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ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ 

Πξώηα από όια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά  κνπ θαη θπξίσο ηνπο 

γνλείο κνπ γηα ηελ ζπλερή ζπκπαξάζηαζε, ηελ ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο 

ζηήξημε. Δπίζεο,  νθείισ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ θ. Ννύια γηα ηελ πνιύηηκε 

θαζνδήγεζε ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο θαη γηα ηηο 

πνιύηηκεο γλώζεηο πνπ κνπ κεηέδσζε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ. Σέινο, 

ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζύλσ ζηνπο θίινπο κνπ γηαηί ρσξίο ηελ 

«πίεζε» ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ε εθπιήξσζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο ζα ήηαλ 

πην δύζθνιε. 
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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

 Ο πηζησηηθόο θίλδπλνο ηα ηειεπηαία ρξόληα απαζρνιεί όιν θαη πεξηζζόηεξνπο 

επελδπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο αγνξέο θαη πξνζπαζνύλ λα ηνλ κεηώζνπλ. Η 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε 

ησλ πηζησηηθώλ παξαγώγσλ. ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε δηεξεύλεζε 

ησλ πηζησηηθώλ παξαγώγσλ σο κέζα δηαρείξηζεο θηλδύλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αξρηθά αλαθέξνληαη νη πξναπαηηνύκελνη νξηζκνί, ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε 

εμέιημε θαη ηα ζεκαληηθόηεξα πηζησηηθά παξάγσγα θαη αλαιύεηαη ε αγνξά ηνπο ηόζν 

δηαρξνληθά όζν θαη δηαθιαδηθά. Έκθαζε δίλεηαη αθόκε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

αγνξάο θαη ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο εκπιέθνληαη ζε απηή. Σν δεύηεξν κέξνο 

ηεο δηπισκαηηθήο αλαθέξεηαη ζε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πηζησηηθά παξάγσγα, 

ζηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ή όπσο έρνπλ επηθξαηήζεη ζηελ 

αγνξά λα ιέγνληαη, κε ηνλ αγγιηθό όξν, ζηα Credit Default Swaps (CDS). Οη ιόγνη 

πνπ επηιέρζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα παξάγσγα είλαη ε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο θαζώο 

θαη ην γεγνλόο όηη απνηεινύλ ηε δνκηθή βάζε γηα ηε ζύλζεζε πνιππινθόηεξσλ 

παξαγώγσλ. Μεηά από ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθώλ παξακέηξσλ απηώλ ησλ πξντόλησλ 

αλαπηύζζεηαη έλα κνληέιν αλνηρηήο πξνζέγγηζεο απνηίκεζεο CDS πνπ 

δεκνζηεύηεθε από ηνπο Longstaff, Mithal θαη Neiss ην 2003. Σν κνληέιν 

εθαξκόζηεθε γηα ηα ηζπαληθά θαη ηα ειιεληθά πεληαεηή CDS γηα ηελ πεξίνδν από ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2009 σο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 

απνδεηθλύνπλ όηη ε αγνξά ησλ ειιεληθώλ CDS αληηκεησπίδεη κεγαιύηεξεο 

δηαθπκάλζεηο από όηη πξνβιέπεη ην εμεηαδόκελν κνληέιν θάηη πνπ δελ ηζρύεη ζηα 

ηζπαληθά CDS ηνπιάρηζηνλ ζε ηόζν κεγάιν βαζκό, γεγνλόο πνπ ελδερνκέλσο λα 

απνδεηθλύεη όηη ε ειιεληθή αγνξά ησλ CDS επεξεάδεηαη θαη από άιινπο παξάγνληεο.  
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ABSTRACT 

 

 In recent years credit risk has become one of the highest-profile risks facing 

participants in the financial markets and this is the reason why attempts were made to 

reduce it. These attempts led to extensive use of credit derivatives. The aim of this 

dissertation is the investigation of credit derivatives as risk management tools. More 

specifically, initially some definitions are described and then the evolution and the 

categories of credit derivatives are given. Emphasis is given also in the market 

participants and the reasons for engaging in it. The second part of the dissertation 

refers to a specific credit derivative, the Credit Default Swaps (CDS). The reasons 

why these derivatives were selected are the extensive use of them and the fact that 

they are structural tools of more complex derivatives. Moreover, a CDS pricing model 

created by Longstaff, Mithal and Neiss at 2003 is described. This model was applied 

to Spanish and Greek CDS for the period 21/10/2009 through 06/10/2010. The results 

show that the Greek CDS market faces more fluctuations than it was estimated, while 

this doesn’t apply for the Spanish CDS. This difference may prove that the Greek 

CDS market is influenced by other factors. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΣΑ ΠΗΣΩΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

 

 

1.1  Δηζαγωγή 

 

 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ (risk management) έρεη ζεκαληηθή 

ζέζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο  ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε ψζεζαλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο. 

Πξνζπαζψληαο  φκσο λα πξνζεγγηζζεί ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί ηφζν ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ φζν θαη ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζήο ηνπ. 

Αξρηθά, κε ηνλ φξν θίλδπλνο πεξηγξάθεηαη κηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ηα 

απνηειέζκαηα κηαο ελέξγεηαο δελ είλαη απνιχησο γλσζηά αιιά πηζαλνινγείηαη φηη ζα 

θπκαλζνχλ κέζα ζε έλα εχξνο απνηειεζκάησλ, πεξηιακβάλεη δειαδή αβεβαηφηεηα. Ο 

θίλδπλνο πνπ απαζρνιεί ηηο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο (Εαπξάλεο, 2002): 

 Σηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, νη νπνίνη πεγάδνπλ απφ ηελ αγνξά ζηελ 

νπνία ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. Έλα παξάδεηγκα απηψλ είλαη νη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο θαη νη επηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηελ επηρείξεζε. 

 Σηνπο ζηξαηεγηθνχο θηλδχλνπο, πνπ δεκηνξγνχληαη απφ γεληθφηεξεο αιιαγέο 

ζην νηθνλνκηθφ θαη ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Σηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηηο αγνξέο 

ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

ππνθαηεγνξίεο: 

1. Κίλδπλνη αγνξάο  

2. Πηζησηηθνί θίλδπλνη  

3. Κίλδπλνη ξεπζηφηεηαο 

4. Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη  

5. Ννκνζεηηθνί θίλδπλνη 

Με ηε θξάζε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ελλνείηαη ε ιήςε απνθάζεσλ κεηά απφ 

κέηξεζε ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπο ζηελ 
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επηρείξεζε, ψζηε λα ιεθζεί ε θαιχηεξε δπλαηή επηινγή. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία αθνχ κεηαβάιιεηαη 

δηαρξνληθά θαζψο νη θίλδπλνη  γίλνληαη πην πνιχπινθνη αιιά θαη ηα κέζα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο εμειίζζνληαη. Έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ηα παξάγσγα. Με ηνλ φξν 

παξάγσγα ζεσξνχληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ή κε άιια ιφγηα ηα 

ρξεφγξαθα ησλ νπνίσλ ε ηηκή ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκή άιισλ ππνθείκελσλ αμηψλ 

(Bomfim, 2001). Οη πην ζπλεζηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο είλαη: 

 Τα επηηφθηα  

 Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο  

 Οη ηηκέο κεηνρψλ θαη  ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ 

 Γηάθνξα αγαζά/πξντφληα 

 Γηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο  

 Ο πιεζσξηζκφο  

 Ο θαηξφο θαη  

 Τα  πηζησηηθά  γεγνλφηα  

 

Τα παξάγσγα αλ θαη αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ αλάγθε γηα αληηζηάζκηζε  

απηήο ηεο κνξθήο ηνπ θηλδχλνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνηθίινπο ιφγνπο απφ 

δηαθνξεηηθνχο επελδχηεο. Σε γεληθέο γξακκέο νη θπξηφηεξνη ιφγνη ρξήζεο ηνπο 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηνπο αθφινπζνπο: ε αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ, ε παξνρή 

δειαδή αζθάιεηαο, ε θεξδνζθνπία θαη ην arbitrage. Σε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ελψ γηα ηηο ππφινηπεο κνξθέο θηλδχλνπ εμειίρζεθαλ γξήγνξα ηα 

παξάγσγα, ηα πηζησηηθά παξάγσγα θαζπζηέξεζαλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο 

εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, παξφιν πνπ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο 

ζεσξείηαη ε αξραηφηεξε κνξθή θηλδχλνπ (Skora, 1998).  ζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έρεη επηθξαηήζεη λα αλαθέξνληαη σο πηζησηηθνί θίλδπλνη φινη 

απηνί νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ απψιεηεο ιφγσ αδπλακίαο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζε κηα ππνρξέσζε ή κέξνο απηήο. Ο πηζησηηθφο 

θίλδπλνο δηαθνξνπνηείηαη ζε θίλδπλν αζέηεζεο ηεο ζπκθσλίαο (default risk) ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζε νιφθιεξν ή 

ζε κέξνο ηεο νθεηιήο, ζε θίλδπλν ππνβάζκηζεο (downgrade risk) ν νπνίνο 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κηαο επηρείξεζεο ή 
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κηαο ρψξαο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη ηέινο ν θίλδπλνο πηζησηηθνχ 

πεξηζσξίνπ (credit spread risk) ν νπνίνο θαζνξίδεη ην βαζκφ αζθάιεηαο πνπ ππάξρεη 

ζε θάζε εμεηαδφκελε πεξίπησζε. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θηλδχλνπ 

ππνβάζκηζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ είλαη φηη ν πξψηνο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη ν δεχηεξνο θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο (Anson, Fabozzi, Choudhry, Chen, 2004). 

ια απηά ζπληεινχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο εμαηηίαο ηεο 

θχζεο ηνπ δχζθνια κπνξεί λα κεηαθεξζεί, λα ππνινγηζηεί θαη επνκέλσο θαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί. Τελ ηειεπηαία δεθαεηία φκσο εμαηηίαο θάπνησλ παξαγφλησλ φπσο νη 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, ε αλάπηπμε ησλ πηζησηηθψλ αγνξψλ, ν κεγάινο θχθινο 

εξγαζηψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ε είζνδνο πνιιψλ αληαγσληζηηθψλ 

εηαηξεηψλ έγηλε επηηαθηηθή αλάγθε λα ζηξαθεί ε αγνξά ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο 

πην απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. 

Μάιηζηα ζχκθσλα κε νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο φπσο ν Mengle (2007) ηα πηζησηηθά 

παξάγσγα αλαπηχρζεθαλ θπξίσο απφ ηελ πίεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα 

αληηζηάζκηζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ κε παξφκνην ηξφπν φπσο 

δηαθνξνπνηνχζαλ ηνλ επηηνθηαθφ θαη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Δπνκέλσο απηή ε 

πίεζε επέθεξε ηελ κεηαηξνπή νπζηαζηηθά απφ έλα είδνο θηλδχλνπ πνπ δελ κπνξνχζε 

λα δηαπξαγκαηεπηεί ζηελ αγνξά εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ζε έλα θίλδπλν 

πνπ κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπηεί φπσο θαη νη ππφινηπνη. 

Μηα άιιε θηλεηήξηνο δχλακε ηεο αλάπηπμεο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ παξαγψγσλ 

ήηαλ ε απμεηηθή ηάζε ησλ ρξενθνπηψλ πνπ έθαλαλ αθφκε πην κεγάιε ηε αλάγθε γηα 

θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ θαζψο νη αγνξέο άξρηζαλ λα 

απειεπζεξψλνληαη εηζήξζαλ θαη άιιεο εηαηξείεο, είηε κε κηθξφηεξν κέγεζνο είηε απφ  

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, πνπ είραλ κηθξφηεξε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε θαη ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνρή πηζηψζεσλ, ζπκπεξαζκαηηθά γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ 

φηη ε απειεπζέξσζε ψζεζε ελ κέξεη ηελ δεκηνπξγία απηψλ ησλ θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ. Δπίζεο, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν 

επεηδή επέηξεςε ηελ επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ 

πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ πνιχπινθε.  ια απηά νδήγεζαλ ζην λα ζεσξεζνχλ  νη κέζνδνη 

πνπ σο ηφηε θάιππηαλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αλεπαξθείο κε απνηέιεζκα λα  

αληηθαηαζηαζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πηζησηηθά παξάγσγα. 
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 Σε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ν νξηζκφο ησλ Πηζησηηθψλ 

Παξαγψγσλ. Ωο Πηζησηηθά Παξάγσγα (Credit Derivatives) νξίδνληαη ηα παξάγσγα 

πξντφληα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Τα 

πηζησηηθά παξάγσγα πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε πξντφληα φπσο: 

ζπκθσλίεο αληαιιαγήο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (credit default swaps), ζπκβφιαηα 

αληαιιαγήο ζπλνιηθήο απφδνζεο (total return swaps), ρξεφγξαθα ζπλδεδεκέλα κε 

πηζησηηθφ θίλδπλν (credit linked notes), πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα θαη ζπκθσλίεο 

πξναίξεζεο πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ (credit spread forwards θαη options) (ISDA 

Operations Benchmarking Survey, 2009). 

Τα πξψηα ρξφληα εηζαγσγήο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ νη πξνθιήζεηο πνπ 

έπξεπε λα μεπεξαζηνχλ ήηαλ πνιιέο, νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε 

απφδνζε ελφο νξηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο (credit event) θαη ε επίιπζε 

αζαθεηψλ φζνλ αθνξά ηηο νληφηεηεο αλαθνξάο (reference entities).
1
 Σηε ζπλέρεηα αλ 

θαη έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο φπσο ε εηζαγσγή ησλ δεηθηψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ δεδνκέλνπ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ θαη ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ απαηηνχληαη αξθεηέο ελέξγεηεο αθφκε γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο πηζησηηθήο 

αγνξάο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ πηζησηηθψλ πξντφλησλ. 

 

 

1.2  Ζ Δμέιημε ηωλ Πηζηωηηθώλ Παξαγώγωλ 

 

 

Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κε αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πξψηα ζπκβφιαηα πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ κε αξθεηά δηαθνξεηηθή κνξθή απφ ηε ζεκεξηλή. Γεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο 

γηα ξπζκηζηηθνχο ή θνξνινγηθνχο ιφγνπο θαη ήηαλ θπξίσο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο 

πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα νκφινγα (Kasapis, 2008). Σηελ δεκηνπξγία ηνπο αιιά θαη 

ζηελ εμέιημε ηνπο ζπλεηέιεζε θαζνξηζηηθά θαη ε δεκηνπξγία ηνπ International Swaps 

and Derivatives Association (ISDA), ελφο νξγαληζκνχ πνπ ηδξχζεθε ην 1985 κε 

ζηφρν ιεηηνπξγίαο λα αληηπξνζσπεχεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ ηδησηηθψλ 

δηαπξαγκαηεπφκελσλ παξαγψγσλ θαη λα ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ 

παξαγψγσλ. Σήκεξα ν ISDA απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ 820 κέιε πνπ 

                                                           
1
 Οη νξηζκνί απηνί ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 
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βξίζθνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 57 ρψξεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Τα κέιε απηά 

είλαη θπξίσο επηρεηξήζεηο, θπβεξλεηηθέο νκάδεο θαη άιινη ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ 

εμσρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά παξαγψγσλ, πνπ βαζίδνληαη ζηα παξάγσγα γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ηνπο 

απαζρνινχλε. Ζ δξάζε ηνπ νξγαληζκνχ είλαη παγθνζκίσο απνδεθηή θαζψο δχζθνια 

κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ν ξφινο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ελδπλάκσζε αιιά θαη ηελ 

εμνκάιπλζε ηεο αγνξάο φρη κφλν ησλ  πηζησηηθψλ αιιά γεληθφηεξα ησλ παξαγψγσλ 

(ISDA, 2010). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλαλ ηα πξψηα βήκαηα ζηελ αγνξά ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ πέξαζαλ αξθεηά ρξφληα κέρξη λα αξρίζνπλ λα εμειίζζνληαη. Ζ πξψηε 

ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηα πηζησηηθά παξάγσγα απνηειεί ην 1996, θαζψο ν ISDA 

εθδίδεη ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο γηα ηελ έλλνηα ηνπ πηζησηηθνχ παξαγψγνπ. Έλα 

ρξφλν κεηά γίλεηαη νπζηαζηηθά ε πξψηε εκθάληζε πηζησηηθνχ παξαγψγνπ ζηελ 

Δπξψπε κε παξφκνηα κνξθή κε απηή πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζήκεξα (Huault, 

Montagner, 2009). Καηλνχξηνπο νξηζκνχο εθδίδεη ν ISDA θαη ην 1999 επηθέξνληαο  

κεγαιχηεξε απνδνρή θαη νκνηνγέλεηα ζηελ αγνξά. Ζ JP Morgan πξνηείλεη ηελ ίδηα 

ρξνληά έλα κνληέιν ρεηξηζκνχ θαη απνηίκεζεο  απηψλ ησλ πηζησηηθψλ πξντφλησλ ην 

Credit Metrics Μodel απμάλνληαο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπο. Σηα 

επφκελα ρξφληα πνιιά γεγνλφηα δηακφξθσζαλ ηελ αγνξά ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ ηα ζεκαληηθφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ηα εμήο:   

Τν θζηλφπσξν ηνπ 2000, κηα κεγάιε ακεξηθάληθε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ε 

Conseco, ζψζεθε νπζηαζηηθά ηελ ηειεπηαία ζηηγκή απφ ηελ ρξενθνπία φηαλ ε 

Τξάπεδα ηεο Ακεξηθήο επέθηεηλε ηελ ιήμε βξαρππξφζεζκσλ νθεηιψλ χςνπο 2,8 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαηά ηξείο κήλεο απμάλνληαο ην επηηφθην θαη 

επεθηείλνληαο ην ζπκβφιαην. Απηή ε θίλεζε φκσο πξνθάιεζε αλαζηάησζε ζηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά θαη ψζεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ζαθνχο θαη πεξηεθηηθνχ 

νξηζκνχ ηνπ Πηζησηηθνχ Γεγνλφηνο (Credit Δvent), αθνχ δελ ήηαλ μεθάζαξν αλ απηφ 

ην γεγνλφο ππξνδνηεί ηελ πιεξσκή ηεο πξνζηαζίαο ζηνλ αγνξαζηή απφ ηνλ πσιεηή 

ηεο πξνζηαζίαο (Crouhy, Galai, Mark, 2006). Καζψο ηα πηζησηηθά γεγνλφηα κέρξη 

ηφηε δελ ζπλέβαηλαλ κε ηέηνηα ζπρλφηεηα θαη ζε ηέηνην βαζκφ, ε αγνξά βξέζεθε 

απξνεηνίκαζηε, αθνχ δελ είρε απνζαθεληζηεί ν ηξφπoο δξάζεο γηα πεξηζηαηηθά ζαλ 

απηφ, θάηη πνπ ελδερνκέλσο ζην κέιινλ ζα απνκάθξπλε ηνπο πηζαλνχο επελδπηέο απφ 

ηελ αγνξά εμαηηίαο ησλ αζαθεηψλ πνπ ππήξραλ θαη ησλ ειιηπψλ ξπζκίζεσλ ηεο 

αγνξάο. 
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   Καη ην 2001 φκσο ήηαλ κηα ρξνληά κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνχ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ πηζησηηθψλ γεγνλφησλ. Δλδεηθηηθφ απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη πάλσ απφ δηαθφζηεο πελήληα δεκφζηεο εηαηξείεο 

ζηελ Ακεξηθή δήηεζαλ θξαηηθή  βνήζεηα γηα λα απνθεπρζεί κηα ελδερφκελε 

πηψρεπζε, πνζνζηφ πνπ απμήζεθε πάλσ απφ 46% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο. Πέξα φκσο ηνχηνπ, ην ίδην έηνο ζπλέβε  θαη  ε πηψρεπζε κηαο κεγάιεο 

εηαηξείαο θαη κηα ρψξαο-ηεο Enron θαη ηεο Αξγεληηλήο αληίζηνηρα- πνπ εθηφμεπζαλ 

ηελ αγνξά ησλ παξαγψγσλ σο κέζν αληηκεηψπηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

ππεξβαίλνληαο θάζε ελδερφκελε πξφβιεςε γηα ην 2001 (Kramer, Harris, 2003). 

Τελ ηειεπηαία δεθαεηία, φπσο θαη άιιεο αγνξέο, απφθηα ε αγνξά ησλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ δείθηεο ψζηε λα δίλεηαη ζηνλ επελδπηή ε δπλαηφηεηα λα έρεη 

κηα πην αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2002 δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηελ Morgan Stanley έλαο πηζησηηθφο δείθηεο ν Synthetic Tracers πνπ 

απνηεινχληαλ απφ CDS θαη αληίζηνηρα ην 2003 δεκηνπξγήζεθε ν CDX NA IG. Τν 

2003 ε Morgan Stanley ζε ζπλεξγαζία κε ηελ JP Morgan δεκηνπξγνχλ έλα λέν δείθηε 

κε κεγαιχηεξε θάιπςε ηνλ Trac-x. Ταπηφρξνλα ζηελ αγνξά ππήξραλ θαη άιινη 

δείθηεο ειάζζνλνο ζεκαζίαο,  κέρξη πνπ δεκηνπξγήζεθε ν αληαγσληζηηθφο δείθηεο 

ηνπ Trac-x, ν iBoxx. Οη δείθηεο απηνί εμαηηίαο ηνπ φηη ήηαλ αληαγσληζηηθνί κεηαμχ 

ηνπο επέθεξαλ αλαζηάησζε ζηελ αγνξά  θαη δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο 

κέρξη πνπ ιχζε ζην πξφβιεκα επήιζε ην 2004, φηαλ ζπκθσλήζεθε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη  ζε θάζε αγνξά δηαθνξεηηθφο δείθηεο, δειαδή ν iTraxx δείθηεο ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηελ Αζία θαη ν CDX ζηηο ΖΠΑ -ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε δχν κήλεο 

πξηλ ηνλ iTraxx. Σηελ πνξεία εηζήρζεζαλ ζηελ αγνξά θαη άιινη παξφκνηνη δείθηεο, ν 

iTraxx CJ ζηελ Ηαπσλία, ν iTraxx Australia ζηελ Απζηξαιία θαη ν iTraxx Asia ex-

Japan ζηηο αζηαηηθέο ρψξεο εθηφο Ηαπσλίαο, νη νπνίνη ρξεζηκεχνπλ θπξίσο σο ηνπηθνί 

ή δεπηεξεχνληεο δείθηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θχξηνπο (Batten, Fetherston, Szilagyi, 

2006). 

Αθφκε ην 2002 νη δηακνξθσηέο αγνξάο (dealers) εηζήγαγαλ ηνλ ζεζκφ ηνπ 

Reference Entity Database (RED) δειαδή κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία 

εκπεξηέρνληαη νη αμίεο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ CDS ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά (Kasapis, 2008). 

