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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

 

Οη πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν έρνπλ δείμεη φηη ε αμηνιφγεζε 

ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πάζεο θχζεο δαλεηδνκέλσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ απνθπγή απφ 

κέξνπο ηνπο ηεο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο απέλαληη ζηνπο δαλεηζηέο. Δίλαη 

δειαδή απαξαίηεην γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ηα δηάθνξα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ 

δηαηξέρνπλ κέζσ ηεο παξνρήο ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηνπο δαλεηδφκελνπο, είηε 

επηρεηξήζεηο είηε θπβεξλήζεηο θξαηψλ. Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα αλαζθφπεζε 

ησλ δηαθφξσλ κεζνδνινγηψλ, παξαδνζηαθψλ θαη λέσλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Κχξηνη ζηφρνη ησλ κεζνδνινγηψλ είλαη  o 

δηαρσξηζκφο ησλ δαλεηδφκελσλ ζε αμηφπηζηνπο θαη κε, ν ππνινγηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηεο δεκίαο ζε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Χο πηζησηηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη ε πηζαλφηεηα θάπνηνο δαλεηδφκελνο λα κελ είλαη ζε 

ζέζε λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηνπ, είηε ην πξσηνγελέο θεθάιαην είηε ηνπο ηφθνπο, ή λα 

κελ είλαη ζε ζέζε λα ην θάλεη ζηελ ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία,  λα αζεηήζεη δειαδή 

ηηο πηζησηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο δαλεηζηέο ηνπ. Οη δεκίεο είλαη δπλαηφλ λα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αζέηεζε απηή θαη απφ ηελ κείσζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηδφκελσλ. Ζ 

αζέηεζε πιεξσκψλ απφ ηνπο εθάζηνηε δαλεηδφκελνπο απνηειεί θαηλφκελν ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ππάξρεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ε πίζησζε, 

δειαδή ν δαλεηζκφο.  

 Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη κία απφ ηηο παιαηφηεξεο κνξθέο θηλδχλνπ 

(ρξνλνινγείηαη ζηα 1800 π.ρ.) (Caouette, Altman, Narayanan, 1998). Σηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο φκσο, ηα πνζνζηά αζέηεζεο πιεξσκψλ απφ επηρεηξήζεηο θαη θπβεξλήζεηο 

θξαηψλ ήηαλ ζε πςειά επίπεδα, θάηη πνπ νδήγεζε ηηο ηξάπεδεο, ηνπο επελδπηέο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο θαλνληζηηθέο αξρέο λα αλαδεηήζνπλ κεζφδνπο γηα πην 

απνηειεζκαηηθή θαη ελεξγή δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (Servigny, Renault, 

2004). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο κε ηηο 

θαλνληζηηθέο ηεο πξνηάζεηο. 

 Δίλαη θαλεξφ φηη ε εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ινηπψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ, δειαδή ηεο επίηεπμεο ηεο ζσζηήο 

ζρέζεο απφδνζεο-θηλδχλνπ. Δπνκέλσο, νη κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο θαη 

πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαηέρνπλ θπξίαξρν ξφιν γηα ηελ 

εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο πην 

γλσζηέο θαη ιεηηνπξγηθέο κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, απφ ηηο παξαδνζηαθέο κέρξη θαη ηηο λέεο κεζνδνινγίεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. 

θνπφο ηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ κεζνδνινγηψλ απηψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο επειημίαο, ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο, ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ 

ρξφλνπ πνπ απαηηνχλ θαζψο θαη ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ ηνπο. 



6 

 

 Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο είλαη ε αθφινπζε. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη παξαδνζηαθέο 

κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (ελφηεηα 1.2) θαζψο θαη ε λέα 

κέζνδνο κε ηελ ρξήζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ζηελ παξάγξαθν 1.3.1. ην δεχηεξν 

θεθάιαην δίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ ηνπ Merton θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ ελφηεηα 2.2 πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκεκέλσλ κνληέισλ, ζηελ 

ελφηεηα 2.3 παξαζέηνληαη νη ππνζέζεηο ηνπ γηα λα αθνινπζήζεη ζηελ ελφηεηα 2.4 ε 

παξνπζίαζή ηνπ. Έπεηηα, ζηε ελφηεηα 2.5 αλαιχεηαη ε κέζνδνο ηεο απφζηαζεο κέρξη 

ηελ αζέηεζε (Distance to Default – DD) θαη ζηελ ελφηεηα 2.6 παξνπζηάδνληαη θάπνηα 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ησλ κεζνδνινγηψλ απηψλ. Αθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ηεο πηζησηηθήο αμίαο ζε θίλδπλν (Credit Value at Risk), κε ηε 

ελφηεηα 3.1 λα πεξηγξάθεη γεληθά ηελ έλλνηα ηεο αμίαο ζε θίλδπλν (VaR), ηελ 3.2 λα 

αλαιχεη ην κνληέιν CreditMetrics ηεο JP Morgan θαη ηελ ελφηεηα 3.3 λα παξέρεη κηα 

ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, απηήο ηεο Conditional VaR. ην ηέινο 

ηεο εξγαζίαο δίλνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1.1 Ειζαγωγικά 

 

Οη κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία ρσξίδνληαη ζε δχν κέξε. Σηο παξαδνζηαθέο ή ζεκειηψδεηο πξνζεγγίζεηο 

θαη ηηο λέεο, πνζνηηθέο κεζνδνινγίεο. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ 

πξνζεγγίζεσλ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Saunders θαη Allen (2002) νη εμήο: 

 Οη πεξηπηψζεηο ρξενθνπηψλ επηρεηξήζεσλ ή θξαηψλ παξνπζίαζαλ αχμεζε 

δηαρξνληθά θαη ζε θάζε λέα νηθνλνκηθή χθεζε ήηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

εμαηηίαο ηνπ επίζεο απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 Οη αγνξέο θεθαιαίνπ επεθηάζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θάηη πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφζβαζε ζε απηέο επηρεηξήζεσλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεηο πνπ φκσο δελ 

είραλ ηελ απαξαίηεηε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. 

 Παξνπζηάζηεθε ιφγσ αληαγσληζκνχ κηα κείσζε ζην πεξηζψξην θέξδνπο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, παξά ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεξηδίνπ 

αγνξάο. Γειαδή, νη ηξάπεδεο θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξίεο 

αλαιακβάλνπλ πιένλ έλα ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν κε ιηγφηεξε απαηηνχκελε 

απφδνζε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ παξνρή 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζε δαλεηδφκελνπο ρακειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη νη δεκίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη 

δαλεηζηέο εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο αμίαο θαη ηεο απμεκέλεο κεηαβιεηφηεηαο 

ησλ εγγπήζεσλ ησλ δαλείσλ. Οη αμίεο δειαδή ησλ αθηλήησλ θαη νηθνπέδσλ 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ εθηίκεζή ηνπο θαζψο θαη ζηελ ξεπζηνπνίεζή 

ηνπο. 

 Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο επίζεο ππήξμε ε απμαλφκελε ρξήζε ησλ 

παξαγψγσλ θαη εηδηθφηεξα απηψλ εθηφο ρξεκαηηζηεξίνπ (over-the-counter) 

αθνχ πνιιέο ηξάπεδεο είραλ κεγάια αλνίγκαηα ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο. 
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 Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ιεηηνχξγεζε θπζηθά θαηαιπηηθά ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

νη ηξάπεδεο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξίεο θαη νη νίθνη αμηνιφγεζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο κνληεινπνίεζεο. 

 Σέινο, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο έπαημε ηνλ δηθφ ηεο ξφιν επηβάιινληαο ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα λα δηαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλα επίπεδα θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο. 

 

1.2 Παπαδοζιακέρ μεθοδολογίερ 

 

Οη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ρσξίδνληαη 

ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηάμεηο. ε εκπεηξηθά ζπζηήκαηα (expert systems), ζε ζπζηήκαηα 

δηαβάζκηζεο (rating systems) θαη ζε ζπζηήκαηα πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο (credit-

scoring systems). Τπάξρεη επίζεο θαη ε κέζνδνο ηνπ Z-Score πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

Altman. 

 

1.2.1 Δμπειπικά ζςζηήμαηα - Expert systems 

 

Έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη έλα πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ αλζξψπσλ πνπ ην ρεηξίδνληαη (Nikbakht, Tafti, 1989), 

ζπλήζσο ππαιιήισλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίνη πξέπεη λα πάξνπλ κηα απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ή φρη ελφο δαλείνπ.  

 Δίλαη γλσζηά θαη σο ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζχλεο ηα νπνία εθαξκφδνπλ 

επαγσγηθή θαη αθαηξεηηθή θξίζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ βαζηζκέλα 

ζε ηξία ζηνηρεία. Πξψηνλ, ζε κηα κέζνδν επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε θαηά ηελ νπνία ην 

ζχζηεκα ζέηεη εξσηήζεηο παξέρνληαο ελδηάκεζεο απαληήζεηο θαη ππνζέζεηο έσο φηνπ 

λα ππάξμνπλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ιήςε κηαο απφθαζεο. 

Γεχηεξνλ, ζε κηα βάζε ζηαηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο αιγφξηζκνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πξνζνκνίσζεο, βειηηζηνπνίεζεο θαη ζηαηηζηηθψλ πξνβιέςεσλ θαζψο θαη ζε έλα 

ζχλνιν θαλφλσλ νη νπνίνη απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ηεο κνξθήο ″ηη λα θάλεη εάλ″. Σέινο, 

ζηελ απφθηεζε γλψζεο πνπ απνηειείηαη απφ εηζξνέο πνπ παξέρνληαη απφ εηδηθνχο 

(Caouette, Altman, Narayanan, 1998). 
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 Σέηνηα πξνγξάκκαηα εθαξκφδνπλ κηα δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, φπσο έλα 

δέληξν απφθαζεο (decision matrix tree). ε απηφ ην πξφγξακκα εηζάγνληαη δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα ιάβεη έλα δάλεην θαζψο θαη ζηνλ θιάδν 

ζηνλ νπνίν αλήθεη, φπσο ην ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ απνπιεξσκή 

πξνεγνχκελσλ δαλείσλ, ηελ εκπεηξία ηεο ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

απαζρνιείηαη, ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν απηφ, ηηο δπλάκεηο 

θαη αδπλακίεο ησλ πξντφλησλ ηεο (Saladin et al. 1993). 

 Οη Saunders θαη Allen (2002) επίζεο αλαθέξνπλ ηα πέληε Cs ηεο πίζησζεο. 

Απηά είλαη ηα εμήο: ν ραξαθηήξαο (character) ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε θήκε ηεο, ην 

ηζηνξηθφ ηεο θαη ε πξνζπκία λα απνπιεξψζεη ηα δάλεηά ηεο, ε θεθαιαηαθή δνκή ηεο 

(capital), φπνπ εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν ζπκκεηέρνπλ νη κέηνρνη ζην ζπλνιηθφ 

θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο. Όζν κηθξφηεξε ε ζπκκεηνρή απηή, ηφζν κεγαιχηεξε ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε θαη αθνινχζσο ηφζν κεγαιχηεξε ε πηζαλφηεηα ηεο 

αζέηεζεο ησλ πηζησηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Σξίηνλ, ε δπλαηφηεηα (capacity) ηεο λα 

απνπιεξψλεη ηα δάλεηά πνπ έρεη ιάβεη, δπλαηφηεηα πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

κεηαβιεηφηεηα ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, ην επίπεδν θαη ηελ ηάζε ησλ πσιήζεσλ θαζψο 

θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο. Αθφκε, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κε βάζε ηα εκπεηξηθά ζπζηήκαηα έρνπλ νη εγγπήζεηο 

(collateral) νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηνπο δαλεηζηέο ζε πεξίπησζε ζηάζεο πιεξσκψλ ησλ 

δαλεηδφκελσλ. Όζν κεγαιχηεξε ε αμία ησλ εγγπήζεσλ ηφζν κηθξφηεξνο ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο. Σέινο, νηθνλνκηθφο θχθινο (cycle) επεξεάδεη κε ηελ ζεηξά ηνπ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν θάζε επηρείξεζε, αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ηηο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ πνπ αληηκεησπίδεη ε θαζεκία. 

 Οη Srinivasan θαη Ruparel (1990) επίζεο αλαθέξνπλ φηη ζθνπφο ηεο ρνξήγεζεο 

πηζηψζεσλ είλαη λα επηηεπρζεί ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα αλακελφκελα θέξδε θαη ηνλ 

θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ηπρφλ αζέηεζε ησλ πηζησηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ δαλεηδφκελσλ. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζθνπνχ αλέπηπμαλ έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ην CGX, έλα εκπεηξηθφ ζχζηεκα πνπ ζπκβάιεη ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 Χζηφζν, ε ρξήζε ησλ εκπεηξηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ είλαη πεξηνξηζκέλε γηαηί ε θχζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απηνχ θαζ’ απηνχ 

κεηαβάιιεηαη ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Δίλαη δειαδή απαξαίηεην λα 

ππάξρεη αλαζρεδηαζκφο θαη αλαλέσζε ησλ εξγαιείσλ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. 
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1.2.2 ςζηήμαηα πιζηυηικήρ διαβάθμιζηρ - Credit rating systems 

 

Σα ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πνζνηηθνπνίεζε 

ηεο αλακελφκελεο πηζαλφηεηαο κηαο αζέηεζεο πιεξσκψλ απφ θάπνηνλ δαλεηδφκελν 

(Krahnen, Weber, 2001). Σέηνηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο, φπσο νη νίθνη Moody’s, Standard & Poor’s θαη Fitch, αιιά θαη απφ ηα 

ίδηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία αλαπηχζζνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηθά ηνπο 

ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο. Χζηφζν, ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη απφ 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ζην φηη 

δεκηνπξγνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ ηξαπεδψλ θαη δελ είλαη δηαζέζηκα ζην επξχ 

θνηλφ, ελψ παξάιιεια νη νίθνη αμηνιφγεζεο επηιέγνπλ λα βαζκνινγήζνπλ έλαλ 

δαλεηδφκελν κε βάζε ηελ αλακελφκελε θαηάζηαζή ηνπ ππφ πίεζε, αλάινγα δειαδή κε 

ηελ θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ζηελ νπνία ζα βξίζθεηαη ζην κέιινλ, αληηζέησο κε 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ επηιέγνπλ σο βάζε γηα ηελ βαζκνιφγεζε ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ηνπ δαλεηδφκελνπ. Παξ’ φια απηά, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη θαη απφ 

ηα δχν ζπζηήκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθέο εηζξνέο ζε άιια ζπζηήκαηα εθηίκεζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πεξηζζφηεξν δνκεκέλα, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ απνηίκεζε 

δαλείσλ, ηελ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ θαη ηελ αλάιπζε ηεο επάξθεηαο ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ (Treacy, Carey, 2000). 

