεν υπάρχει έκδοση τίτλων , δεν 

υπάρχει  ISIN και εκκαθάριση συναλλαγών κατά το άνοιγμα των θέσεων (πληρωμή έναντι 

παράδοσης), οι θέσεις διατηρούνται ως αλληλόχρεες διμερείς υποχρεώσεις ή απαιτήσεις 

στα  βιβλία  των  αντισυμβαλλομένων.  Επιπλέον,  οι  τιμές  που  προσφέρουν  οι 

διαπραγματευτές, αποστέλλονται απευθείας σε κάθε υποψήφιο αντισυμβαλλόμενο για να 

συμπεριληφθεί και ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου.

Τόσο  η  φύση  των  δομημένων  και  συνθετικών  ομολόγων  όσο  και  το  γεγονός  ότι 

διαπραγματεύονται εκτός οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών, ευνοεί την εξαιρετική 

ευελιξία  των  όρων  έκδοσης  των  προϊόντων  αυτών  και  κυρίως  βέβαια  των  συνθετικών 

ομολόγων. Η ευελιξία αυτή όμως έχει και τα προβλήματά της. Επειδή ακριβώς, υπάρχει 

μεγάλη ανομοιογένεια στους όρους και στην εθνικότητα των εκδόσεων, η κάθε συναλλαγή 

εξετάζεται  σε  πολύ  μεγάλη  λεπτομέρεια  από  νομικής,  φορολογικής  και  φυσικά 

χρηματοοικονομικής άποψης.   Στα συνθετικά ομόλογα,  ακόμα περισσότερο,  επειδή δεν 

υπάρχει έκδοση υποκείμενου ομολόγου, αλλά όλοι οι όροι συμφωνούνται κατά την κάθε 

συναλλαγή απευθείας από τους αντισυμβαλλόμενους, ο νομικός έλεγχος κάθε συναλλαγής 

γίνεται εξαιρετικά δύσκολος και επιβραδύνει πολύ γενικά τις συναλλαγές.

Για να αμβλυνθεί αυτό το πρόβλημα ο  International Swaps &  Derivatives Association Inc 

(ISDA)70 ανέλαβε  την  πρωτοβουλία  και  προχώρησε  στην  έκδοση  μίας  σειράς  από 

πρωτόκολλα (ISDA protocols).  Τα πρωτόκολλα αυτά προκαθορίζουν τη διαδικασία,  τους 

ορισμούς, τον τρόπο επικοινωνίας, τα χρησιμοποιούμενα έντυπα και τις γενικές αρχές των 

συναλλαγών  επί  των  συνθετικών  ομολόγων.  Οι  συναλλασσόμενοι  επικαλούνται  τα 

πρωτόκολλα  αυτά  κατά  τις  συναλλαγές,  οπότε  έχουν  να  συμφωνήσουν  σε  μία 

προκαθορισμένη σειρά από συγκεκριμένα σημεία, χρησιμοποιώντας όμως κοινή ορολογία 

και μεθοδολογία. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μία χαλαρή προτυποποίηση και ένας 

κοινός κώδικας επικοινωνίας ανάμεσα στους συναλλασσόμενους και επιταχύνθηκαν και 

διευκολύνθηκαν οι συναλλαγές. 

6.3 Προμηθευτές Τιμών

Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  τα  δομημένα  και  τα  συνθετικά  ομόλογα  δεν 

διαπραγματεύονται  σε  οργανωμένα χρηματιστήρια.  Επομένως,  δεν  δημοσιεύονται  τιμές 

όπως γίνεται με τις μετοχές. Αυτό το κενό καλύπτεται από εξειδικευμένες εταιρείες. Στα 

70 www.isda.org
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δομημένα  ομόλογα  το  έργο  αυτών  των  εταιρειών  είναι  πιο  εύκολο,  διότι  για  τη 

συγκεκριμένη  έκδοση  (ISIN)  οι  διαπραγματευτές  δημοσιεύουν  τις  τιμές  αγοράς  και 

πώλησης (ενδεικτικές ή εκτελέσιμες) σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως η  Bloomberg ή η 

Reuters.  Οι  πλατφόρμες  αυτές  μεταβιβάζουν  τις  πληροφορίες  στους  υποψήφιους 

αντισυμβαλλόμενους, ανά έκδοση.

Αναφορικά, τώρα με τα συνθετικά ομόλογα, η διαδικασία είναι παραπλήσια αλλά και πιο 

σύνθετη. Πρακτικά οι εταιρείες που παρέχουν τιμές συγκεντρώνουν στοιχεία από τις τιμές 

αγοράς και πώλησης  που προσφέρουν τράπεζες και χρηματιστηριακές στους πελάτες τους. 

Στην συνέχεια επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτές και ανακοινώνουν μέση τιμή αγοράς 

και πώλησης για κάθε ένα προϊόν. Μία από τις πιο γνωστές εταιρείας αυτής της κατηγορίας 

είναι η Credit Market Analysis Ltd (CMA)71, η οποία προσφέρει την υπηρεσία Datavision, η 

οποία είναι και ο ηγέτης της σχετικής αγοράς. Η υπηρεσία συγκεντρώνει  τιμές από 30 

κορυφαίες  τράπεζες,  αμοιβαία  κεφάλαια  και  χρηματιστηριακές,  τα  επεξεργάζεται  και 

δημοσιεύει τιμές συναίνεσης της αγοράς (consensus prices), εντός της ημέρας (same day), 

για  χιλιάδες  ομόλογα.  Ανάλογη  υπηρεσία  παρέχεται  από  την  Fitch με  την  εμπορική 

ονομασία  Valuspread72 και  από  την  Markit73.  Οι  τιμές  αυτές  δημοσιεύονται  μέσω  των 

επαγγελματικών πλατφορμών (πχ Bloomberg και Reuters) και χρησιμοποιούνται από όλους 

τους συμμετέχοντες  στην αποτίμηση των θέσεων τους. Επίσης, χρησιμοποιούνται ως τιμές 

αναφοράς για την εξαγωγή πιθανοτήτων πτώχευσης και γενικότερα για την αποτίμηση των 

δομημένων και συνθετικών ομολόγων. Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του 

έργου  των  εταιρειών  αυτών.  Πιθανά  λάθη  θα  μπορούσαν  να  προκαλέσουν  μεγάλη 

αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία της αγοράς των συνθετικών και δομημένων ομολόγων.

6.4 Δείκτες

Οι  δείκτες  των  ομολόγων,  γενικά,  δεν  χρησιμοποιούν  ως  κριτήριο  επιλογής  την 

κεφαλαιοποίηση ή την αξία μίας έκδοσης, αλλά την εμπορευσιμότητα. Η κατηγοριοποίηση 

των δεικτών ομολόγων γίνεται με συνήθως βάση τον εκδότη σε κρατικά (Government ή 

Sovereign),  σε εταιρικά (corporate)  και  τη περιοχή προέλευσης σε ΗΠΑ, Ευρώ, Ευρώπη, 

Αναδυόμενες Αγορές, Αμερική, Ασία κτλ. Επίσης, συχνά τα εταιρικά ομόλογα διαχωρίζονται 

σε επενδυτικά (Investment Grade) με πιστοληπτική βαθμολογία ανώτερη του  BBΒ και σε 

υψηλών αποδόσεων (High Yield)  με πιστοληπτική ικανότητα από  BBΒ και  κάτω. Η κάθε 

71 www.cmavision.com
72 www.valuspread.com
73 www.markit.com



ΔΟΜΗΜΈΝΑ ΟΜΌΛΟΓΑ – ΑΓΟΡΈΣ, ΧΡΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΈΣ 
107

κατηγορία στη συνέχεια υποδιαιρείται ανάλογα με τον υπολειπόμενο χρόνο για τη λήξη (πχ 

1-5 έτη 5-10 έτη κοκ) σε σχετικές υποκατηγορίες.