Απφ ην 2003 θαη κεηά, ηα δηθαηψκαηα θαη ε ιεηηνπξγία απηήο βξέζεθαλ ζηελ 

δηθαηνδνζία ηεο εηαηξείαο Markit (2009). Αιιά αθφκε έλα πεξηζηαηηθφ ηελ ίδηα 

ρξνληά επεξέαζε ηελ ζεκεξηλή εηθφλα ηεο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2002 πξψηα 
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ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή εηζάγνληαη ζηελ πηζησηηθή αγνξά πξντφλησλ, πξντφληα κε 

πξνθαζνξηζκέλα ζηνηρεία φπσο ε πεξίνδνο ιεθηφηεηαο θαη νη εκεξνκελίεο 

πιεξσκήο. Τν γεγνλφο απηφ επέθεξε κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά γηα απηφ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα πηνζεηήζεθε απηή ε πνιηηηθή θαη απφ ηελ επξσπατθή αληίζηνηρε 

αγνξά (Kasapis, 2008). 

  Σηελ ζπλέρεηα ν ISDA ην 2003 επαλεθδίδεη νξηζκνχο ζπκπιεξψλνληαο θαη 

επαλαιακβάλνληαο ηνπο παιαηφηεξνπο νξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηα πηζησηηθά 

παξάγσγα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ε νκνηνγέλεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ αγνξά. Παξφιν πνπ ηα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ, νη νξηζκνί 

απηνί ζεσξνχληαη πξναηξεηηθνί θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηα ζπκβφιαηα ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ππφ δηθή ηνπο επζχλε (ISDA definitions, 2003). Τελ άλνημε ηνπ 2005 

αλαηαξάμεηο πξνθχπηνπλ ζηελ πηζησηηθή αγνξά εμαηηίαο δηάθνξσλ πεξηζηαηηθψλ, 

φπσο ε αλαθνίλσζε ηεο General Motors γηα  ελδερφκελε κείσζε ησλ θεξδψλ ηεο ην 

επφκελν έηνο, αιιά θαη εμαηηίαο άιισλ πεξηζηαηηθψλ φπσο ηα ινγηζηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηψπηζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείαο ηεο Ακεξηθήο, πνπ 

κάιηζηα είρε εμαηξεηηθή πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε (ΑΑΑ) ε AIG (Parker, 

Wooldridge, 2005). Απηή ε θαηάζηαζε είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ μαθληθή κεηαηφπηζε 

ηνπ πηζησηηθνχ δείθηε πξνθαιψληαο δεκίεο ζε πνιινχο επελδπηέο θπξίσο κάιηζηα 

ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζηηο εηαηξείεο αληηζηάζκηζεο επελδπηηθνχ 

θηλδχλνπ (hedge funds). 

Αιιά θαη άιιεο κεγάιεο εηαηξείεο πησρεχνπλ εθ ησλ νπνίσλ κηα είλαη ε 

Collins &Aikman, πνπ απνηειεί ην πξψην πηζησηηθφ γεγνλφο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθε 

κέζν πιεηζηεξηαζκνχ κε ηελ βνήζεηα ελφο ζρεδηαζκέλνπ κεραληζκνχ ψζηε λα γίλεηαη 

ε ηηκνιφγεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ (cash settlement) κε απηφ ηνλ ηξφπν. 

Σηελ ελέξγεηα απηή ζπκκεηείραλ νη εηαηξείεο Creditex and Markit (ISDA, 2006). 

Σηελ ζπλέρεηα ν ISDA κε δειηίν ηχπνπ ζηηο 13 Ηνπλίνπ ην 2005 εμαγγέιιεη ηε 

δεκνζίεπζε ελφο πξνηχπνπ γηα ηε ηεθκεξίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ  πηζησηηθψλ 

ζπκθσληψλ αληαιιαγήο θηλδχλσλ αζέηεζεο (CDS) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ νληφηεηα 

αλαθνξάο ρξεφγξαθα εγγπεκέλα απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είηε κε θπζηθή παξάδνζε 

είηε κε ρξεκαηηθφ δηαθαλνληζκφ  (Parker, Piracci, Mayer, Brown, LLP, 2007). Λίγν 

θαηξφ κεηά, ζηηο 15 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2005, ε FED ηεο Νέαο Υφξθεο δηνξγάλσζε έλα 

ζπλέδξην κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ θαη ησλ ξπζκηζηψλ ηεο πξναλαθεξζείζαο αγνξάο γηα λα ζπδεηεζνχλ 
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ζέκαηα δηαδηθαζηηθά  αιιά θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν, ηελ δηαρείξηζε θαη 

ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο ψζηε λα βειηησζεί ε δνκή ηεο. 

Έλα άιιν νπζηαζηηθφ γεγνλφο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 είλαη ε πηψρεπζε ηεο 

εηαηξείαο Delphi, ην νπνίν ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηζηαηηθά πνπ 

επεξέαζαλ ηελ κέρξη ηφηε αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. Τνλ ίδην κήλα, δχν 

ρξφληα αξγφηεξα, αξρίδεη ε θξίζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηελ Ακεξηθε 

πξνθαιψληαο αλαηαξάμεηο ζηελ πηζησηηθή αγνξά παγθνζκίσο. Απφ ηελ θξίζε 

επεξεάζηεθαλ θαη επηρεηξήζεηο πνπ είραλ πγηή εηθφλα θαη επνκέλσο κε ηελ ζεηξά 

ηνπο επεξέαζαλ θαη ηελ πηζησηηθή αγνξά. Έλα παξάδεηγκα απηνχ απνηειεί ε Bear 

Stearns, ε νπνία ην 2008 αλαθνίλσζε φηη δέρηεθε βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα  απφ δχν  

κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεηψπηδε. Τν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηελ θαηαθφξπθε πηψζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη αχμεζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ εμαηηίαο ηεο 

αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ αγνξά (Kasapis, 2008). 

Τν 2009 ν ISDA ζπκπιήξσζε κε έλα λέν πξσηφθνιιν ηνπο νξηζκνχο αιιά 

θαη ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε ησλ CDS πνπ είρε εθδψζεη ην 2003. 

Οπζηαζηηθά κεηά απφ απηφ θαζηεξψζεθε ε αθξηβήο δηαδηθαζία ηνπ δηαθαλνληζκνχ 

θαη ηελ επεθηάζεθε ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ CDS. Δπίζεο, ην ίδην 

πξσηφθνιιν πξνέβιεπε ηελ ζέζπηζε επηηξνπψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αμηνινγνχλ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα σο πηζησηηθά ή φρη θαη νη απνθάζεηο απηέο 

ζεσξήζεθαλ δεζκεπηηθέο γηα φια ηα κέιε πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζπλέδξην (Federal Reserve Bank of New York, 2005). 

Αθφκε κεηά απφ ηε κεγάιε θξίζε ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θαη ηηο 

δηαδνρηθέο πησρεχζεηο θνινζζηαίσλ επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγήζεθε ε άκεζε αλάγθε 

λα δηαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη έιεγρνο. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη άιισζηε 

φηη ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 ε εηαηξεία DTTC Trade Information Warehouse ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα απνδείμεη ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ αγνξά 

δέρηεθε εζεινληηθά ηελ πξφζβαζε ησλ ξπζκηζηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ησλ CDS πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο (DTCC, 

2010). 

Δλ θαηαθιείδη, ηα πηζησηηθά παξάγσγα ζεσξνχληαη ζχγρξνλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ αλ θαη κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζαλ λα 

γίλνληαη θαηαλνεηά ζην επξχ θνηλφ, κεηαηξέπνληαη δηελεθψο θαη πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 
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θαηλνηνκηψλ. Απηφ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ παίξλνληαο ππφςε ην πφζν ζπρλά 

νξγαληζκνί φπσο ν ISDA εθδίδεη λένο νξηζκνχο ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνιάβεη ηηο 

εμειίμεηο ηεο αγνξάο. Τν εξψηεκα πνπ γελλάηαη επνκέλσο είλαη αλ ηα επφκελα ρξφληα 

ε εμέιημε ησλ παξαγψγσλ ηείλεη λα απινπνηήζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζσ 

ηππνπνίεζεο θαη ζρεδηαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ ή ε απμεκέλε δήηεζε γηα πην πνιχπινθα 

πξντφληα θαη γηα θεξδνζθνπία ζα ζηξέςεη ηελ αγνξά  ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

 

 

1.3  Ζ Αγνξά ηωλ Πηζηωηηθώλ Παξαγώγωλ 

 

 

Ζ πξνζέγγηζε  ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ παξαγψγσλ  ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί παξαθηλδπλεπκέλε εμαηηίαο ησλ ηδηνκνξθηψλ πνπ ηελ 

ραξαθηεξίδνπλ. Πξψηα απφ φια δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φηη ηα πηζησηηθά 

παξάγσγα είλαη ηδησηηθέο ζπκθσλίεο θαη δχζθνια απνθηά θάπνηνο πξφζβαζε ζηα 

ζηνηρεία απηά. Γπζθνιίεο ζπλαληηνχληαη θαη ζηνλ ππνινγηζκφ άιισλ παξακέηξσλ 

φπσο ην χςνο ηνπ ζπκβνιαίνπ αιιά αθφκε θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ ζεσξνχληαη πηζησηηθά παξάγσγα θαη πνηά ζε απηά πνπ δελ 

ζεσξνχληαη (Kasapis, 2008). 

Παξφιν απηά, ν  δηεζλήο νξγαληζκφο ISDA εθδίδεη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ λα 

ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ησλ παξαγψγσλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη αξθεηά 

αληηπξνζσπεπηηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

νξγαληζκνχ ην 2009 γηα ηελ ρξήζε ησλ παξαγψγσλ, ην 94 % ησλ πεληαθνζίσλ 

κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηνχλ παξάγσγα γηα λα αληηκεησπίδνπλ 

δηάθνξα είδε θηλδχλνπ. Ζ αληίζηνηρε έξεπλα ην 2003 αλαθέξεη φηη ην  ίδην πνζνζηφ 

άγγηδε ην 92%. Απφ ηελ ίδηα έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε ησλ παξαγψγσλ γίλεηαη 

θπξίσο γηα ηελ θάιπςε άιισλ θηλδχλσλ θαη φρη γηα ηελ θάιπςε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

κε πνζνζηφ ρξήζεο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ πεξίπνπ ζην 20%, φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ην πξψην δηάγξακκα, κε πην δηαδεδνκέλν ηνλ επηηνθηαθφ θαη ηνλ 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.  
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Γηάγξακκα 1
ν
: Τα είδε θηλδχλνπ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη κέζσ ησλ παξαγψγσλ 

Πεγή: ISDA Research Notes - Spring 2009 

 

Δπηπιένλ, ζε κηα δηαθιαδηθή έξεπλα (ISDA, 2003) ν θιάδνο απφ ηηο εηαηξείεο 

πνπ ζπκκεηείραλ κε πην ελεξγφ ξφιν ζηελ αγνξά ησλ παξαγψγσλ είλαη ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο θιάδνο, αληίζεηα, ιηγφηεξν δηαδεδνκέλα είλαη ζηνλ θιάδν ησλ 

ππεξεζηψλ θαη κάιηζηα ε ρξήζε ηνπο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε ζε απηφλ ηνλ θιάδν 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο. Παξάιιεια άιινη θιάδνη φπσο ν θιάδνο 

ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζε επξεία 

θιίκαθα ηα παξάγσγα, φπσο άιισζηε απνδεηθλχεη θαη ην δεχηεξν δηάγξακκα. Σε 

απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε έξεπλα αλαθέξεηαη ζηηο κεγαιχηεξεο 

εηαηξείεο κε θξηηήξην ην θεθάιαην, θαζψο ηα πνζνζηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηνπο 

ίδηνπο θιάδνπο εκθαλίδνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε εηαηξείεο κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο. 
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Γηάγξακκα 2
ν
: Ζ ρξήζε παξαγψγσλ ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο 

Πεγή: ISDA Research Notes - Spring 2009 

 

Απηφ φκσο πνπ έρεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη  ην είδνο ησλ παξαγψγσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά θαλφλα ν θάζε θιάδνο. ζνλ αθνξά ηα πηζησηηθά παξάγσγα 

φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ πξψην πίλαθα ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ηα  ζπκβφιαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν δειαδή ηηο ηξάπεδεο, ηηο αζθαιηζηηθέο θαη ηηο επελδπηηθέο 

εηαηξείεο. Σε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θιάδν ηνλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ησλ βηνκεραληθψλ αγαζψλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ. Ταπηφρξνλα παξαηεξείηαη φηη ζε νξηζκέλνπο 

θιάδνπο ε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ πξντφλησλ είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. 
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Πίλαθαο 1
νο

:  Ζ ρξήζε ησλ παξαγψγσλ δηαθιαδηθά 

Κλάδος 
Επιτοκιακός 

Κίνδυνος 
Συναλλαγματικός 

Κίνδυνος 
Κίνδυνος 
Αγαθών 

Πιστωτικός 
Κίνδυνος 

Κίνδυνος 
Κεφαλαίου 

Βαςικά Αγαθά 60 74 68 0 5 

Καταναλωτικά 
Αγαθά 46 53 26 1 6 

Χρηματοοικονομικά 
116 117 75 93 97 

Υγεία 17 14 1 1 5 

Βιομηχανικά Αγαθά 
34 34 9 1 9 

Υπηρεςίεσ 66 69 31 1 8 

Τεχνολογία 55 59 10 4 11 

Επιχειρήςεισ Κοινήσ 
Ωφέλειασ 22 21 20 0 2 

Σύνολο 416 441 240 101 143 

 
 

Πεγή: ISDA Research Notes - Spring 2009 

 

Σε κηα δηαρξνληθή αλάιπζε, απφ ην 2001 θαη κεηά είλαη εκθαλήο ε αχμεζε 

ηνπ φγθνπ ησλ παξαγψγσλ, κάιηζηα ε κεγαιχηεξε άλνδνο παξαηεξείηαη ηελ δηεηία 

2006-2008, ελψ απφ ην 2008 σο ην 2009 ε πνζνζηηαία αχμεζε είλαη κφιηο 2%. Ζ 

εηθφλα απηή δελ αληηθαηνπηξίδεη φκσο ηελ πνξεία ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ  

θαζψο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ηξίην δηάγξακκα ν φγθνο ηνπο εκθαλίδεη δηαρξνληθά 

αλνδηθή πνξεία, ζε αληίζεζε κε ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ  

θίλδπλν. Δπηπιένλ θαη απφ ηνλ πξψην πίλαθα απνδεηθλχεηαη φηη ν φγθνο ησλ 

πηζησηηθψλ πξντφλησλ φζνλ αθνξά ηηο κεγάιεο εηαηξείεο απφ ην 2005 σο ην 2009 

πνιιαπιαζηάδεηαη. Ζ άλνδνο απηή αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ηεο πηζησηηθήο αγνξάο 

θαζψο ηα κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηηο κηθξέο θαη ηηο 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ είλαη δηαδεδνκέλα, ηαπηφρξνλα ην 

κέγεζφο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλν. Τέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε άλνδνο πνπ 

παξνπζηάδεη ε αγνξά νθείιεηαη ζεκαληηθά ζηελ θξίζε θαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ  θηλδχλνπ πνπ επέθεξε απηή.  
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Γηάγξακκα 3
ν
: Ο κεληαίνο κέζνο φξνο ηνπ φγθνπ φισλ ησλ πξντφλησλ 

Πεγή: 2009 ISDA Operations Benchmarking Survey 

 

 

Γηάγξακκα 4
ν
: Ο κεληαίνο κέζνο φξνο ηνπ φγθνπ θάζε πηζησηηθνχ πξντφληνο 

Πεγή: 2009 ISDA Operations Benchmarking Survey 

Δλδεηθηηθνί ηεο θαηάζηαζεο είλαη νη παξαθάησ πίλαθεο (δεχηεξνο θαη ηξίηνο) 

θαζψο απνδεηθλχνπλ  φηη ε αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ 

νθείιεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ρξήζε ηνπο απφ ηηο κεγάιεο εηαηξείεο θαζψο νη 
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κεζαίεο θαη νη κηθξέο εκθαλίδνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθφλα. Μάιηζηα ζε κηα 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

θαζψο ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο απμάλεηαη ε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ 

αθνινπζεί ηελ ίδηα θίλεζε. Άιισζηε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ηα πηζησηηθά παξάγσγα αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία θαη 

ζθεπηηθηζκφ. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ε θαηεγνξία ησλ παξαγψγσλ πνπ είλαη 

ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε θαη ζηηο κηθξέο θαη ζηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη ηα 

πηζησηηθά πξντφληα, γεγνλφο πνπ δελ επαιεζεχεηαη αληίζηνηρα γηα ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαρξνληθά θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ε αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη κηα αγνξά πνπ 

θαίλεηαη λα δηνγθψλεηαη δηαρξνληθά  θαη λα παξνπζηάδεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο αγνξέο ησλ ππνινίπσλ παξάγσγσλ. Δπνκέλσο γηα ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο ε πξνζερηηθή κειέηε ηεο αγνξάο ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελε  

απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξντφληα. 
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Πίλαθαο 2
νο

: Ο κεληαίνο κέζνο φξνο φγθνπ πξντφλησλ αλά κέγεζνο εηαηξεηψλ 

 

ΜΔΓΑΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2005 2006 2007 2008 2009 

Δπηηνθηαθά 5.890 7.631 9.903 12.677 19.881 

Πηζηωηηθά 2.790 6.281 9.359 17.547 25.313 

Κεθαιαηνπρηθά 2.328 4.522 5.237 6.595 7.025 

πλαιιαγκαηηθά 11.252 10.998 16.183 19.955 16.153 

Αγαζώλ 2.495 3.968 5.953 8.346 13.600 

ύλνιν 24.755 33.400 46.635 65.120 81.972 

ΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2005 2006 2007 2008 2009 

Δπηηνθηαθά 928 1.643 1.862 2.060 2.674 

Πηζηωηηθά 145 392 415 680 663 

Κεθαιαηνπρηθά 328 769 1.334 703 1.366 

πλαιιαγκαηηθά 700 1.177 1.439 1.392 2.702 

Αγαζώλ 149 505 424 1.042 969 

ύλνιν 2.250 4.486 5.474 5.877 8.374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: 2009 ISDA Operations Benchmarking Survey 

 

   

 

 

 

  

ΜΗΚΡΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2005 2006 2007 2008 2009 

Δπηηνθηαθά 282 369 400 335 418 

Πηζηωηηθά 13 39 120 87 64 

Κεθαιαηνπρηθά 52 70 140 255 138 

πλαιιαγκαηηθά 134 499 842 315 269 

Αγαζώλ 82 41 64 130 174 

ύλνιν 563 1.018 1.566 1.122 1.063 
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1.4  Οη πκκεηέρνληεο ηεο Αγνξάο Πηζηωηηθώλ Παξαγώγωλ 

 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 

ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο (Anson, Fabozzi, Choudhry,  Chen, 2004): 

 Σηνπο ηειηθνχο πσιεηέο ηεο πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, νη νπνίνη 

επηδηψθνπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξέρνληνο ραξηνθπιαθίνπ ηνπο 

ηαπηφρξνλα κε ηελ έθζεζε ηνπο ζε απηφ ην είδνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Σηνπο  ηειηθνχο  αγνξαζηέο ηεο πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, νη νπνίνη 

θαηά βάζε επηδηψθνπλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν  πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη.  

 Σηνπο δηακεζνιαβεηέο (intermediaries), νη νπνίνη είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο θάπνην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά 

πξνζθέξνληαο ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα θαη επηδηψθνληαο ην θέξδνο κέζσ 

απφ ην arbitrage θαη απφ ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο. Οη δηακεζνιαβεηέο έρνπλ 

ελεξγφ ξφιν ζηελ αγνξά πξνζθέξνληαο θαη αγνξάδνληαο ηα πηζησηηθά 

πξντφληα θαη ζπλεπψο απνθνκίδνληαο θέξδνο απφ ηε δηαθνξά ηεο ηηκήο 

αγνξάο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθ ησλ νπνίσλ πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε γθάκα δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ 

δηεπξχλνληαο έηζη ηελ αγνξά. Τελ ίδηα ζηηγκή πνιινί θξαηνχλ κέξνο απηνχ 

ηνπ είδνπο ησλ πξντφλησλ  γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ. Δλψ ππάξρνπλ θαη 

δηακεζνιαβεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ 

φρη γηα ίδην ινγαξηαζκφ αιιά σο δηακεζνιαβεηέο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο νη 

ιεγφκελνη interdealer brokers
2
. 

 Σην παξειζφλ νη κεγαιχηεξνη έκπνξνη πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ήηαλ ε Deutsche 

Bank  θαη ε JPMorgan δχν πνιχ κεγάιεο  δηεζλείο ηξάπεδεο. Τα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

άιιεο επηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο επεθηάζεθαλ ζε απηφ ην είδνο ηεο αγνξάο 

κνηξάδνληαο ηελ πίηα ησλ θεξδψλ ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ (Kasapis, 2008). 

   ζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν 

απηνχ ηνπ είδνπο ηα παξάγσγα, είλαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θιάδνο, ζηνλ νπνίν 

γίλεηαη θαη ρξήζε ζρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ- κάιηζηα νη 

ηξάπεδεο θαη νη αζθαιηζηηθέο είλαη απηέο πνπ έρνπλ ην πην ελεξγφ ξφιν ζην ζχλνιν 

                                                           
2
 Σηα ειιεληθά ν φξνο πνπ ζπλήζσο απνδίδεηαη είλαη νη Ίδηνη Γηακεζνιαβεηέο. 
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ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ (Brealey, Myers, Allen, 2006). Γελ απνηειεί άιισζηε 

έθπιεμε ην γεγνλφο απηφ παίξλνληαο σο δεδνκέλν ην ξφιν ησλ ηξαπεδψλ σο 

δαλεηνδφηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαη άιινη αγνξαζηέο θαη πσιεηέο ησλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ αγνξά γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη πην ζπλήζεηο ζπκκεηέρνληεο ζε έλα πηζησηηθφ 

παξάγσγν αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

Σξάπεδεο 

 

Ζ ηειεπηαία εηθνζαεηία επέθεξε ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

αιιά παξαδφμσο ν βαζηθφο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ παξέκεηλε ίδηνο, ε παξνρή 

πηζηψζεσλ, φκσο άιια πξάγκαηα φπσο ν θχθινο εξγαζηψλ αιιά θαη ε είζνδνο 

πνιιψλ αληαγσληζηηθψλ ηδξπκάησλ  έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ζηελ έληνλε πξνζπάζεηα 

εμεχξεζεο ηξφπσλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηνπο θίλδπλνο πνπ ηηο απεηινχζαλ θαη λα 

απνθηήζνπλ ην επηζπκεηφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Arora, Gandhi, Longstaff, 

2009). Πέξα φκσο απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ αγνξά, θαη νη 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζπλεηέιεζαλ ζηελ εμεχξεζε ηξφπσλ γηα ηελ κείσζε ηεο 

έθζεζεο ζε δηάθνξεο κνξθέο θηλδχλνπ. Απηή ε θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε επηηπρεκέλα 

λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θξάζε ηνπ Mengle (2007)
 

«Τα πηζησηηθά παξάγσγα 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ησλ πηζησηηθψλ ηδξσκάησλ γηα 

αληηζηάζκηζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ κε παξφκνην ηξφπν φπσο 

δηαθνξνπνηνχζαλ ηνλ επηηνθηαθφ θαη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν». Δπνκέλσο είλαη 

πξνθαλέο φηη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ νη ηξάπεδεο εκπιέθνληαη ηφζν ελεξγά ζηελ 

αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη ε αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ αλακέλνπλ λα εηζέξζνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο απφ ηελ παξνρή 

δαλείσλ. Τν εξψηεκα φκσο πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο αθξηβψο ιακβάλνληαη νη 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

Βαζηιείαο ή θαη άιισλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηηο απνθάζεηο 

ηηο Βαζηιείαο I θαη II θαζνξίζηεθαλ νη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο -ν ζπλνιηθφο 

θαη ν βαζηθφο- πνπ θαζνξίδνπλ ηα θεθάιαηα πνπ ζα πξέπεη λα θξαηά ε εθάζηνηε 

ηξάπεδα αλάινγα κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ ρξενγξάθσλ ηεο αιιά θαη ηελ 

ιεθηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηεξεί (Zhou, Packer, 2005). Δπνκέλσο γίλεηαη 

εχθνια αληηιεπηφ φηη φηαλ ε δηνίθεζε ελφο  ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζρεδηάδεη 

ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα πάξεη ππφςε θαη ην 
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θέξδνο απφ ηε δηαθξάηεζε ηνπ θηλδχλνπ αιιά θαη ην θφζηνο απφ ηε δεκηνπξγία 

απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ ψζηε λα πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο. Σε απηφ 

ην ζεκείν εηζέξρεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ παξαγψγσλ, θαζψο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηηο ηξάπεδεο φρη κφλν λα δηαθξαηήζνπλ ηα ρξεφγξαθα πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα 

αιιά θαη λα απειεπζεξψζνπλ ην θεθάιαην πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξνχλ 

εμαηηίαο απηψλ. Αθφκε, έλαο άιινο ιφγνο πνπ νη ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ 

αγνξά, είλαη φηη ηα παξάγσγα κπνξνχλ λα είλαη επελδπηηθά εξγαιεία γηα ηε 

δεκηνπξγία θέξδνπο. 

 

Hedge Funds 

 

  Με ην φξν hedge funds  νξίδνληαη ηα επελδπηηθά θεθάιαηα πνπ απεπζχλνληαη  

ζε πινχζηνπο επελδπηέο, θαζψο ην χςνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο είλαη πνιχ κεγάιν 

θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ θαηά θαλφλα βαζίδεηαη ζε επελδχζεηο κε πςειή 

απφδνζε κε απεπζείαο ζέζε ή κε ζέζε short, ρξεζηκνπνηψληαο ζπρλά κφριεπζε θαη 

επηδηψθνληαο κηα απφδνζε ε νπνία δελ ζπλδέεηαη κε θάπνην δείθηε. Δμαηηίαο φκσο 

ηεο θχζεο ηνπ ζθνπνχ πνπ ππεξεηνχλ, δειαδή ηεο κεγάιεο ξεπζηφηεηαο πνπ 

απαηηείηαη, ηα πεξηζζφηεξα hedge funds  απέθεπγαλ ηελ εκπινθή ηνπο ζε απηή ηελ 

αγνξά ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ παξαγψγσλ. Μεηά φκσο απφ ηελ 

πξσηαξρηθή εηζαγσγή ησλ δεηθηψλ ην 2003 θαη νπζηαζηηθά ηελ αχμεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, κεηψζεθε θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο δεκηψλ εμαηηίαο κηαο 

κε επλντθήο πψιεζεο αλ θξηλφηαλ αλαγθαία, νπφηε θαη ε παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά 

έγηλε πην έληνλε απμάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ πνηθηιία ησλ δηαπξαγκαηεπηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηελ αγνξά  (Kasapis, 2008). Σήκεξα κάιηζηα ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ηνπο απφ ην arbitrage ησλ κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ πνπ ήηαλ θάπνηε κεηαπήδεζε 

ζηελ ρξήζε ησλ CDS σο κέζνδνο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Τέινο, ηα 

hedge funds απνηεινχλ ηα πξψηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαιιαγέο 

λενεηζαρζέλησλ ζηελ αγνξά πηζησηηθψλ παξαγψγσλ (Primer, 2002). 

 

Γηαρεηξηζηέο θεθαιαίωλ/ραξηνθπιαθίωλ 

 

Τν πξντφλ κε ην νπνίν απαζρνινχληαη ηδηαίηεξα είλαη ηα Collateralized debt 

obligations (CDOs), αλ θαη ε επηινγή ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ εμαξηάηαη πάληα 

απφ ην είδνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα νη 
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δηαρεηξηζηέο ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ δελ δείρλνπλ ηε ζπκπάζεηά ηνπο ζε ηέηνηνπ 

είδνπο επελδχζεηο. κσο ε γεληθή εηθφλα είλαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε 

ρξήζε ηνπο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ. 

 

Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ιεηηνπξγία ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ζπλδέζεθε 

αθφκε πεξηζζφηεξν κε ην ξφιν ησλ ηξαπεδψλ, εμαηηίαο ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ρψξεο φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηδξπκάησλ πνπ ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο επεθηείλεηαη θαη 

ζηνπο δχν ηνκείο, δειαδή θαη ζηνλ ηνκέα ηεο επέλδπζεο θαη ηφζν θαη ζηελ παξνρήο 

πηζηψζεσλ (Westgaard, Wijst, 2001). Έλαο άιινο ιφγνο ηεο αχμεζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ είλαη θαη ε αχμεζε 

ηεο αλάγθεο γηα κεηαθνξά ησλ θηλδχλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ πηζησηηθνχ. 

Δπνκέλσο ε ρξήζε ησλ παξαγψγσλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γίλεηαη γηα 

παξφκνηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, 

δειαδή είηε γηα αληηζηάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ θηλδχλσλ είηε γηα ηε δεκηνπξγία 

θέξδνπο. 

 

πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

 

Καηά θαλφλα δελ έρνπλ ελεξγή ζέζε ζηα παξάγσγα επεηδή πνιιέο θνξέο απφ 

ην λφκν απαγνξεχεηαη ε  ρξήζε ησλ παξαγψγσλ γεληθφηεξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ηαπηφρξνλα κε ηε γεληθεπκέλε άλνδν ηεο ρξήζεο ησλ παξαγψγσλ θαη κε θάπνηεο 

αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη εδψ παξαηεξείηαη ε ίδηα απμεηηθή ηάζε ζε πνιχ 

κηθξφηεξν βαζκφο φκσο.  

 

Μηθξόηεξνη επελδπηέο 

 

Τα πηζησηηθά παξάγσγα είλαη πξντφληα ζρεδηαζκέλα γηα κεγάινπο επελδπηέο, 

επνκέλσο εθ θχζεσο είλαη πνιχ δχζθνιε ε ζπκκεηνρή ησλ κηθξνεπελδπηψλ ζε απηή 

ηελ αγνξά. Αθφκε εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη ν φγθνο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη  

δπζαλάινγνο κεγάινο γηα ηνπο κηθξνεπελδπηέο, ζε πνιιέο ρψξεο απαγνξεχεηαη ε 

πψιεζε ηνπο ζηνλ κέζν επελδπηή. Δλ ηνχηνηο κεξηθνί κεκνλσκέλνη επελδπηέο 
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δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κεγάιν φγθν θάπνηα ζπγθεθξηκέλα είδε πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ κε απνηέιεζκα λα θάλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο αηζζεηή παξφιν πνπ ην 

κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν (ISDA, 2009). 

 

Δπηρεηξήζεηο 

 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο απηψλ ησλ κεζψλ θάιπςεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηα πξντφληα απηά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνην βαζκφ 

φπσο ηα ππφινηπα παξάγσγα, απηφ άιισζηε είλαη θαηαλνεηφ θαη απφ ηελ αλάιπζε 

ηεο αγνξάο πνπ πξνεγήζεθε. 

Οη ιφγνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πηζησηηθά παξάγσγα – θαη γεληθφηεξα ηα 

παξάγσγα - κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηνπο αθφινπζνπο:  

 Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ (hedging). Με ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, νη 

επηρεηξήζεηο πιένλ ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο επηδηψθνπλ ηελ 

δηαρείξηζε θάζε είδνο θηλδχλνπ ρσξηζηά θαη ηα παξάγσγα επηηεινχλ απηφ ην 

ξφιν, αθνχ κηα επηρείξεζε κέζσ ησλ παξαγψγσλ κπνξεί λα πάξεη 

δηαθνξεηηθή ζέζε ζε δηαθνξεηηθφ είδνο θηλδχλνπ θαη ζεσξεηηθά κπνξεί θαη λα 

ηνπο απνθιείζεη, αλ εμαηξεζεί ν ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο. Σηελ πξάμε φκσο ε 

ηέιεηα αληηζηάζκηζε (perfect hedge) δελ είλαη εθηθηή εθφζνλ ν θίλδπλνο δελ 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί πιήξσο (Longstaff, 2004).  Παξφιν απηά ηα πηζησηηθά 

παξάγσγα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα 

ηε κεηαθνξά ηνπ θηλδχλνπ ζε κεγάιν βαζκφ. 

 Κεξδνζθνπία (Speculation). Πνιινί ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ησλ πησηηθψλ 

παξαγψγσλ δελ παίξλνπλ κέξνο ζε απηή γηα λα απαιιαγνχλ απφ έλαλ 

ππαξθηφ θίλδπλν αιιά απιά γηα λα απνθνκίζνπλ θέξδνο (Nelken, 1999). Ζ 

αγνξά κε ηελ αλάπηπμε πνιιψλ λέσλ θαη πνιχπινθσλ πξντφλησλ παξέρεη 

απηή ηε δπλαηφηεηα, έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ πξντφληνο είλαη ηα γπκλά CDS 

(naked CDS) (Jones, 2002)- φπσο έρεη ζπλεζίζεη λα ιέγεηαη ζηηο αγνξέο φηαλ 

θάπνηνο αγνξάδεη πξνζηαζία γηα έλα πηζησηηθφ θίλδπλν κέζσ CDS ρσξίο 

φκσο λα βξίζθεηαη εθηεζεηκέλνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν. Απηφ ζπκβαίλεη 

φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ζην πξντφλ πηζηεχεη φηη ην πηζησηηθφ γεγνλφο ζα ζπκβεί 

ελ ηέιεη. Οπζηαζηηθά φκσο ν ηξφπνο ζπλαιιαγψλ ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ 
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κε ζηφρν ηελ θεξδνζθνπία δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ζε 

κηα ζπλαιιαγή κε ζηφρν ηελ αληηζηάζκηζε, απηφ πνπ δηαθέξεη είλαη ε 

θηλεηήξηνο δχλακε. 

 Αληηζηαζκηζηηθή Κεξδνζθνπία (Arbitrage). Γεληθά ην arbitrage πεξηιακβάλεη 

ηε ιήςε short θαη long ζέζεσλ ηαπηφρξνλα, ψζηε λα ππάξμεη θέξδνο απφ ηε 

δηαθνξά ζηηο ηηκέο. Τα πηζησηηθά παξάγσγα ζπκκεηέρνπλ ζην arbitrage πνπ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θεθαιαηαθή δνκή θαη νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο θαη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη πνιιέο 

θνξέο  ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ 

πεξηζσξίσλ (credit spreads) θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

(Nelken, 2005). 

Τέινο, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη ηα πηζησηηθά παξάγσγα 

φπσο θαη φια ηα παξάγσγα ζεσξνχληαη «παίγληα κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο», πνπ 

ζεκαίλεη φηη νπζηαζηηθά βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε-πσιεηήο 

θαη αγνξαζηήο- έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ 

αλαιακβάλεη λα κεηαθέξεη ε ζπλαιιαγή, νπφηε ην θέξδνο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη 

απφ κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγή πξνθχπηεη απφ ηε δεκία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

 

 

1.5 Δίδε Πηζηωηηθώλ Παξαγώγωλ 

 

 

Σχκθσλα κε ηελ British Bankers' Association (2003)
 

ηα πηζησηηθά παξάγσγα 

δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλαθνξάο ηνπο είλαη κνλαδηθή ή είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα. 

 Πξηλ απφ απηή ηε δηαθνξνπνίεζε φκσο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ν φξνο 

νληφηεηα αλαθνξάο (reference entity), κε ηνλ φξν απηφ  αλαθέξεηαη ν εθδφηεο ηνπ 

ρξεσζηηθνχ ρξενγξάθνπ ηνπ νπνίνπ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαιείηαη λα θαιχςεη ην 

παξάγσγν (Tavakoli, 2001). ηαλ ε νληφηεηα αλαθνξάο είλαη κνλαδηθή ηφηε ην 

πηζησηηθφ παξάγσγν νλνκάδεηαη single-name credit derivative θαη γηα παξάδεηγκα ζα 

κπνξνχζε λα είλαη κηα εηαηξεία ή έλα θξάηνο, απφ ηελ άιιε πιεπξά φζνλ αθνξά ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία, ηα multi-name credit derivatives δειαδή, ζεσξνχληαη φια ηα 

πηζησηηθά παξάγσγα πνπ ζρεδηάζηεθαλ ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ πηζησηηθφ 
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θίλδπλν ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξενγξάθσλ. Σηελ πξάμε, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

αγνξάο ηαμηλνκείηαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία, αιιά θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θεξδίδεη έδαθνο. Αθφκε ε πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα Credit 

Default Swaps, ηα  Asset Swaps, ηα Credit Spread Options θαη ηα Total Return 

Swaps. Ζ θαηεγνξία  ησλ multi-name credit derivatives πεξηιακβάλεη αληίζηνηρα ηα 

Basket Default Swaps θαη ηα CDOs. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πηζησηηθψλ παξαγψγσλ 

αλαπηχρζεθαλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα γίλνπλ ηα πηζησηηθά παξάγσγα πεξηζζφηεξν 

ειθπζηηθά ζε κεγαιχηεξν εχξνο επελδπηψλ. Σχκθσλα κε ηνπο Culp θαη  Niskanen 

(2005) κηα άιιε ηαμηλφκεζε δηαρσξίδεη ηα πηζησηηθά παξάγσγα αλάινγα κε ην αλ 

ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε πξηλ ην πηζησηηθφ γεγνλφο ή φρη είλαη πνιχ ρξήζηκε. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα CDOs θαη ζηε δεχηεξε ηα CDS. 

Μηα άιιε γεληθφηεξε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ρσξίδεη ηα πηζησηηθά παξάγσγα 

ζε ηξείο κεγάιεο θαηεγνξίεο είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζην πέκπην δηάγξακκα : 

 

5
ν
 Γηάγξακκα: Οη θαηεγνξίεο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ 

Πεγή: Deutsche Bank, 2005 

Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη παξάγσγα, ηα νπνία έρνπλ σο θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηηο ζπλερείο πιεξσκέο παξφκνησλ ρξενγξάθσλ ψζηε λα 

απειεπζεξψλνληαη επελδπηηθέο ζέζεηο απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Τέηνηα πξντφληα 

είλαη ηα Total Return Swaps (TRS) θαη ηα Credit Spread Products. Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα πην δηαδεδνκέλα πξντφληα ζηελ αγνξά ηα Credit Default 

Swaps  θαη ηα Credit Default Options. Δλψ ε ηειεπηαία θαηεγνξία αλαπηχρζεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη ε θαηάηαμε ηνπο ζηα πηζησηηθά παξάγσγα είλαη ακθηιεγφκελε 

θαζψο πεξηιακβάλνπλ κέξνο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ αιιά δελ είλαη ακηγψο 

παξάγσγα. 
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A. Πξνϊόληα Αλαπαξαγωγήο- Replication Products 

 

1. πκθωλίεο Αληαιιαγήο πλνιηθήο Απόδνζεο - Total Return Swaps  (TRS) 

 

Τν Total Return Swap είλαη κηα ζπκθσλία αληαιιαγήο θαηά ηελ νπνία ην έλα 

κέξνο πιεξψλεη πεξηνδηθέο πιεξσκέο ζην άιιν κέξνο κε θπκαηλφκελν επηηφθην θαη 

ην άιιν κέξνο πιεξψλεη ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο πνπ 

πεξηιακβάλεη ην επηηφθην ζπλ ηελ θεθαιαηαθή δεκία ή ην θεθαιαηαθφ θέξδνο 

αληίζηνηρα (Brown, Reilly, 2009). Ζ νληφηεηα αλαθνξάο ζε απηά ηα πξντφληα είλαη 

ζπλήζσο έλα ραξηνθπιάθην νκνιφγσλ ή θάπνηνο νκνινγηαθφο δείθηεο. Τν 

θπκαηλφκελν επηηφθην ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ζπλήζσο ην LIBOR απμεκέλν κε έλα 

πεξηζψξην (spread) (Lehman Brothers, 2001). Ζ ηδηνκνξθία ηνπ TRS είλαη φηη εθηφο 

απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γίλεηαη θαη κεηαθνξά ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο, απηή είλαη 

ε αηηία πνπ δελ ζεσξείηαη «παξαδνζηαθφ» πηζησηηθφ παξάγσγν απφ θάπνηνπο 

αλαιπηέο. Αξρηθά άιισζηε ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ κέζνδνο arbitrage ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. Απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά ππάξρεη θαη ε 

άπνςε φηη είλαη ινγηθφ λα ζεσξείηαη πηζησηηθφ παξάγσγν θαζψο θαιχπηεη ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ ζηνηρείνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη θαη επηπιένλ ζηελ πξάμε 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο σο πηζησηηθφ παξάγσγν (Anson, 

Fabozzi, Choudhry, Chen, 2004). Τέινο, αλήθνπλ ζηελ πξψηε γεληά ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αληαιιάμνπλ ηηο 

πιεξσκέο δχν δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ρσξίο λα απαηηνχληαη λνκηθή κεηαθνξά ή 

θαηνρή ηεο ππνθείκελεο αμίαο. 

 

2. Πξνϊόληα Πηζηωηηθνύ Πεξηζωξίνπ - Credit Spread Structures 

 

Με ηνλ φξν πηζησηηθφ πεξηζψξην (credit spread) νξίδεηαη ε δηαθνξά ηεο 

απφδνζεο ελφο ρξενγξάθνπ πνπ πεξηιακβάλεη πηζησηηθφ θίλδπλν κε ηελ απφδνζε 

ελφο ρξενγξάθνπ κεδεληθνχ θηλδχλνπ (Das, 2005). Τα πην δηαδνκέλα πηζησηηθά 

παξάγσγα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ηα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο Πηζησηηθνχ 

Πεξηζσξίνπ (Credit Spread Options), νη Σπκθσλίεο Αληαιιαγήο Πηζησηηθνχ 

Πεξηζσξίνπ (Credit Spread Swaps) θαη ηα Πξνζεζκηαθά Σπκβφιαηα Πηζησηηθνχ 

Πεξηζσξίνπ (Credit Spread Forwards). Ο νξηζκφο ηνπ  πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζε απηά 

ηα πξντφληα πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηελ πηψρεπζε θαη θάπνηα αιιαγή ζην πηζησηηθφ 
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πεξηζψξην. Δπίζεο σο νληφηεηα αλαθνξάο δελ κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν 

θαζψο ρξεηάδεηαη λα έρεη ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 

ππνινγηζκφο ηνπ πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ (Deutsche Bank, 2005). 

 

a. Πξνζεζκηαθά πκβόιαηα Πηζηωηηθνύ Πεξηζωξίνπ - Credit Spread Forwards  

 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξντφληα πεξηιακβάλνπλ κηα αληαιιαγή πιεξσκψλ ηε κέξα 

ηνπ δηαθαλνληζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαθνξά ησλ επηηνθίσλ πνπ ππάξρεη εθείλε ηε 

κέξα. Τα ρξεφγξαθα πνπ έρνπλ ην ξφιν ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο απηψλ ησλ 

παξαγψγσλ είλαη ρξεφγξαθα πνπ εκπεξηέρνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ αθξηβήο 

δηαδηθαζία είλαη ε αθφινπζε: Ο έλαο ζπκκεηέρσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ πιεξψλεη ηελ 

εκέξα πνπ ιήγεη ην ζπκβφιαην έλα πξνζπκθσλεκέλν πνζφ θαη ιακβάλεη ηελ δηαθνξά 

ησλ πηζησηηθψλ επηηνθίσλ ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο θαη ηαπηφρξνλα ν άιινο 

ζπκκεηέρσλ δέρεηαη λα πιεξψλεη ηα αληίζηνηρα πνζά. Οπζηαζηηθά πξνζεζκηαθφ 

ζπκβφιαην πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη ζε άιια ζεκεία απφ ηα θνηλά 

πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηηο 

πιεξσκέο ην επηηφθην αιιά ην πηζησηηθφ πεξηζψξην (Vari, 2001). Σηελ πξάμε ην πην 

ζπλεζηζκέλν επηηφθην αληαιιαγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην LIBOR ή ην επηηφθην 

ηνπ αθίλδπλνπ νκνιφγνπ. 

 

b. πκθωλίεο Αληαιιαγήο Πηζηωηηθνύ Πεξηζωξίνπ - Credit Spread Swaps  

 

Ζ ζπκθσλία αληαιιαγήο πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ δελ δηαθέξεη απφ ην 

πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο 

παξά κφλν ζην γεγνλφο φηη ζην πξψην γίλεηαη αληαιιαγή πιεξσκψλ κφλν κηα θνξά 

ζηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, επνκέλσο εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν ζπλδπαζκφο 

πεξηζζνηέξσλ απφ έλα Credit Spread Swaps κπνξεί λα εθηειεζηεί θαη σο Credit 

Spread Forward (Laurent, Gregory, 2002). Ζ επηινγή αλάκεζα ζην δχν 

πξναλαθεξζέληα πηζησηηθά παξάγσγα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ ζπλαιιαθηηθφ κεραληζκφ. 
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c. πκθωλίεο Πξναίξεζεο Πηζηωηηθνύ Πεξηζωξίνπ - Credit Spread Options 

 

Με ην Credit Spread Option ν επελδπηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη είηε λα 

πνπιήζεη ην ρξεφγξαθν πάλσ ζην νπνίν έγηλε ε ζπκθσλία αλάινγα κε ην πσο 

εμειίρζεθε ην πηζησηηθφ πεξηζψξην ηνπ ρξενγξάθνπ. Ζ ζπκθσλία πξαγκαηνπνηείηαη 

κε βάζε έλα πξνθαζνξηζκέλν επηηφθην ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία (ζπλήζσο  

ζηε ιήμε ηνπ) αλ πξφθεηηαη γηα option επξσπατθνχ ηχπνπ ή ζε νπνηνδήπνηε 

εκεξνκελία πξηλ ηε ιήμε αλ πξφθεηηαη γηα option ακεξηθαληθνχ ηχπνπ (Giesecke, 

2002). 

