
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (M.B.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΘΕΜΑ: “ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κος ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

              ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΜΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Μ 34 / 04) 

 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

Σύνοψη               2    

1ο Κεφάλαιο – Τα Καιρικά Φαινόμενα κι ο Οικονομικός Αντίκτυπος 

                        στις Επιχειρήσεις 

1.1 Οι κλιματολογικές αλλαγές                                                                  3 – 4 

1.2 Αντίκτυπος στην επιχειρηματική δραστηριότητα                                    5 – 6 

2ο Κεφάλαιο – Εισαγωγή στα Παράγωγα Καιρού 

2.1 Τι είναι τα Παράγωγα Καιρού                                                               7 – 9 

2.2 Παράγωγα Καιρού και επιχειρήσεις                                                       9 – 10 

2.3 Ιστορική αναδρομή                                                                              11 

3ο Κεφάλαιο – Υποκείμενοι Δείκτες και Τύποι Παραγώγων Καιρού 

3.1 Οι υποκείμενοι δείκτες των Παραγώγων Καιρού                                    12 – 16 

3.2 Οι τύποι των Παραγώγων Καιρού                                                        17 – 23 

3.3 Εφαρμογές πάνω στα Παράγωγα Καιρού                                              23 – 25 

4ο Κεφάλαιο – Διαπραγμάτευση και Μεγέθη Αγοράς των  

                        Παραγώγων Καιρού 

4.1 Η διαπραγμάτευση των Παραγώγων Καιρού                                          26 – 31 

4.2 Η ανάπτυξη της αγοράς των Παραγώγων Καιρού                                   31 – 34 

5ο Κεφάλαιο – Η τιμολόγηση των Παραγώγων Καιρού 

5.1 Γενικές παρατηρήσεις πάνω στην τιμολόγηση των Παραγώγων Καιρού     35 – 38 

5.2 Η μοντελοποίηση της θερμοκρασίας                                                     39 – 42 

5.3 Οι μέθοδοι τιμολόγησης των Παραγώγων Καιρού                                   42 – 47 

Συμπεράσματα – Σχόλια                                                                           48 

Πηγές                                                                                                    49 – 50 

    

 

 

 

 

 

 

 

 1



ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει μία νέα και συναρπαστική 

κατηγορία χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία 

των χρηματοοικονομικών παραγώγων. Τα καινοτόμα αυτά εργαλεία ονομάζονται 

Παράγωγα Καιρού (Weather Derivatives) και έκαναν την εμφάνιση τους στην 

αμερικανική αγορά το 1997. Μέχρι και σήμερα έχουν εξαπλωθεί σχεδόν σε όλες τις 

μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου, παρουσιάζοντας μία διαχρονικά 

αυξανόμενη ρευστότητα. 

Το θεμελιώδες ερώτημα που προκύπτει είναι το ποια είναι η χρησιμότητα αυτών των 

προϊόντων για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις, γενικότερα. Η απάντηση έγκειται 

στο γεγονός πως τα Παράγωγα Καιρού μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον 

επιχειρηματικό κόσμο, με σκοπό την αντιστάθμιση των κινδύνων που προκύπτουν 

από τις καιρικές μεταβολές. Κάτι τέτοιο καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό εάν λάβει 

κανείς υπόψη του τις σημαντικές μεταβολές που έχουν επέλθει, τα τελευταία χρόνια, 

στο παγκόσμιο κλίμα. 

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: 

 Στο 1ο κεφάλαιο επιχειρείται μία επιγραμματική παρουσίαση των καιρικών 

φαινομένων γενικότερα, καθώς και το πώς αυτά επηρεάζουν τις οικονομικές 

δραστηριότητες. 

 Στο 2ο κεφάλαιο παρέχεται η ευκαιρία στον αναγνώστη να αποκτήσει μία 

πρώτη εικόνα της έννοιας των Παραγώγων Καιρού. 

 Στο 3ο κεφάλαιο θίγονται κρίσιμα επί μέρους ζητήματα, όπως οι υποκείμενοι 

δείκτες καθώς και οι διάφοροι τύποι των Παραγώγων Καιρού. 

 Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος βάσει του οποίου διεξάγεται η 

διαπραγμάτευση των Παραγώγων Καιρού στις οργανωμένες χρηματιστηριακές 

αγορές. Τέλος, παρέχονται πληροφορίες για τα μεγέθη της αγοράς των 

Παραγώγων Καιρού, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Στο 5ο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται μία εκτενής ανάλυση του κρίσιμου 

ζητήματος της τιμολόγησης των Παραγώγων Καιρού. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                             

ΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Ποια είναι η πορεία του κλίματος της Γης; Ποιες μεταβολές συντελούνται στις καιρικές 

συνθήκες; Ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις που οφείλονται στον καιρό; Τα 

ζητήματα αυτά εξετάζονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο που μελετά τη σχέση των 

καιρικών φαινομένων με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 

1.1 Οι κλιματολογικές αλλαγές 

Η μορφή του κλίματος της Γης αποτελούσε αντικείμενο μεταβολών, προερχομένων 

από φυσικά αίτια, εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, οι αλλαγές που έχουν λάβει 

χώρα τα τελευταία εκατό χρόνια είναι ραγδαίες και οφείλονται κυρίως στον 

ανθρώπινο παράγοντα. Τα πιο γνωστά εν λόγω φαινόμενα αποτελούν το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου καθώς και οι εκπομπές των βιομηχανικών ρύπων. Σύμφωνα με την 

Εθνική Ακαδημία Επιστημών των Η.Π.Α. (National Academy of Sciences), η 

θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης έχει αυξηθεί κατά 0,6ο C τον τελευταίο αιώνα 

(Dosi & Moretto, 2001). Παρακάτω παρατίθεται ένα διάγραμμα της διαχρονικής 

μεταβολής της θερμοκρασίας. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
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[ΠΗΓΗ: CANGALIOSI , 2002] 

 

Εν συνεχεία, επιχειρώντας μία ιστορική διαδρομή, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί πως 

το 1992, στη Σύνοδο για το περιβάλλον που έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τα 
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συμμετέχοντα κράτη επιβεβαίωσαν τη θέλησή τους να μειώσουν τους ρύπους του 

φαινομένου του θερμοκηπίου. Το 1997, στο Κιότο της Ιαπωνίας, τέθηκαν οι πρώτοι 

ποσοτικοί στόχοι. Αποφασίστηκε πως τα βιομηχανικά κράτη θα έπρεπε να μειώσουν 

τους εν λόγω ρύπους σε ποσοστό 5% κάτω από τα επίπεδα του 1990. Ωστόσο, στα 

τέλη του 2000, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των Η.Π.Α. G.W. Bush διαφοροποίησε τη 

θέση του ως προς τις δεσμεύσεις των Η.Π.Α. Οι αιτιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

πως «το εν λόγω πρωτόκολλο ήταν ανεπαρκές, αναποτελεσματικό αλλά και άδικο για 

την Αμερική» (Dosi & Moretto, 2001).   

 

Το φαινόμενο El Nino / La Nina 

Το φαινόμενο El Nino / La Nina ορίζεται ως η διάσπαση του συστήματος της 

ωκεάνιας ατμόσφαιρας της τροπικής ζώνης του Ειρηνικού Ωκεανού, η οποία επιφέρει 

σημαντικές μεταβολές στον καιρό και γενικότερα στο παγκόσμιο κλίμα  

(http://www.ncdc.noaa.gov). 

Είναι γεγονός, πως δεν έχει εξαχθεί ακόμη κάποιο επιστημονικό συμπέρασμα που να 

συνδέει την αύξηση της θερμοκρασίας με το φαινόμενο El Nino. Σύμφωνα όμως με 

μια έρευνα ομάδας επιστημόνων, διαπιστώθηκε πως κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου 

El Nino, παρατηρείται μία αύξηση της θερμοκρασίας στην ανατολική – κεντρική ζώνη 

του Ειρηνικού. Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου La Nina, σημειώνεται το 

αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή μία μείωση της θερμοκρασίας στην ίδια περιοχή. Η 

σύγκριση των παραπάνω δεδομένων οδηγεί τους επιστήμονες  στο συμπέρασμα πως 

οι επιδράσεις των δύο αυτών διαμετρικά αντίθετων φαινομένων έχουν έναν σαφή 

αντίκτυπο στις μεταβολές της θερμοκρασίας (Cangaliosi, 2002). 

 

Εν κατακλείδι, θα ήταν σημαντικό να επισημανθεί πως αν και οι προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας χαρακτηρίζονται επιφανειακές, οι 

επιστήμονες συνεχίζουν να πρεσβεύουν δυναμικά την ανάγκη λήψης μέτρων. Κάτι 

τέτοιο καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό εάν λάβουμε υπόψη μας μία αναφορά που 

συνέταξε το 2001 η IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), το 

συμπέρασμα της οποίας καταλήγει πως το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά και μόνο 

περιβαλλοντικό, αλλά και κοινωνικό – οικονομικό. Ειδικότερα, αυτό που παρατηρείται 

σήμερα, είναι μία  πίεση για αύξηση των ασφαλίστρων των ασφαλιστικών 

προγραμμάτων. Παράλληλα, μερικοί τύποι κινδύνων δεν δύνανται να καλυφθούν από 

τις ασφαλιστικές εταιρίες. 
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1.2 Αντίκτυπος στην επιχειρηματική δραστηριότητα 

Είναι γεγονός πως τα καιρικά φαινόμενα καθώς και οι μεταβολές τους έχουν μία σαφή 

επίδραση στις οικονομικές / επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το 

υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α. (U.S. department of Energy) το ένα έβδομο της 

αμερικάνικης οικονομίας υπόκειται σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί Καιρικός 

Κίνδυνος (Weather Risk) (Hull, 2003). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το υπουργείο 

Εμπορείου των Η.Π.Α. (U.S. department of Commerce) το ένα τρίτο των 

αμερικανικών επιχειρήσεων εξαρτάται είτε άμεσα είτε έμμεσα από τον καιρό (πηγή: 

www.guaranteedweather.com) 

Επιχειρώντας μία γενική προσέγγιση, θα μπορούσε να σημειωθεί πως μία επιχείρηση 

εκτίθεται, εξ’ αιτίας των καιρικών φαινομένων, σε δύο είδη κινδύνων: 

• Στον Πρωτοβάθμιο κίνδυνο του περιβάλλοντος, που αφορά στις ζημίες που 

μπορεί να υποστεί άμεσα η επιχείρηση εξ’ αιτίας του περιβάλλοντος και των 

ακραίων μεταβολών του καιρού (π.χ. φυσικές καταστροφές). 

• Στο Δευτεροβάθμιο κίνδυνο του περιβάλλοντος, που αφορά στις συνέπειες, 

συχνά έμμεσες, που υφίσταται η επιχείρηση από την ίδια της τη 

συμπεριφορά (π.χ. αύξηση επιπέδου θερμοκρασίας) (Αγοραστός, 1999). 

Στο σημείο αυτό, θα ήταν σημαντικό να εισαχθούν και ορισμένα ποσοτικά δεδομένα. 

Αρχικά, με τον όρο «φυσική καταστροφή» (Natural Disaster), αναφερόμαστε σε «ένα 

ακραίο γεγονός που έχει προκληθεί από τις δυνάμεις της φύσης, λαμβάνει χώρα σε 

μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και επηρεάζει την κοινωνική και οικονομική 

δραστηριότητα» (Andersen, 2002). 

Προχωρώντας, λοιπόν, στα ποσοτικά στοιχεία, παραθέτουμε τα παρακάτω: 

• Το 1988, η παραγωγή των καρπών σταφυλιού στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., 

που προοριζόταν για παραγωγή οίνου, έπεσε κατά 30%, εξαιτίας του 

υψηλότατου επιπέδου βροχόπτωσης κατά την Άνοιξη (Ευθυμίου, 2002). 

• Το 1992, οι Η.Π.Α. χτυπήθηκαν από τον τυφώνα Andrew, ο οποίος προκάλεσε 

οικονομικές ζημίες ύψους 19 δις $ (Andersen, 2002) 

• Το Δεκέμβριο του 1997 ο Chief Financial Officer της εταιρίας Minnesota Gas 

δήλωσε πως ο ζεστός καιρός θα επιφέρει χαμηλότερα έσοδα για το τέταρτο 

τρίμηνο του εν λόγω έτους (Muller & Grandi, 2000). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι συνεχείς 

κλιματολογικές αλλαγές σε συνδυασμό με τις αρνητικές συνέπειές τους, οδήγησαν τις 

οικονομίες και κυρίως τις ίδιες τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια ικανοποιητικής 

αντιμετώπισης του εν λόγω φαινομένου. 
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Ειδικότερα, θα είχε ενδιαφέρον να σημειωθεί πως η αναφορά  στο φαινόμενο El Nino 

/ La Nina έγινε και για λόγους συμβολικούς. Συγκεκριμένα, το επεισόδιο El Nino του 

χειμώνα του 1997 – 98 ώθησε τις εξελίξεις προς την δημιουργία της αγοράς ενός 

νέου χρηματοοικονομικού προϊόντος, των Παραγώγων Καιρού (Weather 

Derivatives), η ενδελεχής ανάλυση των οποίων ακολουθεί. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΥ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μία εισαγωγική παρουσίαση των Παραγώγων Καιρού  

τέτοια, ώστε να καταφέρει ο αναγνώστης να κατανοήσει άμεσα τη φύση αυτού του 

χρηματοοικονομικού προϊόντος. Επιπροσθέτως, θα παρατεθούν οι διαφορές των 

Παραγώγων Καιρού με άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία, θα γίνει σαφής αναφορά 

των επιχειρηματικών τομέων που μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση τους και 

τέλος, θα δούμε την ιστορική πορεία των Παραγώγων Καιρού από το 1997 μέχρι και 

σήμερα. 

 

2.1 Τι είναι τα Παράγωγα Καιρού 

Η ιστορία των Παραγώγων Καιρού ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν 

και πραγματοποιείται η αναδιάρθρωση των εταιριών παροχής ενέργειας στις Η.Π.Α. Οι 

εν λόγω επιχειρήσεις, όντας αντιμέτωπες με έναν ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό 

αλλά και με μία αβεβαιότητα στη ζήτηση, θέλησαν να δημιουργήσουν εκείνα τα 

αντισταθμιστικά εργαλεία, ώστε να σταθεροποιήσουν τα έσοδα τους. Η αντιστάθμιση 

του κινδύνου που αφορούσε στην τιμή δεν φάνταζε πλέον επαρκής. Το ζητούμενο 

ήταν πια ο κίνδυνος που αφορούσε τον όγκο συναλλαγών (volumetric risk), μιας 

και τα μονοπώλια παρέδιδαν τη θέση τους στις ολοκληρωμένες ανταγωνιστικές 

αγορές (Cao, Li & Wei, 2003). 

Υπάρχει ένας αριθμός αιτιών πίσω από αυτή την ανάπτυξη των Παραγώγων Καιρού, 

σήμερα. Μία εξ’ αυτών είναι η σύγκλιση των κεφαλαιαγορών με την αγορά 

ασφαλειών (insurance markets). Θα μπορούσε να ειπωθεί πως τα Π.Κ. 

παρουσιάζονται ως η λογική συνέχεια της παραπάνω σύγκλισης. 