Η συνήθης πρακτική είναι να αποκλείονται τα δομημένα και τα συνθετικά ομόλογα από 

τους  δείκτες.  Ο λόγος  είναι  διότι  στους  δείκτες  περιέχονται  μόνο  ομόλογα με  σταθερό 

κουπόνι (fixed rate) ή χωρίς κουπόνι (zero coupon) και σταθερή λήξη (bullet). Μία από τις 

ελάχιστες εξαιρέσεις είναι ο δείκτης iBoxx της Markit Group, που μπορεί να περιλαμβάνει 

και  δομημένα  ομόλογα.  Επιπρόσθετα,  δεν  υπάρχουν  ειδικοί  δείκτες  για  δομημένα 

ομόλογα,  με  εξαίρεση  τα  ομόλογα  τιτλοποιήσεων.  Οι  μεγάλοι  προμηθευτές  δεικτών 

ομολόγων (Merrill Lynch,  JP Morgan,  Credit Suisse,  FTSE κα)  συνήθως δημοσιεύουν και 

δείκτες  επί  τιτλοποιήσεων.  Οι  δείκτες  αυτοί  καλύπτουν  τις  τιτλοποιήσεις  στεγαστικών 

δανείων και εταιρικών χρεών σε ΗΠΑ και Ευρώπη. (πχ ML Mortgage Series, ML CMBS Series, 

ML CMO series,  JPM Agency Index,  FTSE Covered Bond Series,  CS Agency κα).  Οι λοιπές 

τιτλοποιήσεις  καλύπτονται από μία εξειδικευμένη εταιρεία την  Markit Group Limited.  Η 

Markit συστήθηκε το 2001 από 15 μεγάλες τράπεζες και 4  hedge funds (Bank of America, 

Barclays, Bear Sterns, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, 

JP Morgan,  Lehman Brothers,  Merrill Lynch,  Morgan Stanley,  RBS,  UBS,  Wachovia κα) με 

αποκλειστικό  σκοπό  την  παροχή  τιμών  για  ομόλογα,  δάνεια,  συνθετικά  ομόλογα  και 

τιτλοποιήσεις.  Από  το  2006  εκδίδει,  μεταξύ  άλλων,  τη  σειρά  ABX Index Series που 

παρακολουθεί τις τιτλοποιήσεις. 

Όπως  τα  δομημένα,  έτσι  και  τα  συνθετικά  ομόλογα  δεν  περιέχονται  στους  δείκτες 

ομολόγων, όμως υπάρχουν ειδικοί δείκτες. Το 2007 η Markit Group Limited εξαγόρασε τις 

International Index Co και  CDS Index Co και  έκτοτε  αποτελεί  τον  βασικό  προμηθευτή 

δεικτών  για  τις  τιτλοποιήσεις  και  τα  συνθετικά  ομόλογα.  Η  markit εκδίδει  δύο  σειρές 

δεικτών τη CDX, και την iTraxx. Η πρώτη παρακολουθεί τα CDS στις ΗΠΑ ενώ η δεύτερη τα 

CDS στην Ευρώπη και  την  Ασία.  Οι  σειρές  στη  συνέχεια χωρίζονται  σε  επενδυτικά  CDS 

(iTraxx Europe),  υψηλής  μεταβλητότητας  (HiVol)  και  μη  επενδυτικά  (crossover),  σε 

κατηγορίες ανάλογα με τον κλάδο (sector Indices) και σε διαφορετικές διάρκειες (standard 

maturities).
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Κάθε 20 Μαρτίου και 20 Σεπτεμβρίου (roll dates)  δημιουργείται μία νέα σειρά δεικτών 

(Series). Η κάθε σειρά περιλαμβάνει τα πιο εμπορεύσιμα κατά το προηγούμενο εξάμηνο 

CDS , με βάση τις προκαθορισμένες κατηγορίες και λήξεις, όπως αυτά ψηφίζονται από 23 

μεγάλες τράπεζες διεθνώς. Επίσης, με βάση δεύτερη ψηφοφορία από τις ίδιες τράπεζες 

καθορίζεται  το  κόστος  χρήματος  για  το  καλάθι  της  σειράς  (λειτουργεί  ως  CDS)  και  τα 

recovery rates του καλαθιού. Η τρέχουσα σειρά είναι η σειρά 10.
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7. ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΕΠΊΔΡΑΣΗΣ ΔΟΜΗΜΈΝΩΝ ΟΜΟΛΌΓΩΝ ΣΤΗ     
ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΚΡΊΣΗ  

Στο  κεφάλαιο  αυτό  θα  γίνει  προσπάθεια  εξήγησης  του  μηχανισμού  που  οδήγησε  στη 

σημερινή οικονομική κρίση, κυρίως από την οπτική γωνία της συμβολής των δομημένων και 

συνθετικών ομολόγων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο συγκεντρώθηκαν με 

τη χρήση του συστήματος Bloomberg Professional ™, πηγή Bloomberg. 

7.1 Η οικονομική συγκυρία της περιόδου 2002 - 2004

Κατά την περίοδο 2002 – 2006 η οικονομία των ΗΠΑ (και η παγκόσμια) βρισκόταν σε φάση 

ανάπτυξης.  Το πραγματικό ΑΕΠ των ΗΠΑ (Real GDP YoY)  αναπτυσσόταν με περίπου 3% 

ετησίως. Η ευνοϊκή αυτή φάση των οικονομικών ήταν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της επί 

τούτου στοχευμένης πολιτικής των χαμηλών επιτοκίων που ακολουθήθηκε διεθνώς. Με τον 

τρόπο  αυτό  οι  οικονομίες  βγήκαν  από  την  κρίση  της  περιόδου  2000  –  2002.  Έτσι  το 

παρεμβατικό επιτόκιο της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ έπεσε στο 1% (Fed 

Funds Target Rate).  Με  τα  χαμηλά  αυτά  επιτόκια.  Στα  πλαίσια  αυτής  της  οικονομική 

συγκυρίας,  οι  πιστωτικές  διαφορές  ήταν επίσης  σε  ιστορικά χαμηλά.  Χαρακτηριστικά ο 

δείκτης  CDX Investment Grade 5yr είχε  πέσει  στις  29,03 μονάδες βάσης.  Οι  οικονομίες 

πήγαιναν  καλά  και  οι  καταναλωτές  αισθάνονταν  ασφαλείς  (δείκτης  καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης  University Michigan έφτασε στο 103,8). Παράλληλα, οι τιμές των κατοικιών 

(HPI YoY) παρουσίαζαν άνοδο με σταθερά αυξανόμενο ρυθμό, από το 1994, με κορύφωση 

το 12,14% τον Ιούνιο του 2005.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, μέσα σε αυτή οικονομική πραγματικότητα, ακολούθησαν τις εξής 

πολιτικές:

• Συμμετείχαν  ενεργά  στην  αγορά  των  συνθετικών  ομολόγων  (CDS)  ως  πωλητές, 

εισπράττοντας ετήσια απόδοση με ελάχιστο κίνδυνο. Με τον τρόπο αυτό ανέβαινε 

η κερδοφορία και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων.

• Προέβαιναν  σε  συνεχείς  τιτλοποιήσεις  του  τραπεζικού  τους  βιβλίου  (κυρίως 

στεγαστικών δανείων) για να μπορέσουν να απελευθερώσουν εποπτικά κεφάλαια 

για την ανάπτυξη των εργασιών τους.

• Οι  τιτλοποιήσεις  χρησιμοποιούσαν  όσο  το  δυνατό  πιο  ισχυρούς  μηχανισμούς 

επαύξησης  της  πιστοληπτικής  βαθμολόγησης,  για  να  επιτύχουν  πολύ  υψηλές 
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βαθμολογήσεις  στις  αντίστοιχες  εκδόσεις.  Συνήθως  η  κατηγορίες  υψηλής 

προτεραιότητας ελάμβαναν βαθμολόγηση ΑΑΑ. 

Την ίδια στιγμή οι επενδυτές αναζητούσαν μεγαλύτερες αποδόσεις, για χαμηλό επίπεδο 

κινδύνου (πιστοληπτική βαθμολόγηση ανώτερη του ΒΒΒ), διότι τόσο τα επιτόκια όσο και οι 

πιστωτικές διαφορές επιτοκίου ήταν σε ιστορικά χαμηλά. Η έντονη αυτή ζήτηση διευκόλυνε 

τα πιστωτικά ιδρύματα να πωλούν ομόλογα τιτλοποιήσεων,  χωρίς  ιδιαίτερο κόστος και 

δυσκολία. Στο σημείο αυτό όμως εντοπίζεται η βασική αιτία της τρέχουσας κρίσης.