Πνιιά ηακεία θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πεξηνξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ 

ηνπο ή απφ θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο λα επελδχνπλ ζε δηάθνξα πξντφληα. Δπνκέλσο κε 

έλα δηθαίσκα πξναίξεζεο πηζησηηθνχ πεξηζψξην δίλεηαη ε επηινγή ζηνπο επελδπηέο 

λα αληαιιάμνπλ ηηο νκνινγηαθέο επελδχζεηο πνπ έγηλαλ επηθίλδπλεο, εάλ ε πηζησηηθή 

πνηφηεηα ηνπο κεηψλεηαη. Γηα απηά ηα πηζησηηθά παξάγσγα ην πηζησηηθφ γεγνλφο ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα νξηζηεί σο κηα ππνβάζκηζε ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο ζε κηα 

θαηεγνξία δηαβάζκηζεο θάησ ηνπ επελδπηηθνχ βαζκνχ.   

 

B. Πξνϊόληα Πηζηωηηθνύ Κηλδύλνπ-Credit Default Products 

 

a. πκθωλίεο Αληαιιαγήο Πηζηωηηθνύ Κηλδύλνπ - Credit Default Swaps (CDS) 

 

Τα CDS ζα αλαιπζνχλ ζηελ παξαθάησ ελφηεηα ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. Ο 

ιφγνο πνπ επηιέρζεθαλ ηα CDS λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ είλαη φηη αθελφο είλαη ηα 

πην επξέσο δηαδεδνκέλα πηζησηηθά παξάγσγα πνπ είηε ρξεζηκνπνηνχληαη απηνχζηα 

είηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δνκεζνχλ άιια πην ζχλζεηα πξντφληα φπσο ηα 

ζπλζεηηθά CDOs θαη ηα credit-linked notes (Anson, Fabozzi, Choudhry, Chen, 2004). 

 

b. Γηθαίωκα Πξναίξεζεο Πηζηωηηθνύ Κηλδύλνπ - Credit Default Options 

 

 Πξφθεηηαη γηα έλα option πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επελδπηή ηνπ λα 

εθαξκφζεη ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηφ ην ζπκβφιαην φηαλ ζπκβεί ην 

πηζησηηθφ γεγνλφο. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ credit default option θαη ηνπ credit 

spread option είλαη φηη ζην δεχηεξν ε ππνθείκελε αμία πάλσ ζηελ νπνία είλαη 

βαζηζκέλε ε ζπκθσλία είλαη δηαθνξά ησλ επηηνθίσλ ελψ ζην πξψην είλαη ην 
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πηζησηηθφ γεγνλφο θάζε απηφ (USA Commodity Futures Trading Commission). 

Αθφκε ηα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ζηελ πξάμε δελ έρνπλ 

κεγάιε ξεπζηφηεηα εθηφο απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο ππνθείκελεο αμίεο έλαλ 

πηζησηηθφ δείθηε φπσο ν iTraxx θαη ν CDX. 

 

c. Υξεόγξαθα πλδεδεκέλα κε Πηζηωηηθό Κίλδπλν - Credit-linked Notes 

 

Ωο Φξεφγξαθα Σπλδεδεκέλα κε Πηζησηηθφ Κίλδπλν νξίδεηαη έλα ρξεφγξαθν 

ζπλδεφκελν κε  θάπνην πηζησηηθφ γεγνλφο. Πξφθεηηαη γηα έλα ρξεφγξαθν πνπ 

πιεξψλεη ηφθν αιιά ην πνζνζηφ ηεο επηζηξνθήο ηνπ θεθαιαίνπ εμαξηάηαη απφ 

γεγνλφο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππφρξενπ φπσο ε 

αδπλακία πιεξσκήο ή ε πηψρεπζε. Ζ ρξήζε ηνπο δελ απνθιείεηαη ζηελ αληηζηάζκηζε 

θηλδχλνπ απφ ηνπο δαλεηνδφηεο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ επελδπηψλ (Kramer, Harris, 2003). Τα πξντφληα απηά 

ζρεδηάζηεθαλ θπξίσο γηα επελδπηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζε έλα 

πηζησηηθφ παξάγσγν, ηαπηφρξνλα επεηδή πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε πξηλ ην 

πηζησηηθφ γεγνλφο αληηθαηαζηνχλ ελ κέξεη ηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Καζψο ηα CDS δελ πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πσιεηή ηεο 

πξνζηαζίαο πξνθαηαβνιηθά παξά κφλν ζηελ  πεξίπησζε πνπ ην πηζησηηθφ γεγνλφο 

είλαη πνιχ πηζαλφ κπνξεί ν αγνξαζηήο ηεο πξνζηαζίαο λα απαηηήζεη πξνθαηαβνιηθέο 

πιεξσκέο ή εγγπήζεηο. 

 

C. Γνκεκέλα πηζηωηηθά παξάγωγα - Structured Credit Products 

 

1. Collateralized Debt Obligations - Δγγπεκέλν ρξεωζηηθό νκόινγν 

 

Τα CDOs ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ηηηινπνίεζεο, πξψηε θνξά εηζήρζεζαλ ζηελ αγνξά ην 1988 θαη  

έρνπλ παξφκνηα δνκή κε ηα ρξεφγξαθα κε εγγπήζεηο άιισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

(asset-backed securities) (Mizen, 2008). Ζ δηαθνξά ηνπο πθίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα CDOs ππφθεηληαη ζε ελεξγή δηαρείξηζε, αλ θαη απηφ δελ 

ηζρχεη πάληα. Ο ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ ηνπο είλαη ν εμήο: Έλα ραξηνθπιάθην απφ 

νκφινγα, δάλεηα θαη άιια ρξεφγξαθα ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο ζπγθεληξψλνληαη καδί 

θαη δεκηνπξγνχλ λέα ρξεφγξαθα ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ 
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είλαη επεηδή ν ζπλδπαζκφο πεξηζζνηέξσλ δαλείσλ καδί επηκεξίδνπλ ηνλ θίλδπλν 

θάπνηνπ δαλεηνιήπηε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο απνπιεξσκήο ηεο νθεηιήο ηνπ, κε 

παξφκνην ηξφπν γίλεηαη ε επηινγή ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ θαη φρη κεκνλσκέλσλ 

κεηνρψλ. ινη νη ηίηινη πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηελ πνξεία δηαρσξίδνληαη αλάινγα 

κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο δηαβάζκηζε. Με ην ίδην θξηηήξην ζα γίλεη θαη ε 

απνπιεξσκή. Δλεξγφ ξφιν ζηελ ζχλζεζε ησλ CDOs δηαδξακαηίδνπλ ηα Γνκεκέλα 

Δπελδπηηθά Ορήκαηα - Structured Investment Vehicles (SIVs).  Τα SIVs είλαη 

εηαηξείεο πνπ δαλείδνληαη θεθάιαηα κε ηελ έθδνζε βξαρππξφζεζκσλ ηίηισλ θαη 

ηαπηφρξνλα επελδχνληαο ζε πξντφληα καθξνρξφληαο αιιά θαη θαιχηεξεο απφδνζεο 

π.ρ. CDOs, επνκέλσο ην θέξδνο πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ησλ απνδφζεσλ. Γηα ηε 

ζχλζεζε ελφο CDO ζπλδπάδεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ ηα πξντφληα πνπ έρνπλ 

δηαρσξηζηεί αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ. Τν λέν απηφ παξάγσγν 

δηαρσξίδεηαη εθ λένπ κε βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη είλαη πηζαλφλ κέξε 

ηνπ λα απνηειέζνπλ κέξνο ελφο άιινπ CDO. Σηελ ζηηγκή ηεο απνπιεξσκήο ε ζεηξά 

πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε απνπιεξσκή ησλ επελδπηψλ πνπ έρνπλ ρξεφγξαθα πςειήο 

δηαβάζκηζεο θαη έπεηηα ρακειφηεξεο (Lehman Brothers, 2005). 

 

6
ν
 Γηάγξακκα: Γηαδηθαζία ζχλζεζεο CDO 

Πεγή: The online Wall Street Journal 
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2. Δγγπεκέλα Γαλεηαθά Οκόινγα–Collateralized Bond Obligations (CBOs) & 

Δγγπεκέλα Οκνινγηαθά Οκόινγα–Collateralized Loan Obligations (CLOs)  

 

Γχν είδε ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγψγσλ είλαη ηα CBOs θαη ηα CLOs φπνπ 

ην θξηηήξην θαηάηαμεο ηνπο είλαη ε θχζε ηνπ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν γίλεηαη ην 

ζπκβφιαην.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην CLO είλαη έλα νκφινγν ηνπ νπνίνπ ε απνπιεξσκή 

είλαη εγγπεκέλε απφ κία δεμακελή εκπνξηθψλ ή πξνζσπηθψλ δαλείσλ ηνπ εθδφηε. 

Έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο κεζνιαβεηήο κεηαθέξεη ηελ εγγχεζε ζε κηα εηαηξία 

πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ - Special Purpose Vehicle (SPV), ε νπνία εηζπξάηηεη ηηο 

πιεξσκέο θαη ηηο απνδίδεη ζηνπο δηθαηνχρνπο.
3
 Τα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εμφθιεζε απηήο ηεο κνξθήο ρξενγξάθνπ κε ην πξντφλ ηεο 

είζπξαμεο απφ ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ. Τα CLOs επηηξέπνπλ ζηηο ηξάπεδεο λα 

κεηψζνπλ ηηο θαλνληζηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κε ηελ πψιεζε κεγάισλ 

ηκεκάησλ ηνπ εκπνξηθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο κεηψλνληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην δαλεηζκφ. Ζ αληίζηνηρή 

δηαδηθαζία ηζρχεη θαη γηα ηα CBOs κε ηε δηαθνξά φηη ηε ζέζε ησλ δαλεηαθψλ 

απαηηήζεσλ έρνπλ νκνινγηαθέο απαηηήζεηο (Hagenstein, Mertz, Seifert, 2004). 

 

3. Synthetic CDOs –πλζεηηθά CDOs 

 

   Ζ επφκελε θαηλνηνκία ηεο αγνξάο ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ήηαλ ηα 

ζπλζεηηθά CDOs θαη έλα πιήζνο λέσλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Τα 

ζπλζεηηθά CDOs νλνκάδνληαη έηζη γηαηί δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή πψιεζε ησλ 

ρξενγξάθσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ζηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ αιιά ε 

κεηαθνξά γίλεηαη κε ηε ρξήζε πηζησηηθψλ παξαγψγσλ θαη θπξίσο κε ηελ βνήζεηα 

ησλ CDS. Οπζηαζηηθά κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη απφ ηνλ θάηνρν ησλ 

ρξενγξάθσλ (π.ρ. ηξάπεδα) δηαρσξηζκφο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Τα ρξεφγξαθα απηά ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζηελ αγνξά 

θαη απφ εθεί ζηνπο επελδπηέο. Οη ηειηθνί επελδπηέο βξίζθνληαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί ην πηζησηηθφ γεγνλφο νη εθδφηεο 

ησλ ρξενγξάθσλ βξίζθνληαη εμαζθαιηζκέλνη κέζσ ηνπ πηζησηηθνχ παξαγψγνπ. Σε 

                                                           
3
 Ννκηθή νληφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη γηα λα εμππεξεηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο ε δηεπθφιπλζε κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο ή ηε δεκηνπξγία ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 
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απηφ ην ζεκείν ππφθεηηαη έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ πνπ 

γηα πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο είλαη θαη ε βαζηθή αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

επηηπγράλεηαη ε απνπνίεζε επζπλψλ απφ ηελ παξνρή δαλείσλ ζε κε αμηφπηζηνπο 

δαλεηνιήπηεο (Duff and Phelps, 2001). 

 

 

7
ν
 Γηάγξακκα: Γνκή ηνπ Σπλζεηηθνχ Οκνιφγνπ 

 Πεγή: Anson, Fabozzi, Choudhry, Chen, 2004 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

CREDIT DEFAULT SWAPS - ΤΜΦΩΝΗΔ 

ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΠΗΣΩΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

 

2.1 Οξηζκόο 

 

 

Τν CDS είλαη έλα πηζησηηθφ παξάγσγν κε ην νπνίν ν ζπκκεηέρσλ ζε απηφ επηδηψθεη 

ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα απηφ πιεξψλεη έλα πεξηνδηθφ 

αζθάιηζηξν ζηνλ άιιν ζπκκεηέρνληα πνπ νπζηαζηηθά αγνξάδεη ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν. Σε πεξίπησζε πνπ ην πξνζπκθσλεκέλν πηζησηηθφ γεγνλφο ζπκβεί ηφηε ν 

αγνξαζηήο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαγθάδεηαη λα παξέρεη ζηνλ άιιν 

ζπκκεηέρνληα ην ζπκθσλεκέλν πνζφ. Οη πιεξσκέο ηνπ αγνξαζηή ηεο πξνζηαζίαο 

ιέγνληαη premium leg, ελψ ε πιεξσκή ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ νλνκάδεηαη 

protection leg. Τα CDS είλαη εμσρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα θαη ε ζπλήζεο δηάξθεηά 

ηνπο είλαη ηξία κε πέληε ρξφληα, ηα ππφινηπα ζηνηρεία πέξα απφ ηε δηάξθεηα 

δηαπξαγκαηεχνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αλ θαη ζηελ αγνξά έρνπλ πιένλ 

επηθξαηήζεη θαη  ηππνπνηεκέλα ζπκβφιαηα CDS (Kasapis, 2008). 

Τν παξάγσγν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη είηε κηα νληφηεηα αλαθνξάο είηε 

πεξηζζφηεξεο. Σε πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηφ κφλν κηα νληφηεηα 

αλαθνξάο κπνξεί λα αλαθέξεηαη θάζε ππνρξέσζε απηνχ ηνπ εθδφηε θαη δελ 

ρξεηάδεηαη λα βαζίδεηαη κφλν ζε κία ππνρξέσζε π.ρ. έλα δάλεην (Anson, Fabozzi, 

Choudhry, Chen, 2004). Άιινη ρξήζηκνη φξνη ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη ε 

εκεξνκελία ζπλαιιαγήο (trade date) πνπ είλαη ε εκεξνκελία ζηελ νπνία ηα δχν κέξε 

ζπκκεηείραλ ζην πηζησηηθφ παξάγσγν θαη ε  κέξα εθαξκνγήο (effective date) πνπ 

είλαη ε κέξα έλαξμεο ησλ πιεξσκψλ, ηέινο ε κέξα ιήμεο (termination date) πνπ 

κπνξεί λα είλαη ε εκεξνκελία πνπ ζπκθσλήζεθε λα ιήμεη ην ζπκβφιαην ή 

εκεξνκελία πνπ ζπλέβε ην πηζησηηθφ γεγνλφο αλάινγα κε ηε ζπκθσλία ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ (Anson, Fabozzi, Choudhry, Chen, 2004). Γηα απηφ ην ιφγν 

παξαηεξείηαη θαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ έδσζαλ δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ν ISDA 
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ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο θαζψο ην  πηζησηηθφ γεγνλφο ππξνδνηεί 

νπζηαζηηθά ηελ εθαξκνγή ηνπ CDS. Γεληθά, ζηα πηζησηηθά παξάγσγα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα CDS ηα ζπκκεηέρνληα κέξε ησλ ζπκβνιαίσλ πξέπεη λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ηε κέζνδν δηαθαλνληζκνχ θαη λα ζπκθσλήζνπλ πνηφ πηζησηηθφ 

γεγνλφο ζα ελεξγνπνηήζεη ην ζπκβφιαην. 

 

 

2.2 Δίδε CDS 

 

 

Τα CDS νκαδνπνηνχληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο φπσο θαη ηα ππφινηπα πηζησηηθά 

παξάγσγα ζηα single-name credit default swaps θαη ζηα basket swaps. Αλ έλα 

ζπκβφιαην CDS πεξηιακβάλεη απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο αλαθνξάο ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ε νλνκαζία basket CDS.Σηα basket default swaps νη νληφηεηεο 

αλαθνξάο είλαη ζπλήζσο ηξεηο κε πέληε, ελψ ε παξαπάλσ θαηεγνξία εκπεξηέρεη θαη 

ππνθαηεγνξίεο (Anson, Fabozzi, Choudhry, Chen, 2004): 

 Τν Ν-ηνζηφ Default Swap. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ν πσιεηήο ηεο πξνζηαζίαο 

πιεξψλεη ην αληίζηνηρφ πνζφ κφλν φηαλ ζπκβεί έλα πηζησηηθφ γεγνλφο γηα ηε 

Ν-ηνζηή νληφηεηα αλαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν 

ρξεζηκνπνηνχκελα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ CDS είλαη ην the first to default 

CDS, ζην νπνίν ν πσιεηήο ηεο πξνζηαζίαο ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη ην 

αληίηηκν πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηεο πξψηεο νληφηεηαο αλαθνξάο πνπ ζα 

πησρεχζεη θαη κεηά απφ απηφ ην πηζησηηθφ γεγνλφο απνδεζκεχεηαη απφ ηελ 

επζχλε γεληθφηεξα (Mengle, 2007). 

 Μεησκέλε Σπκθσλία Αληαιιαγήο  Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ - Subordinate 

default swap. Σε απηφ ην είδνο ππάξρεη θαη πεξηνξηζκφο  θαη' αλψηαην φξην 

γηα ηελ απνπιεξσκή θάζε αζέηεζεο νληφηεηαο αλαθνξάο θαη ηαπηφρξνλα 

πεξηνξηζκφο  θαη 'αλψηαην φξην ζπλνιηθνχ  θέξδνπο πάλσ απφ ην πεξηερφκελν 

ηεο αληαιιαγήο γηα φιν ην ζχλνιν  ησλ νληνηήησλ αλαθνξάο (Standard & 

Poor’s, 1999). 

 Τέινο, ζηελ Αλψηεξε Σπκθσλία Αληαιιαγήο  Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ - Senior 

default swap ππάξρεη έλα φξην κέγηζηεο πιεξσκήο ζε θάζε νληφηεηαο 
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αλαθνξάο, αιιά ε πιεξσκή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κεηά απφ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν φξην. 

Τπνινγηζκόο Σνπ Πηζηωηηθνύ Πεξηζωξίνπ 

πσο πξναλαθέξζεθε ν αγνξαζηήο ηεο πξνζηαζίαο απνδίδεη πεξηνδηθά πιεξσκέο 

ζηνλ πσιεηή ηεο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο ηεηξακελίεο θαη ππνινγίδνληαη 

απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Σεηξακεληαία πηζηωηηθή δηαθνξά επηηνθίωλ = Ολνκαζηηθή Αμία × Δηήζην 

Πνζνζηό × (Αξηζκόο ηωλ Ζκεξώλ /360) 

Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή ζηηγκή φηαλ 

ζπλέβε ην πηζησηηθφ γεγνλφο θαη γηα ηηο ππφινηπεο πιεξσκέο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ εκεξψλ πνπ έρεη ην ηεηξάκελν (Anson, Fabozzi, Choudhry, Chen, 2004). 

 

 

2.3 Πηζηωηηθό Γεγνλόο - Credit Event  

 

 

Ο νξγαληζκφο ISDA εμέδσζε δχν θνξέο νξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο πεξηέγξαθε ην 

πηζησηηθφ γεγνλφο. Ο πξψηνο εθδφζεθε ην 1999 θαη πεξηιάκβαλε νρηψ πηζαλά 

πηζησηηθά γεγνλφηα (ISDA, 1999). 

1. Υξενθνπία (Bankruptcy) είλαη ε θαηάζηαζε, ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

2. Πηζηωηηθό γεγνλόο εμαηηίαο ζπγρώλεπζεο (Credit event upon merger) ζε 

πεξίπησζε πνπ ε νληφηεηα αλαθνξάο έρεη ζπγρσλεπηεί ή εμαγνξαζηεί απφ 

άιιε νληφηεηα είηε ε ίδηα είηε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

θαη ε κεηαθνξά απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο 

ηθαλφηεηαο.  

3. ηαπξνεηδήο πξόωξε εμόθιεζε (Cross acceleration) ε θαηάζηαζε απηή 

νπζηαζηηθά ζπκβαίλεη φηαλ έλα άιιν ζηνηρείν ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο 

εκθαλίδεη πηζησηηθή αδπλακία εμαηηίαο ηνπ ζπκθψλνπ αληαιιαγήο ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο. 

4. ηαπξνεηδή αζέηεζε ππνρξέωζεο (Cross default) είλαη νπζηαζηηθά ε 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 
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φλησο ππάξρεη αδπλακία απνπιεξσκήο ηεο ζπλδεδεκέλεο ππνρξέσζεο, ελψ 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππφρξεν λα αλαγγείιεη ηελ 

αδπλακία απνπιεξσκήο. 

5. Τπνβάζκηζε (Downgrade) είλαη ε κείσζε ηεο δηαβάζκηζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Σηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ησλ παξαγψγσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνεπηινγήο ηνπ νίθνπ 

αμηνιφγεζεο ηνπ νπνίνπ ηηο αμηνινγήζεηο ζα πάξνπλ ππφςε. 

6. Αδπλακία πιεξωκήο (Failure to pay) ζεσξείηαη φηαλ κεηά ηελ πεξίνδν 

ράξηηνο, πνπ κπνξεί λα ππάξρεη, ε νληφηεηα αλαθνξάο αδπλαηεί λα 

απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Ο ιφγνο πνπ δηαθνξνπνηείηαη απηή ε 

ελέξγεηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ελέξγεηεο πνπ ππξνδνηνχλ έλα πηζησηηθφ 

γεγνλφο είλαη φηη κε απηή ηελ πεξίπησζε δίλεηαη έκθαζε ζηελ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο γηα ηελ απνπιεξσκή. 

7. Άξλεζε απνδνρήο ρξεώλ (Repudiation) φηαλ ε νληφηεηα αθνξάο αξλείηαη 

λα απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ελψ έρεη ηε δπλαηφηεηα γηαηί 

ακθηζβεηεί ηελ εγθπξφηεηα ηνπο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν. 

8. Τν ηειεπηαίν θαη πην ακθηζβεηνχκελν γεγνλφο είλαη ε αλαδηάξζξωζε 

(Restructuring) φρη κφλν επεηδή ε αλαδηάξζξσζε πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο 

παξαγφλησλ φπσο αιιαγή ηνπ επηηνθίνπ, αλαδηνξγάλσζε ησλ εκεξνκεληψλ 

πιεξσκήο αιιά θαη ε εκθάληζε ελφο απφ ηα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά είλαη 

πνιχ πηζαλή. Δπνκέλσο εμαηηίαο απηνχ, ν ISDA εμέδσζε ζπκπιεξσηηθνχο 

νξηζκνχο ψζηε λα νξίδεηαη ζαλ πηζησηηθφ  γεγνλφο κφλν φηαλ ππάξρνπλ 

παξαπάλσ απφ ηξεηο ηδηνθηήηεο ησλ ππνρξεψζεσλ αλαθνξάο θαη ε 

αλαδηάξζξσζε ηζρχεη γηα κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δχν ηξίησλ ησλ ζπλνιηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ παξαγψγνπ. 