 χκθσλα κε ηελ Standard & Poor’s νη πηζησηηθέο δηαβαζκίζεηο απνηεινχλ 

απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηελ άπνςε δειαδή ηνπ νίθνπ φζνλ αθνξά 

ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ ζέιεζε ελφο δαλεηδφκελνπ, φπσο κηα επηρείξεζε ή έλα θξάηνο, 

λα εθπιεξψζεη ηηο πηζησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Δπίζεο, νη πηζησηηθέο δηαβαζκίζεηο 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην κέιινλ, δειαδή πξνζπαζνχλ λα αλαδείμνπλ ηηο πηζαλέο 

επηπηψζεηο ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ κε βάζε ζεκεξηλέο θαη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο. 

Αθφκε, επηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηεινχλ ζπκβνπιή ή πξνηξνπή πξνο ηνπο επελδπηέο λα 

αγνξάζνπλ ή λα πνπιήζνπλ ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, νχηε θαη κέηξν ηεο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νχηε θαη απνηεινχλ απφιπην κέηξν ηεο 

πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ησλ πηζησηηθψλ ππνρξεψζεσλ, αθνχ ππάξρνπλ κειινληηθά 

γεγνλφηα θαη εμειίμεηο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ. 

 Δμαηηίαο ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν αιιά θαη ησλ 

αιιαγψλ πνπ επέθεξε ην επνπηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

έπξεπε λα βειηηψζνπλ ηα ζπζηήκαηα πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 
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ψζηε λα κεησζεί ην χςνο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα 

ηεξνχλ (Jankowitsch, Pichler, Schwaiger, 2005).  

 Οη κεζνδνινγίεο κε ηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη ηα ζπζηήκαηα πηζησηηθήο 

δηαβάζκηζεο ρσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Standard & Poor’s ζε κεζνδνινγίεο 

βαζηζκέλεο ζε καζεκαηηθά κνληέια ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ πνζνηηθά δεδνκέλα φπσο 

ε πνηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δαλεηδνκέλνπ, ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ θαη ε 

θεξδνθνξία ηνπ θαη ζε κεζνδνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαιπηέο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη δεδνκέλα απφ ζπλεληεχμεηο θαη 

ζπδεηήζεηο κε ηνπο δαλεηδφκελνπο. 

 Οη Krahnen θαη Weber (2001) αλαθέξνπλ ηξεηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα δηαβαζκίζεσλ. Ζ πξψηε δηαδηθαζία είλαη ε 

κέζνδνο ηεο βαζκνιφγεζεο. χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά 

απφ θξηηήξηα, ε βαζκνινγία πνπ ιακβάλεη ν δαλεηδφκελνο ζε θάζε έλα απφ απηά 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε θάπνηα βαξχηεηα θαη έηζη δίλεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζε κηα βαζκίδα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (πίλαθαο 1). Ζ δεχηεξε βαζίδεηαη ζηνλ 

Altman (1977) θαη ζηε κέζνδν ηνπ z-score πνπ αλέπηπμε. Ζ κέζνδνο ηνπ z-score 

ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο (probability of default - PD) ησλ ππνρξεψζεσλ 

κηαο επηρείξεζεο θαη απηφ ην ζθνξ αληηζηνηρεί ζε θάπνηα βαζκίδα πηζησηηθήο 

δηαβάζκηζεο (Caouette et al., 1998). Σέινο, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζεσξία 

ηηκνιφγεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο πνπ εθαξκφδεη ε KMV θαη πνπ αλαιχεηαη ζην 

θεθάιαην 2.  

 ηνλ πίλαθα 1 παξαθάησ, δίλνληαη νη δηάθνξεο βαζκίδεο πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ 

αληίζηνηρε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ δαλεηδφκελσλ ζχκθσλα κε ηελ Standard & 

Poor’s (www.standardandpoors.com). Οη βαζκίδεο απφ AAA κέρξη ΒΒΒ- ζεσξνχληαη 

βαζκίδεο επέλδπζεο θαη απφ ΒΒ+ κέρξη D ζεσξνχληαη βαζκίδεο θεξδνζθνπίαο. Κάζε 

δαλεηδφκελνο, αλάινγα κε ηελ βαζκίδα ζηελ νπνία αλήθεη, έρεη θαη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

Πίνακαρ 1: Γενική πεπίλητη ηηρ πιζηυηικήρ διαβάθμιζηρ από ηην Standard & Poor’s  

 

 

 

ΒΑΘΜΊΓΔ 

ΑΑΑ Δμαηξεηηθά πςειή ηθαλφηεηα εθπιήξσζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Μέγηζηε βαζκίδα.  

ΑΑ Δμαηξεηηθά πςειή ηθαλφηεηα εθπιήξσζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

http://www.standardandpoors.com/
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ΔΠΔΝΓΤΖ-

INVESTMENT 

GRADE 

Α Τςειή ηθαλφηεηα εθπιήξσζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, αιιά κε επαηζζεζία 

ζε δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

ΒΒΒ Δπαξθή ηθαλφηεηα εθπιήξσζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, αιιά κεγαιχηεξε 

επαηζζεζία ζε δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

ΒΒΒ- Υακειφηεξε βαζκίδα επέλδπζεο ζχκθσλα κε ηηο αγνξέο. 

ΒΑΘΜΗΓΔ 

ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΑ-

SPECULATIVE 

GRADE 

ΒΒ+ Τςειφηεξε βαζκίδα θεξδνζθνπίαο ζχκθσλα κε ηηο 

αγνξέο. 

ΒΒ Ληγφηεξν επάισηε κεζνπξφζεζκα, αιιά κε ζεκαληηθέο 

ελ εμειίμεη αβεβαηφηεηεο ζε δπζκελείο επηρεηξεκαηηθέο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Β Πεξηζζφηεξν επάισηε ζε δπζκελείο επηρεηξεκαηηθέο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αιιά κε 

ηξέρνπζα ηθαλφηεηα εθπιήξσζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

CCC Δπί ηνπ παξφληνο επάισηε θαη εμαξηψκελε απφ επλντθέο 

επηρεηξεκαηηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

CC Δπί ηνπ παξφληνο πνιιή επάισηε. 

C Έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ρξενθνπίαο αιιά νη πιεξσκέο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζπλερίδνληαη. 

D Αζέηεζε πιεξσκψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

 

Αληίζηνηρε δηαβάζκηζε εθαξκφδεη θαη ν νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch 

(www.fitchratings.com) θαη παξφκνηα ν νίθνο Moody’s (www.moodys.com).  

 Οη Bluhm, Overbeck θαη Wagner (2010) αλαθέξνπλ φηη νη θιίκαθεο 

δηαβάζκηζεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ πίλαθεο 

δηαθξηηνπνίεζεο ησλ πηζαλνηήησλ αζέηεζεο (PD) ησλ δαλεηδφκελσλ θαη πεξηγξάθνπλ 

ηελ δηαδηθαζία βαζκνλφκεζεο, δειαδή ηεο ζχλδεζεο ησλ πηζαλνηήησλ αζέηεζεο κε ηηο 

βαζκίδεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, φπσο απηέο ηνπ πίλαθα 1.    

http://www.fitchratings.com/
http://www.moodys.com/
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1.2.3 ςζηήμαηα πιζηυηικήρ βαθμολόγηζηρ - Credit-scoring systems 

 

Έλα ζχζηεκα πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο είλαη κηα ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνβιέςεη ηελ πηζαλφηεηα φηη έλαο δαλεηδφκελνο ζα αζεηήζεη 

ηηο πηζησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Δηζήρζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη μεθίλεζε πξψηα 

λα εθαξκφδεηαη ζε ρνξεγήζεηο θαηαλαισηηθψλ θαη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη κεηέπεηηα 

ζε επηρεηξεκαηηθά δάλεηα (Mester, 1997). Οη ηξάπεδεο ζηεξίδνληαη ζε απηά γηα λα 

εθηηκήζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θπξίσο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο δελ 

ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ψζηε λα ζηεξηρηνχλ ζε κεζφδνπο φπσο ηα δνκεκέλα 

κνληέια (αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 2). 

 Οη Servigny θαη Renault (2004) δίλνπλ κηα αλαιπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο απφ ηνλ Fitzpatrick 

(1992) ν νπνίνο θαζηέξσζε ηελ εμάξηεζε κεηαμχ ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο (PD) θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ Fisher (1936) πνπ εηζήγαγε ηελ έλλνηα 

ηεο δηαθξηηηθήο αλάιπζεο κεηαμχ νκάδσλ ζε έλα πιεζπζκφ, έσο ηελ επηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο θαη ηελ εζηίαζε ζηελ έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. Αλαθέξνπλ επίζεο 

φηη ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ην ζπγθξηηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγνληαη, ην νπνίν είλαη κεησκέλν ζε 

ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο θαη ην ρξφλν πνπ θαηαλαιψλνπλ πνπ επίζεο είλαη πνιχ 

κηθξφο. Αθφκε, παξαζέηνπλ ηα πέληε απαξαίηεηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

κνληέινπ πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο, ηα νπνία είλαη ε αθξίβεηα (accuracy), λα έρεη 

δειαδή φζνλ ην δπλαηφλ ρακειφηεξα πνζνζηά ιάζνπο, δεχηεξνλ λα είλαη ζπλνπηηθφ 

(parsimony) θαη λα κελ πεξηέρεη πάξα πνιιέο κεηαβιεηέο, ηξίηνλ λα κελ είλαη 

θνηλφηνπν (non-triviality), λα παξάγεη δειαδή απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ, 

ηέηαξηνλ λα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηνπ (feasibility) θαη πέκπηνλ λα δηαθξίλνληαη απφ 

δηαθάλεηα θαη λα είλαη εξκελεχζηκα (transparency and interpretability). 

  Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν βαζκνιφγεζεο (scoring model) νη 

πξνγξακκαηηζηέο αλαιχνπλ ηζηνξηθά δεδνκέλα απφ ηηο απνδφζεηο πξνεγνχκελσλ 

δαλείσλ ψζηε λα απνκνλψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαλεηδφκελσλ πνπ επεξέαζαλ 

πεξηζζφηεξν ηελ απφδνζε.  

 χκθσλα κε ηνπο Altman θαη Saunders (1998) ηα ζπζηήκαηα πηζησηηθήο 

βαζκνιφγεζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη είηε 

κνλνκεηαβιεηά (univariate) είηε πνιπκεηαβιεηά (multivariate). ηα πξψηα, γίλεηαη κηα 

ζχγθξηζε ησλ ζεκαληηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ δεηθηψλ ηνπ 
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δαλεηδνκέλνπ κε ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη. ηα δεχηεξα, δίλεηαη 

κηα βαξχηεηα ζηνπο δείθηεο θαη έπεηηα ζπλδπάδνληαη γηα λα δψζνπλ έλα κέηξν 

ππνινγηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο (PD).  

 Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

πνιπκεηαβιεηψλ ζπζηεκάησλ πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο. Πξψηνλ, ηα κνληέια 

γξακκηθήο πηζαλφηεηαο (linear probability models) ηα νπνία απνηεινχλ εηδηθή 

πεξίπησζε δησλπκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ππνζέηνπλ φηη ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο (PD) θαη ζε κεηαβιεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πιεξνθνξίεο ινγηζηηθέο θαη πιεξνθνξίεο απφ ηελ αγνξά. Γεχηεξε πξνζέγγηζε είλαη ηα 

κνληέια logit πνπ ππνζέηνπλ φηη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο (PD) δηαλέκεηαη ινγαξηζκηθά. 

Σξίηνλ, ππάξρνπλ ηα κνληέια probit πνπ ζεσξνχλ φηη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο (PD) 

αθνινπζεί αζξνηζηηθή θαλνληθή θαηαλνκή. Σέινο, εθαξκφδνληαη θαη κνληέια 

δηαθξηηηθήο αλάιπζεο (discriminant analysis models) ηα νπνία δελ ππνινγίδνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηνπ θάζε δαλεηδφκελνπ αιιά δηαρσξίδνπλ ηνπο δαλεηδφκελνπο ζε 

ηάμεηο πςεινχ θαη ρακεινχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (Mester, 1997), (Altman, Saunders 

1998) θαη (Servigny, Renault, 2004). 

 Δθηφο απφ απηέο ηηο ηέζζεξηο πξνζεγγίζεηο, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη θαη 

λέεο κέζνδνη φπσο απηή ηεο ζεσξίαο απνηίκεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (θεθάιαην 

2) θαη απηή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ (Mester, 1997), (ελφηεηα 1.3.1). Απηέο είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο φζνλ αθνξά ηελ βαζκνιφγεζε επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ηα νπνία 

είλαη δπζθνιφηεξν λα νκαδνπνηεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο, αθνχ είλαη πην εηεξνγελή.  

 ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κειέηεο πνπ ζπλδένπλ ηα λεπξσληθά δίθηπα κε ηα 

ζπζηήκαηα πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξήζε λεπξσληθψλ 

δηθηχσλ ζηελ πηζησηηθή βαζκνιφγεζε απφ ηνπο Herbert θαη Jensen (1992), νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ σο κεηαβιεηέο εηζφδνπ (input neurons) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δαλεηδφκελνπ θαη νη νπνίεο ιακβάλνπλ ηηκέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δεκνγξαθηθέο 

θαη πηζησηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θαη δίλνπλ σο εθξνή ηελ πηζησηηθή θαηάηαμε ηνπ 

δαλεηδφκελνπ (delinquent, charged-off θαη paid-off).  

 Χζηφζν, γηα ηελ δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ βαζκνιφγεζεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη άιιεο κέζνδνη φπσο ε ρξήζε γελεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (genetic programming-

GP) ε νπνία είλαη κηα επαλαζηαηηθή κεζνδνινγία βαζηζκέλε ζε εμειηθηηθφ αιγφξηζκν. 

Οη Ong, Huang θαη Tzeng (2005) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο 
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βαζηζκέλν ζε γελεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ην νπνίν είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθην θαη 

αθξηβέο. 

 Αθφκε κία κέζνδνο αλάπηπμεο κνληέισλ βαζκνιφγεζεο είλαη εθηθηή κε ηελ 

ρξήζε ησλ Support Vector Machines (SVM). Οη Huang, Chen θαη Wang (2006) 

αλέπηπμαλ έλα ηέηνην κνληέιν πνπ ηαμηλνκεί ηνπο ππνςήθηνπο δαλεηδφκελνπο ζε 

απνδεθηνχο ή απνξξηθζέληεο θαη έρεη ηελ ίδηα αθξίβεηα θαηάηαμεο κε ηα κνληέια πνπ 

είλαη βαζηζκέλα ζε γελεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ή ζε λεπξσληθά δίθηπα.  

 

1.2.4 Μονηέλο Z-Score ηος Altman 

 

Σν κνληέιν ηνπ Altman ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν δηάγλσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο βαζηδφκελν ζε ινγηζηηθνχο δείθηεο θαη δείθηεο αγνξάο. 

Αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηνλ Altman ην 1968 θαη είλαη δηαζέζηκν ζε δηάθνξεο κνξθέο. 

Σν κνληέιν πνπ αθνξά ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεη ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

ηνπο ζηνπο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο θαη είλαη ην αθφινπζν ζχκθσλα κε 

ηνπο Saunders θαη Allen (2002). 

 54321 0,16,03,34,12,1 XXXXXZ   

Όπνπ 

 
Π αμία  Λνγηζηηθή

Κίλεζεο Κεθάιαην
1X  

είλαη ν δείθηεο θεθαιαίνπ θίλεζεο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη δείρλεη ηελ 

ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα θαιχςεη ηηο ηξέρνπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο 

 
Π αμία Λνγηζηηθή

Κέξδε έληαΠαξαθξαηεζ
2X  

είλαη ν δείθηεο πνπ κεηξά δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα θεξδνθνξία 

 
Π Αμία Λνγηζηηθή

εσλΠξνΑπνζβέζ Δηζφδεκα φΛεηηνπξγηθ
3X  

είλαη ν δείθηεο ησλ ΚΠΦΣΑ πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη κεηξά ηελ ιεηηνπξγηθή 

απνδνηηθφηεηα, ζεσξψληαο ην ιεηηνπξγηθφ εηζφδεκα σο βαζηθφ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο 
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λΤπνρξεψζεσ Αμία Λνγηζηηθή

ίεζεΚεθαιαηνπν
4X  

είλαη ν δείθηεο ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο Καζαξήο Θέζεο πξνο ηελ αμία ησλ 

ππνρξεψζεσλ, θαη 

 
Π Αμία Λνγηζηηθή

Πσιήζεηο
5X  

είλαη ν δείθηεο ησλ πσιήζεσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

  Ζ ηηκή ηνπ θάζε δείθηε πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα ζπληειεζηή, δίλνληαο έηζη 

δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζε θάζε έλαλ, ψζηε λα πξνθχςεη ε ηειηθή ηηκή ηνπ Ε. Οη 

ζπληειεζηέο ππνινγίζηεθαλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ πνπ 

έθαλαλ ζηάζε πιεξσκψλ θαη ηελ ζχγθξηζή ηνπο κε αληίζηνηρεο ζε κέγεζνο θαη θιάδν 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επέδεζαλ. 

 Ο ππνινγηζκφο δίλεη ζπλήζσο έλα ζθνξ κεηαμχ ηνπ -5 θαη ηνπ 10 θαη φζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην ζθνξ ηφζν θαιχηεξε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηφζν κηθξφηεξε ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Χζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο δελ απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο πηζαλφηεηεο αζέηεζεο 

(PD) (Korablev, Dwyer, 2007). ηελ πξάμε, ζπγθξίλεηαη ην ηειηθφ ζθνξ κε κηα θξηηηθή 

ηηκή θαη εάλ είλαη ρακειφηεξν απφ απηήλ ν ππνςήθηνο δαλεηδφκελνο δελ ζα ιάβεη ηελ 

πίζησζε. Αλάινγα κε ηελ θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ε ηηκή ειέγρνπ 

αλαπξνζαξκφδεηαη. Γειαδή, ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο ε θξηηηθή ηηκή 

απμάλεηαη γηα λα απνθεπρζεί ε ρνξήγεζε δαλείσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ίζσο αζεηήζνπλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, κε ηνλ θίλδπλν φκσο ηεο κε παξνρήο πίζησζεο ζε θαιέο 

επηρεηξήζεηο. 

 Γεληθά ην κνληέιν είλαη απιφ θαη απνηειεί κηα γεληθή θαηεχζπλζε, ρξήζηκε 

ζηνπο ππαιιήινπο ηξαπεδψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ρνξήγεζε 

δαλείσλ. Χζηφζν, δηαθξίλεηαη απφ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα θαη αδπλακίεο, θπξηφηεξα 

ησλ νπνίσλ είλαη φηη ε γξακκηθφηεηά ηνπ, ελψ ε δηαδηθαζία αζέηεζεο κέρξη ηελ 

ρξενθνπία κπνξεί λα είλαη κε γξακκηθή. Αθφκε, βαζίδεηαη θπξίσο ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο φκσο 

ζπληάζζνληαη ζε δηαθξηηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζηεξίδνληαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία, 

ελψ δελ παξάγεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηηο απφηνκεο κεηαβνιέο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο (Saunders, Allen, 2002). 
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1.3 Νέερ μεθοδολογίερ 

 

ηελ ελφηεηα 1.1 δφζεθαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ κεζνδνινγηψλ 

εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθνληαη ηξεηο λέεο 

κεζνδνινγίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα λεπξσληθά δίθηπα ηα νπνία αλαιχνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1.3.1 παξαθάησ, ην κνληέιν ηνπ Merton (1974) θαη ε έλλνηα ηεο απφζηαζεο 

κέρξη ηελ αζέηεζε (Distance to Default) πνπ πεξηγξάθνληαη δηεμνδηθά ζην θεθάιαην 2 

θαη ε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ βαζηζκέλε ζηελ πηζησηηθή αμία 

ζε θίλδπλν (credit Value at Risk) ε νπνία αλαιχεηαη ζην ηξίην θεθάιαην. 

 

1.3.1 Νεςπυνικά δίκηςα – Neural networks 

 

Ζ ηερλνινγία ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ αλαπηχρζεθε έηζη ψζηε λα κηκείηαη ηελ 

απφθηεζε γλψζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Δίλαη ρξήζηκα ζην λα 

δηαθξίλνπλ κνηίβα αλάκεζα ζηα δεδνκέλα εηζφδνπ, απαηηνχλ ιίγεο ππνζέζεηο σο 

κνληέια θαη είλαη αθξηβή, απνηειεζκαηηθά, απνδνηηθά θαη πξνζαξκφδνληαη εχθνια. 

Έηζη, είλαη πιένλ θαηάιιεια γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ αλαγλψξηζε κνηίβσλ, 

ηαμηλφκεζε θαη πξφβιεςε, φπσο ε αμηνιφγεζε δαλείσλ θαη ε πξφβιεςε ρξενθνπίαο 

(Wong, Selvi, 1998).  

 Σα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα (Artificial neural networks-ANN) έρνπλ πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αλάιπζεο. Γελ θάλνπλ ππνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ, είλαη κε γξακκηθά εξγαιεία θαη έηζη 

κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ζρέζεηο αλάκεζα ζε ρξνλνζεηξέο θαη απνδίδνπλ θαιά αθφκα 

θαη κε ειιηπή δεδνκέλα (Shachmurove, 2002). Αθφκε, ε εηδνπνηφο δηαθνξά ησλ 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ είλαη φηη ηα πξψηα 

πξνζαξκφδνληαη, καζαίλνπλ απφ παξαδείγκαηα αληί λα απαηηνχλ πξνγξακκαηηζκφ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. Απνηεινχλ δειαδή κηα κε παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα γηα λα ππνινγίζεη ηελ άγλσζηε ζπλάξηεζε 

(Boguslauskas, Mileris, 2009). Απηή ηνπο ε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπλ θαη λα 

ηξνπνπνηνχληαη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηα δεδνκέλα είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθφ (Handzic, Tjandrawibawa, Yeo, 2003).  

 Ζ αλάιπζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη παξφκνηα κε ηελ κε γξακκηθή δηαθξηηή 

αλάιπζε ζην φηη δελ ππνζέηεη φηη νη κεηαβιεηέο πνπ εηζάγνληαη ζηε ζπλάξηεζε 
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πξφβιεςεο ηνπ θηλδχλνπ ζπλδένληαη γξακκηθά θαη αλεμάξηεηα. Σα κνληέια 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

εμεξεπλνχλ πηζαλέο θξπκκέλεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο πξνγλσζηηθέο κεηαβιεηέο νη 

νπνίεο κεηά πξνζηίζεληαη σο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο ζηελ κε γξακκηθή ζπλάξηεζε 

πξφβιεςεο θηλδχλνπ (Caouette, Altman, Narayanan, 1998).  

 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ κνλάδσλ-λεπξψλσλ. Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ δελ είλαη 

ζηαζεξέο αιιά κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ επαθή ηνπ δηθηχνπ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. ηελ απιή ηνπ 

κνξθή, έλα λεπξσληθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ λεπξψλεο πνπ δέρνληαη εηζξνέο, Xj θαη 

δίλνπλ εθξνέο. Δηζξνέο κπνξεί λα απνηεινχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, κηα ηάζε 

ηεο αγνξάο θαη νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβιεηή, ή αθφκε θαη κηα εθξνή ελφο άιινπ 

λεπξψλα. ε θάζε εηζξνή αληηζηνηρεί κηα βαξχηεηα, Wij, δείρλνληαο φηη ππάξρνπλ j 

δηαθνξεηηθέο εηζξνέο πξνο ηνλ λεπξψλα. Αθφκε, ν λεπξψλαο ιακβάλεη θαη κηα ζηαζεξά 

Si (απηή ε ζηαζεξά απνθαιείηαη bias), ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα πεξηνξίδεη ηνλ βαζκφ 

απφθξηζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κεηαβιεηή εηζφδνπ Xj. Ζ ζπλνιηθή εηζξνή ζην 

λεπξψλα δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 1.1. 

nj

j
ijjii SXnWP

1

   (1.1) 

Σν επφκελν κέξνο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ είλαη ε ρξήζε κηαο ζπλάξηεζεο κεηαηξνπήο 

απφ ηνλ λεπξψλα πνπ κεηαηξέπεη ην Pi ζηελ εθξνή πνπ νλνκάδεηαη Yi. Απηή ε 

ζπλάξηεζε δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 1.2. 

Pie
Y

1

1
   (1.2) 

Σν Yi παίξλεη ηηκέο αλάκεζα ζην 0 θαη ζην 1 θαη κπνξεί λα είλαη είηε ε ηειηθή εθξνή 

είηε εηζξνή γηα άιινπο λεπξψλεο.  Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ 

έλαληη ησλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γξακκηθή παιηλδξφκεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ζπλάξηεζε κεηαηξνπήο θαη είλαη ην φηη ηνπ επηηξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη κε γξακκηθά 

ζηα εξεζίζκαηα ησλ εηζξνψλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε ηηκή ελφο δείθηε (φπσο δείθηε 

θάιπςεο ηφθσλ - interest coverage ratio, πνπ δείρλεη ην πφζν εχθνια κπνξεί έλαο 

δαλεηδφκελνο λα πιεξψζεη ηνπο ηφθνπο ηνπ ρξένπο ηνπ) μεπεξάζεη κηα ειάρηζηε ηηκή, νη 

κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε ζα ζεσξήζνπλ ηελ νξηαθή ηηκή 
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πέξα απφ ηελ ειάρηζηε σο βειηίσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δαλεηδφκελνπ, 

ελψ έλα λεπξσληθφ δίθηπν φρη. 

 Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο καζαίλεη έλα λεπξσληθφ δίθηπν. Πξψηνλ, 

κέζσ κηαο ειεγρφκελεο ιεηηνπξγίαο (supervised function) φπνπ ην απνηέιεζκα, ε 

εθξνή, είλαη γλσζηή θαη παξέρεηαη ζην κνληέιν αλαηξνθνδφηεζε ψζηε λα κάζεη απφ ηα 

ιάζε θαη λα κελ ηα επαλαιάβεη ζην κέιινλ. Γεχηεξνλ, κέζσ κηαο ιεηηνπξγίαο κε 

ειεγρφκελεο (unsupervised function). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, δίλεηαη ζην δίθηπν έλα 

ζχλνιν εηζξνψλ θαη απηφ παξάγεη έλα απνηέιεζκα πνπ έπεηηα ζπγθξίλεηαη κε ην 

επηζπκεηφ θαη εάλ ππάξρεη έλα πνζνζηφ ιάζνπο πνπ ππεξβαίλεη έλα ειάρηζην επίπεδν, 

γίλνληαη αλαζεσξήζεηο ζηηο βαξχηεηεο ησλ εηζξνψλ θαη επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία 

κέρξη λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ επίπεδν ιάζνπο θαη λα θιεηδψζνπλ ηα πνζνζηά 

βαξχηεηαο ζε θάζε εηζξνή. Σφηε, ηειεηψλεη θαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο. Οη Lee, Booth 

θαη Alam (2005) αλαιχνπλ ζρνιαζηηθά ηηο δχν απηέο ιεηηνπξγίεο.  