Τα  πιστωτικά  ιδρύματα,  έχοντας  επαναπαυθεί  ότι  μπορούν  να  μεταπωλήσουν  τα 

στεγαστικά  δάνεια  μέσω  τιτλοποιήσεων  και  ότι  οι  τιμές  των  κατοικιών  αναβαίνουν 

διαρκώς, προέβησαν σε χορηγήσεις στεγαστικών δανείων με χαμηλά εξαιρετικά κριτήρια 

αξιολόγησης των δανειζομένων. Ομοίως, εξέδωσαν εξαιρετικά πολλά δάνεια με εγγύηση 

κατοικίες  (HEL).  Επομένως,  κατέληξαν  οι  επενδυτές  των  ομολόγων  να  τοποθετούνται 

επιθετικά  σε  ομόλογα  τιτλοποιήσεων,  των  οποίων  τα  υποκείμενα  χαρτοφυλάκια 

απαρτίζονταν από δάνεια με μόνη ουσιαστική εξασφάλιση την αξία των κατοικιών – αφού 

τα κριτήρια αξιολόγησης των δανειζομένων ήταν εξαιρετικά χαμηλά.

Η  κατάσταση  αυτή  λειτουργούσε  ως  φαύλος  κύκλος.  Όσο  περισσότερο  τα  πιστωτικά 

ιδρύματα μπορούσαν να τιτλοποιήσουν τα δάνειά τους,  τόσο χαμήλωναν τον πήχη των 

κριτηρίων  χορηγήσεων,  αφού  μεταβίβαζαν  τον  πιστωτικό  κίνδυνο  σε  τρίτους. 

Αποκορύφωμα, αυτής της διαδικασίας είναι η έκρηξη των στεγαστικών δανείων χαμηλής 

εξασφάλισης (subprime) που δίδονταν σε άτομα, που πρακτικά δεν ήταν σε θέση να τα 

αποπληρώσουν με  βάση  τα  ετήσια  εισοδήματά  τους.  Μάλιστα,  ως  δέλεαρ οι  τράπεζες 

χορηγούσαν τα δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο για τα πρώτα 2 – 3 χρόνια (teaser) και στη 

συνέχεια με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με επιτόκιο αναφοράς. Όμως, η ευκολία 

χορήγησης  στεγαστικών  δανείων  προκάλεσε  αφενός  υπερβολική  χρήση  δανειακών 

κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (over-leverage) και αφετέρου την αύξηση της 

ζήτησης  στις  κατοικίες  και  επομένως  οδηγούσε  τις  τιμές  τους  ακόμα  υψηλότερα,  με 

αποτέλεσμα  οι  τιτλοποιήσεις  στεγαστικών  δανείων  να  αποκτούν  μεγαλύτερη  ζήτηση. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2006 το 75% των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ τιτλοποιήθηκε.

7.2 Σημείο καμπής - Η αύξηση των επιτοκίων 

Η ανάπτυξη των οικονομιών ήταν τόσο έντονη που οι κεντρικές τράπεζες ανησυχούσαν για 

πιθανή  μελλοντική  υπερθάρμανση,  δηλαδή  υπερβολική  ανάπτυξη  που  θα  εκτίναζε  τον 

πληθωρισμό.  Πράγματι  ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ (CPI ΥοΥ)  κατά το διάστημα αυτά είχε 
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ανοδική τάση από το 2% στο 4%. Επομένως, ξεκίνησε ένας κύκλος αύξησης των επιτοκίων, 

με  στόχο  την  αναχαίτιση  των  πληθωριστικών  πιέσεων.  Έτσι  η  ομοσπονδιακή  κεντρική 

τράπεζα των ΗΠΑ ανέβασε το παρεμβατικό επιτόκιο της από το 1% στις 26/4/2004 στο 

5,25% στις 5/7/2006. 

7.3 Κρίση στην αγορά κατοικιών και στεγαστικών δανείων

Η αύξηση των επιτοκίων, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε και την αύξηση των επιτοκίων των 

στεγαστικών δανείων. Η αύξηση αυτή με τη σειρά της πρώτον απέτρεψε ενδιαφερόμενους 

από  την  αγορά  κατοικίας  με  αποτέλεσμα  τη  μείωση  της  ζήτησης,  και  δεύτερον  και 

κυριότερον δημιούργησε μία πολύ μεγάλη οικονομική πίεση στους κατόχους στεγαστικών 

δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο.  Η  πίεση αυτή,  λογικά,  οδήγησε τους ασθενέστερους 

οικονομικά σε αδιέξοδο, διότι το εισόδημα τους δεν επαρκούσε για την εξυπηρέτηση του 

δανείου και τη διαβίωση τους. Αρχικά οι κάτοχοι αυτοί είχαν την επιλογή να πουλήσουν την 

κατοικία  τους  και  να  αποπληρώσουν  τα  δάνειά  τους.  Με τον  τρόπο αυτό  αυξήθηκε  η 

προσφορά κατοικιών. Επομένως, από τη μία η μείωση της ζήτησης και από την άλλη η 

αύξηση της προσφοράς οδήγησαν σε τερματισμό της κλιμακούμενης ανόδου των τιμών των 

κατοικιών. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2004 ο ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών 

ετησίως ανερχόταν σε 8,84% ενώ με την ολοκλήρωση της ανόδου των επιτοκίων ο ρυθμός 

αυτός τον Ιούνιο του 2006 ανερχόταν 8,59%. Όμως, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη 

στον   στεγαστικό  τομέα  επλήγησαν  περισσότερο  (πχ  Καλιφορνία,  Νεβάδα,  Αριζόνα, 

Φλόριντα,  Μίσιγκαν).   Συγκεκριμένα,  οι  τιμές  των  κατοικιών  στις  περιοχές  άρχισαν  να 

πέφτουν και πλέον η αξία της κατοικίας δεν κάλυπτε το υπόλοιπο των δανείων με υποθήκη 

επί αυτής. 

Το  αποτέλεσμα  ήταν  η  αύξηση  των  μη  εξυπηρετούμενων  στεγαστικών  δανείων  για  τα 

στεγαστικά μειωμένης εξασφάλισης (subprime). Συγκεκριμένα, το ποσοστό της αξίας των 

μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων επί του συνόλου από 10,47% τον Ιούνιο του 

2004  ανέβηκε  σε  11,70%  τον  Ιούνιο  του  2006(ΜΒΑ  Subprime Delinquency Rate).  Στη 

συνολική αγορά στεγαστικών δανείων η επίδραση των αυξήσεων των επιτοκίων δεν ήταν 

ορατή, ο αντίστοιχος δείκτης από 4,56% τον Ιούνιο 2004 “έκλεισε” στο 4,39% τον Ιούνιο του 

2006 (ΜΒΑ Delinquency Rate). 

Η  συνέχεια  όμως  δεν  ήταν  ευχάριστη.  Τα  ποσοστά  μη  εξυπηρετούμενων  στεγαστικών 

δανείων ανέβαιναν σταθερά, φθάνοντας πλέον το Σεπτέμβριο του 2007 σε 16,31% για τα 

sub-prime και  σε  5,59%  για  το  σύνολο  των  στεγαστικών  δανείων.  Τα  επίπεδα  αυτά 
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αποτελούσαν ιστορικά ρεκόρ. Παράλληλα, οι τιμές των κατοικιών πάγωσαν, με το δείκτη 

τιμών στις 30/9/2007 να ανέρχεται στο χαμηλό της περιόδου 1,80%. Η οικονομία στις ΗΠΑ 

άρχισε εμφανώς να επιβραδύνει, με την ανάπτυξη να χαμηλώνει στο 2% και τις πιστωτικές 

διαφορές να έχουν ανέβει στις 55,87 μονάδες βάσης. Μέχρις αυτού του σημείου, λοιπόν, η 

οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με λογικούς ρυθμούς. Η κρίση λοιπόν φαινόταν 

να  περιορίζεται  στη  αγορά  κατοικίας  και  στα  στεγαστικά  δάνεια.  Το  φαινόμενο 

δημιούργησε ανησυχίες αλλά δεν ήταν αρκετό για να προκαλέσει περαιτέρω εξελίξεις.

