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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην τυποποίηση των χαρακτηριστικών των χρηματοοικονομικών 

αγορών  ηλεκτρισμού  και  των  παραγώγων  προϊόντων  που  παρέχουν.  Η  μεθοδολογία  που 

χρησιμοποιήθηκε  είναι  αυτή  της  δευτερογενούς  έρευνας  επί  ποικιλίας  .επιστημονικών  άρθρων, 

συγγραμμάτων και σχετικών ιστοσελίδων. Σκοπός είναι να συγκεντρώσει και να αναδείξει στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία τις κατηγορίες παραγώγων - που έχουν διαμορφωθεί στις αγορές αυτές 

σήμερα - καθώς και τις λειτουργίες του ηλεκτρισμού ως οικονομικό αγαθό, των φυσικών αγορών 

ηλεκτρισμού και των χρηματοοικονομικών αγορών επί αυτού. Στην μοντελοποίηση των τιμών του 

ηλεκτρισμού και στην αποτίμηση των αντίστοιχων παραγώγων οι μεθοδολογίες που εξετάζονται 

είναι  οι  οικονομετρικές  χρονοσειρών  (οικογένειες  μοντέλων  ARMA,  GARCH)  και  οι 

χρηματοοικονομικές στοχαστικές (μοντέλα Markov,  Lévy, Ornstein-Uhlenbeck).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία μελετά τις αγορές παραγώγων με υποκείμενο στοιχείο τεχνικά ή οικονομικά 

χαρακτηριστικά  του  ηλεκτρισμού  στις  απελευθερωμένες  αγορές  ηλεκτρισμού.  Πρόκειται  για 

δευτερογενή,  βιβλιογραφική  έρευνα,  που  ως  στόχο  έχει  να  συγκεντρώσει  τον  κύριο  όγκο  της 

επιστημονικής αρθρογραφίας του χώρου, προκειμένου να καταγράψει τις διαφαίνουσες τάσεις στον 

χώρο της μοντελοποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του ρεύματος και – κατ' επέκταση – της 

αποτίμησης των χρηματοοικονομικών παραγώγων που βασίζονται σε αυτά. 

Η  αναφορά  στις  απελευθερωμένες  αγορές  πιο  πάνω  δεν  έγινε  τυχαία.  Μια 

χρηματοοικονομική αγορά παραγώγων, που έχει ως κυριότερη αποστολή την αντιστάθμιση από 

τους κινδύνους που προκύπτουν από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν είχε νόημα 

ύπαρξης  στο  καθεστώς  του καθετοποιημένου κρατικού  μονοπώλιου  που ίσχυε  ως  τα  τέλη  της 

δεκαετίας του 1980 στις περισσότερες χώρες. Όταν μερίδα του δυτικού κόσμου (ΗΠΑ, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Σκανδιναβία) άρχισε στις αρχές της επόμενης δεκαετίας να ανοίγει τις αγορές ρεύματος, 

επιτρέποντας σε επιχειρηματίες να εισέλθουν είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε στη διανομή 

και  σε  καταναλωτές  να  επιλέγουν,  πλέον,  τους  παρόχους  τους,  γεννήθηκε  η  ανάγκη  για 

ανοσοποίηση των πολλών κινδύνων που προέκυψαν από μία τέτοια απελευθέρωση, περισσότερων 

από κάθε άλλη ανοιχτή αγορά, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει  πολλές  ιδιομορφίες ως 

οικονομικό  αγαθό,  ιδιομορφίες  που  εδράζονται  στα  τεχνικά  του  χαρακτηριστικά.  Αυτή ήταν  η 

απαρχή  της  δημιουργίας  των  πρώτων  χρηματοοικονομικών  αγορών,  ενώ  των  παράδειγμα  των 

ανοιχτών αγορών ακολούθησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα κι άλλες περιοχές και χώρες του 

πλανήτη.

Η διάρθρωση της εργασίας ακολουθεί την εξής φόρμα: αρχικά εξετάζεται ο ηλεκτρισμός ως 

οικονομικό αγαθό, με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια αναλύεται η δομή 

των  απελευθερωμένων  αγορών  ηλεκτρισμού  με  τα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματά  τους  και 

παρατίθενται παραδείγματα τέτοιων αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά 

στις χρηματοοικονομικές αγορές ηλεκτρισμού: αφού παρουσιαστούν στην γενική τους μορφή όλα 

τα  είδη   παραγώγων,  εξειδικεύονται  στον  χώρο  του  ηλεκτρισμού  και  εξετάζεται,  εν  είδει 

παραδείγματος,  η  χρηματοοικονομική  αγορά  ηλεκτρισμού  της  Σκανδιναβίας.  Στο  τέλος  του 

κεφαλαίου σκιαγραφούνται οι βασικές κατηγορίες συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές 

ηλεκτρισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι μέθοδοι μοντελοποίησης των χαρακτηριστικών 

του ηλεκτρικού ρεύματος, η καθεμία εκ των οποίων οδηγεί σε διαφορετική διαδικασία αποτίμησης 
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παραγώγων:  αρχικά  καταβάλλεται  προσπάθεια  κατηγοριοποίησης  της  βιβλιογραφίας,  ενώ  στη 

συνέχεια η κάθε οικογένεια μοντέλων αναλύεται ξεχωριστά, μαζί με την αποτίμηση παραγώγων 

στην οποία οδηγεί. Το τέλος της εργασίας συμπληρώνουν τα συμπεράσματα της μελέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

1.1 Ο Ηλεκτρισμός ως Οικονομικό Αγαθό

Ο ηλεκτρισμός από την επαύριο  της  βιομηχανικής  επανάστασης (ιδίως της  δεύτερης)  αποτελεί 

αγαθό-κινητήριο δύναμη για την παγκόσμια κοινωνία και οικονομία, εν γένει. Από την δεκαετία, 

δε, του '60 κι έπειτα, οπότε και συντελέστηκε το πέρασμα σε μία οικονομία προσανατολισμένη 

στην τεχνολογία της  ηλεκτρονικής  και  των μεθόδων της,  ο ηλεκτρισμός αποτέλεσε το θεμέλιο 

“καύσιμο” της  σύγχρονης εποχής,  μέχρι  των ημερών μας.  Με την απελευθέρωση των αγορών 

ηλεκτρισμού (βλ. επόμενη υποενότητα) εκτιμήθηκαν ορισμένα χαρακτηριστικά του ηλεκτρισμού 

από  οικονομικής  άποψης,  στα  οποία,  την  εποχή  που  κυριαρχούσαν  στην  παραγωγική  του 

διαδικασία τα φυσικά μονοπώλια, δεν είχε δοθεί η δέουσα σημασία. 

Πριν καταγράψουμε αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρισμού χρειάζεται να δοθούν 

δύο ορισμοί, που αφορούν το ίδιο το προϊόν. Ο βασικός διαχωρισμός που γίνεται είναι οι όροι 

ηλεκτρικό ρεύμα (power) και ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτρισμός εφεξής).  Το πρώτο μετράται σε 

watt και παράγωγά του και δείχνει το ποσό  της ενέργειας που παράγεται στη μονάδα του χρόνου.  

Η ηλεκτρική ενέργεια, τώρα, προκύπτει εφόσον πολλαπλασιάσουμε το παραγόμενο έργο (power) 

επί την μονάδα του χρόνου: έτσι έχουμε την αντίστοιχη ενέργειας, η οποία μετράται σε watt ανά 

δευτερόλεπτο, καθώς και παράγωγα μεγέθη. 

Μετά τους  βασικούς  αυτούς  ορισμούς,  θα  εξετάσουμε τρία βασικά χαρακτηριστικά που 

καθιστούν  τον  ηλεκτρισμό  ιδιαίτερο  οικονομικό  αγαθό,   σε  σύγκριση  με  τα  υπόλοιπα.  Τα 

χαρακτηριστικά  αυτά έχουν συγκεντρώσει  σε έρευνά τους  οι  Mehdi  Barouti  και  Viet-Dung D. 

Hoang  (2011).  Το  πρώτο  αφορά  στην  αδυναμία  να  αποθηκεύσουμε  τον  ηλεκτρισμό.  Παρά  το 

γεγονός  ότι  καταβάλλονται  προσπάθειες  συνεχώς  να  εφευρεθούν  αποθηκευτικές  λύσεις,  τα 
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αποτελέσματα  τους  είναι  εξαιρετικά  κοστοβόρα  σε  μεγάλη  κλίμακα  (σε  μικρή  κλίμακα  μια 

χαρακτηριστική  λύση  αποτελούν  οι  μπαταρίες),  με  αποτέλεσμα  η  μη-αποθηκευσιμότητα  (non-

storability) να θεωρείται από τις αγορές σύμφυτη με τον ηλεκτρισμό. Η ιδιότητα αυτή οδηγεί στην 

αξίωση η προσφορά να ισούται σε κάθε στιγμή λειτουργίας της αγοράς (σε 24ωρη βάση) με την 

ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή θα πρέπει να καταναλώνεται όσο ρεύμα παράγεται την ίδια 

στιγμή.

Ένα  δεύτερο  χαρακτηριστικό  αφορά  στην  οριοθετημένη  αγωγιμότητα  (conduction 

bounded).  Λόγω  των  αντιστάσεων  των  μέσων  που  διέρχεται  το  ρεύμα,  η  ηλεκτρική  ενέργεια 

μειώνεται κατά μήκος της απόστασης από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Αυτό εμποδίζει την 

ανάπτυξη μιας παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρισμού, και ωθεί στην ανάπτυξη τοπικών αγορών για να 

μην είναι μεγάλη η ποσότητα της απώλειας.  

Το τρίτο  χαρακτηριστικό  στο οποίο  αναφέρεται  η  έρευνα των δύο συγγραφέων είναι  η 

ανταλλαξιμότητα (fungibility) που παρουσιάζει. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό προϊόν (ηλεκτρική 

ενέργεια)  είναι  ανεξάρτητο  από  τον  τρόπο  παραγωγής  (καύση  ορυκτών,  υδροηλεκτρικά 

εργοστάσια, φωτοβολταϊκά πάνελ κλπ). Το γεγονός  αυτό καθιστά τον ηλεκτρισμό κατάλληλο για 

εμπορικές πράξεις, καθώς όποια διαφοροποίηση μπορεί να προέλθει μόνο από την τιμή του. 

Άλλοι  συγγραφείς,  όπως  ο  Gustaf  Unger  (2002),  προσθέτουν  κι  ένα  τέταρτο 

χαρακτηριστικό,  που  απορρέει  από  την  παρατήρηση  της  συμπεριφοράς  του  ηλεκτρισμού  στις  

αγορές:  την μεταβλητότητα των τιμών. Το γεγονός αυτό καθιστά την μοντελοποίηση των τιμών 

του  ηλεκτρισμού  εξαιρετικά  λεπτό  εγχείρημα.  Ο  συγγραφέας  υποστηρίζει  ότι  οι  τιμές  του 

ηλεκτρισμού δεν ακολουθούν χρονικές τάσεις, όπως κάνουν άλλα προϊόντα. Η άποψή του αυτή θα 

συζητηθεί εκτενέστερα στο κεφάλαιο όπου εξετάζεται η μοντελοποίηση των τιμών του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

1.2 Οι Αγορές Ηλεκτρισμού

Έως την δεκαετία του 1990, ο ηλεκτρισμός θεωρούνταν ένα εξαιρετικά κρίσιμο αγαθό για την 

ανάπτυξη και την ανεξαρτησία του κάθε κράτους, ώστε να αφεθεί ο καθορισμός της τιμής του 

στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Οι δραστηριότητες της παραγωγής, της μεταφοράς, 

της διανομής και της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές διενεργούνταν από μία 

εταιρία και η μορφή της αγοράς ήταν αυτή του φυσικού (κρατικού) μονοπωλίου (Meyer-Brandis, 
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2011). Οι συνθήκες άρχισαν να αλλάζουν στην δεκαετία του 1990, με την Αγγλία και τις ΗΠΑ, 

καθώς  και  την  Χιλή  και  την  Αργεντινή,  να  απελευθερώνουν  τις  αγορές  με  την  προσδοκία  να 

αυξήσουν την αποτελεσματικότητα στην λειτουργία του ηλεκτροδοτικού μηχανισμού και τις τιμές. 

Ο παρακάτω πίνακας συμπυκνώνει τις χρονολογίες ίδρυσης των μεγαλύτερων αγορών ηλεκτρισμού 

της Ευρώπης, ενώ το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει σε παγκόσμια βάση τις αγορές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ευρωπαϊκές Αγορές Ηλεκτρισμού

ΧΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΝΟΜΑ

Αγγλία & Ουαλία 1990 UKPX

Σκανδιναβία 1993-1996 Nord Pool

Ισπανία 1998 OMEL

Ολλανδία 1999 APX

Γερμανία 2000-2001 LPX, EEX

Πολωνία 2000 PPX

Γαλλία 2000 Powernext

Ιταλία 2004 GME
Πηγή: “Electricity markets”, Meyer-Brandis, Thilo, 2011.
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ΣΧΗΜΑ 1: Αγορές ηλεκτρισμού ανά τον κόσμο

Πηγή: “Electricity as a Commodity”, Barouti & Hoang.

Καθώς ο ηλεκτρισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερο αγαθό, τα χαρακτηριστικά του οποίου έχουν 

περιγραφεί παραπάνω, η απελευθέρωση των αγορών δεν μπορούσε να είναι ανεξέλεγκτη, αλλά 

έπρεπε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρισμού στον τελικό καταναλωτή. Παρακάτω 

περιγράφεται  η  προσφορά  (βιομηχανία  ηλεκτρισμού),  η  ζήτηση  ηλεκτρισμού  (βιομηχανικοί, 

οικιακοί και λοιποί καταναλωτές),  η δομή της αγοράς, χονδρικής και λιανικής, καθώς και ο ρόλος 

που παίζουν οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς σε αυτή. Με μικρές αποκλίσεις, η περιγραφή 

αυτή αποτελεί την βάση για τον σχεδιασμό των περισσότερων πραγματικών αγορών ηλεκτρισμού 

ανά τον κόσμο. Φυσικά, εκτός από τις αγορές ο ηλεκτρισμός πωλείται και αγοράζεται και διμερώς 

μεταξύ παραγωγών και  καταναλωτών (bilateraly).  Αυτό που ενδιαφέρει  στην παρούσα εργασία 

όμως είναι οι αγορές ηλεκτρισμού.
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1.2.1 Προσφορά Ηλεκτρικού Ρεύματος

Κατά τα προαναφερθέντα, πριν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, τις τέσσερις βασικές 

λειτουργίες για να φτάσει το ρεύμα από την παραγωγή στον τελικό καταναλωτή τις εκτελούσε σε 

καθημερινή βάση ο κρατικός παραγωγός. Με την απελευθέρωση επήλθε ο κάθετος διαχωρισμός 

των  διαδικασιών  (unbundling)  με  τις  εταιρίες,  πλέον,  να  ειδικεύονται  σε  μία  ή  δύο  εκ  των 

λειτουργιών. Οι λειτουργίες αυτές είναι η παραγωγή, η μεταφορά, η διανομή και η προσφορά-

προμήθεια. Ο Gustaf Unger (2002) τις περιγράφει ως εξής: 

Η παραγωγή είναι  το  πρώτο βήμα για  την  διοχέτευση ηλεκτρισμού εκεί  όπου ζητείται. 

Πρόκειται για την μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια από άλλες μορφές (καύση υδρογονανθράκων, 

κινητική  ενέργεια  του  νερού,  ατομική,  ηλιακή  ενέργεια,  αιολική  ενέργεια,  βιομάζα,  γεωθερμία 

κλπ). Η λειτουργία της μεταφοράς αναφέρεται στη διοχέτευση ηλεκτρισμού στο δίκτυο σε υψηλή 

τάση.  Η  υψηλή  τάση  έχει  επιλεγεί  διότι  ως  φυσικό  μέγεθος  είναι  αντιστρόφως  ανάλογο  των 

απωλειών  (δηλαδή  της  αντίστασης  του  μέσου).  Αφού  διοχετευθεί  το  ρεύμα  στο  δίκτυο,  οι 

μετασχηματιστές  μειώνουν  την  τάση  στα  επίπεδα  που  θέτουν  ως  προδιαγραφές  οι  ηλεκτρικές 

συσκευές,  στην  πλειοψηφία  τους  220  Volt,  προκειμένου  να  καταστεί  το  ηλεκτρικό  ρεύμα 

αξιοποιήσιμο από το σύνολο της οικονομίας.