 Οη Caouette, Altman, Narayanan (1998) παξαζέηνπλ επίζεο θαη κηα εθαξκνγή 

ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ κε ηελ νπνία αζρνιήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ λεπξσληθά δίθηπα γηα εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε 

ηνπο Handzic, Tjandrawibawa θαη Yeo (2003). Απηή ε εθαξκνγή νλνκάδεηαη multilayer 

perceptron (MLP). ην ίδην άξζξν ζρνιηάδνληαη απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ 

ηα νπνία δίλνπλ θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ζε 

ζρέζε κε άιιεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα λεπξσληθά δίθηπα είραλ νξηαθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 

ηελ δηαθξηηηθή αλάιπζε (discriminant analysis) φζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, αιιά κε ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξε ζπλέπεηα. Αληηζέησο, άιιεο 

έξεπλεο δείρλνπλ φηη λα λεπξσληθά δίθηπα έρνπλ ειαθξψο θαηψηεξε απφδνζε 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο κεζνδνινγίεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα λεπξσληθά δίθηπα έξρνληαη 

δεχηεξα κεηά απφ ηερληθέο φπσο απηή ησλ δέληξσλ ηαμηλφκεζεο θαη παιηλδξφκεζεο 

(classification and regression tress - CART) αιιά κε κηθξή δηαθνξά ζηελ απφδνζε. Οη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα λεπξσληθά δίθηπα πζηεξνχλ ζε απηέο ηηο ζπγθξηηηθέο κειέηεο 

είλαη φηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ε αξκφδνπζα παξαιιαγή αλάκεζα ζηηο ππάξρνπζεο 

θαη δεχηεξνλ, ζε θάζε έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη άιια δεδνκέλα.  

 ηελ δηθή ηνπο έξεπλα, νη Caouette, Altman, Narayanan (1998) δεκηνχξγεζαλ 

έλα δηθφ ηνπο εξγαιείν αλαθάιπςεο γλψζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηξία κνληέια 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ, ην MLP, ην Ensemble Averaging committee machine θαη ην 

Boosting by Filtering committee machine, κε εθαξκνγή ζηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ 
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θηλδχλνπ ησλ δαλείσλ. Καηαιήγνπλ φηη ηα δχν ηειεπηαία απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ην 

MLP αιιά φια κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ρνξήγεζε ή κε ελφο δαλείνπ. 

 Οη Boguslauskas θαη Mileris (2009) εξεχλεζαλ ηα πνζνζηά αθξηβείαο ησλ 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηαηάζζνπλ ηνπο 

ππνςήθηνπο δαλεηνιήπηεο. ηελ έξεπλά ηνπο αλαθέξνπλ φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο 

εθηηκάηαη αθξηβέζηεξα κε ηε κέζνδν ηεο ινγαξηζκηθήο (logistic) παιηλδξφκεζεο θαη κε 

ηα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα. Ζ πξψηε κέζνδνο έρεη κέζν πνζνζηφ επηηπρίαο 86,78% 

θαη ε δεχηεξε 86,77%, δειαδή δηαθέξνπλ ειάρηζηα, ελψ νη κεζνδνινγίεο κε ηηο 

ρεηξφηεξεο απνδφζεηο είλαη ηα δέληξα απφθαζεο θαη ε δηαθξηηηθή αλάιπζε κε πνζνζηά 

επηηπρίαο 82,7% θαη 77,38% αληίζηνηρα. Σέινο, θαηαιήγνπλ φηη ηα ηερλεηά λεπξσληθά 

δίθηπα απνηεινχλ κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδν εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ 

ηηο ηξάπεδεο. 

 Χζηφζν, ηα λεπξσληθά δίθηπα παξνπζηάδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Έλα απφ απηά είλαη φηη δελ πξνζθέξνπλ εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξάγνπλ, νη νπνίεο λα είλαη εχθνια θαηαλνεηέο. Γειαδή, δελ είλαη 

εχθνιν λα εμεγεζεί ην γηαηί θάπνηα αίηεζε γηα δάλεην βαζκνινγήζεθε άζρεκα θαη 

απνξξίθζεθε. Οη Trinkle θαη Baldwin (2007) εξεχλεζαλ ην θαηά πφζν είλαη δπλαηφ λα 

εξκελεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλνπλ ηα λεπξσληθά δίθηπα θαη θαηέιεμαλ ζην φηη 

ηα κε γξακκηθά ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ θαη φηη ηα κνληέια 

πνπ παξάγνληαη απφ απηά απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηα παξαδνζηαθά κνληέια εθηίκεζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Παξ’ φια απηά, νη ηερληθέο επεμήγεζεο 

ησλ ηερλεηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ δελ είλαη ηζρπξέο ζε δηαθνξεηηθά ζχλνια 

δεδνκέλσλ θαη απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε γηα ελαιιαθηηθέο ηερληθέο εξκελείαο ηεο 

βαξχηεηαο πνπ δίλεηαη ζε θάζε ζχλδεζε ψζηε λα απνηεινχλ ηα λεπξσληθά δίθηπα κηα 

βηψζηκε ελαιιαθηηθή κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΟΤ MERTOΝ (1974) 

 

2.1 Γενικά   

 

Ο Merton (1974) ρξεζηκνπνίεζε ηε κεζνδνινγία Black-Scholes (1973) σο κέζνδν 

εθηίκεζεο ηνπ εηαηξηθνχ ρξένπο. Ζ παξαπάλσ κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ζε κεηνρέο (stock options) θαη κε ηελ ρξήζε 

θάπνησλ ππνζέζεσλ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ ρξένπο ησλ εηαηξηψλ. 

Δίλαη έλα πνζνηηθφ κνληέιν εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ επηρεηξεί λα 

ππνινγίζεη ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ (PD) απφ κηα επηρείξεζε, 

ζηεξηδφκελν ζηελ εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. πγθεθξηκέλα, φηαλ ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ 

πέζεη θάησ απφ έλα θαηψηαην φξην (ζεκείν αζέηεζεο, default point) ε επηρείξεζε 

ζεσξείηαη φηη θάλεη ζηάζε πιεξσκψλ (Tudela, Young, 2003). Σν ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν απνηειεί ην πξψην παξάδεηγκα ελφο δνκεκέλνπ κνληέινπ εθηίκεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (Servigny, Renault 2004 ). Γχν απφ ηα πιένλ γλσζηά κνληέια 

εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη βαζηζκέλα ζην κνληέιν κε βάζε ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο (asset value model – AVM) θαη είλαη απηφ πνπ εθαξκφδεη ε Moody’s 

KMV θαη ην CreditMetrics
TM

  ηεο RiskMEtrics Group. 

 

2.2 Δομημένα μονηέλα 

 

Χο δνκεκέλν κνληέιν (firm-valued-based model) νξίδεηαη εθείλν ην νπνίν πεξηγξάθεη 

ηελ δηαδηθαζία αζέηεζεο σο απνθιεηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ππνβάζκηζεο ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Σα εηαηξηθά ρξεφγξαθα, ε αμία ησλ νπνίσλ πξέπεη λα απνηηκεζεί, 

ζεσξνχληαη σο δηθαηψκαηα πξναίξεζεο πάλσ ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο ε νπνία 

δαλείδεηαη. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ κνληέινπ ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα γίλεη απνηίκεζε 

ηεο θαζαξήο ζέζεο (ΚΘ) ηεο θαη ηνπ ρξένπο ηεο κε ηελ ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο Black-

Scholes.  
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 Χο αμία ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη ε ηηκή ζηελ νπνία κπνξεί λα πνπιεζεί ην 

ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Γειαδή, νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ζεσξνχληαη σο 

απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηψλ ηεο πάλσ ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία (assets) (Oldrich, 

Alfons, Vasicek, 1984). Ζ αμία απηή δηαθέξεη απφ ηελ αμία πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ κηα επηρείξεζεο θαη εθφζνλ απηή είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ε 

αγνξαία αμία ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο είλαη άκεζα δηαζέζηκε. 

 Σα δνκεκέλα κνληέια έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη θαηαζηνχλ δπλαηή ηελ 

θαζεκεξηλή απνηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη κε ηελ απνηίκεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, αιιά ραξαθηεξίδνληαη 

επίζεο θαη απφ ην κεηνλέθηεκα ησλ ππνζέζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. ην κνληέιν ηνπ Merton, νη αλαγθαίεο ππνζέζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

επφκελε ελφηεηα (2.3). 

 

2.3 Υποθέζειρ 

 

Σν κνληέιν ηνπ Merton γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ εηαηξηθνχ ρξένπο ζηεξίδεηαη ζε 

νξηζκέλεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ηελ θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο 

πνπ δαλείδεηαη.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θεθαιαηαθή δνκή ηεο ζεσξείηαη φηη είλαη ζε απινπνηεκέλε 

κνξθή, δειαδή απνηειείηαη απφ ηελ θαζαξή ζέζε (ΚΘ) θαη κία έθδνζε ελφο 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ ρσξίο ηνθνκεξίδην. Ζ αμία ηεο ζεσξείηαη φηη είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηεί ηέιεηα κε βάζε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ηζρχεη ζηελ αγνξά, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ ελφηεηα 2.2. Δπηπιένλ, ε αμία ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη φηη 

αθνινπζεί κηα ινγαξηζκηθή δηαδηθαζία δηάρπζεο (lognormal diffusion process) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ γεσκεηξηθή θίλεζε Brownian (geometric Brownian motion, ή 

δηαδηθαζία Wiener) κε ζηαζεξή ηάζε κ θαη κεηαβιεηφηεηα ζ,   πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

ζηάζε πιεξσκψλ, ε αζέηεζε δειαδή ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί λα 

είλαη κφλν ζηαδηαθή θαη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέςεη 

απφηνκεο ζηάζεηο πιεξσκψλ.  

 Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ν ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αζέηεζεο 

θαη ην κνληέιν ηνπ Merton ππνζέηεη φηη θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί κφλν ζηε 

ιήμε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη φρη λσξίηεξα, θαζψο θαη φηη νη δαλεηζηέο δελ 

κπνξνχλ λα ππνρξεψζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε ρξενθνπία. Μηα επηπξφζζεηε ππφζεζε 
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είλαη φηη ην επηηφθην δίρσο θίλδπλν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε 

αγνξαία αμία ηνπ ρξένπο, είλαη ζηαζεξφ θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ιήμε ηνπ 

ρξενγξάθνπ. Αθφκε, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζεσξείηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο, φηη δελ εθδίδνληαη λένη ηίηινη απφ ηελ 

επηρείξεζε, φηη δελ πιεξψλνληαη κεξίζκαηα απφ ηηο κεηνρέο ηεο αιιά νχηε θαη γίλεηαη 

επαλαγνξά κεηνρψλ πξηλ ηελ ιήμε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Σέινο, κηα βαζηθή 

ππφζεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ζεσξία απνηίκεζεο δηθαησκάησλ είλαη φηη δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα γηα αξκπηηξάδ. 

 

2.4 Το μονηέλο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 2.3, ην κνληέιν ηνπ Merton ππνζέηεη φηη ε θεθαιαηαθή 

δνκή ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη κφλν απφ ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηελ έθδνζε ελφο  

νκνινγηαθνχ δαλείνπ ρσξίο ηνθνκεξίδην. Δπνκέλσο, ε αμία ηεο επηρείξεζεο, έζησ V, 

ζα ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηεο θαζαξήο ζέζεο, έζησ S θαη ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, 

έζησ P (νη ζπγθεθξηκέλνη ζπκβνιηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο Servigny, Renault  

ζην βηβιίν ηνπο: Measuring and Managing credit risk, Quantitative approaches for 

default risk, data analysis and models for loss distributions, 2004). Δπίζεο, έζησ K ην 

πξσηνγελέο θεθάιαην ηνπ ρξένπο, δειαδή ε νλνκαζηηθή ηνπ αμία (face value). 

 Ζ αμία ηεο επηρείξεζεο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t είλαη ην άζξνηζκα ηεο θαζαξήο ηεο 

ζέζεο ζε απηήλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή, St θαη ηεο αμίαο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ Pt. Με 

βάζε απηή ηελ θεθαιαηαθή δνκή, ε επηρείξεζε ππφζρεηαη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο λα ηνπο 

πιεξψζεη ηελ αμία ησλ νκνιφγσλ (Pt) ζηελ ιήμε ηνπο, ηελ ρξνληθή ζηηγκή T. Δάλ ζε 

απηή ηε ζηηγκή ε επηρείξεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα μεπιεξψζεη ην ρξένο ηεο θαη ε αμία 

ηεο επαξθεί γηα λα ην θαιχςεη, ηφηε δελ πθίζηαηαη αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο 

(default) θαη νη νκνινγηνχρνη ιακβάλνπλ σο απνδεκίσζε ην κέξνο ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ηνπο αλαινγεί. Ζ αμία πνπ απνκέλεη ιακβάλεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο. 

Δάλ φκσο ζηελ ιήμε ηνπ δαλείνπ ε αμία ηεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ην ρξένο, 

επέξρεηαη ζηάζε πιεξσκψλ θαη νη δαλεηζηέο ιακβάλνπλ φιε ηελ ελαπνκέλνπζα αμία 

ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, γηα t≤ T ηζρχεη φηη Vt= St+ Pt θαη εάλ Vt ≥K ηφηε δελ 

πθίζηαηαη ζηάζε πιεξσκψλ ελψ εάλ Vt<K ε ελαπνκέλνπζα αμία ηεο επηρείξεζεο 

πεξλάεη ζηα ρέξηα ησλ δαλεηζηψλ.  
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 Χο δνκεκέλν κνληέιν, ην κνληέιν ηνπ Merton ζεσξεί ηα εηαηξηθά ρξεφγξαθα 

σο δηθαηψκαηα πξναίξεζεο πάλσ ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο (Tudela, Young, 2003). 