Εικόνα  40:  Η πορεία του δείκτη τιμών κατοικιών στις  ΗΠΑ (HPI)  του  Office of Federal Housing 
Enterprise Oversight. Πηγή Bloomberg.

7.4 Κρίση Ρευστότητας

Από τον  Αύγουστο  του 2007,  όμως,  η  άνοδος  του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων 

στεγαστικών δανείων άρχισε να επιδρά στις τιτλοποιήσεις. Τα υποκείμενα χαρτοφυλάκια 

άρχισαν να εγγράφουν ζημίες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η ζημίες αυτές, όπως 

παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 5,59% του 

συνολικού χαρτοφυλακίου. Το ποσοστό αυτό μηδένιζε την ονομαστική αξία του μετοχικού 

τμήματος μίας μέσης τιτλοποιήσεων και μείωνε κατά πολύ μεγάλο (40% - 60%) ποσοστό 

την  ονομαστική   αξία  των  ομολόγων  χαμηλής  προτεραιότητας  (junior).  Αυτό  είχε  σαν 

αποτέλεσμα οι αγοραίες τιμές των τιτλοποιήσεων να διαγράψουν εξαιρετικά μεγάλη πτώση 

ακόμα και για τα ομόλογα υψηλής προτεραιότητας (senior). 

Οι  επενδυτές  των ομολόγων τιτλοποίησης λοιπόν άρχισαν  να εγγράφουν πολύ μεγάλες 

ζημίες. Επίσης, προκάλεσε την κατάρρευση του αγοραστικού ενδιαφέροντος για ομόλογα 

τιτλοποιήσεων  με  αποτέλεσμα  το  εγκλωβισμό  κεφαλαίων  στους  τίτλους  αυτούς.  Ο 

εγκλωβισμός  συνίσταται  αφενός  στην  εξαιρετική  δυσκολία  ρευστοποίησης  και  εταίρου 

στην εγγραφή ζημιών από την αποτίμηση των ομολόγων αυτών στις τρέχουσες – πεσμένες 

– τιμές στις αγοράς. Οι επενδυτές των ομολόγων τιτλοποίησης, όμως, είναι οι τράπεζες, τα 
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αμοιβαία κεφάλαια και τα Hedge Funds. Συνεπώς, ο χρηματοοικονομικός κλάδος άρχισε να 

υποφέρει από ζημίες από τα χαρτοφυλάκια ομολόγων και έλλειψη ρευστότητας. Η έλλειψη 

ρευστότητας  είχε  ως  επακόλουθο  την  αύξηση  των  διατραπεζικών  επιτοκίων. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το  TED Spread (η διαφορά του 3μηνου  Libor από το 

τρίμηνο γραμμάτιο του Αμερικανικού Δημοσίου) ανέβηκε απότομα στις 50 μονάδες βάσης. 

Αντίστοιχη ήταν η πορεία των επιτοκίων των εταιρικών ομολόγων, όλων των πιστοληπτικών 

βαθμολογιών  και  των  επιτοκίων  των  συμφωνιών  ανταλλαγής.  Δηλαδή,  ο  συστημικός 

κίνδυνος της διατραπεζικής αγοράς άρχισε να αυξάνεται. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση 

των διατραπεζικών επιτοκίων, οδήγησε στην πτώση των τιμών των συνθετικών ομολόγων 

(CDS),  με αποτέλεσμα τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να αντιμετωπίζουν και  από εκεί 

ζημίες κατά την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων τους. Επίσης, η άνοδος των διατραπεζικών 

επιτοκίων  οδήγησε  στην  αύξηση  της  αποτίμησης  των  πιθανοτήτων  πτώχευσης  και  του 

κινδύνου  αντισυμβαλλομένου,  άρα  στη  μείωση  της  αποτίμησης  των  δομημένων  και 

πιστωτικών  ομολόγων.  Τα  γεγονότα  αυτά  προκάλεσαν  το  Σεπτέμβριο  του  2007,  την 

ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να αρχίζει να μειώνει το βασικό επιτόκιο, για να 

βοηθήσει να ξεπεραστεί η κρίση της αγοράς των κατοικιών και των στεγαστικών δανείων 

και να μειωθεί το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  

Εικόνα 41: Η πορεία του  TED spread (3μηνο US LIBOR – 3μηνο US T-Bill). Πηγή Bloomberg

Με  τη  μεταφορά  της  κρίσης  από  τα  στεγαστικά  δάνεια  στις  τιτλοποιήσεις  και  στους 

επενδυτές  των  τιτλοποιήσεων  ουσιαστικά  η  κρίση  πέρασε  τα  σύνορα  των  ΗΠΑ.  Οι 

επενδυτές στα ομόλογα τιτλοποίησης είναι οι τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια ανά τον 

κόσμο. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών (και κυρίως του Ηνωμένου Βασιλείου, 

όπου η αγορά στεγαστικών δανείων ακολούθησε παράλληλη πορεία με την αντίστοιχη των 

ΗΠΑ) και ασιατικών τιτλοποιήσεων ακολούθησαν τις αντίστοιχες των αμερικανικών.
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Εικόνα  42:  Η πορεία του βασικού επιτοκίου της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. 
Πηγή Bloomberg.

Σε αυτή τη φάση, εταιρείες που εμπλέκονται στα στεγαστικά δάνεια και στις τιτλοποιήσεις 

και  είναι  αδύναμες από άποψη κεφαλαίων ή υπερβολικά μοχλευμένες,  αντιμετωπίζουν 

έντονο  πρόβλημα  επιβίωσης,  λόγω  ζημιών  από  τα  δάνεια  και  στις  αποτιμήσεις  των 

τιτλοποιήσεων,  αλλά  και  από  την  αύξηση  του  κόστους  χρήματος.   Η  πρώτη  τέτοια 

περίπτωση που είχε απήχηση ήταν στις 14/9/2007, όταν ο βρετανικός όμιλος Northern Rock 

αναγκάστηκε να ζητήσει και έλαβε ειδικό δάνειο ρευστότητας από την Τράπεζα τη Αγγλίας.

7.5 Σημείο καμπής - Υποβαθμίσεις πιστοληπτικής βαθμολόγησης

Οι  κινήσεις  για  μείωση  των  επιτοκίων  έφεραν  μία  προσωρινή  ηρεμία  στις  αγορές.  Η 

ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ είχε κατεβάσει σταδιακά το βασικό επιτόκιο στο 

4,25% και το TED spread επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα. Το Δεκέμβριο του 2007 όμως 

οι  οίκοι  πιστοληπτικής  αξιολόγησης  άρχισαν  να  προχωρούν  σε  αλλεπάλληλες  μαζικές 

υποβαθμίσεις  ομολόγων  τιτλοποιήσεων.  Οι  υποβαθμίσεις  αυτές  στηρίχθηκαν  στην 

περαιτέρω άνοδο του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 5,82% (17,31% για τα 

subprime) και στην άνοδο του συντελεστή συσχέτισης των πιθανοτήτων πτώχευσης.

Η εξέλιξη αυτή ήταν καθοριστική. Η υποβάθμιση των junior και  mezzanine τμημάτων των 

τιτλοποιήσεων οδήγησε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην βαθμολόγησή τους κάτω από 

BBB. Μεγάλος αριθμός επενδυτών σε ομόλογα όμως περιορίζεται από το καταστατικό τους 

να  μην  επενδύει  σε  ομόλογα  με  βαθμολόγηση  κατώτερη  του  BBB (High Yield Bonds). 