Γενικά, μπορούμε να πούμε πως ένα Παράγωγο Καιρού είναι ένας νέος τύπος 

συναρπαστικών χρηματοοικονομικών προϊόντων, που αποδίδουν προκαθορισμένες 

πληρωμές, εάν συμβούν προκαθορισμένα καιρικά φαινόμενα (Campbell & 

Diebold, 2001). 

Ένας άλλος ορισμός που, κατά τη γνώμη μου, είναι σαφώς ποιος ολοκληρωμένος 

αναφέρει πως ένα Παράγωγο Καιρού είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ δύο μερών, το 

οποίο προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα λάβει χώρα η πληρωμή (payment), η 

οποία με τη σειρά της βασίζεται σε συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του συμβολαίου (Zeng, 2000). 
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Όσον αφορά, τώρα, του τύπους των παραγώγων που χρησιμοποιούνται ευρέως στην 

αγορά, αυτοί είναι τα swaps / futures και τα options (Σημείωση: Η αναλυτική 

περιγραφή και παρουσίαση των εν λόγω τύπων ακολουθεί στο κεφάλαιο 3). 

Στο σημείο αυτό, επιχειρώντας μία αναλυτικότερη προσέγγιση, μπορούμε να πούμε 

πως οι παράγοντες που θα πρέπει να προσδιοριστούν, ώστε να υπάρξει ένα 

Παράγωγο Καιρού είναι οι εξής: 

 Τύπος Συμβολαίου (π.χ. Swap, Option κτλ.) 

 Περίοδος Συμβολαίου (π.χ. από 1/4/05 έως 31/10/05) 

 Ένας επίσημος μετεωρολογικός σταθμός, τα δεδομένα του οποίου θα 

χρησιμοποιηθούν για το συμβόλαιο. 

 Προσδιορισμός του υποκείμενου  μετεωρολογικού δείκτη 

 Τιμή Εξάσκησης (strike price, S) 

 Το ποσόν tick (K), που θα καθορίζει τη χρηματική αξία της μονάδας του 

υποκείμενου δείκτη. 

 Ασφάλιστρο (premium) 

 

Διαφορές των Παραγώγων Καιρού με άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία 

→ Παράγωγα κλασσικού τύπου 

Τα Παράγωγα Καιρού διαφέρουν από τα κλασσικού τύπου παράγωγα στα εξής 

σημεία: 

• Ανυπαρξία του πρωταρχικού διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού 

προϊόντος (π.χ. μετοχές, δείκτες, ομόλογα κτλ.) 

• Τα Παράγωγα Καιρού δεν δύνανται να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο που 

αντιμετωπίζει η τιμή ενός αγαθού. 

• Τα Παράγωγα Καιρού αντισταθμίζουν εκείνους τους κινδύνους, στους οποίους 

ο καιρός έχει μεγάλη επιρροή. 

Συμπέρασμα: Ο αντικειμενικός σκοπός των  Παραγώγων Καιρού δεν θα μπορούσε να 

είναι η αντιστάθμιση της μεταβολής της τιμής του υποκείμενου προϊόντος, εφόσον 

δεν είναι δυνατόν να δοθεί μία χρηματική αξία στα καιρικά φαινόμενα. Αντιθέτως, τα 

εν λόγω χρηματοοικονομικά εργαλεία στοχεύουν στην αντιστάθμιση εκείνων των 

κινδύνων που θα επηρέαζαν τον όγκο συναλλαγών ή πωλήσεων μίας επιχείρησης. Οι 

κίνδυνοι αυτοί προέρχονται από μία μείωση της ζήτησης εξαιτίας των μεταβολών του 

καιρού (Muller & Grandi, 2000). 
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→ Ασφάλειες 

Οι διαφορές μεταξύ των Παραγώγων Καιρού και των ασφαλειών επικεντρώνονται τα 

εξής: 

• Στα Παράγωγα Καιρού δεν υπάρχει η υποχρέωση απόδειξης των ζημιών που 

ενδεχομένως θα έχει υποστεί η επιχείρηση. 

• Τα Παράγωγα Καιρού παρέχουν τη δυνατότητα αντιστάθμισης ενάντια σε 

καλές καιρικές συνθήκες που λαμβάνουν χώρα σε άλλες τοποθεσίες, στις 

οποίες δραστηριοποιούνται ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και οι οποίες 

επωφελούνται από αυτές τις συνθήκες. 

 

2.2 Παράγωγα Καιρού και Επιχειρήσεις 

Είναι γεγονός πως τα οικονομικά αποτελέσματα πολλών επιχειρήσεων εξαρτώνται είτε 

άμεσα είτα έμμεσα από τις μεταβολές του καιρού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

υπολογισμούς μετεωρολογικών ιδρυμάτων, περισσότερο από το 80% της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας παγκοσμίως, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες 

(Muller & Grandi, 2000). 

Γενικά, οι επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από τα Παράγωγα Καιρού 

επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς: 

 Τομέας διαχείρισης και παροχής ενέργειας. Εδώ, περικλείονται τόσο 

επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας όσο και επιχειρήσεις παραγωγής και 

διανομής πετρελαίου (π.χ. ένας διανομέας πετρελαίου θέρμανσης θα 

μπορούσε, μέσω των Παραγώγων Καιρού να αντισταθμίσει τον κίνδυνο όγκου 

πωλήσεων που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από έναν ήπιο χειμώνα). 

 Αγροτικός Τομέας. Σε αυτή την περίπτωση, ένας αγροτικός φορέας 

χρησιμοποιεί τα Παράγωγα Καιρού ώστε να εξασφαλίσει το εισόδημα, το 

οποίο θα μπορούσε, υποθετικά, να κινδυνεύσει από ένα πολύ κρύο χειμώνα ή 

ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι (καταστροφή σοδειάς). 

 Τομέας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν 

να μειώσουν τη δική τους έκθεση στον κίνδυνο. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαν 

να επενδύσουν σε ένα Παράγωγο Καιρού, με υποκείμενο δείκτη αυτόν της 

βροχόπτωσης και επομένως να εξασφαλίσουν χρήματα σε περίπτωση 

μεγάλων απαιτήσεων εκ μέρους των πελατών τους.  

 Τομέας Λιανικών Πωλήσεων. Εδώ, γίνεται κυρίως αναφορά σε επιχειρήσεις 

που έχουν Super Market. Γίνεται αντιληπτό πως η προσφορά , από μέρους 

των Super Markets, τεράστιας ποικιλίας αγαθών δημιουργεί κινδύνους που 
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σχετίζονται με τις καιρικές μεταβολές. Για παράδειγμα σημειώνονται τα 

τρόφιμα. Επομένως, μέσω της επένδυσης σε Παράγωγα Καιρού παρέχεται σε 

αυτές τις επιχειρήσεις μία σημαντική δυνατότητα αντιστάθμισης του 

παραπάνω κινδύνου.     

 Κατασκευαστικός Τομέας. Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις υπόκεινται κυρίως 

στον καιρικό κίνδυνο, με την έννοια του ότι μία ξαφνική μεταβολή του καιρού 

δύναται είτε να αυξήσει το κόστος κάποιου έργου είτε ακόμη χειρότερα να 

προκαλέσει ζημίες σε αυτό καθ’ αυτό το έργο. 

 Τουριστικός Τομέας. Είναι φυσικό πως ένα καλοκαίρι που θα χαρακτηρίζεται 

από ψυχρό καιρό, θα προκαλέσει μεγάλες ζημίες στις τουριστικές επιχειρήσεις, 

εξαιτίας της πτώσης των εσόδων. Τα Παράγωγα Καιρού δίνουν της ευκαιρία 

διαχείρισης αυτού του κινδύνου από μέρους των επιχειρήσεων.  

Ο τομέας εκείνος που καταλαμβάνει την πρώτη θέση επένδυσης σε Π.Κ. είναι,  

σαφώς, ο ενεργειακός τομέας. Στο παρακάτω γράφημα διαφαίνεται η συμμετοχή του 

κάθε τομέα. 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ Π.Κ. ΤΟ 2001 ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 
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[ΠΗΓΗ: CAO & WEI, 2001] 
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2.3 Ιστορική Αναδρομή 

Επιχειρώντας μία προσέγγιση στην ιστορική πορεία των Παράγωγα Καιρού, θα 

μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στα εξής σημαντικά σημεία – σταθμούς: 

• Σεπτέμβριος 1997: Οι αμερικανικές εταιρίες Enron και Koch συνάπτουν το 

πρώτο συμβόλαιο (swap). Το συμβόλαιο είχε ως υποκείμενο δείκτη τη 

θερμοκρασία. 

• Χειμώνας 1997: Το φαινόμενο El Nino έχει ισχυρότατο αντίκτυπο στην 

αμερικανική οικονομία. Όπως έχει προαναφερθεί, το εν λόγω φαινόμενο 

αποτελεί το ορόσημο για την πλήρη ανάπτυξη οργανωμένης αγοράς που θα 

αφορά τα Παράγωγα Καιρού. 

• Σεπτέμβριος 1998: Λαμβάνει χώρα το πρώτο Παράγωγο Καιρού που αφορά 

μη αμερικάνικη επιχείρηση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία επιχείρηση από τη 

Σκοτία, την Hydro, η οποία ήρθε σε συμφωνία με την Enron. 

• Ιούνιος 1999: Ιδρύεται η Weather Risk Management Association (W.R.M.A.). 

• Σεπτέμβριος 1999: Το Chicago Mercantile Exchange (C.M.E.) δημιουργεί την 

πρώτη οργανωμένη αγορά.  

• Δεκέμβριος 1999: Δημιουργείται το πρώτο ηλεκτρονικό χρηματιστήριο για 

Παράγωγα Καιρού. Πρωτεργάτες είναι η I – Wex και το London International 

Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) 

• Ιούλιος 2001: Το LIFFE δημιουργεί τους πρώτους τρεις ευρωπαϊκούς 

μετεωρολογικούς δείκτες (Βερολίνο, Λονδίνο, Παρίσι). 

• 2004: Η συνολική αξία των συμβολαίων άγγιζε το ποσό των 4,5 δις $ ( Cao & 

Wei 2001), (Ku, 2001). 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙΡΟΥ 

 

Ο στόχος του 3ου κεφαλαίου είναι να γίνει μία παρουσίαση των επί μέρους στοιχείων 

που απαρτίζουν τα Παράγωγα Καιρού. Ποιοι είναι οι υποκείμενοι δείκτες που 

αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό και τη σύνθεση ενός συμβολαίου; Ποιοι τύποι 

παραγώγων χρησιμοποιούνται ευρέως στην χρηματιστηριακή αγορά; Τα παραπάνω 

ερωτήματα θα απαντηθούν παρακάτω. Εν κατακλείδι, θα παρατεθούν, στο τέλος του 

κεφαλαίου, συγκεκριμένα ποσοτικά παραδείγματα για την πληρέστερη και σαφέστερη 

κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των Παραγώγων Καιρού. 

 

3.1 Οι υποκείμενοι δείκτες των Παραγώγων Καιρού 

Τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων επηρεάζονται από τον καιρό με 

ποικίλους τρόπους. Συγκεκριμένα, πολλών ειδών καιρικά φαινόμενα δύνανται να 

επηρεάσουν την πορεία μίας επιχείρησης, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο διεξάγει 

αυτή εργασίες. Τέτοια φαινόμενα θα μπορούσαν να είναι η μεταβολή της 

θερμοκρασίας, το ύψος της βροχόπτωσης, της χιονόπτωσης κτλ. 

Για τους παραπάνω λόγους, οι υποκείμενοι μετεωρολογικοί δείκτες βάσει των οποίων 

καταρτίζεται ένα Παράγωγο Καιρού καλύπτουν μία ευρεία γκάμα καιρικών 

φαινομένων. Οι εν λόγω δείκτες επικεντρώνονται παρακάτω ως εξής: 

 Δείκτες Θερμοκρασίας (HDDs & CDDs) 

 Δείκτες Βροχόπτωσης: Ο υποκείμενος δείκτης συνίσταται από το επίπεδο 

βροχόπτωσης για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.  

 Δείκτες Χιονόπτωσης: Ο υποκείμενος δείκτης συνίσταται από το επίπεδο 

χιονόπτωσης για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 

 Δείκτες Υγρασίας: Ο υποκείμενος δείκτης συνίσταται από το επίπεδο 

υγρασίας για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 

 Δείκτες Έντασης Ανέμων: Ο υποκείμενος δείκτης είναι η ταχύτητα των 

ανέμων (π.χ. μία ακτοπλοϊκή επιχείρηση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο των  

ανέμων με μεγάλη ένταση, αγοράζοντας ένα call option με τη συμφωνία 

είσπραξης ενός ποσού εάν για δύο ημέρες οι άνεμοι θα βρίσκονται πάνω από 

ένα προκαθορισμένο επίπεδο έντασης).    
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 Συνδυασμοί των παραπάνω Δεικτών: Δυνατότητα ύπαρξης δύο 

υποκείμενων δεικτών σε ένα συμβόλαιο (www.guaranteedweather.com) 

(Ευθυμίου, 2002) 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως η παρούσα εργασία θα μελετήσει μόνο 

τους δείκτες θερμοκρασίας, γιατί αποτελούν τον υποκείμενο δείκτη στη μεγάλη 

πλειοψηφία των συμβολαίων. 

 

Στα παρακάτω γραφήματα διαφαίνεται η ποσοστιαία κατανομή των 

διαπραγματεύσιμων δεικτών, τόσο σε αριθμό συμβολαίων όσο και σε ονομαστική 

χρηματική αξία, για την περίοδο 1998 – 2001 σε παγκόσμιο επίπεδο. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3 –  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ 
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[ΠΗΓΗ: CAO, LI, WEI, 2003] 

 

 13

http://www.guaranteedweather.com/


Οι Δείκτες Θερμοκρασίας 

Όσον αφορά στους δείκτες θερμοκρασίας, οι κύριες μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται και βάσει των οποίων συνάπτονται τα συμβόλαια των Παραγώγων 

Καιρού είναι οι επονομαζόμενες Heating Degree Days (HDDs) και Cooling 

Degree Days (CDDs). Για τον υπολογισμό των εν λόγω μεταβλητών απαιτείται η 

μέτρηση της μέσης θερμοκρασίας για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

(Muller & Grandi, 2000). 

 

Στο σημείο αυτό, προτού συνεχιστεί η παρουσίαση των δεικτών θερμοκρασίας, είναι 

σημαντικό να αποδοθούν κάποιοι ορισμοί, μιας και έγινε λόγος τόσο για μέση 

θερμοκρασία όσο και για HDDs και CDDs.  