Το τρίτο στάδιο της διαδρομής είναι  αυτό της  διανομής.  Ο ρόλος  της διανομής είναι  η 

μεταφορά του ρεύματος  από τους  μετασχηματιστές  στον τελικό καταναλωτή.  Στο σημείο  αυτό 

υπεισέρχεται και η τέταρτη λειτουργία της διαδικασίας “από την παραγωγή στην κατανάλωση”, η 

προσφορά.  Στην  ουσία,  πρόκειται  για  το  οικονομικό  κομμάτι  μιας,  κατά  τα  άλλα,  τεχνικής 

διαδικασίας,  από  πλευράς  παραγωγής.  Ενσωματώνει  διαδικασίες  marketing,  τιμολόγησης,  και 

λοιπών επιχειρηματικών διεργασιών και αφορά στην λιανική αγορά ηλεκτρισμού.

1.2.2 Ζήτηση Ηλεκτρικού Ρεύματος

Η ζήτηση ηλεκτρικής  ενέργειας  κατηγοριοποιείται  ανάλογα με  τον  τομέα της  οικονομίας  στον 

οποίο διοχετεύεται το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς κάθε τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Οι  πιο συνήθεις   τομείς  σε εκθέσεις  οργανισμών,  όπως ο ΕΙΑ, είναι  η βιομηχανία,  ο οικιακός 

τομέας, ο γεωργικός και ο τομέας των μεταφορών, όπως απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα:
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ΣΧΗΜΑ 2: Κατανάλωση ηλεκτρισμού ανά τομέα στις ΗΠΑ (2009)

Πηγή: U.S. Energy Information Administration – επεξεργασία από τον συγγραφέα.

Το πιο  σημαντικό  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  της  ζήτησης  ηλεκτρικού  ρεύματος  είναι  η 

έντονη  εποχικότητα  που  επιδεικνύει  ως  μέγεθος.  Επί  παραδείγματι,  στην  βόρεια  Ευρώπη  η 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται τον χειμώνα, σε όλους τους τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας, λόγω της ευρείας χρήσης θερμαντικών συσκευών. Το αντίστοιχο συμβαίνει κατά 

τους  καλοκαιρινούς  μήνες  στο  μεσογειακό  βορά,  εξαιτίας  της  χρήσης  κλιματιστικών  στους 

προσωπικούς χώρους και τους χώρους εργασίας (Barouti, 2011). Επίσης η εποχικότητα αφορά και 

τμήματα της εβδομάδας ή και της ημέρας: τα σαββατοκύριακα η ζήτηση μειώνεται, ως απόρροια 

της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας ,  ενώ πτώση διακρίνεται  και κατά τις  νυχτερινές 

ώρες, κατά κανόνα (Unger, 2002).

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που καθιστά ιδιαίτερη τη ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα είναι η 

ανελαστικότητα ως προς τιμή που παρουσιάζει. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι 

ένα πηλίκο που μετρά την ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας ως προς την τιμή (Παλαιολόγου,  

2006). Καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα έχει ελάχιστα ή και καθόλου υποκατάστατα (αυτό έχει άμεση 

σχέση  με  τις  συσκευές  που  χρησιμοποιούνται  μαζικά)  η  ευαισθησία  που  επιδεικνύουν  οι 

καταναλωτές στην τιμή είναι μικρή, καθώς η χρήση ηλεκτρικών συσκευών - σε μια εποχή που η 

παγκόσμια  οικονομία  είναι  έντασης  τεχνολογίας  και  πληροφορίας  -  καθίσταται  ολοένα  και 
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περισσότερο μια αναγκαιότητα. Η ανελαστικότητα της ζήτησης είναι και αποτέλεσμα ενός άλλου 

παράγοντα που έχει ήδη αναφερθεί: η αδυναμία αποθήκευσης του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία 

απαγορεύει στους καταναλωτές να διαθέτουν εφεδρείες σε περίπτωση ανόδου των τιμών (Unger, 

2002).

Η τελευταία ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος είναι η άμεση 

και  δραματική  επίδραση που έχουν σε  αυτή  απότομες   μεταβολές  του καιρού ή  του κλίματος 

(Unger, 2002). Για παράδειγμα, μια μη αναμενόμενη άνοδος της θερμοκρασίας θα οδηγήσει σε μια 

απότομη άνοδο της ζήτησης, λόγω της ευρείας χρήσης κλιματιστικών.

1.2.3. Η Οργάνωση της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Η  γενική  λειτουργία  της  αγοράς  ηλεκτρισμού  συνοψίζεται  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  του 

προϊόντος  ηλεκτρισμός.  Τον  αρχικό  κρίκο  αποτελούν  οι  παραγωγοί  ηλεκτρικού  ρεύματος 

(generators) με το ηλεκτρικό ρεύμα να παράγεται από διάφορες πηγές (power plants) -ενδεικτικά 

έχουν αναφερθεί πιο πάνω ορισμένες- και να διοχετεύεται στην χονδρική αγορά (wholesale). Οι 

πωλητές ηλεκτρισμού εδώ είναι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς, ενώ οι πιθανοί αγοραστές μπορεί  

να είναι οι προμηθευτές (retailers), αυτοπρομηθευόμενοι καταναλωτές και εξαγωγείς. Η τιμή του 

ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρική αγορά προκύπτει ως εξής: κάθε ώρα της ημέρας κατατίθενται 

προσφορές (bids) από πλευράς των παραγωγών για συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος 

σε  συγκεκριμένη  τιμή  (νόμισμα  ανά  δευτερόλεπτο)  για  μια  συγκεκριμένη  ώρα  του  επόμενου 

εικοσιτετραώρου  (π.χ.  για  την  ώρα  11:00-12:00).  Η  κατάθεση  προσφορών  έχει  δεσμευτικό 

χαρακτήρα – δεν μπορεί κάποιος παραγωγός να αποσύρει την προσφορά εκ των υστέρων – και η 

τιμή  του  συστήματος  (δηλαδή  η  τιμή  στην  οποία  θα  αγοράσουν  τελικά  οι  προμηθευτές 

συγκεκριμένη  ποσότητα  ηλεκτρικού  ρεύματος   σε  συγκεκριμένη  ώρα  της  επόμενης  ημέρας) 

προκύπτει από την γραμμική ελαχιστοποίηση του γινομένου της τιμής επί την ποσότητα, υπό το 

φως των φυσικών περιορισμών που θέτει κάθε αγορά. Πρόκειται για μια μειοδοτική δημοπρασία 

(auction), στην οποία το γινόμενο ελαχιστοποιείται στον βαθμό που καλύπτονται οι ζητούμενες 

ποσότητες (ask) που έχουν κατατεθεί επίσης την προηγούμενη μέρα από τους προμηθευτές. Το 

σημείο  όπου  ισορροπεί  η  προσφορά  με  την  ζήτηση  αποτελεί  το  σημείο  ισορροπίας  για 

συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, για συγκεκριμένη ώρα της επόμενης ημέρας και με 

τιμή  την  τιμή  του  συστήματος  (system price).  Αυτού  του  είδους  οι  δημοπρασίες  ονομάζονται 

αμφίπλευρες  (double-sided),  εν  αντιθέσει  με  αυτές  στις  οποίες  ο  υπολογισμός  της  τιμής 
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συστήματος προκύπτει μόνον από τη μία πλευρά της αγοράς, συνήθως την παραγωγή (Madlener & 

Kaufmann, 2002). Το παρακάτω σχήμα εξηγεί πως προκύπτει η τιμή ισορροπίας στην ελληνική 

χονδρική  αγορά,  αλλά  η  γενική  σκέψη  επεκτείνεται  σε  κάθε  αγορά  ηλεκτρισμού.  Είναι  πολύ 

σημαντικό  να  καταστεί  σαφές  ότι  το  σημείο  ισορροπίας  αφορά  μόνον  μια  ώρα  της  επόμενης 

ημέρας.  Κάποιες  αγορές  δίνουν  το  δικαίωμα  για  διαπραγμάτευση  και  σε  μικρότερα  χρονικά 

διαστήματα, αλλά ο κανόνας παραμένει ο ίδιος.

 1

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

MW

€/MWh

CAP

Φορτίο Συστήματος

Συνολική
Καμπύλη 
Δηλώσεων 
Φορτίου

ΟΤΣ

Μη τιμολογούμενες
Προσφορές (ΜΤΠ)

Ανελαστικό Φορτίο

Συνολική 
Καμπύλη 
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Σχ. 2: Συνολικές Καμπύλες Προσφοράς-Ζήτησης και ΟΤΣ

Qi
bi

Δηλούμενο 
Κόστος 

Παραγωγών

ΣΧΗΜΑ 3: Σημείο ισορροπίας στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού

Πηγή: Λεκατσάς, 2009.

Ένας  εναλλακτικός  τρόπος  οργάνωσης  της  χονδρικής  αγοράς  -  αντί  των  δημοπρασιών 

(auctions)  -   είναι  αυτός  του  συνεχόμενου  εμπορίου  (continuous  trading).  Οι  Madlener  και 

Kaufmann (2002) επισημαίνουν τρία στοιχεία που διαφοροποιούν τον τρόπο αυτό οργάνωσης από 

τη  δημοπρασία:  α)  η  πρόσβαση  όλων  των  συμμετεχόντων  στο  βιβλίο  εντολών  της  αγοράς 

(κωδικοποιημένες  εντολές  που  δίνουν  οι  συμμετέχοντες  της  χονδρικής  αγοράς  προκειμένου  να 

υλοποιούν   αποφάσεις  αγοράς,  πώλησης  κλπ),  β)  κάθε  προσφορά  (bid)  που  κατατίθεται 

καταβάλλεται προσπάθεια να συνταιριαστεί κατά προτεραιότητα με τις ζητήσεις, και γ) η τιμή των 

συμβολαίων  δεν  είναι  απαραίτητα  ίση  με  τις  ήδη  καταχωρημένες  προσφορές  τη  στιγμή  του 

συνταιριάσματος (matching). Οι δύο συγγραφείς αναφέρουν ως χαρακτηριστικότερες αγορές που 

χρησιμοποιούν μαζί με τη δημοπρασία και αυτή τη μεθοδολογία διεκπεραίωσης συναλλαγών τις 

EEX, Borzen και APX. Οι αγορές αυτές, όπως και αρκετές άλλες περιγράφονται στην επόμενη 
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υποενότητα. 

Στην μέχρι τώρα περιγραφή της χονδρικής αγοράς δεν έχει καθόλου αναφερθεί ο ρόλος των 

Διαχειριστών Δικτύων Μεταφοράς (ΔΔΜ ή TSO). Πρόκειται για εταιρίες που επιλαμβάνονται της 

συντήρησης  των  δικτύων  με  σκοπό  την  απρόσκοπτη  μεταφορά  ηλεκτρικού  ρεύματος  και 

βρίσκονται είτε υπό κρατικό έλεγχο, είτε υπό έλεγχο των παραγωγών που δραστηριοποιούνται σ' 

ένα δίκτυο, με θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογες με το μερίδιο αγοράς που κατέχει ο κάθε 

παραγωγός κατ'  έτος,  είτε  λειτουργεί  με μικτό έλεγχο (κρατικό και  ιδιωτικό).  Αυτό αφορά την 

πρώτη  βασική  λειτουργία  ενός  ΔΔΜ.  Στην  ανάλυση  των  χαρακτηριστικών  του  ηλεκτρικού 

ρεύματος ως αγαθού είχε επισημανθεί ότι σε κάθε περίπτωση η προσφορά πρέπει να ισούται με τη 

ζήτηση. Καθώς στην πράξη αυτό δεν επιτυγχάνεται πάντα γιατί μπορεί να υπάρξει υπερβάλλουσα 

παραγωγή  ή  ζήτηση  που  δεν  είναι  δυνατόν  να  καλυφθεί,  ένας  ΔΔΜ  οφείλει  να  παρεμβαίνει, 

οδηγώντας την αγορά στο σημείο ισορροπίας, όταν αυτό δεν είναι εφικτό από τις δυνάμεις της 

αγοράς, είτε αγοράζοντας το πλεονάζον ρεύμα από τους παραγωγούς σε υψηλότερη τιμή από την 

τιμή συστήματος στην πρώτη περίπτωση (για να έχουν κίνητρο να μην το διαθέσουν στην αγορά οι 

παραγωγοί), είτε διοχετεύοντας ηλεκτρικό ρεύμα που παράγει ο ίδιος ο ΔΔΜ σε χαμηλότερη τιμή 

από  αυτή  του  συστήματος  για  να  “αναγκάσει”  τους  παραγωγούς  να  παράγουν  περισσότερο, 

προκειμένου να καλυφθεί η υπερβολική ζήτηση. Φυσικά, στην πράξη το ρυθμιστικό πλαίσιο της 

κάθε αγοράς είναι πιο πολύπλοκο, προσπαθώντας να παραμετροποιήσει όλες τις υποπεριπτώσεις 

των δύο καταστάσεων που προαναφέρθηκαν και  αυτό επιτυγχάνεται  με  ποικιλία  δράσεων από 

πλευράς του ΔΔΜ (ή  των ΔΔΜ, όπως στην περίπτωση της Σκανδιναβίας) της αγοράς. Σε τέτοιο 

σημείο  που  μπορεί  να  παραλλαχθούν  άρδην  οι  τρόποι  αντίδρασης  που  προαναφέρθηκαν.  Η 

επιμέρους εξέταση όλων των τρόπων παρέμβασης ενός ΔΔΜ είναι εκτός σκοπού για την παρούσα 

διατριβή.

Ένα  δεύτερο  χαρακτηριστικό  στοιχείο  της  χονδρικής  αγοράς  αφορά  στον  χρόνο  που 

λαμβάνουν  χώρα  οι  αγοραπωλησίες  ηλεκτρικού  ρεύματος.  Οι  αγοραπωλησίες  αυτές 

πραγματοποιούνται μέσω συμβολαίων. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ο χρόνος εκκαθάρισης ενός 

συμβολαίου  αφορά  σε  μία  ρητά  διατυπωμένη  ώρα  της  επόμενης  (από  την  υπογραφή  του 

συμβολαίου) ημέρας (day-ahead). Ο δεύτερος τύπος συμβολαίου ως προς τον χρόνο εκκαθάρισης 

είναι τα συμβόλαια που εκκαθαρίζονται αρκετές μέρες αργότερα. Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από 

τις  δυνατότητες  που  δίνει  η  κάθε  αγορά,  η  οποία  τυποποιεί  με  δικό  της  τρόπο τα  συμβόλαια 

αγοραπωλησίας. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν βιομηχανικό καταναλωτή, ο οποίος επέλεξε να 

είναι  αυτοπρομηθευόμενος  για  να  γλιτώσει  τα  κόστη  προμήθειας.  Είναι  πολύ  πιθανό  ο 

καταναλωτής αυτός να προσδοκά συγκεκριμένο “ποσό” ηλεκτρικής ενέργειας  για συγκεκριμένο 

διάστημα σε μία  εβδομάδα,  λόγου χάρη,  από τη στιγμή που υπογράφεται  το συμβόλαιο.  Εδώ 
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ακριβώς  υπεισέρχεται  η  έννοια  των  συμβολαίων  μπλοκ  (block  contracts).  Είτε  πρόκειται  για 

αυτοπρομηθευόμενους καταναλωτές είτε για παραγωγούς ηλεκτρισμού από θερμική ενέργεια – οι 

οποίοι παρουσιάζουν υψηλά οριακά κόστη όταν θέτουν σε λειτουργία ή κλείνουν τις μηχανές σε 

συχνή βάση,  όπως επιτάσσουν τα ωριαία  συμβόλαια (Bichpuriya  & Soman,  2010) – δίνεται  η 

δυνατότητα αντί για μία ώρα της επόμενης μέρας ή μιας εκ των επόμενων ημερών (day-ahead) να 

υπογράφονται  συμβόλαια  που  αφορούν  ένα  μπλοκ  ωρών.  Το  μπλοκ  αυτό  μπορεί  να  είναι 

τυποποιημένο  από  τους  κανόνες  της  αγοράς  ή  ευέλικτο,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των 

αντισυμβαλλόμενων  μελών  (Bichpuriya  &  Soman,  2010).  Η  εκκαθάριση  συμβολαίων,  γενικά, 

μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς  Bichpuriya και Soman (2010): ο  

πρώτος είναι με τη βοήθεια του γραμμικού προγραμματισμού (piecewise linear clearing ), όπως 

προαναφέρθηκε.  Ο  δεύτερος  είναι  το  απλό  σημείο  ισορροπίας  (stepwise  clearing),  όπου  όμως 

υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές συστήματος ή περισσότερες MWH 

που ικανοποιούν την συνθήκη ισορροπίας. 