Επομένως, οι επενδυτές αυτοί εξαναγκάστηκαν σε ρευστοποίηση των θέσεών τους και σε 

αδυναμία ανοίγματος νέων θέσεων. Η προσφορά τίτλων αυτών των κατηγοριών ήταν πολύ 

ισχυρότερη από τη ζήτηση. Ταυτόχρονα, βέβαια, η υποβάθμιση προκάλεσε από μόνη της 

πτώση των τιμών (αύξηση των αναμενόμενων αποδόσεων). Επομένως, η τιμές των  junior 

και  mezzanine κατέρρευσαν. Η κατάρρευση ήταν τόσο ραγδαία που πλέον δεν υπήρχαν 

αξιόπιστες ενδεικτικές τιμές αγοραστή σε πολλές περιπτώσεις.
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Ακόμη, η υποβάθμιση των senior ομολόγων από AAA σε χαμηλότερη βαθμολόγηση, εντός 

του φάσματος των επενδύσιμων ομολόγων  (Investment Grade), πίεσε ακόμα περισσότερο 

τις τιμές τους. Η πίεση αυτή ενισχύθηκε από την αναγκαστική ρευστοποίηση θέσεων των 

επενδυτών που αναζητούσαν ρευστότητα, διότι η ρευστοποίηση των mezzanine και junior 

έγινε εξαιρετικά δύσκολη.

Την ίδια στιγμή μία σειρά από εταιρίες εξασφάλισης ομολόγων (monoline insurers) χάνουν 

την ΑΑΑ πιστοληπτική βαθμολόγησή τους, γεγονός που οδηγεί σε υποβάθμιση όλων των 

ομολόγων  που  είχαν  εξασφαλίσει  (insurance wrap)  στα  πλαίσια  της  επαύξησης  της 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης των εκδόσεων

Τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων γράφουν σοβαρές ζημίες και επηρεάζουν 

επιχειρήσεις  (και  ιδιώτες)  που έχουν  τοποθετήσει  μέρος  το διαθεσίμων τους  οι  οποίες 

επίσης επιβαρύνονται στους ισολογισμούς τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλές εκδότριες 

τράπεζες  αγοράζουν  τα  τοξικά  πλέον  στοιχεία  από  τα  αμοιβαία  κεφάλαια  διαχείρισης 

διαθεσίμων του ομίλου τους για να προστατεύσουν τους πελάτες τους. Αποτέλεσμα είναι η 

αύξηση στα spread των CDS, δηλαδή η κλιμάκωση του πιστωτικού κινδύνου και επομένως 

ζημίες στα χαρτοφυλάκια των ίδιων επενδυτών από συνθετικές θέσεις σε ομόλογα. Επίσης, 

αυξάνεται  ο  κίνδυνος  συμβαλλομένου  (counterparty risk)  ο  οποίος  είναι  ιδιαίτερα 

σημαντικός  για  τα  OTC προϊόντα,  όπως  είναι  τα  δομημένα  ομόλογα  και  τα  πιστωτικά 

παράγωγα. Οι επενδυτές των δομημένων ομολόγων (αμοιβαία κεφάλαια και  prop desks 

τραπεζών)  καταγράφουν  μεγάλες  ζημίες  και  αναγκάζονται  να  πουλήσουν  είτε  άμεσα 

(margin call) είτε έμμεσα (stop loss), γεγονός που είναι χαρακτηριστικό της μοχλευμένης 

θέσης  που  αποτελεί  η  θέση  σε  τιτλοποιήσεις.  Η  διαδικασία  αυτή  ονομάστηκε  μείωση 

μόχλευσης (deleveraging).  Ακόμα και  αν δεν πουλήσουν,  οι  επενδυτές  καταγράφουν τη 

ζημία  λόγω  αποτιμήσεων  (mark to market).  Τα  προϊόντα  αυτά  όμως  είναι  OTC με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και διαφάνεια στην αποτίμηση τους. 

Συνεπώς, οι τράπεζες έχουν σημαντικό κομμάτι του ενεργητικού τους με μεγάλες ζημίες και 

δίχως τη δυνατότητα αξιόπιστης αποτίμησης.

Χαρακτηριστικό  είναι  ότι  μέχρι  την  31/12/2007  οι  εταιρείες  του  χρηματοοικονομικού 

κλάδου  διεθνώς  διέγραψαν  από  τους  ισολογισμούς  τους  220,6  δισεκατομμύρια  Ευρώ, 

λόγω διαγραφών και αναπροσαρμογών των αποτιμήσεων.
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7.6 Χρηματοπιστωτική κρίση

Οι εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου το 2007 επλήγησαν σοβαρά από την κρίση 

στην  αγορά  κατοικιών  και  στεγαστικών  δανείων,  η  οποία  κρίση  εξελίχθηκε  σε  κρίση 

ρευστότητας. Γίνεται πλέον αντιληπτό από τις αγορές ότι οι εταιρείες αυτές θα χρειαστούν 

αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για να μην κλείσουν, επομένως οι τιμές τους αρχίζουν να 

πέφτουν  ραγδαία  για  το  φόβο  διασποράς  (dilution).  Η  κρίση  ρευστότητας  οδηγεί  σε 

ρευστοποιήσεις  σε  θέσεις  εκτός  ομολόγων  (πχ  μετοχές,  εμπορεύματα)  και  πλέον  τα 

χρηματιστήρια αρχίζουν για πρώτη φορά να κλονίζονται. Η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα 

των ΗΠΑ κατεβάζει επιθετικά το βασικό επιτόκιο στο 2% μέχρι το Μάιο του 2008 και το TED 

spread σταθεροποιείται στις 90 μονάδες βάσεις.  Παρόλα αυτά στις 22/2/2008 η Northern 

Rock πτωχεύει και κρατικοποιείται. Στη συνέχεια στις 14 Μαρτίου η Bear Sterns λαμβάνει 

ένα δάνειο από την JP Morgan Chase και την Federal Reserve Bank of New York. Το γεγονός 

αυτό εκλαμβάνεται  ως  πρόβλημα ρευστότητας  της  Bear Sterns.  Το αποτέλεσμα ήταν  η 

τράπεζα να μη βρίσκει αντισυμβαλλόμενους για να τιτλοποιήσει στοιχεία του ενεργητικού 

της  ή  να  λάβει  δάνεια  στη  διατραπεζική  αγορά,  με  αποτέλεσμα  να  πτωχεύσει  και  να 

απορροφηθεί  από την  JP Morgan Chase έναντι  $10 ανά μετοχή (από $93 που είχε  το 

Φεβρουάριο  του  2008!!!).  Η  έλλειψη  εμπιστοσύνης  μεταξύ  των  διαπραγματευτών  στη 

διατραπεζική αγορά είναι πλέον πρόβλημα. Η γρήγορη όμως επέμβαση της ομοσπονδιακής 

κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, που αποσόβησε την πτώχευση της Bear Sterns δίνει σήματα 

εμπιστοσύνης  στις  αγορές  και  περιορίζει  το  πρόβλημα.  Όμως,  το  ποσοστό  μη 

εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων εξακολουθεί να ανεβαίνει στο 6,41% (18,67% για 

τα subprime).  

Στο  διάστημα που  ακολουθεί  μέχρι  το  Σεπτέμβριο  του 2008  η  ψυχολογία  των αγορών 

καταρρέει  (συνεπικουρούμενη από μαζικές απολύσεις στελεχών στο χρηματοοικονομικό 

κλάδο και από την εκτόξευση των ζημιών από διαγραφές και υποτιμήσεις ομολόγων σε 715 

δισεκατομμύρια  Ευρώ).  Η  διατραπεζική  αγορά  παγώνει  λόγω  έλλειψη  εμπιστοσύνης 

μεταξύ  των  διαπραγματευτών  (διαρρέουν  συνεχώς  φήμες  ότι  κάποια  τράπεζα  έχει 

πρόβλημα …. αλά Bear Sterns) και το TED εκτοξεύεται στις 332 μονάδες βάσης. Το κόστος 

χρήματος  πλέον  είναι  υπερβολικό  και  οι  τράπεζες  σταματούν  τις  χρηματοδοτήσεις  (εξ 

ορισμού  πιστωτική  χρήση),  τόσο  από  έλλειψη  ρευστότητας  όσο  και  από  έλλειψη 

εμπιστοσύνης.  Οι  επενδυτές  και  κυρίως  οι  επενδυτικοί  βραχίονες  των  τραπεζών  (prop 

desks)  ωθούνται  σε  τυφλές  ρευστοποιήσεις  για  εξασφάλιση ρευστότητας,  προκαλώντας 

πανικό στα χρηματιστήρια και επιπλέον ζημίες στα χαρτοφυλάκια. Μεταξύ δημιουργούνται 
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τρομακτικές ζημίες από την αποτίμηση των CDS. Ο δείκτης CDX IG 5YR έχει εκτοξευτεί στις 

173  μονάδες  βάσης.  Το  ποσοστό  μη  εξυπηρετούμενων  στεγαστικών  δανείων  έχει 

εκτοξευτεί στο 6,99% (20,03% για τα subprime), μηδενίζοντας την ονομαστική τιμή πολλών 

junior και mezzanine ομολόγων τιτλοποιήσεων.

