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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία περικλείει την επιστηµονική περιοχή της αντιστάθµισης 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και την αναλυτική παρουσίαση των εργαλείων της, τα 

παράγωγα. Το παρόν πόνηµα αποσκοπεί στη διεξαγωγή πολύτιµων συµπερασµάτων για τη 

χρησιµότητα και την αποτελεσµατικότητα των παραγώγων στην καθηµερινή λειτουργία των 

επιχειρήσεων.  

Στόχος της διπλωµατικής είναι να λειτουργήσει ως συµβουλευτικό εγχειρίδιο ,ώστε 

να βοηθήσει τους ανθρώπους που ξεκινούν την ενασχόλησή τους µε την αντιστάθµιση 

κινδύνου. Οι έννοιες που αναλύονται στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά και όσο το 

δυνατόν απλούστερα, ώστε το κείµενο να είναι κατανοητό ακόµη και σε µελετητές που δεν 

έχουν έρθει ξανά σε επαφή µε το αντικείµενο.  

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι να κάνει τον µελετητή της, µετά από 

προσεκτική ανάγνωσή, να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη των παραγώγων που 

υπάρχουν στην χρηµατοπιστωτική αγορά καθώς και τις χρήσεις αυτών. Να αποτελέσει 
δηλαδή, ένα χρήσιµο εγχειρίδιο το οποίο να µπορεί να το συµβουλεύεται σε κάθε απορία που 

του προκύπτει σχετικά µε το παρόν επιστηµονικό πεδίο. 

Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση αυτής της επιστηµονικής περιοχής παρατέθηκαν 

στο κλείσιµο της παρούσης εργασίας συνοπτικά κάποια παραδείγµατα λογιστικής 

απεικόνισης της αντιστάθµισης. 
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Κεφάλαιο 1
Ο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 
Πολλά έχουν ειπωθεί για την αγορά των παραγώγων σε αρκετά ακαδηµαϊκά συγγράµµατα 

και επώνυµα οικονοµικά έντυπα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί προσπαθούν να αξιολογήσουν 

τη νέα αγορά σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστηµα και χωρίς να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις 

στα προϊόντα αυτά. Ο λόγος που κάνανε την εµφάνισή τους τα παράγωγα ήταν καθαρά για 

την αντιστάθµιση των απρόβλεπτων κινδύνων σε επενδύσεις χαρτοφυλακίων. Αρκετοί 
επενδυτές σήµερα τείνουν να συνδέουν τα παράγωγα µε την κερδοσκοπία. Η µεγάλη 

χρησιµότητά τους στο χρηµατοοικονοµικό κόσµο είναι η εναλλακτική λύση που προσφέρουν 

ως επενδυτικά οχήµατα, ώστε να χρησιµοποιηθούν είτε για τη µόχλευση που παρέχουν είτε 

για να ασφαλίσουν τις επενδύσεις χαρτοφυλακίων που µπορεί να περιέχουν όχι µόνον 

µετοχές αλλά και αγαθά. 

Τα παράγωγα είναι ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν που εντάσσεται στις τεχνικές 

διαχείρισης κινδύνου των σύγχρονων εταιριών. Παρότι δεν αποτελούν καινούριο προϊόν, µιας 

και παρόµοιοι µηχανισµοί απαντώνται ακόµα και στα αρχαία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες 

παρατηρείται έξαρση της χρήσης τους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ρευστό και 
δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν και να 

αναπτυχθούν οι σύγχρονες εταιρίες.  

Η δοµή της διπλωµατικής εργασίας αποτελείται από τρία κεφάλαια που το καθένα 

έχει τη δική του βαρύτητα στη κατανόηση των επιστηµονικών όρων µε τους οποίους 

καταπιάνεται. 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια ιστορική αναδροµή των παραγώγων µε 

σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει και να γνωρίσει συνοπτικά τα παράγωγα 

και την προέλευσή τους. Στη συνέχεια αναλύονται και επεξηγούνται  οι έννοιες αυτών των 
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εργαλείων και παρουσιάζονται διεξοδικά οι διάφορες µορφές µε τις οποίες τα συναντάει η 

κάθε επιχείρηση στην καθηµερινότητά της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους επενδυτικούς κινδύνους, που ενέχουν οι 
συναλλαγές, µε αυτά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Κατόπιν παρουσιάζονται τα επενδυτικά 

κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνου όπως ονοµάζονται στα ελληνικά τα <<Hedge Funds>>. 

Επειδή όµως, σκοπός κάθε ανθρώπου που επιχειρεί είναι να µειώσει τον κίνδυνο στον οποίο 

είναι εκτεθειµένος, αναλύονται οι πιο βασικές επενδυτικές στρατηγικές για την αντιστάθµιση 

του. Τέλος, γίνεται µια συνοπτική αναφορά στο φορολογικό πλαίσιο στο οποίο περικλείονται 
τα παράγωγα σήµερα. 

Εν κατακλείδι, το τρίτο κεφάλαιο προσπαθεί να δείξει τους σκοπούς που επιδιώκει 
κανείς µε τη λογιστική της αντιστάθµισης, το περιεχόµενό της και ποιες είναι οι 
προϋποθέσεις της εφαρµογής της. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην 

αποτελεσµατικότητα της, τις σχέσεις που υπάρχουν στην αντιστάθµιση και τους λόγους 

διακοπής της. Κλείνοντας, για την καλύτερη κατανόηση της αντιστάθµισης παρουσιάζονται 
τρία διαφορετικά παραδείγµατα. Τον πρώτο µε την αντιστάθµιση της εύλογης αξίας, το 

δεύτερο µε αυτή των ταµειακών ροών και το τρίτο µε την καθαρή επένδυση σε αλλοδαπή 

οικονοµική µονάδα.    

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 

 

Τα παράγωγα αντίθετα µε την γενική αντίληψη έκαναν την εµφάνιση τους στην εποχή που οι 
Φοίνικες το 3.500 π.Χ. εµπορεύονταν ολόκληρα φορτία πλοίων προθεσµιακά, δηλαδή µε 

προκαθορισµένη τιµή, αλλά και παράδοση στο µέλλον. Στην αρχαία Ελλάδα γύρω στο 330 

π.Χ. ο φιλόσοφος Θαλής,  όπως έγραψε ο Αριστοτέλης στο βιβλίο του <<Πολιτικά>> (βιβλίο 

1 κεφάλαιο 11), χρησιµοποιώντας τη γνώση της αστρολογίας πρόβλεψε µία ανθηρή 

συγκοµιδή ελιάς για την επόµενη άνοιξη. Υπήρχε µεγάλη προσφορά στην αγορά για 

ελαιοτριβεία το χειµώνα. Ο Θαλής εκµεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό µιας και ο ανταγωνισµός 

δεν υπήρχε καν το χειµώνα και διαπραγµατεύτηκε τις τιµές των ελαιοτριβείων 

προκαταβάλλοντας ένα µικρό ποσό για την επιλογή (option) να χρησιµοποιήσει τα 

ελαιοτριβεία την άνοιξη. Η πρόβλεψή του ήταν σωστή και την εποχή της άνοιξης η 

συγκοµιδή ήταν τεράστια µε αποτέλεσµα η ζήτηση για τα ελαιοτριβεία να φτάσει στο 

αποκορύφωµα δίνοντας στο Θαλή τη δυνατότητα να ενοικιάσει τα ελαιοτριβεία σε πολύ 

µεγαλύτερες τιµές από αυτές που ο ίδιος τα είχε κλείσει. 
Η πρώτη απόπειρα οργανωµένης διαπραγµάτευσης τέτοιων προϊόντων στη σύγχρονη  

εποχή έγινε το 1636 στην Ολλανδία κατά την εποχή της τρέλας της τουλίπας. Οι παραγωγοί 
και οι αγοραστές κλείνανε συµφωνίες µε προκαταβολές µε σκοπό να αγοράσουν και να 

πωλήσουν σε µελλοντική ηµεροµηνία συγκεκριµένους τύπους τουλίπας προκειµένου να 

αντισταθµίσουν (hedge) το κίνδυνό τους στη περίπτωση που η συγκοµιδή ήταν φτωχή. Οι 
αγοραστές τουλιπών αγόραζαν δικαιώµατα αγοράς (call options), το δικαίωµα δηλαδή να 

αγοράσουν τουλίπες σε µία συγκεκριµένη τιµή σε µία προκαθορισµένη µελλοντική 

ηµεροµηνία για να ασφαλίσουν τις θέσεις τους εάν οι τιµές στην αγορά αυξάνονταν 

σηµαντικά  και οι παραγωγοί αγόραζαν δικαιώµατα πώλησης (put options), το δικαίωµα 

δηλαδή να πουλήσουν τη συγκοµιδή τους σε µία συγκεκριµένη τιµή σε µία προκαθορισµένη 

µελλοντική ηµεροµηνία για να είναι ασφαλισµένοι σε περίπτωση που οι τιµές µειωνόταν 

σηµαντικά.  

Τα παράγωγα ξαναεµφανίστηκαν στην Αγγλία πενήντα χρόνια µετά. Το 1711 η 

εταιρία της Νότιας Θάλασσας απέκτησε το µονοπώλιο στο εµπόριο µε αντάλλαγµα να 

ξεπληρώσει οφειλές του κράτους προς τρίτους. Η µετοχή της εταιρίας της Νότιας Θάλασσας 
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είχε ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά παράγωγα στη µετοχή της, δίνοντας έτσι το δικαίωµα 

στους επενδυτές να αγοράσουν ή να πουλήσουν µετοχές της εταιρίας σε προκαθορισµένες 

τιµές σε µελλοντικές ηµεροµηνίες. Όταν η µετοχή τσακίστηκε απότοµα, πολλοί κερδοσκόποι 
δεν µπορούσαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Το αποτέλεσµα ήταν οι συναλλαγές 

στα παράγωγα να θεωρηθούν παράνοµες. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής µετά τη δηµιουργία του New York Stock 

Exchange το 1790, οι επενδυτές είχαν την ανάγκη της ύπαρξης ενός οργανωµένου 

χρηµατιστηρίου παραγώγων. Οι χρηµατιστηριακές εταιρίες της Wall Street προκειµένου να 

αποφύγουν τις δυσάρεστες εκπλήξεις που δηµιουργήθηκαν στην Ευρώπη, δηµοσίευσαν 

προτάσεις πάνω στις συναλλαγές παραγώγων για το ευρύ επενδυτικό κοινό. Στις αρχές του 

1900 τα παράγωγα συναλλασσόταν µεταξύ των ενδιαφεροµένων αντισυµβαλλοµένων over 

the counter δηλαδή όχι στο πάτωµα συγκεκριµένου χρηµατιστηρίου, αλλά σε ένα 

οργανωµένο δίκτυο µεγάλων επενδυτών.   

Το 1929 µετά το ιστορικό κραχ το κογκρέσο στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 

αποφάσισε να δηµιουργήσει ένα σώµα που να επιβλέπει τη διαφάνεια των συναλλαγών στην 

αγορά. Έτσι δηµιουργήθηκε το SEC (Securities Exchange Commission) η λεγόµενη Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς στις ΗΠΑ. 

Από τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 1959 µέχρι τον Απρίλη του 1973 που δηµιουργήθηκε 

το χρηµατιστήριο στο Σικάγο το CBOE (Chicago Board Options Exchange), οι συναλλαγές 

στα παράγωγα λαµβάνανε µέρος µόνον over  the counter. Σε καθηµερινή βάση ένας put/call 

dealer διαφήµιζε κάθε πρωί στη Wall Street Journal τα συµβόλαια εκείνα που είχαν 

ενδιαφέρον. Έτσι ο ενδιαφερόµενος επενδυτής τηλεφωνούσε τον συγκεκριµένο put/call 

dealer. 

Βλέποντας τα άλλα χρηµατιστήρια την επιτυχία του CBOE δεν θέλησαν να χάσουν 

την ευκαιρία της νέας αυτής αγοράς και έτσι χρηµατιστήρια όπως το Philadelphia Stock 

Exchange, το American Stock Exchange, το New York Stock Exchange, το Pacific Stock 

Exchange, του Montreal, του Sydney και του Toronto ξεκίνησαν τις συναλλαγές στα 

παράγωγα.  

Το 1983 εµφανίστηκαν και τα παράγωγα πάνω σε δείκτες µε πρώτο τον Standard & 

Poor’s 100. Στη συνέχεια εισήχθησαν παράγωγα πάνω στα οµόλογα στα νοµίσµατα και στα 

επιτόκια. 
20 
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Κεφάλαιο 2
ο
 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. 

 

 
Με την εµφάνιση των παραγώγων έχουν γίνει πολλές µελέτες εκτός από την Ελλάδα και σε 

διάφορες χώρες του εξωτερικού, όσον αφορά στο πως µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

εργαλεία αντιστάθµισης κινδύνου. Στη συνέχεια ακολουθούν µερικά παραδείγµατα τέτοιων 

µελετών, που µε τα αποτελέσµατά τους έχουν συµβάλει στο να κατανοήσουµε τον τρόπο µε 

τον οποίο λειτουργούν και ελέγχονται σήµερα αλλά και τι αλλαγές  έχουν πραγµατοποιηθεί 
µε το πέρασµα του χρόνου.     

1)Οι Fok, Carroll και Chiou τον Ιούνιο του 1998 διαπίστωσαν ότι παρά το γεγονός ότι 
ο πρωταρχικός σκοπός της αντιστάθµισης είναι η µείωση της αστάθειας των κερδών, αύτη 

µπορεί να αυξήσει και την αξία της επιχείρησης. Με τη χρήση  δηµοσιευµένων δεδοµένων 

διαπίστωσαν ότι η αντιστάθµιση µπορεί να µειώσει την πιθανότητα οικονοµικής δυσχέρειας, 

τα έξοδα των δανείων και το κόστος διαχείρισης του µετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο, δεν 

µπόρεσαν να επαληθεύσουν την υπόθεση ότι η αντιστάθµιση αυξάνει την αξία της 

επιχείρησης µε  τη µείωση της αναµενόµενης φορολόγησής της. Επιπρόσθετα, πρότειναν ότι 
η µορφή ιδιοκτησίας της επιχείρησης µπορεί να επηρεάσει το σκοπό της αντιστάθµισης. 

∆ιαπίστωσαν ότι οι µεγάλες εταιρίες έχουν ισχυρότερη τάση στην αντιστάθµιση κινδύνων. Οι 
εταιρίες που το µεγαλύτερο ποσοστό της αξίας τους προκύπτει από ευκαιρίες ανάπτυξης είναι 
πιθανό να προβούν σε αντιστάθµιση. Επίσης το µετατρέψιµο χρέος π.χ. οµόλογα, µπορεί να 

λειτουργήσει ως υποκατάστατο αντιστάθµισης. Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν µια  

ψευδοµεταβλητή για πολυεθνικές εταιρίες, η οποία λειτούργησε ως υποκατάστατο της  

λειτουργικής αντιστάθµισης και διαπίστωσαν ότι η λειτουργική αντιστάθµιση και τα 

παράγωγα αντιστάθµισης είναι συµπληρωµατικά και όχι υποκατάστατα.
10

   

2) Ο Will το 2002 αναφέρει ότι από κοινού οι αναλυτές και οι οργανισµοί 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο ως ρυθµιστές 

των µη οργανωµένων βιοµηχανιών.  Η κριτική του εξετάζει των αντίκτυπο των νέων 

κανόνων του ∆ΛΠ 39 στα παράγωγα και στην αντιστάθµιση. Το ∆ΛΠ 39 και κυρίως οι 
παράγραφοι 121-165 παρέχουν οδηγίες για το πώς να υπολογίζουν τα παράγωγα και την 

αντιστάθµιση.  Αυτές οι οδηγίες είναι παρόµοιες µε το FAS 133 για τη λογιστική  των 

παραγώγων και την αντιστάθµιση κινδύνου, οι οποίες εκδίδονται από την επιτροπή των 

Αµερικανικών Λογιστικών Προτύπων και εφαρµόζονται για όλες τις εταιρίες των ΗΠΑ 

καθώς και για αλλοδαπές που είναι εγγεγραµµένες στις ΗΠΑ για τα δηµοσιονοµικά έτη που 

αρχίζουν µετά τις 15 Ιουνίου 2000. Η εφαρµογή του ∆ΛΠ 39 έχει επηρεάσει µέχρι στιγµής 

πολύ λίγες εταιρίες. Τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2001, αλλά δεν απαιτείται στις 

περισσότερες επιχειρήσεις της Ε.Ε. πριν από το 2005. Ο Will επικεντρώνεται στο πως οι 
αναλυτές και οι οργανισµοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας έχουν ανταποκριθεί 
στις επιπτώσεις των FAS 133 στα οικονοµικά αποτελέσµατα ορισµένων µεγάλων 

οργανισµών των ΗΠΑ για το 2001. Οι απαντήσεις τους µπορούν να παρέχουν κάποια 

πρόβλεψη για το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος  του ∆ΛΠ 39 στα ίδια κεφάλαια και το 

εισόδηµα των επιχειρήσεων της Ε.Ε. και των άλλων κρατών που τα επόµενα χρόνια θα 

υιοθετήσουν και τα ∆ΛΠ.
12

  

3)Ο Norvald Instefjord το 2004 µε την εργασία του είχε ως στόχο να διερευνήσει κατά 

πόσο οι χρηµατοοικονοµικές καινοτοµίες των πιστωτικών παραγώγων καθιστά τις τράπεζες 

περισσότερο εκτεθειµένες στον πιστωτικό κίνδυνο. Αν και τα πιστωτικά παράγωγα είναι 
σηµαντικά για την αντιστάθµιση και διασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου – και ως εκ τούτου 
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ενδέχεται να βελτιώσει τη διασπορά ενός τέτοιου κινδύνου – µερικοί σχολιαστές εξέφρασαν 

ανησυχίες ότι µπορεί να αποσταθεροποιήσουν τον τραπεζικό τοµέα. Η εργασία του διερευνά 

το θέµα αυτό µε ένα απλό µοντέλο που χρησιµοποιεί το κόστος της οικονοµικής δυσχέρειας. 

Επίσης, εντοπίζει δύο αποτελέσµατα των καινοτόµων πιστωτικών παραγώγων – την ενίσχυση 

της διασποράς των κινδύνων όπως πρότεινε το αντισταθµιστικό επιχείρηµα – αλλά και την 

προσέλκυση περισσότερων κινδύνων. Η τελευταία διαπίστωση αν κατέχει δεσπόζουσα θέση, 

µπορεί να αποσταθεροποιήσει τον τραπεζικό τοµέα. Αυτός ο κρίσιµος παράγοντας, είναι ίσως 

παραδόξως, η ανταγωνιστική φύση των υφιστάµενων αγορών πίστωσης. Καθώς αυτές οι 
αγορές γίνονται πιο ελαστικές αυξάνεται και ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης. Η εργασία έχει 
να κάνει µε θέµατα που συνδέουν τη λειτουργία των τραπεζών µε το περιεχόµενο του 

µοντέλου.
11

 

4)Οι Bartram, Brown και Fehle την άνοιξη του 2009 στο βιβλίο τους αναφέρουν ότι η 

θεωρία προβλέπει ότι οι µη χρηµατοοικονοµικές εταιρίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν 

τα παράγωγα για να µειώσουν τις χρηµατοοικονοµικές δαπάνες, για να συντονίσουν τις 

ταµειακές ροές των επενδύσεών τους ή για να σταµατήσουν τις διαµάχες µεταξύ των 

manager και των ιδιοκτητών. Με τη χρήση µιας νέας βάσης δεδοµένων, διαπιστώνουν ότι τα 

παραδοσιακά tests αυτών των θεωριών έχουν λίγη δύναµη για να εξηγήσουν τους 

καθοριστικούς παράγοντες της χρήσης των παραγώγων από τις εταιρίες. Αντ’ αυτού, 

δείχνουν ότι η χρήση των παραγώγων προσδιορίζεται ενδογενώς µε άλλες οικονοµικές και 
επιχειρηµατικές αποφάσεις, µε διαισθητικούς τρόπους και δεν σχετίζονται µε συγκεκριµένες 

θεωρίες για τις επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου. Έτσι για παράδειγµα, η χρήση παραγώγων 

βοηθά στο να καθοριστεί το επίπεδο και η διάρκεια του χρέους, η µερισµατική πολιτική, τα 

ρευστά διαθέσιµα και τέλος η διεθνής λειτουργία της αντιστάθµισης.
13

  

5) Ο Barton το 2000 εξέτασε τις επιπτώσεις της χρήσης των παραγώγων στα κέρδη 

των managers. Ανέπτυξε ένα µοντέλο µε αυτόµατη επιλογή ταυτόχρονων εξισώσεων που 

αιχµαλωτίζει τα κίνητρα των managers να χρησιµοποιούν τα παράγωγα για τη διαχείριση των 

διακρατούµενων κερδών. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα του µοντέλου από δεδοµένα της 

περιόδου 1994-1996 για 304 επιχειρήσεις του Fortune 500 υποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις 

µε τα µεγαλύτερα χαρτοφυλάκια παραγώγων έχουν χαµηλότερα επίπεδα διακρατούµενων 

κερδών. Τα αποτελέσµατα δείχνουν επίσης ότι οι managers χρησιµοποιούν τα διακρατούµενα 

κέρδη και τα παράγωγα ως υποκατάστατα για την εξοµάλυνση των κερδών, ώστε να µειωθεί 
το κόστος των γραφείων, του φόρου εισοδήµατος, της ασύµµετρης πληροφόρησης και την 

αύξηση της προσωπικής τους περιουσίας.
14

   

6) Οι Broadie και Jain to 2008 στο βιβλίο τους αναφέρουν ότι η µεταβλητότητα είναι 
η βασική µεταβλητή στα µοντέλα αποτίµησης των δικαιωµάτων προαίρεσης και εν γένει για 

τη διαχείριση του κινδύνου. Όπως είναι αναµενόµενο, αυτό έχει οδηγήσει στη διαπίστωση ότι 
η αστάθεια και η αβεβαιότητα είναι ένας σηµαντικός παράγοντας κινδύνου. Η διαπίστωση 

αυτή µε τη σειρά της οδήγησε στη δηµιουργία παραγώγων που συνδέονται µε την αστάθεια  

όπως, οι συµφωνίες ανταλλαγής διακύµανσης, swaps µεταβλητότητας καθώς και options 

διακύµανσης και µεταβλητότητας που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για να βοηθούν στη 

διαχείριση αυτού του κινδύνου. Για να οριστεί η τιµή αυτών των συµβολαίων, είναι 
απαραίτητο  ένα µοντέλο για τη διαδικασία της µεταβλητότητας. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει 
µια πλήρη τιµολόγηση καθώς και τα µοντέλα διαχείρισης του κινδύνου για αυτά τα εργαλεία 

στο πλαίσιο του µοντέλου Heston square root stochastic volatility model, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των εκφράσεων για τα ελληνικά γράµµατα καθώς και µερικών 

νέων για τις παραµέτρους της µεταβλητότητας.
15

         

7) Οι Sinkey και Carter το 1994 εξέτασαν εµπειρικά στοιχεία σχετικά µε τις 

δραστηριότητες αντιστάθµισης κινδύνου και τα παράγωγα των αµερικανικών εµπορικών 

τραπεζών. Επειδή οι τράπεζες χρησιµοποιούν παράγωγα για αντιστάθµιση ή συµφωνίες ή και 
για τα δύο, το πλαίσιο της ανάλυσης περιλαµβάνει σύγχρονες θεωρίες της τραπεζικής και της 



14 

 

αντιστάθµισης. Αν και η αύξηση της χρήσης των παραγώγων από τις τράπεζες είναι 
εκρηκτική, δεν είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο φαινόµενο. Από τις περίπου 11.000 εµπορικές 

τράπεζες, µόνο οι 600 εµπλέκονται σε δραστηριότητες µε παράγωγα. Χρησιµοποιώντας 

descriptive tests και regression analysis (ανάλυση παλινδρόµησης), διαπίστωσαν ότι οι 
χρήστες των παραγώγων δεν έχουν ισχυρή κεφαλαιακή θέση, έχουν µικρότερη περίοδο 

ωρίµανσης, χαµηλά επιτοκιακά περιθώρια και για τη χρηµατοδότηση των περιουσιακών 

στοιχείων χρησιµοποιούν οµόλογα και τραπεζογραµµάτια. Το σηµαντικότερο όλων είναι ότι 
αυτές οι τράπεζες είναι πολύ µεγάλες. Η τελευταία διαπίστωση υποδηλώνει την ύπαρξη 

σηµαντικών φραγµών εισόδου και οικονοµιών κλίµακας ή φάσµατος σχετικά µε τη 

διαθεσιµότητα των πληροφοριών και της τεχνικών θεµάτων.
16

  

8) Οι Siddharth, Coleman και Yuying Li το 2003 διαπίστωσαν ότι τα παράγωγα 

µπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερες αποδόσεις και σε χαµηλότερο κόστος 

χρηµατοδότησης. Επιπλέον τα παράγωγα αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση 

του κινδύνου. Ανέλυσαν το πρόβληµα αντιστάθµισης κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου µε 

παράγωγα  µε βάση την αξία σε κίνδυνο (VAR & CVAR). Απέδειξαν ότι η προσπάθεια για 

βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των παραγώγων επιφέρει µεγάλο κόστος διαχείρισης.  

Επίσης, το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο µπορεί να  έχει χαµηλή απόδοση από ένα µικρό λάθος του 

µοντέλου. Ένα µοντέλο CVAR έχει ανάλογο κόστος, γι’ αυτό και προτείνουν να 

δηµιουργήσουν βέλτιστα χαρτοφυλάκια µε λιγότερα µέσα και µικρότερο διαχειριστικό 

κόστος αλλά µε παρόµοιες προσδοκώµενες αποδόσεις και µικρό συµβιβασµό  στον κίνδυνο. 

Επιπλέον καταδεικνύουν τη σηµασία του ελέγχου των επιδόσεων της αντιστάθµισης έχοντας 

υπόψη κάποιο λάθος του µοντέλου. Τέλος συζητούν θέµατα υπολογιστικής για την επίλυση 

µεγάλων προβληµάτων της CVAR και εξετάζουν µια εξοµαλυντική µέθοδο που λύνει το 

πρόβληµα της βελτιστοποίησης της CVAR περισσότερο από ότι η µέθοδος standard linear 

programming.
17

 

9) Οι Platen και Schweizer το 1998 πρότειναν µια νέα εξήγηση για τις επιπτώσεις του 

smile και του skewness στις τεκµαρτές µεταβλητότητες. Ξεκίνησαν από µια µικροοικονοµική 

προσέγγιση της ισορροπίας και ανέπτυξαν ένα µοντέλο διάχυσης για τις τιµές των µετοχών 

και µιας τεχνικής ζήτησης που προκαλείται από τις στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου. 