Το δεύτερο τμήμα της αγοράς αφορά τους τελικούς καταναλωτές, οι οποίοι πλέον μπορούν 

να  επιλέγουν ελεύθερα τον  προμηθευτή  τους,  και  τους  προμηθευτές:  πρόκειται  για  τη  λιανική 

αγορά. Οι τιμές της λιανικής αγοράς μακροπρόθεσμα  τείνουν προς την τιμή του συστήματος που 

υπολογίζεται  στην  χονδρική  αγορά,  καθώς  οι  προμηθευτές  ανταγωνίζονται  μεταξύ  τους 

προσφέροντας χαμηλότερα τιμολόγια στους τελικούς καταναλωτές. Φυσικά, είθισται το κατώτατο 

όριο (lower limit) να είναι η τιμή συστήματος, γιατί αποτελεί την τιμή στην οποία αγοράζουν οι 

προμηθευτές ρεύμα στην χονδρική από τους παραγωγούς: είναι εύλογο να μην πωλούν κάτω του 

κόστους αγοράς το ρεύμα στους καταναλωτές. Τέλος, υπάρχουν ορισμένοι καταναλωτές, κυρίως 

βιομηχανικοί,  οι  οποίοι  για  να  μηδενίσουν  το  ενδιάμεσο  κόστος  του  προμηθευτή,  αγοράζουν 

ηλεκτρική ενέργεια απευθείας από την χονδρική αγορά (αυτοπρομηθευόμενοι καταναλωτές).

Στο σημείο αυτό πρέπει να εξηγηθούν δύο ακόμη σημεία, τα οποία είναι απαραίτητα για να 

ολοκληρωθεί η περιγραφή το μοντέλου της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού, όσον αφορά το 

φυσικό  προϊόν  (καθώς  υπάρχει  και  η  αντίστοιχη  χρηματοοικονομική  αγορά,  που  αποτελεί  το 

αντικείμενο της εργασίας αυτής). Τα θέματα αυτά είναι η διάκριση μεταξύ spot - προθεσμιακής 

αγοράς και η διαχείριση συμφόρησης.

Η spot αγορά αποτελεί την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος “επί τόπου”. Προφανώς, επειδή 

κάτι  τέτοιο  δεν  συμβαίνει,  θεωρούμε  ως  spot  αγορά  την  αγορά  day-ahead  (Unger,  2002).  Η 

προθεσμιακή  αγορά  αφορά  σε  προθεσμιακά  συμβόλαια  αγοράς  και  πώλησης  ηλεκτρισμού  για 

συγκεκριμένη  ποσότητα  ηλεκτρικού  ρεύματος  σε  συγκεκριμένο  χρόνο  στο  μέλλον.  Σε  κάθε 

περίπτωση  πρόκειται  για  την  αγορά  παραγώγων  με  υποκείμενο  μέσο  τον  ηλεκτρισμό,  ενώ τα 

προθεσμιακά συμβόλαια μπορεί να είναι πολλών ειδών. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα αναλυθεί 
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εκτενέστερα  στο  επόμενο  κεφάλαιο.  Το παρόν  κεφάλαιο  αναφέρεται  εξ'  ολοκλήρου στην  spot 

αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. 

Το  δεύτερο  ζήτημα  είναι  τεχνικής,  περισσότερο,  φύσης.  Η  συμφόρηση  μεταφοράς 

(transmission congestion) μπορεί να εξηγηθεί με ένα παράδειγμα: στην αρχή του κεφαλαίου έγινε 

λόγος για την αντίσταση του μέσου μεταφοράς και ότι αυτό δημιουργεί απώλειες στο ρεύμα που 

φθάνει σε μακρινές αποστάσεις, δηλαδή κόστος, σε όρους οικονομίας. Αυτό ακριβώς δηλώνει η 

έννοια της συμφόρησης μεταφοράς: το οριακό κόστος για την μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος ενός 

καταναλωτή  που  βρίσκεται  πλησίον  (local)  ενός  παραγωγού  είναι  μικρότερο  από  αυτό  ενός 

καταναλωτή σε μεγαλύτερη απόσταση, κατά τον Hogan (1998).  Ο συγγραφέας τονίζει  ότι  στις 

περιπτώσεις  που  υπάρχει  συμφόρηση  μεταφοράς,  ο  ΔΔΜ  οφείλει  να  παρεμβαίνει  για  να 

εξισορροπεί την διαφορά των τιμών, εκτός αν η τιμολόγηση είναι αποτελεσματική. Στην πρώτη 

περίπτωση η παρέμβαση αποκρυσταλλώνεται στην αγορά και πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (αφού 

έχει προηγηθεί η μεταφορά ηλεκτρισμού στην κοντινή περιοχή από τους παραγωγούς) από την 

κοντινή στην μακρινή περιοχή, ενώ  η πρώτη ενσωματώνει την γεωγραφική αυτή διαφοροποίηση 

στις  τιμές  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  ο  απομακρυσμένος  καταναλωτής  να  έχει  πρόσβαση  στην 

ποσότητα  ηλεκτρισμού  που  ικανοποιεί  τις  ανάγκες  του  (Unger,  2002).  Επίσης  πολλά  θέματα 

διαχείρισης  συμφόρησης  τίθενται  όταν  υπάρχει  σύνδεση  του  δικτύου  με  άλλα  δίκτυα,  όταν 

πρόκειται  για  εξαγωγές  ή εισαγωγές.  Η διαχείριση εδώ ασκείται  κατά περίπτωση,  καθώς είναι 

πιθανόν τα γειτονικά δίκτυα να μην λειτουργούν με όρους απελευθερωμένης αγοράς. Στην επόμενη 

ενότητα παρουσιάζονται οι κυριότερες αγορές ηλεκτρισμού στον κόσμο.

1.3 Αγορές Ηλεκτρισμού

 1.3.1.Ευρώπη

Nord Pool Spot

Η αγορά  αυτή  είναι  από  τις  πιο  μελετημένες  στην  διεθνή  έρευνα,  λόγω της  αποτελεσματικής 

λειτουργίας της. Το ιστορικό της είναι το εξής (με βάση στοιχεία από την ιστοσελίδα του Nord Pool 

Spot:  http://www.nordpoolspot.com/About-us/History/):  πρώτη  η  Νορβηγία  απελευθέρωσε  την 

αγορά  ηλεκτρισμού  το  1991,  για  να  ακολουθήσουν  το  παράδειγμα  της  και  η  Σουηδία  και  η 

Φινλανδία το 1996 και 1998, αντίστοιχα. Το έτος 1999 αρχίζουν να λειτουργούν οι δύο πλατφόρμες 
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που διευκολύνουν τις  συναλλαγές στην ενοποιημένη αγορά της Σκανδιναβίας: το Elspot και το 

Elbas. Ένα χρόνο αργότερα  στην αγορά προστίθεται και η Δανία, ολοκληρώνοντας μια αγορά 

όπως την ξέρουμε σήμερα. Οι Bye και Hope (2005) αναφέρουν συγκεκριμένα δομικά στοιχεία της 

νέας, απελευθερωμένης πλέον, αγοράς: διαφάνεια στις συναλλαγές, λογιστικός διαχωρισμός των 

καθετοποιημένων,  κρατικών  –  ως  τότε  –  εταιριών  με  βάση τις  οριζόντιες  δραστηριότητες  που 

περιγράφηκαν  προηγουμένως  (παραγωγή,  μεταφορά  κλπ)  και  έλλειψη  ιδιωτικοποιήσεων  (σε 

αντίθεση με την απελευθέρωση της βρετανικής αγοράς ηλεκτρισμού). Στο σημείο αυτό πρέπει να 

αναφερθεί ότι οι αγορές και πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος στις σκανδιναβικές χώρες δεν είναι 

υποχρεωτικό  να  πραγματοποιούνται  μέσω  της  ενοποιημένης  αγοράς:  είναι  δυνατόν  να 

υλοποιούνται με διμερή συμβόλαια μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μελών.

Το πρώτο σκέλος της ενοποιημένης αγοράς αφορά το Elspot. Πρόκειται για την μεγαλύτερη 

day-ahead αγορά παγκοσμίως (http://www.nordpoolspot.com/TAS/Day-ahead-market-Elspot/).  Οι 

παίκτες  της  αγοράς  συμμετέχουν  μέσω  της  διαδικτυακής  πλατφόρμας  SESAM,  ενώ  ο  τρόπος 

λειτουργίας  της  είναι  αυτός  που  περιγράφηκε  στην  προηγούμενη  υποενότητα.  Η  κυριότερη 

διαφοροποίηση που σε σχέση με το μοντέλο που περιγράφηκε πιο πάνω έγκειται στο γεγονός ότι το 

Elspot δεν δομήθηκε πάνω σε ένα  ενιαίο δίκτυο, αλλά σε ένα  κοινό δίκτυο, καθώς κάθε χώρα 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Γι αυτό το λόγο εκτός από την τιμή του συστήματος, υπολογίζεται για 

κάθε ώρα και η τιμή της κάθε περιοχής (area price) -  όχι απαραίτητα κράτος. Δηλαδή υπολογίζεται  

ένα σημείο ισορροπίας για κάθε περιοχή από τον αρμόδιο ΔΔΜ. Να σημειωθεί εδώ ότι ο ΔΔΜ της 

Νορβηγίας  διαχειρίζεται  την  προσφορά,  την  ζήτηση και  την  τιμή  περιοχής  για  5  περιοχές  της 

χώρας, ενώ ανάλογα πράττει για δύο περιοχές της χώρας και ο ΔΔΜ της Δανίας. Το σύνολο των 

υποδομών του Elspot – και του Nord Pool Spot, γενικότερα - ανήκει στους ΔΔΜ των τεσσάρων 

συμμετεχόντων χωρών: 30% έκαστος κατέχουν οι ΔΔΜ της Νορβηγίας και της Σουηδίας (Statnett  

SF Svenska Kraftnät, αντίστοιχα) και 20% ο καθένας από τους ΔΔΜ της Φινλανδίας και της Δανίας 

(Fingrid Oyj και Energinet.dk, αντίστοιχα).

Το δεύτερο σκέλος οργάνωσης της αγοράς είναι  η πλατφόρμα Elbas.  Πρόκειται για μία 

διασυνοριακή  αγορά  που  αφορά  πρωτίστως  τις  τέσσερις  σκανδιναβικές  χώρες,  αλλά  και  τις 

Γερμανία  και  Εσθονία.  Στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  Elbas  (https://elbas.nordpoolspot.com/) 

αναφέρεται ότι η πλατφόρμα λειτουργεί από το 1999 (με τις τέσσερις χώρες να συμμετέχουν με 

κάποια υστέρηση, αναφορικά με την συμμετοχή στο σύστημα Elspot) εξυπηρετώντας την αγορά 

intra-day, καλύπτοντας το κενό μιας τέτοιας δυνατότητας από το Elspot. 

EEX (European Energy Exchnage)

Η δεύτερη μεγάλη αγορά της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι ΕΕΧ, η οποία εδρεύει στην Λειψία της 
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Γερμανίας.  Ιδρύθηκε  το  2002,  απόρροια  της  συγχώνευσης  των  δύο  αγορών  ηλεκτρισμού  της 

Γερμανίας, της Φρανκφούρτης και της Λειψίας. Εκτός από ηλεκτρικό ρεύμα η αγορά υποστηρίζει 

και  αγοραπωλησίες  φυσικού  αερίου,  δικαιωμάτων  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα  και 

κάρβουνου (coal), ενώ διαθέτει και αντίστοιχη αγορά παραγώγων (http://www.eex.com/en/EEX). 

Το ΕΕΧ κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕPEX Spot SE, της spot αγοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας και – ως ένα 

ποσοστό  –  της  Γαλλίας.  Όπως  και  στην  περίπτωση  του  Nord  Pool  Spot,  έτσι  και  στο  ΕΕΧ 

υφίστανται δομές που υποστηρίζουν τόσο την επιτόπια αγοραπωλησία ηλεκτρισμού (day-ahead), 

όσο και την πιο μακροπρόθεσμη (intra-day). Συγκεκριμένα αναφέρεται για το 2010 ότι η συνολική 

ποσότητα  ηλεκτρικής  ενέργειας  που  διακινήθηκε  διαμέσου  της  day-ahead  αγοράς  ανήλθε  στις 

267,4 TWH ενώ μέσω της intra-day 11, 3TWH (EEX, 2011). 

Στην Αυστρία λειτουργεί και μια δεύτερη, εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού η ΕΧΑΑ (Energy 

Exchange  Austria)  από  το  2001,  όπου  παρέχει  δυνατότητες  day-ahead  αγοράς  και  αγοράς 

δικαιωμάτων  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα.  Εδρεύει  στη  Βιέννη  και  ο  όγκος  διακίνησης 

ηλεκτρικής ενέργειας για το 2010 ανήλθε στις 6,41  TWH (EXAA, 2011).

Powernext

Η εν λόγω αγορά ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2000 με μετόχους μεγάλες εταιρίες 

του τραπεζικού και ενεργειακού κλάδου της Γαλλίας, όπως η BNP Paribas και η Société Générale. 

Τον  επόμενο  χρόνο,  όπως  περιγράφεται  στο  ιστορικό  της  αγοράς  στην  ιστοσελίδα  της 

(http://www.powernext.com/#sk;tp=app;n=page;f=getPage;t=page;fp=system_name:History;lang=e

n_US;m=Powernext_Group), ξεκίνησε η λειτουγία της day-ahead αγοράς. Από τα πιο σημαντικά 

γεγονότα της  λειτουργίας  της  γαλλικής  αγοράς ηλεκτρισμού αποτελεί  το  κοινοπρακτικό σχήμα 

EPEX Spot  SE,  που συνέστησε από κοινού με  την  ΕΧΧ (αμφότερες  μετέχουν κατά 50% στο 

σχήμα) με έδρα το Παρίσι.  Ο όγκος ηλεκτρικής ενέργειας που διακινήθηκε το έτος 2009 στην 

αγορά   EPEX  Spot  SE  και  αφορά  μόνο  στη  Γαλλία  ανήλθε  στα  επίπεδα  των  52,65   TWH, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% σε σχέση με το έτος 2008 (Powernext, 2010). 

GME (Gestore dei Mercati Energetici)

Πρόκειται για την ιταλική αγορά ηλεκτρισμού, που τέθηκε σε λειτουργία το 2004. Η συγκεκριμένη 

αγορά  δίνει  τη  δυνατότητα  spot  αγορών  και  πωλήσεων  (day-ahead)  και  παρέχει  δυνατότητες 

εμπορίας  ηλεκτρισμού  σε  intra-day  αγορά 

(http://www.mercatoelettrico.org/En/GME/Info/ProfiloAziendale.aspx).  Παράλληλα  παρέχει  και 

δυνατότητα για λήψη θέσεων σε παράγωγα συμβόλαια. Εκτός από την αγορά ηλεκτρισμού τίθενται 
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υπό την αιγίδα της δύο ακόμη αγορές: η αγορά φυσικού αερίου και η αγορά δικαιωμάτων εκπομπής 

ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. 

APX-ENDEX

Η συγκεκριμένη αγορά καλύπτει τέσσερις χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, το Βέλγιο 

και το Λουξεμβούργο,την οποία αγορά έχουν από κοινού συστήσει μεγάλες εταιρίες του κλάδου 

της ενέργειας των χωρών αυτών. Το παρακάτω σχήμα δείχνει παραστατικότερα το γεγονός αυτό. 

Επίσης η αγορά συνεργάζεται και συνδέεται μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου, του NorNed, με 

τις  σκανδιναβικές  χώρες.  Οι  υπηρεσίες  που  υλοποιούνται  στην  αγορά  αυτή  είναι  κάπως 

διαφορετικές  από  τις  προηγούμενες  και  προσιδιάζουν  στο  μοντέλο  κοινής  αγοράς της 

Σκανδιναβίας. Δηλαδή λειτουργούν ως περιοχές με δικό τους ΔΔΜ οι τρεις χώρες (Ην. Βασίλειο, 

Ολλανδία και  Βέλγιο)  και  οι  επιμέρους αγορές (APX Power UK, APX Power NL και  Belpex, 

αντίστοιχα)  συνδέονται  κατά  τρόπον  που  συνδέονται  οι  επιμέρους  περιοχές  της  Σκανδιναβίας. 

Ακόμα,  οι  επιμέρους  αγορές  δίνουν τη δυνατότητα τόσο για day -ahead όσο και  για  intra-day 

δραστηριότητες.  Τέλος, εκτός από τον ηλεκτρισμό, οι δυνητικοί πωλητές και αγοραστές μπορούν 

να  εμπορεύονται  και  φυσικό  αέριο  (με  το  ίδιο  μοντέλο:  ανά  χώρα).    

ΣΧΗΜΑ 4 :Η αγορά APX-ENDEX

Πηγή: http://www.apxendex.com/index.php?id=150

15



OMEL

Η κοινή αγορά ηλεκτρισμού της ιβηρικής χερσονήσου ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2004. Οι δύο 

ΔΔΜ - ο  OMI-Polo Portugués, SGMR (OMIP) της Πορτογαλίας και ο OMI, Polo Español S.A. 