Παρατίθενται, λοιπόν, τα εξής: 

 

→ Ορισμός μέσης θερμοκρασίας  

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που παρέχει ένας συγκεκριμένος μετεωρολογικός 

σταθμός, η μέση θερμοκρασία (Τ) της ημέρας i ορίζεται ως εξής:  

Ti = 
2

minmax
ii TT +

, όπου Ti
max = μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία     

                Ti
min = ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία (Alaton, Djehiche & 

Stillberger, 2002) 

 

 → Ορισμός των HDDs & CDDs 

Υποθέτοντας πως η μέση θερμοκρασία (T) της ημέρας i είναι Τi, δημιουργούνται οι 

εξής τύποι: 

HDDi = max{65oF - Τi, 0} = max{18oC - Τi, 0} 

      & 

CDDi = max{Τi – 65oF, 0} = max{Τi – 18oC, 0} (Alaton, Djehiche & Stillberger, 2002) 

 

 

 

Παρακάτω, παρατίθεται ένα διάγραμμα που διευκολύνει την κατανόηση του 

καθορισμού και της λειτουργίας των μεταβλητών HDD και CDD. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ HDDs ΚΑΙ CDDs 

 CDD 
Θερμοκρασία  
 (T) HDD 
    
 
 65  oF  
 
 
 
 
 
 

Χρόνος (t) 
 

[ΠΗΓΗ: MULLER & GRANDI, 2000] 

 

Μία παρατήρηση που θα πρέπει να καταγραφεί είναι πως το ύψος των HDDs ή CDDs, 

για μία συγκεκριμένη ημέρα, αφορά στο αριθμό των βαθμών όπου η θερμοκρασία 

αποκλίνει από ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Το συγκεκριμένο προκαθορισμένο 

επίπεδο θερμοκρασίας, το οποίο έχει προκύψει έπειτα από μελέτες στα πλαίσια της 

αμερικάνικης οικονομίας και βιομηχανίας, βρίσκεται στους 65οF (περίπου 18οC). Ο 

λόγος για τον οποίο προέκυψε αυτή η θερμοκρασία (65οF ή 18οC) έγκειται στο 

γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί πως κάτω από αυτό το επίπεδο, οι καταναλωτές 

παρουσιάζουν την τάση να ξοδεύουν περισσότερη ενέργεια με σκοπό να ζεστάνουν 

το σπίτι τους. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η θερμοκρασία είναι πάνω από 

τους 65οF, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια για να δροσιστούν οι διάφοροι 

χώροι (Alaton, Djehiche & Stillberger, 2002) και (Cao, Li & Wei, 2003). 

Γενικά, ο κανόνας που ισχύει είναι πως τα HDDs μετρούν την απόκλιση από την μέση 

θερμοκρασία των μηνών του χειμώνα. Ομοίως, τα CDDs μετρούν την απόκλιση από 

την αντίστοιχη θερμοκρασία των καλοκαιρινών μηνών. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως 

τα Παράγωγα Καιρού με βάση τα HDDs παρέχουν χρηματοοικονομική προστασία στις 

επιχειρήσεις (επενδυτές) από απρόσμενα ήπιους χειμώνες. Αντιθέτως, τα Παράγωγα 

Καιρού με βάση τα CDDs αντισταθμίζουν τον κίνδυνο των επιχειρήσεων που μπορεί 

να προέλθει από υπερβολικά δροσερά καλοκαίρια. 

Στο σημείο αυτό και για να γίνει πιο κατανοητός ο υπολογισμός των HDDs & CDDs 

παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας, που περιέχει πραγματικά δεδομένα 
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θερμοκρασιών του χρονικού διαστήματος από 6 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2002 και που 

αφορούν το Διεθνές Αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

  Θερμοκρασίες (οF)   HDDs CDDs 
Ημέρα Μέγιστη Ελάχιστη Μ.Ο. Ημερήσια Αθροιστικά Ημερήσια Αθροιστικά

6/6 77 59 68,0 0,0 0,0 3,0 3,0 
7/6 69 57 63,0 2,0 2,0 0,0 3,0 
8/6 69 55 62,0 3,0 5,0 0,0 3,0 
9/6 85 57 71,0 0,0 5,0 6,0 9,0 
10/6 78 65 71,5 0,0 5,0 6,5 15,5 
11/6 92 64 78,0 0,0 5,0 13,0 28,5 
12/6 90 60 75,0 0,0 5,0 10,0 38,5 
13/6 66 57 61,5 3,5 8,5 0,0 38,5 
14/6 61 56 58,5 6,5 15,0 0,0 38,5 
15/6 63 55 59,0 6,0 21,0 0,0 38,5 
16/6 79 61 70,0 0,0 21,0 5,0 43,5 
17/6 78 63 70,5 0,0 21,0 5,5 49,0 

 

[ΠΗΓΗ: CAO, LI, WEI, 2003] 

 

Η περίπτωση του Chicago Mercantile Exchange (C.M.E.)  

Στο C.M.E., η περίοδος των HDDs περιλαμβάνει τους μήνες του χειμώνα και 

συγκεκριμένα από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο. Παρόμοια, η περίοδος των CDDs 

περιλαμβάνει τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικότερα από τον Μάιο μέχρι και το 

Σεπτέμβριο (αναλυτική παρουσίαση στην ενότητα 4.1). 

Τα περισσότερα συμβόλαια είναι γραμμένα πάνω στην αθροιστική θερμοκρασία των 

HDDs ή CDDs και αφορούν είτε μόνο το χρονικό διάστημα μόνο ενός μηνός είτε μίας 

ολόκληρης περιόδου. Για παράδειγμα, στο C.M.E., όλα τα συμβόλαια αφορούν 

αποκλειστικά μηνιαίες περιόδους και είναι γραμμένα πάνω στην αθροιστική 

θερμοκρασία (cumulative temperature) [βλ. πίνακα] των HDDs και CDDs. 

Εν κατακλείδι και εφόσον γίνεται λόγος για αθροιστική θερμοκρασία, κρίνεται 

αναγκαίο να σημειωθούν και οι εξής τύποι: 

→ Η αθροιστική θερμοκρασία σε βαθμούς HDDs για διάστημα n ημερών είναι: 

Hn =  ∑
=

n

i
iHDD

1

→ H αθροιστική θερμοκρασία σε βαθμούς CDDs για διάστημα n ημερών είναι: 

Cn =  ∑
=

n

i
iCDD

1
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3.2 Οι τύποι των Παραγώγων Καιρού 

Η κοινή παραδοχή που αφορά τα Παράγωγα Καιρού είναι πως υφίστανται δύο 

διαφορετικοί τύποι παραγώγων που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγορά: 

• Swaps / futures  

• Options (calls, puts & collars) 

 

Παρακάτω, ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προαναφερθέντων τύπων. 

 

Swaps 

Γενικά, τα Swaps είναι διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά συμβόλαια σύμφωνα με 

τα οποία δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν πληρωμές για ένα 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Στα περισσότερα συμβόλαια τέτοιου τύπου, οι 

πληρωμές (payments) λαμβάνουν χώρα μεταξύ των δύο αυτών μερών, όπου το ένα 

μέρος αποδίδει ένα σταθερό ποσό (αγοραστής) και το άλλο μέρος ένα μεταβλητό 

ποσό (πωλητής).  

Όσον αφορά, τώρα, τα Παράγωγα Καιρού τύπου Swap, τα δύο αντισυμβαλλόμενα 

μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν πληρωμές, βάσει του αποτελέσματος ενός 

προκαθορισμένου μετεωρολογικού φαινομένου. Στην περίπτωση των Swaps δεν 

υπάρχει ένα σταθερό ασφάλιστρο (σε αντίθεση με τα Options) που αποδίδει το ένα 

μέρος στο άλλο. Οι πληρωμές συντελούνται όταν ο μετεωρολογικός δείκτης (HDDs ή 

CDDs) είναι διαφορετικός από την τιμή εξάσκησης (strike price) του συμβολαίου (van 

Asseldonk, 2003). 

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πληρωμής καθορίζεται ως εξής: 

P = k (W – S), όπου P = πληρωμή, k = ποσόν tick, W = HDDs ή CDDs, S = τιμή 

εξάσκησης. Παραπάνω αναφέρθηκε πως ο αγοραστής αποδίδει ένα σταθερό ποσό. Το 

σταθερό αυτό ποσό είναι ίσο με S. Αντιθέτως, ο πωλητής αποδίδει ένα μεταβλητό 

ποσό που είναι ίσο με το W. Επομένως υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 

• W > S: Ο αγοραστής εισπράττει ποσό ίσο με k (W – S) 

• W < S: Ο πωλητής εισπράττει ποσό ίσο με k (W – S) (Zeng, 2000) 

Αναφέρεται , πως στα περισσότερα Παράγωγα Καιρού ορίζεται ένα ανώτατο όριο 

πληρωμής (σε HDDs ή CDDs). Εν ολίγοις, τίθεται περιορισμός ως προς τα δυνητικά 

χρήματα που θα μπορούσε να λάβει το ένα από τα δύο μέρη (Alaton, Djehiche & 

Stillberger, 2002). 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως αυτό που χαρακτηρίζει τα 

Παράγωγα Καιρού τύπου Swap  είναι η ύπαρξη μόνο μίας  ημερομηνίας όπου μπορεί 
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να συντελεστεί η ανταλλαγή πληρωμών, σε αντίθεση με τα συνήθη συμβόλαια Swap 

(σε μετοχές, σε ομόλογα κτλ.). Επομένως, θα μπορούσε να ειπωθεί πως τα 

Παράγωγα Καιρού τύπου Swap λειτουργούν όπως και τα Forwards (Alaton, Djehiche 

& Stillberger, 2002). 

Εν κατακλείδι αναφέρονται και κάποια άλλα στοιχεία για τα Swaps, όπως το ότι η  

διάρκεια των συμβολαίων είναι είτε μηνιαία είτε αφορά μία ολόκληρη χρονική περίοδο 

(π.χ. από τον Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο). Επίσης, ο περιορισμός του επιπέδου 

πληρωμής καθορίζεται συνήθως στους 200 βαθμούς HDDs ή CDDs απόκλισης από το 

επίπεδο εξάσκησης (Alaton, Djehiche & Stillberger, 2002). 

 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η φιλοσοφία των Swaps, παρατίθενται δύο 

διαγράμματα, στα οποία διαφαίνεται σχηματικά ο μηχανισμός λειτουργίας του εν 

λόγω τύπου Παραγώγου Καιρού. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ SWAPS 

 

a)  b)  
4    4 

 
 

0   0  
 
 

- 4 
 - 4 

  0      2      4      6      8     10 
 0      2      4      6      8      10 
  

[ΠΗΓΗ: JEWSON, CABALLERO, 2003] 

 

Στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται η τελική τιμή του υποκείμενου μετεωρολογικού 

δείκτη (HDDs ή CDDs), ενώ στον κάθετο άξονα φαίνεται το πληρωθέν ποσό του ενός 

αντισυμβαλλόμενου στον άλλο. 

a) Εδώ, πρόκειται για την περίπτωση ενός συμβολαίου χωρίς περιορισμό στην 

πληρωμή. Η τιμή εξάσκησης είναι πέντε (5) και το ποσό tick (η κλίση της 

γραμμής) είναι ένα (1). 

b) Σε αυτή την περίπτωση, το συμβόλαιο έχει τα ίδια στοιχεία με το 

προηγούμενο. Υπάρχει, όμως, περιορισμός στην πληρωμή που είναι στο ± 4. 

(Jewson, Caballero, 2003). 
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→ Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Swaps 

Πλεονεκτήματα 

• Τα Swaps εγγυώνται τα έσοδα στο σημείο εξάσκησης και γι’ αυτό 

συμπεραίνεται πως παρέχουν εισοδηματική σταθερότητα. 

• Τα Swaps είναι απλά και ευκολονόητα στη χρήση τους. 

• Στα Swaps υπάρχει απουσία πληρωμής ασφαλίστρου στην αρχή του 

συμβολαίου 

 

Μειονεκτήματα 

• Έλλειψη ελαστικότητας και ευελιξίας (Mc Kay, 2000) 

 

Options (Δικαιώματα Προαίρεσης) 

Τα Παράγωγα Καιρού τύπου Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Options) διακρίνονται σε Put 

Options και σε Call Options. Επίσης, υφίσταται και ένας τρίτος τύπος Δικαιωμάτων 

Προαίρεσης, τα Collars (επιγραμματική αναφορά). Η ανάλυση και παρουσίαση των 

εν λόγω τύπων ακολουθεί. 

 

→ Call Options 

Ένα συμβόλαιο τύπου Call, περιλαμβάνει δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη: έναν 

αγοραστή και έναν πωλητή. Ομοίως με την περίπτωση των Swaps, συμφωνείται και 

σε αυτού του τύπου τα παράγωγα τόσο η χρονική περίοδος του συμβολαίου όσο και 

ο υποκείμενος μετεωρολογικός δείκτης (Δείκτες Θερμοκρασίας, HDDs ή CDDs). Εν 

συνεχεία, στην αρχή της ισχύς του συμβολαίου, ο πωλητής λαμβάνει ένα ποσό σε 

μορφή ασφαλίστρου (premium) από τον αγοραστή. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθούν και τα πιθανά σενάρια ως προς την 

πορεία του συμβολαίου. Συγκεκριμένα, εάν υποτεθεί πως W = HDDs ή CDDs, k = 

ποσόν tick και S = τιμή άσκησης, τότε η πιθανή εξέλιξη του συμβολαίου λαμβάνει τις 

εξής μορφές: 

• Εάν HDDs ή CDDs > S, ο πωλητής θα πληρώσει στον αγοραστή ένα ποσό που 

ισούται με P = k (W – S). 

• Εάν HDDs ή CDDs < S, ο αγοραστής δεν εισπράττει κανένα χρηματικό ποσό. 

Αντιθέτως, ο μοναδικός κερδισμένος είναι ο πωλητής που έχει εισπράξει 

εξαρχής το ασφάλιστρο (Zeng, 2000). 
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→ Put Options 

Ένα συμβόλαιο τύπου Put συγκεντρώνει τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά με αυτά 

ενός συμβολαίου Call. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι, σε αντίθεση με τα Call 

Options, η επιχείρηση που επενδύει στα Put Options επιθυμεί να αντισταθμίσει 

τους κινδύνους από μία πιθανή απόκλιση των HDDs ή CDDs προς τα κάτω σε σχέση 

με την τιμή εξάσκησης. Συγκεκριμένα, τα πιθανά σενάρια κατάληξης ενός Put Option 

έχουν ως εξής: 

• Εάν HDDs ή CDDs < S, ο πωλητής θα πληρώσει στον αγοραστή ένα ποσό που 

ισούται με P = k (S – W). 

• Εάν HDDs ή CDDs > S, ο αγοραστής εισπράττει μηδενικό ποσό και το μόνο 

αντισυμβαλλόμενο μέρος που θα έχει εισπράξει χρήματα θα είναι ο πωλητής 

(ασφάλιστρο) (Zeng, 2000). 

Παρακάτω, ακολουθεί μία διαγραμματική απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας των 

Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Options). Ειδικότερα, διαφαίνεται στο διάγραμμα η πορεία 

των πληρωμών μεταξύ των δύο αντισυμβαλλόμενων μερών. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ PUT & CALL 

Πληρωμή ($) 
             300000 Call 
  Put 
 
             200000    
 
             
             100000 
              
                   
  
 0  
 
 0             20             40            60             80            100 
 
                                                 Μετεωρολογικός Δείκτης 

 

[ΠΗΓΗ: ZENG, 2000] 

 

Στο εν λόγω διάγραμμα, ο οριζόντιος άξονας παρουσιάζει τον υποκείμενο 

μετεωρολογικό δείκτη (HDDs ή CDDs), ενώ ο κάθετος άξονας δείχνει τις πληρωμές 

(payments). Στην προκειμένη περίπτωση, η τιμή εξάσκησης έχει καθοριστεί να είναι 

ίση με S = 30 HDDs ή CDDs. 
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Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί πως, όπως και στην περίπτωση των 

συμβολαίων Swap, υφίσταται και σε αυτή την περίπτωση περιορισμός στα δυνητικά 

χρήματα που θα μπορούσε να λάβει ο αγοραστής ενός Δικαιώματος Προαίρεσης 

(Option). Για παράδειγμα, αναφέρεται πως ένα τυπικό συμβόλαιο παρέχει ένα ποσό 

tick ίσο με 5.000$ ανά HDD ή CDD με μία μέγιστη δυνατή πληρωμή ίση με 2 εκ. $. 