πγθεθξηκέλα, ε ζέζε ησλ κεηφρσλ κπνξεί λα παξνκνηαζηεί σο έλα δηθαίσκα αγνξάο 

ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο (V) κε ηηκή εμάζθεζεο K, δειαδή ηελ αμία ηνπ πξσηνγελνχο 

θεθαιαίνπ ηνπ ρξένπο. Άξα, ε ζρέζε πνπ ζα δίλεη ηελ πιεξσκή (payoff) πνπ πξνθχπηεη 

απφ απηφ ην δηθαίσκα είλαη max(Vt-K,0) κε ηηκή εμάζθεζεο K. Παξνκνίσο, ε ζέζε ησλ 

νκνινγηνχρσλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλα δηθαίσκα πψιεζεο πάλσ ζηελ αμία V, ε 

πιεξσκή ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη σο min(K,Vt)=K-max(K-Vt,0).  

 Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάιπζε, ε εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ κε ην κνληέιν ηνπ Merton απαηηεί ζχγθξηζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο κε ην 

νκνινγηαθφ ηεο ρξένο Κ πνπ είλαη γλσζηφ. Πψο φκσο πξνζδηνξίδεηαη ε αμία ηεο 

επηρείξεζεο V; Ζ ηηκή ηεο V αθνινπζεί γεσκεηξηθή θίλεζε Brownian ή αιιηψο ηελ 

ζηνραζηηθή δηαδηθαζία Wiener (Wiener process), φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ελφηεηα 

2.3. 

 ε κηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία, ε ηηκή κηαο κεηαβιεηήο αιιάδεη δηαρξνληθά κε 

έλα ηπραίν, αβέβαην ηξφπν. Ζ δηαδηθαζία Wiener είλαη έλαο ηχπνο ζηνραζηηθήο 

δηαδηθαζίαο Markov κε κέζν 0 θαη δηαθχκαλζε 1 (ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην βηβιίν ηνπ Hull, «options, futures and other 

derivatives», 2003, θαζψο θαη ζην βηβιίν ησλ Bluhm, Overbeck θαη Wagner, 

«Introduction to Credit Risk Modeling», 2010). χκθσλα κε απηήλ, κηα κεηαβιεηή z 

αθνινπζεί δηαδηθαζία Wiener εάλ ε κεηαβνιή Γz ζε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα Γt 

αθνινπζεί ηππηθή θαλνληθή θαηαλνκή δειαδή  θαη ~N[0,1] θαη εάλ 

ηαπηφρξνλα νη ηηκέο ηνπ Γz γηα δχν νπνηαδήπνηε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα Γt είλαη 

αλεμάξηεηεο. Άξα, ε κεηαβνιή Γz ζα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν 0 θαη 

δηαθχκαλζε Γt.  

 ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ Merton γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ εηαηξηθνχ 

ρξένπο ρξεζηκνπνηείηαη ε γεληθεπκέλε δηαδηθαζία Wiener γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο 

ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή, dV=κVdt+ζVVdz (2.1) γηα t>0. Δπίζεο, ε θαζαξή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο (S), ε αγνξαία αμία ηεο δειαδή ηελ ρξνληθή ζηηγκή t δίλεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ ηχπν 2.2     

 
)()( )( kNeKtTkNVS tTr

Vtt  (2.2), φπνπ N(.) δείρλεη ηελ 

αζξνηζηηθή θαλνληθή θαηαλνκή, r είλαη ην επηηφθην δίρσο θίλδπλν θαη ην k δίλεηαη απφ 

ηνλ ηχπν 2.3
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(2.3) 

 

Ο ηχπνο 2.2 εθθξάδεη ηελ αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο S σο ζπλάξηεζε ηεο αμίαο V ηεο 

επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Bharath θαη Shumway (2008). ηνλ ηχπν 2.3 κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν θπζηθφο ινγάξηζκνο ln. Ζ ηηκή ηνπ k ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο κέρξη ηελ αζέηεζε (distance to default – DD), δηαδηθαζία 

πνπ αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 2.5 παξαθάησ. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηνλ ζπζρεηηζκφ 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο (ζV) κε ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο θαζαξήο 

ζέζεο (ζS). χκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ ηνπ Merton, ε αμία ηεο θαζαξήο 

ζέζεο εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ ρξφλν (ηχπνο 2.2), νπφηε 

πξνθχπηεη απφ ην ιήκκα ηνπ Ito φηη  

 VS
V

S

S

V
   (2.4) 

θαη απφ ην κνληέιν Black-Scholes-Merton κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη )(kN
V

S
 ψζηε 

νη κεηαβιεηφηεηεο ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο λα ζπλδένληαη κε 

ηνλ ηχπν (2.5) 

VS kN
S

V
)(  (2.5) 

Οη Saunders θαη Allen (2002) ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ηνπο παξαθάησ ηχπνπο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ελφο δαλείνπ. 

 

(2.6), φπνπ ε ηηκή Ν(h1) ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηνπο πίλαθεο θαλνληθήο θαηαλνκήο θαη δείρλεη ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξμεη κηα 

απφθιηζε πέξα απφ ηελ ππνινγηδφκελε ηηκή ηνπ h, η είλαη ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη κέρξη 

ηελ ιήμε, δειαδή η=T-t θαη d είλαη ην πνζνζηφ κφριεπζεο ηεο επηρείξεζεο δειαδή 

A

eB
d

i

 (2.7), φπνπ i είλαη ην επηηφθην δίρσο θίλδπλν. Δπίζεο, ζε απηνχο ηνπο 

ηχπνπο A είλαη ε αμία ηεο επηρείξεζεο θαη B ε νλνκαζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ. Οη 

ηχπνη 2.8 θαη 2.9 παξαθάησ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

αζέηεζεο. 

tT

tTrKV

k
V

Vt )()
2

1
()/log( 2

)]()()/1[( 21)( hNhNdeBF i
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(2.8) 

 

 

(2.9) 

θαη ν ηχπνο 2.10 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζθάιηζηξνπ θηλδχλνπ 

 

(2.10) 

 

φπνπ Κ(η) είλαη ε απαηηνχκελε απφδνζε ηνπ ρξένπο. 

 

Παξάδεηγκα: 

Έζησ δάλεην €100.000, Σ= 1 έηνο, i=5%, d=90%, ζ=12% θαη η=1 ηφηε ε ηηκή ησλ h1 θαη 

h2 ζα είλαη 

 

 

 

818,0
12,0

)]9,0ln(12,0(
2

1
[ 2

2h
 

Καη Ν(h1)=0,17412 θαη Ν(h2)=0,793323. Δπνκέλσο, κε βάζε ηνλ ηχπν 2.6 ε ηξέρνπζα 

αμία ηνπ δαλείνπ ζα είλαη  

 

 

 

Άξα ην δάλεην ησλ €100.000 έρεη ηξέρνπζα αγνξαία αμία €93.866,18 θαη ην 

αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ζα έρεη ηηκή 1,3% ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 2.10. 

 

 

 

)]ln()(
2

1
[ 2

1

d

h

938,0
12,0

)]9,0ln()12,0(
2

1
[ 2

1h

)]ln()(
2

1
[ 2

2

d
h

)]()/1()(ln[)/1( 12)( hNdhNiK
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1
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2.5 Expected default frequency (EDF) και Distance to default (DD) 

 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ κνληέινπ ηνπ Merton (1974) είλαη ε απνηίκεζε ηνπ εηαηξηθνχ 

ρξένπο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Servigny θαη Renault (2004), απηή ε πξνζέγγηζε 

ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ ζηελ πξάμε, αιιά γλσξίδεη κεγαιχηεξε 

επηηπρία φηαλ εθαξκφδεηαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

δαλεηδνκέλσλ.  

 Ζ KMV Credit Monitor εθαξκφδεη ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε κε ζθνπφ λα 

εμάγεη ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο (PD) κηαο επηρείξεζεο ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

βαζηζκέλε ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Απαηηείηαη θπζηθά λα είλαη γλσζηή ε θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε ηεο ππφ εμέηαζεο επηρείξεζεο ψζηε λα ππνινγηζηνχλ νη πηζαλφηεηεο 

αζέηεζεο πνπ ζα είλαη βαζηζκέλεο ζηελ αγνξά, δειαδή ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ KMV απνθαιεί απηήλ ηελ πηζαλφηεηα expected default frequency 

(EDF). 

 Οη ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην κνληέιν ηνπ Merton (παξάγξαθνο 

2.3) θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ αμηνιφγεζε επηρεηξήζεσλ κε 

ξεαιηζηηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, θαζψο απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε θαζαξή ζέζε θαη κία έθδνζε ελφο νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ ρσξίο ηνθνκεξίδην. Έηζη, πξνθχπηεη ην εξψηεκα ηνπ πσο ζα ππνινγηζηνχλ νη 

ηηκέο εμάζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ζέζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πψιεζεο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηε ζέζε ησλ νκνινγηνχρσλ) φηαλ ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ κηα 

εθδφζεηο δαλείσλ. Δπίζεο, ζηελ πξάμε δελ ηζρχεη ε ππφζεζε φηη ε αμία ηεο επηρείξεζεο 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ηέιεηα, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη κε θάπνην ηξφπν πξέπεη λα 

ππνινγηζηνχλ ε ηάζε θαη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ KMV ρξεζηκνπνηεί έλαλ εκπεηξηθφ  θαλφλα γηα λα ππνινγίζεη ηελ ηηκή 

εμάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πψιεζεο θαη κηα δηθή ηεο κεζνδνινγία γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Αθφκε, ππνζέηεη φηη ε θεθαιαηαθή δνκή ηεο 

επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ έλα καθξνπξφζεζκν ρξένο (long term - LT) κε ιήμε 

κεγαιχηεξε ηνπ νξίδνληα ειέγρνπ θαη έλα βξαρππξφζεζκν ρξένο (short term - ST) κε 

ιήμε κηθξφηεξε ηνπ νξίδνληα ειέγρνπ. Ο εκπεηξηθφο θαλφλαο ιέεη ε αμία ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία επέξρεηαη αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο 

αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη απηήο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. 

Γειαδή, εάλ LT/ST<1,5 ηφηε ε ηηκή αζέηεζεο ζα είλαη X=ST+0,5LT αιιηψο 
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X=ST+(0,7-0,3ST/LT)*LT. ην κνληέιν ηνπ Merton ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο δίλεηαη 

απφ ηνλ ηχπν 2.11 θαη ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο expected default frequency (EDF). 

tT

tTXV
NPD

V

Vt )])(2/()log(){log( 2

  (2.11)    

φπνπ Ν(.) είλαη ε αζξνηζηηθή θαλνληθή θαηαλνκή, Vt είλαη ε αμία ηεο επηρείξεζεο ζην 

ρξφλν t, X είλαη ην ζεκείν αζέηεζεο, ζV είλαη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη κ είλαη ε αλακελφκελε απφδνζε επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Σν θιάζκα κέζα ζηελ παξέλζεζε είλαη παξφκνην κε ηνλ ηχπν 2.3 θαη δίλεη 

ηελ απφζηαζε κέρξη ηελ αζέηεζε (DD). 

 χκθσλα κε ηνπο Bharath θαη Shumway (2008), ην κνληέιν Merton DD 

ρξεζηκνπνηεί ηηο δχν κε γξακκηθέο εμηζψζεηο, ηελ 2.2 θαη ηελ 2.5, γηα λα εμάγεη απφ ηελ 

αμία θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο θαζαξήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο ηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο PD. Απαηηνχληαη ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Merton DD. Σν 

πξψην βήκα είλαη ε εθηίκεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο θαζαξήο ζέζεο, δειαδή ηνπ ζS, 

είηε απφ ηζηνξηθά δεδνκέλα ησλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ είηε απφ δεδνκέλα 

κεηαβιεηφηεηαο βαζηζκέλα ζηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο. Γεχηεξν βήκα απνηειεί ε 

επηινγή ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα πξφβιεςεο θαη ε εθηίκεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ 

ρξένπο ηεο επηρείξεζεο. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ην έλα έηνο (Σ=1) σο ρξνληθφο 

νξίδνληαο θαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ σο ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ 

ρξένπο. Σν ηξίην βήκα είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ην επηηφθην δίρσο θίλδπλν θαη 

ηελ αγνξαία αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο. Σέινο, ρξεηάδεηαη λα ιπζεί ε εμίζσζε 2.2 σο πξνο 

V θαη ζV.   

 Οη Servigny θαη Renault (2004) παξαζέηνπλ ην εμήο παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ 

ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ησλ πηζησηηθψλ ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο, βαζηζκέλν 

ζηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. Έζησ κία επηρείξεζε έρεη θεθαιαηνπνίεζε €3 δηο, 

κεηαβιεηφηεηα θαζαξήο ζέζεο 40%, βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ST=€7 δηο, 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο LT=€6 δηο, αμία επηρείξεζεο V=€12,511 δηο, 

αλακελφκελε απφδνζε επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κ=5%, κεηαβιεηφηεηα αμίαο 

επηρείξεζεο ζV=9,6%, ρξνληθφο νξίδνληαο είλαη ην 1 έηνο θαη δελ δίλνληαη κεξίζκαηα. 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ εκπεηξηθφ θαλφλα ην ζεκείν αζέηεζεο ζα είλαη 

X=7+0,5*6=€10 δηο θαη ην k δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 2.3 φπνπ Κ=Υ, r=κ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ν θπζηθφο ινγάξηζκνο. Άξα, είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί ε απφζηαζε 

κέρξη ηελ αζέηεζε ή αιιηψο distance to default (DD).  
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Δπνκέλσο κε βάζε ηελ αζξνηζηηθή θαλνληθή θαηαλνκή ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ζε 

νξίδνληα ελφο έηνπο (PD ή EDF) είλαη N(-DD) = N(-3) = 0,13%. 