(OMIE)  της  Ισπανίας  –  κατέχουν  κατά  50% έκαστος  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρίας  που 

διαχειρίζεται την αγορά. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζει η  OMEL περιλαμβάνουν τους δύο 

τύπους αγορών ηλεκτρισμού (day-ahead, intra-day) καθώς και αγοραπωλησίες φυσικού αερίου. Ο 

τρόπος λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού είναι ο “διακρατικός”, όμοιος με αυτόν της αγοράς 

APX-ENDEX, ενώ για το 2010 η διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε στο επίπεδο των 265,17 

TWH συνολικά για τις δύο χώρες (OMEL, 2011). 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Εκτός από τις παραπάνω μεγάλες σε όγκο διακίνησης ηλεκτρικής ενέργειας αγορές, υπάρχουν κι  

άλλες  μικρότερες.  Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  αποτελούν  η  τσεχική  αγορά  (OTE  –  Czech 

Electricity and Gas Market Operator), η ιρλανδική (SEMO), η ουγγρική (HUPX) και η ρωσική 

(Trade System Administrator). 

 1.3.2 Αμερική

Σχετικά με την αμερικανική ήπειρο,  η παρουσίαση θα γίνει  ανά κράτος,  καθώς οι ΗΠΑ και  ο 

Καναδάς – οι μόνες χώρες με απελευθερωμένες αγορές πλην της Βραζιλίας – έχουν πάνω από μία 

αγορές  ηλεκτρισμού,  λόγω της  μεγάλης  έκτασης  που  τις  διακρίνει.  Το  γεγονός  αυτό  αποτελεί 

αναγκαιότητα  καθώς  η  μεταφορά  ηλεκτρισμού  σε  μεγάλες   αποστάσεις  οδηγεί  σε  απώλειες 

ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει αναφερθεί στην υποενότητα 1.1. Ειδικά στην Βόρεια Αμερική, 

λοιπόν, η ύπαρξη ενός περιφερειακού ηλεκτρικού δικτύου δεν συνεπάγεται απαραίτητα και ύπαρξη 

μίας μόνο απελευθερωμένης αγοράς, εντός του. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τα επιμέρους δίκτυα 

της Βόρειας Αμερικής. 
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ΣΧΗΜΑ 5: Δίκτυα της βόρειας αμερικανικής ηπείρου

Πηγή: http://www.nerc.com/fileUploads/File/AboutNERC/maps/NERC_Regions_color.jpg

Η.Π.Α.

Στις ΗΠΑ ο μεγαλύτερος περιφερειακός (regional) διαχειριστής συστήματος είναι ο PJM. Καλύπτει 

τις περισσότερες πολιτείες του περιφερειακού του δικτύου, με τον όγκο των συναλλαγών ενέργειας 

να να ανέρχεται στις 745 TWH για το 2010. Ο δεύτερος διαπολιτειακός διαχειριστής συστήματος – 

πλατφόρμα χονδρικής αγοράς – αφορά στην αγορά των μεσοδυτικών πολιτειών (midwest) καθώς 

και  της  πολιτείας  Μανιτόμπα  του  Καναδά.  Η  λειτουργία  του  είναι  επί  του  δικτύου  MRO.  Η 

τελευταία διαπολιτειακή αγορά είναι αυτή που καλύπτει την περιοχή της Νέας Αγγλίας. Πρόκειται 

για  την  ISO-New  England,  η  οποία  βασίζεται  στο  νοτιοανατολικό  τμήμα  του  περιφερειακού 

δικτύου NPCC. 

Εκτός  των  διαπολιτειακών  αγορών,  υφίστανται  χονδρικές  αγορές  για  συγκεκριμένες 

πολιτείες, ένεκα του μεγέθους τους (πληθυσμιακού, έκτασης ή οικονομικού). Οι πιο σημαντικές 

είναι  οι  αγορές  της  Καλιφόρνια  (California  ISO)  του  Τέξας  (ERCOT)  και  της  Νέας  Υόρκης 

(NYISO). Οι τρεις αυτές αγορές εξυπηρετούν εκατομμύρια φυσικών και νομικών προσώπων και 

βασίζονται στα δίκτυα WECC, TRE (αφορά αποκλειστικά το Τέξας) και RFC. 
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Στον Καναδά ακολουθείται η ίδια πολιτική των περιφερειακών δικτύων με τις ΗΠΑ, όπως δείχνει 

και ο χάρτης. Η μεγαλύτερη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού είναι η IESO που καλύπτει την επαρχία 

Οντάριο,  την μεγαλύτερη πληθυσμιακά και οικονομικά -  το ΑΕΠ της ανέρχεται στο ένα τρίτο, 

περίπου, του συνολικού ΑΕΠ του Καναδά (http://www40.statcan.gc.ca/l01/cst01/econ15-eng.htm) 

και  βασίζεται στο δίκτυο NPCC. Η δεύτερη σημαντική αγορά ηλεκτρισμού είναι  η AESO που 

καλύπτει την επαρχία της Αλμπέρτα και υπάγεται στο δυτικό δίκτυο WECC. 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Από το  2004 ένα  μεγάλο τμήμα της  ηλεκτρικής  ενέργειας  στη  Βραζιλία  διακινείται  μέσω της 

απελευθερωμένης  αγοράς,  της  CCEE.  Πρόκειται  για  τον  ΔΔΜ  της  Βραζιλίας  και  το  μοντέλο 

αγοράς  που  ακολουθείται  προσεγγίζει  μάλλον  την  Ευρωπαϊκή  παρά  την  Βορειοαμερικανική 

θεώρηση, όσον αφορά την δικτύωση. 

1.3.3. Ασία

Στην ασιατική ήπειρο οι σημαντικότερες απελευθερωμένες αγορές ηλεκτρισμού είναι αυτές της 

Ινδίας  (ΙΕΧ),  της  Ιαπωνίας  (JEPX),  της  Σιγκαπούρης  (Energy  Market  Company)  και  των 

Φιλιππίνων. 

1.3.4. Ωκεανία

Οι αγορές της Αυστραλίας είναι δύο και ακολουθούν το μοντέλο των ΗΠΑ, όσον αφορά το δίκτυο, 

λόγω της μεγάλης έκτασής της.  Η μεγαλύτερη είναι η ΑΕΜΟ, η οποία δημιουργήθηκε το 2009 ως 

αποτέλεσμα  της  συνεργασίας  τεσσάρων  εταιριών  ηλεκτρισμού  και  δύο  εταιριών  της  αγοράς 

φυσικού αερίου.  Καλύπτει  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ανατολικής  και  κεντρικής  Αυστραλίας.  Η 

δεύτερη αγορά είναι αυτή της περιφέρειας της Δυτικής Αυστραλίας (ΙΜΟ). Τέλος, η Νέα Ζηλανδία 

διαθέτει της δική της αυτόνομη αγορά ηλεκτρισμού, την ΝΖΧ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

2.1 Εισαγωγικά Στοιχεία

Αρκετές  από τις  αγορές  ηλεκτρισμού του προηγούμενου κεφαλαίου δίνουν την δυνατότητα σε 

αγοραστές και πωλητές να συνάπτουν συμβόλαια χρηματοοικονομικών παραγώγων. Ένα παράγωγο 

αποτελεί  ένα  συμβόλαιο  του  οποίου  η  αξία  εξαρτάται  από  την  αξία  του  υποκείμενου  μέσου 

(underlying asset), όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο. Η πορεία του υποκείμενου αυτού μεγέθους 

(η  τιμή,  του  η  ποσότητά  του  ή  κάποιο  άλλο  μεταβλητό  χαρακτηριστικό  ενδέχεται  να  έχει 

αποτυπωθεί στο συμβόλαιο) καθορίζει την αξία του συμβολαίου μέχρι τη λήξη του. Στη λήξη του 

συμβολαίου  πραγματοποιείται  η  εκκαθάριση  (clearing),  δηλαδή  η  υλοποίηση  των  συναλλαγών 

κατά τρόπο που περιγράφεται στο συμβόλαιο.  Για να γίνει πιο συγκεκριμένη η περιγραφή των 

παραγώγων,  θα  παραθέσουμε  την  γενική  δομή  κάποιων  χαρακτηριστικών  παραγώγων  που 

υφίστανται και στις περισσότερες των χρηματοοικονομικών αγορών ηλεκτρισμού. Τα παράγωγα 

αυτά είναι τα forwards, futures, options και swaps και η σύντομη περιγραφή βασίζεται κατά κύριο 

λόγο στο βιβλίο “Derivatives Securities” των Jarrow και Turnball  (2000), εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετική βιβλιογραφία. 

Η  πρώτη  κατηγορία  αφορά  στα  forwards,  τα  προθεσμιακά  συμβόλαια.  Πρόκειται  για 

συμφωνίες αγοράς ή πώλησης συγκεκριμένης ποσότητας του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου 

σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Η τιμή είναι επίσης προκαθορισμένη και αναφέρεται ως 

τιμή  παράδοσης  (delivery  price)  στη  λήξη  του  συμβολαίου.  Το  αντισυμβαλλόμενο  μέλος  που 

επιθυμεί  να  αγοράσει  το  υποκείμενο  στοιχείο  στην  συγκεκριμένη  ημερομηνία  στο  μέλλον 

θεωρείται ότι λαμβάνει θέση αγοραστή (long position), ενώ το έτερο μέλος θέση πωλητή (short 

position).  Οι όροι αυτοί θα απαντώνται συχνότατα στη συνέχεια και αφορούν στο σύνολο των 

παραγώγων.  Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα γενικά θεωρούνται  ως  παίγνια  τύπου win-loose, 

δηλαδή  όταν  ο  ένας  παίκτης  κερδίζει,  τότε  ο  άλλος  χάνει  υποχρεωτικά.  Αυτό  σε  όρους 

προθεσμιακών  συμβολαίων  μπορεί  να  εξηγηθεί  τυποποιώντας  τις  συναλλαγές  που 

περιλαμβάνονται. Θα συμβολίσουμε με (0) την αρχική ημερομηνία (υπογραφή του συμβολαίου) 

και με (Τ) την ημερομηνία παράδοσης (delivery date).  Επίσης με f(t)  την μελλοντική τιμή του 

συμβολαίου κάθε χρονική στιγμή, με S(t) την τιμή του υποκείμενου στοιχείου κάθε χρονική στιγμή 
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(spot price) και με Κ την τιμή παράδοσης στη λήξη του συμβολαίου. Εκ των ορισμών που δόθηκαν 

προκύπτουν δύο σχέσεις: ότι η μελλοντική τιμή την στιγμή της σύναψης του συμβολαίου ισούται 

με την τιμή παράδοσης και ότι η μελλοντική τιμή του συμβολαίου στη λήξη του ισούται με το την 

spot τιμή του στοιχείου, επίσης στη λήξη. Συνοπτικά:

Κ = f(0) και f(T) = S(T), αντίστοιχα. 

Πότε  κερδίζει  τελικά  ο  επενδυτής  με  θέση  αγοραστή  και  πότε  αυτός  με  θέση  πωλητή; Ο 

υποψήφιος αγοραστής κερδίζει εάν η spot τιμή του υποκείμενου στοιχείου την στιγμή της λήξης 

του συμβολαίου είναι μεγαλύτερη από την τιμή παράδοσης, δηλαδή εάν S(T) > K. Αυτό σημαίνει  

ότι  το “κλείσιμο” σε μια τιμή χαμηλότερη από αυτή που δίνει η αγορά αποτελεί κέρδος (payoff)  

για  τον  επενδυτή  με  θέση  αγοράς  στο  συμβόλαιο  κατά  το  ποσό  (ανά  μονάδα  υποκείμενου 

στοιχείου): S(T) – K. 

Επειδή, όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για παίγνιο win-loose, το αθροιστικό αποτέλεσμα των 

κερδών  και  των  ζημιών  για  τους  δύο  αντισυμβαλλόμενους  θα  πρέπει  να  είναι  μηδέν,  άρα  ο 

επενδυτής με θέση πωλητή παρουσιάζει ζημία Κ – S(T). Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η τιμή 

παράδοσης  υπερβαίνει  την  spot  τιμή  κατά  τη  λήξη,  τα  αποτελέσματα  αντιστρέφονται  για  τα 

αντισυμβαλλόμενα μέλη. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να εξηγηθεί ένα ζήτημα το οποίο θεωρήθηκε δεδομένο παραπάνω: 

ο υπολογισμός της μελλοντικής τιμής. Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας άλλους παράγοντες που 

είναι  πιθανόν  να  επηρεάσουν  την  τιμή  ενός  περιουσιακού  στοιχείου  (μακροοικονομικούς, 

πολιτικούς, περιβαλλοντικούς κλπ), θεωρούμε την μελλοντική τιμή ενός στοιχείου ως συνάρτηση 

της spot τιμής του και του επιτοκίου, που μπορεί να εκφράζει πληθωρισμό, ομολογιακό επιτόκιο 

κλπ, ανάλογα με το είδος του στοιχείου που εξετάζουμε. Έτσι, όσον αφορά την μελλοντική τιμή σε 

ένα παράγωγο forward, η μελλοντική τιμή παίρνει τη γενική μορφή: 

f (t)=S( t)×(1+i )(T−t )  (2.1.1),

όπου i είναι συνήθως το ακίνδυνο επιτόκιο (risk-free rate). Είναι προφανές ότι για t=T ισχύει ότι 

f(T) = S(T). Αν το επιτόκιο υπολογίζεται σε συνεχή βάση,τότε ο τύπος παίρνει την εξής μορφή:

f (t)=S( t)×er (T−t)  (2.1.2).
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Η μελλοντική τιμή μεταβάλλεται συνεχώς στο χρονικό διάστημα από 0 ως Τ. Η τιμή στην 

οποίο υπογράφουν το συμβόλαιο οι δύο αντισυμβαλλόμενοι είναι η μοναδική γνωστή μελλοντική 

τιμή εκείνη τι στιγμή: η f(0). Στην τιμή αυτή συμφωνούν και ονομάζεται, όπως προαναφέρθηκε, 

τιμή  παράδοσης  στη  λήξη  (Κ  =  f(0)).  Τη  στιγμή  αυτή  το  συμβόλαιο  έχει  μηδενική  αξία  για 

αμφότερα τα μέλη και η αξία του μεταβάλλεται κατ' αναλογία με την ανισότητα μεταξύ S(t) και Κ.

Την  επόμενη  κατηγορία  παραγώγων  αποτελούν  τα  futures  (συμβόλαια  μελλοντικής 

εκπλήρωσης),  η  δομή  των  οποίων  προσιδιάζει  σε  μεγάλο  βαθμό  στην  δομή  των  συμβολαίων 

forwards,  αλλά  παρουσιάζουν  και  συγκεκριμένες  διαφορές  στις  οποίες  θα  επικεντρωθεί  η 

παρακάτω παράθεση.  Καταρχήν πρόκειται ακριβώς για τον ίδιο τύπο συμβολαίου με τη διαφορά 

ότι  ο  πρώτος  συνήθως  διαπραγματεύεται  στην  over-the-counter  (OTC)  αγορά,  δηλαδή 

εξωχρηματιστηριακά,  ενώ  ο  δεύτερος  σε  οργανωμένες  αγορές  παραγώγων.  Το  γεγονός  αυτό 

μειώνει τον κίνδυνο αθέτησης των συμφωνηθέντων, σε περίπτωση ζημίας, από το ένα προς το άλλο 

μέλος: το χρηματιστήριο παραγώγων διασφαλίζει ότι  οι  όροι του συμβολαίου θα τηρηθούν και 

επιλαμβάνεται της εκκαθάρισής του (clearing). Το ίδιο γεγονός σημαίνει, επίσης, ότι οι τύποι των 

συγκεκριμένων παραγόντων είναι τυποποιημένοι, δηλαδή δεν υφίσταται η ευελιξία στους όρους 

του συμβολαίου, όπως στα προθεσμιακά συμβόλαια. Αυτή ήταν η πρώτη διαφορά μεταξύ των δύο 

ειδών παραγώγων. 

Μια  δεύτερη  διαφορά,  εξίσου  σημαντική,  αφορά  στον  χρονικό  προσδιορισμό  της 

διεκπεραίωσης  (payoffs)  του  συμβολαίου.  Πιο  συγκεκριμένα,  στα  προθεσμιακά  συμβόλαια  η 

διεκπεραίωση αυτή γίνεται με φυσική παράδοση ή χρηματικά στη λήξη του συμβολαίου. Αντίθετα 

στο συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ισχύει ένα σύστημα marked-to-market:  το κέρδος ή η 

ζημία  του  κάθε  επενδυτή  καταγράφεται  σε  καθημερινή  (ή  συχνή,  γενικά)  βάση  μέσω  ενός 

προκαθορισμένου από το χρηματιστήριο συστήματος λογαριασμών περιθωρίων (margin accounts) 

που διατηρούν τα αντισυμβαλλόμενα μέλη,  ανάλογα με την πορεία της τιμής του υποκείμενου 

στοιχείου σε σχέση με την προσυμφωνημένη τιμή. Με αυτόν τον τρόπο το συμβόλαιο κατά την 

ημερομηνία  της  λήξης  του  έχει  ήδη  εκκαθαριστεί,  αντιμετωπίζοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  τον 

κίνδυνο αθέτησης. 

Ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 

από τα προθεσμιακά, είναι ότι οι όποιες καθημερινές μεταβολές στους λογαριασμών περιθωρίων 

λαμβάνουν  χώρα  μόνον  εφόσον  η  μεταβολή  της  τιμής  του  υποκείμενου  μέσου  ξεπεράσει  μία 

προκαθορισμένη  τιμή-κατώφλι.  Η  τιμή  αυτή  της  ελάχιστης  μεταβολής  που  είναι  απαραίτητη 

προκειμένου  να  κινητοποιηθεί  ο  μηχανισμός  των  λογαριασμών  που  περιγράφηκε  παραπάνω, 

ονομάζεται tick size. 

Η τρίτη κατηγορία παραγώγων είναι τα δικαιώματα προαίρεσης (options).   Μέχρι στιγμής 
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με  την  λήξη  των  συμβολαίων  που  παρουσιάστηκαν  τα  αντισυμβαλλόμενα  μέλη  είχαν  την 

υποχρέωση να αγοράσουν ή να πωλήσουν, ανάλογα την θέση που είχαν λάβει στην έναρξη του 

συμβολαίου. Στα options ο αγοραστής του δικαιώματος μπορεί να το ασκήσει ή όχι στη λήξη του. 

Εάν αποφασίσει να το ασκήσει, τότε δημιουργείται η υποχρέωση στον πωλητή του δικαιώματος να 

ακολουθήσει την πράξη που περιγράφεται στο δικαίωμα. Η πράξη αυτή μπορεί να είναι αγοράς 

(call option) ή πώλησης του υποκείμενου στοιχείου (put option). Ειδικά υπάρχουν οι παρακάτω 

κατηγορίες δικαιωμάτων προαίρεσης:

1. θέση αγοράς ενός call option (long call)

2. θέση αγοράς ενός put option (long put)

3. θέση πώλησης ενός call option (short call)

4. θέση πώλησης ενός put option (short put)

Οι πληρωμές των συμβολαίων δικαιωμάτων εξαρτώνται από τους ίδιους παράγοντες όπως 

και τα προθεσμιακά συμβόλαια. Η διαφορά έγκειται στο δικαίωμα αντί για την υποχρέωση, όπως 

αυτή  απορρέει  από  τους  όρους  του  συμβολαίου.  Για  την  πρώτη  κατηγορία  συμβολαίων 

δικαιωμάτων,  το συμβόλαιο πληρώνει  τον αγοραστή κατά την τιμή του υποκείμενου στοιχείου 

μείον  την  τιμή  παράδοσης  (επί  την  συμφωνημένη ποσότητα).  Αν η διαφορά είναι  θετική  τότε  

συμφέρει  τον  αγοραστή να ασκήσει  το  δικαίωμα αγοράς,  καθώς αγοράζει  το στοιχείο  σε τιμή 

μικρότερη αυτής που δίνει η αγορά (in-the-money).  Αν η διαφορά αυτή είναι μηδενική, τότε ο 

αγοραστής είναι αδιάφορος της συγκεκριμένης απόφασης (at-the-money) ενώ αν είναι αρνητική 

(out-of-the-money)  ο  αγοραστής  θα  παρουσιάσει  ζημία,  οπότε  δεν  ασκεί  το  δικαίωμά  του  και 

αγοράζει το προϊόν στην αγοραία τιμή.  Το αντίθετο ισχύει για τον αγοραστή ενός συμβολαίου 

δικαιώματος πώλησης: για να το εξασκήσει θα πρέπει η τιμή παράδοσης να είναι μεγαλύτερη της 

τιμής που δίνει η αγορά. Για να λάβει κάποιος θέση αγοραστή (long position) σ' ένα δικαίωμα θα 

πρέπει να καταβάλλει ένα χρηματικό ποσό ή πριμ (premium) στον πωλητή (short position).

Στα  παραπάνω  δεν  συνυπολογίσαμε  έναν  ακόμη  παράγοντα  που  διαφοροποιεί  τα 

δικαιώματα  προαίρεσης  από  τα  υπόλοιπα  παράγωγα  συμβόλαια.  Ο  λόγος  για  το  τίμημα  που 

πληρώνει ο υποψήφιος αγοραστής ή πωλητής στον πωλητή του δικαιώματος για να αποκτήσει το 

δικαίωμα, το πριμ (premium). Στα παραπάνω παραδείγματα επενδυτών που λαμβάνουν θέσεις long 

ή short, η τιμή-κατώφλι που ελέγχει αν η διαφορά μεταξύ τιμής παράδοσης και αγοραίας τιμής 

είναι ουσιαστικά το αντίτιμο αυτό αγοράς του δικαιώματος. 

Εκτός των παραπάνω, τα δικαιώματα προαίρεσης παραμετροποιούνται ανάλογα με άλλους 

παράγοντες. Ένας χαρακτηριστικός είναι ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος, που διαμερίζει τα 
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δικαιώματα προαίρεσης σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα δικαιώματα Ευρωπαϊκού τύπου, όπου 

ο  μόνος  δυνατός  χρόνος  άσκησης  είναι  στη  λήξη  του  δικαιώματος.  Την  δεύτερη  κατηγορία 

αποτελούν τα  δικαιώματα Αμερικανικού τύπου,  με  τον  χρόνο εξάσκησης  να  εξαρτάται  από τη 

βούληση του επενδυτή με θέση long. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία δικαιωμάτων, τα Bermudan, 

options,  τα  οποία  μπορούν  να  ασκηθούν  σε  διάφορες  -  αλλά  απολύτως  συγκεκριμένες  - 

ημερομηνίες μέχρι τη λήξη του συμβολαίου. 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι η πολυπλοκότητά 

τους. Με βάση αυτό το στοιχείο διακρίνονται σε vanilla options – το οποία είναι εξαιρετικά απλές 

περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν – και τα exotic options – τα οποία χρησιμοποιούν πολύπλοκους 

χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς και δομές. 

Τέλος, τα δικαιώματα προαίρεσης μπορούν να διαπραγματεύονται είτε διμερώς (bilaterally) 

είτε σε οργανωμένη αγορά. Για την πρώτη περίπτωση υπάρχουν τα χρηματιστήρια παραγώγων ανά 

τον  κόσμο,  στα  οποία  τα  δικαιώματα  προαίρεσης  που  διαπραγματεύονται  είναι  πλήρως 

τυποποιημένα, κατά τα πρότυπα των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Στη δεύτερη, οι όροι 

των συμβολαίων (over-the-counter) καθορίζονται διμερώς. 
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ΣΧΗΜΑ 6: Διαγράμματα πληρωμών για θέσεις short forward, short put και short call

Πηγή: “Multiperiod Production with Forward and Options Market”, Lence, S., H., 1994

Το τελευταίο είδος παραγώγου ευρείας εφαρμογής είναι η συμφωνία ανταλλαγής (swap). 

Πρόκειται για ανταλλαγή δύο υποκείμενων που έχουν στην κατοχή τους οι αντισυμβαλλόμενοι. 

Ανάλογα με το είδος του υποκείμενου μέσου, συντάσσονται και οι όροι του συμβολαίου, δηλαδή το 

είδους  της  συμφωνίας  διαφέρει  αρκετά  ανά  περίπτωση.  Στις  συμφωνίες  ανταλλαγής  αγαθών 

(commodities),  όπως  στο  πετρέλαιο,  η  ανταλλαγή  έχει  την  εξής  μορφή:  “ανταλλάσσεται”  η 

μεταβλητή  τιμή  του  για  μία  “σταθερή”  τιμή.  Επί  της  ουσίας,  τα  δύο  μέλη  υπογράφουν  μια 

συμφωνία  αγοράς-πώλησης  σε  συγκεκριμένη  τιμή,  προκειμένου  να  αποφύγουν   αφ'  ενός  ο 

αγοραστής εξαιρετικά υψηλές τιμές, αφ' ετέρου ο πωλητής μια ενδεχόμενη ελάττωση ζήτησης λόγω 

24



υψηλής τιμής. Ο αγοραστής, όσον αφορά το πετρέλαιο, είναι πιθανόν να είναι μια εταιρία που έχει 

υψηλές  ανάγκες  σε  αυτό κι  επιθυμεί  απρόσκοπτη εισροή του.  Υπάρχουν  δύο είδη  συμφωνιών 

ανταλλαγής αγαθών: το πρώτο είναι αυτό που περιγράφηκε παραπάνω και είναι γνωστό ως fixed-

floating swap. Το δεύτερο είδος ονομάζεται αγαθό-για-επιτόκιο (commodity-for-interest swap) και 

αφορά την ανταλλαγή της συνολικής απόδοσης επί του αγαθού με το επιτόκιο της αγοράς χρήματος 

(όπως  αυτή  εκφράζεται  στο  συμβόλαιο)  (http://www.finpipe.com/commodswaps.htm). Τα 

commodity  swaps  θα  μάς  απασχολήσουν  και  στη  συνέχεια,  καθώς  αποτελούν  ένα  ευρέως 

χρησιμοποιούμενο  είδος  παραγώγου  στις  αγορές  ηλεκτρισμού.  Στην  επόμενη  υποενότητα 

ακολουθεί  η  επισκόπηση  των  χρηματοοικονομικών  παραγώγων  που  χρησιμοποιούνται  στις 

χρηματοοικονομικές αγορές ηλεκτρισμού.

2.2. Παράγωγα Ηλεκτρισμού

Η  παρουσίαση  των  παραγώγων  ηλεκτρισμού  θα  ακολουθήσει  τρία  στάδια:  ξεκινάει  με  την 

παραμετροποίηση,  συνεχίζει  με  την  παράθεση  όλων  των  δυνατών  συναλλαγών  ηλεκτρικού 

ρεύματος στη βάση της παραμετροποίησης που προηγήθηκε και ολοκληρώνεται με την τυποποίηση 

και παρουσίαση των παραγώγων προϊόντων, με τη βοήθεια της χρηματοοικονομικής μηχανικής 

(financial engineering). 

Η  παραμετροποίηση  βασίζεται  σε  άρθρο  του  καθηγητή  Καινούργιου  Δ.  (2003).  Ο 

Καινούργιος  αναφέρει  ότι  υπάρχουν  δύο  βασικές  παράμετροι  που  καθορίζουν  τις  συναλλαγές 

ηλεκτρικού ρεύματος: η τιμή ανά κιλοβατώρα (KWH) και η ποσότητα προς αγορά ή πώληση σε 

κιλοβατώρες. Η τιμή μπορεί να είναι με  τη σειρά της σταθερή, μεταβαλλόμενη, μεταβαλλόμενη με  

μέγιστο όριο (cap), μεταβαλλόμενη με ελάχιστο όριο (floor) και μεταβαλλόμενη με ελάχιστο και 

μέγιστο όριο μαζί. Η ποσότητα επίσης να έχει διαφορετικές (αμοιβαία αποκλειόμενες) ιδιότητες , 

όπως  και  η  τιμή:  μπορεί  να  είναι  σταθερή,  μεταβαλλόμενη,  μεταβαλλόμενη  με  μέγιστο  όριο, 

μεταβαλλόμενη με ελάχιστο όριο και, τέλος,  μεταβαλλόμενη με ελάχιστο και μέγιστο όριο. 

Με βάση την κατηγοριοποίηση που έγινε προκύπτει ότι μπορεί να υπάρξουν 25=25  είδη 

συναλλαγών, αν και ο συγγραφέας επισημαίνει την ύπαρξη ενός 26ου, το οποίο έχει ως όρο “την 

καταβολή από πλευράς πελάτη ενός σταθερού ποσού για ένα ακαθόριστο αριθμό κιλοβατωρών”. 

Εντός  των  συναλλαγών  αυτών  περιλαμβάνονται  και  δύο  ιδιότυπες  οι  οποίες  όμως  αφορούν 

περιλαμβάνονται  σε  σημαντικά  ήδη  συμβολαίων:  η  δυνατότητα  διακοπής  του  συμβολαίου  αν 
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ξεπεράσει  η  τιμή  της  αγοράς  ένα  συγκεκριμένο κατώφλι  (interruptibility),  και  η  ακύρωση της 

δυνατότητας αυτής σε μία υψηλότερη τιμή. Τώρα, κάθε συναλλαγή μπορεί να αναχθεί σε ένα ή 

περισσότερα (για τα πιο πολύπλοκα ήδη συναλλαγών) συμβόλαια παραγώγων: πρόκειται για την 

ανάλυση και αναγωγή των συναλλαγών σε όρους χρηματοοικονομικής μηχανικής. 

Αυτή  η  ανάλυση  περιέχει  δύο  δομικά  συστατικά  συμβόλαια:  τα  δικαιώματα  και  τις 

υποχρεώσεις. Τα δικαιώματα είναι τα προαναφερθέντα δικαιώματα προαίρεσης και οι υποχρεώσεις 

αφορούν στα προθεσμιακά συμβόλαια και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Συνδυασμοί 

των  παραπάνω  συνθέτουν  και  τυποποιούν  κάθε  είδους  χρηματοοικονομική  συναλλαγή  που 

περιγράφηκε παραπάνω. Καταρχήν θα παρουσιάσουμε τα βασικότερα συμβόλαια που διακινούνται 

στις χρηματοοικονομικές αγορές ηλεκτρισμού, σύμφωνα με την επισκόπηση των Deng και Oren 

(2006),  ενώ  σε  δεύτερη  φάση  θα  περιγράψουμε  ορισμένες  από  τις  συναλλαγές  (όπως 

κατηγοριοποιήθηκαν παραπάνω) με τη χρήση των χρηματοοικονομικών αυτών εργαλείων.

Η  πρώτη  μεγάλη  κατηγορία  συμβολαίων  αφορά  στα  προθεσμιακά  συμβόλαια  και  στα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Και τα δύο είδη συμβολαίων ενέχουν την υποχρέωση για 

αμφότερα τα αντισυμβαλλόμενα μέλη για αγορά ή πώληση συγκεκριμένης ποσότητας ηλεκτρικού 

ρεύματος σε συγκεκριμένη τιμή: στην περίπτωση αυτή πρόκειται για την προθεσμιακή τιμή, όπως 

αυτή  έχει  περιγραφεί  στην  υποενότητα  2.1.  Η  ληκτότητα  (maturity)  των  συμβολαίων  αυτών 

ποικίλει,  από  1  ώρα  έως  2  έτη.  Είθισται  τα  συμβόλαια  με  ληκτότητα  μέχρι  μία  ημέρα  να  

διαπραγματεύονται  στις  φυσικές  αγορές  ηλεκτρισμού  και  να  διεκπεραιώνονται  με  φυσική 

παράδοση,  ενώ  αυτά  με  ληκτότητα  εβδομάδων  ή  μηνών  διαπραγματεύονται  στις 

χρηματοοικονομικές αγορές ηλεκτρισμού ή μέσω ειδικών μεσιτικών γραφείων (brokers)  ή διμερώς 

(bilaterally)  και  διεκπεραιώνονται  είτε  με  φυσική  παράδοση  είτε  με  χρηματικές  πληρωμές 

(financial settlement). Στον ηλεκτρισμό, βέβαια, η έννοια της φυσικής παράδοση διαφέρει από αυτή 

των άλλων αγαθών: σε ένα δίκτυο (ή υποδίκτυο) υπάρχουν συγκεκριμένοι κόμβοι παράδοσης, απ'  

όπου το ρεύμα κατευθύνεται προς τον αγοραστή.  Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα των δύο 

ειδών  συμβολαίων  –  αν  και  αποτελεί  κάποιες  φορές  και  γνώρισμα  και  άλλων  παραγώγων 

ηλεκτρισμού – είναι το μέρος της ημέρας που παραδίδεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Με βάση αυτήν την 

κατηγοριοποίηση υπάρχουν τρία είδη συμβολαίων: τα “εντός αιχμής” (on-peak), τα οποία γενικά 

(με μικρές αποκλίσεις ανά αγορά) προσδιορίζονται μεταξύ 06:00-22:00, τα “εκτός αιχμής” (off-

peak)  μεταξύ  22:00-06:00  και  τα  “ημερήσια”  (around-the-clock)  ως  συνδυασμός  των  δύο 

παραπάνω.  Να σημειωθεί  ότι  ηλεκτρική  ενέργεια  μεταφέρεται  συνεχώς κατά  τη  διάρκεια  των 

συμφωνημένων  ωρών  που  αναγράφονται  στο  συμβόλαιο.  Συνεπώς  όταν  γίνεται  λόγος  για 

“συγκεκριμένη στιγμή”  υπονοείται  το  σύνολο  των  ωρών της  ημέρας  που  έχει  συμφωνηθεί  να 

υπάρχει  απρόσκοπτη  διάθεση  ηλεκτρικού  ρεύματος.  Επιπλέον  είναι  δυνατόν  τα  παράγωγα 
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συμβόλαια (όλων των ειδών) να επεκταθούν και να περιλάβουν φυσική μεταφορά ηλεκτρισμού για 

πολλές ημέρες, σε συμφωνημένες ώρες, ή αλλιώς “πολλές συγκεκριμένες χρονικές στιγμές”. Τέλος, 

πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό η κύρια διαφορά μεταξύ των προθεσμιακών συμβολαίων και 

των  συμβολαίων  μελλοντικής  εκπλήρωσης,  πέραν  των  διαφορών  που  περιγράφηκαν  στην 

προηγούμενη υποενότητα: η διαφορά έγκειται, λοιπόν, στην ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος που 

είναι  προς  παράδοση .  Πρόκειται  για  τον  ρυθμό παράδοσης ηλεκτρικού ρεύματος  ανά ώρα,  ο 

οποίος συνήθως είναι μεγαλύτερος για τα προθεσμιακά συμβόλαια.