Αυτό οδηγεί σε µια ενδογενή στοχαστική µεταβλητή που καθορίζεται από τη συµπεριφορά 

των εµπορικών πρακτόρων. Με τη χρήση αριθµητικών µεθόδων για διαφορικές στοχαστικές 

εξισώσεις, τεκµηρίωσαν ποσοτικά την ιδέα ότι οι στρεβλώσεις στις τιµές των options 

µπορούν να προκληθούν από ανεπιθύµητες αντιδράσεις των στρατηγικών αντιστάθµισης.
18
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Κεφάλαιο 3
Ο 

 

 

3.1 H ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 
Στην Ελληνική αγορά τα παράγωγα γίνανε γνωστά µετά το 1997 µε τη δηµιουργία του 

Χρηµατιστήριου Παραγώγων Αθηνών (Νόµος 2533/97). Το πρώτο παράγωγο που 

δηµιουργήθηκε ήταν το Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/20 που άρχισε να 

διαπραγµατεύεται στις 27 Αυγούστου 1999. Στις 14 Ιανουαρίου 2000 έκανε την πρεµιέρα του 

το Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δεκαετές οµόλογο. Μετά την επιτυχία και των 

δύο παραπάνω ακολούθησε και το Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον δείκτη 

FTSE/40 στις 28 Ιανουαρίου του 2000. Το Σεπτέµβριο του 2000 το πρώτο ∆ικαίωµα 

Προαίρεσης (Option) έκανε την εµφάνισή του στο δείκτη FTSE/20 ενώ τον Ιούνιο του 2001 

ακολούθησε το ∆ικαίωµα Προαίρεσης στο Mid 40. 

Το Νοέµβριο του 2001εισήχθησαν τα Μετοχικά Συµβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης στις µετοχές του ΟΤΕ, Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, 3Ε και τότε Panafon 

(σηµερινή Vodafone). Τον Απρίλιο του 2002 ακολούθησαν τα µετοχικά ΣΜΕ στις Alpha 

Bank και Intracom. 

Στις 17 Ιουλίου 2002 πραγµατοποιήθηκαν οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. και Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε., στις 

οποίες εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης των δύο εταιριών καθώς και η τροποποίηση του 

καταστατικού της εταιρίας Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. Η επωνυµία της νέας 

εταιρίας θα είναι Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Η συγχώνευση των δύο χρηµατιστηρίων 

συνδέεται µε τις ενέργειες περαιτέρω ορθολογικοποίησης του οµίλου της εταιρίας Ελληνικά 

Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών (ΕΧΑΕ), η οποία ελέγχει κατά 100% και τις δύο εταιρίες. 

Η συγχώνευση Χ.Α.Α και Χ.Π.Α. εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής που 

διαµορφώνεται και η οποία οδηγεί στη συνένωση των αγορών αξιών και παραγώγων. Σκοπός 

της νέας εταιρίας Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. θα είναι η οργάνωση, υποστήριξη και 
παρακολούθηση των συναλλαγών επί κινητών αξιών, παράγωγων προϊόντων και λοιπών 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και η 

προστασία του επενδυτικού κοινού, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.  

Με τη Γενική Συνέλευση του Χ.Π.Α. που πραγµατοποιήθηκε στις 17-07-2002 

αποφασίσθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση του «Χρηµατιστηρίου Παραγώγων Αθηνών 

Α.Ε.» από το «Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.». Οι διαδικασίες της συγχώνευσης 

ολοκληρώθηκαν και τυπικά µε την υπ’αριθµ. Κ2-10999/30-08-02 απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και η επωνυµία της νέας εταιρίας είναι «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.». 

Έτσι, στις 31 Αυγούστου 2002 το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και το Χρηµατιστήριο 

Παραγώγων Αθηνών συγχωνεύτηκαν µε την νέα επωνυµία Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.
19

  

 

 

3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

 

3.2.1 Ορισµός παραγώγων προϊόντων: 
 

 

Τα παράγωγα είναι χρηµατοοικονοµικά προϊόντα η τιµή των οποίων είναι συνάρτηση 

κάποιου υποκείµενου προϊόντος. Το υποκείµενο προϊόν (underlying asset) αυτό µπορεί να 
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είναι χρηµατοοικονοµικό, εµπορικό ή αγροτικό, όπως µετοχές, οµόλογα, συνάλλαγµα, 

πολύτιµα µέταλλα (χρυσός, ασήµι, πλατίνα κλπ), ορυκτά µέταλλα (χαλκός, σίδηρος, 

κασσίτερος κλπ), πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα όπως 

στάρι, γουρουνοκοιλιές (pork bellies), καλαµπόκι κλπ. 

Τα παράγωγα προϊόντα δηµιουργήθηκαν για να περιορίσουν τους κινδύνους που 

αντιµετωπίζουν οι επενδυτές στις αγορές. Κίνδυνοι όπως της µείωσης ή αύξησης της τιµής 

ενός προϊόντος µπορούν να ελεγχθούν και να περιοριστούν σε πολύ µεγάλο βαθµό µε τη 

χρήση παραγώγων προϊόντων. Ο κίνδυνος αύξησης της τιµής των πρώτων υλών, για 

παράδειγµα, είναι για µια βιοµηχανία ένας µεγάλος "πονοκέφαλος" διότι της καταστρέφει 
όλο το σχεδιασµό της παραγωγής. Μια αύξηση της τιµής του πετρελαίου σε µια 

πετρελαιοβιοµηχανία, των µετάλλων σε µια αυτοκινητοβιοµηχανία κλπ µπορεί να 

δηµιουργήσει πολλά και σηµαντικά προβλήµατα. Επίσης η µεταβολή των ισοτιµιών των 

νοµισµάτων µπορεί να δηµιουργήσει πολύ µεγάλο πρόβληµα σε µια εξαγωγική ή εισαγωγική 

εταιρεία µε καταστροφικές συνέπειες για την επιβίωση της. 

 

 

3.2.2 Τα παράγωγα µε µια γρήγορη ανάγνωση 

 

 
Από 1.1.2001 τα νέα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα στην Ελλάδα (ΟΝΕ, EURO) 

απελευθέρωσαν το συνάλλαγµα και τη µετακίνηση κεφαλαίων σε ευνοϊκότερες 

χρηµατοοικονοµικές αγορές, ως προς την απόδοση και τη φορολογία τους. Κατά τη 

µεταβατική περίοδο, µέχρι το 2002, γίνονταν πλήρεις διακανονισµοί χρηµατοοικονοµικών 

πράξεων µε βάση το EURO και οι κεφαλαιακές αγοραπωλησίες στηρίζονται κυρίως στα 

χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Πρόκειται για χρηµατοπιστωτικά µέσα (συµβόλαια/τίτλοι) 
των οποίων η τιµή προκύπτει έµµεσα (παράγεται) από την τιµή των άλλων υποκειµένων 

µεταβλητών (π.χ. συνάλλαγµα, επιτόκια, δείκτες µετοχών). Είναι γνωστά και ως εξαρτηµένες 

απαιτήσεις, οι οποίες είτε διαπραγµατεύονται σε Χρηµατιστήρια (όπως π.χ. Χρηµατιστήριο 

Παραγώγων Αθηνών – ΧΠΑ), είτε δηµιουργούνται από τις Τράπεζες (Τραπεζικά Παράγωγα 

Προϊόντα), είτε συνδυάζουν αυτές τις λειτουργίες. Τα παράγωγα προϊόντα εφαρµόζουν κατ’ 

αρχήν, το Hedging δηλαδή την τεχνική που αντισταθµίζει τον κίνδυνο για να 

χρησιµοποιηθούν ευρύτερα τόσο ως προϊόντα επενδυτικά και παραγωγής υπεραξίας, όσο και 
ως κερδοσκοπικά προϊόντα.

1
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Η συνοπτική τους εµφάνιση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας 3.1 Είδη παραγώγων. 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

 

∆εσµευτικές 

Συναλλαγές 

(Forwards) 

Άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης (Options) 

 

ΣΜΕ 

(Futures) 

∆ικαιώµατα Αγοράς – ∆Α            ∆ικαιώµατα Πώλησης – ∆Π 

Αγοραστής ∆Α Πωλητής ∆Α   Αγοραστής ∆Π         Πωλητής ∆Π 

(Long call)       (Short call)      (Long put)                  (Short put) 

Τίτλοι Επιλογής (warrants) 

Συνδυασµός   swaps & options (swaptions) 

Άνω - κάτω όρια επιτοκίων (Floors-Ceilings ή Collars) 

 
(OTC) 

Προθ. πράξεις 

συναλλάγµατος 

ΣΜΕ (Futures) 

Ανταλλαγές 

(Swaps) 

Υ
π
οκ
εί
µ
εν

ες
 

Μ
ετ
α
βλ
η
τ

ές
 

Μετοχές, δείκτες µετοχών 

Συνάλλαγµα, Επιτόκια 

Εµπορεύµατα, Οµόλογα 

Πηγή: Τραπεζικές εργασίες και παράγωγα, Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας, 2007, σελ.13. 

 

 

3.2.3 Έννοιες που καθιερώνονται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

 

 

Χρηµατοπιστωτικό µέσο 

 

 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 32 (παράγραφος 11) χρηµατοπιστωτικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που 

δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για µια οικονοµική µονάδα και µια 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο για µια άλλη οικονοµική µονάδα. 

Επίσης σύµφωνα µε το ίδιο πρότυπο(∆.Λ.Π.32 παρ.11) χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που αφορά: 

 

• Ταµειακά διαθέσιµα. 

 

• Συµµετοχικό τίτλο άλλης οικονοµικής µονάδας. 

 

• Συµβατικό δικαίωµα για παραλαβή µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου από µια άλλη οικονοµική µονάδα ή για την ανταλλαγή 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
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µε µια άλλη οικονοµική µονάδα µε όρους δυνητικά ευνοϊκούς για την οικονοµική 

µονάδα. 

 

• Συµβόλαιο που µπορεί να διακανονιστεί µε τους συµµετοχικούς τίτλους της ίδιας 

οικονοµικής µονάδας και είναι: 
 

 i) Μη παράγωγο για το οποίο η οικονοµική µονάδα   υποχρεούται ή µπορεί να 

υποχρεωθεί να λάβει µεταβλητή ποσότητα των ίδιων συµµετοχικών τίτλων της 

οικονοµικής µονάδας.  

 

 ii) Παράγωγο που θα µπορεί να διακανονιστεί εκτός από την ανταλλαγή 

συγκεκριµένου ποσού µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου µε συγκεκριµένη ποσότητα ίδιων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής 

µονάδας.
 

 

 

Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 

 

 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 32 παρ11 είναι κάθε υποχρέωση που αφορά: 

 

• Συµβατικό δικαίωµα: 

 

i) Για παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου 

σε µια άλλη οικονοµική µονάδα. 

 

ii) Για την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων σε µια άλλη οικονοµική µονάδα µε όρους 

δυνητικά δυσµενείς για την οικονοµική µονάδα. 

 

Συµβόλαιο που µπορεί να ή θα διακανονιστεί µε τους συµµετοχικούς τίτλους της ίδιας 

οικονοµικής µονάδας και είναι: 
 

i)  Μη παράγωγο για το οποίο η οικονοµική   µονάδα υποχρεούται ή µπορεί να 

υποχρεωθεί να λάβει µεταβλητή ποσότητα των ίδιων συµµετοχικών τίτλων της 

οικονοµικής µονάδας. 

 

ii)  Παράγωγο που θα µπορεί να διακανονιστεί εκτός από την ανταλλαγή 

συγκεκριµένου ποσού µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου µε συγκεκριµένη ποσότητα ίδιων συµµετοχικών τίτλων της 

οικονοµικής µονάδας.
2 

 

 

3.3 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

 

 
Παράγωγο είναι ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο ή άλλο συµβόλαιο που εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 39 όπως αυτό το πεδίο καθορίζεται στις παραγράφους 2-7 του 

προαναφερόµενου προτύπου και έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά: 
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a) Η αξία του µεταβάλλεται ανάλογα µε τη µεταβολή ενός καθορισµένου επιτοκίου, 

τιµής χρηµατοπιστωτικού µέσου, τιµής εµπορεύµατος, συναλλαγµατικής ισοτιµίας, 

δείκτη τιµών ή επιτοκίων, πιστοληπτικής διαβάθµισης  ή πιστοληπτικού δείκτη ή 

άλλης µεταβολής, εφόσον στην περίπτωση της µη οικονοµικής µεταβλητής αυτής, δεν 

είναι ορισµένη στο συµβαλλόµενο µέρος στο συµβόλαιο (µερικές φορές καλούµενο 

το <<υποκείµενο>>). 

 

Πίνακας 3.2 Ενδεικτικός  πίνακας Παραγώγων και υποκειµένων 
Παράγωγο Υποκείµενο 

Ανταλλαγές Swaps 

Επιτόκια, τιµές αγαθών, ∆είκτες, τιµές 

συναλλάγµατος, τιµές µετοχών, εύλογη 

αξία περιουσιακού στοιχείου και επιτόκια 

∆ικαιώµατα Προαιρέσεως 

(Αγοράς ή πώλησης) 

Επιτόκια, τιµές αγαθών, τιµές 

συναλλάγµατος, τιµές µετοχών 

Συµβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης 

Επιτόκια, τιµές αγαθών, τιµές 

συναλλάγµατος 

Προθεσµιακά συµβόλαια 
Επιτόκια, τιµές αγαθών, τιµές 

συναλλάγµατος, τιµές µετοχών 

Πηγή: Αντιστάθµιση & Λογιστική Αντιστάθµισης, ∆ρ. Νικόλαος Πρωτοψάλτης, 2008, 

σελ.34. 

 

Πίνακας 3.3 Είδη υποκείµενων µέσων 

ΕΙ∆Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

Σπόροι και Καρποί  Μετοχές  

Κτηνοτροφία και Κρέας  Επιτόκια  

Ξυλεία, νήµατα και συµβόλαια τροφών  Ξένο συνάλλαγµα  

Πολύτιµα και βιοµηχανικά Μέταλλα  ∆είκτες  

Ενεργειακά Προϊόντα  
 

 
b) ∆εν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση σε 

σχέση µε άλλους τύπους συµβάσεων που έχουν παρόµοια συµπεριφορά στις 

µεταβολές των συνθηκών της αγοράς. 
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c) ∆ιακανονίζεται σε µια µελλοντική ηµεροµηνία. Ο ανωτέρω ορισµός του παραγώγου 

δίδεται από το ∆.Λ.Π. 39 (παράγρ. 9)
3
 

  

 

3.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

 

 
Ένα από τα χαρακτηριστικά που ορίζει ένα παράγωγο είναι ότι απαιτεί χαµηλότερη αρχική 

καθαρή επένδυση σε σχέση µε άλλους τύπους συµβολαίων που θα αναµενόταν να έχουν 

παρόµοια συµπεριφορά στις µεταβολές των παραγόντων της αγοράς.  

Ο ορισµός ενός παραγώγου στο ∆.Λ.Π. 39 περιλαµβάνει συµβόλαια που διακανονίζονται 
σε µικτή βάση µε την παράδοση του υποκείµενου στοιχείου, π.χ. ένα προθεσµιακό συµβόλαιο 

για την αγορά ενός χρεωστικού τίτλου σταθερού επιτοκίου (∆.Λ.Π. 39 παράγρ. ΟΕ 10).  

 

Σχετικά µε τον ορισµό του παραγώγου µπορεί κανείς να παρατηρήσει τα εξής: 

 

1. Η Ανταλλαγή επιτοκίων είναι παράγωγο, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισµού 

γιατί δεν απαιτείται αρχική καθαρή επένδυση, η αξία του µεταβάλλεται σύµφωνα µε 

τις µεταβολές του υποκείµενου και ο διακανονισµός πραγµατοποιείται στο µέλλον, 

π.χ. swap επιτοκίου – ανταλλαγή σταθερού µε κυµαινόµενο. 

 

2. Μία ανταλλαγή επιτοκίων κατά την οποία προκαταβάλλεται κατά την έναρξη όλη η 

υποχρέωση του σταθερού επιτοκίου και αναµένεται η είσπραξη του µεταβλητού κατά 

τη διάρκεια του συµβολαίου, η ανταλλαγή αυτή θεωρείται παράγωγο. Αντίθετα αν 

προκαταβληθεί κατά την έναρξη ή µετέπειτα η υποχρέωση κυµαινόµενου επιτοκίου 

και αναµένεται η είσπραξη του σταθερού, η ανταλλαγή δεν συνιστά παράγωγο. 

 

3. Η ανταλλαγή δανείων µεταξύ δύο οικονοµικών µονάδων, ισόποσων και ίσης 

διάρκειας, µε επιτόκια, π.χ. σταθερό έναντι µεταβλητού αποτελεί ανταλλαγή και 
συνεπώς συνιστά παράγωγο. 

 

4. Το δικαίωµα προαίρεσης αποτελεί παράγωγο, ανεξάρτητα αν πρόκειται να ασκηθεί ή 

να µην ασκηθεί. 
 

5. Ο λογαριασµός περιθωρίου στα Σ.Μ.Ε. δεν αποτελεί µέρος της αρχικής καθαρής 

επένδυσης και εποµένως δεν αλλοιώνει τα στοιχεία της έννοιας του παραγώγου. 

 

6. Ένα προθεσµιακό συµβόλαιο π.χ. για αγορά µετοχών, το οποίο κατά την έναρξη 

προπληρώνεται, η τρέχουσα αξία των µετοχών δεν συνιστά παράγωγο, γιατί έχουµε 

αρχική καθαρή επένδυση και µάλιστα σηµαντική. 

 

7. Σύµβαση που στηρίζεται π.χ. στον όγκο των πωλήσεων για τη µετατροπή νοµισµάτων 

µε καθορισµένη ισοτιµία αποτελεί ένα παράγωγο.
3
 

 



21 

 

 
 

 

3.5 ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 
Οι κύριοι τύποι παραγώγων είναι: 
 

• Παράγωγα µέσα προθεσµιακής βάσης που χωρίζονται σε: 

 

- Προθεσµιακές Πράξεις (Forwards). 

- Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (Futures). 

 

• ∆ικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης (Οptions). 

 

• Ανταλλαγές (Swaps). 

 

• Λοιπά παράγωγα όπως FRA’s, Caps, Floors, Collars, Warrants (Ηybrids) . 

 

Εισαγωγικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα παράγωγα µέσα προθεσµιακής βάσης 

(forwards, futures), είναι υποχρεωτικές συµφωνίες αγοράς ή πώλησης αξιών, των 

υποκειµένων των συµβολαίων ενεργητικών, σε συγκεκριµένη τιµή και διάρκεια. Αντίθετα τα 

options είναι προαιρετικές συµφωνίες, οι οποίες ασκούνται µόνο αν είναι συµφέρουσες για 

τον αγοραστή, αλλά η τήρησή τους είναι υποχρεωτική για τον αντισυµβαλλόµενο πωλητή. Τα 

swaps τέλος, είναι συµβόλαια µε τα οποία δύο µέρη ανταλλάσσουν µελλοντικά 

συγκεκριµένες διαφορετικές ταµιακές ροές. 

 

 

3.5.1 Προθεσµιακά συµβόλαια (forward contracts) 

 

 

Με τον όρο «Forward Contracts» εννοούµε τα συµβόλαια µεταξύ δύο αντισυµβαλλοµένων 

µερών που αφορούν την αγοραπωλησία ενός συγκεκριµένου υποκείµενου αγαθού σε µία 

µελλοντική ηµεροµηνία. Είναι συµβόλαια των οποίων οι όροι διαµορφώνονται εκτός 

οργανωµένων αγορών OTC (Over The Counter), βάσει των αναγκών των 

αντισυµβαλλοµένων, και υποχρεώνουν τον έναν εξ αυτών να αγοράσει (Long position) µία 

συγκεκριµένη αξία από το δεύτερο αντισυµβαλλόµενο, σε προκαθορισµένη τιµή σε µία 
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µελλοντική ηµεροµηνία (Θέση Αγοράς). Το προϊόν µπορεί να είναι εµπόρευµα, πετρέλαιο, 

δείκτες ή συνάλλαγµα. Παράλληλα, το ίδιο συµβόλαιο υποχρεώνει το δεύτερο 

αντισυµβαλλόµενο να πουλήσει (Short position) το υποκείµενο του συµβολαίου σύµφωνα µε 

τους όρους αυτού (Θέση Πώλησης). Κατά τη σύναψη της συµφωνίας δεν απαιτείται 
πληρωµή, αλλά τα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν την υποχρέωση να 

ολοκληρώσουν τη συµφωνία κατά τη λήξη της. 

Αυτός ο τύπος του συµβολαίου δεν διαπραγµατεύεται σε χρηµατιστήριο αλλά στην 

εξωχρηµατιστηριακή αγορά (OTC) και αντιπροσωπεύει µία πράξη σχεδιασµένη να καλύψει 
τις ανάγκες των δύο συµβαλλοµένων µερών. Το κέρδος ή η ζηµία τη στιγµή που θα 

εκπληρωθεί η συναλλαγή είναι συνάρτηση της τιµής του υποκείµενου προϊόντος εκείνη τη 

στιγµή (Delivery price/contract price). Υπάρχει ο κίνδυνος ο αντισυµβαλλόµενος που θα 

ζηµιωθεί να αθετήσει την υπόσχεσή του, αν η ζηµία είναι πολύ µεγάλη. Ο κίνδυνος αυτός 

είναι συνήθως µικρός στην πράξη και εξαρτάται από τη φερεγγυότητα του 

αντισυµβαλλόµενου καθώς και από το µέγεθος του συµβολαίου. 

Τα συµβόλαια επί ενεργητικών από µόνα τους δε συνιστούν περιουσιακό στοιχείο, αφού για 

την απόκτησή τους αρκεί η καταβολή ενός περιθωρίου ασφαλείας-margin (3%min και 
10%max) στην περίπτωση των futures ή πιθανότατα καµία καταβολή στην περίπτωση των 

forwards. Έτσι, η αξία µιας προθεσµιακής πράξης είναι µηδενική στην έναρξή της, είσοδος 

σε µια τέτοια πράξη δεν κοστίζει τίποτε ούτε για τον κάτοχο της θετικής θέσης, ούτε για τον 

κάτοχο της αρνητικής. Αντιθέτως, σε ένα φυσικό αγαθό (καταναλώσιµο ή µη), ο κάτοχος έχει 
πληρώσει ένα ποσό για να το αποκτήσει που αντιπροσωπεύει την αξία του, οπότε και συνιστά 

περιουσιακό στοιχείο (ενεργητικό). Οι προθεσµιακές πράξεις (forwards) τέλος, δεν είναι 
τυποποιηµένες ως προς το µέγεθος του συµβολαίου και την ηµεροµηνία παράδοσης και δεν 

διαπραγµατεύονται σε οργανωµένα χρηµατιστήρια (σε αντίθεση µε τα futures). Οι 
συµµετέχοντες σε αυτή την αγορά είναι χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τράπεζες, 

χρηµατιστηριακά γραφεία, πολυεθνικές εταιρίες, αυτόνοµες επιχειρήσεις και ανεξάρτητοι 
επενδυτές.  

 

 
 

 

3.5.2 Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης ΣΜΕ (futures contracts) 

 

 
Όπως και ένα προθεσµιακό συµβόλαιο, έτσι και ένα ΣΜΕ είναι µία συµφωνία µεταξύ δύο 

µερών να αγοράσουν ή να πωλήσουν ένα αγαθό σε κάποιο προσυµφωνηµένο µελλοντικό 

χρονικό σηµείο και σε κάποια προσυµφωνηµένη τιµή. Γενικά, τα Συµβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης (ΣΜΕ, futures) είναι συµβόλαια µεταξύ δύο αντισυµβαλλόµενων µερών για την 

υποχρεωτική αγορά ή πώληση ενός αγαθού σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα και σε 

προσυµφωνηµένη τιµή. Τα χρηµατοοικονοµικά ΣΜΕ (financial futures) αφορούν έντοκα 

γραµµάτια του δηµοσίου, οµόλογα, χρηµατιστηριακούς δείκτες, νοµίσµατα και επιτόκια. Μια 
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ειδική µορφή ΣΜΕ είναι και τα προθεσµιακά συµβόλαια (forward contracts) τα οποία είναι 
ΣΜΕ που δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές.   

Αντίθετα µε τα προθεσµιακά συµβόλαια τα οποία διαπραγµατεύονται 
εξωχρηµατιστηριακά, τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγµατεύονται στο 

χρηµατιστήριο. Κατά συνέπεια είναι τυποποιηµένα ως προς την ηµεροµηνία παράδοσης και 
το µέρος, την ποιότητα και την ποσότητα του υποκείµενου µέσου. Επιπλέον είναι εγγυηµένα 

από το συγκεκριµένο χρηµατιστήριο στο οποίο διαπραγµατεύονται. 
Όµοια µε την προηγούµενη περίπτωση των forwards, τα συµβόλαια futures δεν 

αντιπροσωπεύουν περιουσιακό στοιχείο. Το συµβόλαιο κερδίζει αξία καθώς η προθεσµιακή 

τιµή µεταβάλλεται. Η χρηµατοροή από µία θέση σε ένα προθεσµιακό συµβόλαιο είναι η ίδια 

µε την χρηµατοροή σε µία προθεσµιακή πράξη. Αυτό που αλλάζει είναι η χρονική στιγµή που 

επέρχονται οι χρηµατοροές εξαιτίας της ηµερήσιας εκκαθάρισης συναλλαγών που µπορεί να 

εφαρµοστεί στα προθεσµιακά συµβόλαια. (mark to market). 

 

 

3.5.3 Market to market (ηµερήσια εκκαθάριση συναλλαγών) 
 

 
Η διαδικασία κατά την οποία τα κέρδη ή οι ζηµιές εκκαθαρίζονται για τους διαπραγµατευτές 

σε ηµερήσια βάση καλείται ηµερήσια εκκαθάριση συναλλαγών (Mark to market ). Όταν 

ξεκινάει µια συναλλαγή µε futures ορίζεται ένα περιθώριο ασφαλείας που καλείται margin. 

Το περιθώριο είναι ένας λογαριασµός ασφαλείας που ανοίγεται από το διαπραγµατευτή και 
αποτελείται από µετρητά ή πολύ ρευστά χρεόγραφα. Ο λογαριασµός αυτός εξασφαλίζει ότι ο 

εµπλεκόµενος είναι ικανός να πληρώσει τις υποχρεώσεις του από τα προθεσµιακά 

συµβόλαια. Επειδή και τα δύο µέρη ενός προθεσµιακού συµβολαίου είναι εκτεθειµένα σε 

ζηµιές και τα δύο µέρη πρέπει να καταθέσουν περιθώριο ασφαλείας. 

Αυτός ο λογαριασµός λοιπόν καθηµερινά αυξοµειώνεται ανάλογα µε την πορεία της 

αγοράς και τις τιµές των futures. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στον αγοραστή/πωλητή 

να προβεί σε θέση short/long πριν τη λήξη του συµβολαίου που έχει οριστεί. Με αυτόν τον 

τρόπο πετυχαίνει κέρδος χωρίς ρίσκο (no risk profit) αφού ουσιαστικά ‘εξαργυρώνει’ τα 

χαρτιά του πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί κατά τη σύναψη της συµφωνίας. 

Βέβαια είναι αυτονόητο ότι ο διαπραγµατευτής µπορεί να µην έκανε τη σωστότερη και πιο 

κερδοφόρα κίνηση αφού η επόµενη µέρα ίσως να αποδεικνυόταν ακόµα καλύτερη για αυτόν, 

αλλά φυσικά ίσως να συνέβαινε και το αντίθετο.  