 

2.6 Αποηελεζμαηικόηηηα ηων μονηέλων 

 

Έλαο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κνληέισλ εθηίκεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε ζχγθξηζε ηνπ κέζνπ αξηζκνχ ησλ αζεηήζεσλ ησλ 

πηζησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (credit defaults) πνπ απηά πξνέβιεςαλ κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

αξηζκφ αζεηήζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν. Γηα λα γίλεη απηφ, είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα απιή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπγθξίλνληαη 

ηα κέζα πξνβιεπφκελα πνζνζηά αζέηεζεο κε ηα πξαγκαηηθά θαη λα ειεγρζεί ην θαηά 

πφζν ηαηξηάδνπλ κε δεδνκέλνπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ηα 

δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα. Χζηφζν, εμαηηίαο ηεο αζχκκεηξεο θαηαλνκήο πνπ έρνπλ ηα 

κέζα πνζνζηά αζέηεζεο, ε κέζνδνο απηή δελ είλαη ε θαηάιιειε. Οη Kurbat θαη 

Korablev (2002) απφ ηελ Moody’s KMV πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ δεδνκέλα πνπ αθνινπζνχλ ηέηνηα θαηαλνκή ψζηε λα 

αμηνινγεζεί έλα ηέηνην κνληέιν.  

 ηελ έξεπλά ηνπο πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ην πφζν αθξηβή είλαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ δίλεη ην EDF Credit Measure. Απνθαινχλ ηνλ έιεγρν απηφ level 

validation, ν νπνίνο δείρλεη εάλ ην κνληέιν έρεη βαζκνλνκεζεί ζσζηά ή φρη. 

Δζηηάδνληαη θπξίσο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ θαη ζπγθξίλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ κε ηα πξαγκαηηθά γηα ηελ πεξίνδν 1991-2001. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπο είλαη ζεηηθά, αθνχ φπσο αλαθέξνπλ, ην κνληέιν EDF credit 

measure είλαη κηα θαιή κεζνδνινγία εθηίκεζεο θαη πξφβιεςεο ησλ πηζησηηθψλ 

αζεηήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνβιέπεη ην ζπλνιηθφ επίπεδν 

αζεηήζεσλ αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρσξίδεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

δαλεηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζε θαιή θαη θαθή. 

 Οη Korablev θαη Dwyer (2007) ηεο Moody’s KMV έιεγμαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ EDF φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαθξίλεη ηηο 
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επηρεηξήζεηο ζε θαιέο θαη θαθέο, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνβιέπεη ηηο αζεηήζεηο ησλ 

πηζησηηθψλ ππνρξεψζεσλ έγθαηξα θαζψο θαη ηελ αθξίβεηα ηεο βαζκνλφκεζήο ηνπ. Ζ 

έξεπλά ηνπο επηθεληξψζεθε ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία θαη 

αθνξά ζηελ πεξίνδν 1996-2006. Δπηπιένλ, ζπλέθξηλαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ EDF 

κνληέινπ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο ησλ ζπζηεκάησλ 

πηζησηηθψλ δηαβαζκίζεσλ ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ηνπ κνληέινπ ηνπ Merton ζηελ 

απιή ηνπ κνξθή, ηνπ κνληέινπ Z-Score ηνπ Altman θαη ηνπ κνληέινπ RiskCalc U.S. 

v3.1 (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ 

είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην). Γηα λα εθηηκεζεί ε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηνπ 

θάζε κνληέινπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζεγγίζεηο Cumulative Accuracy Profile (CAP) 

πνπ δίλεη σο απνηέιεζκα ηνλ δείθηε Accuracy Ratio (AR) θαη Receiver Operating 

Characteristic (ROC) πνπ δίλεη ηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε, ή αιιηψο Area 

Under Curve (AUC), κε φζν κεγαιχηεξεο ηηο ηηκέο AR θαη AUC ηφζν θαιχηεξν είλαη 

έλα κνληέιν. 

 Καηαιήγνπλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα. ην δείγκα ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο ην 

κνληέιν EDF πξνβιέπεη ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ πηζησηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

γξεγνξφηεξα απφ ηα ζπζηήκαηα πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο (ζπγθεθξηκέλα ν νίθνο Moody’s), είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ζηελ 

δηάθξηζε κεηαμχ θαιψλ θαη θαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηθαλνπνηεί φζνλ αθνξά ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ αζεηήζεσλ 

κε ηηο πξαγκαηηθέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο, ηεο 

νπνίαο ηα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνπο 

κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ηεο ρξενθνπίαο θαη ζηελ αληίιεςε έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

 Μία αθφκα πην πξφζθαηε θαη ελδηαθέξνπζα έξεπλα δίλεηαη απφ ηνπο Korablev 

θαη Qu (2009) φπνπ εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ EDF θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2007-2008. Αθνξά κε ρξεκαηνπηζησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ λα δηαθξίλεη ηηο επηρεηξήζεηο ζε θαιέο θαη 

θαθέο (φζνλ αθνξά ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα), ζην πφζν έγθαηξα πξνβιέπεη ηηο 

αζεηήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ αθξίβεηα ηεο βαζκνλφκεζήο ηνπ.  

 ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο αλαθέξνπλ φηη ην κνληέιν EDF ζπλερίδεη λα δίλεη 

αθξηβείο πξνβιέςεηο θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2009 φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα 

(1996-2006) θαη μεπεξλά ζε απφδνζε ηε κέζνδν ησλ πηζησηηθψλ δηαβαζκίζεσλ ησλ 
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νίθσλ αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ δείθηε αθξηβείαο (Accuracy Ratio) 

ηνπ κνληέινπ EDF κε εθείλνλ πνπ δίλνπλ ηα CDS spreads θαη θαηαιήγνπλ φηη ηα 

δεχηεξα είλαη πην αθξηβή θαη είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο θαη 

απφ ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ θαη απφ ηελ αγνξά ησλ πηζησηηθψλ παξαγψγσλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο, ζπκπεξαίλνπλ φηη ην κνληέιν EDF παξέρεη 

πνιιά ζήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο κεξηθά ρξφληα πξηλ νη αζεηήζεηο ιάβνπλ ρψξα 

θαη νη πξνβιεπφκελεο αζεηήζεηο ζπκβαδίδνπλ ζρεηηθψο κε ηηο πξαγκαηηθέο, δεδνκέλεο 

ηεο πηζησηηθήο θξίζεο θαη ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. 

 Έλα παξάδεηγκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο γξεγνξφηεξεο 

πξνεηδνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ EDF ζε ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο 

ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο είλαη απηφ ηεο εηαηξίαο Enron θαη ζχκθσλα κε ηνπο Bharath 

θαη Shumway (2008) ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Moody’s KMV γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

κνληέινπ. ηελ πεξίπησζε ηεο Enron, φηαλ έγηλε γλσζηφ φηη αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα 

ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο άξρηζε λα κεηψλεηαη θαη έηζη κεηψζεθε ακέζσο θαη ε απφζηαζε 

κέρξη ηελ αζέηεζε (Distance to Default - DD), ελψ νη νίθνη αμηνιφγεζεο άξγεζαλ λα 

ηελ ππνβαζκίζνπλ. Χζηφζν, πξηλ γίλνπλ γλσζηά ηα πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ε 

κεηνρή ηεο είρε πςειή ηηκή θαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ήηαλ ρακειή. Απηφ δείρλεη ην 

πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία απηψλ ησλ κνληέισλ λα ππάξρνπλ 

απνηειεζκαηηθέο αγνξέο. 

 πκπεξαζκαηηθά, ηα κνληέια εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ηεο αγνξάο γηα ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ θέξεη θάζε δαλεηδφκελνο θαη απνηεινχλ κηα αμηφινγε θαη 

πνιχηηκε κεζνδνινγία εθηίκεζήο ηνπ θαη έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο. Έρνπλ σο 

θπξηφηεξεο θαη θξηζηκφηεξεο κεηαβιεηέο εηζφδνπ ηελ αγνξαία αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο, 

ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ δαλείνπ θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο θαζαξήο ζέζεο. Καζψο ε 

αγνξαία αμία ηεο επηρείξεζεο κεηψλεηαη, ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ πηζησηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ απφ κέξνπο ηεο απμάλεηαη θαη ην αληίζηξνθν. Σν ζεκαληηθφηεξν 

κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη επεξεάδνληαη απφ ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν θαη αληαλαθινχλ 

ζηα απνηειέζκαηά ηνπο ηνλ ζφξπβν θαη ηηο θνχζθεο ηεο αγνξάο ησλ κεηνρψλ, κε 

ζπλέπεηα κηα γεληθή πηψζε ησλ κεηνρψλ (φπσο ζπκβαίλεη απηήλ ηελ πεξίνδν) λα νδεγεί 

ζε αχμεζε φισλ ησλ EDFs θαη ην αληίζηξνθν λα γίλεηαη ζε πεξηφδνπο γεληθήο 

νηθνλνκηθήο άλζεζεο φπνπ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ απμάλνληαη καδηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΠΙΣΩΣΙΚΗ ΑΞΙΑ Δ ΚΙΝΓΤΝΟ – CREDIT VALUE AT 

RISK (Credit VaR) 

 

3.1 Έννοια ηηρ Αξίαρ ζε Κίνδςνο (VaR) 

  

Σα κνληέια πνπ εθηηκνχλ ηελ αμία ζε θίλδπλν έρνπλ σο ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ειάρηζηεο δεκίαο (ζρεηηθά κε κία αμία) ελφο δεδνκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φπσο 

κηα κεηνρή ή έλα ραξηνθπιάθην κεηνρψλ, ή ελφο ζηνηρείνπ ηνπ παζεηηθνχ, δειαδή ελφο 

δαλείνπ ή ελφο ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη γηα έλα δεδνκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα έλα δεδνκέλν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (π.ρ. 95%, 99%). 

 Οη Saunders θαη Allen (2002) δίλνπλ έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

απηήο ηεο κεζφδνπ θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν κηαο κεηνρήο. Έζησ φηη P 

είλαη ε αγνξαία αμία ηεο κεηνρήο ζήκεξα θαη ζ είλαη ε ηππηθή απφθιηζή ηεο, κε ηηκέο 

$80 θαη $10 αληίζηνηρα. Με βάζε ηελ κέζνδν ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, έλαο επελδπηήο ζα 

ελδηαθέξεηαη λα κάζεη ην κέγεζνο ηεο δεκίαο πνπ ζα έρεη ηελ επφκελε κέξα, αλ απηή 

είλαη κηα ″θαθή″ κέξα, κε έλα δεδνκέλν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο. Έζησ φηη κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ιακβάλεη ρψξα κία κέξα ζηηο 100 (άξα ππάξρεη 1% πηζαλφηεηα λα είλαη ε 

απξηαλή κέξα) θαη νη απνδφζεηο ηεο κεηνρήο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν 

ηελ ηηκή P. Με βάζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή γλσξίδνπκε φηη ην 68% ησλ απνδφζεσλ 

ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ +1 θαη -1 ηππηθέο απνθιίζεηο, ην 95% κεηαμχ +1,96ζ θαη -1,96ζ  

θαη ην 98% κεηαμχ +2,33ζ θαη -2,33ζ. Άξα, ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, γηα δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο 99%, ππάξρεη 1% πηζαλφηεηα ηελ επφκελε κέξα ε αμία ηεο κεηνρήο λα 

απμεζεί θαηά 2,33*ζ = 2,33*10 = $23,30 θαη 1% πηζαλφηεηα λα κεησζεί ζε $80-

2,33*10 = $56,70 ή ρακειφηεξα. Δπνκέλσο, ε ηηκή $23,30 απνηειεί ηελ αμία ζε 

θίλδπλν (VaR) ηεο κεηνρήο γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99% θαη ρξνληθφ νξίδνληα κηαο 

εκέξαο.  

 ην ζρήκα 1 παξαθάησ δίλεηαη γξαθηθά ε θαλνληθή θαηαλνκή θαη ε αμία ζε 

θίλδπλν ηεο κεηνρήο ζηελ επφκελε κέξα εάλ απηή είλαη κηα θαθή κέξα, γηα δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο 99%. Ζ ελ δπλάκεη δεκία κπνξεί λα βξίζθεηαη νπνπδήπνηε κέζα ζηελ 
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ζθηαγξαθεκέλε πεξηνρή (ππάξρεη δειαδή πηζαλφηεηα 1% ε δεκία λα είλαη $23,30 ή θαη 

πεξηζζφηεξν) 

  

Δικόνα 1. Η Αξία ζε Κίνδςνο (VaR) μιαρ μεηοσήρ (πηγή: Saunders & Allen 2002) 

 

Σν ίδην απνηέιεζκα δίλεηαη απφ ην πξφγξακκα Pqrs (ζρήκα 2) ρξεζηκνπνηψληαο 

θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν 80 θαη ηππηθή απφθιηζε 10 γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

99%. 

 

  

Δικόνα 2. Τπολογιζμόρ ηηρ VaR ηηρ μεηοσήρ με διάζηημα εμπιζηοζύνηρ 99% (ππόγπαμμα: Pqrs) 

 

  

Δπνκέλσο, ηα βαζηθά δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν κηαο κεηνρήο 

είλαη ε ηξέρνπζα αγνξαία αμία ηεο (P) θαη ε κεηαβιεηφηεηά ηεο, δειαδή ε ηππηθή ηεο 

απφθιηζε (ζ) καδί κε ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ππνινγηζκνχ θαη ην δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο. Χζηφζν, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν ελφο δαλείνπ πνπ δελ 

είλαη εκπνξεχζηκν ε ηηκή ηνπ P δελ είλαη άκεζα παξαηεξήζηκε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 
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είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί θαη ε ηππηθή απφθιηζε ζ. Απηφ ην πξφβιεκα 

αληηκεησπίδεηαη κε ηελ κεζνδνινγία CreditMetrics ηεο JP Morgan πνπ αλαιχεηαη 

παξαθάησ. 