Δηλαδή, ακόμη και αν οι μεταβλητές HDD ή CDD παρουσιάσουν μία εξαιρετικά 

μεγάλη απόκλιση από την τιμή εξάσκησης (S), η οποία θα ανεβάζει το ποσό 

πληρωμής πάνω από τα 2 εκ. $, η πληρωμή που τελικά θα λάβει χώρα θα ισούται με 

2 εκ. $. (Muller & Grandi, 2000). 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η παραπάνω συνθήκη. Τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται είναι: το ποσόν tick (k) καθορίζεται σε 5.000$, η μέγιστη δυνατή 

πληρωμή σε 340.000 $ (χάριν ευκολίας) και η τιμή άσκησης (S) σε 30. Επομένως, εάν 

προκύψει W = 100, τότε ο αγοραστής ενός call option θα έπρεπε να εισπράξει P = 

k (W – S) = 350.000$. Επειδή, όμως, υφίσταται ο παραπάνω περιορισμός, θα 

εισπράξει τελικά 340.000$. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ CALL OPTION ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
 
Πληρωμή ($) 
           340.000 CALL OPTION 
 
           300.000 
 
 
           200.000 
          
 
           100.000 
 
 
                  0 
 

                 0           20           40           60             80            100 
 

                        Μετεωρολογικός Δείκτης 
 

 

→ Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Options) 

Πλεονεκτήματα 

• Παρέχουν επιπρόσθετη ευελιξία π.χ. προσδιορισμός ποσού tick και τιμής 

εξάσκησης 
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Μειονεκτήματα 

• Ακριβότερα από τα Swaps (με την έννοια πως απαιτείται μία αρχική πληρωμή 

ασφαλίστρου σε αντίθεση με τα Swaps). 

• Απαιτείται αρχική καλή ρευστότητα για την πληρωμή του ασφαλίστρου (Mc 

Kay, 2000). 

 

Εν κατακλείδι, παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος συμπυκνώνει με λιτό και 

ευκολονόητο τρόπο τα συμπεράσματα που προαναφέρθηκαν, ως προς τα Call & Put 

Options. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Τύπος Option Προστασία από … Εξασκείται όταν Πληρωμή 
HDD Call ...ιδιαιτέρως κρύους χειμώνες HDD > S k(HDD - S) 
HDD Put ...ιδιαιτέρως θερμούς χειμώνες HDD < S k(S - HDD) 
CDD Call ...ιδιαιτέρως ζεστά καλοκαίρια CDD > S k(CDD - S) 
CDD Put ...ιδιαιτέρως  δροσερά καλοκαίρια CDD < S k(S - CDD) 

 

[ΠΗΓΗ: MULLER & GRANDI, 2000] 

 

Collars  

Ένα συμβόλαιο τύπου Collar, θα μπορούσε να θεωρηθεί πως ως ένας συνδυασμός 

Δικαιωμάτων Προαίρεσης, ενός Put Option και ενός Call Option, όπου οι δύο τιμές 

εξάσκησης δεν ισούνται μεταξύ τους. Παράλληλα, θα μπορούσε να συγκριθεί και με 

ένα Swap στο οποίο θα υφίσταται μία ουδέτερη ζώνη μέσα στην οποία δεν θα 

λαμβάνει χώρα καμία πληρωμή. Επομένως, ένα Collar συνδυάζει τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα των δύο παραπάνω τύπων Παραγώγων Καιρού. Γενικά, θα 

μπορούσε να ειπωθεί πως ένα Collar χρησιμεύει για την προστασία εναντίον ακραίων 

αποκλίσεων από την τιμή εξάσκησης και από τις δυο πλευρές (αρνητικές και θετικές) 

(Mc Kay, 2000). 

 

[Σημείωση: Καθίσταται αναγκαίο να γίνει μία περαιτέρω επεξήγηση του ποσού tick 

μιας και έχει αναφερθεί ως όρος αρκετές φορές. Συγκεκριμένα, όπως έχει σημειωθεί 

και παραπάνω το ποσό tick καθορίζει την χρηματική αξία που λαμβάνει ο υποκείμενος 

μετεωρολογικός δείκτης (π.χ. 1HDD = 5.000$). Το σημαντικότερο όμως ερώτημα 

είναι το πώς καθορίζεται το ύψος του ποσού tick. Η απάντηση βρίσκεται στην έννοια 

της ανάλυσης ευαισθησίας. Αναλυτικότερα, εάν το ποσό tick καθοριστεί για μία 

επιχείρηση στα 4.000$, τότε το συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί είναι πως 

τα έσοδα αυτής της επιχείρησης μεταβάλλονται κατά 4.000$ όταν οι μεταβλητές της 
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θερμοκρασίας (HDDs & CDDs) μεταβάλλονται κατά μία μονάδα (Cao, Li & Wei, 

2003)]. 

 

3.3 Εφαρμογές πάνω στα Παράγωγα Καιρού 

Στην ενότητα 3.3 περιλαμβάνονται ποσοτικές εφαρμογές που αποσκοπούν στην 

καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας και 

διαπραγμάτευσης των Παραγώγων Καιρού. Η σειρά με την οποία θα παρατεθούν οι 

διάφορες εφαρμογές είναι κλιμακούμενης πολυπλοκότητας. Συγκεκριμένα, ενώ το 

πρώτο παράδειγμα είναι εντελώς απλουστευμένο, τα υπόλοιπα περιέχουν όλα εκείνα 

τα στοιχεία που θα μπορούσαν να παρουσιάσουν τις εξεταζόμενες περιπτώσεις ως 

πραγματικές. 

 

1η Εφαρμογή 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όσον αφορά τα Παράγωγα Καιρού, τα Swaps λειτουργούν 

όπως και τα Forwards. Επομένως, ο αγοραστής ενός Swap (αποδίδει σταθερό ποσό, 

δηλ. το S) προσδοκά σε μία προς τα πάνω κίνηση του μετεωρολογικού δείκτη (HDDs 

ή CDDs). Αντιθέτως, ο πωλητής θεωρεί πως ο μετεωρολογικός δείκτης θα κινηθεί 

προς τα κάτω. Ως εκ τούτου, οι διαφορετικές προσδοκίες των δύο μερών μπορούν να 

συναντηθούν με τη χρήση ενός Swap. 

Παράδειγμα 

Ένα συμβόλαιο τύπου Swap, έπειτα από διαπραγμάτευση, περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους όρους: 

• Τιμή εξάσκησης (S): 1.390 HDDs 

• Tick (k): 9.000$ / HDD 

Εάν υποτεθεί πως οι πραγματικοί βαθμοί HDD, για την εξεταζόμενη περίοδο, ήταν 

1.450, τότε το αποτέλεσμα θα είχε ως εξής: 

(HDDπραγματικό – S) x k = (1.450 – 1.390) x 9000 = 540.000$ 

Τα 540.000$ αντιπροσωπεύουν το ποσό που θα πληρώσει ο πωλητής (μεταβλητό 

ποσό) στον αγοραστή (σταθερό ποσό) (Mc Kay, 2000). 

 

Όσον αφορά τα Put Option, αυτά χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που επιθυμούν 

να αντισταθμίσουν τους κινδύνους που δημιουργούνται από μία προς τα κάτω κίνηση 

του μετεωρολογικού δείκτη. Για παράδειγμα, μία τουριστική επιχείρηση (ξενοδοχείο), 

εξαιτίας ενός ενδεχόμενου ψυχρού καλοκαιριού, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μείωσης 
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εσόδων. Μέσω, όμως, της επένδυσης σε Παράγωγα Καιρού, ο εν λόγω κίνδυνος 

μπορεί να αντιμετωπιστεί.  

Παράδειγμα 

Έστω ότι μία επιχείρηση αγοράζει ένα συμβόλαιο τύπου Put Option, το οποίο έχει 

τους παρακάτω όρους: 

• Τιμή εξάσκησης (S): 3.150$ / CDD 

• Tick: 20.000$ / CDD 

• Ασφάλιστρο (premium): 400.000$ 

Εάν υποτεθεί πως οι πραγματικοί βαθμοί CDD ήταν 3.100, τότε το συνολικό ύψος της 

πληρωμής που εισπράττει η επιχείρηση είναι: 

P = (S – CDDπραγματικό) x k = (3.150 – 3.100) x 20.000 = 1.000.000$ 

Επομένως, το συνολικό όφελος που θα έχει η επιχείρηση ανέρχεται στο ποσό των 

1.000.00 – 400.000 (ασφάλιστρο) = 600.000$  (Mc Kay, 2000). 

 

2η Εφαρμογή (Swap) 

Η επιχείρηση XYZ (αγοραστής) συμφωνεί να πληρώσει στην επιχείρηση ABC 

(πωλητής) ένα σταθερό ποσό (S = 1.000HDDs) και σε αντάλλαγμα να λάβει ένα 

μεταβλητό ποσό, το οποίο θα προκύψει από την πραγματική αθροιστική θερμοκρασία 

σε βαθμούς HDD κατά τον Ιανουάριο του 2005. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται 

τα απαιτούμενα στοιχεία: 

 

 HDD Swap 
Τοποθεσία Αεροδρόμιο La Guardia, Νέα Υόρκη 
Χρονική περίοδος  1 - 31 Ιανουαρίου 2005 
Tick (k) 5.000$ / HDD 
Τιμή άσκησης (S) 1.000 HDDs 

 

Οι πραγματικοί βαθμοί HDD που προέκυψαν για το χρονικό διάστημα του Ιανουαρίου 

2005 ήταν 956 HDDs. Επομένως, το συνολικό ποσό που θα εισπράξει ο αγοραστής 

καθορίζεται ως εξής: 

P = (HDDπραγματικό – S) x k = (956 – 1.000) x 5.000 = -220.000$ 

Άρα, ο αγοραστής θα καταβάλλει, τελικά, στον πωλητή ποσό ίσο με 220.000$ (Cao, 

Wei, 1999). 
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3η Εφαρμογή (Call Option) 

Η επιχείρηση ΑΒΓ αγοράζει ένα Call Option σε CDDs, το οποίο παρουσιάζει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 

  CDD Call Option 
Τοποθεσία Αεροδρόμιο O' Hare, Σικάγο 
Χρονική περίοδος  1 - 31 Μαΐου 2005 
Tick (k) 5.000$ / CDD 
Τιμή άσκησης (S) 190 CDDs 
Ασφάλιστρο (premium) 15.000$ 

 

Οι πραγματικοί βαθμοί CDD, για το χρονικό διάστημα του Μαΐου του 2005, ανήλθαν 

σε 196 CDDs. Επομένως, λαμβάνονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

P = (CDDπραγματικό – S) x k = (196 – 190) x 5.000 = 30.000$ 

Το συνολικό όφελος που θα έχει η επιχείρηση ΑΒΓ θα είναι 30.000 – 15.000 

=15.000$. Όπως είναι γνωστό, η επιχείρηση, ως αγοραστής, κατέβαλλε στην αρχή 

του συμβολαίου το ασφάλιστρο των 15.000$ (Cao, Wei, 1999). 

4η Εφαρμογή (Put Option) 

Η επιχείρηση ΧΨΩ αγόρασε ένα Put Option σε CDDs με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

  CDD Put Option 
Τοποθεσία Αεροδρόμιο Hartsfield, Ατλάντα 
Χρονική περίοδος  1 - 30 Ιουνίου 
Tick (k) 10.000$ / CDD 
Τιμή άσκησης (S) 550 CDDs 
Ασφάλιστρο (premium) 250.000$ 

 

Οι πραγματικοί βαθμοί CDD για τον Ιούνιο του 2005 ήταν 510 CDDs. Επομένως, το 

συνολικό ποσό που θα εισπράξει  η επιχείρηση ΧΨΩ θα είναι: 

P = (S – CDDπραγματικό) x k = (550 – 510) x 10.000 = 400.000$ 

Το συνολικό όφελος που απολαμβάνει η επιχείρηση είναι 400.000 – 250.000 = 

150.000$. 

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να αναφερθεί και η περίπτωση επιβολής περιοριστικού ορίου 

στο ύψος της πληρωμής. Συγκεκριμένα, εάν στην εν λόγω περίπτωση είχε τεθεί 

περιορισμός στα 350.000$, τότε το ύψος της πληρωμής που θα απολάμβανε η 

επιχείρηση ΑΒΓ θα ήταν 350.000$ και συνεπώς το τελικό όφελος θα ανερχόταν στα 

100.000$ (Cao, Li & Wei, 2003). 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΑΓΟΡΑΣ                                      

ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙΡΟΥ 

 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο 4ο κεφάλαιο αποσκοπούν στο να επιχειρηθεί μία 

σαφής επισκόπηση στην οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που διέπει τα 

Παράγωγα Καιρού. Θα παρατεθούν πληροφορίες που θα λύσουν απορίες και 

ερωτήματα ως προς τον τρόπο που λαμβάνει χώρα η διαπραγμάτευση των 

συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Ειδικότερα, θα μελετηθεί η 

περίπτωση του Chicago Mercantile Exchange (C.M.E.), το οποίο αποτελεί το 

πρώτο χρηματιστήριο που εισήγαγε τα Παράγωγα Καιρού (1999) προς οργανωμένη 

χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση. Τι είδους συμβόλαια προσφέρει το C.M.E., ποια 

είναι τα επί μέρους στοιχεία που συνθέτουν ένα Παράγωγο Καιρού και τέλος ποια 

βήματα πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση που προσδοκά να επενδύσει σε 

Παράγωγα Καιρού; Η απάντηση στα εν λόγω ερωτήματα επιχειρείται στη συνέχεια. 

Εν κατακλείδι, στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, σημειώνονται τα συγκεκριμένα 

ποσοτικά μεγέθη που αφορούν στον όγκο της παγκόσμιας αγοράς Παραγώγων 

Καιρού, καθώς και οι αιτίες που προκαλούν μία μεγάλη απόκλιση, ως προς τον όγκο, 

μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ευρώπης.   

 

4.1 Η διαπραγμάτευση των Παραγώγων Καιρού 

Τα Συμβόλαια του C.M.E. 

Το C.M.E. έχει δημιουργήσει μία οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά Παραγώγων 

Καιρού, η οποία παρέχει σε επιχειρήσεις, των οποίων οι εργασίες υπόκεινται σε 

καιρικούς κινδύνους, τη δυνατότητα αντιστάθμισης αυτών των κινδύνων μέσω της 

χρησιμοποίησης των υφιστάμενων χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά εργαλεία μπορούν να επικεντρωθούν στα εξής: 

 Futures* (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης) 

 Options (Δικαιώματα Προαίρεσης) 

 

[*Σημείωση: Είναι πολύ καίριο να γίνει μία αποσαφήνιση ως προς τους όρους “Swap” 

και “Futures”. Συγκεκριμένα, στην διεθνή αρθρογραφία γίνεται δεκτός, σε 

συντριπτικό ποσοστό, ο όρος “Swap”. Ο εν λόγω όρος αφορά σε συμβόλαια που 

συνάπτονται σε μη οργανωμένες αγορές (over the counter). Αντιθέτως, στην 
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ιστοσελίδα του C.M.E. (από όπου έχουν αντληθεί όλες οι πληροφορίες για τις 

οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές Παραγώγων Καιρού) χρησιμοποιείται ο όρος 

“Futures”. Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίστηκε να περιληφθούν στην παρούσα 

διπλωματική εργασία και οι δύο όροι, οι οποίοι αποτυπώνουν τον ίδιο τύπο 

συμβολαίου.] 