Όπως είδαµε, παρόλο που ένα προθεσµιακό συµβόλαιο αντιπροσωπεύει µία 

υποχρέωση για παράδοση ή απόδοση παράδοσης ενός υποκείµενου µέσου, στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων αυτή η υποχρέωση τερµατίζεται πριν από τη χρονική περίοδο παράδοσης 

µε την λεγόµενη συµψηφιστική συναλλαγή. Είναι προφανές βέβαια ότι ακόµα και σε 

περίπτωση λήξης των συµβολαίων δε γίνεται στην πραγµατικότητα φυσική παράδοση του 

υποκείµενου µέσου. Τέλος, η χρονική περίοδος παράδοσης αρχίζει µε την πρώτη ηµέρα 

παράδοσης που είναι τυπικά κοντά στο τέλος του προηγούµενου µήνα από τον µήνα 

παράδοσης. 

Η ακριβής ηµέρα παράδοσης εξαρτάται από το συγκεκριµένο προθεσµιακό 

συµβόλαιο. Εάν ένας κάτοχος θέσης δεν συµψηφίσει µία θέση πριν από αυτήν την ηµέρα 

κινδυνεύει να δεχτεί ειδοποίηση παράδοσης. Εάν πάντως το συµβόλαιο κρατηθεί ως το τέλος 

η παράδοση είναι εγγυηµένη. 

Όλα τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης δεν περιλαµβάνουν παράδοση υλικού 

αγαθού σε αντάλλαγµα για κάποια πληρωµή. Ένας συγκεκριµένος τύπος προθεσµιακών 

συµβολαίων υπαγορεύει ότι η παράδοση θα γίνεται µε ανταλλαγή µετρητών. Αυτός ο τύπος 

συµβολαίων αναφέρεται γενικά ως χρηµατικά διακανονίσιµα προθεσµιακά συµβόλαια. 
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Εταιρία Εκκαθάρισης (clearing house) – Λειτουργίες 
 

 

 

Σχήµα 3.1 Τρόπος λειτουργίας της εταιρίας εκκαθάρισης. 

 

 

• Εγγύηση Εκπλήρωσης Συµβολαίων. 

 

• Εκκαθάριση. 

 

• ∆ιεκπεραίωση των παραδόσεων. 

 

• Ηµερήσια Εκκαθάριση Συναλλαγών. 

  

• Mark to market.  

 

• Λογαριασµός Περιθωρίου Ασφαλείας. 

 

Στην αγορά των futures, όλες οι συναλλαγές που συµφωνούνται ανάµεσα στους 

διαπραγµατευτές αναλαµβάνονται από έναν οργανισµό ο οποίος εγγυάται την εξασφάλιση 

της αγοράς. Ο οργανισµός αυτός καλείται Εταιρεία Εκκαθάρισης (Clearing House) και 
συστήνεται είτε ως ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα είτε ως τµήµα του χρηµατιστηρίου. 

Είναι ακόµα αρµόδια για την οµαλή διεξαγωγή των αγοραπωλησιών των futures 

συνταιριάζοντας τους επενδυτές που θα διαπραγµατευτούν. Θα µπορούσαµε τελικά να 

παροµοιάσουµε την εταιρεία εκκαθάρισης ως την πλατφόρµα πάνω στην οποία εξελίσσεται η 

αγορά των παραγώγων. Φυσικά σκοπός της είναι να εξυπηρετεί το χρηµατιστήριο (των 

παραγώγων), το οποίο είναι και η πηγή δηµιουργίας της. 

Τελικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τις παρακάτω τρεις ως κυριότερες αρµοδιότητες 

της Εταιρείας Εκκαθάρισης: 

 

• Εγγύηση εκπλήρωσης των συµβολαίων 

 

• Εκκαθάριση 

 

• ∆ιεκπεραίωση των παραδόσεων 

 

Πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι η διαπραγµάτευση των futures δεν γίνεται απευθείας από 

τους ενδιαφερόµενους επενδυτές, αλλά µεσολαβούν µεγάλες µεσιτικές εταιρείες οι οποίες 

ακολουθούν τις εντολές των πελατών τους. 
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3.5.4 Σύγκριση forwards και futures 

 

 
Όπως είδαµε από τα προηγούµενα, η ηµερήσια εκκαθάριση των συναλλαγών (Mark to 

market), είναι η κύρια διαφορά των προθεσµιακών συµβολαίων και των ΣΜΕ όσον αφορά 

στη λειτουργία τους. Τα προθεσµιακά συµβόλαια απλά κρατούνται ως τη λήξη και δεν 

µεταφέρονται κεφάλαια µέχρι εκείνη την ηµέρα παρόλο που τα συµβόλαια µπορεί να 

διαπραγµατεύονται. 
Πέρα από αυτό, οι υπόλοιπες διαφορές σχετίζονται κυρίως µε τον τρόπο 

διαπραγµάτευσης των συµβολαίων και γενικότερα τις ‘τεχνικές’ ιδιότητές τους. Αυτές είναι 
οι ακόλουθες: 

 

•  Στα futures παρεµβάλλεται ο οργανισµός εκκαθάρισης και έτσι η ταυτότητα των 

µερών είναι άνευ σηµασίας ενώ στα forwards κάθε µέρος έχει απόλυτη ευθύνη έναντι 
του άλλου. 

 

•  Τα forwards είναι απόλυτα τυποποιηµένα συµβόλαια σε ό,τι αφορά το µέγεθος του 

συµβολαίου, τη χρονική διάρκεια, την παράδοση και το διακανονισµό, εκτός από την 

τιµή η οποία είναι άλλωστε και το αντικείµενο της διαπραγµάτευσης, σε αντίθεση µε 

τα futures που είναι φτιαγµένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών 

τους, οι οποίοι επιλέγουν το καταλληλότερο future µέσα από ένα ευρύ υπάρχον 

φάσµα περιπτώσεων. 

Τα forwards έχουν περιορισµένη ρευστότητα µιας και είναι ιδιωτικές συµφωνίες µε 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ορίζονται από τους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά τα 

futures είναι διαθέσιµα στις χρηµατιστηριακές πλατφόρµες και έχουν υψηλή 

ρευστότητα, λόγω του µεγάλου αριθµού των επενδυτών που δρουν στην αγορά τους. 

 

•  Στα futures παρουσιάζεται το περιθώριο ασφαλείας, το οποίο καλύπτεται και από τα 

δύο µέρη της συναλλαγής και αναπροσαρµόζεται καθηµερινά, προσφέροντας 

βεβαιότητα στον κάθε διαπραγµατευόµενο για την εκπλήρωση του 

αντισυµβαλλοµένου του. Τέτοιου είδους συστηµατική απαίτηση περιθωρίου 

ασφαλείας δεν υπάρχει στις προθεσµιακές πράξεις. 

 

•  Τα forwards ανήκουν στην εξωχρηµατιστηριακή αγορά και αντιπροσωπεύουν κυρίως 

διµερείς συµφωνίες διαπραγµατεύσιµες σε εικοσιτετράωρη βάση, σε αντίθεση µε τα 

futures που υπόκεινται σε διαπραγµάτευση σε ώρες συναλλαγών χρηµατιστηρίου. 

 

•  Στα futures υπάρχουν ανώτατα όρια τιµών σε ηµερήσια βάση, κάτι που δεν ισχύει για 

τα forwards. 
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•  Τα futures διακανονίζονται καθηµερινά και τα κέρδη πιστώνονται στους 

λογαριασµούς που έχουν κερδοφόρες θέσεις ενώ οι ζηµιές χρεώνονται στους 

λογαριασµούς που έχουν ζηµιογόνες θέσεις στη λήξη της ηµέρας. Αντιθέτως στα 

forwards υπάρχει µία µόνο πληρωµή κατά τη λήξη του συµβολαίου. 

 

• Όσον αφορά στη διαδικασία παράδοσης, στα futures ορίζονται και οι ηµεροµηνίες 

λήξης, όπως και οι περιοχές παράδοσης ενώ στα forwards, η διαδικασία περιγράφεται 
ανάλογα µε το εκάστοτε συµβόλαιο. 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: 

 

 

Futures  

• Υπόκεινται σε διαπραγµάτευση σε ώρες συναλλαγών χρηµατιστηρίων. 

 

• Τυποποιηµένα (µέγεθος συµβολαίου, χρονική διάρκεια, παράδοση). 

 

• Εταιρία Εκκαθάρισης- Περιθώριο ασφαλείας. 

 

• Καθηµερινός διακανονισµός : Κέρδη / Ζηµιές πιστώνονται καθηµερινά. 

 

Forwards  

• Εξωχρηµατιστηριακά Προϊόντα. 

 

• ∆ιαπραγµατεύσιµα ως προς όλους τους όρους. 

 

• Σηµαντικές οι ταυτότητες των αντισυµβαλλοµένων. 

 

• Καταληκτική πληρωµή στην ηµεροµηνία λήξης. 

 

 

Παράδειγµα µε διαφορές  εάν αντί για forwards δύο εταιρίες υπογράψουν Futures 

 

 

• Τυποποιηµένα – Μη βέλτιστη κάλυψη ρίσκου. 

 

• Τυποποιηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης. 

 

• Ηµερήσιος ∆ιακανονισµός. 

 

• Μπορούν να τερµατίσουν τα συµβόλαια όποτε το επιθυµούν πριν από τη λήξη. 

 

• Είναι εγγυηµένα. 
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Πίνακας 3.4 Συγκριτικός πίνακας Προθεσµιακού Συµβολαίου και Συµβολαίου Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης. 

 Προθεσµιακά Συµβόλαια 

[Forward contracts] 

Συµβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης  

[Futures contracts] 

Τύπος Συµβολαίου  Ιδιαίτερος  

σε κάθε περίπτωση 

Τυποποιηµένος  

Εκπλήρωση Συµβολαίου Πάντοτε Ελάχιστες περιπτώσεις 

(5%) 

Συναλλαγή Εκτός Χρηµατιστηρίου Χρηµατιστήριο 

παραγώγων 

Κίνδυνος Πιστωτικός Αµφότεροι  
οι συµβαλλόµενοι 

Εταιρία Εκκαθαρίσεως 

Ρευστότητα Μικρή  Μεγάλη  

Αρχική επένδυση Εξαρτάται Τυποποιηµένη 

∆ιακανονισµός Κατά την παράδοση Καθηµερινός 

Πηγή: Αντιστάθµιση & Λογιστική Αντιστάθµισης, ∆ρ. Νικόλαος Πρωτοψάλτης, 2008, 

σελ.96. 

 

 

3.5.5 ∆ικαιώµατα προαιρέσεως (options) 

 

 
Ένα δικαίωµα προαίρεσης είναι ένα συµβόλαιο το οποίο δίνει στον κάτοχό του το δικαίωµα, 

αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πουλήσει ένα συγκεκριµένο χρεόγραφο 

(υποκείµενο προϊόν) σε προκαθορισµένη τιµή (τιµή εξάσκησης, strike price, exercise price) 

µέσα σε ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Η αξία του συµβολαίου αυτού, δηλαδή του 

δικαιώµατος, προσδιορίζεται βάσει της τιµής του υποκείµενου προϊόντος. Συνήθως τα 

χρεόγραφα τα οποία αφορούν τα δικαιώµατα προαίρεσης είναι µετοχές και χρηµατιστηριακοί 
δείκτες. 

Υπάρχουν δύο είδη δικαιωµάτων προαίρεσης. Τα δικαιώµατα αγοράς (call options ή 

απλά calls) τα οποία δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωµα να αγοράσει από τον writer 

(πωλητή) σε καθορισµένη τιµή σε µια µελλοντική ηµεροµηνία (Expiration date/maturity date) 

και τα δικαιώµατα πώλησης (put options ή απλά puts) τα οποία δίνουν στον κάτοχο το 

δικαίωµα να πουλήσει στον αγοραστή σε µια µελλοντική ηµεροµηνία. Οι θέσεις που 

διακρίνονται είναι οι εξής: 

 

• Αγορά ∆ικαιώµατος Αγοράς (long position, θετική θέση σε ένα ∆Π αγοράς). 

 

• Πώληση ∆ικαιώµατος Αγοράς (short position, αρνητική σχέση σε ένα ∆Π αγοράς). 

 

• Αγορά ∆ικαιώµατος Πώλησης (long position, θετική σχέση σε ένα ∆Π πώλησης). 

 

• Πώληση ∆ικαιώµατος Πώλησης (short position, αρνητική θέση σε ένα ∆Π πώλησης). 
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3.5.6 Συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) 

 

 

Μια Σύµβαση Ανταλλαγής (Swap) συνίσταται στην αγορά ενός χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου σε τιµή spot (Spot date transaction είναι µία συναλλαγή όψεως µε ηµεροµηνία 

παράδοσης και λήξης δύο εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµεροµηνία συναλλαγής.) και στην 

ταυτόχρονη συµφωνία για την πώληση αυτού, σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο µέλλον 

µε προθεσµιακή τιµή. Μια Σύµβαση Ανταλλαγής αποτελείται από τα εξής δύο σκέλη : 

 

α) µία πράξη spot (short leg) και  
 

β) µία προθεσµιακή πράξη (long leg) που αντιστρέφει την πρώτη πράξη. 

 

Οι Συµβάσεις Ανταλλαγής χρησιµοποιούνται για την κάλυψη του κινδύνου που 

προκύπτει από τη µεταβλητότητα των τιµών. Εκτός από το απλό swap, τα βασικά είδη που 

διακρίνονται είναι τα εξής: 

 

• Currency swap: είναι το swap στο οποίο συµφωνείται ανταλλαγή του κεφαλαίου και 
των τόκων ενός νοµίσµατος µε το κεφάλαιο και τους τόκους ενός άλλου νοµίσµατος. 

 

• Forward swap: είναι το swap που δηµιουργείται από τη σύνθεση δύο διαφορετικών 

swaps, τα οποία διαφέρουν στη διάρκεια µε στόχο την κάλυψη του ειδικού 

χρονοδιαγράµµατος των αναγκών ενός επενδυτή. Ενίοτε το απλό swap δεν ταιριάζει 
απόλυτα στις ανάγκες του επενδυτή που επιθυµεί να καλύψει ορισµένους κινδύνους. 

Για παράδειγµα, εάν ένας επενδυτής επιθυµεί να καλυφθεί έναντι του κινδύνου 

αγοράς για µια διάρκεια πέντε ετών που αρχίζει ένα χρόνο από σήµερα, µπορεί να 

συνάψει ένα swap µε διάρκεια ενός έτους και ένα άλλο διάρκειας έξη ετών, 

δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό ένα forward swap που ταιριάζει στις απαιτήσεις 

του χαρτοφυλακίου του.  

 

• Interest rate swap: είναι µία συµφωνία µεταξύ δύο αντισυµβαλλοµένων για να 

ανταλλάσσουν περιοδικά πληρωµές σταθερού επιτοκίου έναντι πληρωµών 

κυµαινόµενου επιτοκίου στο ίδιο νόµισµα που υπολογίζεται µε αναφορά σε ένα 

συµφωνηµένο θεωρητικό ποσό κεφαλαίου (notional amount). Συνήθως το 

κυµαινόµενο επιτόκιο είναι το Libor (London Interbank offer Rate).Το ποσό του 

κεφαλαίου ποτέ δεν ανταλλάσσεται µε φυσικό τρόπο αλλά χρησιµοποιείται απλά για 

να υπολογισθούν οι πληρωµές των επιτοκίων. Το µόνο χρήµα που ανταλλάσσεται 
µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων είναι οι καθαρές πληρωµές επιτοκίων. ∆ηλαδή πριν 

να γίνει η ανταλλαγή αυτών πραγµατοποιείται ο συµψηφισµός των χρεωστικών και 
πιστωτικών θέσεων. Ο σκοπός αυτού του swap είναι ο µετασχηµατισµός µιας 

υποχρέωσης σταθερού επιτοκίου σε µια υποχρέωση κυµαινόµενου επιτοκίου και 
αντίστροφα. Μπορεί να γίνει όµως και ανταλλαγή κυµαινόµενων επιτοκίων. Για το 

λόγο αυτό διακρίνονται: 
 

α) cross currency swap: Είναι το interest rate swap στο οποίο οι πληρωµές του  

επιτοκίου εκφράζονται σε διαφορετικά νοµίσµατα και ανταλλάσσεται σταθερό προς 

κυµαινόµενο επιτόκιο όπως για παράδειγµα σταθερό επιτόκιο δολαρίου ΗΠΑ µε 

κυµαινόµενο επιτόκιο ελβετικού φράγκου. 
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β) cross currency basis swap: Είναι το interest rate swap στο οποίο ανταλλάσσονται 
δύο διαφορετικά κυµαινόµενα επιτόκια δύο διαφορετικών νοµισµάτων όπως π.χ 

κυµαινόµενο επιτόκιο λίρας στερλίνας µε κυµαινόµενο επιτόκιο δολαρίου ΗΠΑ 

 

 

3.5.7. ∆ικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants): 

 

 
Τα δικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants) ή τίτλοι επιλογής δίδουν στον αγοραστή το 

δικαίωµα να επιλέξει την αγορά µετοχών σε µία προκαθορισµένη τιµή(τιµή συµφωνηµένη ή 

τιµή άσκησης του δικαιώµατος επιλογής). Η θεωρητική αξία ενός τίτλου επιλογής (warrants) 

µπορεί να υπολογιστεί, αν αφαιρέσουµε τη συµφωνηµένη τιµή από τη τιµή της µετοχής και 
πολλαπλασιάσουµε το υπόλοιπο µε τους όρους του τίτλου. Η θεωρητική αξία ενός 

δικαιώµατος αγοράς µετοχών είναι η χαµηλότερη τιµή στην οποία µπορεί να πωληθεί. 
Βέβαια, πρέπει να επισηµανθεί ότι διαφορετική είναι η εύλογη αξία του τίτλου επιλογής που 

είναι η εσωτερική αξία του, όπως διαµορφώνεται από την επίδραση διαφόρων συντελεστών.  

 

 

3.5.8 Μετατρέψιµες οµολογίες (convertible bond): 

 

 
Είναι ένα χρεόγραφο που δίνει στον κάτοχο του το δικαίωµα να το ανταλλάξει µε 

καθορισµένο αριθµό µετοχών δείκτης µετατροπής προσδιορίζεται από την ονοµαστική αξία 

του µετατρέψιµου χρεογράφου διαιρούµενη µε την τιµή µετατροπής και εκφράζει τον αριθµό 

των µετοχών που παραδίδονται σε αντάλλαγµα µιας µετατρέψιµης οµολογίας. Η µετατρέψιµη 

οµολογία έχει εκτός από την αξία µετατροπής, µια άλλη τιµή, που καλείται τιµή βάσεως ή 

τιµή επένδυσης, που είναι αντίστοιχη µε την αξία µιας µη µετατρέψιµης οµολογίας. ∆ηλαδή 

σε ποια τιµή θα µπορούσε να πουληθεί η µετατρέψιµη οµολογία, αν δεν είχε το 

χαρακτηριστικό στοιχειό της µετατροπής. 

 

 

3.5.9 ∆ικαιώµατα προαιρέσεως σε ΣΜΕ(options on futures) 

 

 

Παράγωγο που δίνει στον κάτοχο το δικαίωµα να συνάψει ένα Σ.Μ.Ε. Τα δικαιώµατα 

προαίρεσης σε ΣΜΕ είναι Αµερικανικού τύπου και απαιτούν την παράδοση του υποκείµενου 

ΣΜΕ µε την άσκηση τους. Εάν ένα δικαίωµα σε ΣΜΕ αγοράς (call future option) ασκηθεί, ο 

κάτοχος αποκτά θέση αγοράς στο ΣΜΕ και ένα ποσό των µετρητών ίσο µε τη διαφορά της 

τιµής άσκησης του δικαιώµατος από την πιο πρόσφατη τιµή εκκαθάρισης του ΣΜΕ. 

Αντίστοιχα στην άσκηση ενός δικαιώµατος σε ΣΜΕ πώλησης (put future) ο κάτοχος του 

δικαιώµατος αποκτά θέση πώλησης (short position) στο ΣΜΕ και ένα ποσό µετρητών ίσο µε 

την διαφορά της πιο πρόσφατης τιµής εκκαθάρισης του ΣΜΕ από την τιµή άσκησης του 

δικαιώµατος. 
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3.5.10 Οριοθετηµένα δικαιώµατα προαιρέσεως (barrier options) 

 

 
Η ύπαρξη οριοθετημένων δικαιωμάτων προαιρέσεως εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ της 

υποκείμενης τιμής και μιας οριοθετημένης τιμής. 

Ένα ενεργοποιηµένο δικαίωµα προαιρέσεως συµβαίνει µόνο όταν η υποκείµενη τιµή 

φτάσει το επίπεδο του ορίου. Ένα απενεργοποιηµένο δικαίωµα προαιρέσεως παύει να 

υπάρχει άπαξ και η υποκείµενη τιµή φτάσει το επίπεδο του ορίου. 

 

 

3.5.11 ∆ικαιώµατα αγοράς στην υψηλότερη ή πώλησης στη χαµηλότερη τιµή (look back 

options) 

 

 
Η εξόφληση των look back options βασίζεται στην ελαχίστη ή µεγίστη τιµή του υποκειµένου 

κατά την διάρκεια ζωής του δικαιώµατος. 

 

 

3.5.12 ∆ικαιώµατα προαιρέσεως ανταλλαγής  
 

 

Ένα δικαίωµα σε µια ανταλλαγή είναι µια συµφωνία µεταξύ δυο συµβαλλόµενων (συνήθως 

µεταξύ µιας επιχειρήσεως και µιας τράπεζας) που δίνει στον ένα από τους συµβαλλόµενους 

το δικαίωµα, όχι την υποχρέωση, να προσκαλέσει τον άλλο συµβαλλόµενο είτε σε µια 

καθορισµένη ηµεροµηνία είτε κατά τη διάρκεια µιας προσυµφωνηµένης περιόδου να 

συνάψουν µια ανταλλαγή σε µια προκαθορισµένη τιµή. 

 

 

3.5.13 Straddles και Strangles 

 

 

Αγορά straddle σηµαίνει ότι αγοράζω ταυτόχρονα ενε δικαίωµα αγοράς και ένα δικαίωµα 

πώλησης µε την ιδία τιµή εξάσκησης και φυσικά την ίδια διάρκεια. Το δικαίωµα αγοράς και 
το δικαίωµα πώλησης πρέπει να είναι από χρηµατικής απόψεως ισοδύναµα. H αγορά strangle 

είναι αγορά δικαιώµατος αγοράς και αγορά ενός δικαιώµατος πώλησης κάτω όµως από το 

χρηµατικό ισοδύναµο αυτών. 

Πώληση straddle σηµαίνει ταυτόχρονη πώληση ενός δικαιώµατος αγοράς και ενός 

δικαιώµατος πώλησης µε την ίδια τιµή εξάσκησης και την ίδια διάρκεια. Η θέση πώλησης 

straddle είναι αντίθετη της αγοράς straddle. Στην πώληση straddle έχουµε ταυτόχρονη 

πώληση ενός δικαιώµατος αγοράς και ενός δικαιώµατος πώλησης µε την ίδια τιµή εξάσκησης 

και την ίδια διάρκεια. Η θέση πώλησης  straddle είναι αντίθετη της αγοράς straddle. 

  

 

3.5.14 Εξωτικά παράγωγα 

 

 
Σε ένα εξωτικό παράγωγο οι πληρωµές αποτελούν µια πολύπλοκη συνάρτηση ενός ή πολλών 

υποκείµενων στοιχείων. Ένα δικαίωµα για παράδειγµα θα πραγµατοποιούσε µια πληρωµή 

µόνο εάν συνέβαινε κάποιο γεγονός ως την λήξη.
7 
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3.6 ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 
Οι εταιρίες λειτουργούν σε ολοένα και πιο επικίνδυνο και πιο ευµετάβλητο οικονοµικό 

περιβάλλον. Η δραµατική αύξηση της µεταβλητότητας των επιτοκίων, των ισοτιµιών, των 

τιµών των αγαθών και των δεικτών του χρηµατιστηρίου προκάλεσε αυξοµειώσεις στις 

εταιρικές κερδοφορίες. Οι ευµετάβλητες λοιπόν, συνθήκες αγοράς δηµιούργησαν την ανάγκη 

για νέα και καινοτόµα χρηµατοπιστωτικά µέσα για τη διαχείριση του κινδύνου. Έτσι τα 

παράγωγα δηµιουργήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν ως ένας τρόπος προστασίας των 

επιχειρήσεων και των επενδυτών από τις απότοµες διακυµάνσεις των τιµών στις αγορές 

προϊόντων, συναλλάγµατος, επιτοκίων, πρώτων υλών και διαφόρων άλλων υποκείµενων 

µέσων και κατά συνέπεια επιτρέπουν και δίνουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για πιο τολµηρά 

επενδυτικά σχέδια και κινήσεις. Υποστηριζόµενη από την εντυπωσιακή ανάπτυξη της 

πληροφορικής και της τεχνολογίας η παγκόσµια αγορά των παραγώγων γνώρισε εκρηκτική 

ανάπτυξη.  

Σήµερα, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα χρησιµοποιούνται από τους 

συµµετέχοντες στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, προκειµένου να επιτευχθεί η µείωση 

του ρίσκου, η διαφοροποίηση της φύσης της χρηµατοοικονοµικής «έκθεσης» στον κίνδυνο 

και ο περιορισµός του κόστους των συναλλαγών. Ανάλογα µε την οπτική γωνία που 

επιλέγεται, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αντιµετωπίζονται µε έναν ξεχωριστό 

τρόπο από εκείνους που τα χρησιµοποιούν ή τα µελετούν. Οι οικονοµολόγοι θεωρούν τα 

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ως εργαλεία για τη διαχείριση του επενδυτικού 

ρίσκου, οι Dealers ως ένα ακόµη τρόπο είσπραξης της διαφοράς µεταξύ αγοράς και πώλησης 

ενός προϊόντος, ενώ οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων τα αντικρίζουν ως ένα αποτελεσµατικό 

µέσο πραγµατοποίησης κερδών. 

Επιπρόσθετα όµως, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προσφέρουν τη 

δυνατότητα γρήγορης και εύκολης διενέργειας συναλλαγών, ενώ µειώνοντας τον πιστωτικό 

κίνδυνο, παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα χρηµατοδότησής τους µε χαµηλότερο 

κόστος. 

Επιπλέον της διαχείρισης του κινδύνου, τα παράγωγα προϊόντα έχουν πολλές άλλες 

αποτελεσµατικές και χρήσιµες εφαρµογές για ένα µεγάλο εύρος τελικών χρηστών 

συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, κατασκευαστών, εταιριών 
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εξόρυξης και εκµετάλλευσης φυσικών πόρων, αγροτών, λιανοπωλητών και κυβερνήσεων. Οι 
πιο γνωστές εφαρµογές πέραν της διαχείρισης του κινδύνου είναι η µείωση του κόστους, η 

είσοδος και η έξοδος από την αγορά, η κερδοσκοπική αντιστάθµιση, η κερδοσκοπία και η 

ενίσχυση των αποδόσεων.  

Τα παράγωγα αν χρησιµοποιηθούν σωστά µπορούν να αποτελέσουν πολύτιµο βοήθηµα για 

τους επενδυτές, επαγγελµατίες και µη, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν σε πτωτικές 

περιόδους ή σε περιόδους µε έντονες διακυµάνσεις. Έτσι, συµβάλλουν στην σταθεροποίηση 

της οικονοµίας και την βοηθάνε να απορροφήσει µεγάλες αναταράξεις.  