 

3.2 Μεθοδολογία CreditMetrics  

3.2.1 Γενικά 

 

Ζ JP Morgan εηζήγαγε ην 1997 ηελ κεζνδνινγία CreditMetrics σο έλα πιαίζην 

βαζηζκέλν ζηελ αμία ζε θίλδπλν (VaR) πνπ λα εθαξκφδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ δαλείσλ θαη νκνιφγσλ ηα νπνία δελ είλαη εκπνξεχζηκα. Όπσο ε κέζνδνο ηεο 

αμίαο ζε θίλδπλν πνπ εθαξκφδεηαη ζε εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, π.ρ. κεηνρέο 

πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζην εξψηεκα πνην ζα είλαη ην κέγεζνο ηεο δεκίαο πνπ ζα έρεη 

ηελ επφκελε κέξα, αλ απηή είλαη κηα ″θαθή″ κέξα κε έλα δεδνκέλν δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο, έηζη θαη ε κεζνδνινγία CreditMetrics πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζην πνηα 

ζα είλαη ε δεκία ελφο δαλείνπ ή ελφο ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ζην επφκελν έηνο, αλ 

απηφ είλαη έλα θαθφ έηνο (Saunders & Allen 2002). 

 Δίλαη κηα κεζνδνινγία βαζηζκέλε ζηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ θαηαλνκψλ 

ησλ κεηαβνιψλ ηεο αμίαο ελφο ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ θαη νκνιφγσλ γηα δεδνκέλν 

ρξνληθφ νξίδνληα, ζπλήζσο ελφο έηνπο. Οη κεηαβνιέο απηέο νθείινληαη ζε κεηαβνιέο 

ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δαλεηδφκελνπ, φρη κφλν απφ πηζαλή αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ αιιά θαη απφ ππνβαζκίζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ηεο πηζησηηθήο ηνπ 

πνηφηεηαο.  

 Σα πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν ελφο 

δαλείνπ ή ελφο ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ζε ζρέζε κε ηα εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία φπσο νη κεηνρέο είλαη νη εμήο. Πξψηνλ, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα 

ηελ ηηκή ηνπ P θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ζ. Αθφκε, πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςε φηη ε 

εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο αμίαο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ζηελ ζπλνιηθή αμία ηνπ είλαη πην πεξίπινθε απφ φηη ζε έλα 

ραξηνθπιάθην κεηνρψλ. Σξίηνλ, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ φηαλ εθηηκάηαη ε 

αμία ελφο ραξηνθπιαθίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη, φηη ζε αληίζεζε κε 

ηνλ θίλδπλν αγνξάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνηεζεί φηη αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή, 

νη απνδφζεηο ελφο ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ή νκνιφγσλ, νη απνδφζεηο δειαδή απφ ηελ 

παξνρή πίζησζεο, δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ 
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θπξηφηεηα θαη fat-tails (Crouhy, Galai, Mark, 2000). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δεκίεο απφ 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε πηζαλφηεηα κηθξψλ θεξδψλ θαη 

κηθξή πηζαλφηεηα κεγάισλ δεκηψλ (Andersson, Mausser, Rosen, Uryasev, 2001). Έηζη, 

ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, ν κέζνο θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε, δελ επαξθνχλ γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο θαηαλνκήο ελφο πηζησηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ. Ζ θπξηφηεηα ηεο θαηαλνκήο ελφο ηέηνηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ε 

δηαθνξέο ηνπ κε έλα ραξηνθπιάθην π.ρ. κεηνρψλ θαίλνληαη ζην ζρήκα 3 παξαθάησ. 

 

 

  

Δικόνα 3. ύγκπιζη καηανομών αποδόζευν αγοπάρ και πίζηυζηρ (πηγή: JP Morgan) 

 

3.2.2 Τποθέζειρ και βήμαηα ηος μονηέλος 

  

Αθφκε κηα δπζθνιία πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη απηφ ην κνληέιν είλαη ε 

κνληεινπνίεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ. Γηα ηηο κεηνρέο απηφ είλαη εχθνιν θαζψο νη 

ζπζρεηίζεηο είλαη άκεζα παξαηεξήζηκεο κέζσ ηεο ρξεκαηαγνξάο, θάηη φκσο πνπ δελ 

ηζρχεη γηα ηελ αγνξά δαλείσλ θαη νκνιφγσλ. Έηζη, ε κεζνδνινγία CreditMetrics 

βαζίδεη ηηο εθηηκήζεηο ηεο ζηελ απφ θνηλνχ πηζαλφηεηα (joint probability) ησλ 

απνδφζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ δαλεηδφκελνπ. Αθφκε, ππνζέηεη φηη δελ ππάξρεη ν θίλδπλνο 

ηεο αγνξάο θαη φηη ε κφλε αβεβαηφηεηα αθνξά ζηελ κεηαβνιή ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ δαλεηδφκελνπ. Σέινο, ε κεζνδνινγία απηή ππνζέηεη φηη φινη νη εθδφηεο 

δαλείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα βαζκίδα ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνγέλεηα πίζησζεο θαη 
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έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα κεηάβαζεο ζε άιιε βαζκίδα θαη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο. 

 Όζνλ αθνξά ηα βήκαηα απηνχ ηνπ κνληέινπ, νη Crouhy, Galai θαη Mark (2000) 

ηα δηαθξίλνπλ ζε ηέζζεξα. Πξψην βήκα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

ελφο δαλείνπ απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πηζησηηθψλ δηαβαζκίζεσλ 

(έρεη αλαιπζεί ζηελ ελφηεηα 1.2.2) θαη ησλ πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο ηνπ ππφ αλάιπζε 

δαλεηδφκελνπ απφ κία βαζκίδα ζε κηα άιιε. Σν δεχηεξν βήκα είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν 

ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο αλάιπζεο. πλήζσο είλαη έλαο ρξφλνο αιιά κπνξεί λα εθηίλεηαη 

θαη κέρξη δέθα ρξφληα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο αλάιπζεο. Σξίηνλ, πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί γηα θάζε βαζκίδα ε κειινληηθή θακπχιε πξνεμφθιεζεο (forward 

discount curve). Γειαδή πξέπεη λα ππνινγηζηεί ε αμία ηνπ νκνιφγνπ ζην ηέινο ηνπ 

νξίδνληα αλάιπζεο, θάηη ην νπνίν γίλεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

ρξεκαηνξξνψλ ηνπ νκνιφγνπ πνπ απνκέλνπλ θαζψο απηφ έρεη κεηαθηλεζεί ζηε λέα 

βαζκίδα. Σν πνζνζηφ πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη βξίζθεηαη απφ ηελ 

πξναλαθεξζείζα κειινληηθή θακπχιε πξνεμφθιεζεο πνπ εθηείλεηαη απφ ην ηέινο ηνπ 

νξίδνληα αλάιπζεο κέρξη θαη ηελ ιήμε ηνπ νκνιφγνπ (JP Morgan, 1997). Σέινο, απηέο 

νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ε κειινληηθή θαηαλνκή ησλ 

κεηαβνιψλ ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ 

δαλεηδφκελνπ ζηνλ πίλαθα κεηάβαζεο (transition matrix). 

 

3.2.3 Δθαπμογή 

  

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πξψην βήκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αμίαο ζε θίλδπλν (VaR) ελφο δαλείνπ απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πηζησηηθψλ δηαβαζκίζεσλ θαη ησλ πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο ηνπ ππφ αλάιπζε 

δαλεηδφκελνπ απφ κία βαζκίδα ζε κηα άιιε. Σέηνηα δεδνκέλα παξέρνληαη απφ ηνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο φπσο ε Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com) θαη είλαη  

ηεο κνξθήο ηνπ πίλαθα 2. ε έλα ηέηνην πίλαθα θαίλεηαη ε πηζαλφηεηα κεηάβαζεο ελφο 

δαλεηδφκελνπ απφ κία βαζκίδα ζε κηα άιιε πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία. 

 

Πίνακαρ 2: Πίνακαρ μεηάβαζηρ: Πιθανόηηηερ μεηάβαζηρ από μία πιζηυηική βαθμίδα ζε άλλη για 

πεπίοδο ενόρ έηοςρ 

Αξρηθή Βαζκίδα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ (%) 

http://www.standardandpoors.com/
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βαζκίδα   AAA       AA            A          BBB          BB            B          CCC      Default 

AAA 90,81 8,33 0,68 0,06 0,12 0 0 0 

AA 0,70 90,65 7,79 0,64 0,06 0,14 0,02 0 

A 0,09 2,27 91,05 5,52 0,74 0,26 0,01 0,06 

BBB 0,02 0,33 5,95 86,93 5,30 1,17 0,12 0,18 

BB 0,03 0,14 0,67 7,73 80,53 8,84 1,00 1,06 

B 0 0,11 0,24 0,43 6,48 83,46 4,07 5,20 

CCC 0,22 0 0,22 1,30 2,38 11,24 64,86 19,79 

Πηγή: Standard & Poor’s Credit week (1996) 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν κηαο 

επηρείξεζεο κε αξρηθή αμηνιφγεζε ΒΒΒ. ηνλ πίλαθα 3 δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά νη 

πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ηνπ δαλεηδφκελνπ απφ απηήλ ηελ βαζκίδα ζε φιεο ηηο ππφινηπεο 

γηα ρξνληθφ νξίδνληα ελφο έηνπο. 

 

Πίνακαρ 3: Πιθανόηηηερ μεηάβαζηρ μιαρ BBB επισείπηζηρ ζηιρ άλλερ βαθμίδερ ζε πεπίοδο ενόρ 

έηοςρ 

Βαζκίδα ζην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ 

Πηζαλφηεηα (%) 

AAA 0,02 

AA 0,33 

A 5,95 

BBB 86,93 

BB 5,30 

B 1,17 

CCC 0,12 

Default - Αζέηεζε 0,18 

Πηγή: CreditMetrics – Technical Document, JP Morgan, 1997 

 

Έζησ επίζεο, φηη ν δαλεηδφκελνο έρεη εθδψζεη έλα νκνινγηαθφ δάλεην νλνκαζηηθήο 

αμίαο $100 εθ. δηάξθεηαο πέληε εηψλ θαη ζηαζεξφ εηήζην επηηφθην 6%. Πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ε επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη πηζαλέο ππνβαζκίζεηο ή αλαβαζκίζεηο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δαλεηδφκελνπ ζηα απαηηνχκελα αζθάιηζηξα πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ (credit risk spreads ή premiums) ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ απνκέλνπλ θαη 
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επνκέλσο ηεο παξνχζαο αγνξαίαο αμίαο ηνπ δαλείνπ (Saunders & Allen 2002). ε 

πεξίπησζε ππνβάζκηζεο ηα αζθάιηζηξα ζα απμεζνχλ θαη ε αμία ηνπ δαλείνπ γηα ηνλ 

θάηνρφ ηνπ (ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα) ζα κεησζεί θαη ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζε 

πεξίπησζε αλαβάζκηζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ νκνιφγνπ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4 θαη πξνθχπηνπλ 

απφ ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ δίρσο θίλδπλν θαη (forward zero rates) θαη ηνπ εηήζηνπ 

αζθαιίζηξνπ θηλδχλνπ (annual credit spread).  

 

Πίνακαρ 4: Πποθεζμιακά επιηόκια δίσυρ κίνδςνο ενόρ έηοςρ ζςν αζθάλιζηπα κινδύνος για κάθε 

βαθμίδα (%) 

Βαζκίδα Έηνο 1 Έηνο 2 Έηνο 3 Έηνο 4 

AAA 3,60 4,17 4,73 5,12 

AA 3,65 4,22 4,78 5,17 

A 3,72 4,32 4,93 5,32 

BBB 4,10 4,67 5,25 5,63 

BB 5,55 6,02 6,78 7,27 

B 6,05 7,02 8,03 8,52 

CCC 15,05 15,02 14,03 13,52 

Πηγή: CreditMetrics – Technical Document, JP Morgan, 1997 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 4 πξνθχπηεη φηη ηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ παξνπζηάδνπλ 

απμεηηθή ηάζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηα νκφινγα πνπ αλήθνπλ ζηηο πςειέο 

βαζκίδεο, ελψ ην αληίζηξνθν ζπκβαίλεη γηα ηελ βαζκίδα CCC, θάηη πνπ δίλεηαη 

γξαθηθά ζην ζρήκα 4 
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Δικόνα 4. Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηυν αζθαλίζηπυν κινδύνος ζε ζσέζη με ηο 

σπόνο 

 

Αθνχ είλαη γλσζηά ηα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα, είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί ε 

παξνχζα αμία ηνπ δαλείνπ κε ηνλ εμήο ηχπν 3.1 

4
44
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srsrsrs
P    (3.1) 

φπνπ P ε παξνχζα αμία ηνπ νκνιφγνπ, ri ην επηηφθην δίρσο θίλδπλν θαη si ην εηήζην 

αζθάιηζηξν θηλδχλνπ. Άξα, ζεσξψληαο φηη ε κεηαβνιή ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ δαλεηδφκελνπ ζπλέβε ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ, ε αμία ηνπ νκνιφγνπ ζα 

ηζνχηαη κε ηνλ δεδνπιεπκέλν ηφθν ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη ηελ παξνχζα αμία ησλ ηφθσλ 

ησλ επφκελσλ ηεζζάξσλ εηψλ ζπλ απηήλ ηεο νλνκαζηηθήο αμία ηνπ. Δπνκέλσο, είλαη 

δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί ε παξνχζα αμία ηνπ νκνιφγνπ γηα θάζε πηζαλή κεηάβαζε απφ 

ηελ βαζκίδα ΒΒΒ ζηηο άιιεο, ήηνη, γηα κεηάβαζε ζηελ βαζκίδα Α ε αμία ζα είλαη  

 

66,108$
)0532,1(

106

)0493,1(

6

)0432,1(

6

)0372,1(

6
6

432
P  εθ. (3.2) 

Γειαδή, ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη κε δεδνκέλε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

δαλεηδφκελνπ ζηελ βαζκίδα Α, ε ινγηζηηθή αμία ησλ $ 100 εθ. ζα ηζνχηαη κε αγνξαία 

αμία $ 108,66 εθ. Παξνκνίσο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί έλαο πίλαθαο (πίλαθαο 5) πνπ λα 

πεξηέρεη ηελ παξνχζα αμία ηνπ δαλείνπ γηα θάζε πηζαλή κεηαθίλεζε απφ ηελ βαζκίδα 

ΒΒΒ. 