Τν 2003 ν ISDA αλαζεψξεζε ηνπο νξηζκνχο πνπ είρε εθδψζεη ην 1999 φζνλ 

αθνξά ηνπο νξηζκνχο ησλ πηζησηηθψλ γεγνλφησλ. Οη πην ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο 

αλαθέξνληαη ζηελ άξλεζε ηεο απνδνρήο ησλ ρξεψλ, ζηελ πηψρεπζε θαη ζηελ 

αλαδηάξζξσζε. Οη ηξνπνπνηήζεηο ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε κεηά ηελ πηψρεπζε ηεο 

Αξγεληηλήο ην 2002. Ζ πην ζεκαληηθή αιιαγή ησλ πξνεγνχκελσλ νξηζκψλ 

αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο αλαδηάξζξσζεο, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο 

επηινγέο α) ε ζπλαιιαγή ρσξίο αλαδηάξζξσζε, β) ε ζπλαιιαγή κε πιήξε 

αλαδηάξζξσζε πνπ δελ επηδέρεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ ππνρξεψζεσλ, γ) 

ζπλαιιαγή κε ηξνπνπνηεκέλε αλαδηάξζξσζε θαη δ) ζπλαιιαγή κε ηξνπνπνηεκέλε 
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αλαδηάξζξσζε θάησ απφ πξνυπνζέζεηο. Οη ηειεπηαίεο δχν κπνξνχλ λα επηιεγνχλ 

κεηά απφ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ζηελ έλαξμε ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

Αθνχ ζπκβεί ην πηζησηηθφ γεγνλφο πξέπεη θάπνην απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο λα 

εηδνπνηήζεη φηη ην πηζησηηθφ γεγνλφο έρεη ιάβεη ρψξα κέζσ κηαο εηδνπνίεζεο (Credit 

Event Notice). Τν Credit Event Notice πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθηθά ηα 

γεγνλφηα πνπ θαζνξίδνπλ φηη ην πηζησηηθφ γεγνλφο έρεη ζπκβεί. Ο ISDA δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ε εηδνπνίεζε λα γίλεη είηε πξνθνξηθά είηε γξαπηά αιιά ε επηινγή 

εμαξηάηαη απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο απνθιεηζηηθά. Ζ εηδνπνίεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

γεγνλφηνο είλαη ππνρξεσηηθή αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ δηαθαλνληζκνχ (Societe 

General, 2000). 

Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζηα δχν είδε ηνπ δηαθαλνληζκνχ είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκνζηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ (Notice of Publicly 

Available Information), ην νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ηνπ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο απφ δεκνζηεπκέλεο πεγέο 

πνπ έρνπλ πξνζπκθσλεζεί φηη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφ ην ιφγν. Σηελ 

πεξίπησζε πνπ ν δηαθαλνληζκφο είλαη θπζηθφο ηφηε είλαη ππνρξεσηηθφ ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν (Notice of Physical Settlement) λα απνζηαιεί απφ ηνλ πσιεηή ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κέζα ζε ηξηάληα κέξεο απφ ηελ παξάδνζε ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ επηβεβαίσζε φηη ν αγνξαζηήο ηεο πξνζηαζίαο 

ζπκκεηέρεη ζην παξάγσγν κε θπζηθφ δηαθαλνληζκφ θαη επηπιένλ πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ρξεφγξαθα πνπ παξαδφζεθαλ ζηνλ πσιεηή ηεο 

πξνζηαζίαο (Anson, Fabozzi, Choudhry, Chen, 2004). 

 

 

2.4 Γηαθαλνληζκόο 

 

 

Υπάξρνπλ δχν ηξφπνη πνπ γίλεηαη ε απνπιεξσκή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ην 

πηζησηηθφ γεγνλφο α) ν Φπζηθφο Γηαθαλνληζκφο-Physical Settlement θαη β) ν 

Φξεκαηηθφο Γηαθαλνληζκφο-Cash Settlement. Ζ επηινγή αλάκεζα ζηνπο δχν γίλεηαη 

ζηελ αξρή ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

α) Φπζηθφο Γηαθαλνληζκφο-Physical Settlement. Δίλαη ε πην ζπλεζηζκέλε 

κνξθή δηαθαλνληζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πηζησηηθά παξάγσγα. ηαλ ην 
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πηζησηηθφ γεγνλφο ζπκβεί θαη κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζεκεηψκαηνο θπζηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ ν αγνξαζηήο ηεο πξνζηαζίαο πξέπεη λα  παξαδψζεη ζηνλ πσιεηή ηεο 

πξνζηαζίαο ηίηινπο νκνινγηψλ θαη δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ κε νλνκαζηηθή αμία ίζε 

κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο θαη αληίζηνηρα ν πσιεηήο 

νθείιεη λα  παξαδψζεη ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ. Δλψ νη ηίηινη πνπ 

δίλνληαη είλαη πξνθαζνξηζκέλνη απφ ην ζπκβφιαην θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ 

ηίηινπο ηεο ίδηαο νληφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα δελ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο γηα ηηο 

νπνίεο έγηλε ε ζπκθσλία (Kasapis, 2008). 

β) Φξεκαηηθφο Γηαθαλνληζκφο-Cash Settlement. Γελ ππάξρεη παξάδνζε 

ηίηισλ αιιά ν πσιεηήο ηεο πξνζηαζίαο πιεξψλεη έλα πνζφ ζηνλ αγνξαζηή πνπ 

ηζνχηαη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ αθνχ αθαηξεζεί ην επηηφθην 

επαλαθνξάο. Με ηνλ φξν επηηφθην επαλαθνξάο ζεσξείηαη ην επηηφθην κε ην νπνίν 

γίλεηαη ε απνπιεξσκή ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ κεηά ηελ αδπλακία πιεξσκήο θαη 

εθφζνλ νη ππφρξενη ηνπο έρνπλ ξεπζηνπνηήζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

8
ν
 Γηάγξακκα: Φξεκαηηθφο Γηαθαλνληζκφο ηνπ CDS 

 

Θεσξεηηθά θαη νη δχν κέζνδνη ζα έπξεπε λα δίλνπλ ην ίδην απνηέιεζκα αιιά 

ζηνλ θπζηθφ δηαθαλνληζκφ κπνξεί λα επσθειεζεί ν αγνξαζηήο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηεο ηηκήο ηνπ επηηνθίνπ επαλαθνξάο. Ταπηφρξνλα ε 
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κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθεπρζνχλ δπζθνιίεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ηηκήο ησλ ππνρξεψζεσλ αλαθνξάο. Ο ρξεκαηηθφο δηαθαλνληζκφο δηέπεηαη απφ κηα 

απινχζηεξε δηαδηθαζία θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθείλεο ηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκφ ζχλζεησλ πξντφλησλ. Τελ ίδηα ζηηγκή ν πσιεηήο 

ηεο πξνζηαζίαο πξνζηαηεχεηαη απφ κηα ελδερφκελε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο 

γηα ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ παξαδίδνληαη. Τέινο, ζην ρξεκαηηθφ δηαθαλνληζκφ δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ αγνξαζηή πξνζηαζίαο λα παξαδψζεη ηε θζελφηεξε πξνο 

παξάδνζε ππνρξέσζε (cheapest–to-deliver option) (Andritzky, Singh, 2006). 

 

 

2.5 Ζ Βάζε ηωλ CDS 

 

 

 Έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηα CDS είλαη ε βάζε ηνπο.  Τα CDS φπσο θαη ηα 

ππφινηπα πηζησηηθά παξάγσγα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα arbitrage φηαλ 

παξαηεξνχληαη ηηκέο πνπ δελ αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθή ηηκή θάπνησλ ζηνηρείσλ 

ζηηο ρξεκαηαγνξέο.  Οη θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα arbitrage 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βάζεο ησλ CDS. Ζ βάζε ησλ CDS είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ CDS spreads θαη ησλ asset swapped bond spreads. Τα asset 

swaps είλαη ζπκθσλίεο αληαιιαγήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην spread ηνπο είλαη 

ε δηαθνξά ησλ επηηνθίσλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Mέρξη ηε δεκηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ απηά ηα πξντφληα ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο γηα ηελ κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ, επεηδή εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ελψ ηα CDS παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ θηλδχλνπ ρσξίο θπζηθή κεηαθνξά ησλ ηίηισλ. Ζ βάζε 

ππνινγίδεηαη απφ ηνλ εμήο ηχπν: 

CDS basis =CDS premium -asset swap spread. 

Αλ ην αζθάιηζηξν ηνπ CDS (CDS premium) είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ 

απφδνζε ησλ asset swaps ηφηε ε βάζε είλαη ζεηηθή. Ζ βάζε απνηειεί ελδεηθηηθφ ηνπ 

θηλδχλνπ, ζε γεληθέο γξακκέο ηζρχεη φηη ε αγνξά πηζησηηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα 

είλαη πην ειθπζηηθή απφ ηελ αληίζηνηρε αγνξά ηνπ νκνιφγνπ φηαλ ε βάζε βξίζθεηαη 

ζε πςειή αιιεινζπζρέηηζε κε ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο. Ή κε άιια ιφγηα φηαλ είλαη αξλεηηθή ε βάζε, ν επελδπηήο ζα αγνξάζεη ην 

νκφινγν θαη ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία γηα απηφ κε ηε ρξήζε ηνπ πηζησηηθνχ 
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παξαγψγνπ ελψ κε ηελ απφδνζε ηνπ νκνιφγνπ ζα απνδψζεη ηηο πιεξσκέο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπκθσλία αληαιιαγήο. Οη παξάγνληεο πνπ δηνγθψλνπλ ην 

κέγεζνο ηεο βάζεο φηαλ είλαη αξλεηηθή  είλαη νη εμήο:  

Ζ κεγάιε δήηεζε απφ ηνπο πσιεηέο πξνζηαζίαο ησλ CDS –επεηδή ε δήηεζε 

κεηψλεη ην επηηφθην κε ην νπνίν γίλνληαη νη πεξηνδηθέο απνπιεξσκέο. Αθφκε ίδην 

ξφιν δηαδξακαηίδεη ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα CDS δελ απαηηνχλ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ πξηλ θαη ηαπηφρξνλα ε πηζησηηθή αγνξά δελ παξνπζηάδεη κεγάιε 

ξεπζηφηεηα. Αθφκε, ηα ζχλζεηα πξντφληα επζχλνληαη γηα ηελ αχμεζε ησλ CDS 

spread, θαζψο νη δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ ρξεηάδνληαη λα πνπιήζνπλ πξνζηαζία ψζηε 

λα πάξνπλ καθξά ζέζε ζε πην ζχλζεηεο δνκέο πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. Δπηπιένλ ε 

χπαξμε CDS κε δηαθνξεηηθή ιεθηφηεηα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πην απνηειεζκαηηθφ ραξηνθπιάθην θάηη πνπ νδεγεί ζε 

αξλεηηθή βάζε. Τέινο ε χπαξμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ππέξ ην άξηην θαζψο ν πσιεηήο πξνζηαζίαο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε κηθξφηεξν πνζφ 

απφ φηη ν επελδπηήο ζε νκφινγα (Andritzky, Singh, 2006). 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηε δηαθνξά φηαλ ε βάζε 

είλαη ζεηηθή είλαη  νη εμήο: 

Πξψηνλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε  ζεηηθή βάζε κπνξεί λα είλαη ζπλέπεηα 

είηε ηερληθψλ είηε ζεκειησδψλ ιφγσλ. Έλαο απφ ηνπο ηερληθνχο ιφγνπο είλαη νη 

ππάξρνπζεο αηέιεηεο ζηελ αγνξά ησλ repos γηα ηα νκφινγα. Οη αηέιεηεο 

πεξηγξάθνληαη ελ κέξεη απφ ηα ζπλαιιαθηηθά θφζηε. Αθφκε, ε χπαξμε ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη αξλεηηθά ζηελ θαηνρή πηζησηηθψλ παξαγψγσλ π.ρ. 

ζηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία (JP Morgan, 2002). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θαη 

ζεκειηψδεηο αηηίεο. Πξψηνλ, ε απμεκέλε δήηεζε απφ ηνπο αγνξαζηέο πξνζηαζίαο 

απμάλεη ηε δηαθνξά. Τν ίδην απνηέιεζκα έρεη θαη ε κείσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο αιιά θαη φηαλ απμάλεηαη ε δηαθνξά ησλ επηηνθίσλ θαη ε κεηαβιεηφηεηα 

ηεο βάζεο ή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δπίζεο, νπζηαζηηθφο  παξάγνληαο είλαη θαη ην 

γεγνλφο φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαπξαγκαηεχνληαη ππφ ην άξηην, επνκέλσο 

επεηδή ηα ίδηα ζηνηρεία δηαπξαγκαηεχνληαη ζην άξηην, ν πσιεηήο πξνζηαζίαο  απαηηεί 

έλα κεγαιχηεξν αζθάιηζηξν θηλδχλνπ. Τέινο, ε δπλαηφηεηα ηεο παξάδνζεο ηεο 

θζελφηεξεο ππνρξέσζεο είλαη έλαο δνκηθφο παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο δηαθνξάο ζηελ ζεηηθή βάζε (Hagenstein, Mertz, Seifert, 2004). 
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2.6 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα από ηε Υξήζε ηωλ CDS 

ζηελ Οηθνλνκία θαη ζηελ Κνηλωλία 

 

 

Πέξα απφ ην πξνθαλή πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ησλ CDS (ηελ 

κεηαηφπηζε ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ) πεγάδνπλ θαη πνιιά άιια 

πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε απηψλ. Καηαξρήλ φπσο θαη ηα άιια παξάγσγα πνπ 

είλαη ηππνπνηεκέλα ζπληεινχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο. 

Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ θίλδπλν κεηάζεζεο θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αθξηβή απνηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηειηθά ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ. Αθφκε, φπσο θαη άιια παξάγσγα είλαη πηζαλφ ηα CDS λα 

δηαδξακαηίζνπλ έλα ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο αγνξάο, ηδίσο φηαλ ε ππνθείκελε 

αγνξά δελ είλαη δηαθαλή.  

Υπάξρεη φκσο θαη ε άιιε πιεπξά ηεο ρξήζεο ησλ CDS, ηα νπνία επηδξνχλ 

ηφζν αξλεηηθά ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνλνκία πνπ πνιινί νηθνλνκνιφγνη φπσο ν 

Jones (2010)
 

δεηνχλ πην πεξηνξηζηηθή λνκνζεζία αιιά αθφκε θαη απαγφξεπζε 

θάπνησλ φπσο ηα γπκλά CDS (naked CDS). Τέηνηα πξντφληα μεθεχγνπλ απφ ηελ 

αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ θαη ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο. 

Τα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη θαζψο κπνξεί ζηελ πξάμε ε πηψρεπζε κηαο ρψξαο ή κηαο 

εηαηξείαο λα εμαξηάηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ απφ ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηνπ 

θεξδνζθνπηθνχ παηρληδηνχ. Δπηπιένλ, νη ελ ιφγσ δηθαηνχρνη ηεο πηζησηηθήο 

πξνζηαζίαο κπνξεί λα ππνλνκεπζεί εάλ ε ζχκβαζε απνδεηθλχεηαη λα είλαη επηξξεπήο 

ζε ρεηξηζκνχο ή αλ δελ επηηπγράλεη ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ θίλδπλν ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ επαξθψο.  

Σηα πξψηα δεθαπέληε ρξφληα αλάπηπμεο ε αγνξά CDS έρεη πεξάζεη απφ κηα 

ζεηξά πεξηνξηζκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε ηππνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ δηεπθφιπλε ηε ζχκβαζε 

αθχξσζεο ε νπνία ζπλέβαιε ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

θηλδχλσλ αληηζπκβαιινκέλνπ. Σε αληηζηάζκηζκα, θαίλεηαη φηη ε αγνξά CDS, είηε 

κεκνλσκέλνπ πηζηνχρνπ ή φηαλ βαζίδεηαη ζε  πηζησηηθνχο δείθηεο, ήηαλ επλντθή γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πηζησηηθψλ αγνξψλ. Με ηελ έιεπζε ηνπο άιισζηε ζηελ 

δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ νη ηηκέο ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο 
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πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ πξνζεγγίζεη πνιχ πην πνιχ ηελ αγνξά θαη νη δαλεηζηέο 

έρνπλ κηα πνιχ θαιχηεξε γλψζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ζπλεπψο 

έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε πξννπηηθή γηα ελεξγή δηαρείξηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 

Δληνχηνηο ζήκεξα πθίζηαληαη δχν εθθξεκή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπκβάζεηο 

CDS. Τν πξψην είλαη θαηά πφζνλ κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

θηλδχλσλ αζέηεζεο, κπνξεί ε αγνξά λα είλαη πην επηξξεπήο ζε θεξδνζθνπηθέο 

επηζέζεηο. Απηή είλαη ίζσο ε κφλε κεγάιε ακθηβνιία πνπ κπνξεί λα έρεη θαλείο 

ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ησλ CDS.  

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θεξδνζθνπηθψλ 

επηζέζεσλ ιχλεηαη κε ηελ  παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε 

ηε κειινληηθή θεξεγγπφηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε, θαζψο ε παξνπζία ή ε απνπζία ησλ 

ζπλαιιαγψλ CDS έρεη κηθξή επίδξαζε ζε απηέο (Αnderson, 2010). Τν δεχηεξν 

δήηεκα πνπ εθθξεκεί είλαη θαηά πφζνλ ε αγνξά κπνξεί λα πξνβιεζεί γηα λα 

απνθιείζεη ηελ αλάπηπμε κηαο CDS αγνξάο, φηαλ ε ππνθείκελε ππάξρνπζα αγνξά 

είλαη ππεξβνιηθά αδηαθαλήο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε εκπεξηζηαησκέλε εθηίκεζε 

ησλ θηλδχλσλ απφ αγνξαζηέο θαη πσιεηέο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο.  

Τέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ν ξφινο ησλ CDS ζπκβάζεσλ ζηε δηαδηθαζία  

ησλ ηηηινπνηήζεσλ, θαζψο νη ζπκβάζεηο CDS έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαζθεπή πνιχ πεξίπινθσλ δνκψλ πνπ επηδείλσζαλ ηηο ζεκαληηθέο αηέιεηεο ηεο  

αγνξάο ηηηινπνίεζεο. Ο ιφγνο πνπ ζπλέβε απηφ είλαη φηη ηα CDS δπζρέξαηλαλ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη έδσζαλ έλα αίζζεκα αζθάιεηαο 

ζηελ αγνξά πνπ ήηαλ ππεξβνιηθφ.  

Σε κηα πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ σθειεηψλ θαη ησλ θνζηψλ ηεο ρξήζεο 

απηψλ ησλ πξντφλησλ  ζα  κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη φπσο ε θαηεγνξηνπνίεζε πνιιψλ 

ελλνηψλ ζε επσθειή  ή δεκηνγφλα έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο έηζη θαη ηα ελ 

ιφγσ πηζησηηθά παξάγσγα κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ είηε αξλεηηθά είηε ζεηηθά ζηελ 

θνηλσλία θαη ζηελ νηθνλνκία. Δλ ηέιεη έλαο βαζκφο ξπζκηζηηθήο επνπηείαο ζρεηηθά κε 

ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ CDS είλαη πξναπαηηνχκελνο γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη 

ππάξρεη επαξθήο ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε  ηνπο ππνθείκελνπο θηλδχλνπο ηεο 

ρξήζεο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΤΜΦΩΝΗΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ 

ΠΗΣΩΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ   

 

 

3.1 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε ηεο Σηκνιόγεζεο ηωλ CDS 

 

 

Ο ππνινγηζκφο ηεο δεκίαο ή ηνπ θέξδνπο απφ ηελ ζέζε πνπ έρεη έλαο επελδπηήο ζην 

CDS δελ είλαη ηφζν απιφο φπσο ν ππνινγηζκφο άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ θαζψο γηα ηελ ηηκνιφγεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε κηα ζεηξά παξαγφλησλ φπσο ην επηηφθην επαλαθνξάο θαη ην πηζησηηθφ 

πεξηζψξην. 

 Πέξα απφ ηηο δηαθνξέο ππάξρνπλ φκσο θαη νκνηφηεηεο ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ, πην ζπγθεθξηκέλα φπσο θαη ηα ππφινηπα πηζησηηθά 

παξάγσγα έηζη θαη νη ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο ηηκνινγνχληαη 

θπξίσο απφ ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην πηζησηηθφ γεγνλφο ή φρη. πσο άιισζηε 

αλαθέξεη ν Skora (1998) «Τα credit default swaps είλαη κεηαμχ ελφο ηακεηαθνχ 

εξγαιείνπ θαη ελφο πηζησηηθνχ παξαγψγνπ. Τα πνιχπινθα CDS κπνξεί λα κελ 

ηηκνινγνχληαη ηέιεηα κέζσ ησλ αγνξψλ αιιά νη αγνξέο δίλνπλ θάπνηα θαζνδήγεζε 

γηα ηε ζσζηή ηηκή ησλ CDS.» Σε κηα απνηειεζκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά ε 

ηηκνιφγεζε ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ δηακνξθψλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα 

νηθνλνκηθά ζεκειηψδε κεγέζε ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κεξψλ ζηα παξάγσγα. Δλ ηνχηνηο, ζηελ πξάμε πνιινί άιινη παξάγνληεο επζχλνληαη 

γηα ηελ απφθιηζε ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ θαη ησλ ηηκψλ αγνξάο. ηαλ 

αλάγεηαη ε ηηκή ησλ CDS ε πιεηνλφηεηα ησλ νηθνλνκνιφγσλ ζπκθσλνχλ ζε  

ηέζζεξεηο παξάγνληεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν (Schönbucher, 2003): 

1. Σηηο αλακελφκελεο απψιεηεο εθφζνλ ζπκβεί ην πηζησηηθφ γεγνλφο. 

2. Σηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην πηζησηηθφ γεγνλφο. 

3.  Σην επηηφθην επαλαθνξάο. 
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4.  Σηε ζπζρέηηζε ηεο πηψρεπζεο κεηαμχ ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο θαη ηνπ 

πσιεηή πξνζηαζίαο. 