Σηµαντικό είναι ωστόσο να κατανοήσουµε ότι τα παράγωγα δε συνδέονται από µόνα 

τους µε την πτώση της αγοράς. Οι αποδόσεις των παραγώγων είναι οι ίδιες είτε η αγορά είναι 
πτωτική είτε ανοδική.  

Για κάθε µία από αυτές τις εφαρµογές υπάρχουν πολλά διαφορετικά διαθέσιµα 

παράγωγα µέσα. Για παράδειγµα ένας διαχειριστής µετοχικού χαρτοφυλακίου που επιθυµεί 
να εισέλθει σε µία ξένη µετοχική αγορά θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει προθεσµιακά 

συµβόλαια ή δικαιώµατα στο δείκτη αυτής της αγοράς ή ακόµα και µια συµφωνία 

ανταλλαγής των µετοχών (equity swap ) . 

 

 

Χρήσεις Παραγώγων 
 

 

• Μείωση κινδύνου  (Αντιστάθµιση). 

 

• Κερδοσκοπία. 

 

• Κερδοσκοπική αντιστάθµιση . 

 

• Μείωση του κόστους. 
 

• Είσοδος / Έξοδος από την αγορά. 

 

• Ενίσχυση απόδοσης. 

 

• Πληροφορίες για την αγορά. 

 

 

3.6.1 Μείωση κινδύνου/αντιστάθµιση 

 

 
Η µείωση του κινδύνου ή αντιστάθµιση είναι ίσως η πιο κοινή χρήση των παραγώγων. 

Έρευνες συµπεραίνουν πως η ελαχιστοποίηση των µεταβολών των χρηµατοροών είναι ο 

σηµαντικότερος στόχος διαχείρισης κινδύνου για τα παράγωγα. ∆εδοµένης της ευκολίας και 
της ταχύτητας των συναλλαγών παραγώγων, µαζί µε τα υπόλοιπα λογιστικά και άλλα 

πλεονεκτήµατα, τα παράγωγα δίνουν στους διαχειριστές κινδύνου πολύτιµα εργαλεία για τη 

διαχείριση ή την προσαρµογή συγκεκριµένων κινδύνων.  

Η αντιστάθµιση είναι η προσπάθεια για την εξάλειψη και την µείωση του κινδύνου 

είτε της παρακράτησης ενός περιουσιακού στοιχείου µε σκοπό τη µελλοντική πώλησή του 

είτε της αναµονής µιας µελλοντικής αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου. Η αντιστάθµιση µε 

παράγωγα περιλαµβάνει την κατάληψη µε το παράγωγο µέσο µιας αντίθετης θέσης µε 
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υποκείµενο µέσο το περιουσιακό στοιχείο που αντισταθµίζεται (ή κάποιο συγγενικό) και ίση 

σε µέγεθος µε τη θέση που αντισταθµίζεται. Για παράδειγµα, εάν ο αντισταθµιστής κατέχει 
ένα περιουσιακό στοιχείο και ανησυχεί µήπως η τιµή του πέσει στο µέλλον, τότε µία αντίθετη 

ή αρνητική θέση – θέση πώλησης είναι η δέουσα (Short Position). Μια πτώση της τιµής θα 

συντελούσε σε ζηµία του κατόχου, η οποία θα αντισταθµιστεί µε τη θέση στο παράγωγο 

µέσο. Εάν ο αντισταθµιστής σκοπεύει να αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο στο µέλλον και 
ανησυχεί µήπως η τιµή του αυξηθεί µέχρι να πραγµατοποιηθεί η αγορά, µία αντίθετη ή 

θετική θέση – θέση αγοράς (long position) είναι η κατάλληλη. Μια αύξηση της τιµής θα 

συντελέσει σε υψηλότερο τίµηµα για τον αγοραστή – αντισταθµιστή η οποία όµως θα 

αντισταθµιστεί από το κέρδος από τη θέση στο παράγωγο µέσο.  

Είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε ότι η αντιστάθµιση δεν αποσκοπεί οπωσδήποτε 

στην απόλυτη εξάλειψη όλων των κινδύνων. Η τιµή ενός παραγώγου µέσου ενδέχεται να µην 

συµπορεύεται απόλυτα µε την τιµή του αγαθού που αντισταθµίζεται. Ένας λόγος 

παραδείγµατος χάρη για αυτό µπορεί να είναι ότι το παράγωγο µέσο αντιπροσωπεύει 
διαφορετική ποικιλία του αντισταθµιζόµενου αγαθού. Πέραν από τις διαφορές στις ποικιλίες 

των υποκείµενων µέσων, ο αντισταθµιστές µπορεί να αποφασίσουν να χρησιµοποιήσουν ένα 

παράγωγο µέσο που είναι παραπλήσιο αλλά όχι το ίδιο µε το αγαθό που αντισταθµίζεται. 
Χρησιµοποιώντας ένα παράγωγο µέσο που δεν ταιριάζει ακριβώς µε το προϊόν που 

αντισταθµίζεται, ο αντισταθµιστής στην ουσία αντικαθιστά το ένα είδος κινδύνου µε ένα 

άλλο.  

 

 

3.6.2 Μείωση του κόστους  
 

 

Τα παράγωγα χρησιµοποιούνται συχνά για τη µείωση του κόστους νέου ή υπάρχοντος 

χρέους. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις χρησιµοποιούνται συµφωνίες 

ανταλλαγής (swaps) επιτοκίων ή συναλλάγµατος για τη µείωση του χρηµατοοικονοµικού 

κόστους του υπόχρεου. Τέτοιες οικονοµίες κόστους είναι δυνατές χάρις στο επονοµαζόµενο 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Συγκεκριµένα δύο εταιρίες µε συµπληρωµατικά συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα µπορούν να συµβληθούν σε ένα swap. Συγκριτικά πλεονεκτήµατα µπορούν 

να υπάρχουν όταν µία εταιρία µπορεί να υπερέχει από µία άλλη στο κυµαινόµενο ή στο 

σταθερό επιτόκιο. 

 

 

3.6.3 Είσοδος και έξοδος από την αγορά  

 

 
Η είσοδος και η έξοδος από µία αγορά µε τον παραδοσιακό τρόπο ενδέχεται να είναι 
αναποτελεσµατική και να κοστίζει περισσότερο από ότι κάποιος µπορεί να φανταστεί. 
Υπάρχουν συναλλακτικά κόστη που είναι είτε προµήθειες, είτε διαφορές των τιµών αγοράς-

πώλησης, είτε άλλα διαχειριστικά κόστη. Αυτά τα συναλλακτικά κόστη µπορεί να είναι 
αρκετά υψηλά µερικές φορές και να επιδρούν αρνητικά στην απόφαση εισόδου ή εξόδου από 

µία αγορά. Επιπλέον η αγορά ή πώληση µεγάλης ποσότητας ενός αγαθού ενδέχεται να 

δηµιουργήσει αντίθετες πιέσεις τιµών στην αγορά. Το γεγονός αυτό αντιπροσωπεύει ένα 

κρυφό κόστος για τη συναλλαγή. Μια µεγάλη εντολή αγοράς µπορεί να ανεβάσει την τιµή 

και έτσι η αγορά να κοστίσει τελικά περισσότερο. Αντίστροφα µια µεγάλη εντολή πώλησης 

ενδέχεται να σπρώξει την τιµή χαµηλότερα και έτσι να εισπραχθούν τελικά λιγότερα 

χρήµατα. Αυτό το αρνητικό αποτέλεσµα των µεγάλων εντολών θα ήταν ακόµη δυσµενέστερο 

σε αγορές οµολόγων και µετοχών χαµηλού τζίρου.  
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Τα παράγωγα χρησιµοποιούνται και για να διευκολύνουν την είσοδο και την έξοδο 

από µία αγορά. Στο σηµερινό ρευστό οικονοµικό περιβάλλον οι διαχειριστές κεφαλαίων 

επιθυµούν να µεταφέρουν κεφάλαια από το ένα είδος χρηµατοπιστωτικών µέσων στο άλλο, 

από τη µία αγορά στην άλλη και από τη µία χώρα στην άλλη. Εάν η µεταφορά είναι µόνιµη, 

συνήθως συνοδεύεται και από τη ρευστοποίηση των θέσεων στην ασύµφορη αγορά και τη 

µεταφορά των κεφαλαίων στη συµφέρουσα. Συχνά ωστόσο το άλµα από αγορά σε αγορά 

είναι προσωρινό. Όταν οι συνθήκες αγοράς µεταβάλλονται είναι πολύ πιθανή µία αντίστροφη 

κίνηση ή άλλου είδους µεταφορά. Σ αυτές τις περιπτώσεις αντί για την ευθεία συναλλαγή 

αγοράς ή πώλησης είναι περισσότερο αποτελεσµατικό ή οικονοµικά συµφέρον η αλλαγή ή 

µεταφορά να είναι µόνο προσωρινή (µε τη χρήση παραγώγων). 

 

 

3.6.4 Ενίσχυση απόδοσης  
 

 

Η ενίσχυση των αποδόσεων είναι µια επενδυτική στρατηγική που χρησιµοποιείται γενικά για 

την εκτόξευση των αποδόσεων ενός υποκείµενου επενδυτικού χαρτοφυλακίου µε τη λήψη 

µιας κερδοσκοπικής θέσης που βασίζεται επάνω σε προβλέψεις για την πορεία της αγοράς. 

Μια στρατηγική ενίσχυσης των αποδόσεων δεν είναι υποχρεωτικό να είναι υψηλού κινδύνου. 

Σ αυτή την περίπτωση το χαρτοφυλάκιο επενδύεται συντηρητικά µε βάση έναν ξεκάθαρό 

επενδυτικό στόχο. Κάποιες φορές ένα µικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την κατάληψη κάποιας κερδοσκοπικής θέσης µε σκοπό επιπλέον 

αποδόσεων. Με αυτές τις ενέργειες η συνολική θέση του χαρτοφυλακίου είναι ακόµη 

χαµηλού κινδύνου αφού µόνο ένα µικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου χρησιµοποιείται για 

κερδοσκοπικές επιδιώξεις.  

 

 

3.6.5 Κερδοσκοπία (speculation) 

 

 
Γενικά η κερδοσκοπία είναι ασύµβατη µε τις επιδιώξεις της διαχείρισης του κινδύνου αφού 

τον µεγαλώνει αντί να τον µειώνει. Συγκεκριµένα η κερδοσκοπία περιλαµβάνει µία 

µελλοντική προσέγγιση, τη διαµόρφωση των προβλέψεων και την επιθυµία για την κατάληψη 

θέσεων µε σκοπό το κέρδος.  

Οι κερδοσκόποι µπορούν να χρησιµοποιήσουν εµπορεύµατα, συνάλλαγµα, µετοχές, 

οµόλογα και άλλα χρεόγραφα όπως και παράγωγα µέσα. Αρκετά συχνά, τα παράγωγα 

διευκολύνουν την κερδοσκοπία αφού οι συναλλαγές µε τα παράγωγα είναι ταχείες και 
χαµηλού κόστους. Επιπρόσθετα τα παράγωγα περιλαµβάνουν την αναγκαία µόχλευση για τη 

δηµιουργία κερδοσκοπικών θέσεων αφού οι χαµηλές ή οι µηδενικές επενδύσεις είναι το 

προαπαιτούµενο για πολλές συναλλαγές µε παράγωγα µέσα. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι 
η κερδοσκοπία όταν υπάρχει σε µία αγορά δεν είναι µόνο αρνητική επιρροή αλλά είναι 
απαραίτητη µιας και διευκολύνει τη µεταβίβαση του ρίσκου.  

 

 



35 

 

3.6.6 Κερδοσκοπική αντιστάθµιση ή εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbtitrage)  

 

 
Τα παράγωγα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ενέργειες κερδοσκοπικής αντιστάθµισης. 

Τέτοιες ενέργειες εµπίπτουν συνήθως στο αντικείµενο των διαπραγµατευτών παραγώγων όχι 
των τελικών χρηστών. Μόνο µεγάλοι και ισχυροί τελικοί χρήστες µπορούν να εισέλθουν σε 

τέτοιου είδους δραστηριότητες.  

Μια ευκαιρία κερδοσκοπικής αντιστάθµισης είναι το σενάριο όπου το ίδιο το 

περιουσιακό στοιχείο ή εµπόρευµα διαπραγµατεύεται µε διαφορετικές τιµές σε δύο 

ξεχωριστές αγορές. Αγοράζοντας χαµηλά στη µία αγορά και πωλώντας υψηλότερα σε κάποια 

άλλη ταυτόχρονα ένας επενδυτής αποκοµίζει ένα σταθερό κέρδος χωρίς καθόλου κίνδυνο. 

Με άλλα λόγια χαµηλή αγορά και υψηλή πώληση. Περισσότερο πολύπλοκες δραστηριότητες 

arbitrage µπορεί να περιλαµβάνουν ταυτόχρονες συναλλαγές σε περισσότερο από δύο 

αγορές.
6 

 

 

3.6.7 Πληροφορίες για την αγορά  

 

 
Επίσης, η διαπραγµάτευσή των παραγώγων αποδίδει προβλέψιµες τιµές που παρέχουν 

πληροφόρηση στην αγορά, για την πραγµατική αξία ορισµένων επενδυτικών στοιχείων και 
για τη µελλοντική κατεύθυνση της οικονοµίας.  

Περιγράψαµε ήδη πως µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα παράγωγα µέσα για την 

επίτευξη συγκεκριµένων οικονοµικών στόχων. Ο αληθινός κίνδυνος που σχετίζεται µε τα 

παράγωγα δεν είναι η πολυπλοκότητα αυτών των µέσων αλλά το γεγονός ότι η µόχλευση 

είναι πολύ περισσότερο προσιτή και έτσι οι εταιρίες είναι πιο ευάλωτες σε πιθανούς 

καταχραστές αυτών των µέσων που θα τα χρησιµοποιήσουν για να κερδοσκοπήσουν και όχι 
για να αντισταθµίσουν. Πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι για να υπάρχει ένας 

κερδισµένος στα παράγωγα πρέπει να υπάρχει ένας χαµένος στην άλλη πλευρά. Το ποσό του 

κέρδους που επιτυγχάνεται για το ένα µέρος είναι ακριβώς το ποσό που χάνει το άλλο µέρος, 

γεγονός που καθιστά απίθανο (η αποτέλεσµα µεγάλης τύχης) την επίτευξη µόνιµου κέρδους 

από την αγορά παραγώγων.  

 

Τα παράγωγα δεν είναι ανάγκη να χρησιµοποιούνται µόνο από µεγάλες πολυεθνικές ή 

χρηµατιστηριακά γραφεία. Βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναλάβουν έργα, τα οποία θα ήταν 

ακατόρθωτα χωρίς προηγµένες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.  

Μπορούµε να αναφέρουµε παραδείγµατα τέτοιας χρήσης των παραγώγων για πολλές 

περιπτώσεις όπως, ότι ο διαχειριστής ενός συνταξιοδοτικού ταµείου µπορεί να µειώσει τον 

κίνδυνο των επενδύσεών του σε µετοχές, και έτσι να προάγει την ευηµερία των 

συµµετεχόντων στο ταµείο αυτό. Επίσης, µια βιοµηχανία τροφίµων που επιδιώκει επένδυση, 

έστω σε άλλη χώρα, ίσως την εγκαταλείψει αν δεν µπορέσει να διαχειρισθεί τους 

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που συνδέονται µε αυτήν. Αλλά και ένας ιδιώτης επενδυτής 

που θέλει να αγοράσει ένα σπίτι επιλέγει µεταξύ δανείου σταθερού ή κυµαινόµενου 
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επιτοκίου. Η ικανότητα ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος να προσφέρει αυτή την επιλογή 

στο δανειζόµενο εξαρτάται από την ικανότητα του ιδρύµατος να διαχειρισθεί το δικό του 

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο µέσω της αγοράς χρηµατιστηριακών παραγώγων. Τα παράγωγα 

προϊόντα αποτελούν τµήµα της ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής επιτυχίας σε έναν κόσµο 

όπου ο έλεγχος του κόστους έχει πρωταρχική σηµασία. Η συνεισφορά των παραγώγων 

έγκειται στο ότι προσθέτουν αξία (add value), που µε την σειρά της δηµιουργεί κίνητρα για 

συναλλαγές σε παράγωγα.
20 

 

 
Σχήµα 3.2 Η ανεστραµµένη πυραµίδα της παγκόσµιας ρευστότητας 

 

 

3.7 ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 
Σήµερα τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα χρησιµοποιούνται σε µία ευρεία σειρά 

συναλλαγών µε κυριότερους συµµετάσχοντες:   

 

• Τράπεζες  

• Αµοιβαία Κεφάλαια  

• Επενδυτικές Εταιρίες  

• Ασφαλιστικές Εταιρίες  

• Ασφαλιστικά Ταµεία  

• Παραγωγικές Επιχειρήσεις  

• ∆ηµόσιο  

• Επενδυτές  

• Ανάδοχοι εκδόσεων  

• Dealers αξιών  

• Market makers (µεσάζοντες )  
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Σχήµα 3.3 Οι πέντε τράπεζες των Η.Π.Α µε την µεγαλύτερη έκθεση σε παράγωγα προϊόντα 

κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2009  

 

Κεφάλαιο 4
ο
  

 

 
4.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
 

 

Οι πρώτες διατάξεις για την οργάνωση και υποστήριξη των συναλλαγών στην 

χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων, εισήχθησαν το 1997 µε το νόµο 2533/1997 (ΦΕΚΑ 

αρ.228/11.11.97). Ταυτόχρονα ιδρύθηκε και η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. η Εταιρία Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών Επί Παραγώγων µε σκοπό να συµµετέχει στις συµβάσεις που συνάπτονται στο 

Χ.Π.Α. Έτσι, ξεκίνησε η λειτουργία του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υπό µορφή ανωνύµων 

εταιριών και διέπονταν από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου και συµπληρωµατικώς του Ν. 

2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών. 

 Σκοπός του Χ.Π.Α. ήταν η οργάνωση και η υποστήριξη των συναλλαγών στη 

χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων, η οργάνωση της λειτουργίας του συστήµατος 

συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε συναφής δραστηριότητα. 

Σκοπός της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) ήταν 

και συνεχίζεται να είναι η συµµετοχή στις συµβάσεις που συνάπτονται στο Χ.Π.Α. επί 
παραγώγων, η εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται σε άλλες αγορές, η 

διασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης εκ µέρους των συµβαλλοµένων µε αυτή µερών, 
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των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συναλλαγές αυτές και κάθε συναφής 

δραστηριότητα. Τον έλεγχο και την εποπτεία επί της λειτουργίας του Χ.Π.Α. και της 

ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., ως προς την τήρηση των σχετικών διατάξεων και νοµοθεσίας περί 
κεφαλαιαγοράς, ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Η δηµιουργία της νέας χρηµατιστηριακής αγοράς υπήρξε µια θετικότατη εξέλιξη για 

την ελληνική οικονοµία. Με δεδοµένο ότι το υπάρχον τότε νοµοθετικό πλαίσιο παρείχε τα 

απαραίτητα εχέγγυα ασφαλείας των συναλλαγών η πορεία της νέας χρηµατιστηριακής 

αγοράς προβλέπονταν ανοδική. Σε πρώτη φάση ο όγκος συναλλαγών ήταν χαµηλός, στην 

πορεία όµως αναθερµάνθηκε το ενδιαφέρον. Πέρασε δηλαδή, την απαραίτητη µεταβατική 

φάση της µετονοµασίας του σε ώριµη αγορά και από τότε το ΧΠΑ έπαιξε έναν ακόµη πιο 

σπουδαίο ρόλο στον χώρο των χρηµατιστηριακών συναλλαγών και πραγµάτων. 

Το Χ.Π.Α., ξεκίνησε µε µία σειρά από προϊόντα, όπως τα Συµβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) στους δείκτες FTSE/ASE-20 και FTSE/ASE Mid 40, τα Σ.Μ.Ε. σε 

δεκαετές Οµόλογο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης στους δείκτες 

FTSE/ASE-20 και FTSE/ASE Mid 40, ∆ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές καθώς και τα 

Συµβόλαια ∆ανεισµού Τίτλων. Με τα προϊόντα αυτά κάλυψε µία επενδυτική ανάγκη η οποία 

υπήρχε, αλλά µόλις τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα επιτακτική. 

 Κατ΄ αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα στους επενδυτές να αντισταθµίσουν τους 

κινδύνους των επενδύσεών τους, αλλά και να αυξήσουν περαιτέρω τις αποδόσεις τους. 

 Στις 17 Ιουλίου 2002 πραγµατοποιήθηκαν οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. και Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε., στις 

οποίες εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης των δύο εταιριών καθώς και η τροποποίηση του 

καταστατικού της εταιρίας Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. Η επωνυµία της νέας 

εταιρίας θα είναι Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Η συγχώνευση των δύο χρηµατιστηρίων 

συνδέεται µε τις ενέργειες περαιτέρω ορθολογικοποίησης του οµίλου της εταιρίας Ελληνικά 

Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών (ΕΧΑΕ), η οποία ελέγχει κατά 100% και τις δύο εταιρίες. 

Η συγχώνευση Χ.Α.Α και Χ.Π.Α. εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής που 

διαµορφώνεται και η οποία οδηγεί στη συνένωση των αγορών αξιών και παραγώγων. Σκοπός 

της νέας εταιρίας Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. θα είναι η οργάνωση, υποστήριξη και 
παρακολούθηση των συναλλαγών επί κινητών αξιών, παράγωγων προϊόντων και λοιπών 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και η 

προστασία του επενδυτικού κοινού, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα. 

 Με τη Γενική Συνέλευση του Χ.Π.Α. που πραγµατοποιήθηκε στις 17-07-2002 

αποφασίσθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση του «Χρηµατιστηρίου Παραγώγων Αθηνών 

Α.Ε.» από το «Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.». Οι διαδικασίες της συγχώνευσης 

ολοκληρώθηκαν και τυπικά µε την υπ’αριθµ. Κ2-10999/30-08-02 απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και η επωνυµία της νέας εταιρίας είναι «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.».
19

 

 

 

4.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Λ.Π. 32 ΓΙΑ ΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ. 
 

 
Το πρότυπο ορίζει ως χρηµατοοικονοµικό µέσο κάθε σύµβαση που δηµιουργεί για τον ένα 

συναλλασσόµενο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και για τον άλλο 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή συµµετοχικό τίτλο.  

Ως χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ορίζει: α) διαθέσιµα β) συµµετοχές γ) 

απαίτηση για λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δ) 

απαίτηση για ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε ευνοϊκούς όρους ε) σύµβαση να λάβουµε ίδιες 
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µετοχές µεταβλητού ύψους στ) σύµβαση για παράγωγο που διακανονίζεται µε ίδιες µετοχές. 

Ενώ ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ορίζει: α) υποχρέωση για παράδοση µετρητών ή 

άλλων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων β) δικαίωµα για ανταλλαγή 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε 

δυσµενής όρους γ) σύµβαση να δώσουµε ίδιες µετοχές µεταβλητού ύψους δ) σύµβαση για 

παράγωγο που διακανονίζεται µε ίδιες µετοχές. Επιπλέον ορίζει ως εύλογη αξία το ποσό 

ανταλλαγής ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισµού µιας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, σε εµπορική βάση, από γνώστες της αγοράς και εκούσια 

από τους συµβαλλόµενους. Τέλος, ως παράγωγο ορίζεται κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο ή 

άλλο συµβόλαιο που: α) η τιµή του κυµαίνεται µε βάση µεταβλητή β) δεν απαιτεί ή απαιτεί 
ελάχιστη αρχική επένδυση γ) διακανονίζεται στο µέλλον. 

Σκοπός του προτύπου είναι α) η διάκριση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε ίδια 

κεφάλαια όταν σχετίζονται β) συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων γ) κατάταξη χρηµατοοικονοµικών µέσων δ) 

κατάταξη τόκων, µερισµάτων, αποτελεσµάτων.  

 Το ∆.Λ.Π. 32 βρίσκει εφαρµογή αν υπάρχουν παράγωγα που σχετίζονται µε 

θυγατρικές, συγγενείς ή κοινοπραξίες. ∆εν εφαρµόζεται για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, 

αλλά εφαρµόζεται για παράγωγα που ενσωµατώνονται σε αυτά και σε συµβόλαια 

χρηµατοοικονοµικής εγγύησης, στο βαθµό που εφαρµόζεται για αυτά το ∆.Λ.Π. 39. 

 Το ∆.Λ.Π.32 δεν εφαρµόζεται µερικά για χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχουν το 

στοιχείο της προαιρετικής συµµετοχής (υπάγονται στο ∆.Π.Χ.Π. 4), ενώ εφαρµόζεται 
οπωσδήποτε για τυχόν παράγωγα που είναι ενσωµατωµένα σε τέτοια χρηµατοοικονοµικά 

µέσα. 

 Ένα δικαίωµα προαίρεσης (Option) για µη χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, 

αντιµετωπίζεται µε το ∆.Λ.Π. 32, αν µπορεί να διακανονιστεί µε µετρητά ή να ανταλλαγεί µε 

άλλο χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. 

 Το ∆.Λ.Π. 32 δεν εφαρµόζεται µερικά για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχουν το 

στοιχείο της προαιρετικής συµµετοχής (υπάγονται στο ∆.Π.Χ.Π. 4), ενώ εφαρµόζεται 
οπωσδήποτε για τυχόν παράγωγα που είναι ενσωµατωµένα σε τέτοια χρηµατοοικονοµικά 

µέσα. 

 

 

4.3 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Λ.Π. 39 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΤΙΜΙΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. 
 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, µε βάση τη λογική του ∆.Λ.Π. 39 για τις 

αποτιµήσεις, χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. 

Στη µια κατηγορία ανήκουν τα δάνεια και οι αποτιµήσεις. Τα στοιχεία αυτής της 

κατηγορίας χρηµατοοικονοµικών µέσων αποτιµούνται στην εύλογη αξία της κατά το χρόνο 

που αποκτούνται και στη συνέχεια, αποτιµούνται στο αποσβεσµένο κόστος τους, µε βάση τη 

µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Στην ουσία, δεν υπάρχει σηµαντική απόκλιση για αυτή 

την κατηγορία, από τις αποτιµήσεις που γίνονται µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Η εξαίρεση φυσικά είναι οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, οι οποίες τώρα πρέπει να 

προεξοφλούνται. 
Η δεύτερη κατηγορία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων,  είναι αυτά που ορίζονται µε 

βάση το ∆.Λ.Π. 39, σαν κατεχόµενα προς πώληση. Τα στοιχεία του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου αποτιµούνται κάθε φορά στην εύλογη αξία τους, εκτός αν δεν είναι εφικτή 

αυτή η αποτίµηση, οπότε αποτιµούνται στο κόστος. 
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  Η τρίτη κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, είναι οι 
διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις, όπως τα οµόλογα, οι οµολογίες, τα έντοκα 

γραµµάτια του δηµοσίου κ.λ.π., δηλαδή τίτλοι οι οποίοι κατά κανόνα αποδίδουν ένα σταθερό 

εισόδηµα. Αποτιµούνται µε την απόκτηση τους σε εύλογες αξίες και µετά στο τέλος κάθε 

περιόδου, αποτιµούνται στο αποσβεσµένο κόστος τους. 