7.7 Νέμεσις

Το αποκορύφωμα – μέχρι στιγμής – της πιστωτικής κρίσης έρχεται το Σεπτέμβριο του 2008. 

Στις 7 Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται η πτώχευση και κρατικοποίηση των  FNMA και  FHLMC, 

των  ιδιωτικών  ειδικών  οργανισμών  στεγαστικών  τιτλοποιήσεων  που  δρούσαν  υπό  την 

αιγίδα του αμερικανικού δημοσίου. Το παλιρροϊκό κύμα δεν σταματάει όμως εκεί. Πολλοί 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είχαν μετοχές των εταιρειών αυτών και θέση πωλητή σε 

συνθετικά ομόλογα επί αυτών. Ένας εξ αυτών ήταν η ιστορική τράπεζα  Lehman Brothers 

(158  χρόνια  ιστορίας).  Η  Lehman στις  15/9/2008  πτώχευσε.  Ξανά,  πολλοί 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είχαν μετοχές και θέση πωλητή σε συνθετικά ομόλογα της 

Lehman. Την ίδια ημέρα η εξίσου ιστορική Merrill Lynch ανακοινώνει την πρόθεσή της να 

απορροφηθεί από την  Bank of America. Την επόμενη ημέρα η μεγαλύτερη ασφαλιστική 

εταιρεία στον κόσμο, η  American Investment Group (AIG), λαμβάνει δάνειο ρευστότητας 

από τη  Federal Reserve Bank, ως θύμα της έκθεσής της ως πωλητής σε  CDS, έναντι του 

79,9%  των  κοινών  μετοχών  της.  Η  εικόνα  στην  Ευρώπη  δεν  είναι  καλύτερη  και  στις 

18/9/2008 η  Lloyds TSB εξαγοράζει  την  HBOS,  διότι  η τελευταία ήταν στο πρόθυρα της 

πτώχευσης.   Στις  19/9/2008  το  αμερικανικό  δημόσιο  πλέον  παρεμβαίνει  στην  αγορά 

στεγαστικών δανείων με πρόγραμμα να αγοράσει $700 δισεκατομμύρια, ενώ απαγορεύεται 

διεθνώς  το  short selling μετοχών  του  χρηματοοικονομικού  κλάδου.  Στις  22/9/2008  οι 

Goldman Sachs και  η  Morgan Stanley μετατρέπονται  από  επενδυτικές  σε  εμπορικές 

τράπεζες,  για  να  μπορέσουν  να  αντλήσουν  ρευστότητα  μέσω  καταθέσεων.  Πλέον,  δεν 

υπάρχουν μεγάλες επενδυτικές τράπεζες στις ΗΠΑ. Στις 26/9/2008 η  Washington Mutual 

(WaMu)  είναι  η  πρώτη  εμπορική  τράπεζα  που  πτωχεύει  και  εξαγοράζεται  από  την  JP 

Morgan Chase, μετά από δημοπρασία που πραγματοποίησε η  Federal Deposit Insurance 

Corporation για  να  σωθούν  οι  καταθέσεις  του  κόσμου.  Στις  29/9/2008  η  βρετανική 

κυβέρνηση κρατικοποιεί την τράπεζα Bradford & Bingley και πουλάει τα καταστήματα στην 

Ισπανικό Grupo Santader, η Citigroup αγοράζει την τραπεζική δραστηριότητα της Wachovia, 

η Ισλανδική  Glitnir κρατικοποιείται και  Fortis κρατικοποιείται μερικώς από τα κράτη της 

Benelux. Στις 3/10/2008 η τράπεζα  Wells Fargo εξαγοράζει την πτωχευμένη Wachovia και 

στις 6/10/2008 το Γερμανικό Δημόσιο κρατικοποιεί την πτωχευμένη Hypo Real Estate Bank. 
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Στις 8/10/2008 η Βρετανία παγώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ισλανδικής Landsbanki 

και του Ισλανδικού Δημοσίου που σχετίζονται με αυτή την τράπεζα (!!!). Στις 9/10/2008 

καταρρέει  και  η  ισλανδική  Kaupthing.  Η  επίπτωση  στην  οικονομία  της  Ισλανδίας  είναι 

δραματική  και  τελικά  το  Ισλανδικό  Δημόσια  αναγκάζεται  να  τραβήξει  δάνεια  από  το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,  διότι  η πιστοληπτική του ικανότητα καταβαραθρώθηκε σε 

BBB-. Συνολικά 23 τράπεζες πτώχευσαν εντός του 2008. 

Για  να  αντιμετωπιστεί  η  απελπιστική  αυτή  κατάσταση,  το  κράτη  διαμόρφωσαν  σχέδια 

ενίσχυσης των τραπεζών με κεφαλαιακή ενίσχυση (Tier I), εγγύηση των καταθέσεων και με 

παροχή  ρευστότητας  μέσω  repos και  με  εγγύηση  ομόλογα  τιτλοποιήσεων,  συνθετικά 

ομόλογα ή ότι άλλα μη εμπορεύσιμα στοιχεία είχαν στην κατοχή τους οι τράπεζες.

Στις  31/12/2008  ο  συνολικός  απολογισμός  των  ζημιών  από  διαγραφές  και  υποτιμήσεις 

χρεογράφων  στις  τράπεζες  ανέρχεται  στα  868,6  δισεκατομμύρια  Ευρώ  ($1,1 

τρισεκατομμύρια),  ενώ  781  εκατομμύρια  Ευρώ  εισέρρευσαν  ως  αυξήσεις  μετοχικού 

κεφαλαίου . Ταυτόχρονα 275 χιλιάδες άτομα απολύθηκαν. Οι κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε 

ενισχύσεις  σε  εταιρίες  του  χρηματοοικονομικού  κλάδου  ύψους  249  δισεκατομμυρίων 

Ευρώ, η Ολλανδική 16 δις.€, η βρετανική 45 δις.€, η Γαλλική 8 δις.€, η Γερμανική 50 δις.€, η 

Ελβετική 4 δις.€,  Η Βελγική 12 δις.€,  η Κινέζικη 2 δις.€, του Λουξεμβούργου 3 δις.€ και 

άλλες  κυβερνήσεις  έδωσαν  λιγότερα.  Συνολικά,  λοιπόν,  περισσότερα  από  289 

δισεκατομμύρια Ευρώ δοθήκαν ως κρατικές ενισχύσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. 

7.8 Οικονομική κρίση

Οι κρατικές παρεμβάσεις διασώσαν, μέχρι στιγμής, τις εταιρείες του χρηματοοικονομικού 

κλάδου. Όμως, η πιστωτική κρίση είχε δύο ευρύτερες συνέπειες:

• μείωση  διαθέσιμων  κεφαλαίων  προς  τον  επιχειρηματικό  κόσμο  και  προς  τους 

καταναλωτές.  Οι  τράπεζες,  λόγω  έλλειψης  ρευστότητας  και  λόγω  αυξημένου 

κόστους χρήματος, έχουν περιορίσει το δανεισμό επιχειρηματιών και ιδιωτών.

• Μεγάλες  απώλειες  στα  χαρτοφυλάκια  (μετοχών,  ομολόγων  και  αμοιβαίων 

κεφαλαίων) των ιδιωτών επενδυτών με αποτέλεσμα της καταρράκωση των δεικτών 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών, των επενδυτών και των επιχειρηματιών.