 πσο είλαη εχθνιν αληηιεπηφ φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί 

ην πηζησηηθφ γεγνλφο πνπ ζα ππξνδνηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

πηζησηηθνχ ζπκβνιαίνπ θαη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πηζαλέο απψιεηεο ηφζν πην 

αθξηβή είλαη ε αγνξά ηεο πξνζηαζίαο. ζν γηα ηνπο επφκελνπο δπν παξάγνληεο 

εηζάγνπλ κηα θαηλνχξηα παξάκεηξν  ηελ πηζησηηθή πνηφηεηα εθείλνπ ηνπ κέξνπο ηνπ 

CDS πνπ πνπιάεη ηελ πξνζηαζία. Ο θίλδπλνο απηφο κπνξεί λα έρεη δηπιή κνξθή. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν πσιεηήο πξνζηαζίαο πησρεχζεη πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ 

ηνπ ζπκβνιαίνπ ηφηε ν αγνξαζηήο ηεο πξνζηαζίαο εθηφο απφ ηηο πιεξσκέο ελδέρεηαη 

λα αληηκεησπίζεη θαη ηνλ θίλδπλν αληηθαηάζηαζεο δειαδή ηνλ θίλδπλν λα έρνπλ 

αλεβεί νη ηηκέο ησλ CDS ζηα νπνία πξέπεη λα ζηξαθεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Μηα άιιε πεξίπησζε, ιηγφηεξν φκσο πηζαλή είλαη λα 

πησρεχζεη θαη ε νληφηεηα αλαθνξάο θαη ν πσιεηήο ηεο πξνζηαζίαο ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίπησζε, πξάγκα πνπ είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί φηαλ έρνπλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη φηη ν άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηηκή 

ησλ CDS είλαη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ πσιεηή πξνζηαζίαο θαη ηεο 

νληφηεηαο αλαθνξάο (Hull, 2004). 
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3.2 Παξάγνληεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Σηκήο ηωλ CDS 

 

 

3.2.1 Αλακελόκελε Εεκία Δμαηηίαο ηνπ Πηζηωηηθνύ Γεγνλόηνο 

 

Οη απψιεηεο απφ έλα πηζησηηθφ γεγνλφηνο ζηα νκφινγα ζχκθσλα κε ηνλ  Hull (2001)  

δίλεηαη απφ ηνλ εμήο ηχπν: 

Απώιεηεο = Σηκή ηεο αγνξάο ηνπ νκνιόγνπ (ρωξίο λα έρεη ζπκβεί ην πηζηωηηθό 

γεγνλόο) –Αλακελόκελν επηηόθην επαλαθνξάο * (Ολνκαζηηθή αμία ηνπ νκνιόγνπ 

+ Γεδνπιεπκέλνη Σόθνη) 

 

Ο Tavakoli (2001)
 

πξνηείλεη έλα παξφκνην ηχπν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

αλακελφκελσλ απσιεηψλ: 

Απώιεηεο= Πηζαλόηεηα πηώρεπζεο * Αλακελόκελεο απώιεηεο ζε πεξίπηωζε 

πηώρεπζεο   

ή 

Απώιεηεο= Πηζαλόηεηα πηώρεπζεο * (1- Δπηηόθην αλαθνξάο) * Έθζεζε θηλδύλνπ  

Ο ηχπνο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ θαηά κέζν φξν αλακελφκελε απψιεηα 

εμαηηίαο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  Ωο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη ην εξψηεκα ηνπ αθξηβή 

ππνινγηζκνχ ησλ πηζαλνηήησλ λα ζπκβεί ην πηζησηηθφ γεγνλφο αιιά θαη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο. 

 

3.2.2 Πηζαλόηεηα Πηζηωηηθνύ Γεγνλόηνο  

 

Πνιινί ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο 

ησλ CDS ηελ πηζαλφηεηα πηψρεπζεο, ν ππνινγηζκφο φκσο ηεο πηζαλφηεηαο 

πηψρεπζεο δελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία. Μάιηζηα πνιινί ζπγγξαθείο ηε ζεσξνχλ έσο 

θαη αδχλαηε θαη ν ζηφρνο ππνβηβάδεηαη απιά ζην λα γίλεη φζν πην αθξηβήο ε εηθφλα 

ηεο πηζηνιεπηηθήο  πγείαο ηεο επηρείξεζεο (Hull, 2001). 

 Πνιιέο ζηαηηζηηθέο κειέηεο έγηλαλ πξνθείκελνπ λα πξνθχςνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο θιάδνπο πνπ είλαη πην επηξξεπείο ζηα πηζησηηθά γεγνλφηα, 

απφ ηηο νπνίεο φκσο αθφκε θαη φηαλ πξνθχπηνπλ απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξαθηηθά, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο έρνπλ πνιχ 
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κηθξή δηάξθεηα θαζψο νη αγνξέο ζπλερψο κεηαβάιινληαη. Σχκθσλα κε κειέηε ηνπ 

Kender (2003) ν ξπζκφο ησλ εηαηξεηψλ πνπ πησρεχνπλ αλά θιάδν θάζε ρξφλν 

πνηθίιεη απφ έηνο ζε έηνο.  Αθφκε θαίλεηαη φηη ε πηζαλφηεηα πηψρεπζεο θάπνησλ 

εηαηξεηψλ θαη ζπλέπεηα ησλ νκνιφγσλ ηνπο λα ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηελ πεξίνδν ηνπ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο (Izorski, 1997). Απφ ηα 

πξνεγνχκελα απνδεηθλχεηαη φηη πνιιέο θνξέο ε πηψρεπζε ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο 

δελ είλαη έλα αλεμάξηεην γεγνλφο αιιά ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο ρξεκαηαγνξέο θαη 

γεληθφηεξα ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο. Οπφηε απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ησλ 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηζησηηθή αγνξά.  

  Ο Hull θαη ν White (2001) πξφηεηλαλ ηελ παξαηήξεζε  ηεο ηηκήο ησλ 

νκνιφγσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ππνθείκελε αμία ζην ζπκβφιαην κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ αθίλδπλνπ επηηνθίνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο ηεο πηζαλφηεηαο λα 

ζπκβεί ην πηζησηηθφ γεγνλφο αθνχ θαζψο απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο 

ηαπηφρξνλα απμάλεηαη θαη ε αλακελφκελε απφδνζε. Σηελ αλάιπζε ηνπο εηζέξρνληαη 

θαη ηα επηηφθηα επαλαθνξάο έηζη ε αλάιπζε γίλεηαη πνιππινθφηεξε.  

 Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο κέηξεζεο ηεο πηζαλφηεηαο πηψρεπζεο είλαη ε 

ρξήζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ.  Τελ κέζνδν απηφ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο  νη νπνίνη αθνχ ζπιιέμνπλ ηα δεδνκέλα ηα αλαιχνπλ θαη νκαδνπνηνχλ 

ηα πξντφληα ή ηα ρξεφγξαθα ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα, απηή ε δηαβάζκηζε δελ παξακέλεη ζηαζεξή θαη κεηαβάιιεηαη ζπλερψο.  Ζ 

κέζνδνο απηή έρεη κεηνλεθηήκαηα φπσο θαη φιεο νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ CDS, θαζψο ηα δεδνκέλα δελ επαξθνχλ γηα αζθαιή 

απνηειέζκαηα (Crosbie, 2003). Δπηπξφζζεηα έλα άιιν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ 

είλαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα επηηφθηα επαλαθνξάο θαη νη δηαθνξέο πνπ κπνξεί 

λα έρνπλ νη νληφηεηεο αλαθνξάο κεηαμχ ηνπο εμαηηίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαη 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο. Ο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody’s αλέπηπμε έλα κνληέιν 

ππνινγηζκνχ ησλ αλακελφκελσλ ζπρλνηήησλ πηψρεπζεο θαη κηα κέηξεζε πνπ 

νλνκάδεηαη «απφζηαζε απφ ηελ πηψρεπζε» (distance to dfault) , ε νπνία βαζίδεηαη  

ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα.  Απηή πξνζέγγηζε ηεο Moody’s KMV βαζίδεηαη ζηε ζεσξία 

ηνπ Merton (1974) κεηά απφ θάπνηεο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε  ηεο Moody’s KMV  ε πηζαλφηεηα πηψρεπζεο 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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1. Σην πξψην βήκα ππνινγίδεηαη ε αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο 

θαη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο αγνξάο αιιά θαη ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

ππνρξεψζεσλ.  

2. Ζ απφζηαζε απφ ηελ πηψρεπζε ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

Απόζηαζε από ην Πηζηωηηθό Γεγνλόο = (Αγνξαία ηηκή ηωλ ζηνηρείωλ - ζεκείν 

πηώρεπζεο ) /  (αγνξαία ηηκή ηωλ ζηνηρείωλ * κεηαβιεηόηεηα ηωλ ζηνηρείωλ) 

3. Ζ πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφζηαζε απφ ηελ πηψρεπζε 

ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε θαη απφ ην πνζνζηφ πηζαλφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ κε ηζηνξηθά ζηνηρεία. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε κέζνδνο 

απηή δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην επξχ θνηλφ θαζψο δελ είλαη 

πξνζβάζηκα ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ζην επξχ θνηλφ. 

 Απφ άιινπο ζπγγξαθείο ε πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ππνινγίδεηαη κε πην 

εχθνιεο κεζφδνπο. Ο Tavakoli
 (2001) γηα παξάδεηγκα πξνηείλεη ηε δηαίξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ κε ην επηηφθην ησλ αλακελφκελσλ απσιεηψλ πνπ 

ππνινγίδεηαη αθνχ κεησζεί ην επηηφθην επαλαθνξάο απφ ηε κνλάδα. Τν βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη νπζηαζηηθά ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα ηνπ 

πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζήκεξα θαη ππνζέηεη φηη ε ίδηα ζα είλαη θαη ζην θνληηλφ κέιινλ 

επνκέλσο, δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνβιέςεηο θαζψο ε ζεκεξηλή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο κπνξεί λα αιιάμεη πνιχ γξήγνξα.  

Τν πξφβιεκα εληείλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη φζν πην ρακειή πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο είλαη ε νληφηεηα αλαθνξάο ηφζν πην έληνλε δηαθχκαλζε παξνπζηάδεη ε 

πηζαλφηεηα πηψρεπζεο.  

 Μηα άιιε πξνζέγγηζε ηεο πηζαλφηεηαο πηψρεπζεο Hull θαη ηνπ  White (2000) 

δέρεηαη σο παξαδνρή φηη ν ιφγνο πνπ δηαθνξνπνηείηαη ε ηηκή ησλ ρξενγξάθσλ 

κεδεληθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ ηηκή άιισλ νκνιφγσλ κε ηελ ίδηα ιεθηφηεηα είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, νπφηε ε αθαίξεζε ηεο ηηκήο ησλ 

εμεηαδφκελσλ νκνιφγσλ απφ ηελ ηηκή ησλ  ρξενγξάθσλ κεδεληθνχ θηλδχλνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ θφζηνπο ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο. Δπνκέλσο 

ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία κηα αχμεζε ηεο δηαθνξάο ησλ πηζησηηθψλ επηηνθίσλ ησλ 

εμεηαδφκελσλ ζηνηρείσλ νθείιεηαη ζην φηη ε αγνξά έρεη αληηιεθζεί ηελ αχμεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο αλαθνξάο νληφηεηαο. Απηή ε κέζνδνο φκσο πζηεξεί 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ξεπζηφηεηα επεξεάδεη ην χςνο ησλ επηηνθίσλ θαη σο 
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απνηέιεζκα αιινηψλεη ηελ εηθφλα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα απηφ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε. Γχν άιια κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ νθείινληαη ζηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο ζεσξίαο φηη δειαδή ην επηηφθην επαλαθνξάο είλαη κεδεληθφ θαη ηα νκφινγα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νκφινγα άλεπ ηνθνκεξηδίνπ.  

 

3.2.3 Δπηηόθην Δπαλαθνξάο - Recovery Rate 

 

Με ηνλ φξν επηηφθην επαλαθνξάο ζεσξείηαη εθείλν ην πνζνζηφ πνπ δείρλεη ην πνζφ 

πνπ αλαθηήζεθε κεηά ην πηζησηηθφ γεγνλφο. Γηάθνξεο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο ησλ  

πηζησηηθψλ  παξαγψγσλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο παξαδνρέο φζνλ αθνξά ηα επηηφθηα 

αλάθηεζεο φπσο αιιηψο νλνκάδνληαη ηα επηηφθηα επαλαθνξάο. Μηα κειέηε απφ ηνλ 

Crouchy (2000) ρξεζηκνπνίεζε ην κνληέιν ηνπ Merton ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ηα 

πνζνζηά αλάθηεζεο πξέπεη λα έρνπλ ζηνραζηηθή θχζε ελψ νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο 

ζεσξνχλ φηη απηά ηα επηηφθηα παξακέλνπλ ζηαζεξά. Γηα παξάδεηγκα γηα ηα νκφινγα 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή ηεο αγνξάο ηνπ νκνιφγνπ έλα κήλα κεηά ην 

πηζησηηθφ γεγνλφο. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε είλαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο χζηεξα απφ ην πηζησηηθφ γεγνλφο απφ ηνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο. Αθφκε ε θεθαιαηαθή δνκή ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο, ε 

σξίκαλζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ νδήγεζε ζην πηζησηηθφ γεγνλφο θαη νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηηνθίσλ επαλαθνξάο. 

Ο Zhou (2009) αλέθεξε φηη ηα επηηφθηα επαλαθνξάο είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλα κε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ νκνιφγσλ γηα ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ πξηλ ην πηζησηηθφ 

γεγνλφο.  Παξφιν απηά ηα επηηφθηα επαλαθνξάο εκθαλίδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο 

θαη ην εχξνο ηνπο απφ ηα αληίζηνηρα νκφινγα είλαη πεξίπνπ 20-50 ηηο εθαηφ. Άιια 

ρξήζηκα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα ηνπ Tavacoli (2001) πνπ παξαζέηεη 

ην ζπκπέξαζκα φηη νη δαλεηαθνί ηίηινη ηείλνπλ λα έρνπλ πςειφηεξα επηηφθηα 

επαλαθνξάο απφ ηα αληίζηνηρα ησλ νκνιφγσλ. Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο 

φηη ηα ην εχξνο ησλ πηζησηηθψλ πεξηζσξίσλ ησλ δαλείσλ είλαη  κηθξφηεξν απφ ησλ 

νκνιφγσλ θαη επίζεο επεηδή ηα δάλεηα δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ αγνξά άξα 

ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δάλεην θαη 

κηθξφηεξα πξνβιήκαηα ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηηνθίσλ αλάθηεζεο. Δπνκέλσο 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη θαη ν ππνινγηζκφο απηνχ ηνπ παξάγνληα ηηκνιφγεζεο 

ησλ CDS είλαη δχζθνιν λα απνηηκεζεί. 
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9
ν
 Γηάγξακκα: Τν Δπηηφθην Αλάθηεζεο θαη  Τν Πηζησηηθφ Γεγνλφο 

Πεγή: Anson, Fabozzi, Choudhry, Chen, (2004)  

Σπκπεξαζκαηηθά, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα CDS πεξηιακβάλνπλ 

ρξεκαηηθφ δηαθαλνληζκφ θαη κεηά ην πηζησηηθφ γεγνλφο έλα εθηηκψκελν επηηφθην 

αλάθηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη. Σε άιιεο πεξηπηψζεηο ε ηηκή ησλ επηηνθίσλ επαλαθνξάο 

εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηελ αμία ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο. Σηελ πξάμε  

παξαηεξνχληαη φηη κηα πιεζψξα κνληέισλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηηνθίσλ επαλαθνξάο. 

 

3.2.4 πζρέηηζε ηωλ Πηωρεύζεωλ  

 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφο θαζψο -αλ θαη ηδαληθά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα- ν επελδπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζην πηζησηηθφ παξάγσγν γηα 

αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ ζα επηζπκνχζε ν πσιεηήο πξνζηαζίαο λα έρεη πςειή 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ε πηζαλφηεηα απηή λα κελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο, ζηελ πξάμε απηή ε πξνζηαζία 

κπνξεί λα απνδεηρηεί πνιχ αθξηβή θαη επνκέλσο αζχκθνξε. 

 Σε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κπνξεί λα πξνηηκεζεί ελφο πσιεηήο 

πξνζηαζίαο κε ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα αιιά θαη ρακειή ζπζρέηηζε κε ηελ 

νληφηεηα αλαθνξάο απφ έλαλ άιιν πσιεηή κε πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα αιιά 

θαη πςειή ζπζρέηηζε. Οπζηαζηηθά κπνξεί λα γίλεη ιφγνο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

επηηπγράλεηαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (Anson, Fabozzi, Choudhry, 

Chen, 2004). 
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3.3  Σα Spreads ηωλ CDS θαη νη Απνδόζεηο ηωλ Οκνιόγωλ 

 

 

«Τν αξρηθφ βήκα ζηελ ηηκνιφγεζε φισλ ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ ζα έπξεπε λα 

είλαη ε θακπχιε ησλ CDS, φπσο αθξηβψο ε θακπχιε ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο 

επηηνθίσλ  είλαη βαζηθή ζηελ ηηκνιφγεζε φισλ ησλ παξαγψγσλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ 

ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν.» (Skora, 1998, ζει.4). Τν  παξαπάλσ απφζπαζκα 

απνδεηθλχεη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ spreads ησλ δεδνκέλσλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. Γεληθφηεξα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ CDS 

δηαδξακαηίδεη ε ζρέζε ηνπο κε ηηο απνδφζεηο ησλ αληίζηνηρσλ νκνιφγσλ γηα απηφ ην 

ιφγν αλαπηχρζεθε γξήγνξα εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία πνπ θαιχπηεη ην ζέκα, παξφιν 

απηά νη ζεσξίεο φπσο ζα γίλεη αληηιεπηφ παξαθάησ ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά 

δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία. O Hull, ν Predescu θαη ν White (2002) ππνζηεξίδνπλ φηη 

ην spread ησλ CDS κε ιεθηφηεηα Ν-έηε ζα έπξεπε λα είλαη θνληά ζηελ δηαθνξά ηεο 

απφδνζεο ησλ νκνιφγσλ πνπ εθδίδεη ε νληφηεηα αλαθνξάο κε Ν-έηε απφ ην επηηφθην 

ηνπ ρξενγξάθνπ κεδεληθνχ θηλδχλνπ. Σε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο γηα ην πην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ρξεφγξαθν κεδεληθνχ θηλδχλνπ δελ ππάξρεη νκνθσλία απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

αλαιπηέο. Γηα παξάδεηγκα ν Longstaff, ν Mithal θαη ν Neis (2003) ζηελ αλάιπζε 

ηνπο παίξλνπλ ην επηηφθην ησλ νκνιφγσλ ηνπ ακεξηθάληθνχ δεκνζίνπ σο επηηφθην 

κεδεληθνχ θηλδχλνπ θαη θαηαιήγνπλ ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ spreads ησλ νκνιφγσλ θαη ησλ  CDS. Ζ ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ Treasury 

Bills (Φξεφγξαθα Ακεξηθάληθνπ Γεκνζίνπ) παξνπζηάδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα αθνχ 

δελ είλαη αξθεηά αθξηβήο θαζψο ε απφδνζή ηνπο είλαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ  

ηελ απφδνζε άιισλ αθίλδπλσλ  ή αθφκε θαη ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ νκφινγα. 

Υπάξρνπλ πνιινί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ απηή ηελ απφθιηζε. Οη θπξηφηεξνη απφ 

ηνπο νπνίνπο είλαη: Οη δηάθνξνη ξπζκηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απφδνζε, αθφκε ε χπαξμε θάπνησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ γηα ηνπο θαηφρνπο 

δεκφζησλ νκνιφγσλ αιιά θαη θάπνηεο άιιεο ξπζκίζεηο πνπ ραιαξψλνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα θεθάιαην φηαλ ην ελεξγεηηθφ ηνπο 

απνηειείηαη θαηά έλα κέξνο απφ ρξεφγξαθα κε εθδφηε ην δεκφζην. 

 Άιινη ζπγγξαθείο φπσο νη Blanco, Brennan θαη Marsh (2003) πξφηεηλαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην επηηνθίνπ ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο σο πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 
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επεηδή απέδεημαλ φηη κε απηή ηε κέζνδν ηα spreads ησλ CDS είλαη πνιχ θνληά ζηηο 

κηθξέο απνθιίζεηο ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ. Ζ δηαπίζησζε απηή 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο Houweling θαη Vorst  (2002) θαη νπζηαζηηθά 

απνδεηθλχεη φηη ε αγνξά ρξεζηκνπνηεί σο επηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ ην επηηφθην 

ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο θαη φρη ηα ρξεφγξαθα ηνπ δεκνζίνπ.  

 Δπίζεο δηαδεδνκέλε είλαη θαη ε ρξήζε ηεο κεδεληθήο θακπχιεο ηνπ LIBOR 

σο ρξεφγξαθν κεδεληθνχ θηλδχλνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά παξαγψγσλ 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ζεσξείηαη επξέσο σο ην θφζηνο επθαηξίαο ηνπ θεθαιαίνπ 

(Longstaff, Mithal, Neis, 2003). Ζ κεδεληθή θακπχιε ηνπ LIBOR ππνινγίδεηαη απφ 

επηηφθηα θαηαζέζεσλ ηνπ LIBOR, ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ησλ 

Δπξσδνιαξίσλ θαη ηα επηηφθηα ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο. Γηα ιεθηφηεηα 

κηθξφηεξεο ηνπ ελφο έηνπο ε κεδεληθή θακπχιε ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο 

απνηειείηαη απφ ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ ηνπ LIBOR, ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη ην 

δηαηξαπεδηθφ επηηφθην γηα ζπκκεηέρνληεο κε θαιή αμηνιφγεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

γηα ιεθηφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο ην επηηφθην ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηε ζεσξία ησλ Hull, Predescu θαη White (2001) πνπ 

εθηηκνχλ φηη ην πεληαεηή επηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ είλαη πεξίπνπ δέθα κνλάδεο 

βάζεο κηθξφηεξν απφ ην επηηφθην ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο. Παξφιν απηά ζα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αλ θαη ε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ νληνηήησλ 

αλαθνξάο παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ησλ spreads,  

πθίζηαληαη κεγάιεο απνθιίζεηο ζηα spreads εηαηξεηψλ κε ίδηα δηαβάζκηζε. 

 Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ζρέζε ηεο ηηκήο ησλ νκνιφγσλ θαη ησλ 

ζπκθσληψλ αληαιιαγήο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηζνχηαη κε ην απνηέιεζκα ηεο βάζεο 

πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ε δηαθνξά ησλ επηηνθίσλ ησλ νκνιφγσλ θαη ησλ 

ζπκθσληψλ αληαιιαγήο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. κσο έλα 

ρξεφγξαθν ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο εκπεξηέρεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν θαη ηνλ  θίλδπλν ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ ηα 

πηζησηηθά παξάγσγα πξέπεη λα κελ πεξηιακβάλνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Δπνκέλσο 

κε ηελ θαηάιιειε ζέζε ζηα δπν πξναλαθεξζέληα επελδπηηθά πξντφληα κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί επθαηξία γηα arbitrage, φπσο άιισζηε εηπψζεθε, αλ ε πηζησηηθή 

πξνζηαζία πξνζθέξεηαη ζηελ αγνξά ζε πςειφηεξε ηηκή απφ ηε ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηφηε πην ζρεηηθέο ηηκέο επηηπγράλνληαη κε πψιεζε ηεο 

πξνζηαζίαο θαη αγνξά ηνπ νκνιφγνπ παξά ηνπ αληίζηνηρνπ CDS (J.P.Morgan, 2002). 
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Οη Hull, Predescu θαη White ην 2002 εηζήγαγαλ ηελ εμίζσζε πνπ πξνηείλεη φηη 

αθνχ αθαηξεζεί απφ ηελ απφδνζε ησλ νκνιφγσλ ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο ην επηηφθην 

ησλ αθίλδπλσλ νκνιφγσλ ηφηε πξνθχπηεη ην spread ηνπ CDS. Θα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη φια ηα πξνεγνχκελα ρξεφγξαθα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ιεθηφηεηα 

έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Οη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

ηζφηεηαο είλαη νη εμήο:  

1. Να επηηξέπεηαη ε βξαρεία ζέζε ηφζν ζηα εηαηξηθά φζν θαη ζηα νκφινγα 

κεδεληθνχ θηλδχλνπ. 

2. Ζ αδπλακία παξάδνζεο ηνπ θζελφηεξνπ νκνιφγνπ (cheapest-to-deliver) λα 

ζεσξείηαη πηζησηηθφ γεγνλφο. 

3. Τα επηηφθηα λα είλαη ζπλερή. 

4. Να πθίζηαηαη ν εηαηξηθφο θίλδπλνο πηψρεπζεο. 

5. Σε πεξίπησζε πηψρεπζεο ε πψιεζε ησλ νκνιφγσλ λα γίλεηαη ζηελ 

νλνκαζηηθή αμία. 

  Ζ ηειεπηαία πξνυπφζεζε ηξνπνπνηήζεθε κεξηθψο απφ ηνπο  Duffie (1999),  

Hull θαη White (2000) ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην γεγνλφο φηη ην νκφινγν ζα πσιεζεί ζηελ νλνκαζηηθή αμία 

ζπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο. Δπνκέλσο ε παξαπάλσ εμίζσζε κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί αθνχ δηαηξεζεί ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο κε ηε κνλάδα ζπλ ην 

επηηφθην ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ.  Κάησ απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ε ζρέζε 

ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ ηζρχεη θαη ην arbitrage γίλεηαη αλέθηθην. Σε πεξίπησζε πνπ ε 

απφδνζε ησλ νκνιφγσλ αθνχ αθαηξεζεί ην αθίλδπλν επηηφθην είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ην spread ησλ CDS, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνθχςεη θέξδνο απφ ηελ βξαρεία 

πψιεζε ησλ νκνιφγσλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ αγνξά ησλ αθίλδπλσλ νκνιφγσλ θαη ηελ 

πψιεζε πξνζηαζίαο. Αληίζηνηρα φηαλ ε δηαθνξά είλαη κηθξφηεξε πξνθχπηεη θέξδνο 

απφ ηελ βξαρεία ζέζε ζε αθίλδπλα ρξεφγξαθα, αγνξάδνληαο νκνιφγα θαη ηαπηφρξνλα 

πξνζηαζία πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.   
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3.4  Σα Μνληέια Σηκνιόγεζεο ηωλ CDS 

 

 

Τα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ CDS δηαρσξίδνληαη ζε 

πνιιέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην θξηηήξην δηαρσξηζκνχ. Μηα πξψηε 

θαηεγνξηνπνίεζε ζηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε θξηηήξην φκσο φρη ηελ 

ρξεζηκνπνηεζείζα κεζνδνινγία αιιά ην είδνο ησλ CDS δίλεηαη απφ ηνπο Anson, 

Fabozzi, Choudhry, Chen (2004). 

 Ζ ηηκνιφγεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ δηαρσξίδεηαη αλάινγα κε ην αλ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε single-name ή ζε basket CDS. Σηελ πξψηε θαηεγνξία ε 

πξναπαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηελ ηηκνιφγεζε γεληθφηεξα ησλ πηζησηηθψλ 

παξαγψγσλ είλαη ε κνληεινπνίεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη πην ζπλήζεηο 

πξαθηηθέο γηα ηε κνληεινπνίεζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ηα δνκηθά 

κνληέια θαη ηα κνληέια αλνηρηήο πξνζέγγηζεο. Ζ δεχηεξε ηερληθή δελ ρξεζηκνπνηεί 

ζηνηρεία απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο αιιά ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ε 

κέηξεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί ην πηζησηηθφ γεγνλφο. Πνιιά κνληέια 

πξνρσξνχλ έλα βήκα πεξηζζφηεξν πξνζπαζψληαο λα κνληεινπνηήζνπλ κηα 

πξνζεζκηαθή θακπχιε πηζαλνηήησλ ησλ πηζησηηθψλ γεγνλφησλ ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ηηκνιφγεζε ησλ ίδησλ πηζησηηθψλ πξντφλησλ κε δηαθνξεηηθή 

ιεθηφηεηα. Τα reduced form models ή δηαθνξεηηθά ηα κνληέια αλνηρηήο πξνζέγγηζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ ηηκνιφγεζε ρξενγξάθσλ ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο 

φπσο ηα νκφινγα ψζηε νη επελδπηέο λα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο arbitrage. Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απηά ηα κνληέια είλαη φηη είλαη 

εχθνια ζηελ ρξήζε θαη έηζη γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο νη αιιαγέο ησλ ηηκψλ ζηελ 

αγνξά. Δλψ αληίζεηα ηα δνκηθά κνληέια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ πξφβιεςε ησλ πηζησηηθψλ γεγνλφησλ. 

Ζ ηηκνιφγεζε ησλ basket CDS ζχκθσλά κε ηνπο Anson, Fabozzi, Choudhry, 

Chen πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ 

θαιαζίνπ καο ψζηε λα πξνζεγγίδεηαη κηα αθξηβήο εηθφλα θαη λα πεξηιακβάλεηαη ν 

θίλδπλνο ζπζρέηηζεο, θαζψο ε επαηζζεζία ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο θαηά έλα κεγάιν 

βαζκφ νθείιεηαη ζηελ ζπζρέηηζε ηεο πηψρεπζεο θαη φρη ζηελ ζπζρέηηζε ησλ spreads. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο ππάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο 

ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ CDS ε ζηαηηθή αληηγξαθή θαη ε κνληεινπνίεζε. Ζ πξψηε 
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πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη εάλ θάπνηνο  

κπνξεί  λα αληηγξάςεη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηνπ πξντφληνο πνπ πξνζπαζεί λα 

ηηκνινγήζεη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ραξηνθπιάθην δηαπξαγκαηεχζηκσλ ηίηισλ, ηφηε ε 

ηηκή ηεο δνκήο ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ 

αλαπαξάρζεθε.  

Σπλνςίδνληαο ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

ζπκθσληψλ αληαιιαγήο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 Τα Γνκηθά Μνληέια (Structural Models) 

 Tα Μνληέια Αλνηρηήο Πξνζέγγηζεο (Reduced-form Models)  

Οη βαζηθέο απηέο θαηεγνξίεο έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο αιιά θαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα ε δεχηεξε θαηεγνξία κνληέισλ ζχκθσλα κε ηνλ  

Choudhry (2004) δελ είλαη κνληέια θαηάιιεια γηα arbitrage. Ζ άπνςε απηή 

βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ηηκέο ησλ νκνιφγσλ πνπ εκπεξηέρνπλ θίλδπλν δελ 

εκθαλίδνπλ ηε δπλαηφηαηα γηα arbitrage κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηε δνκή 

απηψλ ησλ κνληέισλ. Δπηπιένλ εμεγείηαη φηη νη ηηκέο ησλ CDS πνπ ππνινγίδνληαη κε 

απηά ηα κνληέια πξνζεγγίδνπλ ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο. Μεξηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ κνληέισλ αλνηρηήο πξνζέγγηζεο  είλαη ηα εμήο: 

 Οη πηζησηηθέο αγνξέο ζεσξνχληαη φηη είλαη απαιιαγκέλεο απφ ην arbitrage. 

 Τα επηηφθηα επαλαθνξάο ζε απηά ηα κνληέια ρξεζηκνπνηνχληαη σο inputs 

(δεδνκέλα). 

 Ζ πηψρεπζε είλαη έλα γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη ηπραία. 

  Μηα άιιε κέζνδνο πξνηείλεη ηελ ρξήζε ηζηνξηθψλ ηηκψλ δειαδή ηελ ρξήζε 

ζηνηρείσλ απφ νληφηεηεο αλαθνξάο πνπ ζην παξειζφλ ελεξγνπνίεζαλ έλα πηζησηηθφ 

γεγνλφο. Τα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη είηε απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο είηε απφ άιια 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε εμεηαδφκελεο 

κνλάδαο. κσο είλαη πξνθαλέο φηη απηή ε κέζνδνο φρη κφλν είλαη δχζθνια 

εθαξκφζηκε αιιά πξνυπνζέηεη θαη ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθήο αγνξάο. 

 Ο Altman (1989) ζπγθξίλνληαο ηηο δχν κεζφδνπο θαηέιεμε ζην γεγνλφο νη 

ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κνληέια αλνηρηήο πξνζέγγηζεο είλαη ζρεδφλ πέληε 

θνξέο κεγαιχηεξεο  απφ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηζηνξηθέο ηηκέο.  Ο Hull θαη ν 

White (2000) δίλεη δχν ιφγνπο γηα ην νπνίν ζπκβαίλεη απηφ. Σπγθεθξηκέλα 

αλαθέξνπλ φηη ε αλακελφκελε απφδνζε ησλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κπνξεί λα κελ 
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νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαζψο γηα παξάδεηγκα ηα νκφινγα 

κε κηθξή ξεπζηφηεηα ηείλνπλ λα δίλνπλ πςειφηεξεο απνδφζεηο. Αθφκε νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά κεξηθέο θνξέο αληηζηαζκίδνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

κέζσ ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ αλ θαη απηφο ν θίλδπλνο δελ είλαη εκθαλήο απφ ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα.  

 Τέινο, ν Hull (2004) αλαθέξεη φηη ηα δνκηθά κνληέια είλαη  εκπλεπζκέλα απφ 

ην έξγν ηνπ Merton πνπ έγηλε ην 1974. Ο Merton δείρλεη φηη ην κεηνρηθφ  θεθαιαίν 

κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα επξσπατθφ δηθαίσκα επαλαγνξάο φπνπ 

ε ηηκή άζθεζεο είλαη ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ ρξένπο θαη ηνπ ν ρξφλνο είλαη ε 

σξηκφηεηα ηεο ρξένπο, ν νπνίνο δέρεηαη φηη ην κνληέιν δελ κπνξεί λα είλαη 

αζπκβίβαζην κε ηελ ζησπεξή πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ νκνιφγσλ ή ην spread ησλ CDS. 

 

Ζ Credit KMV Monitor  

 

Τα κνληέια ηηκνιφγεζεο πξνζπάζεζαλ λα εμεγεζνχλ κε αθξίβεηα ηε δηαθνξά 

ησλ νκνιφγσλ θαη ησλ ελ ιφγσ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ.  Κάπνηεο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα απηφ  είλαη ησλ Black θαη 

Scholes (1973), Merton (1974), Black θαη Cox (1976). Τν κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε 

απφ ηε Moody’sKMV Corporation βαζίδεηαη ζηα δνκηθά κνληέια ησλ Black θαη 

Scholes (1973)  θαη ηνπ Merton (1974) (Kasapis, 2008). Απηά ηα κνληέια ζηνρεχνπλ 

ζην λα κνληεινπνηήζνπλ ην πηζησηηθφ γεγνλφο ζαλ κηα ελδνγελήο κεηαβιεηή πνπ 

βαζίδεηαη ζηε δνκή ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο θαη ζηελ απφδνζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο, απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη φηη ν ζρεδηαζηήο ηνπ κνληέινπ θαη ν 

ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη ηελ ίδηα πιεξνθφξεζε κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο 

επηρείξεζεο, θάηη πνπ είλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη είλαη ππαίηην γηα ηελ κε 

αξηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ. Αθφκε ζχκθσλα κε απηά ηα 

κνληέια ην  πηζησηηθφ γεγνλφο δελ γίλεηαη λα είλαη ηπραίν γεγνλφο θαη σο 

απνηέιεζκα ηα spreads δελ γίλεηαη λα απμάλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ αλαίηηα. Δπίζεο 

απηά ηα κνληέια ζπλδένπλ ηα spreads κε ην αλακελφκελν επηηφθην επαλαθνξάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαζψο ηα αλακελφκελα επηηφθηα επαλαθνξάο απμάλνληαη ε αλνδηθή 

θιίζε ηεο θακπχιεο απφδνζεο  ησλ CDS απμάλεηαη. Δπνκέλσο ην spread ησλ 

ζπκθσληψλ αληαιιαγήο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ην αλακελφκελν επηηφθην επαλαθνξάο 

(Hull, White, 2000). 
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Παξά ην γεγνλφο φηη αληηκεησπίδεη πνιιέο επηθξίζεηο απφ ηε βηνκεραλία, ην κνληέιν 

ηνπ Merton εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο εηαηξείεο θαη πάλσ απ 'φια 

απφ ην Moody’s Risk Management Services (Moody’s), πνπ ρξεζηκνπνηεί απηήλ ηελ 

ηερληθή γηα λα ηε κνληεινπνίεζε ησλ πηζαλνηήησλ αζέηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο  

αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Moody’s θάλεη δχν 

ζεκαληηθέο αλαπξνζαξκνγέο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ Merton: 

1. Σπγθεθξηκέλα θαζηέξσζε κηα ad-hoc δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ρξεψλ ελψ ην βαζηθφ κνληέιν ηνπ 

Merton ππνζέηεη φηη  ην ζχλνιν ηνπ ρξένπο έρεη εληαία σξηκφηεηα.  

2.  Αθφκε ξχζκηζε ην κνληέιν κε ηε δηθή ηεο  πξνεπηιεγκέλε βάζε δεδνκέλσλ. 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη πάλσ απφ 100.000 επηρεηξεκαηηθά ρξφληα
4
 θαη 

πεξίπνπ 2.000 πεξηζηαηηθά πηζησηηθψλ γεγνλφησλ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο: 

• Έρεη αλαθεξζεί φηη έρνπλ παξαρζεί θάπνηα παξάινγα απνηειέζκαηα γηα νξηζκέλεο 

εηαηξείεο. 

• Οη πξνθχπηνπζεο πηζαλφηεηεο κπνξεί λα είλαη πνιχ αζηαζείο. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ είλαη απφ κφλεο ηνπο  πνιχ αζηαζείο θαη θαηά ζπλέπεηα 

εληζρχνπλ ηηο πηζαλφηεηεο αζέηεζεο αλ θαη κεξηθέο θνξέο νη  θηλήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 

δελ επεξεάδνπλ θαζφινπ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο. 

  Μηα έξεπλα ηνπ Zhou (2001) πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο ησλ spreads. Απηφ ην κνληέιν 

ππνζέηεη φηη νη ηηκέο ησλ νκνιφγσλ κπνξεί λα κεησζνχλ μαθληθά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

θνληά ζηε ζηηγκή πνπ ζπλέβε ην πηζησηηθφ γεγνλφο. Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο 

έξεπλαο είλαη φηη ν κε αλακελφκελνο θίλδπλνο (jump risk) κπνξεί λα απμήζεη ηα 

πηζησηηθά spreads θαη θπξίσο ηα νκφινγα κε βξαρεία ή κεζνπξφζεζκε δηάξθεηα. Με 

άιια ιφγηα είλαη πνιχ δχζθνιή ε δηαδηθαζία λα πξνβιεθζεί ε θακπχιε ησλ 

πηζησηηθψλ spreads ή αθφκε θαη λα εμεγεζεί γηα πνηφ ιφγν αθνινπζεί κηα ηάζε. 

Φαξαθηεξηζηηθή είλαη άιισζηε ε θξάζε ηνπ Tavacoli (2001) «ην spread απηψλ ησλ 

πηζησηηθψλ παξαγψγσλ είλαη εθεί πνπ είλαη επεηδή ε αγνξά είπε φηη εθεί πξέπεη λα 

είλαη».  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα κνληέια αλνηρηήο πξνζέγγηζεο  (reduced-form 

models) πξνυπνζέηνπλ φηη  ν ρξήζηεο ηνπ κνληέινπ έρεη ηελ ίδηα πιεξνθφξεζε κε 

                                                           
4
 Τν ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ρξφλησλ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ εηψλ θάζε επηρείξεζεο. 
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ηελ ππφινηπε αγνξά δειαδή δελ έρεη εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε. Απηφ θαηαηάζζεη ηελ 

πηζαλφηεηα πηζησηηθνχ γεγνλφηνο σο κηα εμσγελήο κεηαβιεηή, επνκέλσο απηνχ ηνπ 

είδνπο ηα κνληέια δελ επηρεηξνχλ λα κνληεινπνηήζνπλ ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ην 

πηζησηηθφ γεγνλφο. Τα κνληέια απηά ππνζηεξίρζεθαλ απφ νηθνλνκνιφγνπο φπσο ν 

Jarrow, ν Turnbull (1992 θαη 1995 αληίζηνηρα), ν  Duffie θαη ν Singleton (1999) 

(Anson, Fabozzi, Choudhry, Chen, 2004). Σήκεξα ππάξρεη έληνλε δηαθσλία ζρεηηθά 

κε ην πνηά κνληέια ππεξέρνπλ θαη ζηελ πξάμε ρξεζηκνπνηνχληαη ακθφηεξα.  

 

 

3.5  Μεζνδνινγία 

 

 

Γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα κνληέιν αλνηρηήο πξνζέγγηζεο, απηφ ην κνληέιν δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηνλ Longstaff, ηνλ Mithal θαη ηνλ Neiss ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2003 κε ηίηιν «Ζ 

αγνξά ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ: Δίλαη ε πηζησηηθή 

πξνζηαζία ηηκνινγεκέλε ζσζηά;» Τν κνληέιν αλαπηχρζεθε βαζηζκέλν ζηηο εμήο 

ζεσξίεο: Duffie (1998), Lando (1998), Duffie θαη Singleton (1999). 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ spreads ησλ 

credit default swaps θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα spreads 

ηεο αγνξάο. Ζ δηαδηθαζία είλαη νη εμήο: 

Αξρηθά εηζάγνληαη ην  αθίλδπλν επηηφθην (rt) θαη ε έληαζε εκθάληζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ γεγνλφηνο (λt). Οη δχν κεηαβιεηέο είλαη ζηνραζηηθέο θαη ζεσξνχληαη 

αλεμάξηεηεο. Ο ιφγνο χπαξμεο απηήο ηεο ππφζεζεο είλαη λα απινπνηεζεί ην κνληέιν, 

αλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο απηή ε απινπνίεζε δελ επηδξά ζεκαληηθά ζηα 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηα. Μηα άιιε κεηαβιεηή είλαη ην w πνπ ζεσξείηαη ην επηηφθην 

αλαθνξάο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε εμίζσζε ηνπ αθίλδπλνπ νκνιφγνπ ρσξίο 

ηνθνκεξίδην D(T) κε ιεθηφηεηα Σ: 

 

                                        (1) 
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Γηα λα ππνινγηζηεί  ε νπδέηεξε σο πξνο ηνλ θίλδπλν εμίζσζε ηεο έληαζεο ηνπ 

θηλδχλνπ  ρξεζηκνπνηείηαη ν αθφινπζνο ηχπνο: 

  dι = (α − βι) dt + ζ √ι dZ                                                  (2) 

 

φπνπ ην α, ην β θαη ην ζ είλαη ζεηηθνί πεξηνξηζκνί θαη ην Εt είλαη ζηαζεξά ηεο 

θίλεζεο  Brownian. 

Σηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη αμίεο ησλ νκνιφγσλ θαη ησλ ζπκθσληψλ 

αληαιιαγήο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ σο απιέο πξνζδνθίεο θάησ απφ ηελ ηζφηεηα 

κέηξεζεο νπδέηεξνπ θηλδχλνπ. Με ην ζχκβνιν c ζεσξείηαη ην ηνθνκεξίδην ηνπ 

νκνιφγνπ θαη γηα ιφγνπο επθνιίαο ζεσξείηαη φηη ην νκφινγν πιεξψλεη ηνθνκεξίδηα 

ζπλερψο θαη φρη εμακεληαία ή εηήζηα φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε ηηκή ηνπ νκνιφγνπ πνπ εκπεξηέρεη θίλδπλν  CB (c, w, T) 

δίλεηαη απφ ηελ εμήο εμίζσζε: 

 

 

 (3) 

 

Ο πξψηνο φξνο πεξηγξάθεη ηελ παξνχζα αμία ησλ ηνθνκεξηδίσλ ηνπ 

νκνιφγνπ, ν δεχηεξνο φξνο ηελ παξνχζα αμία ηεο θαηαβνιήο θεθαιαίνπ θαη ν 

ηειεπηαίνο φξνο πεξηγξάθεη ηελ παξνχζα αμία ηεο πιεξσκήο αλάθηεζεο κεηά ην 

πηζησηηθφ γεγνλφο. Τν s ζπκβνιίδεη ην αζθάιηζηξν πνπ πιεξψλεηαη απφ ηνλ 

αγνξαζηή ηεο πξνζηαζίαο θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ε ππφζεζε φηη ην αζθάιηζηξν 

πιεξψλεηαη ζπλερψο ηφηε ε παξνχζα αμία ηνπ P(s, T) εθθξάδεηαη σο εμήο:  

 

(4) 

 

Με ηνλ ίδην ηξφπν πξνζδηνξίδεηαη θαη ε παξνχζα αμία ηνπ protection leg PR(w, T): 

 

(5) 

 

Απφ ηηο δχν παξαπάλσ εμηζψζεηο πξνθχπηεη ην spread (s) ησλ credit default swaps  
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 (6) 

 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αλ ε κεηαβιεηή ηεο έληαζεο ηνπ θηλδχλνπ λt 

δελ ήηαλ ζηνραζηηθή κεηαβιεηή ηφηε ην spread ησλ CDS ζα ήηαλ απιά ην επηηφθην 

επαλαθνξάο πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηελ έληαζε ηνπ θηλδχλνπ (λw). Αθφκε φκσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λt είλαη ζηνραζηηθή κεηαβιεηή ην spread κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο έληαζεο ηνπ θηλδχλνπ επί ην 

επηηφθην αλάθηεζεο (λt*w). Δμαηηίαο φκσο ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ηνπ λt ε ηηκή ηνπ 

νκνιφγνπ κε θίλδπλν κπνξεί λα γξαθεί σο εμήο: 

 

(7) 

 

Δπηπιένλ ην spread κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο εμήο: 

 

(8) 

 

πνπ ην ι είλαη ε αμία ηεο δπλακηθήο εμίζσζεο ην ρξφλν κεδέλ θαη νη παξάκεηξνη 

νξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 
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(12) 

 

(13) 

 

(14) 

 

Τν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο βαζίδεηαη ζε κειέηεο φπσο 

ηνπ Duffie (1999) (Longstaff, Mithal, Neis, 2003), πνπ απνδεηθλχεη φηη αλεμάξηεηα 

απφ ην είδνο ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο (είηε είλαη κηα επηρείξεζε είηε ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ κηαο ρψξαο)  πνπ ζα εθδψζεη ην νκφινγν κε θπκαηλφκελν επηηφθην πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην αθίλδπλν rt επηηφθην, ην ζηαζεξφ πεξηζψξην κεηαμχ ησλ 

επηηνθίσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην θπκαηλφκελν επηηφθην ζα ίζν κε s. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα παξαηεξεζεί, σζηφζν, φηη ην απνηέιεζκα απηφ δελ επεθηείλεηαη θαη 

ζηηο δηαθνξέο ησλ απνδφζεσλ κεηαμχ εηαηξηθψλ θαη έληνθσλ νκφινγα ζηαζεξνχ 

επηηνθίνπ. Ο Duffie θαη Liu (2001) δείρλνπλ φηη ηα spreads ησλ νκφινγσλ ζηαζεξνχ 

επηηνθίνπ ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηα spreads ησλ θηλεηψλ αμηψλ κε θπκαηλφκελν 

επηηφθην.  Γηα ιφγνπο επθνιίαο ζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε είλαη ζπρλά ρξήζηκν λα 

ζεσξείηαη ην spread ηνπ CDS σο πεξίπνπ ίζν κε ηελ απφδνζε ηνπ spread πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ απφδνζε ησλ  εηαηξηθψλ νκνιφγσλ θαη ηελ απφδνζε ελφο 

νκνιφγνπ Γεκνζίνπ κε ηελ ίδηα εκεξνκελία ιήμεο θαη ην ίδην ηνθνκεξίδην. Πάλσ ζε 

απηέο ηηο ππνζέζεηο βαζίδεηαη θαη απηφ ην κνληέιν.  
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3.6  Γεδνκέλα  

 

 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην πξφηππν κνληέιν αλαθέξεηαη ζε εηαηξηθά 

νκφινγα δειαδή νκφινγα πνπ εκπεξηέρνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη σο αθίλδπλα 

επηηφθηα αληίζηνηρα ζεσξνχληαη ηα θξαηηθά, φκσο ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

πεξίπησζεο ηηκνινγνχληαη ηα ειιεληθά θαη ηα ηζπαληθά CDS ιακβάλνληαο σο 

δεδνκέλν φηη εκπεξηέρνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αθνξνχλ ηα ειιεληθά θαη ηα αληίζηνηρα ηζπαληθά πεληαεηή CDS απφ ηηο 21 

Οθησβξίνπ ηνπ 2009 σο θαη ηηο 6 Οθησβξίνπ ηνπ 2010, νη ηηκέο είλαη εκεξήζηεο κε 

ζπρλφηεηα εβδνκαδηαία θαη ε πεγή πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην Bloomberg 

(http://www.bloomberg.com). Τν ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη πελήληα κία γηα  

θάζε είδνο CDS. Σηελ επηινγή ησλ αληίζηνηρσλ νκνιφγσλ νη ζπγγξαθείο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε νκφινγα ηεο ίδηαο αλαθνξάο 

νληφηεηαο κε ηελ ίδηα ιεθηφηεηα θαη γηα ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο είηε ηε δεκηνπξγία 

ελφο πιαζκαηηθνχ νκνιφγνπ πνπ απνηειείηαη απφ νκφινγα ηεο ίδηαο αλαθνξάο 

νληφηεηαο κε ιεθηφηεηα ίζε ή κεγαιχηεξε ηεο ιεθηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ 

παξαγψγνπ. Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηιέρηεθε ε πξψηε επηινγή, επνκέλσο ηα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχλ ηα πεληαεηή νκφινγα ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο 

Διιάδαο αληίζηνηρα. ζνλ αθνξά ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αθίλδπλα επηηφθηα θαη ζην 

πξφηππν κνληέιν θαη ζηε δεδνκέλε κειέηε πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα 

ησλ νκνιφγσλ πνπ εθδίδεη ε Federal Reserve Bank κε ιεθηφηεηα ηα πέληε έηε.  

Σε κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη εκθαλήο ε απμεηηθή ηάζε 

ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ κε έληνλεο φκσο δηαθπκάλζεηο, ηα ηζπαληθά νκφινγα  

αθνινπζνχλ θαη απηά αλνδηθή πνξεία αιιά κε πνιχ κηθξφηεξν ξπζκφ θαη ρσξίο ηφζν 

έληνλεο δηαθπκάλζεηο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δέθαην δηάγξακκα. Αληίζεηε πνξεία 

αθνινπζνχλ ηα επηηφθηα ησλ νκνιφγσλ ηεο Ακεξηθήο πνπ ηελ ηειεπηαία ρξνληθή 

πεξίνδν κεηψλνληαη. Τν ελδέθαην δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηα spreads ησλ πεληαεηψλ 

CDS, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη αλ θαη απηά εκθαλίδνπλ αλνδηθή πνξεία ε 

πνξεία ηνπο δελ ζπκπίπηεη κε απηή ηελ νκνιφγσλ θαη νη δηαθπκάλζεηο είλαη αθφκε 

πην έληνλεο ηφζν γηα ηα ειιεληθά φζν θαη γηα ηα ηζπαληθά CDS. Σε απηφ ην ζεκείν 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε παξνχζα πηπρηαθή δελ θαιείηαη λα απαληήζεη ζε 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αηηηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ησλ spreads θαη ησλ 

http://www.bloomberg.com/
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απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ αιιά ην θαηά πφζν ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

κπνξεί λα ηηκνινγήζεη ζσζηά ηα πξναλαθεξζέληα κεγέζε. 
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Γηάγξακκα 10
ν
: Ζ πνξεία ησλ πεληαεηψλ νκνιφγσλ 

 

 

Γηάγξακκα 11
ν
: Ζ πνξεία ησλ πεληαεηψλ CDS 

 

Τα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ κνληέινπ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. Τν πξψην βήκα είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ D(Σ) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πξψηε εμίζσζε, κεηά πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη παξάκεηξνη ηεο εμίζσζεο πνπ 

θαζνξίδεη ην ιt κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Αξρηθά επηιέγνληαη ηπραίεο ηηκέο γηα ηηο 

κεηαβιεηέο α, β θαη ζ παίξλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο, ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 

επηιπζεί ε εμίζσζε σο πξνο ιt ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ξίδα ηνπ κέζνπ 
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ηεηξαγψλνπ ηνπ ιάζνπο (root-mean-square-error -RMSE) γηα φιεο ηηο εκεξνκελίεο. 

Απηφ γίλεηαη αληηθαζηζηψληαο ηηο κεηαβιεηέο α, β θαη ζ ζηελ εμίζσζε ησλ 

νκνιφγσλ. Σην ηέινο πξέπεη λα πξνζηεζεί ην RMSE θάζε παξαηήξεζεο ψζηε λα 

βξνχκε ην ζπλνιηθφ, ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη γηα εθείλεο ηηο κεηαβιεηέο α, β θαη 

ζ πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην ζπλνιηθφ RMSE. Φξεζηκνπνηψληαο έλα πξφγξακκα 

βειηηζηνπνίεζεο φπσο ηελ Δπίιπζε ηνπ Excel ή ηνπ RiskSolver ή ηνπ Eviews ηα 

απνηειέζκαηα εμάγνληαη κε επθνιία. Σηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ην επηηφθην 

επαλαθνξάο νξίδεηαη ηπραία πελήληα ηηο εθαηφ. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αλ θαη 

απηή ε κεηαβιεηή δελ βαζίδεηαη ζε θάπνηα δεδνκέλα ην πξφηππν κνληέιν 

δηεπθξηλίδεη φηη αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ αλάθηεζεο (w) δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη θαζφινπ ηα απνηειέζκαηα. 
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3.7  Απνηειέζκαηα θαη πκπεξάζκαηα  

 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ Διιάδα θαη 

ηελ Ηζπαλία είλαη νη επφκελεο δχν εμηζψζεηο:  

dι = (0.0051 - 0.0362ι) dt + 0.0285√ι dZ     (15) 

dι = (0.0230 - 0.452ι) dt + 0.0099√ι dZ     (16) 

Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν ππάξρνπλ ζην δεχηεξν παξάξηεκα θαη απεηθνλίδνληαη ζην δσδέθαην 

δηάγξακκα γηα ηα ειιεληθά θαη ζην δέθαην ηξίην δηάγξακκα γηα ηα ηζπαληθά CDS. 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 12
ν
: Σχγθξηζε ησλ spreads ησλ αγνξαίσλ θαη ησλ ηηκνινγεκέλσλ 

ειιεληθψλ CDS. 
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Γηάγξακκα 13
ν
: Σχγθξηζε ησλ spreads ησλ αγνξαίσλ θαη ησλ ηηκνινγεκέλσλ 

ηζπαληθψλ CDS 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη αλ θαη ζε θάπνηεο εκεξνκελίεο νη ηηκέο ζπκπίπηνπλ, 

ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο. Αθφκε ε απνηίκεζε ησλ ηζπαληθψλ CDS 

θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζψο ηα αληίζηνηρα 

ειιεληθά εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο. Τέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

νη απνθιίζεηο ησλ spreads πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εθαξκνζκέλν κνληέιν έρνπλ γηα 

ηα ηζπαληθά πηζησηηθά παξάγσγα κηθξφηεξν εχξνο απφ ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο.  

Υπάξρνπλ πνιιέο αηηίεο πνπ δηθαηνινγνχλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο 

αγνξάο ησλ εμεηαδφκελσλ swaps θαη ησλ ηηκψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ αγνξά. 

Αξρηθά, ελ κέξεη απηέο νη δηαθνξέο νθείινληαη ζε θάπνηεο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ ή 

ζε παξάγνληεο πνπ αγλννχληαη. Παξαδείγκαηα απηνχ απνηεινχλ ε ζπζρέηηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο θαη ηνπ πσιεηή ηεο πξνζηαζίαο θαη ε 

ππφζεζε φηη ηα νκφινγα κε εθδφηε ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Ακεξηθήο δελ 

εκπεξηέρνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

κεηαβάιεη ηελ απνηίκεζε ηεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο είλαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

πσιεηψλ πξνζηαζίαο πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηνλ δηθφ ηνπο θίλδπλν παίξλνληαο ζέζεηο 

short ησλ αληίζηνηρσλ νκνιφγσλ ηεο νληφηεηαο αλαθνξάο επηβαξχλνληαη απφ ην 

θφζηνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Απηφ ην θφζηνο κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζηνπο 

αγνξαζηέο ηεο πξνζηαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα λα απμήζεη ην επηηφθην ησλ CDS 

(Duffie, 1999). Δπηπιένλ ν πξνζδηνξηζκφο απηνχ ηνπ θφζηνπο θαη ην πνζνζηφ πνπ 
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επηβαξχλεη ηα αζθάιηζηξα ησλ CDS δελ είλαη ππνινγίζηκνο αθνχ απηά ηα πηζησηηθά 

πξντφληα είλαη ηδησηηθέο ζπκθσλίεο. Σε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ παξαπάλσ 

πνζνχ ν Longstaff, ν Mithal θαη ν Neiss
 
(2003) κεηά απφ κειέηε πνπ βαζίζηεθε ζε 

έξεπλα κεηαμχ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζε απηά ηα πξντφληα πξνζδηφξηζαλ φηη ην 

εχξνο απηνχ ηνπ θφζηνπο θπκαίλεηαη απφ 5 σο 75 κνλάδεο βάζεο αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ νκνιφγνπ γηα ην νπνίν έγηλε ε ζπκθσλία αληαιιαγήο.   

Πέξα φκσο απφ ηπρφλ αδπλακίεο θαη παξαιήςεηο ησλ κνληέισλ ηηκνιφγεζεο, 

ηα spreads ησλ CDS επεξεάδνληαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά, παξαδείγκαηα απηνχ απνηεινχλ νη δειψζεηο 

νηθνλνκηθψλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ειιείκκαηνο ή κε 

ηελ πνξεία ηεο ηζπαληθήο νηθνλνκίαο αληίζηνηρα πνπ εληείλνπλ ηελ αλεζπρία θαη 

απμάλνπλ ηα spreads. Τν εξψηεκα φκσο πνπ γελλάηαη απφ απηφ είλαη γηαηί δελ 

επεξεάδνληαη ζηνλ ίδην βαζκφ ή αθφκε θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν (ζεηηθά ή αξλεηηθά) ηα 

spreads ησλ νκνιφγσλ θαη ησλ CDS. Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζηε δνκή ησλ αγνξψλ 

θαη ησλ δχν πξντφλησλ θαζψο θαη ζηε «πνηφηεηα» ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο αγνξέο 

πνπ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αγνξά ησλ CDS ζπκκεηέρνπλ 

θπξίσο κεγάινη επελδχηεο ελψ ζηελ αγνξά ησλ νκνιφγσλ ζεκαληηθφ κεξίδην έρνπλ 

θαη κηθξφηεξνη επελδπηέο. Τέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αλ θαη ηα πηζησηηθά 

παξάγσγα δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ θάιπςε θηλδχλσλ ε ρξήζε ηνπο επεθηάζεθε γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο. Τν γεγνλφο απηφ κεκνλσκέλν είλαη ηθαλφ λα εμεγήζεη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν αγνξψλ θαζψο ε ρξήζε ηνπ παξαγψγνπ αλεμαξηεηνπνηείηαη 

απφ ηελ νληφηεηα αλαθνξάο θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.  

 

3.8  Δπίινγνο 

 

 

Τα πηζησηηθά παξάγσγα θαη εηδηθφηεξα ηα CDS παξνπζίαζαλ εθζεηηθή αχμεζε απφ 

ηελ πξψηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζήκεξα. Αλ θαη κεκνλσκέλα ηα CDS 

απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ηεο αγνξάο ππάξρεη θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ θαη γηα 

άιιεο κνξθέο πηζησηηθψλ παξαγψγσλ φπσο ηα CDOs. Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο 

γεληθεπκέλεο ρξήζεο ησλ CDS ε απνηίκεζή ηνπο είλαη έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν 

εξγαιείν. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ επηβάιεη ηελ αλάπηπμε κνληέισλ γηα ηε ζσζηή 

ηηκνιφγεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ είλαη ην γεγνλφο φηη ε αγνξά απηψλ ησλ πξντφλησλ 
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θαζνδεγεί ηελ αγνξά ησλ νκνιφγσλ επεηδή νη αλαιπηέο ησλ αγνξψλ ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ νκνιφγσλ. Οη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο 

είλαη νη βαζηθέο αηηίεο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο πιεζψξαο κνληέισλ κε  ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηψλ θαη σο απνηέιεζκα πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα κνληέια θαη απφ ηελ αγνξά (ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη ην ρξεζηκνπνηεζέλ 

κνληέιν είλαη απνηειεζκαηηθφ), ηφηε δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο arbitrage. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ηα επηηφθηα αλάθηεζεο είλαη πςειά, έλαο νξζνινγηθφο επελδπηήο ζα 

πξέπεη λα πνπιήζεη ηελ πξνζηαζία, λα πνπιήζεη ηα νκφινγα θαη ηαπηφρξνλα λα 

δαλεηζηεί κε ην επηηφθην ησλ ζπκθσληψλ επαλαγνξάο. κσο δελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέπεηαη φηη ε αθξηβήο απνηίκεζε ησλ CDS είλαη κηα πνιχπινθε θαη αζαθήο 

δηαδηθαζία επεηδή επηθεληξψλεηαη ζε δχν άγλσζηεο παξακέηξνπο, ζην πνζνζηφ 

αλάθηεζεο θαη ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην πηζησηηθφ γεγνλφο. Δπνκέλσο ζα ήηαλ 

πην ξεαιηζηηθφ λα πξνζεγγίδεηαη κέζσ ηεο απνηίκεζεο έλα εχξνο πηζαλψλ ηηκψλ θαη 

φρη κηα κεκνλσκέλε ηηκή.  

Δλ θαηαθιείδη, ην κνληέιν ηνπ Longstaff, Mithal θαη Neiss (2003)–σο 

κνληέινπ αλνηρηήο πξνζέγγηζεο δίλεη κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα γηα ην πψο λα 

ηηκνινγεζεί κηα ζπκθσλία αληαιιαγήο θηλδχλνπ αζέηεζεο, σζηφζν, νη παξαδνρέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νπζηαζηηθά κέξνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απνηίκεζεο 

θαη  ε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα είλαη πνιχ ζπληεξεηηθή, θαζψο ε απινπζηεπκέλε θχζε 

απηψλ ησλ ππνζέζεσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πξαγκαηηθή ηηκή. Μνινλφηη πξέπεη 

θαλείο λα πξνζπαζεί λα είλαη πάληα ζπλεπήο ζην  πξφηππν γηα λα δηαηεξεζεί κηα 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα κέζα απηά 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαη ππφθεηληαη ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο 

θαη νη ζεσξεηηθέο θαη νη ηηκέο ηεο αγνξάο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο 

ηδηαίηεξεο απφςεηο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ γηα απηά ηα πξντφληα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1
ν  - 

ΑΠΟΓΟΔΗ ΥΡΔΟΓΡΑΦΩΝ 

DATE GREEΚ 5-YR BONDS  SPANISH 5-YR BONDS RISKLESS BOND 

21/10/2009 0,03375 0,02745 0,0238 

28/10/2009 0,03353 0,02723 0,0237 

4/11/2009 0,03439 0,02782 0,0239 

11/11/2009 0,03395 0,02714 0,023 

18/11/2009 0,03631 0,02709 0,0221 

25/11/2009 0,03926 0,0274 0,0211 

2/12/2009 0,03706 0,02625 0,0209 

9/12/2009 0,04779 0,02736 0,0215 

16/12/2009 0,04769 0,0275 0,0235 

23/12/2009 0,04992 0,02885 0,0251 

30/12/2009 0,04964 0,02956 0,0261 

6/1/2010 0,0469 0,02969 0,026 

13/1/2010 0,05018 0,02842 0,0255 

20/1/2010 0,05698 0,02982 0,0245 

27/1/2010 0,06349 0,02907 0,0243 

3/2/2010 0,06442 0,03072 0,024 

10/2/2010 0,05925 0,02868 0,0239 

17/2/2010 0,06158 0,02796 0,024 

24/2/2010 0,0633 0,0271 0,024 

3/3/2010 0,05904 0,02672 0,0227 

10/3/2010 0,05848 0,02842 0,0239 

17/3/2010 0,05502 0,0281 0,0238 

24/3/2010 0,05856 0,02838 0,0262 

31/3/2010 0,06108 0,02816 0,0255 

6/4/2010 0,0672 0,02897 0,0271 

13/4/2010 0,06609 0,02855 0,0258 

20/4/2010 0,07698 0,02882 0,0256 

27/4/2010 0,11692 0,03229 0,0246 

5/5/2010 0,12484 0,03488 0,0231 

12/5/2010 0,07483 0,02947 0,0229 

19/5/2010 0,08181 0,02907 0,0213 

26/5/2010 0,08093 0,03197 0,0206 

2/6/2010 0,08557 0,03525 0,0214 

9/6/2010 0,08652 0,0376 0,0199 

16/6/2010 0,09603 0,03946 0,0206 

23/6/2010 0,1077 0,0377 0,0193 

30/6/2010 0,10872 0,0376 0,0179 

7/7/2010 0,10687 0,03787 0,0179 

14/7/2010 0,10914 0,03536 0,0182 

21/7/2010 0,11083 0,03146 0,0166 

28/7/2010 0,10607 0,02978 0,0175 
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DATE GREEΚ 5-YR BONDS  SPANISH 5-YR BONDS RISKLESS BOND 

4/8/2010 0,10731 0,02852 0,0162 

11/8/2010 0,10876 0,02927 0,0144 

18/8/2010 0,11343 0,02838 0,0146 

25/8/2010 0,12151 0,02967 0,014 

1/9/2010 0,11863 0,03045 0,0141 

8/9/2010 0,12259 0,03059 0,0146 

15/9/2010 0,11889 0,03121 0,0146 

22/9/2010 0,11286 0,03084 0,0133 

29/9/2010 0,10703 0,03211 0,0128 

6/10/2010 0,09771 0,02978 0,0116 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2
ν
- SPREADS ΣΩΝ CDS 

Date 
Market  Greek 

CDS 
Calculated 
Greek CDS 

Market  
Spanish CDS 

Calculated 
Spanish CDS 

21/10/2009 126 120 68 69 

28/10/2009 137 135 70 72 

4/11/2009 143 145 72 75 

11/11/2009 149 149 73 76 

18/11/2009 172 178 80 77 

25/11/2009 193 194 84 83 

2/12/2009 171 200 85 84 

9/12/2009 232 226 96 99 

16/12/2009 239 238 93 99 

23/12/2009 280 270 111 98 

30/12/2009 281 279 113 97 

6/1/2010 249 280 100 96 

13/1/2010 328 318 123 112 

20/1/2010 350 350 132 152 

27/1/2010 376 355 129 135 

3/2/2010 397 375 152 150 

10/2/2010 356 348 140 148 

17/2/2010 358 375 132 133 

24/2/2010 384 402 136 139 

3/3/2010 295 375 103 99 

10/3/2010 284 377 92 98 

17/3/2010 287 355 94 94 

24/3/2010 323 356 109 122 

31/3/2010 343 372 119 115 

6/4/2010 393 401 126 121 

13/4/2010 378 402 130 132 

20/4/2010 469 469 145 145 

27/4/2010 824 759 209 178 

5/5/2010 838 821 227 211 

12/5/2010 497 471 144 159 

19/5/2010 682 584 183 186 

26/5/2010 691 580 235 229 

2/6/2010 738 628 252 302 

9/6/2010 764 699 240 239 

16/6/2010 834 764 258 311 
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Date 
Market  

Greek CDS 
Calculated Greek 

CDS 
Market  

Spanish CDS 
Calculated 

Spanish CDS 

23/6/2010 929 903 265 267 

30/6/2010 909 928 261 262 

7/7/2010 895 852 246 243 

14/7/2010 805 907 221 197 

21/7/2010 789 911 203 203 

28/7/2010 717 872 183 186 

4/8/2010 713 851 184 185 

11/8/2010 793 874 215 205 

18/8/2010 843 899 208 208 

25/8/2010 918 923 242 236 

1/9/2010 896 899 220 218 

8/9/2010 890 928 230 235 

15/9/2010 892 901 232 230 

22/9/2010 814 801 235 229 

29/9/2010 850 789 229 226 

6/10/2010 735 715 229 224 

 

 

 