 Η τέταρτη κατηγορία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, είναι αυτά 

που παρακολουθούνται στην εύλογη αξία µέσων αποτελεσµάτων κατά την απόκτηση σους 

και στη συνέχεια οι διαφορές της αποτίµησης τους, µεταφέρονται κάθε φορά στα 

αποτελέσµατα. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν όλα τα παράγωγα µε εξαίρεση τους τίτλους 

σταθερού εισοδήµατος.  

Σκοπός του ∆.Λ.Π. 39 είναι η καθιέρωση αρχών αρχικής αναγνώρισης και 
µεταγενέστερης αποτίµησης για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις και κάποια συµβόλαια µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

Το ∆.Λ.Π. 39 βρίσκει εφαρµογή σε όλες τις επιχειρήσεις και για όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός συγκεκριµένων εξαιρέσεων. Επίσης έχει εφαρµογή για 

δανειακές δεσµεύσεις που δεν συµψηφίζονται µε µετρητά ή άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα, 

γιατί αποτελούν παράγωγα. Επιπλέον δεν έχει εφαρµογή καταρχήν στα ασφαλιστήρια, αλλά 

έχει εφαρµογή καταρχήν στα παράγωγα που ενσωµατώνονται στα ασφαλιστήρια και στα 

συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης. 

Το ∆.Λ.Π.39 δεν έχει εφαρµογή στις συµβάσεις Stock Options, όπως και στα 

συµβόλαια αγοράς ή πώλησης µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 

εµπορευµάτων), όταν διακανονίζονται µε άλλα µη χρηµατοοικονοµικά µέσα. Επιπρόσθετα, 

δεν εφαρµόζεται στα ασφαλιστήρια, άλλα έχει εφαρµογή στα παράγωγα που ενσωµατώνονται 
στα ασφαλιστήρια και στα συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης.

2
    

 

 

Κεφάλαιο 5
ο
  

 

 

5.1 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 
 
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις 

συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται ενδελεχής ανάλυση αυτών. 

Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα παρουσιάζουν κινδύνους διαφορετικής σηµασίας ανάλογα µε τα 

ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι δε συναλλαγές επ’ αυτών ενέχουν αυξηµένους 
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κινδύνους µειώσεως ή απώλειας του αρχικώς επενδυµένου κεφαλαίου ή και πολλαπλασίου 

αυτού. Ως εξ αυτού οι συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι κατάλληλες για 

επενδυτές, οι οποίοι αντιλαµβάνονται την λειτουργία των µέσων αυτών καθώς και το 

περιεχόµενο των αναλαµβανόµενων κάθε φορά κινδύνων 

 
 

5.1.1 Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι 
 

 
1. Κίνδυνος αγοράς (market Risk) 

Είναι η πιθανότητα επέλευσης ζηµίας λόγω αρνητικών διακυµάνσεων στις αγορές. 

Ενδεικτικά αντίθετη κίνηση στις τιµές µετοχών, επιτοκίων, νοµισµάτων, εµπορευµάτων, 

πολύτιµων µετάλλων και γενικώς αξιών που διαπραγµατεύονται στις Κεφαλαιαγορές 

µπορούν να µειώσουν το επενδυµένο κεφάλαιο. 

 
2. Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) 

Είναι η πιθανότητα επέλευσης ζηµίας λόγω αδυναµίας, εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του αντισυµβαλλοµένου. Πιστωτικός κίνδυνος µπορεί να αφορά εκδότη- 

πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ, µε συνέπεια να πλήξει τη φερεγγυότητα του. 

 
3. Νοµοθετικό Πλαίσιο (legal risk). 

Οι όροι και τα χαρακτηριστικά των κάθε είδους χρηµατοπιστωτικών µέσων που 

αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στις Κεφαλαιαγορές καθώς και ο τρόπος και οι 
προϋποθέσεις διενέργειας των συναλλαγών επ’ αυτών είναι δυνατόν να τροποποιούνται µε 

αποφάσεις των αρµοδίων φορέων. Οι όροι και η διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισµού 

των συναλλαγών είναι δυνατόν να τροποποιούνται µε αποφάσεις των αρµοδίων φορέων. 

Συναλλαγές που διέπονται από αλλοδαπή έννοµη τάξη είναι πιθανό να εκθέσουν το 

επενδυµένο κεφάλαιο σε πρόσθετους κινδύνους. Η αλλοδαπή νοµοθεσία µπορεί να 

προσφέρει ασθενέστερη προστασία στον Επενδυτή από αυτήν που προσφέρει το ελληνικό 

δίκαιο. 

 
4. Κίνδυνος Συσχέτισης (correlation risk). 

Η συσχέτιση µετρά το βαθµό διασύνδεσης µεταξύ των διακυµάνσεων δύο ή 

περισσότερων επενδύσεων. Ο βαθµός 

διασύνδεσης όχι µόνο δεν είναι σταθερός αλλά σε περιπτώσεις έντονων διακυµάνσεων των 

υποκείµενων αξιών τείνει να µεταβάλλεται απρόβλεπτα αυξάνοντας το συνολικό κίνδυνο της 

επένδυσης. 

 

5. Κίνδυνος συστηµάτων διαπραγµάτευσης. 

Όλες οι συναλλαγές διεξάγονται µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος συναλλαγών 

το οποίο αναλαµβάνει την αρίθµηση εντολών (order-routing), τη διασταύρωση εντολών 

(matching) και την εκτέλεση πράξεων ή και την καταγραφή τους. Τα Συστήµατα 

διαπραγµάτευσης µέσω των οποίων γίνεται η διαπραγµάτευση υπόκεινται στον κίνδυνο της 

προσωρινής βλάβης ή διακοπής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή η διαπραγµάτευση είναι 
δυνατόν να διεξάγεται µε άλλο πρόσφορο µέσο ή µέσα και αντίστοιχες διαδικασίες. 

 
6. Μη-συστηµικός κίνδυνος (non-systemic risk). 

Ο κίνδυνος αυτός προκαλείται από παράγοντες που συντρέχουν στο πρόσωπο µίας ή 

περισσοτέρων εταιριών εκδοτριών κινητών αξιών. Ο µη συστηµικός κίνδυνος είναι 
διαφοροποιήσιµος και µειώνεται µέσω της διασποράς του επενδυόµενου κεφαλαίου. 
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Σχετίζεται επίσης µε παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την απόδοση µίας µετοχής την 

οποία περιλαµβάνετε στο χαρτοφυλάκιο σας. 

 

7. Συστηµικός κίνδυνος (systemic risk). 

Αντίθετα από τον µη-συστηµικό κίνδυνο ο συστηµικός κίνδυνος επηρεάζει το σύνολο 

της αγοράς και είναι µη διαφοροποιήσιµος δεν αφορά δηλαδή αρνητικά συµβάντα σε 

συγκεκριµένες αξίες υπό διαπραγµάτευση στις Κεφαλαιαγορές αλλά επηρεάζει ολόκληρη την 

αγορά. Ενδεικτικά η αύξηση του πληθωρισµού επηρεάζει την οικονοµία µίας χώρας γενικά 

και όχι συγκεκριµένες µόνο εταιρίες. 

 

8. Πολιτικός κίνδυνος (political risk). 

Οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό, διπλωµατικό και στρατιωτικό επίπεδο, η εκλογή 

κυβέρνησης και οι ειδικότερες 

κυβερνητικές επιλογές σε κάθε τοµέα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής επηρεάζουν την 

πορεία των χρηµαταγορών και των κεφαλαιαγορών. 

 

9. Κίνδυνος Πληθωρισµού (inflation risk). 

Η πορεία του Γενικού δείκτη Τιµών Καταναλωτή επηρεάζει την πραγµατική αξία του 

επενδυόµενου κεφαλαίου και των προσδοκώµενων αποδόσεων. 

 

10. Κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk). 

Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να έχει επίδραση σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά 

µέσα και γενικώς προϊόντα όπου υπάρχει µόχλευση, όπως άλλωστε και σε εταιρικά και 
κυβερνητικά οµόλογα 

 

11. Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) 

Αν δεν έχει ρευστότητα µια αγορά, ενδέχεται να µην καταστεί δυνατό να βρεθεί 
αγοραστής ή πωλητής σε µια δεδοµένη στιγµή και άρα η επένδυση ή από-επένδυση να 

καταστεί δύσκολη ή/και ανέφικτη. Συνήθως όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα χρηµατοπιστωτικό 

µέσο τόσο µεγαλύτερος ο κίνδυνος ρευστότητας. Η ρευστότητα ενός χρηµατοπιστωτικού 

µέσου µπορεί ν’ αλλάξει µε το πέρασµα του χρόνου. 

 

12. Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) 

Ελλιπείς εσωτερικές διαδικασίες, έλλειψη αναγκαίου προσωπικού , ο κίνδυνος 

συστηµάτων διαπραγµάτευσης και γενικώς η αδυναµία της Τράπεζας να εισάγει εντολές 

πελατών για τους ανωτέρω λόγους συνιστούν τον λειτουργικό κίνδυνο. 

 

13. Κίνδυνος διακανονισµού (settlement risk) 

Ο κίνδυνος διακανονισµού είναι ο κίνδυνος του να µην πραγµατοποιηθούν οι 
εκκαθαρίσεις των συναλλαγών για ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα παρά τα όσα 

έχουν συµφωνηθεί είτε εντός οργανωµένης αγοράς είτε εκτός. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν 

ένας συµβαλλόµενους αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε ως προς το 

χρηµατικό σκέλος της συναλλαγής είτε ως προς την παράδοση τίτλων. Οι οργανωµένες 

αγορές προσπαθούν το ρίσκο αυτό να το περιορίσουν µε τις κατάλληλες, όπως κρίνουν 

εκείνες, διαδικασίες. Σε µη οργανωµένες αγορές (εξω-χρηµατιστηριακά) ο επενδυτής 

διατρέχει επιπλέον τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυµβαλλοµένου. Ακόµα και σε περίπτωση 

κανονισµένου διακανονισµού σε µεταγενέστερη της ορθής (συµφωνηµένης) ηµεροµηνίας, ο 

επενδυτής ενδέχεται να ζηµιωθεί µη κατέχοντας τα κεφάλαια ή τους τίτλους έτσι ώστε να 

επωφεληθεί από τυχόν επενδυτικές ευκαιρίες. 
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14. Κίνδυνος συγκέντρωσης (concentration risk) 

Ο επενδυτής που επενδύει το σύνολο το κεφαλαίου του σε λίγα µόνο 

χρηµατοπιστωτικά µέσα κινδυνεύει από τον µη-συστηµικό κίνδυνο όπως αναλύεται και 
ανωτέρω. Η διασπορά του κεφαλαίου σε αρκετά µεγάλο αριθµό µη συσχετιζόµενων 

επενδύσεων ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αυτό. 

 

15. Κίνδυνος Θεµατοφυλακής (custody risk) 

Είναι ο κίνδυνος ο θεµατοφύλακας ή ο υπο-θεµατοφύλακας δηλαδή αυτοί που έχουν 

αναλάβει την φύλαξη και διαχείριση των χρηµατοπιστωτικών µέσων του επενδυτή να µην 

ενεργήσουν σύµφωνα µε τα καθήκοντα τους ή ακόµα και να πτωχεύσουν. 

 

16. Κίνδυνος Μόχλευσης (leverage risk). 

Η µόχλευση δεν αυξάνει µόνο το δυνητικό κέρδος µιας επένδυσης αλλά και τη ζηµιά. 

Ενδέχεται µάλιστα να χαθεί όλο το επενδυµένο κεφάλαιο. 

 

17. Κίνδυνος Βάσης (basis risk) 

Προκύπτει όταν µεταξύ δύο διαφορετικών επενδύσεων όπου θεωρητικά η µία 

αντισταθµίζει την άλλη, η διακύµανση της µίας δεν αντιστοιχεί στην ίση και αντίθετη 

διακύµανση της άλλης. Η διαφορά µεταξύ τους είναι ο κίνδυνος βάσης. 

 

18. Κίνδυνος πρόωρης εξόφλησης 

Ο κίνδυνος αυτός είναι όµοιος µε τον κίνδυνο επανεπένδυσης στην περίπτωση 

οµολόγου ή σύµβασης ανταλλαγής (swap) που ενδέχεται να λυθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης. Ο κίνδυνος βρίσκεται στο γεγονός ότι ο επενδυτής ενδέχεται να µην µπορεί να βρει τις 

κατάλληλες επενδυτικές συνθήκες στην αγορά αν ακυρωθεί η υπάρχουσα επένδυση. 

 

19. Κίνδυνος αστάθειας/µεταβλητότητας (volatility risk) 

Η µεταβλητότητα είναι στατιστικό µέγεθος που µετράει την πιθανότητα διακύµανσης 

της τιµής κάποιου χρηµατοπιστωτικού µέσου. Όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία 

διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές έχουν διακυµάνσεις στις τιµές τους, πολλές 

φορές απρόβλεπτες και πολλές φορές ανεξάρτητες των οικονοµικών δεδοµένων. Σε 

περιόδους έντονης µεταβλητότητας, το πιθανό εύρος διακύµανσης είναι πολύ µεγάλο και άρα 

η πιθανότητα για ζηµίες µεγαλύτερη. 

Υπάρχουν προϊόντα των οποίων η τιµολόγηση συµπεριλαµβάνει και τη µελλοντική 

πρόβλεψη της αγοράς για υψηλές ή χαµηλές διακυµάνσεις του χρηµατοπιστωτικού µέσου. 

Αυτά τα προϊόντα είναι τα δικαιώµατα προαίρεσης (options). 

Αλλαγή στην πρόβλεψη της αγοράς ενδέχεται να φέρει ζηµίες σε επένδυση σε 

δικαιώµατα, ακόµα και αν καµία άλλη αλλαγή δεν έχει συντελεστεί στη διαπραγµάτευση του 

χρηµατοπιστωτικού µέσου. 

 

20. Κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου (counterparty risk) 

Είναι ο κίνδυνος κάθε συµβαλλόµενου να µην εκπληρώσει ο αντισυµβαλλόµενός του 

τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Αυτός είναι και ο ρόλος των οργανωµένων 

αγορών/χρηµατιστηρίων, να µειώσουν τον κίνδυνο µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

 

21. Κίνδυνος του τόπου εκτέλεσης (venue risk) 

Ο κίνδυνος αυτός συνδέεται µε τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η αγορά στην οποία 

διαπραγµατεύεται ή στην οποία αναφέρεται το χρηµατοοικονοµικό µέσο. Όταν η αγορά δεν 

είναι ίδια µε την αγορά του επενδυτή, ο επενδυτής εκτίθεται ενδεχοµένως και στον κίνδυνο 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας, κίνδυνο νοµοθετικού πλαισίου κ.λ.π. 
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22. Κίνδυνος Μερισµάτων (dividend risk). 

Η προσδοκώµενη διανοµή µερίσµατος από την επένδυση σε µετοχές ή άλλου είδους 

προϊόντα που προσοµοιάζουν µε τις µετοχές ενδέχεται να αποβεί λανθασµένη και άρα το 

δυνητικό όφελος από την επένδυση µειωµένο. 

 

23. Κίνδυνος συνναλλάγµατος (currency risk) 

Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από τις πιθανές διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών και αφορά επενδύσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται σε άλλα νοµίσµατα από το 

νόµισµα στο οποίο έχει το αρχικό κεφάλαιο ο επενδυτής. 

(Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος).
22 
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5.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ HEDGE FUNDS.  

 
Τα hedge funds, ορολογία την οποία συνηθίζουµε να περιγράφουµε ως «επενδυτικά κεφάλαια 

αντιστάθµισης κινδύνου», είναι ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες, των οποίων ο αριθµός 

υπολογίζεται στις 8.000 παγκοσµίως. Η αξία της αγοράς υπολογίζεται επίσης στο 1,3 τρισ. 

δολάρια και ως -µεταξύ άλλων- θεσµικοί επενδυτές λέγεται ότι, για παράδειγµα, 

πραγµατοποιούν καθηµερινά τον µισό τζίρο στην αγορά του Λονδίνου, µία από τις 

µεγαλύτερες στον κόσµο. 

Στα Hedge funds ( κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνου) ο κίνδυνος που καλύπτεται µπορεί 
να προέρχεται από τη µεταβλητότητα των επιτοκίων, των τιµών συναλλάγµατος, των τιµών 

των µετοχών, των οµολόγων και των εµπορευµάτων. Η κάλυψη πραγµατοποιείται συνήθως 

µε τη χρήση προθεσµιακών πράξεων ή χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων futures και options. 

 

• Τα κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνου δεν διαθέτουν ίδια κεφάλαια. Οι άµεσοι 
επενδυτές (direct investors) τοποθετούν σε αυτά κεφάλαια µεταξύ 100.000 και 
10.000.000 δολαρίων ΗΠΑ ή πάνω από 125.000 ευρώ. Οι διαχειριστές των εταιριών 

εισπράττουν συνήθως µια προµήθεια 1% έως 2% επί της αξίας του επενδυόµενου 

κεφαλαίου και 15% έως 30% επί των καθαρών κερδών. Οι άµεσοι επενδυτές 

µπορούν, συνήθως, να αποσυρθούν µόνο µετά παρέλευση έτους από την πρώτη 

επένδυση και µετά µόνο µια φορά κάθε τρίµηνο. Το κεφάλαιο του επενδυτή 

κατατίθεται σε µία τράπεζα και χρησιµεύει σαν ασφάλεια για την ανάληψη ανοικτής 

θέσης 10 µε 100 φορές µεγαλύτερης από το κεφάλαιο. Εάν για παράδειγµα οι τιµές 

των οµολόγων ανεβούν οι επενδυτές συσσωρεύουν τεράστια κέρδη. Εάν πέσουν 

πρέπει να ευρεθούν επί πλέον κεφάλαια ή να υποστούν ζηµία µε την πώληση 

συµβολαίων futures. 

 

• Στα κεφάλαια αντιστάθµισης του κινδύνου προσέφευγαν αρχικά µόνο άµεσοι 
επενδυτές δηλαδή µεγάλα επενδυτικά σχήµατα που αναλάµβαναν σηµαντικό κίνδυνο 

µε τις τοποθετήσεις τους. Σήµερα, έχει διευρυνθεί ο κύκλος των πελατών τους µε 

κυριότερη παρουσία τους θεσµικούς επενδυτές (επενδυτικές τράπεζες, επενδυτικές 

εταιρίες, αµοιβαία κεφάλαια, διαµεσολαβητές της αγοράς (brokers), ασφαλιστικές 

εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταµεία). Επίσης, επί µέρους επενδυτές µπορούν να 

συµµετάσχουν, αλλά λόγω του υψηλού ποσού αρχικής συµµετοχής, µόνο έµµεσα 

(indirect investors). Οι έµµεσοι επενδυτές συµµετέχουν µέσω τρίτων (των θεσµικών 

επενδυτών και κύρια των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης και των Funds of funds 

δηλαδή των αµοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια). Η 

συµµετοχή των θεσµικών επενδυτών ανερχόταν το 2005 στο 18% των κεφαλαίων των 
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hedge funds ενώ το 2007 ανερχόταν στο 30%. Στο ίδιο ποσοστό (30%) ήταν η 

συµµετοχή των έµµεσων επενδυτών.  

 

• Τα hedge funds ταυτίστηκαν µε την αχαλίνωτη κερδοσκοπία στις δεκαετίες του 80 και 
του 90.
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∆ύο είναι τα αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά των hedge funds.  

 

• Πρώτον, ότι στόχος των στελεχών που διοικούν τις εταιρείες τους και διαχειρίζονται 
τα κεφάλαιά τους, είναι η επίτευξη των κατά το δυνατόν υψηλότερων αποδόσεων, 

ανεξαιρέτως των συνθηκών που επικρατούν ευρύτερα κατά καιρούς στις αγορές και 
στην παγκόσµια οικονοµία. Με αυτήν την έννοια, τα hedge funds είναι 
«ανθρωποκεντρικά» και µε αυτό εννοούµε ότι όλα, θεωρητικά τουλάχιστον, 

εξαρτώνται από το πόσο έξυπνα και εν τέλει ικανά είναι τα άτοµα που διαχειρίζονται 
τα κεφάλαιά τους. 

 

• ∆εύτερον, ότι παρότι πρόκειται για µια τεράστια βιοµηχανία, ικανή να κινήσει κάθε 

είδους αγορές -συµπεριλαµβανοµένης αυτής του συναλλάγµατος- ο κλάδος υπόκειται 
σχεδόν στο µίνιµουµ των ελέγχων. Για παράδειγµα, στις ΗΠΑ τα hedge funds δεν 

υποχρεούνται σε καταχώριση στα αρχεία, ούτε σε αδειοδότηση για τη 

δραστηριοποίησή τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Βάσει της περί 
αξιογράφων νοµοθεσίας του 1933, τα hedge funds εκδίδουν µεν αξιόγραφα, τα οποία 

διαθέτουν δε «ιδιωτικώς». Ακόµη, βάσει νόµου του 1934 για τις χρηµατιστηριακές 

αξίες, τα hedge funds δεν υποχρεούνται καν να δηµοσιοποιούν τακτικά οικονοµικά 

στοιχεία τους. 

 

Τα στελέχη των hedge funds είναι τα πλέον καλοπληρωµένα, συγκριτικά µε εκείνα 

οποιουδήποτε άλλου κλάδου, στον κόσµο. Τα 25 σηµαντικότερα στελέχη του κλάδου 

εξασφάλισαν το 2006 µέσες ετήσιες αποδοχές άνω του µισού δισεκατοµµυρίου δολαρίων 

έκαστο. Ο πλέον καλοπληρωµένος άνθρωπος στον κόσµο θεωρείται ο Τζέιµς Σίµονς της 

Renaissance Technologies, του οποίου οι αποδοχές ανήλθαν πέρυσι στα 1,7 δισ. δολάρια. 

Aπό τα ονόµατα Τζορτζ Σόρος, Τζουλιάν Ρόµπερτσον, Μάικλ Στάινχαρτ, Στάνλεϊ 
Ντρούκενµιλερ, Λούις Μπέικον, Πολ Τουντόρ Τζόουνς, Μπρους Κόβνερ, Αρθουρ Σάµπεργκ, 

µόνον το πρώτο είναι ευρέως γνωστό. Πρόκειται, ωστόσο, για τους «γκουρού» των hedge 

funds, των οποίων η συντριπτική πλειονότητα παραµένει άγνωστη στο ευρύ κοινό. 

Σε τι ακριβώς επενδύουν; Οπως αναφέρουν εµπειρογνώµονες, οι διαχειριστές των hedge 

funds «επενδύουν σε οτιδήποτε πιστεύουν ότι θα τους αποφέρει κέρδη...». Για να 

διαφοροποιήσουµε δε την επενδυτική στρατηγική των hedge funds από εκείνες των 

αµοιβαίων κεφαλαίων (mutual funds) και των εταιρειών επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων 

(private equity funds), αναφέρουµε ότι οι προτιµήσεις των πρώτων επικεντρώνονται στα 

παράγωγα προϊόντα.  

Μία τελευταία, ενδιαφέρουσα τάση αναφορικά µε τις επενδυτικές επιλογές του αφορά 

στην καλή... διάθεση που επιδεικνύουν, να δανειοδοτούν εταιρείες επενδύσεων ιδιωτικών 

κεφαλαίων, ώστε αυτές, µε τη σειρά τους, να προχωρούν σε εξαγορές κάθε είδους 

επιχειρήσεων. 

Τέλος, για να γίνει αντιληπτό σε τι µπορεί να ελπίζει κανείς, εµπιστευόµενος τα κεφάλαιά 

του σε έναν διαχειριστή hedge funds, αναφέρουµε την όχι και τόσο χαρακτηριστική 

περίπτωση της Renaissance Technologies, της οποίας η µέση ετήσια απόδοση από ιδρύσεώς 

της ανέρχεται στο 35% καθώς και σε αυτήν του Quantum Fund του Τζορτζ Σόρος, στο οποίο 
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µια επένδυση της τάξεως των 1.000 δολαρίων το 1969 έχει αποκτήσει σήµερα αξία 4 

εκατοµµυρίων δολαρίων.
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5.3 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ. 

 
 

 

Η αύξηση, µε σταθερά βήµατα, του όγκου συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων από 

την έναρξη της λειτουργίας του µέχρι και σήµερα αντικατοπτρίζει το γεγονός ό τι όλο και 
περισσότεροι επενδυτές εκµεταλλεύονται τις νέες επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρουν 

τα παράγωγα στην Ελλάδα. Εξ’ άλλου το ολοένα αυξανόµενο µερίδιο συναλλαγών των 

ιδιωτών, αλλά και των θεσµικών επενδυτών µαρτυρά το γεγονός ότι συνεχώς αυξάνεται ο 

αριθµός επενδυτών που χρησιµοποιούν τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και τα 

∆ικαιώµατα Προαίρεσης είτε για αντιστάθµιση κινδύνου, είτε για αύξηση των αποδόσεων 

από συγκεκριµένες προσδοκίες για την αγορά. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι µε τη χρήση 

των νέων αυτών επενδυτικών εργαλείων δίνεται η δυνατότητα στο θεσµικό, αλλά και στον 

ιδιώτη επενδυτή να προστατεύσει την αξία του χαρτοφυλακίου του από µελλοντική πτώση 

τιµών, χωρίς να χρειάζεται να προβαίνει σε µαζικές πωλήσεις µετοχών. 

Τα παράγωγα αποτελούν, συνήθως, τα µέσα αντισταθµίσεως των κινδύνων που 

αντιµετωπίζει µια οικονοµική µονάδα. Όµως δεν προϋποθέτουν αρχική καθαρή επένδυση ή 

αυτή που απαιτείται είναι συνήθως πολύ µικρή. Έτσι, διευκολύνεται η απόκτησή τους. Η 

χρήση των παραγώγων αποβλέπει στην προστασία του κατόχου τους από τους κινδύνους. 

Η οικονοµική µονάδα εκτεθειµένη σε κινδύνους ζηµιών αναζητά την απόκτηση µιας 

θέσεως παραγώγου που θα αντισταθµίσει µε τα κέρδη της τις ζηµιές. 

Ένας κίνδυνος στην τιµή µετοχών που κατέχει ένας επενδυτής ή µία οικονοµική 

µονάδα τον οδηγούν στη σκέψη ότι πρέπει να πωλήσει τις µετοχές πριν η τιµή τους 

υποχωρήσει. Αν µάλιστα θέλει ο επενδυτής να εξασφαλιστεί για µια προσεχή σύντοµη 

περίοδο από τον κίνδυνο αυτό, θα µπορούσε να αγοράσει ένα δικαίωµα πωλήσεως (put 

option) αυτών των µετοχών σε κάποια µελλοντική ηµεροµηνία σε ορισµένη τιµή που θέλει, 
καταβάλλοντας το σχετικό premium. 

Ένας άλλος κίνδυνος µπορεί να παρουσιαστεί στην τιµή αγοράς ή πώλησης ενός 

αγαθού, π.χ. πετρελαίου. Οι δε διακυµάνσεις των τιµών αγοράς ή πώλησης του πετρελαίου 

µπορεί να πλήξουν τον αγοραστή ή τον πωλητή. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να 

καταφύγουν στη σύναψη Συµβολαίων Μελλοντικών Εκπλήρωσης (Futures) για να 

αντιµετωπίσουν τις συνέπειες των διακυµάνσεων των τιµών. 