Μια  ειδική  μορφή  προθεσμιακού  συμβολαίου  που  χρησιμοποιείται  ευρέως  στις  αγορές 

ηλεκτρισμού είναι το συμβόλαιο για την διαφορά (contract for difference).Πρόκειται για ένα πολύ 

χαρακτηριστικό παράδειγμα  προθεσμιακού συμβολαίου με χρηματοοικονομική - κι όχι φυσική – 

διεκπεραίωση. Αυτό που εξυπηρετεί είναι να αντισταθμίζει τις πιθανές απώλειες από διαφορές που 

προκύπτουν στις τιμές, όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές ρεύματος μεταξύ περιοχών σε ένα 

σύστημα  των  οποίων  οι  τιμές  διαφέρουν  από  την  τιμή  του  συστήματος,  καθώς  οι  πληρωμές 

γίνονται στις τιμές των περιοχών.  Η δομή ενός τέτοιου συμβολαίου είναι η εξής: στον αγοραστή 

αποδίδεται η διαφορά του της τιμής περιοχής (area price) μείον της τιμής συστήματος (system 

price) από τον πωλητή. Αν η διαφορά αυτή έχει αρνητικό πρόσημα, τότε ο αγοραστής πληρώνει την 

διαφορά στον πωλητή. Κατ' αυτόν τον τρόπο κανένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέλη δεν μπορεί να 

κερδίσει από τυχόν διαφορά στις δύο τιμές. Μια διαφοροποίηση που υφίσταται σε κάποιες αγορές 

αφορά στον τρόπο υπολογισμό της διαφοράς: αντί να αποτελεί ένα άθροισμα των καθημερινών 

διαφορών  ηλεκτρικού  ρεύματος,  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  μέσος  όρος  των  διαφορών  αυτών 

(Kristiansen, 2004). 

Το επόμενο εργαλείο της χρηματοοικονομικής μηχανικής για την ανάλυση των συναλλαγών 

ηλεκτρικού ρεύματος είναι τα δικαιώματα προαίρεσης. Σύμφωνα και πάλι με τους Deng και Oren 

(2006),  υφίστανται  τέσσερις  κατηγορίες δικαιωμάτων προαίρεσης,  που καλύπτουν ένα σεβαστό 

πλήθος συναλλαγών ηλεκτρικού ρεύματος.  Η πρώτη περιλαμβάνει  τα απλά συμβόλαια (vanilla 

options),  τα  οποία  αποτελούν  σύνηθες  εργαλείο  στις  αγορές  OTC.  Πρόκειται  για  τους  τύπους 

συμβολαίων που περιγράφηκαν στην προηγούμενη υποενότητα: θέσεις long και short σε call ή put 

options,  δηλαδή  δικαιώματα  αγοράς  ή  πώλησης,  αντίστοιχα.  Φυσικά  στα  εν  λόγω  συμβόλαια 

καθορίζεται η τιμή, η ποσότητα και τα άλλα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και ο 

τύπος διεκπεραίωσης του συμβολαίου, όπως στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. 

Οι  επόμενοι  τύποι  δικαιωμάτων  προαίρεσης,  που  δεν  είναι  vanilla,  καλούνται  exotic 

options. Ο πρώτος τύπος “εξωτικών” δικαιωμάτων προαίρεσης είναι τα δικαιώματα spark-spread. 

Πρόκειται για δικαιώματα που πληρώνουν τη διαφορά τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως αυτό 

πωλείται από τον παραγωγό, και του κόστους παραγωγής του. Αν συμβολίσουμε με G την τιμή 
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(κόστος) του καυσίμου για την παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος και την 

τιμή του ρεύματος με S, τότε το μέγιστο κέρδος που μπορεί να έχει ένας long επενδυτής από το 

δικαίωμα  αγοράς  είναι  S  –  K*G.  Το  Κ  αποτελεί  τον  “ρυθμό  ζέσης”  (heat  rate),  δηλαδή  την 

ποσότητα καυσίμου που χρειάζεται ο παραγωγός για να παράγει μία μονάδα ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η χρησιμότητα του συγκεκριμένου μέσου έγκειται στη δυνατότητα για τον υποψήφιο αγοραστή ν 

αντισταθμίσει τον κίνδυνο από την απότομη αύξηση τιμών στη καύσιμη ύλη που χρησιμοποιούν 

πολλοί  παραγωγοί  (πετρέλαιο,  φυσικό  αέριο,  άνθρακας,  λιγνίτης  κ.α.),  που  μετακυλίουν,  στη 

συνέχεια, το κόστος στις τιμές του ρεύματος. 

Ο δεύτερος τύπος exotic option είναι τα callable και putable forwards. Στην ουσία πρόκειται 

για  συνδυασμό  των  δύο  βασικών  εργαλείων  της  χρηματοοικονομικής  μηχανικής  (options, 

forwards). Ο  επενδυτής long επί ενός callable forward παίρνει, αγοράζοντας το συμβόλαια αυτό, 

δύο θέσεις αυτομάτως: θέση αγοραστή σε προθεσμιακό συμβόλαιο αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος 

και θέση πωλητή σε call option, με τιμή εξάσκησης που επιλέγεται από τον αγοραστή του option 

αυτού. Φυσικά, ο επενδυτής με θέση πωλητή στο callable forward έχει λάβει παντού τις αντίθετες 

θέσεις  από  τον  αγοραστή.  Έτσι  μπορεί  να  εξασκήσει  το  δικαίωμα  όταν  η  αγοραία  τιμή  του 

ηλεκτρικού ρεύματος  ξεπεράσει  την  τιμή  εξάσκησης (strike  price)  και  να διακόψει  το  callable 

forward  κατά  τη  στιγμή  της  παράδοσης.  Εννοείται,  βέβαια,  ότι  η  τιμή  εξάσκησης  θα  είναι 

μεγαλύτερη από την προθεσμιακή τιμή  την στιγμή της  υπογραφής του συμβολαίου.  Μετά την 

εξάσκηση  του  δικαιώματος  από  τον  πωλητή,  ο  αγοραστής  του  callable  forward  λαμβάνει  μια 

έκπτωση στην προθεσμιακή τιμή, έκπτωση η οποία ισούται με το πριμ που έπρεπε να καταβάλλει ο 

αγοραστής του δικαιώματος (ο πωλητής του callable forward): το πριμ του δικαιώματος, δηλαδή, 

ενσωματώνεται κατ' αυτόν τον τρόπο στο callable forward. Το κέρδος για τον πωλητή του callable 

forward είναι ότι μπορεί να πωλήσει σε τιμές αγοράς (αν ξεπεραστεί η τιμή εξάσκησης από τις 

τιμές αγοράς), αρκεί, όμως η διαφορά (τιμή αγοράς – τιμή εξάσκησης) να είναι μεγαλύτερη του 

πριμ που θα εκπέσει από την προθεσμιακή που θα πληρώσει ο αγοραστής.  Μια διαφοροποίηση της 

παραπάνω συναλλαγής μπορεί να επεκτείνεται και σε ένα τρίτο ενσωματωμένο συμβόλαιο: ένα 

δικαίωμα αγοράς, το οποίο αγοράζεται από τον αγοραστή του callable forward και τού επιτρέπει να 

αγοράσει ρεύμα από τον πωλητή σε μια υψηλότερη τιμή (φυσικά, πρέπει να έχει προηγηθεί άσκηση 

του προηγούμενου δικαιώματος από την πλευρά του πωλητή του callable forward). Το κέρδος εδώ 

για τον αγοραστή του callable forward είναι ότι  μπορεί ακόμη να αγοράσει ρεύμα σε μια τιμή 

μικρότερη της  αγοράς,  ακόμη κι  αν  η τιμή  αυτή  δεν  είναι  η  αρχική προθεσμιακή.  Συμβόλαια 

τέτοιου τύπου εισάγουν εντός τους, εκτός των βασικών, και τις ιδιότυπες συναλλαγές της διακοπής 

και  της  επαναγοράς,  που  περιγράφηκαν  παραπάνω.  Το  δικαίωμα  του  πωλητή  να  διακόψει  τη 

συναλλαγή  αν  η  τιμή  εξάσκησης  ξεπεραστεί  από  την  τιμή  της  αγοράς  αποτελεί  το 
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χαρακτηριστικότερο παράδειγμα διακοπής. 

Η τελευταία κατηγορία συμβολαίων τύπου exotic options είναι τα swing options. Αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν στον χώρο του φυσικού αερίου.  Παρουσιάζουν 4 χαρακτηριστικά κατά τους 

Deng & Oren (2006) και τον Hull (2006),  που τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα δικαιώματα 

προαίρεσης στον ηλεκτρισμό. Καταρχήν  ο χρόνος εξάσκησης: μπορεί κάποιος επενδυτής να τα 

εξασκεί καθημερινά ή κάποιες φορές (με άνω όριο) μέσα σ' ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 

(συνήθως  ένας  μήνας).  Επίσης,  κατά την  εξάσκηση  η ποσότητα δεν  είναι  συγκεκριμένη και 

προκαθορισμένη, αλλά μεταβάλλεται μεταξύ ενός άνω κι ενός κάτω ορίου (swing), ενώ η τιμή 

είναι συγκεκριμένη. Το τελευταίο σημαντικό στοιχείο είναι το επονομαζόμενο take-or-pay: αν ο 

αγοραστής δεν κατορθώσει να προμηθευτεί με ρεύμα από τον πωλητή στην ελάχιστη ποσότητα 

(κάτω όριο), τότε ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει κάποιου είδους πρόστιμο για την απώλεια του 

πωλητή, καθώς ο τελευταίος θα μπορούσε να είχε διαθέσει την δεσμευμένη ποσότητα (ελάχιστη 

ποσότητα – τελική ποσότητα που διοχετεύθηκε στον αγοραστή) και να κερδίσει από αυτή. 

Εκτός  των  τεσσάρων  συνηθισμένων  αυτών  τύπων  δικαιωμάτων  αναφέρεται  στη 

βιβλιογραφία κι ακόμη ένας: τα asian options (Weron, 2007). Τα συγκεκριμένα δικαιώματα (exotic) 

διαφέρουν ως προς τα υπόλοιπα στην υποκείμενη αξία: το υποκείμενο στοιχείο εδώ είναι ένας 

μέσος όρος των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος που προκύπτει από μια προκαθορισμένη περίοδο. 

Η περίοδος αυτή στον ηλεκτρισμό υπολογίζεται κατά την διαδικασία διεκπεραίωσης (settlement) η 

οποία ξεκινά με τη λήξη του δικαιώματος, ένα γεγονός που σχετίζεται με την εποχικότητα των 

τιμών  του  ηλεκτρικού  ρεύματος.  Η  συζήτηση  για  την  αποτίμηση  των  δικαιωμάτων  αυτών 

εξακολουθεί να συνεχίζεται (Vehviläinen, 2002).  Γενικά, η πορεία της τιμής του δικαιώματος είναι 

αντίστροφη από αυτή της τιμής του υποκείμενου στοιχείου. Με αυτή την δομή τα δικαιώματα αυτά 

εξυπηρετούν  στην  αντιστάθμιση  του  συστηματικού  κινδύνου  που  ενυπάρχει  στην  αγορά 

ηλεκτρισμού. 

Η  τελευταία  κατηγορία  χρηματοοικονομικών  εργαλείων  που  χρησιμοποιούνται  από 

συμμετέχοντες  στις  χρηματοοικονομικές  αγορές  ηλεκτρισμού  αφορά στα  swaps.  Πρόκειται  για 

συμφωνίες οι οποίες προκρίνουν τις διαφορές της τιμής στις διαφορετικών περιοχών μιας αγοράς 

ως στοιχείο προς αντιστάθμιση, αλλά διαφέρουν από τα προθεσμιακά συμβόλαια στο εξής σημείο: 

ο   ένας  επενδυτής  σε  συμφωνία  swap  συμφωνεί  να  αγοράσει  ή  να  πληρώσει  (ανάλογα  την 

επενδυτική θέση στο swap) το χρηματικό ισοδύναμο της διαφοράς μεταξύ προθεσμιακής τιμής 

(που προκύπτει  από το κεντρικό σύστημα) και τιμής περιοχής και να  ανταλλάξει το ισοδύναμο 

αυτό με μια καθορισμένη ταμειακή ροή στη διάρκεια που περιγράφει το συμφωνητικό ανταλλαγής,. 

Η  χρήση  τέτοιων  συμφωνιών  ανταλλαγής  είναι  αποφασιστικής  σημασίας  όταν  πρόκειται  για 

συναλλαγές ρεύματος που αφορούν διαφορετικούς κόμβους παραλαβής (delivery places), κυρίως 
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σε χώρες όπως οι ΗΠΑ. 

Μια ειδική κατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής είναι τα swaptions. Πρόκειται, περισσότερο, 

για  δικαιώματα  που  εξαγοράζει  ο  επενδυτής  με  θέση  long.  Τα  δικαιώματα  αυτά  έχουν  ως 

υποκείμενο  στοιχείο  μία  συμφωνία  ανταλλαγής  ηλεκτρικού  ρεύματος.  Ο  κάτοχος  της  θέσης 

αγοραστή του swap μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη συμφωνία ανταλλαγής 

(Hepperger, 2010). Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για call swaption, με την τιμή του swap να είναι 

εξαρχής  καθορισμένη και  ίση  με  την  τιμή  εξάσκησης  του  swaption.  Στην αντίθετη  περίπτωση 

έχουμε put swaption, με την τιμή της υποκείμενης συμφωνίας να είναι επίσης καθορισμένη από την 

αρχή και ίση με την τιμή εξάσκησης. Στην αμέσως επόμενη υποενότητα θα γίνει μια συνοπτική 

περιγραφή των χρηματοοικονομικών προϊόντων που προσφέρει η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική 

αγορά ηλεκτρισμού της Ευρώπης: η Nord Pool.

2.3. Χρηματοοικονομικές Αγορές Ηλεκτρισμού: Η Περίπτωση της Αγοράς της 

Σκανδιναβίας

Η φυσική αγορά  της  Σκανδιναβίας  διαθέτει  και  πληθώρα  χρηματοοικονομικών  προϊόντων  που 

υποστηρίζουν  τη  διαχείριση  του  ρίσκου  των  συμμετεχόντων  σε  αυτή.  Σε  ετήσια  έκθεση  της 

χρηματοοικονομικής  αγοράς  Nord  Pool  ASA (2010),  περιγράφεται  η  λειτουργία  της,  η  οποία 

παρατίθεται στην παρούσα υποενότητα. Η παρακάτω ανάλυση έχει ως κύριο βιβλιογραφικό υλικό 

την έκθεση αυτή, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά.

Η πρώτη μορφή της αγοράς στη Νορβηγία ήταν αποκλειστικά προθεσμιακή (από το 1993 – 

πριν ακόμη διευθετηθεί η ολοκλήρωση των φυσικών αγορών ηλεκτρισμού της Σκανδιναβίας): τα 

συμβόλαια που παρείχε ήταν προθεσμιακά, με ληκτότητα έως 6 μήνες και διεκπεραίωση με φυσική 

μεταφορά στη λήξη. Τα τρία αρχικά συμβόλαια ήταν τα απλά προθεσμιακά, τα προθεσμιακά on-

peak και τα προθεσμιακά off-peak. Ένα χρόνο αργότερα, για να καλυφθούν οι ανάγκες του νέου 

συστήματος - από σύστημα δημοπρασιών ρεύματος εξελίχθηκε στο σημερινό συνεχές (real-time) 

σύστημα,  με  τις  τιμές  συστήματος  να  υπολογίζονται  ανά  ώρα  -  σε  ρευστότητα  άρχισαν  να 

τυποποιούνται  τα  προθεσμιακά  συμβόλαια,  με  υποκείμενο  στοιχείο  την  τιμή  συστήματος  και 

ληκτότητα  έως  τρία  χρόνια.  Επιπλέον  δόθηκε  η  δυνατότητα  χρηματικής  διεκπεραίωσης  των 

συμβολαίων στη λήξη τους.  Η διαδικασία αυτή της τυποποίησης κράτησε ως το 1997. Δύο χρόνια 

αργότερα τυποποιήθηκαν τα πρώτα δικαιώματα προαίρεσης, και το 2000 τα πρώτα συμβόλαια για 
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τη διαφορά (Contracts for Difference), εφόσον στην φυσική αγορά είχαν εισαχθεί και οι υπόλοιπες 

σκανδιναβικές  χώρες  με  αποτέλεσμα  το  δίκτυο  να  καλύπτει  μια  μεγάλη  έκταση:  η  διαχείριση 

ρίσκου από τη διαφορά τοπικών τιμών και τιμών του συστήματος ήταν επιβεβλημένη στην πράξη. 