 

Στο σημείο αυτό, συνεχίζοντας την ανάλυση, θα πρέπει να αναφερθεί πως ο 

υποκείμενος δείκτης, βάσει του οποίου δημιουργούνται τα παραπάνω συμβόλαια είναι 

ο δείκτης θερμοκρασίας (HDDs & CDDs). Συγκεκριμένα, ο δείκτης HDD του C.M.E. 

αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών HDD κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού μήνα. Επίσης, η σύνθεση του δείκτη CDD του C.M.E. είναι παρόμοια. 

 

→ Futures  

Τα συμβόλαια τύπου Futures που προσφέρει το C.M.E. χαρακτηρίζονται ως 

συμφωνίες αγοράς (long) ή πώλησης (short) της αξίας του δείκτη HDD / CDD, σε 

μία συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Οι όροι ως προς την πληρωμή δεν 

έχουν καμία διαφορά σε σχέση με τα κλασσικού τύπου συμβόλαια που προσφέρει το 

C.M.E (π.χ. S&P 500).  

 

Ποσόν tick: Τα Futures σε HDDs / CDDs έχουν μία χρηματική αξία ύψους 20$ ανά 

μονάδα μεταβλητής υποκείμενου δείκτη (HDD ή CDD). Επίσης, τα συμβόλαια 

μετρώνται σε βαθμούς HDD / CDD. Επί παραδείγματι, θεωρείται πως μία επιχείρηση 

πήρε θέση πώλησης (short) στις 10 Σεπτεμβρίου σε Futures Νοεμβρίου, το οποίο είχε 

ως υποκείμενη μεταβλητή τα HDDs. Η τιμή εξάσκησης είχε καθοριστεί στους 750 

βαθμούς. Στις 10 Οκτωβρίου, όμως, η επιχείρηση αποφασίζει να ‘κλείσει τη θέση της’. 

Η τιμή εξάσκησης ήταν στους 625 βαθμούς HDDs. Επομένως, η επιχείρηση σημείωσε 

κέρδη ύψους (750 – 625) x 20 = 2.500$ (www.cme.com/weather). 

 

→ Options 

Τα συμβόλαια Options πάνω σε Futures του C.M.E. είναι μία άλλη εναλλακτική 

επενδυτική επιλογή. Όπως και στα κλασσικού τύπου Options έτσι και στην εν λόγω 

περίπτωση των Παραγώγων Καιρού, ο αγοραστής ενός δικαιώματος αγοράς (call) ή 

πώλησης (put) έχει τη δυνατότητα να σημειώσει πολύ μεγάλα κέρδη, έχοντας ως 

μέγιστη δυνητική απώλεια το ύψος του ασφαλίστρου (premium) που έχει πληρώσει  

στην αρχή του συμβολαίου. Αντιθέτως, ο πωλητής ενός δικαιώματος αγοράς ή 
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πώλησης αναλαμβάνει τον κίνδυνο να παρουσιάσει πολύ μεγάλες ζημίες, έχοντας ως 

μόνη είσπραξη το ύψος του ασφαλίστρου.  

Προχωρώντας στην ανάλυση, αναφέρεται πως ένα δικαίωμα αγοράς (call option) σε 

HDDs ή CDDs παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα, όχι την υποχρέωση, να αγοράσει 

ένα συμβόλαιο τύπου Futures HDD / CDD σε μία συγκεκριμένη τιμή, την τιμή 

εξάσκησης. Αντιθέτως, ένα δικαίωμα πώλησης (put option) παρέχει στον αγοραστή 

το δικαίωμα, όχι την υποχρέωση, να πωλήσει ένα συμβόλαιο Futures HDD / CDD. 

Τέλος, σημειώνεται πως τα Options πάνω σε Futures HDD / CDD είναι ευρωπαϊκού 

τύπου. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να εξασκηθούν μόνο κατά την ημερομηνία λήξης 

του συμβολαίου. Ασφαλώς, μπορεί ένας επενδυτής να ‘κλείσει τη θέση του’. Αυτό, ως 

γνωστόν, γίνεται λαμβάνοντας κανείς αντίθετη θέση από αυτή που είχε λάβει εξαρχής 

(www.cme.com/weather). 

Ποσόν tick: Το ποσόν tick ανέρχεται στα 20$. Υφίσταται δηλαδή μία σύγκλιση ως 

προς το ποσόν tick μεταξύ των Options και των Futures. 

 

Επένδυση σε Παράγωγα Καιρού (Πληροφορίες) 

Η επιχείρηση ή ο ιδιώτης που επιθυμεί να επενδύσει σε Παράγωγα Καιρού οφείλει να 

γνωρίζει αλλά και να κατανοήσει τα παρακάτω καίρια στοιχεία: 

 Επιλογή Επενδυτικού Συμβούλου: Τα Παράγωγα Καιρού που προσφέρει το 

C.M.E. (Futures, Options εγγεγραμμένα σε Futures) μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο αγοραπωλησίας μέσω επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών. Ισχύει, επομένως, το ίδιο καθεστώς με το αντίστοιχο της 

αγοραπωλησίας μετοχών. Αυτό που προτείνεται είναι πως θα πρέπει κανείς να 

συμβουλευτεί διάφορους επενδυτικούς συμβούλους πριν καταλήξει σε μία 

οριστική επενδυτική κίνηση. Ένας απαράβατος κανόνας είναι πως ο 

επενδυτικός σύμβουλος πρέπει να πράξει μόνο εκείνη την απόφαση που θα 

λάβει από τον εντολέα του. Ένα τελικό στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί 

είναι πως η επιλογή επενδυτικού συμβούλου είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερης 

σημασίας, γιατί τα καθήκοντα του δεν περιορίζονται μόνο στην εκτέλεση των 

διαφόρων εντολών. Αντιθέτως, ένας επενδυτικός σύμβουλος μπορεί να 

ασκήσει καθήκοντα, εάν ασφαλώς το επιθυμεί ο εντολέας του, πλήρους 

διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, λαμβάνοντας όλες τις καίριες επενδυτικές 

αποφάσεις. 

 Δημιουργία λογαριασμού περιθωρίου ασφάλισης (margin account): Εφόσον 

μία επιχείρηση έχει διευθετήσει το ζήτημα εύρεσης επενδυτικού συμβούλου, 
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θα πρέπει να ανοίξει έναν λογαριασμό συναλλαγών. Το γεγονός του 

ανοίγματος ενός τέτοιου λογαριασμού από μία επιχείρηση εμπεριέχει μία σειρά 

από γραφειοκρατικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος επενδυτής σε 

Παράγωγα Καιρού θα πρέπει να υπογράψει μία δήλωση κατανόησης και 

αποδοχής των κινδύνων που υφίστανται από την επένδυση σε Futures και 

Options. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που οφείλει να αποσαφηνιστεί είναι η 

υπογραφή μίας δήλωσης, με την οποία δεσμεύεται ο υποψήφιος επενδυτής να 

ικανοποιεί στο ακέραιο όλες τις ενδεχόμενες χρηματικές απαιτήσεις που θα 

προκύψουν εις βάρος του. 

 Διαδικασία της καθημερινής αποτίμησης (marking to market): Στο τέλος της 

κάθε ημέρας, όπου ο επενδυτής διατηρεί ανοιχτή τη θέση του, αποτιμάται η 

τρέχουσα αξία του συμβολαίου. Αυτό σημαίνει πως ο λογαριασμός περιθωρίου 

ασφάλισης είτε χρεώνεται είτε πιστώνεται, εξαρτώμενος, φυσικά, από την 

μεταβολή που θα έχει υποστεί η τιμή εξάσκησης. Η παραπάνω μέθοδος 

χαρακτηρίζεται ως καίριας σημασίας, γιατί προσφέρει την μέγιστη δυνατή 

φερεγγυότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποφυγή συσσώρευσης των 

ζημιών που ενδεχομένως θα έχει ένας επενδυτής. 

Στην περίπτωση που ένας λογαριασμός πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο 

επιτρεπτό επίπεδο, που ονομάζεται περιθώριο διατήρησης (maintenance 

margin), ο επενδυτικός σύμβουλος ζητά από τον κάτοχο του εν λόγω 

λογαριασμού να καταθέσει ένα χρηματικό ποσό, ώστε να αποκατασταθεί το 

απαιτούμενο επίπεδο του  προαναφερθέντος περιθωρίου. Αναφέρεται, 

σαφώς, πως στην περίπτωση επίτευξης κερδών, μπορεί ο επενδυτής να 

προχωρήσει σε ανάληψη του ποσού που έχει κερδίσει 

(www.cme.com/weather).  

 

Τα χαρακτηριστικά των τυποποιημένων συμβολαίων του C.M.E. 

Στο τελευταίο κομμάτι της ενότητας 4.1 παρατίθενται πίνακες που συγκεντρώνουν τα 

χαρακτηριστικά των Futures και των Options που προσφέρονται στο C.M.E. 

Συγκεκριμένα, οι δύο πρώτοι πίνακες αφορούν τα συμβόλαια που λαμβάνουν τα 

δεδομένα τους από αμερικάνικους μετεωρολογικούς σταθμούς. Ο πρώτος πίνακας 

παρουσιάζει τα Futures και ο δεύτερος τα Options σε Futures. Τέλος, οι δύο 

τελευταίοι πίνακες αποτυπώνουν τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά αφορούν 

μετεωρολογικά δεδομένα που προέρχονται από ευρωπαϊκούς μετεωρολογικούς 

σταθμούς.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – FUTURES (Η.Π.Α.) 

Χρηματιστήριο C.M.E. 
Μέγεθος Συμβολαίου 20$ x δείκτης HDDs / CDDs 
Υποκείμενος Δείκτης HDD (χειμώνας), CDD (καλοκαίρι) 
Κλίμακα μέτρησης Fahrenhneit 
ποσόν tick $20,00 
Εποχικά Συμβόλαια HDDs: περίοδος Νοέμβριου - Μαρτίου 
  CDDs: περίοδος Μαΐου - Σεπτεμβρίου 
Μηνιαία Συμβόλαια HDDs: Οκτώβριος - Απρίλιος  
  CDDs: Απρίλιος - Οκτώβριος 
Ημέρες Συναλλαγών Κυριακή - Πέμπτη 
Νόμισμα Δολάριο ($) 

Άσκηση 

Αμερικανικού τύπου: Η άσκηση μπορεί 
να γίνει ακόμη και δύο ημέρες μετά την 
πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης του 
παραγώγου στο C.M.E. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – OPTIONS ΣΕ FUTURES (Η.Π.Α.) 

Χρηματιστήριο C.M.E. 
Μέγεθος Συμβολαίου Ένα (1) συμβόλαιο Futures του C.M.E. 
Υποκείμενος Δείκτης HDD (χειμώνας), CDD (καλοκαίρι) 
Κλίμακα μέτρησης Fahrenhneit 
ποσόν tick $20,00 
Εποχικά Συμβόλαια HDDs: περίοδος Νοέμβριου - Μαρτίου 
  CDDs: περίοδος Μαΐου - Σεπτεμβρίου 
Μηνιαία Συμβόλαια HDDs: Οκτώβριος - Απρίλιος  
  CDDs: Απρίλιος - Σεπτέμβριος 
Ημέρες Συναλλαγών Δευτέρα - Παρασκευή 
Νόμισμα Δολάριο ($) 

Άσκηση 
Ευρωπαϊκού τύπου: Ασκείται μόνο την 
τελευταία ημέρα του συμβολαίου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – FUTURES (ΕΥΡΩΠΗ) 

Χρηματιστήριο C.M.E. 
Μέγεθος Συμβολαίου 20₤ x δείκτης HDDs / CDDs 
Υποκείμενος Δείκτης HDD (χειμώνας), CDD (καλοκαίρι) 
Κλίμακα μέτρησης Βαθμοί Κελσίου 
ποσόν tick ₤20,00 
Εποχικά Συμβόλαια HDDs: περίοδος Νοέμβριου - Μαρτίου 
  CDDs: περίοδος Μαΐου - Σεπτεμβρίου 
Μηνιαία Συμβόλαια HDDs: Οκτώβριος - Απρίλιος  
  CDDs: Απρίλιος - Οκτώβριος 
Ημέρες Συναλλαγών Κυριακή - Πέμπτη 
Νόμισμα Λίρα Αγγλίας (₤) 

Άσκηση 

Αμερικανικού τύπου: Η άσκηση μπορεί 
να γίνει ακόμη και δύο ημέρες μετά την 
πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης του 
παραγώγου στο C.M.E. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – OPTIONS ΣΕ FUTURES (ΕΥΡΩΠΗ) 

Χρηματιστήριο C.M.E. 
Μέγεθος Συμβολαίου Ένα (1) συμβόλαιο Futures του C.M.E. 
Υποκείμενος Δείκτης HDD (χειμώνας), CDD (καλοκαίρι) 
Κλίμακα μέτρησης Βαθμοί Κελσίου 
ποσόν tick ₤20,00 
Εποχικά Συμβόλαια HDDs: περίοδος Νοέμβριου - Μαρτίου 
  CDDs: περίοδος Μαΐου - Σεπτεμβρίου 
Μηνιαία Συμβόλαια HDDs: Οκτώβριος - Απρίλιος  
  CDDs: Απρίλιος - Σεπτέμβριος 
Ημέρες Συναλλαγών Δευτέρα - Παρασκευή 
Νόμισμα Λίρα Αγγλίας (₤) 

Άσκηση 
Ευρωπαϊκού τύπου: Ασκείται μόνο την 
τελευταία ημέρα του συμβολαίου 

 

4.2 Η ανάπτυξη της αγοράς των Παραγώγων Καιρού 

Στην ενότητα 4.2 εξετάζεται η  ανάπτυξη της αγοράς των Παραγώγων Καιρού σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γεγονός, πως αν και η εν λόγω αγορά ξεκίνησε και 

αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α., υπάρχει τα τελευταία τέσσερα χρόνια ένα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τα Παράγωγα Καιρού και από επιχειρήσεις άλλων χωρών και κυρίως 

ευρωπαϊκών. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να αναφερθεί πως από το 2001, όταν και η 

ευρωπαϊκή αγορά άρχισε να αναπτύσσεται με πολύ δυναμικούς ρυθμούς, έχει 

παρατηρηθεί μέχρι  σήμερα μία ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 1.200% (Schippers, 

2004). 

Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία της ανάπτυξης που 

έχει διαγράψει η αγορά των Παραγώγων Καιρού. Συγκεκριμένα, παρατίθενται τα 

εξής: 

 ΓΡΑΦΗΜΑ 4 – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ (σε εκ. $) 
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[ΠΗΓΗ: SCHIPPERS, 2004] 
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Γράφημα 4: Στο γράφημα αυτό απεικονίζεται η συνολική ονομαστική χρηματική αξία 

των συμβολαίων των Παραγώγων Καιρού από το 1998 έως το 2004. Αυτό που 

παρατηρείται είναι πως έχει επέλθει μία αύξηση στην αξία των συμβολαίων περίπου 

κατά 300%, από το 1998 έως το 2004. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5 – ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ‘98 – 

‘00 (σε εκ.$) 

Η.Π.Α.: 7.121

ΕΥΡΩΠΗ: 120

ΑΣΙΑ: 51

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 2,5

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ:
12,2

 

[ΠΗΓΗ: CAO & WEI, 2001] 

 

Γράφημα 5: Εδώ, παρατίθεται η αθροιστική ονομαστική χρηματική αξία ανά περιοχή 

των συμβολαίων που έλαβαν χώρα την τριετία 1998 – 2000. Με αυτό το γράφημα 

επιβεβαιώνεται με τον πιο έκδηλο τρόπο η κυριαρχία των αμερικάνικων επιχειρήσεων 

στην αγορά των Παραγώγων Καιρού. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6 – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

00/'01 01/'02 02/'03 03/'04

Η.Π.Α.

ΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΗ

 

 
[ΠΗΓΗ: SCHIPPERS, 2004] 
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Γράφημα 6: Σε αυτό το γράφημα παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός συμβολαίων 

που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο C.M.E. για την περίοδο 2000 – 

2004. Γίνεται διαχωρισμός και μεταξύ γεωγραφικών περιοχών. 

Μία σημαντική παρατήρηση που αξίζει να σημειωθεί είναι πως διαφαίνεται, με την 

βοήθεια του γραφήματος 6, η αυξημένη συμμετοχή, από άποψης αριθμού 

συμβολαίων, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην επένδυση σε Παράγωγα Καιρού, τα 

τελευταία χρόνια. Αναφέρεται ενδεικτικά, πως την περίοδο 2002 – 2003 το 32% του 

αριθμού των συμβολαίων προερχόταν από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έναντι του 49% 

των αμερικάνικων επιχειρήσεων.   

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 
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[ΠΗΓΗ: SCHIPPERS, 2004] 

 

Γράφημα 7: Το γράφημα 7 απεικονίζει την ποσοστιαία κατανομή του αριθμού των 

συμβολαίων ανά γεωγραφική περιοχή στις Η.Π.Α. για την περίοδο 2000 – 2004. Αυτό 

που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι καταγράφεται μία τεράστια 

απόκλιση μεταξύ των εξεταζομένων περιοχών. 

 

Η.Π.Α. -  Ευρώπη 

Το κύριο συμπέρασμα που πηγάζει από τα παραπάνω γραφήματα είναι σαφές: Ενώ 

τα πρώτα χρόνια ύπαρξης των Παραγώγων Καιρού, οι αμερικάνικες επιχειρήσεις 

αποτελούσαν τις μοναδικές σχεδόν επιχειρήσεις που επένδυαν, σήμερα διαπιστώνεται 
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πως και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εισέρχονται δυναμικά στην αγορά. Τα ερωτήματα 

που, εύλογα, προκύπτουν είναι τα εξής: 

 Ποια ήταν εκείνα τα καίριας σημασίας χαρακτηριστικά που κατείχαν οι 

αμερικάνικες επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση η αμερικάνικη αγορά, ώστε να 

σημειωθεί αυτή η αρχική κατάσταση; 

 Σε ποιους τομείς υστερούσε η Ευρώπη; 

 Σε ποιες κινήσεις προέβηκε το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα που 

οδήγησαν στη μετέπειτα ανάπτυξη; 

Όσον αφορά στα δύο πρώτα ερωτήματα, οι Cao & Wei (2001), παρέχουν μία αρκετά 

ολοκληρωμένη επεξήγηση. Συγκεκριμένα, θεωρούν πως τα κύρια στοιχεία που 

χαρακτήριζαν, εκείνη τη χρονική περίοδο, τα δύο εξεταζόμενα μέρη ήταν τα εξής: 

• Η.Π.Α. (μεγάλη ανάπτυξη) 

 Διαθεσιμότητα ευρείας κλίμακας σε μετεωρολογικά δεδομένα 

υψηλής ποιότητας 

 Μεγάλη πείρα στην χρηματοοικονομική διαχείριση και 

διοίκηση γενικότερα 

 Μεγάλες καιρικές αποκλίσεις μεταξύ των εποχών του χρόνου 

 

• Ευρώπη (Μικρή ανάπτυξη) 

 Έλλειψη διαθεσιμότητας μετεωρολογικών δεδομένων υψηλής 

ποιότητας 

 Μικρή απόκλιση καιρικών φαινομένων μεταξύ των εποχών 

του χρόνου  

 Μικρότερη χρήση κλιματιστικών και κατά συνέπεια μικρότερη 

κατανάλωση ενέργειας ανά άτομο 

Επιπροσθέτως, ως προς το τρίτο ερώτημα, μία ανάλυση δίνεται από τον Schippers 

(2004). Συγκεκριμένα, θεωρεί πως η ανάπτυξη ήρθε εξαιτίας του ότι πλέον τα 

μετεωρολογικά δεδομένα παρέχονταν δωρεάν από τις ευρωπαϊκές αρμόδιες 

υπηρεσίες. Υπήρχε, επομένως, μία καθολική πληροφόρηση για την πορεία του 

καιρού. Τέλος, ένα άλλο δεδομένο που διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο ήταν η 

εξοικείωση, πια, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με αυτό το νέο χρηματοοικονομικό 

προϊόν που είχε εισέλθει στις παγκόσμιες αγορές μόλις λίγα χρόνια πριν. 

 

[Σημείωση: Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα www.cme.com/weather] 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙΡΟΥ 

 

Το 5ο κεφάλαιο είναι, ίσως, το σημαντικότερο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής 

εργασίας. Ο σκοπός του είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση του 

ζητήματος της τιμολόγησης των Παραγώγων Καιρού. Είναι γεγονός πως η διαδικασία 

της τιμολόγησης των παραγώγων γενικότερα και κατ’ επέκταση των Παραγώγων 

Καιρού, αποτελεί το πιο δυσνόητο και πολύπλοκο κομμάτι αυτών των προϊόντων. Για 

τους λόγος αυτούς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το κεφάλαιο. 

Τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου κεφαλαίου αναλύονται ως εξής: Στην ενότητα 5.1 

αναφέρονται κάποιες γενικές παρατηρήσεις και παραδοχές που βοηθούν τον 

αναγνώστη να κατανοήσει από την αρχή τη διαδικασία της τιμολόγησης. Η ενότητα 

5.2 περιέχει πληροφορίες και στοιχεία, από την υπάρχουσα αρθρογραφία, που 

αφορούν τις μετεωρολογικές προβλέψεις καθώς και ανάλυση των μοντέλων που 

έχουν αναπτυχθεί και τα οποία εξετάζουν την πορεία του καιρού και ειδικότερα της 

θερμοκρασίας. Τέλος, στην ενότητα 5.3 αναλύονται οι ευρέως γνωστές μέθοδοι 

τιμολόγησης των Παραγώγων Καιρού καθώς και γίνονται αναφορές σε μεθόδους που 

έχουν προταθεί από διάφορους επιστήμονες.    

 

5.1 Γενικές παρατηρήσεις πάνω στην Τιμολόγηση των Παραγώγων 

Καιρού 

Είναι γεγονός, πως η ευελιξία του ορισμού των δεικτών θερμοκρασίας παρέχει τη 

δυνατότητα δημιουργίας καινοτόμων δομών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που 

σχετίζονται με τα καιρικά φαινόμενα. Τα Παράγωγα Καιρού προσελκύουν κυρίως 

επιχειρήσεις που ανήκουν στον ενεργειακό τομέα, οι οποίες επενδύουν στα 

Παράγωγα Καιρού, πρωτίστως, για να αντισταθμίσουν τους προαναφερθέντες 

κινδύνους, αλλά, ασφαλώς, και να σημειώσουν, μέσω της διαπραγμάτευσης, κέρδη. 

Επίσης, ένας άλλος τομέας, οι επιχειρήσεις του οποίου επενδύουν σε Παράγωγα 

Καιρού, είναι ο ασφαλιστικός τομέας. Το γενικό συμπέρασμα, όμως που εξάγεται είναι 

πως η εν λόγω αγορά χαρακτηρίζεται ακόμη από χαμηλά επίπεδα ρευστότητας (Zeng, 

2000) 

Προχωρώντας την ανάλυση μας, είναι αναγκαίο να αναφερθεί και μία παρατήρηση 

που αφορά την ενδεχόμενη συσχέτιση (correlation) που μπορεί να εμφανίζουν τα 

Παράγωγα Καιρού με τα ήδη γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα 
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χρηματοοικονομικά προϊόντα. Μολονότι, λοιπόν, υφίστανται περιορισμοί ως προς την 

ύπαρξη μετεωρολογικών δεδομένων (Τα Παράγωγα Καιρού είναι ένα νέο προϊόν) που 

θα παρείχαν τη δυνατότητα μίας ολοκληρωμένης ανάλυσης, σημειώνεται πως 

υφίσταται η γενική πεποίθηση, τόσο από τον επιχειρηματικό όσο και από τον 

επιστημονικό κόσμο, πως η όποια συσχέτιση υπάρχει χαρακτηρίζεται αμελητέα. 

Ωστόσο, το πιο καίρια ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που συναντάται στα Παράγωγα 

Καιρού είναι πως ο υποκείμενος δείκτης (θερμοκρασία) αποτελεί μία μετεωρολογική 

μεταβλητή και όχι, βεβαίως, ένα διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό προϊόν. 

Επιπροσθέτως, εφόσον γίνεται λόγος για μετεωρολογική μεταβλητή, θα πρέπει να 

καταστεί γνωστό το γεγονός πως η θερμοκρασία ακολουθεί μία προβλέψιμη τάση, 

ιδιαίτερα σε μακροχρόνια κλίμακα. Κάτι τέτοιο έρχεται, φυσικά, σε διαμετρική 

αντίθεση με τα περισσότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Παρ’ όλα αυτά, η 

προβλεπτικότητα (predictability) αυτή δεν συνιστά ευκαιρίες arbitrage. Αντιθέτως, 

θεωρείται πως οποιοδήποτε υποψήφιο μοντέλο τιμολόγησης, θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει και αυτό το στοιχείο (Cao, Li & Wei, 2003). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δημιουργείται μίας σαφής 

πρόκληση στους ειδικούς, η οποία σχετίζεται με τη διαχείριση των Παραγώγων 

Καιρού και κατ’ επέκταση με την τιμολόγησή τους. Τα ζητήματα που τίθενται 

επικεντρώνονται στα εξής: 

• Το μοντέλο τιμολόγησης των Παραγώγων Καιρού (Options) που θεωρεί πως 

δεν υπάρχουν ευκαιρίες arbitrage δείχνει να μην έχει κάποια πρακτική 

χρησιμότητα, επειδή οι υποκείμενοι μετεωρολογικοί δείκτες δεν είναι 

εμπορεύσιμοι. 

• Υπάρχουν δυσκολίες ως προς την εφαρμογή μίας ασφαλιστικής (insurance) 

μεθόδου τιμολόγησης, γιατί οι δείκτες δεν είναι στατικοί. Αντιθέτως, 

χαρακτηρίζονται από μακροχρόνιες διακυμάνσεις και τάσεις με κλίμακες 

μεγαλύτερες από αυτές των ιστορικών δεδομένων. 

• Δεν υπάρχει μία κοινή μέθοδος υπολογισμού της μεταβλητότητας των 

Παραγώγων Καιρού, γιατί ο βαθμός έκθεσης στον καιρικό κίνδυνο ποικίλει από 

επιχείρηση σε επιχείρηση. 

• Υφίσταται η ανάγκη ακριβούς μοντελοποίησης της μεταβλητής της 

θερμοκρασίας (Zeng, 2000) (Cao, Li & Wei, 2003) 

Εν κατακλείδι, σημειώνεται πως η ακαδημαϊκή αρθρογραφία και βιβλιογραφία 

βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο ως προς την εύρεση ενός ακριβούς τρόπου 
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τιμολόγησης των Παραγώγων Καιρού. Μέχρι σήμερα, οι κύριες μέθοδοι που 

εφαρμόζονται είναι οι εξής: 

 Ασφαλιστική Τιμολόγηση (Insurance or Actuarial Pricing) 

 Η ανάλυση Burn (Historical Burn Analysis) 

 Τιμολόγηση βασισμένη σε δυναμικά μοντέλα (Cao, Li & Wei, 2003) 

 

[Σημείωση: Αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω μεθόδων ακολουθεί στην ενότητα 

5.3] 

 

Η έννοια της δίκαιης τιμής ή του δίκαιου ασφαλίστρου 

Η έννοια της δίκαιης τιμής (fair strike) ή του δίκαιου ασφαλίστρου (fair premium) 

είναι πολύ σημαντική για τη διαδικασία της τιμολόγησης των Παραγώγων Καιρού [Ο 

διαχωρισμός γίνεται με βάση τον τύπου του συμβολαίου: swap → δίκαιη τιμή, option 

→ δίκαιο ασφάλιστρο]. Ουσιαστικά, η εύρεση της δίκαιης τιμής είναι το πρώτο βήμα 

της τιμολόγησης. Αποτελεί μία σαφέστατη ένδειξη για το ύψος είτε της τιμής 

εξάσκησης (strike level) είτε του ασφαλίστρου (premium). 

Γενικά, στην περίπτωση των swaps / futures, η δίκαιη τιμή (fair strike) αποτελεί 

εκείνη την τιμή εξάσκησης (strike), στην οποία η πρόβλεψη της κατανομής των 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων είναι ίση με το μηδέν. (Jewson & Caballero, 

2003). 

Εν ολίγοις, η δίκαιη τιμή (fair strike) δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω από τον μέσο 

όρο των ιστορικών τιμών του υποκείμενου δείκτη (Jewson, 2004). 

Στην περίπτωση των συμβολαίων τύπου Option, γίνεται λόγος για δίκαιο ασφάλιστρο 

(fair premium), όπως σημειώνεται παραπάνω. Εφόσον ο αγοραστής του δικαιώματος 

αγοράζει μία υπηρεσία, λαμβάνοντας το ρίσκο να αποπληρώσει τις δυνητικά πιθανές 

πολύ μεγάλες υποχρεώσεις του, αναφέρεται πως το δίκαιο ασφάλιστρο ορίζεται σε 

μία σημαντικά υψηλότερη τιμή πάνω από τη δίκαιη τιμή (Jewson & Caballero, 2003). 

 

Σχόλια πάνω στη μέθοδο Black – Scholes 

Η μέθοδος Black – Scholes αποτέλεσε τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο βάσει της οποίας 

έγιναν οι πρώτες προσπάθειες τιμολόγησης των Παραγώγων Καιρού και συγκεκριμένα 

των Options. Ωστόσο, η εν λόγω μέθοδος φάνηκε στην πορεία πως αδυνατεί να 

αποτιμήσει σωστά τα Παράγωγα Καιρού.  