Οι δύο παραπάνω συνέπειες οδήγησαν σε στάση της οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή σε 

μείωση πωλήσεων, δηλαδή σε μείωση κερδοφορίας (ή και ζημιές), δηλαδή σε περικοπές 

εξόδων και απολύσεις, δηλαδή σε μείωση της κατανάλωσης, που οδήγησε σε μείωση του 

ΑΕΠ παγκοσμίως το 2009 κοκ. Συνεπώς, η κρίση της αγοράς κατοικιών και των στεγαστικών 
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δανείων στις ΗΠΑ κατέλειξε να δημιουργήσει παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και αυτή 

με τη σειρά της παγκόσμια οικονομική κρίση στην πραγματική οικονομία. Το Φεβρουάριο 

του 2009 οι οικονομίες των ΗΠΑ, Βρετανίας και Ευρωζώνης βρίσκονται στο χείλος (ή κατά 

άλλους ήδη εντός) της ύφεσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας το 2009 είναι ακριβώς το 

αντίστροφο του 2004.  Σήμερα,  φοβόμαστε την  εμβάθυνση της  ύφεσης  και  το  αρνητικό 

πληθωρισμό  εξαιτίας  της  έλλειψης  ρευστότητας  στις  αγορές,  που  δημιουργεί  το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το 2004 φοβόμασταν την υπερθέρμανση της οικονομίας και 

την  εκτόξευση  του  πληθωρισμού  εξαιτίας  της  υπερβάλλουσας  ρευστότητας  που 

δημιουργούσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
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8. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ  
Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν έγινε μία απόπειρα να οριστούν και παρουσιαστούν τα 

δομημένα και συνθετικά ομόλογα, να παρουσιαστούν οι συνιστώσες των διεθνών αγορών 

στις οποίες αυτά διαπραγματεύονται και τέλος να γίνει προσέγγιση του μηχανισμού που 

οδήγησε την περιορισμένη αναταραχή στην αγορά των κατοικιών στις ΗΠΑ να εξελιχθεί 

στην τρέχουσα διεθνή οικονομική κρίση.

Με βάση τη βιβλιογραφία λοιπόν δομημένα είναι τα ομόλογα των οποίων οι χρηματικές 

ροές  και  το  προφίλ  κινδύνου  απόδοσης  εξαρτάται  από  την  πορεία  ενός  άλλου 

χρηματοοικονομικού τίτλου, δείκτη ή χαρτοφυλακίου ενώ συνθετικά ομόλογα προκύπτουν 

από άνοιγμα θέσεων σε παράγωγα, η οποίες θέσεις αντιγράφουν τις χρηματικές ροές και το 

προφίλ κινδύνου και απόδοσης ενός ομολόγου.

Τα δομημένα ομόλογα διαχωρίζονται σε αυτά που δημιουργούνται ενσωματώνοντας ένα 

παράγωγο και σε αυτά που δημιουργούνται από τιτλοποιήσεις. 

Η πρώτη υποκατηγορία δομείται με την ενσωμάτωση ενός παραγώγου σε ένα ομόλογο. 

Ανάλογα  με  το  παράγωγό,  αλλάζουν  αμετάκλητα  οι  χρηματικές  ροές  και  το  προφίλ 

κινδύνου  απόδοσης  του  ομολόγου.  Σε  αυτή  την  κατηγορία  ανήκουν  τα  ανακλήσιμα 

ομόλογα, τα επιστρέψιμα ομόλογα, τα μετατρέψιμα ομόλογα, τα ανταλλάξιμα ομόλογα, τα 

ομόλογα μεταβλητού επιτοκίου και τα ομόλογα μεταβλητού κεφαλαίου. Τα ομόλογα αυτά 

αποτιμώνται  με  τη  χρήση  δέντρων  και  προεξόφληση  των  αποτελεσμάτων.  Ο  κίνδυνος 

αυτών των ομολόγων διαφέρει από αυτό των απλών με την έννοια ότι περιλαμβάνει εκτός 

από τον κίνδυνο του εκδότη και τον κίνδυνο του ενσωματωμένου παραγώγου. Ο κίνδυνος 

του  δομημένου  ομολόγου  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  ή  μικρότερος  από  το  απλό 

ομόλογο, γεγονός που αντανακλάται στην απόδοση του δομημένου ομολόγου.

Η δεύτερη υποκατηγορία δομείται με τη αποσύνδεση του πιστωτικού κινδύνου του από τον 

πιστωτικό  κίνδυνο  του  εκδότη  και  με  σύνδεση  του  με  τον  κίνδυνο  ενός  υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου. Αυτό πρακτικά επιτυγχάνεται με τη χρήση εταιρειών ειδικού σκοπού (SPE) 

που  έχουν  μοναδικό  σκοπό  της  αγορά  του  υποκείμενου  χαρτοφυλακίου  και  τη 

χρηματοδότηση αυτής αποκλειστικά με έκδοση ομολόγων. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 

τιτλοποίηση.  Με  τον  τρόπο  αυτό  ο  αρχικός  κάτοχος  του  χαρτοφυλακίου  (πάροχος) 

μεταφέρει  τον  κίνδυνο  εκτός  του ισολογισμού του.  Στην τιτλοποίηση χρησιμοποιούνται 

εξελιγμένες  τεχνολογίες  της  χρηματοοικονομικής  μηχανικής  (πχ  δομή  καταρράκτη, 

υπερκάλυψη)  για  να  μπορέσουν  τα  ομόλογα  που  θα  εκδοθούν  να  έχουν  αυξημένη 
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πιστοληπτική βαθμολόγηση. Οι επενδυτές σε ομόλογα τιτλοποιήσεις μπορούν να επιλέξουν 

ανάμεσα σε διάφορες διαβαθμίσεις ομολόγων, ανάλογα με την προτεραιότητα που έχουν 

τα δικαιώματά τους επί του υποκείμενου χαρτοφυλακίου. Με τη διαδικασία τιτλοποίησης 

οι  πάροχοι  κανονιστικά  απελευθερώνουν  κεφάλαια  και  μπορούν  να  δώσουν  επιπλέον 

δάνεια (μόχλευση) ή μπορούν να κερδοσκοπήσουν στις αγορές πιστωτικών προϊόντων. Τα 

υποκείμενα  χαρτοφυλάκια  περιλαμβάνουν  συνήθως  στεγαστικά  δάνεια,  εταιρικά  χρέη, 

δάνεια με εγγύηση κατοικία, απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες, φοιτητικά δάνεια, δάνεια 

αυτοκινήτων ή άλλες  απαιτήσεις.  Η αποτίμηση των τιτλοποιήσεων γίνεται  με μεθόδους 

προσομοίωσης και απαιτεί τον υπολογισμό των πιθανοτήτων πτώχευσης, την αξία και το 

βαθμό επανείσπραξης σε περίπτωση πτώχευσης για κάθε ένα στοιχείο του υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου καθώς και το συντελεστή συσχέτισης των πιθανοτήτων πτώχευσης όλων 

των στοιχείων του χαρτοφυλακίου (συνδυαστική πιθανότητα πτώχευσης). Οι μεμονωμένες 

πιθανότητες πτώχευσης υπολογίζονται είτε με βάση την οικονομική κατάσταση του κάθε 

ένα δανειζόμενου είτε με στοχαστικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν δεδομένα από τις 

αγορές. Ο βαθμός επανείσπραξης υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία από πτωχεύσεις 

αντίστοιχων δανειζομένων.