Επίσης τέτοιοι κίνδυνοι µπορεί να παρουσιαστούν στις ισοτιµίες του συναλλάγµατος 

ή στα επιτόκια δανεισµού. Η αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων γίνεται µε την προσφυγή σε 

σύναψη π.χ. Προθεσµιακών Συµβολαίων αγοράς ή πώλησης συναλλάγµατος (Forwards 

contracts on Foreign currency) ή σε σύναψη συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate 

Swaps).  
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Η επένδυση σε παράγωγα δεν είναι και αυτή άµοιρη κινδύνων. Για παράδειγµα, 

αγοράζοντας δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς σε µετοχές, ένας επενδυτής µπορεί να 

κερδίσει, αν η τιµή των µετοχών ανέβει και µάλιστα πάνω από την τιµή ασκήσεως, ώστε να 

καλύψει και το premium που πληρώθηκε. 

Οι χρηµατιστηριακές κρίσεις είναι καταστροφικές για την αξία των χαρτοφυλακίων 

µας. Η χρονική τους διάρκεια είναι δύσκολο να προβλεφθεί και, συνήθως, προκαλούνται 
αυτές µετά από κάποια συνεχόµενα αρνητικά συµβάντα για την οικονοµία της Χώρας, στην 

οποία λειτουργεί η οικεία Χρηµατιστηριακή Αγορά. Γι' αυτό κάθε επενδυτής, ο οποίος έχει 
αφιερώσει σηµαντικό χρόνο και κεφάλαια για την συγκρότηση ενός καλού και επαρκώς 

διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου µετοχών µε µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα, 

χρειάζεται κάποια µέθοδο ασφάλισης από ενδεχόµενες χρηµατιστηριακές "αναταράξεις". 

Σε περιόδους µεγάλων διακυµάνσεων των χρηµατιστηριακών δεικτών, που 

οφείλονται σε αντικρουόµενες προβλέψεις και εκτιµήσεις για τις µελλοντικές εξελίξεις, θα 

ήταν καλό να µπορεί ο επιµελής επενδυτής να "σταθεροποιήσει" κατά κάποιο τρόπο τη 

διαχρονική αξία ενός χαρτοφυλακίου µετοχών.   

Ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου, που χαρακτηρίζεται από τη µεταβλητότητα της 

απόδοσής του, εξαρτάται άµεσα από τον κίνδυνο των επιµέρους αξιόγραφων, που το 

αποτελούν, το βαθµό διαφοροποίησής του, αλλά και τη σύνθεσή του. Είναι σκόπιµο να 

συγκροτούνται χαρτοφυλάκια επαρκώς διαφοροποιηµένα (δηλαδή µε πολλών ειδών 

αξιόγραφα) και µε µετοχές "µικρού κινδύνου", ιδίως σε εποχές αβέβαιες. 

Ένα µέτρο του κινδύνου των µετοχών είναι ο γνωστός συντελεστής "β" της κάθε 

µετοχής, που χαρακτηρίζει την "συνδιακύµανση" της  απόδοσης της µετοχής µε την απόδοση 

του χρηµατιστηριακού δείκτη. 

 O beta µετράει την µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής σε σχέση µε την µεταβολή 

των τιµών ολόκληρης της αγοράς. Όταν ο beta είναι µεγαλύτερος της µονάδας αυτό σηµαίνει 
ότι εάν η αγορά ( για παράδειγµα ο ∆είκτης που αντιπροσωπεύει την αγορά) παρουσιάσει 
αύξηση 100%, η µετοχή µας θα παρουσιάσει µεγαλύτερη του 100%. Εάν ο beta είναι 
µικρότερος της µονάδας και η αγορά κινηθεί ανοδικά κατά 100%, η µετοχή µας θα κινηθεί 
ανοδικά λιγότερο από 100%. Για παράδειγµα, ο Γενικός ∆είκτης παρουσίασε το 1999 µία 

αύξηση κατά 100% σε σχέση µε το 1998. Μία µετοχή µε beta 1,3 είχε µία αύξηση της τάξεως 

του 130%. Μελλοντικά όµως δεν σηµαίνει ότι το beta θα είναι της ίδιας αύξησης µιας και 
βασίζεται στην ιστορική διακύµανση της αγοράς και της µετοχής. Ο συντελεστής beta 

προσπαθεί να µας δώσει κάποιες ενδείξεις για κάποια µελλοντική συσχέτιση (correlation) που 

θα µπορούσε να υπάρχει µεταξύ αγοράς και µετοχής και όχι µία σίγουρη απάντηση. 

 

 

5.3.1 Αντιστάθµιση πουλώντας δικαιώµατα αγοράς (covered call writing) 

 

 
Πουλώντας κάποιος δικαιώµατα αγοράς σε µετοχές που κατέχει, µπορεί να µειώσει 
τον κίνδυνο που συνδέεται µε την κράτηση των µετοχών, κατά το ποσό της τιµής του 

δικαιώµατος που εισπράττεται. Ο κίνδυνος µειώνεται κατά το ποσό της τιµής του 

δικαιώµατος που λαµβάνεται, το οποίο είναι µία αποζηµίωση για την πτώση της τιµής 

της υποκείµενης επένδυσης. Από την άλλη πλευρά, τα κέρδη, που θα προέρχονταν 

από µία αύξηση της τιµής του υποκείµενου τίτλου πάνω από την τιµή εξάσκησης, 

χάνονται. Επισηµαίνεται, ότι η πώληση καλυµµένων δικαιωµάτων αγοράς δεν 

προσφέρει πλήρη προστασία. Αυτή µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της αγοράς 

δικαιωµάτων πώλησης ή την πώληση συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης.
1 
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5.3.2 Στατική αντιστάθµιση του κινδύνου. 

 

 

Στατική αντιστάθµιση σηµαίνει ότι η θέση σε παράγωγα που χρησιµοποιείται για την 

αντιστάθµιση του κινδύνου παραµένει σταθερή και δεν απαιτείται να προσαρµόζεται 
στις συνθήκες της αγοράς σε ηµερήσια βάση. Με αυτόν τον τύπο της αντιστάθµισης 

του κινδύνου, η θέση εγκαθίσταται µε λόγο 1:1. 

Ο στόχος στην στατική αντιστάθµιση του κινδύνου είναι να περιοριστεί η µέγιστη 

απώλεια της συνολικής θέσης στην περίπτωση µίας αρνητικής εξέλιξης στην αγορά, ενώ την 

ίδια στιγµή να διατηρηθεί η πιθανότητα κέρδους από µία ευνοϊκή εξέλιξη στην αγορά. 

Ο αγοραστής του δικαιώµατος πώλησης πληρώνει ένα ποσό (premium) για να 

αποκτήσει το δικαίωµα να πουλήσει σε µία καθορισµένη τιµή (τιµή εξάσκησης του 

δικαιώµατος). Αυτό εξαλείφει τον κίνδυνο ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε µία πτώση της 

τιµής του υποκείµενου τίτλου κάτω από την τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος πώλησης. Το 

κόστος της αντιστάθµισης του κινδύνου εξαρτάται από την επιλογή της τιµής εξάσκησης. Η 

αντιστάθµιση του κινδύνου µε ένα δικαίωµα πώλησης που είναι κάτω από το χρηµατικό του 

ισοδύναµο προσφέρει µία πιο φθηνή λύση από ότι θα πρόσφερε ένα δικαίωµα πώλησης που 

θα ήταν ίσο µε το χρηµατικό του ισοδύναµο δικαίωµα, αλλά θα παρείχε προστασία µόνο στην 

περίπτωση µίας πιο µεγάλης πτώσης της τιµής της µετοχής. 

 

 

5.3.3 Θέση πώλησης συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης (Short Futures) 

 

 
Πουλώντας ένα συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης, ο πωλητής αναλαµβάνει να 

πουλήσει τον υποκείµενο τίτλο την τελευταία ηµέρα της ζωής του. Η στρατηγική 

αυτή χρησιµοποιείται για την αντιστάθµιση κινδύνου, αλλά και για κερδοσκοπία σε 

σχέση µε µία προσδοκώµενη πτωτική τάση του υποκείµενου τίτλου. 

 

 

5.3.4 Πώληση δικαιώµατος πώλησης (Short Put) 

 

 
O πωλητής δικαιώµατος πώλησης προσδοκά, ότι η τιµή του υποκείµενου τίτλου θα 

παραµείνει στάσιµη ή θα αυξηθεί ελαφρώς. Για την ανάληψη της υποχρέωσης να 

αγοράσει (να δεχθεί την παράδοση) τον υποκείµενο τίτλο στην τιµή εξάσκησης, 

λαµβάνει ως αντάλλαγµα την τιµή του δικαιώµατος. 

Την ηµέρα λήξης, µία από τις παρακάτω µορφές δράσης θα ακολουθηθεί: 
Αν η τιµή του υποκείµενου τίτλου αυξηθεί πάνω από την τιµή εξάσκησης του 

δικαιώµατος πώλησης, δεν θα ζητηθεί από τον πωλητή να δεχθεί την παράδοση του 

υποκείµενου τίτλου, επειδή θα συµφέρει τον κάτοχο του δικαιώµατος να πουλήσει 
τον υποκείµενο τίτλο στην κεφαλαιαγορά. Ο πωλητής µπορεί τότε να καρπωθεί την 

τιµή δικαιώµατος, που έχει, ήδη, λάβει ως το µέγιστο κέρδος του. 

Αν η τιµή του υποκείµενου τίτλου πέσει κάτω από την τιµή εξάσκησης του 

δικαιώµατος πώλησης, ο αγοραστής θα εξασκήσει το δικαίωµα πώλησης και θα 

υποχρεώσει τον πωλητή να αγοράσει υψηλότερα τον υποκείµενο τίτλο από την τιµή 

που θα µπορούσε να βρει στην κεφαλαιαγορά. Ανάλογα µε το πόσο πολύ πέφτει η 

τιµή του υποκείµενου τίτλου, το κέρδος του πωλητή του δικαιώµατος πώλησης 

µπορεί να συρρικνωθεί στο µηδέν ή ακόµη και να έχει ζηµιά. 

Μόλις η τιµή του υποκείµενου τίτλου αρχίσει να πέφτει κάτω από την τιµή 
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εξάσκησης µείον την τιµή δικαιώµατος που έχει ήδη λάβει ο πωλητής του 

δικαιώµατος (νεκρό σηµείο), ο πωλητής αρχίζει να έχει ζηµιά. Η ζηµιά αυτή 

περιορίζεται µόνο από το γεγονός, ότι η τιµή του υποκείµενου τίτλου δεν µπορεί να 

πέσει κάτω από το µηδέν. 

 

 

5.3.5 Αντιστάθµιση της εύλογης αξίας (fair-value hedge) 

 

 
Για να καλυφθούν από τον επιτοκιακό κίνδυνο που µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της αξίας 

του στοιχείου (π.χ. οµόλογα), οι τράπεζες αγοράζουν ένα IRS (interest rate swap) που 

µετατρέπει τις ροές από σταθερές σε µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα της αποτίµησης τόσο από 

το οµόλογο όσο και από το IRS µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 

 

5.3.6 Αντιστάθµιση χρηµατοροών (cash-flow hedge) 
 

 

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εξασφάλιση σταθερών εισροών και εκροών από τα 

τοκοφόρα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, που πρακτικά σηµαίνει εκτοκισµό µε σταθερό 

επιτόκιο. Το γεγονός αυτό γεννά ερωτηµατικά σ’ αυτούς που γνωρίζουν ότι σταθερά επιτόκια 

συνεπάγονται ανάληψη επιτοκιακού κινδύνου. 

Υπάρχουν που περιπτώσεις που τόσο οι τράπεζες όσο και οι λοιπές επιχειρήσεις 

προτιµούν να κατέχουν χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σταθερό επιτόκιο, όπως π.χ.: 

 

• σ’ ένα καθεστώς χαµηλών επιτοκίων οι προσδοκίες είναι για αύξηση των επιτοκίων 

στο µέλλον και για το λόγο αυτό φαίνεται προτιµότερο να ΄΄κλειδώνουµε΄΄ τις 

υποχρεώσεις µε σταθερά επιτόκια στα τωρινά χαµηλά επίπεδα. 

 

• Αν υποθέτουµε ότι η οικονοµία που διανύει περίοδο ανάπτυξης και υψηλών επιτοκίων 

οδεύει σε ύφεση και ότι µετά τα υψηλά επιτόκια θα ακολουθήσει περίοδος χαµηλών 

επιτοκίων, συµφέρει να εξασφαλίσουµε για τα τοκοφόρα στοιχεία του ενεργητικού 

σταθερά επιτόκια, στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα. 

 

• Σε µια εµπορική ή βιοµηχανική επιχείρηση η κερδοφορία προέρχεται από τις 

πωλήσεις εµπορευµάτων ή προϊόντων αντίστοιχα. Για τον καθορισµό όµως των τιµών 

πώλησης είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε µε ακρίβεια τα στοιχεία κόστους και για το 

λόγο αυτό αποφεύγουµε τις εκπλήξεις και τη µεταβλητότητα των µεταβαλλόµενων 

επιτοκίων, καταφεύγοντας στα σταθερά επιτόκια. 

 

 
5.3.7 Αντιστάθµιση της καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (hedge of a 

net investment in a foreign operation) 

 

 
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, στο εξωτερικό, σε χώρες που το νόµισµα 

λειτουργίας είναι διαφορετικό από το λειτουργικό νόµισµα της µητρικής εταιρείας, 

διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να απωλέσει αξία η επένδυσή τους, σε περίπτωση υποτίµησης 

του ξένου νοµίσµατος. 
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Για να αντιµετωπίσουν τις πιθανές αρνητικές συναλλαγµατικές διαφορές και κατ΄ 
επέκταση τον κίνδυνο να απωλέσει αξία η επένδυσή τους, µπορεί να δανεισθούν στο ίδιο 

νόµισµα ή να χρησιµοποιήσουν ένα currency swap. 

 

 

5.3.8 Αγορά call για αντιστάθµιση ανοικτής θέσης πώλησης στη spot αγορά    
 

 

Ο επενδυτής πιστεύει ότι η τιµή της XYZ θα υποχωρήσει. Προβαίνει λοιπόν σε ανοικτές 

πωλήσεις (short selling) µετοχών της XYZ ώστε να κερδίσει από την πτώση της τιµής της 

µετοχής όµως τώρα είναι εκτεθειµένος σε απεριόριστες ζηµιές λόγω πιθανής ανόδου της 

τιµής της ΧΥΖ. Έτσι ο επενδυτής αγοράζει ένα call για να µειώσει την πιθανή ζηµιά. 

  

 

5.3.9 Αγορά Put για αντιστάθµιση σε ενδεχόµενη πτώση της τιµής της µετοχής 
 

 

Ο επενδυτής έχει µετοχές της ΧΥΖ και ήδη καταγράφει υπεραξίες. Ο επενδυτής πιστεύει ότι 
η µετοχή της ΧΥΖ θα ανέβει ακόµη περισσότερο και θα ήθελε να συµµετέχει σε αυτή την 

προοπτική χωρίς όµως να ρισκάρει την υπεραξία του. Έτσι αγοράζει put. Εάν η τιµή ανέβει 
ακόµα παραπάνω, τα κέρδη του θα έχουν περιορισθεί µόνο κατά το κόστος του put, ενώ οι 
µέχρι σήµερα υπεραξίες του προστατεύονται από το put και είναι µειωµένες µόνο κατά το 

ποσό που πλήρωσε για να αγοράσει το put. 
 

 

5.3.10 Αντιστάθµιση µε ΣΜΕ Αντιστάθµιση πώλησης (short hedge) 

 

 
Μια εταιρεία που γνωρίζει ότι πρόκειται να πουλήσει ένα στοιχείο σε κάποια µελλοντική 

στιγµή (π.χ. ένας παραγωγός σιταριού) ανησυχεί λόγω της αβεβαιότητας για την τιµή που θα 

έχει αυτό το στοιχείο στην αγορά όταν θα πρέπει να το πουλήσει. 
 

•Συγκεκριµένα αντιµετωπίζει τον κίνδυνο να πέσει στο µέλλον η τιµή αυτού του στοιχείου σε 

χαµηλότερα επίπεδα από την τρέχουσα τιµή 

(οπότε θα έχει µειωµένα κέρδη, ίσως και ζηµιές) 

 

•Μπορεί να αντισταθµίσει αυτόν τον κίνδυνο λαµβάνοντας µια short θέση σε ΣΜΕ επί αυτού 

του στοιχείου. 

 

–Εάν στο µέλλον η τιµή του στοιχείου πέσει, σε σχέση µε τα τρέχοντα επίπεδα, η εταιρεία θα 

έχει «ζηµιά» από την πώληση του στοιχείου στη spot αγορά αλλά ταυτόχρονα θα σηµειώσει 
κέρδη από τη θέση στα ΣΜΕ. 

 

–Εάν από την άλλη, στο µέλλον η τιµή του στοιχείου ανέβει, σε σχέση µε τα τρέχοντα 

επίπεδα, η εταιρεία θα έχει αυξηµένο κέρδος από την πώληση του στοιχείου στη spot αγορά 

αλλά θα έχει ταυτόχρονα ζηµιά από τη θέση στα ΣΜΕ. 
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5.3.11 Αντιστάθµιση αγοράς (long hedge) 
 

 

Μια εταιρεία που γνωρίζει ότι πρόκειται να αγοράσει ένα στοιχείο σε κάποια µελλοντική 

στιγµή (π.χ. µια ναυτιλιακή εταιρεία χρειάζεται πετρέλαιο για να κινηθούν τα καράβια της) 

ανησυχεί λόγω της αβεβαιότητας για την τιµή που θα έχει αυτό το στοιχείο στην αγορά όταν 

θα πρέπει να το αγοράσει. 
 

•Συγκεκριµένα αντιµετωπίζει τον κίνδυνο να ανέβει στο µέλλον η τιµή αυτού του στοιχείου 

σε υψηλότερα επίπεδα από την τρέχουσα τιµή (οπότε θα έχει αυξηµένο λειτουργικό κόστος). 

 

•Μπορεί να αντισταθµίσει αυτόν τον κίνδυνο λαµβάνοντας µια long θέση σε ΣΜΕ επί αυτού 

του στοιχείου. 

 

–Εάν στο µέλλον η τιµή του στοιχείου πέσει, σε σχέση µε τα τρέχοντα επίπεδα, η εταιρεία θα 

έχει «κέρδος» από την αγορά του στοιχείου στη spot αγορά αλλά ταυτόχρονα θα σηµειώσει 
ζηµιά από τη θέση στα ΣΜΕ.  

 

–Εάν από την άλλη, στο µέλλον η τιµή του στοιχείου ανέβει, σε σχέση µε τα τρέχοντα 

επίπεδα, η εταιρεία θα έχει «ζηµιά» από την αγορά του στοιχείου στη spot αγορά αλλά θα 

έχει ταυτόχρονα κέρδος από τη θέση στα ΣΜΕ. 

 

Η αντιστάθµιση δε βελτιώνει κατ’ ανάγκη το τελικό χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα. 

Επιτυγχάνει όµως να το καταστήσει πιο βέβαιο. 

 

•Στην πράξη δε λειτουργεί πάντα τέλεια η αντιστάθµιση: 

 

–Το στοιχείο που αντισταθµίζεται µπορεί να µην είναι ακριβώς το ίδιο µε το υποκείµενο 

στοιχείο του ΣΜΕ. 

 

–Ο αντισταθµιστής µπορεί να µην είναι τελείως σίγουρος για τη χρ. στιγµή που θα αγορασθεί 
η θα πουληθεί το «spot» στοιχείο. 

 

–Ενδέχεται να απαιτηθεί να κλείσει η θέση στο ΣΜΕ πριν από τη λήξη του. 

 

•Άρα υπάρχει κίνδυνος.  

 

 

5.3.12 Αντιστάθµιση µε ∆ικαιώµατα 

∆ιαφορές σε σχέση µε την αντιστάθµιση σε ΣΜΕ 

 

 

•Αποτελεσµατικότητα 

 

•Παρακολούθηση 

 

•Κόστος 

 

•Είδος κερδοφορίας 
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–Οι αποδόσεις των ΣΜΕ είναι σχεδόν συµµετρικές µε τις αποδόσεις του 

υποκείµενου τίτλου. Αυτό δεν ισχύει για τα δικαιώµατα. 

 

–Με τα ΣΜΕ το τελικό αποτέλεσµα της αντιστάθµισης είναι λίγο πολύ γνωστό 

εκ των προτέρων. Με το που γίνεται η αντιστάθµιση δε χρειάζεται 
παρακολούθηση (η τελική τιµή «κλειδώνει»). 

 

–Με τα δικαιώµατα δεν είναι γνωστό το τι θα συµβεί στη λήξη και ενδέχεται να 

χρειασθούν ενδιάµεσες αγοραπωλησίες δικαιωµάτων. Αυτό απαιτεί στενή 

παρακολούθηση και έχει αβέβαιο κόστος.  

 

 
5.3.13 Σύγκριση χρηµατοροών ΣΜΕ και δικαιωµάτων στην αντιστάθµιση 

 

 
Κέρδος 
                                                                                                 Χρηµατοροή δικαιώµατος 
 

 

 

 

          

                                                                                                    Τρέχουσα τιµή 

             0 

 

 

Ζηµία                                                               Χρηµατοροή αρνητικής θέσης 
                                                                         Στην αγορά µετρητοίς (spot) 

                                   Καθαρό κέρδος 
 

Σχήµα 5.1 Αντιστάθµιση αρνητικής θέσης στην αγορά µετρητοίς µε αγορά call 
 

 

 

             Κέρδος 
                                                                                                    Χρηµατοροή αγοραστή ΣΜΕ 

 

                                                                                                      

 

                       0                                                                                  Τρέχουσα τιµή 

 

 

 

                                                    Καθαρό κέρδος                   Χρηµατοροή αρνητικής θέσης 
                Ζηµία                                                                         στην αγορά µετρητοίς (spot)  

 

 

Σχήµα 5.2 Αντιστάθµιση αρνητικής θέσης στην αγορά µετρητοίς µε αγορά ΣΜΕ  
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5.3.14  Currency Collars 

 

 

Όπως και στην περίπτωση της αντιστάθµισης του κινδύνου των επιτοκίων έτσι και εδώ 

υπάρχει το αντίστοιχο προϊόν. Ο κάτοχος ενός τέτοιου προϊόντος προκειµένου να 

προφυλαχθεί από ενδεχόµενες διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας αγοράζει 
δικαίωµα ενός τύπου για να περιορίσει τον κίνδυνο υποτίµησης (ή ανατίµησης) και πουλά 

δικαίωµα άλλου τύπου για να περιορίσει την πιθανότητα να συµβεί το αντίθετο. Για 

παράδειγµα, µια ευρωπαϊκή εταιρία η οποία θα λάβει σε κάποιο χρονικό διάστηµα ένα ποσό 

εκφρασµένο σε δολάρια και θέλει να περιορίσει την έκθεση της µέσα σε ένα συγκεκριµένο 

εύρος µπορεί να αγοράσει ένα δικαίωµα πώλησης βάση του οποίου θα µπορεί θα µπορεί να 

πουλήσει το δολάριο σε ένα κάτω όριο(floor), ακόµη και αν η ισοτιµία πέσει κάτω από αυτό 

(αν δηλαδή το δολάριο υποτιµηθεί σε σχέση µε το ευρώ). Ταυτόχρονα όµως πουλά και ένα 

δικαίωµα αγοράς στον αντισυµβαλλόµενο βάση του οποίου ο αντισυµβαλλόµενος µπορεί να 

αγοράσει το δολάριο το πολύ στο άνω όριο (cap) σε περίπτωση που το δολάριο ξεπεράσει το 

όριο και ανατιµηθεί σε σχέση µε το ευρώ.  
 

 

5.3.15 Φορητή Alpha 

 

 

“Φορητή alpha" σηµαίνει τον διαχωρισµό της απόδοσης που προέρχεται από ενεργητική 

διαχείριση από την απόδοση του δείκτη αναφοράς και µεταφορά αυτής της απόδοσης σε 

άλλα χαρτοφυλάκια. 

• Παράδειγµα: επενδυτής οµολόγων που θέλει να καλυτερεύσει την απόδοση του 

οµολογιακού του χαρτοφυλακίου µπορεί να επενδύσει σε ένα µετοχικό χαρτοφυλάκιο που 

ελπίζει ότι θα έχει καλύτερες αποδόσεις από ότι ο µετοχικός δείκτης ενώ συγχρόνως ΣΜΕ 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την πλήρη αντιστάθµιση του κίνδυνου από τον µετοχικό 

δείκτη αναφοράς; Ακόµη και η αρχική θέση σε οµόλογα µπορεί να γίνει µε ΣΜΕ οµολόγων. 
 

 

5.3.16 Εµπλουτισµός της Απόδοσης Χαρτοφυλακίου 

(Portfolio Yield Enhancement) 

 

 
Πώληση out of the money (ΟΤΜ) δικαιωµάτων αγοράς σε δείκτη µετοχών / οµολόγων, εάν 

πιστεύεται ότι η πιθανότητα σηµαντικής ανόδου είναι µικρή. 

 

• Πώληση out of the money δικαιωµάτων πώλησης σε δείκτη µετοχών / οµολόγων, εάν 

πιστεύεται ότι η πιθανότητα σηµαντικής ανόδου είναι µεγάλη. 

 

• Πώληση out of the money (ΟΤΜ) δικαιωµάτων αγοράς και πώλησης εάν πιστεύεται ότι το 

εύρος που θα κινηθεί µελλοντικά ο δείκτης θα είναι µικρό. 

 

 

5.3.17 ∆ιαχείριση µε Βάση τις Υποχρεώσεις 
(Liability Driven Investment) 

 

 

Στη διαχείριση µε βάση τις υποχρεώσεις (LDI) ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

i. Ανάλυση των υποχρεώσεων. 
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ii. ∆ηµιουργία χαρτοφυλακίου µε στόχο την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων (χαρτοφυλάκιο 

ελαχίστου κίνδυνου σε σχέση µε τις υποχρεώσεις). 

 

iii.Αποµάκρυνση από το χαρτοφυλάκιο ελαχίστου κίνδυνου µόνο εάν η αναµενόµενη 

ανταµοιβή είναι µεγαλύτερη από τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο. 

 

• Ο προϋπολογισµός κίνδυνου (risk budgeting) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο για 

να αποφασισθεί: 
 

1. Πόσο µακριά από το χαρτοφυλάκιο ελαχίστου κινδύνου µπορεί να είναι το προτεινόµενο 

χαρτοφυλάκιο 

 

2. Ποιους κίνδυνους πρέπει να αναλάβει η εταιρία  

 

 

5.4 ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 

 

 

Μία από τις βασικές αιτίες εκδήλωσης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ήταν η αδυναµία 

ορθής αποτίµησης και τιµολόγησης του κινδύνου σε νέα σύνθετα προϊόντα -όπως είναι οι 
εγγυηµένες δανειακές υποχρεώσεις (collateralised debt obligations-CDO)- και η υποτυπώδης 

ύπαρξη θεσµικών ρυθµίσεων για τη στοχευµένη εποπτεία των νέων καινοτόµων µορφών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, όπως είναι, µεταξύ άλλων, τα «αµοιβαία κεφάλαια 

αντιστάθµισης κινδύνου» (hedge funds) και τα «επενδυτικά οχήµατα δοµηµένης 

χρηµατοδότησης» (structured investment vehicles), τα οποία, κατά κανόνα, 

δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές και επενδύουν συστηµατικά στα προαναφερθέντα 

παράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. 