Προκειμένου να διαφανούν οι λόγοι της παραπάνω παραδοχής, θα πρέπει να 

εξεταστεί από την αρχή τι πρεσβεύει η μέθοδος Black – Scholes. Συγκεκριμένα, το 
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μοντέλο Black – Scholes θεωρεί πως η τιμή του Option δύναται να καθοριστεί από 

την τιμή του υποκείμενου χρηματοοικονομικού προϊόντος. Οι υποθέσεις που 

εισάγονται είναι οι εξής: 

• Το υποκείμενο προϊόν είναι εμπορεύσιμο σε συνεχή βάση 

• Η τιμή του προϊόντος ακολουθεί τη γεωμετρική κίνηση Brown 

• Η δυναμική της αγοράς απαγορεύει κάθε πιθανότητα ύπαρξης arbitrage 

(Jewson & Zervos, 2003) 

Το ζήτημα, όμως, που προκύπτει έγκειται στο ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που 

συνηγορούν σε αδυναμία εφαρμογής της γενικής μεθόδου Black – Scholes στα 

Παράγωγα Καιρού. Ειδικότερα, παρατίθενται τα εξής: 

 Στην περίπτωση των Παραγώγων Καιρού, το υποκείμενο προϊόν 

(θερμοκρασία) δεν είναι εμπορεύσιμο. Σημειώνεται, επομένως, μία διάσταση 

με την πρώτη υπόθεση του μοντέλου Black – Scholes. 

 Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο ουδέτερο ως προς τον 

κίνδυνο (risk – neutral portfolio), συνδυάζοντας ταυτόχρονες θέσεις σε 

Παράγωγα Καιρού και στο υποκείμενο προϊόν, όπως απαιτεί η μέθοδος Black – 

Scholes (Ευθυμίου, 2002) 

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να τονιστεί είναι η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά 

των Παραγώγων Καιρού και η παραδοχή πως κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με το 

μοντέλο Black – Scholes. Ο Davis (2001) σημειώνει: “Εφόσον δεν υφίσταται 

ικανοποιητική ρευστότητα στις αγορές αυτού του είδους, η μέθοδος Black – Scholes 

είναι ακατάλληλη. Η τιμολόγηση λαμβάνει χώρα στη βάση ‘της αναμενόμενης 

προεξοφλημένης αξίας’, πράγμα που ρίχνει όλη τη βαρύτητα στο πρόβλημα της 

πρόβλεψης του καιρού” (Campbell & Diebold, 2001). 

Εν κατακλείδι, σε ότι αφορά τη μέθοδο Black – Scholes, αξίζει να αναφερθεί πως οι 

Jewson και Zervos (2003) επιχείρησαν να εφαρμόσουν την εν λόγω μεθοδολογία στα 

Παράγωγα Καιρού και συγκεκριμένα σε Options πάνω σε Swaps / Futures. Οι βασικές 

υποθέσεις τους ήταν οι εξής: 

• Ύπαρξη ρευστότητας σε γραμμικά συμβόλαια τύπου Swap 

• Το εν λόγω Swap χρησιμοποιείται για αντιστάθμιση των Options πάνω στον 

ίδιο δείκτη. 

• Η τιμή εξάσκησης του Swap (Futures) ακολουθεί την γεωμετρική κίνηση 

Brown 
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5.2 Η μοντελοποίηση της θερμοκρασίας 

Η μοντελοποίηση αλλά και η πρόβλεψη της θερμοκρασίας αποτελεί ένα ζήτημα 

καίριας σημασίας για τον προσδιορισμό της τιμής των Παραγώγων Καιρού. 

Συγκεκριμένα, οι δύο αυτές διαδικασίες βοηθούν στην κατεύθυνση του υπολογισμού 

εκείνων των στοιχείων, που συνθέτουν τις καιρικές διακυμάνσεις. Τα εν λόγω 

στοιχεία είναι είτε προβλέψιμα είτε απρόβλεπτα (Yoo, 2003). 

 

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις 

Οι Jewson & Caballero (2003) παραθέτουν στο άρθρο τους σημαντικές πληροφορίες 

σχετικά με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θεωρούν μετεωρολογικά 

δελτία τα οποία προβλέπουν τη θερμοκρασία της σημερινής ημέρας και των 

επόμενων έντεκα ημερών. Δηλαδή, θα λαμβάνονται υπόψη συνολικά δώδεκα ημέρες. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως εφόσον, οι υποκείμενοι δείκτες των Παραγώγων 

Καιρού βασίζονται σε μετρήσεις που λαμβάνουν χώρα σε διάφορους ξεχωριστούς 

μετεωρολογικούς σταθμούς, θα πρέπει οι μετεωρολογικές προβλέψεις να αποδίδονται 

στο σωστό χρόνο και τόπο, ώστε να έχουν πρακτική χρησιμότητα. 

Τα δύο κύρια είδη μετεωρολογικών προβλέψεων που αναλύονται στο άρθρο είναι: α) 

οι απλές μετεωρολογικές προβλέψεις (single forecasts) και β) οι συνολικές 

μετεωρολογικές προβλέψεις (ensemble forecasts). 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, που παρουσιάζεται ενδελεχώς στο άρθρο, είναι πως 

και τα δύο είδη μετεωρολογικών προβλέψεων αποδεικνύονται χρήσιμα και ακριβή. 

Ειδικότερα, βοήθησαν στην ανάπτυξη μετεωρολογικών προβλέψεων με κατανομές 

πιθανοτήτων (probalistic weather forecasts). Αυτό σημαίνει πως παρέχονται 

πιθανότητες για το κάθε πιθανό αποτέλεσμα που θα παρουσιάσει ο καιρός για αυτήν 

την εξεταζόμενη χρονική περίοδο των έντεκα ημερών. 

 

Το μοντέλο της θερμοκρασίας 

Εφόσον έχει αποφασιστεί πως η εργασία αυτή θα επικεντρωθεί μόνο σε παράγωγα 

που έχουν ως υποκείμενους δείκτες τους δείκτες της θερμοκρασίας, εξαιτίας του ότι 

αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επενδύσεων, καθίσταται αναγκαίο να 

δημιουργηθεί ένα στατιστικό μοντέλο που θα περιγράφει τη θερμοκρασία. Στην 

παρούσα φάση, λοιπόν, το κύριο ζητούμενο είναι να βρεθεί μία στοχαστική 

διαδικασία που θα αναλύει, με ικανοποιητικό τρόπο, τις κινήσεις της εξεταζόμενης 

μεταβλητής. Η διαδικασία αυτή θα φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη κατά την προσπάθεια 

τιμολόγησης των Παραγώγων Καιρού. 
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Το μοντέλο που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να 

συμπεριλάβει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Την σαφή εποχική διακύμανση που παρουσιάζει η θερμοκρασία 

• Το γεγονός ότι οι ημερήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας πρέπει να 

βρίσκονται γύρω από κάποια μέση “κανονική” θερμοκρασία. 

• Την αρχή της παλινδρόμησης στις μεταβολές της θερμοκρασίας (π.χ. μία 

ζεστή ημέρα, θεωρείται πιθανότερο, να ακολουθηθεί από μία επίσης ζεστή 

ημέρα. 

• Την παραδοχή πως το μέγεθος των διακυμάνσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερο 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μικρότερο κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού. 

• Το γεγονός ότι το μοντέλο θα πρέπει να αντανακλά την τάση της αύξησης της 

παγκόσμιας θερμοκρασίας (global warming) (Cao & Wei, 2004). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα πρέπει να αναφερθεί πως το κύριο ζήτημα 

που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι ειδικοί ήταν η αποτύπωση της εποχικότητας στο 

στοχαστικό μοντέλο. Αυτό μπορεί να κατορθωθεί με δύο τρόπους: 

• Μέσω της χρήσης μία ημιτονοειδούς συνάρτησης της μορφής sin(ωt + φ), 

όπου t: χρόνος σε ημέρες (t = 1,2 → 1/1, 2/1 κτλ.). Επίσης, αναφέρεται πως 

εφόσον είναι γνωστό πως η περίοδος της ταλάντωσης είναι ένας χρόνος (μη 

λαμβάνοντας υπόψη τα δίσεκτα έτη), προκύπτει ω = 2π / 365. Τέλος, το φ 

αφορά τη διαφορά φάσης που θα πρέπει να εισαχθεί ακριβώς επειδή τα 

ετήσια ελάχιστα και μέγιστα της σειράς δεν λαμβάνουν χώρα την 1η 

Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου αντίστοιχα (Alaton, Djehiche & Stillberger, 

2002). 

• Με τη χρήση μίας σειράς Fourier χαμηλού βαθμού. Αυτή αποτυπώνεται ως 

εξής: ))
365

)(sin()
365

)(2cos(( ,
1

,
tdtd

ps

P

pc δπρδ
ρ

+∑
=

, όπου t = 1,2 → 1/1, 2/1 κτλ. Ο 

βαθμός της σειράς Fourier ορίζεται από το P. Η χρήση της σειράς Fourier 

παρουσιάζει το πλεονέκτημα πως τα αποτελέσματά της έρχονται σε συμφωνία 

με το γεγονός ότι οι εποχιακές μεταβολές είναι συνεχείς και όχι διακριτές 

(Campbell & Diebold, 2001). 
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→ Σχετική Αρθρογραφία 

Με το ζήτημα της μοντελοποίησης της θερμοκρασίας έχουν ασχοληθεί αρκετοί 

ειδικοί. Αναφέρονται συγκεκριμένα, οι Cao & Wei (1998), οι Campbell & Diebold 

(2001), οι Alaton, Djehiche & Stillberger (2001) και οι Roustant, Laurent, Bay & 

Carraro (2003). 

Από τις παραπάνω εργασίες, αυτή που θεωρείται ως η πιο ολοκληρωμένη είναι η 

εργασία των Campbell & Diebold (2001). Συγκεκριμένα, στην εν λόγω εργασία 

μοντελοποιείται η ημερήσια μέση θερμοκρασία, της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι 

παρόμοια με τα HDDs και τα CDDs. Επομένως, παρατηρείται και μία πρακτική 

χρησιμότητα ως προς αυτές τις μεταβλητές.  

Τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν οι Campbell & Diebold αφορούσαν την περίοδο από 

την 1/1/1960 έως και την 18/10/2000. Οι χρησιμοποιούμενες τοποθεσίες ήταν 10 

μετεωρολογικοί σταθμοί των Η.Π.Α.  

Όσον αφορά, τώρα, τα ποσοτικά δεδομένα, το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για τον 

υπολογισμό της μέσης θερμοκρασίας ήταν το εξής: 

tt

L

l
tttt TSeasonalTrendT σερ +++= −

=
−∑ 1

1
1          (1) 

όπου 

                        Trendt = β0 + β1t 

Seasonalt = ))
365
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)(2cos(( ,
1

,
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pc δπρδ
ρ

+∑
=

 

εt ~ (0,1) 

 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως μία άλλη ομάδα ειδικών ασχολήθηκε με το ίδιο 

ζήτημα. Πρόκειται για τους Alaton, Djehiche & Stillberger (2001). Τέλος, στο ίδιο 

μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ευθυμίου (2002) εφαρμόζοντας το μοντέλο των 

Campbell & Diebold (2001). Τα δεδομένα που χρησιμοποίησε αφορούσαν το 

μετεωρολογικό σταθμό παρατηρήσεως που βρίσκεται στο παλιό αεροδρόμιο του 

Ελληνικού, στην Αττική. 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι μεταβολές της μέσης θερμοκρασίας που 

σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού για την περίοδο από 1/1/1996 έως 

31/12/2000. 

 41
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5.3 Οι μέθοδοι τιμολόγησης των Παραγώγων Καιρού 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι κύριες μέθοδοι τιμολόγησης των Παραγώγων 

Καιρού.  

 

Ασφαλιστική Μέθοδος Τιμολόγησης (Insurance or Actuarial Pricing 

Method) 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιείται ευρέως από επιχειρήσεις που 

ειδικεύονται στους  τομείς των ασφαλειών. Το ουσιαστικό στοιχείο που συνθέτει την 

εξεταζόμενη μέθοδο είναι η στατιστική ανάλυση που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. 

Συγκεκριμένα, αυτό που συμβαίνει είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός μοντέλου 

κατανομής πιθανοτήτων με σκοπό τον υπολογισμό της δίκαιης τιμής (fair strike) ή 

του δίκαιου ασφαλίστρου (fair premium) (Cao, Li & Wei, 2003). 

Ειδικότερα, για την εφαρμογή της ασφαλιστικής μεθόδου, ένα σημαντικό ζήτημα που 

θα πρέπει να διευθετηθεί είναι η διόρθωση των υπαρχόντων ιστορικών δεδομένων, 

εξαιτίας της παρουσίας διαφόρων κενών στα δεδομένα. Τα κενά αυτά οφείλονται 

στην αποτυχία ορισμένων μετρήσεων κατά το παρελθόν. Εν συνεχεία, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και η ύπαρξη μίας θετικής τάσης στις μεταβολές της θερμοκρασίας στο 

διηνεκές του χρόνου, που προέρχεται από αίτια που έχουν ήδη αναφερθεί στο 1ο 

κεφάλαιο. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι η παραδοχή πως τα ιστορικά 

στοιχεία ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος (π.χ. 50 χρόνια) δεν μπορούν να 
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αποτελέσουν, από μόνα τους, μία σαφή ένδειξη για το πώς θα κινηθεί ο καιρός και 

συγκεκριμένα η θερμοκρασία σε μελλοντικό επίπεδο. Η κατάσταση αυτή μπορεί να 

αντιμετωπιστεί, σε όρους ασφαλιστικής μεθόδου, με δύο τρόπους: 

• Με τη χρήση δεδομένων μίας βραχείας χρονικής περιόδου, π.χ. 10 έτη 

• Με τη χρήση δεδομένων μίας μεγαλύτερης περιόδου, π.χ. 40 έτη, και την 

ανάπτυξη μοντέλου που θα περιλαμβάνει την προαναφερθείσα θετική τάση 

(Jewson, 2004) 

Εν κατακλείδι, σημειώνεται πως στην περίπτωση των Παραγώγων Καιρού, η 

ασφαλιστική μέθοδος βρίσκει μικρή εφαρμογή. Εξαίρεση αποτελούν συμβόλαια που 

αφορούν ένα σπάνιο καιρικό γεγονός ή φαινόμενο, όπως για παράδειγμα την πολύ 

υψηλή ζέστη ή το δριμύ ψύχος. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική μέθοδος 

φαντάζει ιδιαίτερα χρήσιμη. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να ειπωθεί πως είναι 

η μόνη κατάλληλη μέθοδος σε αυτές τις περιπτώσεις (Cao, Li & Wei, 2003). 

 

Μέθοδος Burn (Historical Burn Analysis) 

Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως η απλούστερη από άποψη δημιουργίας και 

ολοκλήρωσής της. Για τον λόγο αυτό, δείχνει πως προκαλεί τα περισσότερα 

σφάλματα στα αποτελέσματα της τιμολόγησης. Ειδικότερα, η μέθοδος Burn αποτιμά 

το συμβόλαιο με βάση ιστορικά δεδομένα, θεωρώντας ως δίκαιη τιμή, τη μέση τιμή 

των ιστορικών πληρωμών. Για παράδειγμα, θεωρείται ένα option αγοράς (call option), 

που είναι γραμμένο στους βαθμούς CDDs της θερμοκρασίας κάποιας πόλης. Το 

συμβόλαιο αφορά τον μήνα Ιούλιο. Τα μετεωρολογικά στοιχεία που διατίθενται 

αφορούν τα προηγούμενα είκοσι χρόνια. Αυτό που θα πρέπει να γίνει, προκειμένου 

να εφαρμοστεί η μέθοδος Burn, είναι ο υπολογισμός των CDDs για κάθε ένα από τα 

είκοσι χρόνια. Ο μέσος όρος των είκοσι αποτελεσμάτων που προκύπτουν, αποτελεί 

μία καλή προσέγγιση για την τιμή που θα λάβει το συμβόλαιο. 