Τα συνθετικά ομόλογα δημιουργούνται με το άνοιγμα θέσεων σε πιστωτικά παράγωγα. Τα 

παράγωγα αυτά είναι  συμφωνίες  ανταλλαγής  συνολικής  απόδοσης  κάποιου πιστωτικού 

προϊόντος,  συμφωνίες  ανταλλαγής  πιστωτικής  διαφοράς  επιτοκίου,  δικαιώματα  επί 

πιστωτικής  διαφοράς  επιτοκίου  και  οι  συμφωνίες  ανταλλαγής  κινδύνου  πτώχευσης.  Εξ 

αυτών, τα πρώτα αντιγράφουν το συνολικό κίνδυνο / απόδοση ενός πιστωτικού προϊόντος 

ενώ τα υπόλοιπα μόνο το πιστωτικό. Ειδικά οι συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου πτώχευσης 

αφορούν τον κίνδυνο πτώχευσης. Η αποτίμηση αυτών των παραγώγων γίνεται με βάση την 

εξίσωση των αναμενομένων χρηματικών ροών που έχουν το ίδιο θεωρητικό οικονομικό 

αποτέλεσμα.  (arbitrage free).  Επίσης,  στην  κατηγορία  των  συνθετικών  ομολόγων 

εντάσσονται  οι  συνθετικές  τιτλοποιήσεις,  δηλαδή  οι  τιτλοποιήσεις  των  οποίων  το 

υποκείμενο  χαρτοφυλάκιο  απαρτίζεται  από  συνθετικά  ομόλογα.  Η  αποτίμηση  των 

συνθετικών τιτλοποιήσεων γίνεται αντίστοιχα με αυτή των δομημένων τιτλοποιήσεων.

Τα  δομημένα  και  συνθετικά  ομόλογα  διαπραγματεύονται  εξω-χρηματιστηριακά.  Τα 

δομημένα ομόλογα και οι τιτλοποιήσεις διατηρούνται συνήθως σε άυλη μορφή σε διεθνείς 

οίκους, όπως η Clearstream και η Euroclear. Τα συνθετικά ομόλογα αποτελούν απαιτήσεις 

και  υποχρεώσεις  στα  βιβλία  των  αντισυμβαλλομένων.  Τα  τελευταία  έτη  μία  στις  τρεις 

εκδόσεις αφορούσε δομημένα ομόλογα ενώ το 10% της ονομαστικής αξίας των εκδόσεων 

αφορούσε επίσης δομημένα ομόλογα.  Συνολικά τα τελευταία 5 έτη εκδόθηκαν 2,8 τρις. 
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Ευρώ σε δομημένα ομόλογα. Επίσης, το 20008 υπήρχαν επενδεδυμένα 8,4 τρις. Ευρώ σε 

ομόλογα τιτλοποιήσεων. Εξ αυτών τα 5 τρις. Ευρώ σχετίζονται με στεγαστικά δάνεια στις 

ΗΠΑ.  Οι  τιμές  των  δομημένων  ομολόγων  δημοσιεύονται  στις  διεθνείς  διατραπεζικές 

αγορές, ως τιμές αγοράς και πώλησης που δίνουν οι ενδιαφερόμενοι διαπραγματευτές. Οι 

τιμές  των  συνθετικών  ομολόγων,  επειδή  δεν  δημοσιεύονται  αλλά  αποστέλλονται 

απευθείας σε πελάτες λόγω επίδρασης του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, παρέχονται από 

ειδικούς  φορείς  που  λαμβάνουν  τιμές  από  ενδιαφερόμενους  διαπραγματευτές,  τις 

επεξεργάζονται και δημοσιεύον το αποτέλεσμα. Ο πιο γνωστό φορέας είναι η εταιρία CMA. 

Οι περισσότεροι δείκτες ομολόγων δεν περιλαμβάνουν δομημένα ή συνθετικά ομόλογα. 

Υπάρχουν όμως πολλές σειρές δεικτών για τα ομόλογα τιτλοποιήσεων. Επίσης, υπάρχουν 

δείκτες για τα συνθετικά ομόλογα. Στον τομέα των δεικτών η πιο γνωστή εταιρεία είναι η 

Markit Group,  που ανήκει  σε ένα σύνολο διεθνών τραπεζών, από τις  μεγαλύτερες στον 

κόσμο. Η Markit δημοσιεύει τους δείκτες CDX, iTraxx, που είναι οι πιο διαδεδομένοι για τα 

συνθετικά ομόλογα, το δείκτη ΑΒΧ που είναι ο πιο διαδεδομένος για τις μη στεγαστικές και 

εταιρικές τιτλοποιήσεις και το δείκτη  iBoxx,  που είναι δείκτης ομολόγων που μπορεί να 

περιλαμβάνει και δομημένα ομόλογα. Ειδικά για τους δείκτες των συνθετικών ομολόγων, 

δημιουργούνται νέοι δείκτες κάθε 6 μήνες που περιέχουν τα πιο εμπορεύσιμα πιστωτικά 

παράγωγα (συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου πτώχευσης) κατά το προηγούμενο εξάμηνο, 

σύμφωνα με ψηφοφορία των μεγάλων διαπραγματευτών.

Τα ομόλογα  τιτλοποιήσεων  και  τα  συνθετικά ομόλογα  διαδραμάτισαν  καταλυτικό  ρόλο 

στην  παρούσα  οικονομική  κρίση.  Η  κρίση  των  κατοικιών  των  ΗΠΑ,  δημιούργησε  πολύ 

μεγαλύτερο αριθμό μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων. Τα δάνεια αυτά, που είχαν 

τιτλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, έπληξαν τα ομόλογα τιτλοποιήσεων καταβαραθρώνοντας 

(και  σε  πολλές  φορές  μηδενίζοντας)  τις  τιμές  τους.  Τα  ομόλογα  αυτά  ήταν  στα  χέρια 

θεσμικών επενδυτών και τραπεζών ανά τον κόσμο. Οι εταιρείες αυτές υπέστησαν συνολικά 

ζημίες άνω των 868 δις. Ευρώ από τις τιτλοποιήσεις και τα συνθετικά ομόλογα. Οι ζημίες 

αυτές είναι τόσο μεγάλες που προκάλεσαν έλλειψη ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά, 

λόγω της δημιουργίας αβεβαιότητας για τη βιωσιμότητα πολλών τραπεζών (διεθνών ή μη), 

μεγάλη  αύξηση  στο  κόστος  χρήματος  και  μεγάλη  πτώση  στα  διεθνή  χρηματιστήρια. 

Παράλληλα  προκάλεσαν  και  κατάρρευση  της  αγοράς  συνθετικών  ομολόγων,  διότι 

αυξήθηκε ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς. Τα 

προβλήματα αυτά προκάλεσαν αλλά και επιτάθηκαν από το γεγονός ότι το 2008 πτώχευσαν 

23  εταιρείες  του  χρηματοοικονομικού  τομέα,  ενώ  αρκετές  εξαναγκάστηκαν  να 

απορροφηθούν από άλλες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν κάποιες από τις  μεγαλύτερες 
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στον κόσμο (AIG, Bear Sterns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Washington Mutual, FNMA, 

FHLMC,  HBOS,  Fortis κα).  Επίσης,  θύμα της κατάστασης αυτής έπεσε και το κράτος της 

Ισλανδίας.  Οι  εταιρείες  λοιπόν  του  χρηματοοικονομικού  κλάδου  αναγκάστηκαν  να 

μειώσουν το δανεισμό των παραγωγικών επιχειρήσεων, λόγω έλλειψης κεφαλαίων, και να 

αυξήσουν τα επιτόκια χορήγησης δανείων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε πρόβλημα 

ρευστότητας σε πολλές επιχειρήσεις, διεθνώς, οι οποίες αναγκάστηκαν να περικόψουν την 

παραγωγή και το προσωπικό τους. Παράλληλα, οι μεγάλες απώλειες των χρηματιστηρίων 

οδήγησε σε επιδείνωση της ψυχολογίας των επενδυτών – καταναλωτών, που οδήγησε  με 

τη σειρά της  στη μείωση της κατανάλωσης.  Επομένως,  το ΑΕΠ μειώθηκε σε παγκόσμιο 

επίπεδο και σήμερα η οικονομία πολλών ισχυρών κρατών βρίσκεται ήδη σε ύφεση.

Επομένως, τα ομόλογα τιτλοποιήσεων και τα συνθετικά ομόλογα αποτέλεσαν το κανάλι 

μέσα από το οποίο διοχετεύθηκε η κρίση των ακινήτων των ΗΠΑ στις διεθνείς αγορές, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η σημερινή διεθνής οικονομική κρίση.
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