Το  έτος  2005  εισήγαγε  τα  συμβόλαια  “ευρωπαϊκών  δικαιωμάτων  εκπομπής  ρύπων”  (European 

Union  Allowances  –  EUA)  και  δύο  χρόνια  αργότερα  συμβόλαια  “πιστοποιημένης  μείωσης 

εκπομπών  ρύπων”  (Certified  Emission  Reduction  –  CER).  Και  οι  δύο  αυτές  περιπτώσεις 

παραγώγων  αφορούν  εκπομπές  ρύπων  κι  όχι  ηλεκτρισμό,  συνεπώς  θα  εξαιρεθούν  από  την 

παρακάτω ανάλυση.

Σήμερα η ληκτότητα των συμβολαίων μπορεί να αγγίξει  τα 5 έτη,  ενώ η διεκπεραίωση 

γίνεται  με  μετρητά,  είτε  ανά  ημέρα  (marked-to-market  για  futures)  είτε  στη  λήξη  (forward 

contracts). Η διεκπεραίωση των συναλλαγών για όλα τα συμβόλαια γίνεται με μετρητά, ενώ το 

υποκείμενο μέσο είναι συνήθως η τιμή συστήματος που προκύπτει από τρεις αγορές: την Nord 

Pool, την EEX Phelix της Γερμανίας και την APX της Ολλανδίας. Η φυσική - ημερήσια (day-

ahead) -  αγορά ηλεκτρισμού της Σκανδιναβίας ονομάζεται Elspot και διαχειρίστρια εταιρία της 

είναι  η  Nord  Pool  Spot  AS,  ενώ η  χρηματοοικονομική  ονομάζεται  Eltermin  και  διαχειρίστρια 

εταιρία  είναι  η  Nord  Pool  ASA.  Η  εκκαθάριση  λαμβάνει  χώρα  εκτός  Σκανδιναβίας  επιπλέον 

εξυπηρετούνται  εκτός  από  σκανδιναβούς  και  αντισυμβαλλόμενοι  από  τη  Γερμανία  και  την 

Ολλανδία) και εκκαθαρίστρια εταιρία είναι η NASDAQ OMX Commodities Europe. Η ίδια εταιρία 

εκκαθαρίζει  επιπλέον  διμερή  συμβόλαια  διευκολύνοντας  τις  διμερείς  συναλλαγές  που  δεν 

αποτελούν  τμήμα  της  ενοποιημένης  φυσικής  αγοράς.  Οι  συμμετέχοντες  είναι  παραγωγοί 

ηλεκτρικής  ενέργειας,  πάροχοι,  καταναλωτές  ή  traders.  Παρακάτω  ακολουθεί  μια  σύντομη 

περιγραφή των παραγώγων που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Η πρώτη μεγάλη κατηγορία παραγώγων στο Eltermin είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια. Τα 

συμβόλαια  αυτά  τυποποιήθηκαν  κατά  όμοιο  τρόπο  με  τα  συμβόλαια  που  υπογράφονται  στην 

εξωχρηματιστηριακή  αγορά και η ληκτότητά  τους φθάνει μέχρι τα τέσσερα έτη.  Αρχικά, ως προς  

την  ληκτότητα,  υπήρχαν  τέσσερις  κατηγορίες  συμβολαίων:  τα  FWV1xx  με  περίοδο  από  1η 

Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, τα FWSOxx , με περίοδο από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου, τα 

FWV2xx  με  περίοδο  από  1η  Οκτωβρίου  έως  31  Δεκεμβρίου  και  τα  ετήσια  FWYRxx  (1η 

Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου). Στη συνέχεια για να αποκτήσει περισσότερη ρευστότητα η αγορά οι 

άκαμπτοι αυτοί τύποι ληκτότητας κατέστησαν πιο ελαστικοί, με αποτέλεσμα σήμερα να υφίστανται 

τα  εξής  τυποποιημένα συμβόλαια:  τα  ENOMmmm-yy ,  τα  ENOQx-yy και  τα  ENOYR-yy.  Τα 

πρώτα  είναι  τα  μηνιαία  συμβόλαια  της  σκανδιναβικής  αγοράς,  τα  οποία  δεν  μπορούν  να 

διασπαστούν σε μικρότερα συμβόλαια.  Η δεύτερη κατηγορία αφορά τριμηνιαία συμβόλαια  και 

εγκαινιάστηκε το 2004. Πρόκειται για εποχικά συμβόλαια, επί της ουσίας, τα οποία μπορούν να 
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διασπαστούν  σε  μικρότερα,  γεγονός  που  τα  καθιστά  ένα  εύχρηστο  εργαλείο  για  τους 

συμμετέχοντες.  Η  τελευταία  κατηγορία  αφορά  σε  ετήσια  προθεσμιακά  συμβόλαια,  τα  οποία 

διασπώνται  σε  τριμηνιαία.  Οι  συναλλαγές  και  στις  τρεις  μορφές  διεκπεραιώνονται  με  μετρητά 

μέσω  μεταφορών  στους  τραπεζικούς  λογαριασμούς  των  συμμετεχόντων  και  η  διεκπεραίωση 

λαμβάνει  χώρα  την  ημερομηνία  παράδοσης.  Βέβαια,  η  κωδικοποίηση  των  παραγώγων  πολλές 

φορές αλλάζει με την ανάρτηση νέων σειρών παραγώγων.

 Όπως αναφέρθηκε στην γενική ανάλυση των παραγώγων ηλεκτρισμού που προηγήθηκε, μια 

ειδική κατηγορία προθεσμιακών συμβολαίων αποτελούν τα συμβόλαια για τη διαφορά (contracts 

for  difference).  Πρόκειται  για  συμβόλαια  που  αντισταθμίζουν  τον  κίνδυνο  που  προκύπτει  από 

διαφορές στην τιμή περιοχής στην οποία βρίσκεται ο αγοραστής του συμβολαίου και στην τιμή 

συστήματος, όπως υπολογίζεται σε ωριαία βάση από το Nord Pool Spot AS. Η διαδικασία για να 

επιτευχθεί πλήρης αντιστάθμιση σε τέτοιου είδους συναλλαγή περιγράφεται σε τρία στάδια. Στο 

πρώτο, αντισταθμίζεται η ποσότητα που θα ανταλλαγεί με τη βοήθεια προθεσμιακού συμβολαίου. 

Έπειτα  αντισταθμίζεται  η  διαφορά  των  τιμών  με  ένα  συμβόλαιο  για  τη  διαφορά.  Τέλος 

πραγματοποιείται  φυσική  μεταφορά στην τοπική αγορά (εκεί  όπου βρίσκεται  ο  αγοραστής  του 

ρεύματος) κατά την εκκαθάριση του συμβολαίου. Ως περιοχές (areas) για τα συμβόλαια για τη 

διαφορά ορίζονται οι περιοχές: Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Δυτική Δανία και Ανατολική Δανία. 

Να υπογραμμιστεί εδώ ότι οι περιοχές που κατατίθενται οι καθημερινές προσφορές (bidding areas) 

στην Νορβηγία είναι πέντε στο σύνολο (στις υπόλοιπες χώρες ταυτίζονται με τις  περιοχές στα 

συμβόλαια  αυτού  του  τύπου),  επομένως  δεν  δίνεται  η  δυνατότητα  εντός  της  Νορβηγίας  για 

αντιστάθμιση διαφορών. 

Η αγοραία τιμή των συμβολαίων τέτοιου τύπου αποτυπώνει τις προβλέψεις της αγοράς για 

το πόση θα είναι η διαφορά των δύο τιμών στη λήξη του συμβολαίου. Στην περίπτωση που η 

διαφορά  είναι  θετική,  προκύπτει  ότι  η  περιοχή  στην  οποία  αναφέρεται  το  συμβόλαιο  είναι 

ελλειμματική ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αναγκάζεται να εισάγει από άλλες 

περιοχές, Στην περίπτωση που είναι μηδέν, η τοπική αγορά παράγει όση ενέργεια καταναλώνει, ενώ 

σε  περίπτωση  αρνητικής  διαφοράς,  η  περιοχή  είναι  εξαγωγέας  ηλεκτρικής  ενέργειας  σε  άλλες 

περιοχές.

Η επόμενη κατηγορία  παραγώγων στην αγορά της  Σκανδιναβίας  αφορά στα συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης. Η μέγιστη ληκτότητα που μπορούν να έχουν τέτοιου τύπου συμβόλαια 

είναι 6 μήνες. Αρχικά η ληκτότητα μπορούσε να μετρηθεί και σε έτη, ενώ αργότερα περιορίστηκε 

στις  6  με  8  εβδομάδες.  Τα  παλαιότερα  συμβόλαια,  που  εξακολουθούσαν  να  έχουν  ισχύ, 

μετατράπηκαν σε προθεσμιακά. Η σημερινή μορφή αφορά σε ημερήσια ή εβδομαδιαία συμβόλαια, 

τα οποία διαπραγματεύονται σε τρεις περιοχές της Ευρώπης: τη Σκανδιναβία (ΕΝΟ), τη Γερμανία 
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(EDO) και την Ολλανδία (ENL). Τα συμβόλαια αυτά έχουν ως υποκείμενη αξία ηλεκτρικό ρεύμα 

τόσο για 24ωρη παροχή, όσο και για on-peak ή off-peak.

Η πληρωμή στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της  αγοράς λαμβάνει  καθημερινά, 

αλλά και μετά τη λήξη – για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Καθημερινά πραγματοποιείται με 

την διαδικασία marked-to-market, που περιγράφηκε σε προηγούμενη υποενότητα, μέσω κινήσεων 

των  λογαριασμών  περιθωρίων  των  αντισυμβαλλόμενων.  Ωστόσο  αυτή  η  διαδικασία  δεν  δίνει 

σωστά  αποτελέσματα  αφ'  εαυτού.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  η  τυχόν  διαφορά  μεταξύ  της  τιμής 

κλεισίματος του συμβολαίου και της τιμής συστήματος στη λήξη δεν μπορεί να καλυφθεί πριν τη 

λήξη.  Γι  αυτό το  λόγο υφίσταται  η  τελική  πληρωμή,  η  οποία  διορθώνει  ανισορροπίες  τέτοιου 

τύπου. 

Η  τελευταία  κατηγορία  παραγώγων  ηλεκτρισμού  στην  σκανδιναβική  αγορά  είναι  τα 

δικαιώματα  προαίρεσης.  Στην  αγορά  αυτή  τα  δικαιώματα  που  διαπραγματεύονται  είναι  όλα 

Ευρωπαϊκού  τύπου (η  εξάσκηση του  δικαιώματος  γίνεται  στη  λήξη),  ενώ υποκείμενο  στοιχείο 

είναι  συμβόλαια προθεσμιακά,  με ληκτότητες  τριμήνου ή έτους.  Η ημερομηνία εξάσκησης του 

δικαιώματος ορίζεται η τρίτη Τρίτη του μήνα πριν από την φυσική παράδοση (η οποία γίνεται με 

χρηματικό διακανονισμό).  Η τιμή εξάσκησης όταν μια νέα σειρά δικαιωμάτων εισέρχεται  στην 

αγορά είναι 5 στο πλήθος: πρόκειται για τις αρχικές τιμές που δίνει η Nord Pool AS, οι οποίες στην 

πορεία προσδιορίζονται από την αγορά. Επίσης, νέες τιμές εξάσκησης δημιουργούν οι αλγόριθμοι 

που  χρησιμοποιεί  η  εταιρία  εφόσον  η  τιμή  κλεισίματος  του  υποκείμενου  συμβολαίου  είναι 

μικρότερη ή ίση της δεύτερης χαμηλότερης τιμής εξάσκησης, ενώ το ίδιο συμβαίνει όταν η τιμή 

του υποκείμενου προθεσμιακού συμβολαίου ξεπερνάει (ή ισούται) με την δεύτερη μεγαλύτερη τιμή 

εξάσκησης που έχει δώσει η εταιρία. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή κλεισίματος καθορίζεται, μεν, από 

την αγορά, μέσα, δε, σε συγκεκριμένα όρια. Γενικά, μια νέα σειρά δικαιωμάτων αναρτάται προς 

εμπορεία την ημέρα που μια σειρά λήγει,δηλαδή την ημερομηνία εξάσκησή των δικαιωμάτων της 

παλιάς σειράς.. 

Το πριμ που πληρώνει ο αγοραστής του δικαιώματος μετράται σε €/MWH και καθορίζεται 

την επόμενη μέρα από την είσοδο του δικαιώματος στην αγορά. Το tick size έχει οριστεί να είναι 

0,01  €,  ενώ  το  μέγεθος  του  συμβολαίου  προσδιορίζεται  πολλαπλασιάζοντας  τον  αριθμό  των 

megawatts  που  αναγράφονται  στο  υποκείμενο  συμβόλαιο  με  το  πλήθος  των  ωρών  (επίσης 

αναγραφόμενο στο προθεσμιακό). 

Η αγορά ενός δικαιώματος call αντισταθμίζει, ουσιαστικά, τον κίνδυνο από πιθανή άνοδο 

των  μελλοντικών  τιμών,  διασφαλίζοντας  ότι  η  όποια  άνοδος  δεν  θα  ξεπεράσει  κάποια 

συγκεκριμένα  όρια:  στην  περίπτωση  αυτή,  μπορεί  απλώς  να  εξασκήσει  το  δικαίωμα  και  να 

αποσοβήσει  τις  αρνητικές  συνέπειες.  Αντίστροφα,  αγοράζοντας  το  δικαίωμα  δεν  έχει  κάποια 
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υποχρέωση εάν οι μελλοντικές τιμές πέσουν και, φυσικά, θα κερδίσει περισσότερα από ότι αν οι 

τιμές μείνουν σταθερές. Στον αντίποδα, κάποιος ο οποίος παίρνει θέση αγοραστή σε put option, 

επιδιώκει  να  εξασφαλίσει  ότι  θα  πωλήσει  στο  μέλλον.  Αυτός  θα  δράσει  αντίθετα  από  την 

προηγούμενη περίπτωση: θα εξασκήσει το δικαίωμα εφόσον οι τιμές του ρεύματος πέσουν για να 

διατηρήσει την τιμή που είναι προσυμφωνημένη και υψηλότερη. Αν, βέβαια, οι προθεσμιακές τιμές 

ανεβούν δεν έχει λόγο να εξασκήσει το δικαίωμα.  

Ως  προς  την  πληρωμή,  τέλος,  του  δικαιώματος  αναφέρθηκαν  παραπάνω  οι  τρεις 

περιπτώσεις: at-the-money, in-the-money και out-of-the-money. Η πρώτη περίπτωση δηλώνει ότι το 

αποτέλεσμα για τον επενδυτή που αγόρασε το δικαίωμα πώλησης ή αγοράς είναι ακριβώς το ίδιο 

με αυτό στην περίπτωση που θα επιθυμούσε να εισέλθει απευθείας στο υποκείμενο προθεσμιακό 

συμβόλαιο.  Αυτό  συμβαίνει  όταν  η  τιμή  του  υποκείμενου  συμβολαίου  ισούται  με  την  τιμή 

εξάσκησης. Αντίστοιχα, εάν η προθεσμιακή τιμή ξεπεράσει την τιμή εξάσκησης όταν πρόκειται για 

call option (ή είναι χαμηλότερη από την τιμή εξάσκησης όταν πρόκειται για put option), τότε το 

αποτέλεσμα από την θέση στο δικαίωμα είναι θετικό για τον κάτοχό του σε σχέση με την υποθετική 

περίπτωση όπου θα εισερχόταν απευθείας στο υποκείμενο προθεσμιακό συμβόλαιο, άρα πρόκειται 

για δικαίωμα in-the-money. Ομοίως εξηγείται και η κατάσταση out-of-the-money. 