Όπως, σημειώθηκε και παραπάνω, η δίκαιη τιμή δεν αποτελεί την τελική τιμή που 

λαμβάνει ένα συμβόλαιο. Αυτό που ισχύει είναι πως η δίκαιη τιμή είναι μία 

προσεγγιστική τιμή, στην προσπάθεια υπολογισμού της τιμής ενός Παραγώγου 

Καιρού. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση, είναι σημαντικό να τονιστεί πως το κύριο χαρακτηριστικό 

που διέπει την εξεταζόμενη μέθοδο είναι πως το “παρελθόν αντανακλά πάντοτε το 

μέλλον”. Ασφαλώς, μία τέτοια προοπτική απέχει από την πραγματικότητα, καθ’ όσον 

είναι γνωστό πως η θερμοκρασία δεν είναι μία στατική μεταβλητή αλλά δυναμική. 
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Στο σημείο αυτό, έχοντας ως στόχο την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου Burn, 

παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο απεικονίζεται η εφαρμογή της. 

Συγκεκριμένα, εξετάζεται η περίπτωση options αγοράς για την τριμηνιαία περίοδο 

Ιανουαρίου – Μαρτίου, τα οποία είναι γραμμένα πάνω σε αθροιστικά HDDs. Οι 

εξεταζόμενες πόλεις είναι η Ατλάντα, η Νέα Υόρκη και το Σικάγο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ BURN 

  HDDs (1/1 - 31/3) Πληρωμή του call option Τιμή του Call Option 
Έτος Ατλάντα Σικάγο Νέα Υόρκη Ατλάντα Σικάγο Νέα Υόρκη

Έτη (για 
Μ.Ο.) Ατλάντα Σικάγο Νέα Υόρκη

1979 1778 3851 2841 278 651 341      
1980 1672 3474 2702 172 274 202      
1981 1698 3183 2708 198 0 208      
1982 1587 3760 2791 87 560 291      
1983 1749 3002 2443 249 0 0      
1984 1660 3424 2724 160 224 224      
1985 1723 3591 2567 223 391 67      
1986 1416 3208 2533 0 8 33      
1987 1602 2813 2504 102 0 4      
1988 1649 3417 2593 149 217 93 10 22,50 63,70 69,60 
1989 1242 3150 2417 0 0 0 11 34,00 77,64 71,73 
1990 1009 2627 2078 0 0 0 12 39,67 71,17 66,08 
1991 1354 3066 2217 0 0 0 13 36,62 66,31 63,54 
1992 1325 2862 2439 0 0 0 14 49,93 89,50 63,79 
1993 1514 3277 2667 14 77 167 15 57,27 98,47 74,47 
1994 1410 3524 2921 0 324 421 16 69,25 92,31 69,81 
1995 1295 3096 2370 0 0 0 17 70,29 119,82 82,82 
1996 1666 3410 2608 166 210 108 18 77,39 113,17 89,78 
1997 1102 3226 2377 0 26 0 19 82,37 121,63 95,68 
1998 1545 2637 2060 45 0 0 20 92,15 148,10 107,95 

 

[ΠΗΓΗ: CAO, LI & WEI, 2003] 

 

Οι τιμές εξάσκησης ορίζονται στα 1.500, 3.200 και 2.500 HDDs για τις πόλεις 

Ατλάντα, Σικάγο και Νέα Υόρκη αντίστοιχα. Έχοντας αυτά τα στοιχεία, υπολογίζουμε 

την πληρωμή του Option. Στις τελευταίες τρεις στήλες του πίνακα φαίνονται οι 

προσεγγιστικές τιμές του Option και για τις τρεις πόλεις. Το γεγονός που προκαλεί 

μεγάλη εντύπωση είναι η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων, καθώς 

χρησιμοποιούνται λιγότερες ιστορικές παρατηρήσεις. Επί παραδείγματι, στην 

περίπτωση της Ατλάντα, η τιμή του Option είναι 92,15 HDDs, όταν χρησιμοποιούνται 

και οι 20 παρατηρήσεις. Στην περίπτωση, όμως, που χρησιμοποιούνται οι 19 

παρατηρήσεις, η τιμή είναι 82,37 HDDs. Τέλος όταν λαμβάνονται υπόψη μόνο 10 

παρατηρήσεις, το ύψος της δίκαιης τιμής είναι 22,50 HDDs. Διαπιστώνεται, επομένως, 
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μία σαφής διάσταση, που φθάνει, σε αυτή την τελευταία περίπτωση στο ύψος του 

300%. 

Το επιχείρημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι πως θα πρέπει κανείς να 

χρησιμοποιεί περισσότερες ιστορικές παρατηρήσεις, ώστε να έχει ακρίβεια στα 

αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτό που οφείλεται να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός πως 

το ύψος της θερμοκρασίας δεν καθορίζεται από τα ιστορικά επίπεδα της. Αυτό που 

έχει, λοιπόν, σημασία είναι η μελλοντική της συμπεριφορά. 

 

Ένα σχόλιο που θα μπορούσε να γίνει για τις δύο προαναφερθείσες μεθόδους 

(Ασφαλιστική Μέθοδος και Μέθοδος Burn), έγκειται στο ότι αυτές αδυνατούν να 

προσδιορίσουν την ενδεχόμενη πορεία που θα μπορούσε να έχει η θερμοκρασία ως 

μεταβλητή, στο μέλλον. Ως εκ τούτου, αυτό που απαιτείται είναι η δημιουργία ενός 

δυναμικού μοντέλου τιμολόγησης που θα λαμβάνει υπόψη του και το μέλλον. 

Συγκεκριμένα, θα επηρεάζεται και από τις προβλέψεις που θα υπάρχουν για τη 

θερμοκρασία (Cao, Li & Wei, 2003). 

 

Τιμολόγηση Βασισμένη σε Δυναμικά Μοντέλα της Συμπεριφοράς της 

Θερμοκρασίας  

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μεθόδους, ένα δυναμικό μοντέλο έχει την ευχέρεια 

να περικλείει στα δεδομένα του και τη μελλοντική συμπεριφορά της θερμοκρασίας. 

Αυτό πραγματοποιείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή μίας στοχαστικής διαδικασίας 

που αφορά την εξεταζόμενη μεταβλητή. Η εν λόγω διαδικασία θα είναι είτε συνεχής 

είτε διακριτή (Cao, Li & Wei, 2003). 

Όσον αφορά τη συνεχή διαδικασία, αυτή παίρνει την ακόλουθη μορφή: 

)()()]()([)( tdztdttYttdY σθβ +−=  

όπου: 

Y(t): Τρέχουσα θερμοκρασία 

θ(t): Μακροχρόνιο προβλεπόμενο επίπεδο θερμοκρασίας 

β: Ο ρυθμός με τον οποίο η στιγμιαία θερμοκρασία συγκλίνει προς το μακροχρόνιο 

επίπεδο θ(t) 

σ(t): Μεταβλητότητα (εξαρτώμενη από την εποχικότητα) 

z(t): Διαδικασία Wiener 
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Στη συνέχεια και εφόσον η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί και υπολογιστεί, 

μπορεί κανείς να αποτιμήσει οποιοδήποτε προϊόν, λαμβάνοντας υπόψη του και την 

πρόβλεψη για την προεξοφλημένη μελλοντική πληρωμή. Παρατίθεται η εξίσωση: 

)],...,,([ 1
)(

Ttt
tTr YYYgEeX +

−−=  

όπου: 

X: Παρούσα τιμή του εξεταζόμενου προϊόντος 

r: Ακίνδυνο επιτόκιο 

T: Χρόνος ως την λήξη 

g(Yt, Yt+1,…,YT): Πληρωμή στο χρόνο T, η οποία είναι αποτέλεσμα των 

προηγούμενων θερμοκρασιών, Yt, Yt+1,…,YT (π.χ. συμβόλαιο σε CDDs και HDDs) 

 

Ωστόσο, υφίστανται ενστάσεις γύρω από την εφαρμογή της συνεχούς διαδικασίας. 

Αυτές έγκεινται στα εξής: 

• Δεν λαμβάνεται υπόψη η αγοραία τιμή του κινδύνου (market price of risk) 

• Προτείνεται η χρήση του επιτοκίου δίχως κίνδυνο χωρίς καμία θεωρητική 

βάση δικαιολόγησης. 

• Η διαδικασία δεν αντανακλά τους σαφείς συσχετισμούς που υπάρχουν στις 

ημερήσιες θερμοκρασίες. 

Για τους λόγους αυτούς, έχει προταθεί από διάφορους ειδικούς η εφαρμογή διακριτής 

διαδικασίας. Η εν λόγω διαδικασία έχει προταθεί από διάφορους ειδικούς στις 

δημοσιευμένες εργασίες τους. Αναφέρονται ενδεικτικά οι Considine (2000) Campbell 

& Diebold (2001), West (2002), Roustant, Laurent, Bay & Carraro (2003), Cao & Wei 

(2004) και Platen & West (2004). 

 

Τιμολόγηση σε Οργανωμένες Αγορές 

Στο τελευταίο μέρος της ενότητας 5.3 παρέχονται πληροφορίες που αφορούν την 

τιμολόγηση των Παραγώγων Καιρού, σε συνθήκες διαπραγμάτευσης οργανωμένων 

αγορών. Παρακάτω, γίνεται διαχωρισμός των συμβολαίων τύπου Swap / Futures και 

τύπου Option. 

 

→ Swaps / Futures 

Για συγκεκριμένα χρηματιστήρια όπως αυτά του Λονδίνου, του Σικάγο και της Νέας 

Υόρκης, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει πως η αγορά Παραγώγων Καιρού τύπου 

Swap παρουσιάζει σημαντική ρευστότητα (αρκετές συναλλαγές ημερησίως), έτσι 

ώστε αυτή η αγορά να μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός οριοθέτησης της 
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δίκαιης τιμής (fair strike). Αυτή η δίκαιη τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποτίμηση 

συμβολαίων που υφίστανται στο παρόν. Αναφέρεται πως η πραγματική τιμή 

καθορίζεται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης που ισχύουν στην 

εκάστοτε χρηματιστηριακή αγορά. Εν συνεχεία, επιστρέφοντας στη δίκαιη τιμή, 

σημειώνεται πως αυτή αντικαθιστά εκείνη την τιμή που προκύπτει από τη χρήση της 

ασφαλιστικής (actuarial) μεθόδου. Τέλος, επιχειρώντας κανείς ένα συμπέρασμα 

παρατίθεται η πληροφορία πως υπάρχει μία σαφή σύγκλιση μεταξύ των δύο 

εξεταζόμενων τιμών (Jewson, 2004). 

 

→ Options 

Η πρώτη υπόθεση που θα πρέπει να τεθεί είναι πως υφίσταται μία αγορά Παραγώγων 

Καιρού τύπου Swap με σημαντική ρευστότητα. Κάτω από αυτή την υπόθεση μπορεί 

κανείς να θεωρήσει πως το εξεταζόμενο μοντέλο είναι μία εναλλακτική εκδοχή του 

μοντέλου Black (1976) για την τιμολόγηση των Options που είναι γραμμένα πάνω σε 

Forwards. Η τιμή arbitrage που μπορεί να προκύψει από αυτό το μοντέλο είναι 

παραπλήσια με τη δίκαιη τιμή της ασφαλιστικής μεθόδου. 

Στην πραγματικότητα όμως, οι αγορές Παραγώγων καιρού τύπου Swap δεν είναι 

αρκετά ρευστές. Το συμπέρασμα που εξάγεται, επομένως, έγκειται στο ότι τα 

παραπάνω μοντέλα δεν τεκμηριώνονται επαρκώς. Ωστόσο, υφίστανται κάποιες 

περιπτώσεις (ύπαρξη ρευστότητας), όπου διαπιστώνεται επιτυχής χρήση των 

προαναφερθέντων μοντέλων. Η γενική παραδοχή που αφορά την τιμολόγηση των 

Options που είναι γραμμένα πάνω σε Swaps / Futures είναι πως χρησιμοποιείται το 

επίπεδο της τιμής του Swap έναντι της αναμενόμενης τιμής που προκύπτει από την 

ασφαλιστική τιμολόγηση. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εξής: 

1. Μία ασφαλιστική μέθοδος, με την υπόθεση πως το Swap μπορεί να προβλέψει 

την αναμενόμενη τιμή του υποκείμενου δείκτη (δηλ. υπάρχει ικανοποιητική 

ρευστότητα). 

2. Τιμολόγηση βασισμένη σε συνθήκες arbitrage 

3. μία προσέγγιση στις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην τιμή του Option, 

λαμβάνοντας κανείς υπόψη του το κόστος της αντιστάθμισης με μόνο μία 

συναλλαγή συμβολαίου τύπου Swap (Jewson, 2004). 

 

 

 

 

 47



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΙΑ 

 

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε μία όσο το δυνατόν πληρέστερη και 

σαφέστερη παρουσίαση των Παραγώγων Καιρού, που αποτελούν ένα αναδυόμενο 

χρηματοοικονομικό προϊόν. Έγινε μία προσπάθεια να καλυφθούν όλα εκείνα τα καίρια 

ζητήματα που αφορούν τα παράγωγα αυτού του τύπου. Ο βασικός στόχος ήταν να 

μπορέσει ο αναγνώστης της εν λόγω εργασίας να κατανοήσει τις βασικές αρχές των 

Παραγώγων Καιρού. 

Είναι γεγονός πως αν και παρατηρείται μία έντονη δυναμική ως προς την ανάπτυξη 

των Παραγώγων Καιρού, διαπιστώνεται πως οι αγορές διακρίνονται, ακόμη, από μία 

σχετικά μέτρια ρευστότητα, συγκρινόμενες ασφαλώς με τις ήδη υπάρχουσες 

οργανωμένες αγορές. Η τάση, όμως, που υφίσταται, φανερώνει πως στα χρόνια που 

έρχονται, αυτό το φαινόμενο θα πάψει να ισχύει, μιας και τα καιρικά φαινόμενα 

δείχνουν να επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Εν κατακλείδι, όσον αφορά την περίπτωση της ελληνικής αγοράς, σημειώνεται, με 

περισσή ανησυχία, πως το εξεταζόμενο χρηματοοικονομικό προϊόν παραμένει 

παντελώς άγνωστο, ακόμη. Αναφέρεται ενδεικτικά πως η παρούσα εργασία είναι 

μόνον η δεύτερη εργασία που καταπιάνεται με αυτό το θέμα. Η πρώτη εργασία 

ανήκει στον Ευθυμίου (2002) και εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το σίγουρο, 

πάντως, είναι πως κάποια στιγμή θα ωριμάσουν οι συνθήκες και τα Παράγωγα Καιρού 

θα κάνουν την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά. Αυτό έγκειται στο γεγονός πως 

αφενός οι Έλληνες επιχειρηματίες, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζουν σημάδια 

σαφούς εκσυγχρονισμού της χρηματοοικονομικής σκέψης τους, αφετέρου η ραγδαία 

μεταβολή του κλίματος καθιστά τα Παράγωγα Καιρού, από χρηματοοικονομικής 

άποψης, μία αξιόπιστη λύση του εν λόγω προβλήματος. Ως τότε, πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις θα παρακολουθούν τον καιρό και θα είναι εξαρτημένες από τις όποιες 

διαθέσεις του! 
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