Επίσης, µία από τις αιτίες εκδήλωσης της κρίσης δηµόσιου χρέους σε διάφορες χώρες 

(εκτός, βέβαια, από τις ενδογενείς αδυναµίες των εθνικών τους οικονοµιών) ήταν και η 

αδυναµία παρακολούθησης και ελέγχου των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κυρίως στα 

ασφάλιστρα επί επισφαλών οµολόγων (credit default swaps-CDS), ειδικά όταν αυτά 

µετατρέπονται από προϊόντα ασφάλισης σε εργαλεία κερδοσκοπίας (ιδιαίτερα όταν οι 
πωλήσεις αυτών είναι ακάλυπτες -naked). Η συγκεκριµένη αγορά είναι αδιαφανής και 
«ρηχή», µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει επαρκής εποπτεία και η τιµολόγηση να µην 

αντικατοπτρίζει απαραίτητα την προσφορά και ζήτηση για ασφάλιση έναντι κινδύνου 

πτώχευσης. 

Κοινή, συνεπώς, συνισταµένη των ανωτέρω κρίσεων είναι η ανεπαρκής αξιολόγηση 

των νέων µορφών κινδύνων, λόγω της φύσης και του ύψους τους, κυρίως στις µη 

εποπτευόµενες περιοχές των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, από µέρους ρυθµιστικών και 
εποπτικών αρχών, αλλά και των ίδιων των πιστωτικών ιδρυµάτων, που υφίστανται τις 

δυσµενείς επιπτώσεις στα οικονοµικά µεγέθη και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. 

Οι κίνδυνοι αυτοί µετασχηµατίζονται και εµπλουτίζονται, καθώς οι 
χρηµατοπιστωτικές λειτουργίες αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Από την άλλη πλευρά, οι 
λειτουργίες αυτές, µε τη σειρά τους, έχουν θετικές επιπτώσεις, εφόσον καλύπτουν 

υφιστάµενες ανάγκες της αγοράς και συµβάλλουν στην αποδοτικότερη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου (πχ. στην αντιστάθµιση κινδύνου -hedging), εγκυµονούν, όµως, και 
σηµαντικούς κινδύνους για την ίδια τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

(αναλυτική παρουσίαση αυτών των στοιχείων στην τελευταία Εκθεση Νοµισµατικής 

Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, Μάρτιος 2010). Τέλος, τις λειτουργίες αυτές 
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παρακολουθούν πλέον οι ρυθµιστικές και εποπτικές αρχές και προσπαθούν να τις 

διαχειριστούν µέσα από τους υπάρχοντες ή υπό διαµόρφωση µηχανισµούς παρέµβασης. 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται, και σε κάποιο βαθµό ήδη υλοποιείται: 
 

Η αναγνώριση, ανάληψη, παρακολούθηση, διασπορά, ορθή τιµολόγηση και 
αποτελεσµατική διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, ενδεχοµένως µε την 

ενδυνάµωση των κριτηρίων κεφαλαιακής επάρκειας, τη βελτίωση των µεθόδων και 
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, και τον περιορισµό του φαινοµένου της αντικυκλικότητας 

των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Αναφορικά µε το 

τελευταίο, ενδεχοµένως απαιτούνται ρυθµιστικές πρωτοβουλίες για τον περιορισµό των 

δυσµενών συνεπειών των οικονοµικών κύκλων των οικονοµιών µέσω της µέριµνας για 

µεγαλύτερα αποθεµατικά και επαρκείς προβλέψεις σε ανοδικές φάσεις του κύκλου, ώστε να 

καλύπτονται οι χρηµατοπιστωτικές ανάγκες της οικονοµίας σε καθοδικές φάσεις. 

Η βελτίωση και ενδυνάµωση των κανόνων ελέγχου και διαφάνειας και των 

µηχανισµών εποπτείας του λεγόµενου «σκιώδους» χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι αυστηροί και επαρκώς εφαρµόσιµοι, για να αποφευχθούν 

µελλοντικές κρίσεις. 

Η ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισµού σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές 

επίπεδο, ανάµεσα στις κυβερνήσεις, τις κεντρικές τράπεζες και τις ρυθµιστικές αρχές για την 

αντιµετώπιση των προκλήσεων στη διεθνή οικονοµία. Σε αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε 

να αναβαθµιστεί ο ρόλος του Συµβουλίου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial 

Stability Board), αλλά και πιθανόν να δηµιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστηµα εποπτείας (1 

από τις 31 προτάσεις της Εκθεσης De Larosière). Ενδεικτικά σε αυτή την κατεύθυνση, ο 

διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Jean-Claude Trichet, αναφέρεται στην 

αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού κεντρικού εκκαθαριστή αντισυµβαλλοµένων 

(central counterparty clearing) για προϊόντα, όπως είναι τα CDSs, ώστε να ενισχυθεί η 

διαφάνεια, να διαµοιραστεί ο κίνδυνος και να µειωθούν τα κίνητρα ανάληψής του (οµιλία 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 25 Μαρτίου 2010). 

Εν κατακλείδι, η επόµενη ηµέρα της κρίσης αποτελεί την ευκαιρία για τον αυστηρό, 

αλλά ρεαλιστικό επανασχεδιασµό της ρυθµιστικής και εποπτικής αρχιτεκτονικής των διεθνών 

χρηµατοπιστωτικών αγορών, µεριµνώντας αφενός για την προώθηση επαρκών (αναφορικά µε 

τον περιορισµό των δυνητικών κινδύνων) και αποτελεσµατικών (αναφορικά µε τη µη 

συρρίκνωση της αναπτυξιακής δυναµικής του συστήµατος) κανόνων·  κανόνες, σε 

µικροεπίπεδο, σε κάθε διάσταση και πτυχή του κανονιστικού συστήµατος και των ιδρυµάτων 

που δραστηριοποιούνται σε αυτό, και σε µακροεπίπεδο, στην ενδυνάµωση της προληπτικής 

εποπτείας, η οποία θα διασφαλίζει τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και, 
κατ’ επέκταση, και της πραγµατικής οικονοµίας.

24 
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5.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  

 

 

 

Η χρήση των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων (derivatives) επετράπη στη χώρα 

µας µε τα Π.∆. 96/23.3.93 (ΦΕΚ Α΄ 42) και 104/14.5.94 (ΦΕΚ Α΄ 79) καθώς και τις πράξεις 

του ∆ιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος 2303/94 και 2307/94 που κατήργησαν, µεταξύ 

άλλων, τους περιορισµούς στην κίνηση κεφαλαίων και θεµελίωσαν την απελευθέρωση της 

αγοράς συναλλάγµατος.  

Ο φορολογικός νόµος διακρίνει τα παράγωγα χρηµατιστηριακά προϊόντα σε δύο 

κατηγορίες, επιφυλάσσοντας διαφορετική φορολογική µεταχείριση σε κάθε µία από αυτές: 

 

1.Μη χρηµατιστηριακά παράγωγα 

 

Στα κέρδη από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατιστηριακών προϊόντων που 

αποκτώνται από κατοίκους Ελλάδος (µε εξαίρεση τους επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία 

τρίτης κατηγορίας τους Κ.Β.Σ.) ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 15%, η οποία 

διενεργείται κατά το χρόνο λήξης κάθε σύµβασης ή κατά την καταβολή τους εφόσον αυτό 

συµφωνείται να γίνει πριν από το χρόνο λήξης της σύµβασης ή κατά την καταβολή τους 

εφόσον αυτό συµφωνείται να γίνει πριν από το χρόνο λήξης της σύµβασης. 

Εξαιρούνται της παρακράτησης, οι εταιρίες αµοιβαίων κεφαλαίων και οι εταιρίες 

επενδύσεων. 

Με τον ίδιο συντελεστή 15% φορολογούνται και τα κέρδη από παράγωγα που 

προέρχονται από την αλλοδαπή. 

επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και συναθροίζονται µε τα Με την 

παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήµατα 

αυτά. 

Στην περίπτωση που δικαιούχος των ανωτέρω εισοδηµάτων είναι επιτηδευµατίας µε 

βιβλία γ΄ κατηγορίας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), τα εισοδήµατα αυτά θεωρούνται ως εισόδηµα από 

εµπορικές λοιπά εισοδήµατα του επιτηδευµατία. Τυχόν ζηµιά που θα προκύψει από 

συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, αναγνωρίζεται για 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον πραγµατοποιείται για σκοπούς αντιστάθµισης και 
κάλυψη κινδύνων. 

 

2. Παράγωγα διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων. 
 

Από  1.1.2007 τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές σε παράγωγα 

προϊόντα που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων ή σε άλλο αλλοδαπό 

χρηµατιστήριο παραγώγων, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος. 
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Η απαλλαγή αυτή προέρχεται µε την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εµφανίζονται σε 

λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό το συµψηφισµό ζηµιών που θα προκύψουν 

στο µέλλον από την ίδια αιτία. Τα κέρδη αυτά θα φορολογηθούν µε τον εκάστοτε ισχύοντα 

συντελεστή σε περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης. 

Ειδικά για τις τράπεζες, τα κέρδη αυτά φορολογούνται µε τον εκάστοτε ισχύοντα 

συντελεστή µε χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλεται µέχρι το τέλος 

Σεπτεµβρίου για τα κέρδη της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου (Αρ. 26 ν.3634/08).
4 

 

 

Κεφάλαιο 6
ο
  

 

 
6.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ ΤΗΣ 

 
 

Η λογιστική αντιστάθµισης καταχωρεί στα Αποτελέσµατα (κέρδη και ζηµίες) τις 

συµψηφιστικές συνέπειες των µεταβολών των εύλογων αξιών: 

• Του µέσου αντιστάθµισης και 
• Του αντισταθµισµένου στοιχείου. 

(∆.Λ.Π. 39 παράγρ.85) 

Η αντισταθµιστική λογιστική επιδιώκει να απεικονίσει τις συνέπειες των αντισταθµιστικών 

δραστηριοτήτων, ειδικότερα κατά τη χρήση αντισταθµιστικών παραγώγων, απεικονίζοντας 

τις συνέπειες στο παράγωγο και στον αντισταθµισµένο κίνδυνο την ίδια περίοδο. Η 

αντισταθµιστική λογιστική επιτρέπει στις οικονοµικές µονάδες να αδιαφορούν για την 

κανονική λογιστική µεταχείριση των παραγώγων (εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων) ή να 

προσαρµόζουν τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Είναι, 
συνεπώς, ένα προνόµιο, όχι ένα δικαίωµα, και πρέπει να κερδηθεί. Οι οικονοµικές µονάδες 

µπορεί µόνο να εξασφαλίζουν το δικαίωµα να επιτύχουν αντισταθµιστική λογιστική, αν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το ∆.Λ.Π. 39.  

 

 

6.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

  
Το ∆.Λ.Π. 39 διαπραγµατεύεται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων παραγώγων, δανείων, χορήγησης 

δανείων, εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασµών και συµµετοχικών τίτλων σε άλλες 

οικονοµικές µονάδες. 

Απαιτεί όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις να ταξινοµούνται σε µια από τις κατωτέρω πέντε κατηγορίες. Αυτές καθορίζουν 

πως αποτιµάται κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο µετά την καταχώρισή του (στην εύλογη αξία ή 

αναπόσβεστο κόστος) και όπου κάθε µεταβολή στην εύλογη αξία καταχωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων ή στην καθαρή θέση. 
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Πίνακας 6.1 Η αποτίµηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων και η καταχώρηση των  

µεταβολών τους. 

Κατηγορία  Αποτίµηση Μεταβολές 

λογιστικής αξίας 

Απαιτείται 
έλεγχος 

αποµείωσης 

Χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις στην εύλογη µέσω 

αποτελεσµάτων 

(συµπεριλαµβανοµένων των 

κατεχοµένων για εµπορικούς 

σκοπούς, εκείνων που 

ορίστηκαν στην κατηγορία αυτή 

κατά τη σύναψη και όλα τα 

παράγωγα) 

Εύλογη 

αξία  

Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων 

Όχι 

∆άνεια και εισπρακτέες αξίες  Αναπόσβε
στο 

Κόστος  

Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων 

Ναι 

Κυµαινόµενες µέχρι τη λήξη 

επενδύσεις  

Αναπόσβε
στο κόστος 

Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων 

Ναι 

∆ιαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία  

Εύλογη 

αξία  

Καθαρή θέση Ναι 

Άλλες χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις 

Αναπόσβε
στο κόστος 

Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων 

Ναι 

Πηγή: Αντιστάθµιση & Λογιστική Αντιστάθµισης, ∆ρ. Νικόλαος Πρωτοψάλτης, 2008, 

σελ.96. 

 

 

Η βασική αρχή στο ∆.Λ.Π. 39 είναι ότι όλα τα παράγωγα απεικονίζονται στην εύλογη 

αξία, µε κέρδη και ζηµίες στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Όµως, παράγωγα συνήθως 

χρησιµοποιούνται για να αντισταθµίσουν καταχωρηµένα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που αποτιµώνται στο κόστος, αναπόσβεστο κόστος, ή στην εύλογη αξία µε 

κέρδη και ζηµίες καταχωρηµένες στην καθαρή θέση ή στοιχεία τέτοια ως προβλεπόµενες 

συναλλαγές ή βέβαιες δεσµεύσεις που δεν είναι καταχωρηµένες στον Ισολογισµό. Αυτό 

δηµιουργεί µια αναντιστοιχία στο χρονοδιάγραµµα της καταχώρισης του κέρδους και της 

ζηµίας. Η αντισταθµιστική λογιστική επιδιώκει να διορθώσει αυτή την αναντιστοιχία, µε 

µεταβολή του χρονοδιαγράµµατος της καταχώρισης κερδών και ζηµιών, είτε στο 

αντισταθµισµένο στοιχείο είτε στο µέσο αντιστάθµισης. Αυτό αποφεύγει περισσότερο τη 

µεταβλητότητα που θα προέκυπτε αν τα κέρδη και ζηµίες του παραγώγου είχαν καταχωριστεί 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, όπως απαιτείται συνήθως από τις λογιστικές αρχές.

3 
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6.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
 

 

Α. Μια σχέση αντιστάθµισης µπορεί να αναγνωρισθεί λογιστικά σύµφωνα µε τα IFRS αν 

ισχύουν τα εξής: 

• Υπάρχει επαρκείς τεκµηρίωση κατά την έναρξη της σχέσης αντιστάθµισης µε πλήρη 

περιγραφή του αντισταθµιζόµενου στοιχείου, του µέσου αντιστάθµισης του είδους 

του κινδύνου που αντισταθµίζεται και της µεθόδου µέτρησης της 

αποτελεσµατικότητας της αντιστάθµισης. 

• Η αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα  

• Η αντιστάθµιση αναµένεται να είναι αποτελεσµατική σε µεγάλο βαθµό 

• Η µέτρηση αυτή πραγµατοποιείται σε τακτή βάση και αποδεικνύει την 

αποτελεσµατικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης αντιστάθµισης. 

• Ειδικά για την περίπτωση της αντιστάθµισης χρηµατοροών η µελλοντική 

προβλεπόµενη συναλλαγή πρέπει να αξιολογείται ως πολύ πιθανό να συµβεί. 

Β. Η σχέση αντιστάθµισης µπορεί να διακοπεί αν συµβεί ένα από τα ακόλουθα:  

• Η αντιστάθµιση δεν είναι αποτελεσµατική, δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα της 

µέτρησης είναι εκτός του εύρους 80-125% 

• Πραγµατοποιήθηκε πώληση ή τακτοποίηση του αντισταθµιζόµενου στοιχείου  

• Πραγµατοποιήθηκε πώληση, λήξη ή εξάσκηση – αν πρόκειται για δικαίωµα 

προαίρεσης – του µέσου αντιστάθµισης  

• Λήφθηκε απόφαση της διοίκησης για ανάκληση της σχέσης αντιστάθµισης  

• Όσον αφορά την αντιστάθµιση µιας πολύ πιθανής προσδοκώµενης συναλλαγής, όταν η 

συναλλαγή αυτή δεν θεωρείται πλέον πιθανό να συµβεί.4  
 

 

6.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
 

 

Η αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης (Hedge effectiveness) είναι ο βαθµός στον οποίο 

οι µεταβολές στην εύλογη αξία ή στις χρηµατοροές του αντισταθµιζόµενου στοιχείου, οι 
οποίες οφείλονται σε ένα αντισταθµιζόµενο κίνδυνο, συµψηφίζονται από τις µεταβολές στην 

εύλογη αξία ή στις χρηµατοροές του µέσου αντιστάθµισης. (IAS 39.9)  

∆ιαισθητικά, η αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης αντικατοπτρίζει το πόσο καλά ένα 

µέσο αντιστάθµισης αποδίδει, όσον αφορά την προστασία του αντισταθµιζόµενου στοιχείου, 

από ανεπιθύµητες µεταβολές που σχετίζονται µε τον αντισταθµιζόµενο κίνδυνο.  

∆ύο από τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή των κανόνων της λογιστικής της 

αντιστάθµισης αφορούν την αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης:  

 

• Η σχέση αντιστάθµισης αναµένεται να είναι άκρως αποτελεσµατική.  

 

• Η αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης πρέπει να µετράται αξιόπιστα. 

 

Η αντιστάθµιση θεωρείται αποτελεσµατική όταν: 
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• Η επιχείρηση προσδοκά ότι µε την αντιστάθµιση επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό ο 

συµψηφισµός των µεταβολών στην εύλογη αξία ή στις ταµειακές ροές που 

αποδίδονται στον αντισταθµιζόµενο κίνδυνο. 

• Τα αποτελέσµατα της αντιστάθµισης κυµαίνονται στο εύρος 80%-125%. 

 

Το IAS 39 απαιτεί δύο ειδών ελέγχους αποτελεσµατικότητας: τον προκαταρτικό έλεγχο 

(Prospective Test), που διεξάγεται στην αρχή της αντιστάθµισης, µε στόχο να αποδείξει ότι η 

σχέση θα είναι αποτελεσµατική σε µελλοντικές περιόδους και τον αναδροµικό έλεγχο 

(Retrospective test), που πραγµατοποιείται στις ηµεροµηνίες δηµοσίευσης οικονοµικών 

καταστάσεων. Ο στόχος του είναι να δείξει αν κατά την παρελθούσα περίοδο η σχέση 

αντιστάθµισης ήταν αποτελεσµατική, ώστε να εφαρµοστεί η λογιστική αντιστάθµισης. 

Η έλλειψη αποτελεσµατικότητας στην αντιστάθµιση µπορεί να οφείλεται στις διαφορές 

µεταξύ των αντισταθµιζόµενων στοιχείων και των µέσων αντιστάθµισης, όπως:  

 

• ∆ιαφορετικά νοµίσµατα. 

 

• ∆ιαφορετικές λέξεις χρήση τιµών εµπορευµάτων σε διαφορετικές αγορές. 

 

• ∆ιαφορετικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου. 

 

• Εύλογη αξία διαφορετική του µηδενός για το µέσο αντιστάθµισης κατά την έναρξη της 

αντιστάθµισης. 

 

Το IAS 39 ορίζει ότι ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 

µια φορά το χρόνο, όταν η επιχείρηση ετοιµάζει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

Ωστόσο, δεν καθορίζει µια συγκεκριµένη µέθοδο ελέγχου της αποτελεσµατικότητας και 
αφήνει την εταιρία να την επιλέξει ανάλογα µε την στρατηγική διαχείρισης του ρίσκου και 
ανάλογα µε τη φύση και τους κινδύνους του µέσου αντιστάθµισης και του αντισταθµιζόµενου 

στοιχείου. Οι πιο συνήθεις µέθοδοι µέτρησης της αποτελεσµατικότητας είναι:  
 

• Σύγκριση βασικών όρων (critical terms comparison). 

 

• Dollar offset method.  

 

• Ανάλυση παλινδρόµησης (regression analysis).
4
 

 

 

6.5 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 

 
Κατά το ∆.Λ.Π. 39 παράγραφοι 86 και 87 ορίζονται τα εξής: Οι σχέσεις αντιστάθµισης είναι 
τριών τύπων: 

 

Α) Αντιστάθµιση εύλογης αξίας: 
Αντιστάθµιση στην έκθεση του ανοίγµατος των µεταβολών στην εύλογη αξία ενός 

καταχωρισµένου στοιχείου ή υποχρέωσης ή µιας µη καταχωρισµένης βέβαιης δέσµευσης ή 

µιας ταυτοποιηµένης αναλογίας περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης ή βέβαιης δέσµευσης, 

που είναι αποδοτέα σε έναν ορισµένο κίνδυνο και θα µπορούσε να επηρεάσει το κέρδος ή τη 

ζηµία. 
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Β) Αντιστάθµιση ταµειακών ροών: 
Αντιστάθµιση στην έκθεση του ανοίγµατος της µεταβλητότητας των ταµειακών ροών που 

είναι αποδοτέες σε έναν ορισµένο κίνδυνο, που συνδέεται µε ένα καταχωρισµένο 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση (τέτοια, όπως όλες ή µερικές µελλοντικές πληρωµές 

τόκου σε µεταβλητού επιτοκίου χρέος) ή πολύ πιθανόν, προβλεπόµενης συναλλαγής και θα 

µπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσµατα. 

 

Γ) Αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε µία αλλοδαπή εκµετάλλευση, όπως ορίζεται στο 
∆.Λ.Π. 21. 

Επισηµαίνεται ότι µια αντιστάθµιση κινδύνου ξένου νοµίσµατος µιας βέβαιης δέσµευσης 

µπορεί να λογιστικοποιείται ως αντιστάθµιση εύλογης αξίας ή αντιστάθµιση ταµειακών 

ροών.
3 

 

 

6.6 ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
 

 

Α. Αντιστάθµιση εύλογης αξίας 
 

- Σύµφωνα µε το IAS 39 (39.91) µια σχέση αντιστάθµισης της εύλογης αξίας πρέπει να 

διακοπεί όταν συντρέξουν οι ακόλουθες συνθήκες:  

 

• Λήξη ή πώληση του µέσου αντιστάθµισης ή 

 

• Παύση ικανοποίησης των κριτηρίων για την αναγνώριση της σχέσης αντιστάθµισης ή  

 

• Απόφαση της οικονοµικής οντότητας να ανακαλέσει τη σχέση της αντιστάθµισης. 

 

- Στην περίπτωση που διακοπεί η σχέση αντιστάθµισης, θα πρέπει να εφαρµοστεί ο 

ακόλουθος λογιστικός χειρισµός. 

 

• Στην περίπτωση που το αντισταθµιζόµενο στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο του 

πραγµατικού επιτοκίου, το κέρδος ή η ζηµία µε το οποίο έχει προσαρµοστεί η 

λογιστική αξία του στοιχείου αποσβένεται µέσω της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου. Για το σκοπό αυτό, το πραγµατικό επιτόκιο του στοιχείου 

επαναϋπολογίζεται (IAS 39.92). 

 

• Στην περίπτωση που το αντισταθµιζόµενο στοιχείο είναι µη τοκοφόρο, η 

συσσωρευµένη προσαρµογή της αξίας του, µέχρι τη λήξη της σχέσης αντιστάθµισης, 

παραµένει ως µέρος της λογιστικής αξίας του στοιχείου και λαµβάνεται υπόψη στον 

υπολογισµό του κέρδους/ζηµίας από την τυχόν µεταγενέστερη πώληση του ή για τον 

προσδιορισµό της αποµείωσης της αξίας του. 

 

Β. Αντιστάθµιση ταµειακών ροών  
 

- Σύµφωνα µε το IAS 39 (IAS 39.101) µια σχέση αντιστάθµισης των ταµειακών ροών 

πρέπει να διακοπεί όταν συντρέξουν οι ακόλουθες συνθήκες: 

 

• Λήξη ή πώληση του µέσου αντιστάθµισης ή  
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• Παύση ικανοποίησης των κριτηρίων για την αναγνώριση της σχέσης αντιστάθµισης ή  

 

• Απόφαση της οικονοµικής οντότητας να ανακαλέσει τη σχέση αντιστάθµισης. 

 

• Όσον αφορά στην αντιστάθµιση µιας πολύ πιθανής προσδοκώµενης συναλλαγής, όταν 

η συναλλαγή αυτή δεν θεωρείται πλέον πιθανό να συµβεί. 
 

- Ο λογιστικός χειρισµός των ανωτέρω περιπτώσεων είναι ο ακόλουθος: 

 

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, το ποσό που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά στοιχεία που 

καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση (other comprehensive income) παραµένει 
διακριτά στην καθαρή θέση, έως ότου πραγµατοποιηθεί η µελλοντική συναλλαγή. 

 

Όταν πραγµατοποιηθεί η µελλοντική συναλλαγή: 

• Αν αυτή έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του 

ενεργητικού ή των υποχρεώσεων, το ποσό µεταφέρεται, από τα λοιπά στοιχεία που 

καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, στα αποτελέσµατα της χρήσεως, στις 

ίδιες περιόδους που το αντισταθµιζόµενο στοιχείο επηρεάζει τα αποτελέσµατα 

χρήσεως. 

 

• Αν αυτή έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση ενός µη χρηµατοοικονοµικού στοιχείου 

του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων, είτε µια δέσµευση της οικονοµικής οντότητας 

για την οποία εφαρµόζεται λογιστική αντιστάθµισης της εύλογης αξίας, η οικονοµική 

οντότητα δύναται να επιλέξει ανάµεσα στα εξής: 

 

- Αναγνώριση του ποσού στα αποτελέσµατα την ίδια χρονική στιγµή µε την οποία το 

στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων επηρεάζει τα αποτελέσµατα  

 

- Προσαρµογή της λογιστικής αξίας του στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων 

µε το ποσό αυτό. 

 

Στην τρίτη περίπτωση, αν η συναλλαγή αναµένεται να συµβεί, το ποσό παραµένει 
διακριτά στην καθαρή θέση, έως ότου πραγµατοποιηθεί η µελλοντική συναλλαγή. 

Όταν πραγµατοποιηθεί η µελλοντική συναλλαγή ακολουθείται ο χειρισµός που 

περιγράφτηκε για τις περιπτώσεις 1 και 2. Αν η συναλλαγή δεν αναµένεται να συµβεί, το 

ποσό µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσεως. 

 

Γ. Αντιστάθµιση καθαρής θέσεως 
 

Ο λογιστικός χειρισµός αντιστάθµισης της καθαρής επένδυσης είναι παρόµοιος µε 

εκείνον που εφαρµόζεται στην αντιστάθµιση ταµειακών ροών. 

Στις περιπτώσεις που η σχέση αντιστάθµισης διακόπτεται (µε βάση τα όσα αναφέρονται 
και στις ανωτέρω δυο περιπτώσεις), το ποσό που έχει καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή 

θέση, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα εξ ολοκλήρου µε την πώληση της επένδυσης ή 

αναλογικά στις περιπτώσεις µερικής ρευστοποίησης, µε τις οποίες παύει να υφίσταται 
έλεγχος της οικονοµικής µονάδας του εξωτερικού.

4 
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6.7 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ (Αντιστάθµιση εύλογης αξίας 
- Αντιστάθµιση ταµειακών ροών - Αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης 
σε αλλοδαπή οικονοµική µονάδα). 