 

Πίνακαρ 5: Παπούζα αξία ηος ομολόγος για κάθε βαθμίδα 

Βαζκίδα (ηέινο 1
νπ

 

ρξφλνπ) 

Αμία (εθ.) 

AAA $109,37 

AA 109,19 

A 108,66 

BBB 107,55 

BB 102,02 

B 98,10 

CCC 83,64 

Default (αζέηεζε) 51,13 
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Έρνληαο ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα απνκέλεη ν ππνινγηζκφο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

αμίαο ηνπ νκνιφγνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ δαλεηδφκελνπ. Απηφ γίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6 παξαθάησ. ηελ ζηήιε 1 δίλνληαη νη 

βαζκίδεο πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο, ζηελ ζηήιε 2 ε πηζαλφηεηα λα αλήθεη ζηελ 

εθάζηνηε βαζκίδα ε επηρείξεζε, ζηελ ηξίηε ζηήιε ε παξνχζα αμία ηνπ νκνιφγνπ γηα 

θάζε βαζκίδα, ζηελ ζηήιε 4 ε ζηαζκηζκέλε κε βάζε ηηο πηζαλφηεηεο αμία, ζηελ πέκπηε 

ζηήιε δίλεηαη ε δηαθνξά ηεο παξνχζαο αμίαο απφ ηνλ κέζν κ (είλαη ην άζξνηζκα ηεο 

ζηήιεο 4) θαη ηέινο ζηελ ζηήιε 6 ππνινγίδεηαη ε δηαθχκαλζε ηνπ δαλείνπ. 

 

Πίνακαρ 6: Τπολογιζμόρ ηηρ μεηαβληηόηηηαρ ηηρ αξίαρ ηος ομολόγος 

Βαζκίδα 

(ηέινο 

έηνπο) 

(1) 

Πηζαλφηεηα 

(%)             

                   

(2) 

Παξνχζα 

αμία 

νκνιφγνπ ($) 

(3) 

ηαζκηζκέλε 

αμία ($) 

          

(4=2*3) 

Γηαθνξά 

αμίαο απφ ηνλ 

κέζν ($) 

(5=3-κ) 

ηαζκηζκέλε 

δηαθνξά (ζην 

ηεηξάγσλν) 

(6=2*5
2
) 

AAA 0,02 109,37 0,02 2,28 0,0010 

AA 0,33 109,19 0,36 2,10 0,0146 

A 5,95 108,66 6,47 1,57 0,1471 

BBB 86,93 107,55 93,49 0,46 0,1856 

BB 5,30 102,02 5,41 -5,07 1,3612 

B 1,17 98,1 1,15 -8,99 0,9452 

CCC 0,12 83,64 0,10 -23,45 0,6598 

Default 0,18 51,13 0,09 -55,96 5,6363 

                                                Μέζε ηηκή          κ=$107,09            δηαθχκαλζε = 8,9508 

 

Δπνκέλσο, ππνζέηνληαο φηη ε αμία ηνπ νκνιφγνπ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή, ε 

δηαθχκαλζή ηεο ζα είλαη $8,9508 εθ. θαη ε ηππηθή ηεο απφθιηζε ζ = $2,99 εθ. κε κέζν 

$107,09 εθ. Έηζη, γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% ε αμία ζε θίλδπλν ηνπ νκνιφγνπ 

είλαη 5% VaR = 1,65 × ζ = 1,65 × 2,99 = $4,93 εθ., φπνπ 1,65 είλαη ν ζπληειεζηήο 

ππνινγηζκνχ ηνπ κήθνπο ηεο νπξάο ηεο θαηαλνκήο (JP Morgan, 1997). Με ηνλ ίδην 

ηξφπν ππνινγίδεηαη θαη ε αμία ζε θίλδπλν γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99%, δειαδή 1% 

VaR = 2,33 × ζ = 2,33 × 2,99 = $6,97 εθ. Γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηαλνκή, ηα 

δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο ππνινγίδνληαη θαηά πξνζέγγηζε κε βάζε ηηο αζξνηζηηθέο 

πηζαλφηεηεο. Έηζη, ε 5% VaR πξνζεγγίδεηαη κε 6,77% (είλαη ην άζξνηζκα 5,3% + 

1,17% + 0,12% + 0,18%) θαη απνηειεί ην 98,53% ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλνκήο θαη 
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αληηζηνηρεί ζηελ βαζκίδα ΒΒ κε δηαθνξά απφ ην κέζν $107,09 - $102,02 = $5,07. 

Παξνκνίσο, 1,47% VaR = 98,53% ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλνκήο = $107,09 – $98,10 = 

$8,99 θαη 1% VaR = 99% ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλνκήο = $107,09 - $92,29 = $14,80 

(Saunders & Allen 2002). 

 Ζ παξαπάλσ εθαξκνγή απνηειεί παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν 

ελφο νκνιφγνπ. Με παξαπιήζην ηξφπν θαη κεζνδνινγία είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί θαη 

ε VaR ελφο ραξηνθπιαθίνπ νκνιφγσλ, φπσο αλαιχνπλ νη Crouhy et al. (2000) θαη νη 

Goupton et al. (1997). 

 

3.3 Conditional Value at Risk 

  

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη κηα επηπιένλ έλλνηα ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, απηή ηεο 

Conditional Value at Risk. Δλψ ε αμία ζε θίλδπλν κηαο κεηνρήο ή ελφο νκνιφγνπ κεηξά 

ηελ πηζαλή δεκία ηνπο γηα έλα δεδνκέλν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο θαη έλα ρξνληθφ 

νξίδνληα φπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 3.1, ε CVaR κεηξά ηελ πνζφηεηα ησλ 

αθξαίσλ δεκηψλ πέξα απφ ηελ VaR (Anderson, Mausser, Rosen, Uryasev, 2001). 

 Κάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο VaR πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε CVaR 

είλαη απηά ηεο ππνπξνζζεηηθφηεηαο θαη ηεο θπξηφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο VaR 

είλαη ζσζηά κφλν φζνλ αθνξά ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη ε ηηκή ηεο πνπ πξνθχπηεη 

γηα έλα ζπλδπαζκφ δχν ραξηνθπιαθίσλ κπνξεί λα είλαη πςειφηεξε απφ ην άζξνηζκα 

ηνπ θηλδχλνπ ησλ δχν απηψλ ραξηνθπιαθίσλ. Αθφκε, παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηελ 

βειηηζηνπνίεζε φηαλ γίλεηαη αλάιπζε βαζηζκέλε ζε ζελάξηα. 

 Οη Powell θαη Allen (2009) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ κεζνδνινγία CVaR ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην κνληέιν ηνπ Merton γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο κέρξη ηελ 

αζέηεζε (Distance to Default – DD) ην νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 

2.5. Ζ έξεπλά ηνπο αθνξά δεδνκέλα επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο 

Απζηξαιίαο θαη γηα ρξνληθή πεξίνδν 7 εηψλ πξηλ ην 2007 ζε ζχγθξηζε κε ην 2007 θαη 

2008, ρξνληέο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Τπνινγίδνπλ ηελ CVaR ησλ κεηνρψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ελζσκαηψλνπλ απηή ηελ αμία ζην δνκεκέλν 

κνληέιν ηνπ Merton κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ηεο Conditional PD, ηεο πηζαλφηεηαο 

αζέηεζεο βαζηζκέλε ζηνλ αθξαίν θίλδπλν πνπ ππνινγίδεη ε CVaR.  
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 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηξνπνπνηνχλ ηνλ ηχπν 2.3 ψζηε λα πεξηιακβάλεη ην 

ρεηξφηεξν 5% ησλ απνδφζεσλ, δειαδή ε ηππηθή απφθιηζε ησλ απνδφζεσλ μεπεξλά ηελ 

ηππηθή απφθιηζε ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο 95%. Τπνινγίδεηαη δειαδή ε conditional 

ηππηθή απφθιηζε (CStdev) θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηχπν 2.3 ζηε ζέζε ηνπ ζ, 

ήηνη 

 
TCStdev

TXV
CDD

V

Vt )2/()/ln( 2

 (3.3) 

θαη 

)( CDDNCPD   (3.4) 

  

 Καηαιήγνπλ φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαιχζεθαλ παξνπζηάδνπλ αχμεζε 

ηεο CVaR θαη παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο απφζηαζεο κέρξη ηελ αζέηεζε (Distance to 

Default – DD). Αθφκε, ππήξμε κηα ελαιιαγή ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ηε έλλνηα φηη δηαθνξεηηθνί θιάδνη είραλ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν πξηλ 

ηελ θξίζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

πκπεξαζκαηηθά, νη κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαιχπηνπλ έλα 

κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ, απφ ηηο απιέο θαη παξαδνζηαθέο κέρξη ηηο λέεο, πνζνηηθέο 

κεζνδνινγίεο. Δπίζεο, αξθεηέο απφ απηέο είλαη αιιεινζπλδεδεκέλεο κε ηελ έλλνηα φηη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο κηαο απνηεινχλ δεδνκέλα εηζξνψλ ζε κηα άιιε (παξάδεηγκα 

απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο). 

 Γεληθά, νη παξαδνζηαθέο κεζνδνινγίεο, φπσο ηα εκπεηξηθά ζπζηήκαηα θαη ηα 

ζπζηήκαηα πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο, είλαη πην απιέο, πην πξνζηηέο θαη επθνιφηεξα 

εθαξκφζηκεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, έρνπλ κηθξφηεξν 

θφζηνο θαη απαηηνχλ ιηγφηεξν ρξφλν. Χζηφζν, ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκέλε 

ρξήζε, απαηηνχλ ζπρλά αλαζρεδηαζκφ δελ είλαη αξθεηά επέιηθηα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην κνληέιν z-score ηνπ Altman. Πάλησο, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο εμέιημεο εάλ 

ζπλδπαζηνχλ κε λέεο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο ηα νπνία έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ππνινγίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο (PD) βαζηζκέλα ζε λεπξσληθά δίθηπα ή ζε 

γελεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ.  

 Σα λεπξσληθά δίθηπα απφ ηελ πιεπξά ηνπο είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε 

κεζνδνινγία, απαηηνχλ ιίγεο ππνζέζεηο, είλαη αθξηβή, απνηειεζκαηηθά, απνδνηηθά θαη 

εχθνια πξνζαξκφζηκα. Έρνπλ αθφκε ην πιενλέθηεκα ηεο κε γξακκηθφηεηαο, θάηη πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο αμίαο ησλ πηζηψζεσλ θαη έηζη ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ. Σα 

απνηειέζκαηά ηνπο πάλησο δελ είλαη εχθνια θαηαλνεηά θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ρξήδεη 

βειηίσζεο. 

 Σν κνληέιν ηνπ Merton απφ ηελ άιιε, ζηεξίδεηαη ζε αξθεηέο ππνζέζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ αμία θαη ηελ δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ρξένπο, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά 

δχζθνια εθαξκφζηκν ζηελ πξάμε. Απνηειεί φκσο κηα πνιχ θαιή κέζνδν θαζεκεξηλήο 

απνηίκεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνζνηηθνπνίεζεο ηεο 

ηξέρνπζαο αμίαο ελφο δαλείνπ ή νκνιφγνπ θαη ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ 

θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, κε ην κνληέιν EDF είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηεο 

απφζηαζεο κέρξη ηελ αζέηεζε (DD). Δίλαη κηα απνηειεζκαηηθή κεζνδνινγία 

δηαρσξηζκνχ ησλ δαλεηδφκελσλ ζε θαιήο θαη θαθήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο 

θαη πξφβιεςεο ησλ πηζησηηθψλ αζεηήζεσλ αθνχ κπνξεί λα πξνβιέπεη ηθαλνπνηεηηθά ην 
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ζπλνιηθφ ηνπο επίπεδν. Σέινο, παξέρεη ζήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο κεξηθά ρξφληα 

πξηλ απηέο ζπκβνχλ θαη νη πξνβιεπφκελεο αζεηήζεηο ζπκβαδίδνπλ ζρεηηθψο κε ηηο 

πξαγκαηηθέο. Έλα κεηνλέθηεκά ηεο σζηφζν είλαη φηη επεξεάδεηαη απφ ηνλ ζπζηεκηθφ 

θίλδπλν. 

  Σέινο, ε εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε βάζε ηελ αμία ζε θίλδπλν 

(VaR) θαη ηελ Conditional VaR έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ππνινγίδεη ηηο κεηαβνιέο ζηελ 

αμία ελφο νκνιφγνπ ή ελφο ραξηνθπιαθίνπ νκνιφγσλ φρη κφλν ζε πεξίπησζε αζέηεζεο 

αιιά γηα θάζε κεηαβνιή ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ελφο δαλεηδφκελνπ. Βαζίδεηαη 

επίζεο ζε ιηγφηεξεο ππνζέζεηο ζε ζρέζε κε ην κνληέιν ηνπ Merton θαη ρξεζηκνπνηεί 

πιεξνθνξίεο απφ ηα ζπζηήκαηα πηζησηηθψλ δηαβαζκίζεσλ σο εηζξνή. Γίλεη γεληθά κηα 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ζε θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα γηα 

δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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