 

 
Η τράπεζα αποφασίζει την αντιστάθµιση του επιτοκιακού κινδύνου του δανεισµού µε την 

αντιστάθµιση ταµειακών και συνάπτει ένα IRS ίδιου ονοµαστικού ποσού 10.000.000 Euro 

για το οποίο εισπράττει επιτόκιο 1Y Euribor και πληρώνει σταθερό επιτόκιο 3,3%. Άρα ο 

µοναδικός κίνδυνος που αναλαµβάνει είναι ο πιστωτικός όπως εκφράζεται από το περιθώριο 

1,7%. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει την εξουδετέρωση της µεταβλητότητας των 

χρηµατοροών του δανεισµού.  

                                     

 5% �         Euribor 1Y � 

 

    Euribor 1Y 

3, 3%       

      

 

Σχήµα 6.1. Παράδειγµα αντιστάθµισης του επιτοκιακού κινδύνου του δανεισµού.  

 

  

Στη συνέχεια παραθέτουµε τα δεδοµένα επιτοκίων και τις αποτιµήσεις του 

παραγώγου και της χορήγησης. 

 

  

Χορήγηση 

5% 

 ΒΑΝΚ Ομολογιακό 

δάνειο 

Πιστωτικός κίνδυνος 

5%-3,3%=1,7% IRS 
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Πίνακας 6.2 ∆εδοµένα επιτοκίων  

1.1.2007 για 

διάρκεια (έτη) 

Επιτόκια 

swap 

Προεξοφλητικοί 
παράγοντες  

Spot επιτόκια Forward επιτόκια 

1 2,8% 0,973 2,80% 2,80% 

2 3,00% 0,943 3,00% 3,21% 

3 3,30% 0,907 3,31% 3,93% 

31.12.2007 για 

διάρκεια (έτη) 

Επιτόκια 

swap 

Προεξοφλητικοί 
παράγοντες 

Spot επιτόκια Forward επιτόκια 

1 4,10% 0,961 4,10% 4,10% 

2 4.40% 0,917 4,41% 4,71% 

31.12.2008 για 

διάρκεια (έτη) 

Επιτόκια 

swap 

Προεξοφλητικοί 
παράγοντες 

Spot επιτόκια Forward επιτόκια 

1 3,20% 0,969 3,20% 3,20% 

 

Πίνακας 6.3 Αποτίµηση IRS 

Αποτίµηση IRS 1.1.2007 

Ηµεροµηνίες Σκέλος είσπραξης 

κυµαινόµενο 

Σκέλος πληρωµής 

σταθερό 

∆ιαφορά Προεξόφληση 

χρηµµατοροών 

1.1.2007 

31.12.2007 280.000 330.000 -50.000 -48.638 

31.12.2008 320.641 330.000 -9.359 -8.821 

31.12.2009 393.360 330.000 63.360 57.459 

    0 

 

Αποτίµηση IRS 31.12.2007 

Ηµεροµηνίες Σκέλος είσπραξης 

κυµαινόµενο 

Σκέλος πληρωµής 

σταθερό 

∆ιαφορά Προεξόφληση 

χρηµµατοροών 

1.1.2007 

31.12.2008 410.000 330.000 80.000 76.849 

31.12.2009 471.414 330.000 141.414 129.729 

    206.578 
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Αποτίµηση IRS 31.12.2008 

Ηµεροµηνίες Σκέλος είσπραξης 

κυµαινόµενο 

Σκέλος πληρωµής 

σταθερό 

∆ιαφορά Προεξόφληση 

χρηµατοροών 

1.1.2007 

31.12.2009 320.000 330.000 -10.000 -9.690 

    -9.690 

 

Πίνακας 6.4 Αποτίµηση χορήγησης (Εάν η χορήγηση δεν αποτελούσε µέρος µιας σχέσης 

αντιστάθµισης εύλογης αξίας, λογιστικά θα δινόταν στο κόστος και όχι στην εύλογη αξία)  

 

Ηµεροµηνία 

1.1.2007 31.12.2007 31.12.2008 

Χρηµατοροές Παρούσα 

αξία 

Χρηµατοροές Παρούσα 

αξία 

Χρηµατοροές Παρούσα 

αξία 

31.12.2007 330.000 321.012 - - - - 

31.12.2008 330.000 311.038 330.000 317.003 - - 

31.12.2009 10.330.000 9.367.950 10.330.000 9.476.419 10.330.000 10.009.690 

      10.009.690 

Πηγή: Λογιστική Τραπεζών, Γεώργιος Κόντος, 2010, σελ.592. 

 

6.7.1 Αντιστάθµιση εύλογης αξίας 

  

 

1 /31.12.2007 

Χ   38.00 Ταµείο      500.000 

Π  70.10 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων      500.000 

Αιτιολογία: Εκτοκισµός δανείου εταιρίας Κ για το έτος 2007. 

2 /31.12.2007 

Χ 69.10.01  Ζηµίες από αντιστάθµιση της           

 εύλογης αξίας δανείων   206.578 

Π 20.10.01.61 ∆άνεια στη βιοµηχανία/Κ     206.578 

Αιτιολογία: Αποτίµηση κατά την 31.12 δανείου στην εταιρία Κ, ως προς τον κίνδυνο 

επιτοκίου. 

3 /31.12.2007 

Χ 39.02.01 Παράγωγα για σκοπούς αντιστάθµισης           206.578 

Π 79.15.01 Κέρδη από αποτίµηση παραγώγων     206.578 

Αιτιολογία: Αποτίµηση κατά την 31.12 του IRS, που αντισταθµίζει τον επιτοκιακό κίνδυνο 

του δανείου στην Κ. 

4 /31.12.2007 
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Χ 65.50 Τόκοι από παράγωγα     50.000 

Π 38.06.00 Τράπεζα της Ελλάδος/ Τρεχούµενος λογ/σµός   50.000 

Αιτιολογία: Καταβολή στην Τράπεζα Λ της διαφοράς τόκων που προκύπτει για το IRS από 

1.1-31.12.2007  10.000 (2,8%-3,3%) 

5 /31.12.2007 

Χ 65.10.00 Τόκοι οµολογιακού δανείου   280.000 

Π 38.05.00 Ανταποκριτές εξωτερικού/Ν      280.000 

Αιτιολογία: Καταβολή στους οµολογιούχους δανειστές, µέσω της διαχειρίστριας Τράπεζας Ν, 

του τοκοµεριδίου έτους 2007.
4 

 

 

Αντιστάθµιση εύλογης αξίας 
 

 

6 /31.12.2008 

Χ 38.00 Ταµείο      500.000 

Π 70.10 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων      500.000 

Αιτιολογία: Εκτοκισµός δανείου εταιρίας Κ για το έτος 2008.  

7 /31.12.2008 

Χ 20.10.01.61 ∆άνεια στη βιοµηχανία/Κ    216.268 

Π 79.10.01 Κέρδη από αντιστάθµιση της εύλογης  

  Αξίας  δανείων      216.268 

Αιτιολογία: Κέρδη που προέκυψαν κατά την αποτίµηση του δανείου στην εταιρία Κ. 

8 /31.12.2008 

Χ 69.15.01 Ζηµίες από αποτίµηση παραγώγων   216.268 

Π 59.02.01 Παράγωγα για σκοπούς αντιστάθµισης    216.268  

Αιτιολογία: Ζηµίες από την αποτίµηση του IRS κατά την 31.12. 

9 /31.12.2008 

Χ 38.06.00 Τράπεζα της Ελλάδος/  

  Τρεχούµενος λογαριασµός    80.000 

Π 70.50 Τόκοι από παράγωγα       80.000 

Αιτιολογία: Είσπραξη από τράπεζα Λ της διαφοράς τόκων που προκύπτει για το IRS, από 

1.1.-31.12.2008 10.000 (4,1%-3,3%) 

10 /31.12.2008 

Χ 65.10.00 Τόκοι οµολογιακού δανείου    410.000 

Π 38.05.00 Ανταποκριτές εξωτερικού/Ν      410.00 

Αιτιολογία: Καταβολή στους οµολογιούχους δανειστές, µέσω της διαχειρίστριας τράπεζας Ν, 

του τοκοµεριδίου έτους 2008.
4 
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Αντιστάθµιση εύλογης αξίας  

 

 

11 /31.12.2009 

Χ 38.00 Ταµείο        500.000 

Π 70.10 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων      500.000 

Αιτιολογία: Εκτοκισµός δανείου εταιρίας Κ για το έτος 2009 

12 /31.12.2009 

Χ 69.10.01 Ζηµίες από αντιστάθµιση της  

  Εύλογης αξίας δανείων   9.690 

Π 20.10.01.61 ∆άνεια στη βιοµηχανία/Κ     9.690 

Αιτιολογία: Ζηµίες που προέκυψαν κατά την αποτίµηση του δανείου από την εταιρία Κ.  

13 /31.12.2009 

Χ 39.02.01 Παράγωγα για σκοπούς αντιστάθµισης  9.690  

Π 79.15.01 Κέρδη από αποτίµηση παραγώγων    9.690  

Αιτιολογία: Κέρδη από αποτίµηση του IRS κατά την 31.12 

14 /31.12.2009 

Χ 65.50 Τόκοι από παράγωγα     10.000 

Π 38.06.00 Τράπεζα της Ελλάδος/ 

  Τρεχούµενος λογ/σµος     10.000 

Αιτιολογία: Καταβολή στην τράπεζα Λ της διαφοράς τόκων που προκύπτει για το IRS από 

1.1-31.12.2009 10.000 (3,2%-3,3%) 

15 /31.12.2009 

Χ 65.10.00 Τόκοι οµολογιακού δανείου   320.000 

Π 38.05.00 Ανταποκριτές εξωτερικού     320.000 

Αιτιολογία: Καταβολή στους οµολογιακούς δανειστές, µέσω της διαχειρίστριας Τράπεζας Ν, 

του τοκοµεριδίου έτους 2009.
4 

 

 

6.7.2 Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 
 

 

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 2007 

 

 

1α /31.12.2007 

Χ   38.00 Ταµείο      500.000 

Π  70.10 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων      500.000 

Αιτιολογία: Εκτοκισµός δανείου εταιρίας Κ για το έτος 2007. 

2α /31.12.2007 

Αντίστοιχη εγγραφή µε την 2 δεν υπάρχει. Ο λόγος είναι απλός: στην αντιστάθµιση 

της εύλογης αξίας, το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται στις µεταβολές που υφίσταται η 

εύλογη αξία του δανείου εξ’ αιτίας µεταβολών στο επίπεδο των επιτοκίων. Αυτές πρέπει να 
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εξουδετερώνονται από αντίθετες µεταβολές στην αξία του παραγώγου, πράγµα που 

διαπιστώνουµε συγκρίνοντας τις εγγραφές 2 και 3. Τέτοιο θέµα δεν υφίσταται στην 

περίπτωση της αντιστάθµισης των ταµειακών ροών. 

3α /31.12.2007 

Χ 39.02.01 Παράγωγα για σκοπούς αντιστάθµισης  206.578 

Π 41.14 Αποτελέσµατα παραγώγων στην αντιστάθµιση  

  Ταµειακών ροών      206.578 

Αιτιολογία: Μεταφορά στην καθαρή θέση του αποτελέσµατος από την αποτίµηση του IRS, 

που αντισταθµίζει τον επιτοκιακό κίνδυνο του δανείου στην Κ. 

4α /31.12.2007 

Χ 65.50 Τόκοι από παράγωγα     50.000 

Π 38.06.00 Τράπεζα της Ελλάδος/ Τρεχούµενος λογ/σµός   50.000 

Αιτιολογία: Καταβολή στην Τράπεζα Λ της διαφοράς τόκων που προκύπτει για το IRS από 

1.1-31.12.2007  10.000 (2,8%-3,3%) 

5α /31.12.2007 

Χ 65.10.00 Τόκοι οµολογιακού δανείου   280.000 

Π 38.05.00 Ανταποκριτές εξωτερικού/Ν      280.000 

Αιτιολογία: Καταβολή στους οµολογιούχους δανειστές, µέσω της διαχειρίστριας Τράπεζας Ν, 

του τοκοµεριδίου έτους 2007. 

 

Συγκρίνοντας την αντιστάθµιση της εύλογης αξίας µε εκείνη των ταµειακών ροών 

παρατηρούµε ότι οι εγγραφές στην πλειονότητά τους είναι ίδιες εκτός: 

Α. της εγγραφής 2 για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή, για το λόγο που 

ήδη αναφέραµε και 
Β. του πιστούµενου της εγγραφής 3 µε τον πιστούµενο της εγγραφής 3α. Έχουµε το 

ίδιο, αριθµητικά, αποτέλεσµα που στη µια περίπτωση επηρεάζει το αποτέλεσµα χρήσεως, ενώ 

στην άλλη περίπτωση την καθαρή θέση.
4 

 

 

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 2008 

 

6α /31.12.2008 

Χ 38.00 Ταµείο      500.000 

Π 70.10 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων      500.000 

Αιτιολογία: Εκτοκισµός δανείου εταιρίας Κ για το έτος 2008.  

7α /31.12.2008 

∆εν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή, για τους λόγους που αναφέραµε στην εγγραφή 2α. 

8α /31.12.2008 

Χ 41.14 Αποτέλεσµα παραγώγων στην  

αντιστάθµιση ταµειακών ροών    216.268 

Π 59.02.01 Παράγωγα για σκοπούς αντιστάθµισης    216.268 

Αιτιολογία: Μεταφορά στην καθαρή θέση της ζηµίας που προέκυψε από την αποτίµηση του 

IRS. 

 



70 

 

9α /31.12.2008 

Χ 38.06.00 Τράπεζα της Ελλάδος/  

  Τρεχούµενος λογαριασµός    80.000 

Π 70.50 Τόκοι από παράγωγα       80.000 

Αιτιολογία: Είσπραξη από τράπεζα Λ της διαφοράς τόκων που προκύπτει για το IRS, από 

1.1.-31.12.2008 10.000 (4,1%-3,3%) 

10α /31.12.2008  

Χ 65.10.00 Τόκοι οµολογιακού δανείου    410.000 

Π 38.05.00 Ανταποκριτές εξωτερικού/Ν      410.00 

Αιτιολογία: Καταβολή στους οµολογιούχους δανειστές, µέσω της διαχειρίστριας τράπεζας Ν, 

του τοκοµεριδίου έτους 2008.
4 

 

 

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 2009 

 

 

11α /31.12.2009 

Χ 38.00 Ταµείο        500.000 

Π 70.10 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων      500.000 

Αιτιολογία: Εκτοκισµός δανείου εταιρίας Κ για το έτος 2009 

12α /31.12.2009 

∆εν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή, για τους λόγους που αναφέραµε στην εγγραφή 2α. 

 

13α /31.12.2009 

Χ 39.02.01 Παράγωγα για σκοπούς αντιστάθµισης   9.690 

Π 41.14 Αποτελέσµατα παραγώγων στην  

αντιστάθµιση ταµειακών ροών     9.690 

Αιτιολογία: Μεταφορά στην καθαρή θέση του αποτελέσµατος από την αποτίµηση του IRS. 

14α /31.12.2009 

Χ 65.50 Τόκοι από παράγωγα     10.000 

Π 38.06.00 Τράπεζα της Ελλάδος/ 

  Τρεχούµενος λογ/σµος     10.000 

Αιτιολογία: Καταβολή στην τράπεζα Λ της διαφοράς τόκων που προκύπτει για το IRS από 

1.1-31.12.2009 10.000 (3,2%-3,3%) 

15α /31.12.2009 

Χ 65.10.00 Τόκοι οµολογιακού δανείου   320.000 

Π 38.05.00 Ανταποκριτές εξωτερικού     320.000 

Αιτιολογία: Καταβολή στους οµολογιακούς δανειστές, µέσω της διαχειρίστριας Τράπεζας Ν, 

του τοκοµεριδίου έτους 2009.
4 
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Πίνακας 6.5 Αποτελέσµατα χρήσεως 2007,2008,2009 

 

Λογαριασµοί 

Με λογιστική αντιστάθµιση εύλογης 

αξίας 

Με λογιστική αντιστάθµιση 

ταµειακών ροών 

2007 2008 2009 2007  2008 2009 

Τόκοι 
χορήγησης  

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Τόκοι IRS (50.000) 80.000 (10.000) (50.000) 80.000 (10.000) 

Τόκοι 
οµολογιακού 

δανείου 

(280.000) (410.000) (320.000) (280.000) (410.000) (320.000) 

Καθαρό έσοδο 

από τόκους 

(1) 

170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 

Αποτέλεσµα 

από 

αποτίµηση 

χορήγησης 

(206.578) 216.268 (9.690) - - - 

Αποτέλεσµα 

από 

αποτίµηση 

παραγώγου 

206.578 (216.268) 9.690 - - - 

Συνολικό 

αποτέλεσµα 

(2) 

170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 

Πηγή: Λογιστική Τραπεζών, Γεώργιος Κόντος, 2010, σελ.600. 

 

Παρατηρήσεις: 

 

1. Παρατηρούµε ότι για όλα τα έτη, το καθαρό έσοδο από τόκους, παραµένει το ίδιο, 

τόσο µε τη λογιστική αντιστάθµισης της εύλογης αξίας, όσο και µε τη λογιστική 

αντιστάθµισης των ταµειακών ροών. 

2. Το συνολικό αποτέλεσµα παραµένει επίσης το ίδιο και για τα τρία έτη και µε τους δύο 

τρόπους αντιστάθµισης. Αυτό συµβαίνει γιατί στη λογιστική αντιστάθµισης της 

εύλογης αξίας το αλγεβρικό άθροισµα του αποτελέσµατος από την αποτίµηση της 

χορήγησης καθώς και εκείνου από την αποτίµηση του παραγώγου είναι µηδέν. 
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Πίνακας 6.6 Ισολογισµοί από 2007 έως 2009 

Λογαριασµοί Με λογιστική αντιστάθµιση εύλογης 

αξίας 

Με λογιστική αντιστάθµιση 

ταµειακών ροών 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Ταµειακά 

διαθέσιµα 

(1) 

2.170.000 2.340.000 2.510.000 2.170.000 2.340.000 2.510.000 

Χορήγηση 9.793.422 10.009.690 - 10.000.000 10.000.000 - 

Παράγωγα  206.578 - - 206.578 - - 

Σύνολο 

ενεργητικού 

12.170.000 12.349.690 2.510.000 12.376.578 12.340.000 2.510.000 

Οµολογιακά 

∆άνεια 

10.000.000 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 

Παράγωγα - 9.690 - - 9.690 - 

Καθαρά 

θέση(3) 

2.170.000 2.340.000 2.510.000 2.376.578 2.330.310 2.510.000 

Σύνολο 

παθητικού 

12.170.000 12.349.690 2.510.000 12.376.578 12.340.000 2.510.000 

Πηγή: Λογιστική Τραπεζών, Γεώργιος Κόντος, 2010, σελ.600. 

 

6.7.3 Αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή οικονοµική µονάδα. 

 

 

Η Α.Ε. <<ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ>> έχει µία επένδυση σε µια θυγατρική στην Αγγλία, από 

2.000.000 Λίρες.  

Την 1η Οκτωβρίου 2005 η  <<ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ>> συνάπτει µια προθεσµιακή σύµβαση 

ξένου νοµίσµατος για να πωλήσει τις 2.000.000 Λίρες την 1η Απριλίου 2006 και να εισπράξει 
ευρώ.  

Η Α.Ε. <<ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ>> επανεξετάζει το υπόλοιπο της καθαρής επένδυσης κάθε 

τρίµηνο και προσαρµόζει την αντιστάθµιση στην αξία της καθαρής επένδυσης. 

Η Α.Ε. <<ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ>> έχει πρόθεση να ανανεώνει κάθε φορά το 

προθεσµιακό συµβόλαιο κατά τη λήξη του, µέχρις ότου πωλήσει την επένδυση της στη 

θυγατρική. 
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Πίνακας 6.7 Πίνακας ισοτιµιών 

 Ισοτιµία ηµέρας 

λίρας/ευρώ 

Ισοτιµία 

προθεσµιακή 

λίρας/ευρώ 

Εύλογη αξία 

προθεσµιακού 

συµβολαίου ευρώ 

1.10.2005 1,91 1,09 - 

31.12.2005 1,84 1,83 137.200 

31.3.2006 1,80 1,80 200.000 

Πηγή: Αντιστάθµιση & Λογιστική Αντιστάθµισης, ∆ρ. Νικόλαος Πρωτοψάλτης, 2008, 

σελ.340. 

 

Το προεξόφληµα στο προθεσµιακό συµβόλαιο κατά το χρόνο σύναψης αυτού είναι 
20.000. Αν όλες οι προϋποθέσεις αντιστάθµισης λογιστικής πληρούνται, οι λογιστικές 

εγγραφές σε ευρώ έχουν ως εξής: 

31.12.2005 

Χ Παράγωγο (αποτίµηση)      137.200 

Χ Αποτελέσµατα χρήσεως         2.800 

(µη πραγµατοποιηθείσα ζηµία από  

συναλλαγµατικές διαφορές) 

Π Καθαρή θέση (κέρδος αντιστάθµισης)     140.000 

Αιτιολογία: Απεικόνιση µεταβολής εύλογης αξίας προθεσµιακού συµβολαίου  

      

31.12.2005 

Χ Καθαρή θέση (ζηµία αποτίµησης)    140.000  

Π Επένδυση στη θυγατρική       140.000 

Αιτιολογία: Απεικόνιση µεταβολής εύλογης αξίας επένδυσης στη θυγατρική. 

 31.3.2006 

Χ Παράγωγο (αποτίµηση)      62.800 

Χ Αποτελέσµατα χρήσεως      17.200 

Π Καθαρή θέση (κέρδος αντιστάθµισης)     80.000 

Αιτιολογία: Απεικόνιση µεταβολής εύλογης αξίας προθεσµιακού συµβολαίου. 

 31.3.2006 

Χ Καθαρή θέση (ζηµία αποτίµησης)    80.000  

Π Επένδυση στη θυγατρική       80.000 

Αιτιολογία: Απεικόνιση µεταβολής εύλογης αξίας επένδυσης στη θυγατρική. 

 31.3.2006 

Χ ∆ιαθέσιµα        200.000 

Π Παράγωγο         200.000 

Αιτιολογία: ∆ιακανονισµός προθεσµιακού συµβολαίου 

 

Το κέρδος στην αντισταθµιστική συναλλαγή, δηλαδή το ποσό των ευρώ 220.000 

(140.000+80.000), θα παραµείνει στην καθαρή θέση, µέχρις ότου διατεθεί η επένδυση στη 

θυγατρική. 
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 Η χρονική αξία του προεξοφλήµατος από την εκτίµηση της αντισταθµιστικής 

αποτελεσµατικότητας εξαιρέθηκε και αυτό γιατί δεν υπάρχει αναποτελεσµατικότητα, αν το 

τεκµαρτό ποσό του προθεσµιακού συµβολαίου είναι το ίδιο, όπως η αξία της επένδυσης στη 

θυγατρική.
3 

 

 

6.8 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  
 

 
Το ∆.Λ.Π. 39 επιτρέπει αντισταθµιστική λογιστική για µια καθαρή επένδυση σε µια ξένη 

εκµετάλλευση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της αντισταθµιστικής λογιστικής (∆.Λ.Π. 39 

παράγρ. 102).  

Η Α.Ε. <<HELLAS EXPORTS>> αγόρασε µια θυγατρική στο Ηνωµένο Βασίλειο αντί 
10.000.000 Λίρες. Μετά την ως άνω αγορά, ο Ισολογισµός του οµίλου περιλαµβάνει:  

 

Επένδυση στο Ηνωµένο Βασίλειο    7.000.000 Λίρες 

Υπεραξία από την αγορά της επένδυσης 3.000.000 Λίρες  10.000.000 Λίρες 

 

Η <<HELLAS EXPORTS>> αποφασίζει να αντισταθµίσει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος 

στην επένδυση των 10.000.000 Λιρών, συνάπτοντας ένα προθεσµιακό συµβόλαιο, να 

πωλήσει 10.000.000 Λίρες µε ανταλλαγή ευρώ.  

Όπως φαίνεται από την ανωτέρω ανάλυση, η υπεραξία αποτελεί µέρος της επένδυσης σε 

επίπεδο οµίλου. Ως αποτέλεσµα µπορεί να θεωρηθεί ως µέρος του αντισταθµισµένου 

στοιχείου σε µια αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι του 

∆.Λ.Π. 39 παραγρ.88. Αυτό γιατί: 
 

• Το ∆.Λ.Π. 21 παράγρ. 47 απαιτεί κάθε υπεραξία που προκύπτει από την αγορά µιας 

αλλοδαπής εκµετάλλευσης, να αντιµετωπίζει ως περιουσία και υποχρέωση µιας 

αλλοδαπής εκµετάλλευσης που εκφράζεται σε λειτουργικό νόµισµα της αλλοδαπής 

εκµετάλλευσης και µετατρέπεται κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος µε 

συναλλαγµατικές διαφορές καταχωριζόµενες στην καθαρή θέση. 

• Το ∆.Λ.Π.21 παράγρ. 48 απαιτεί κατά τη διάθεση της αλλοδαπής εκµετάλλευσης, 

αυτές οι συναλλαγµατικές διαφορές από την καθαρή θέση να καταχωρίζονται στα 

αποτελέσµατα.
3
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Κεφάλαιο 7
ο
  

 

 

Συµπεράσµατα  
 

 

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι να κάνει τον µελετητή της, µετά από προσεκτική 

ανάγνωσή, να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη των παραγώγων που υπάρχουν 

στην χρηµατοπιστωτική αγορά καθώς και τις χρήσεις αυτών. Να αποτελέσει δηλαδή, ένα 

χρήσιµο εγχειρίδιο το οποίο να µπορεί να το συµβουλεύεται σε κάθε απορία που του 

προκύπτει σχετικά µε το παρόν επιστηµονικό πεδίο. 

Ο προβληµατισµός που προκύπτει από το αν και κατά πόσο θα µπορεί ο καθένας που έχει 
µελετήσει το παρόν πόνηµα να αναγνωρίζει τους επενδυτικούς κινδύνους, µπορεί να 

απαντηθεί καταφατικά. Επιπλέον, θα µπορεί να κατανοήσει πλήρως την έννοια των 

επενδυτικών κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου και θα έχει στα χέρια του ένα πλήθος από 

εργαλεία τα οποία θα του επιτρέπουν να καταστρώσει τις ποιο πρόσφορες στρατηγικές 

αντιστάθµισης κινδύνου, γνωρίζοντας βέβαια και το φορολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

µπορεί να κινηθεί.  
Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση αυτής της επιστηµονικής περιοχής παρατέθηκαν στο 

κλείσιµο της παρούσης εργασίας συνοπτικά κάποια παραδείγµατα λογιστικής απεικόνισης 

της αντιστάθµισης. Ο ερευνητής αν θέλει να εµβαθύνει και σε άλλους τοµείς της 

αντιστάθµισης αυτή η εργασία αποτελεί ένα σκαλοπάτι που θα τον οδηγήσει ευκολότερα 

στον αντικειµενικό του στόχο. Και είµαι βέβαιος ότι αυτή η εργασία θα αποτελέσει 
εφαλτήριο για περαιτέρω επιστηµονική µελέτη αυτού του τόσο άγνωστου µα και συνάµα 

γοητευτικού επιστηµονικού πεδίου. 
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