Στην αγορά μπορεί να εισέλθει κάποιος εφόσον πληροί κάποια κριτήρια. Οι δημοπρασίες 

καθώς  και  τα  διμερή  συμβόλαια  γίνονται  ηλεκτρονικά,  ενώ  αναρτημένη  είναι  μια  πληθώρα 

στοιχείων,  που  διευκολύνει  την  διαχείριση  ρίσκου.  Ο  παρακάτω  πίνακας  παρουσιάζει 

χαρακτηριστικά συμβόλαια που διαπραγματεύτηκαν στην αγορά την 30η Σεπτεμβρίου 2011. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Παράγωγα ηλεκτρισμού που διαπραγματεύονται στον Nasdaque OMX Europe

Πηγή: http://www.nasdaqomxcommodities.com/trading/marketprices/market_summary/

Να  σημειωθεί  εδώ  ότι  η  εταιρία  Nord  Pool  ASA συνεργάζεται  και  στην  πλατφόρμα 

συναλλαγών με τη Nasdaque OMX Commoditites Europe. Τα παραπάνω στοιχεία αλιεύθηκαν από 

το  URL  http://www.nasdaqomxcommodities.com/trading/marketprices/market_summary/ ,  την 

ιστοσελίδα  της   Nasdaque  OMX  Commoditites  Europe. Η  πρώτη  στήλη  αφορά  σε  σειρές 

προϊόντων διαφόρων τύπων, παραδείγματος χάριν η έκτη αναφέρεται σε προθεσμιακό συμβόλαιο 

για  το  μήνα  Οκτώβριο  του  έτους  2011.  Η  δεύτερη  αφορά  στον  αριθμό  των  συμφωνιών  που 

συνάπτονται σε συμβόλαια της σειράς τη συγκεκριμένη μέρα. Παρατηρούμε ότι όσα συμβόλαια 

περιλαμβάνουν τους  μήνες από Οκτώβριο του 2011 έως και Φεβρουάριο του 2012 παρουσιάζουν 

αρκετές  συμφωνίες  (deals):  αυτό  συμβαίνει  λόγω  εποχικότητας  της  τιμής  του  ρεύματος.  Τον 

χειμώνα στην Σκανδιναβία η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται λόγω ψύχους , ως αποτέλεσμα της 

αυξημένης χρήσης θερμαντικών συσκευών, πολλές εκ των οποίων λειτουργούν με ρεύμα. Η τρίτη 

στήλη αφορά στην συνολική ποσότητα ρεύματος που αναφέρεται το σύνολο των συμβολαίων μιας 

σειράς και μετράται σε GWH. Οι επόμενες δύο στήλες αποτυπώνουν τις κατώτατες και ανώτατες 
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Product series Number of deals Aggregated volume High Low Last CCY
ENOD0110-11 1 25 10,44 10,44 10,44EUR
ENOW40-11 45 652 25 20,75 21,15EUR
ENOW41-11 29 400 35,5 32,25 33EUR
ENOW42-11 8 191 39,25 38 38EUR
ENOW43-11 3 16 42 41,89 41,89EUR
ENOMOCT-11 81 533 35,1 31,9 32,05EUR
ENOMNOV-11 89 503 45,6 44,5 44,6 EUR
ENOMDEC-11 48 285 47,8 47 47,05EUR
ENOMJAN-12 4 19 48,35 48,15 48,15EUR
ENOMFEB-12 3 5 48,5 48,25 48,25EUR
ENOMMAR-12 2 21 45 45 45EUR
ENOQ4-11 126 485 43,15 41,15 41,7 EUR
ENOQ1-12 144 464 48 46,9 47EUR
ENOQ2-12 2 2 41,5 41,5 41,5 EUR
ENOQ3-12 1 1 40,85 40,85 40,85EUR
ENOQ4-12 4 7 47,5 47,5 47,5 EUR
ENOQ1-13 4 8 49,1 48,95 48,95EUR
ENOQ2-13 2 2 42,25 42,25 42,25EUR
ENOQ4-13 1 1 46,6 46,6 46,6 EUR
ENOYR-12 74 181 44,55 44,05 44,15EUR
ENOYR-13 16 33 45,05 44,65 45EUR
ENOYR-14 6 12 45,05 44,9 44,9 EUR
ENOYR-15 2 2 46,05 46,05 46,05EUR
ENOYR-16 4 10 47,5 47,35 47,5 EUR
SYARHQ4-11 3 13 13 12,9 12,9 EUR
SYARHOCT-11 3 18 19,5 18 19,5 EUR
SYARHQ1-12 1 5 7,4 7,4 7,4 EUR
SYARHYR-12 4 32 6,1 6 6,1 EUR
SYARHYR-13 1 1 6,75 6,75 6,75EUR
SYHELOCT-11 3 22 12 12 12EUR
SYHELQ4-11 1 5 9,5 9,5 9,5 EUR
SYHELQ1-12 2 6 7 6,9 7EUR
SYHELYR-12 4 23 4,55 4,5 4,55EUR
SYHELYR-13 1 5 2,7 2,7 2,7 EUR
SYSTOQ4-11 8 75 9 8,79 8,79EUR
SYSTOOCT-11 12 59 9,4 8,5 9EUR
SYSTONOV-11 3 20 8,5 8,5 8,5 EUR
SYSTODEC-11 2 25 8,6 8,6 8,6 EUR
SYSTOYR-12 2 8 3,3 3,3 3,3 EUR
SYSTOYR-14 3 8 2,55 2,55 2,55EUR
SYMALNOV-11 1 10 16 16 16EUR
SYMALQ1-12 1 5 12 12 12EUR
SYSUNYR-14 1 1 0,5 0,5 0,5 EUR

http://www.nasdaqomxcommodities.com/trading/marketprices/market_summary/


τιμές  στη  διαπραγμάτευση  που  πραγματοποιήθηκε.  Οι  διαπραγματεύσεις  καταλήγουν  σε 

συγκεκριμένη τιμή για το υποκείμενο στοιχείο του συμβολαίου, την τελική τιμή (last  price).  Η 

τελευταία στήλη δείχνει τη νομισματική μονάδα των συναλλαγών, το Ευρώ. Ο παρακάτω πίνακας 

συνοψίζει  τα  χαρακτηριστικά  των  παραγώγων  ηλεκτρισμού  της  σκανδιναβικής  αγοράς 

ηλεκτρισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Τα χαρακτηριστικά των παραγώγων ηλεκτρισμού της σκανδιναβικής αγοράς

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BASE LOAD PEAK LOAD

ΠΡΟΪΟΝ Futures: ημερήσια, εβδομαδιαία
Forwards:  μηνιαία,  τριμηνιαία, 
ετήσια, δικαίωμα 
CfDs

Futures: ημερήσια, εβδομαδιαία
Forwards:  μηνιαία,  τριμηνιαία, 
ετήσια

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1 MW 1 MW

TICK SIZE 0.01 0.01

ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ Ευρώ

ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η  τιμή  day-ahead  που 
προκύπτει  από  την  φυσική 
αγορά  από  Δευτέρα  έως 
Κυριακή,  για  τις  ώρες  00.00-
24.00 CET

Η  τιμή  day-ahead  που 
προκύπτει  από  την  φυσική 
αγορά  από  Δευτέρα  έως 
Παρασκευή, για τις ώρες 08.00-
20.00 CET

Ειδικά, τα δικαιώματα προαίρεσης,  που διαπραγματεύονται στην αγορά Nasdaque OMX 

Commodities  Europe  και  αφορούν  παίκτες  από  την  Σκανδιναβία,  παρουσιάζουν  τα  εξής 

χαρακτηριστικά  σε  συνοπτική  μορφή  (http://www.nasdaqomxcommodities. 

com/trading/productspecification/power/options/):

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Τα χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων προαίρεσης της σκανδιναβικής αγοράς

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΚΕΊΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Ετήσιο  ή  τριμηνιαίο  συμβόλαιο  μελλοντικής 
εκπλήρωσης

ΜΟΝΑΔΑ MV

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 1 MV

TICK SIZE 0.01

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ENOABCMTH-XX 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ Η τρίτη  Τρίτη  του  μήνα  πριν  την  έναρξη της 
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περιόδου παράδοσης του υποκείμενου στοιχείου

ΩΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ 08.00 - 15.30 CET 

ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ Προσδιορίζεται από την προσφορά και ζήτηση 
της  ημέρας  για  το  δικαίωμα  τα  τελευταία  5 
λεπτά της διαπραγμάτευσης

ΣΤΥΛ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό

ΦΠΑ Όλες οι συναλλαγές εξαιρούνται από ΦΠΑ

2.4 Οι Συμμετέχοντες της Αγοράς

Το  τελευταίο  τμήμα  που  χρήζει  μελέτης  στην  περιγραφή  των  χρηματοοικονομικών  αγορών 

παραγώγων  είναι  ποιοι  αποτελούν  τους  συμμετέχοντες  ή  αλλιώς  “παίκτες”  της  αγοράς.  Η 

πλειοψηφία  των  συμμετεχόντων  στις  αγορές  ηλεκτρισμού  αποτελείται  από  λιανοπωλητές, 

αυτοπρομηθευόμενους καταναλωτές, τελικούς καταναλωτές και παραγωγούς οι οποίοι επιδιώκουν 

να αντισταθμίσουν τους κινδύνους των αγορών ηλεκτρισμού. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι δύο ειδών: ο 

κίνδυνος  που προκύπτει  από μεταβολές  της  τιμής  (price  risk)  και  ο  κίνδυνος  μεταβολών στην 

ποσότητα  (volume  risk)  (Καινούργιος,  2003).  Ο  πρώτος  τύπος  κινδύνου  έχει  να  κάνει  με  τις 

εξαιρετικά ευμετάβλητες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, που οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα και 

εποχικότητα (Weron, 2000). Ο δεύτερος κινδύνου ανακύπτει όταν η ποσότητα είναι μικρότερη ή 

μεγαλύτερη από την προσυμφωνημένη (π.χ.  όταν το  δίκτυο είναι  ανεπαρκώς  συντηρημένο και 

χάνεται  ρεύμα  κατά  την  μεταφορά).  Και  οι  δύο  τύποι  κινδύνων  είναι  επαρκείς  λόγοι  για  τις 

επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στον  κλάδο  και  τις  επιχειρήσεις-καταναλωτές  να 

αναπτύσσουν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων. Οι Liu et. al. (2006) επισημαίνουν τις τέσσερις 

εκφάνσεις που παρουσιάζει η διαχείριση ρίσκου στις αγορές ηλεκτρισμού: αντιστάθμιση κινδύνου, 

αριστοποίηση χαρτοφυλακίου,  μέτρηση κινδύνου και  αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.  Στην 

αντιστάθμιση  των  δύο  τύπων  κινδύνων  χρησιμοποιούνται  κατά  κόρον  τα  χρηματοοικονομικά 

παράγωγα  που  περιγράφηκαν  παραπάνω.  Η  βελτιστοποίηση  του  χαρτοφυλακίου  επιβάλλει  τη 

χρησιμοποίηση τεχνικών ανάλυσης αποφάσεων καθώς και της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου, 

όπου γίνεται  ευρεία χρήση συναρτήσεων χρησιμότητας (utility functions).  Η μέτρηση κινδύνου 

είναι  ακόμη  ένα  από  τα  αντικείμενα  του  risk  manager  στην  αγορά  ηλεκτρισμού  και 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια ποσοτικών μοντέλων, όπως της Αξίας σε Κίνδυνο (Value-at-Risk – 

VaR) και της προσομοίωσης Monte Carlo. Η τελευταία πτυχή της διαχείρισης κινδύνου στην αγορά 

ηλεκτρισμού αφορά την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων (asset valuation): οι δύο τεχνικές που 
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υποστηρίζουν τις αναλύσεις τέτοιου τύπου είναι τα μοντέλα αποτίμησης των χρηματοοικονομικών 

δικαιωμάτων προαίρεσης (financial options) και των πραγματικών (real options). 

Εκτός  από την διαχείριση  ρίσκου,  παίκτες  που  παίρνουν θέσεις  σε  χρηματοοικονομικές 

αγορές  ηλεκτρισμού  είναι  επίσης  οι  κερδοσκόποι  και  οι  arbitrageurs.  Το  φαινόμενο  της 

κερδοσκοπίας είναι υπαρκτό, ακόμη και σε θεωρητικά μοντέλα, όπως αναφέρουν οι Wagner et. al. 

(2003). Εκτός αυτού, σε αγορές, όπως αυτή της Καλιφόρνια, ευδοκιμούν συχνά ευνοϊκές συνθήκες 

για άσκηση εξισορροπητικής κερδοσκοπίας, προσελκύοντας arbitrageurs (Borenstein et. al., 2004).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

3.1 Εισαγωγικά

Όπως σε όλες  τις  περιπτώσεις  παραγώγων,  έτσι  και  στα παράγωγα ηλεκτρισμού καταβάλλεται 

προσπάθεια να αποτιμηθεί η αξία τους. Για να μετρηθεί με ορθό τρόπο η αξία ενός συμβολαίου, 

πρέπει πρωτίστως να γίνει ορθή μοντελοποίηση του χαρακτηριστικού του υποκείμενου στοιχείου, 

στο οποίο βασίζεται το παράγωγο. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να είναι η τιμή του υποκείμενου 

στοιχείου, η ποσότητά του ή κάποιο άλλο γνώρισμά του. Φυσικά, διαφορετικές μοντελοποιήσεις, 

ακόμη  και  του  ίδιου  χαρακτηριστικού,  οδηγούν  σε  διαφορετική  αποτίμηση  του  παραγώγου 

προϊόντος.

Το  προϊόν  ηλεκτρισμός  παρουσιάζει  ορισμένες  ιδιαιτερότητες  σε  σχέση  με  τα  άλλα 

προϊόντα, στις οποίες έχουμε εκτενώς αναφερθεί στο 1ο κεφάλαιο. Με βάση τα χαρακτηριστικά 

του, καθώς και τα χαρακτηριστικά των αγορών ηλεκτρισμού (π.χ.  εποχικότητα στη ζήτηση),  οι 

συγγραφείς   Möst  και  Keles  σε  άρθρο  τους  (2010)  έχουν  συλλέξει  και  κατηγοριοποιήσει  την 

βιβλιογραφία μοντελοποίησης. Το στοιχείο που μοντελοποιείται είναι κατά κύριο λόγο η τιμή του 

ηλεκτρικού  ρεύματος,  αλλά  και  η  ποσότητα  ενίοτε.  Η  πρώτη  κατηγορία  μοντέλων  είναι  τα 

“θεμελιώδη  μοντέλα”  (fundamental  models).  Αυτά  μοντελοποιούν  τις  τιμές  του  ηλεκτρικού 

ρεύματος,  με  βάση  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  είναι  η  χωρητικότητα  των  δικτύων,  την 

προέλευση  της  ηλεκτροπαραγωγής  (π.χ.  από  καύσιμες  ύλες).  Πρόκειται  για  ντετερμινιστικά 

μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού και υποστήριξαν πολλές 
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έρευνες στην προσπάθεια για ερμηνεία των πετρελαϊκών κρίσεων της δεκαετίας του 1970, όταν η 

ηλεκτροπαραγωγή ήταν καθετοποιημένη και κρατικά ελεγχόμενη. Η δεύτερη οικογένεια μοντέλων 

ονομάζεται “χρηματοοικονομικά μοντέλα” (financial models) από τους συγγραφείς. Πρόκειται για 

προσπάθεια  μοντελοποίησης  της  πορείας  της  τιμής  (price  path)  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  στα 

πρότυπα της μοντελοποίησης των τιμών αξιογράφων και χρεογράφων. Είναι στοχαστικά μοντέλα 

χρονοσειρών  –  θα  αναλυθούν  παρακάτω  –  τα  οποία  λαμβάνουν  υπόψη  τους  ως  σημαντική 

παράμετρο την μεταβλητότητα των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Ενδείκνυνται για τη μελέτη 

βραχυπρόθεσμων καταστάσεων.  Η τρίτη οικογένεια μοντέλων είναι  τα “οικονομετρικά μοντέλα 

χρονοσειρών” (econometric  time-series  models).  Αυτά μοντελοποιούν στοχαστικά τις  τιμές  του 

ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με εξωτερικά στοιχεία της αγοράς, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι 

ώρες της ημέρας κλπ. Τα μοντέλα τέτοιου τυπου χρησιμοποιούνται, συνήθως, για να προβλέψουν 

τη ζήτηση στην αγορά. Η τελευταία κατηγορία μοντέλων είναι η “προσέγγιση από τη σκοπιά της 

θεωρίας παιγνίων” (game theory approach). Πρόκειται για την κατάλληλη προσέγγιση όταν σκοπός 

είναι η εύρεση μακροπρόθεσμων σημείων ισορροπίας στις χονδρικές αγορές ηλεκτρισμού. 

Σε  μια  άλλη  κατηγοριοποίηση,  οι  Deng  και  Oren  (2006)  προκρίνουν  δύο  μεγάλες 

οικογένειες μοντέλων: τα θεμελιώδη μοντέλα και τα “τεχνικά”, κατά τους όρους “θεμελιώδης” και 

“τεχνική ανάλυση”, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά. Η πρώτη κατηγορία αφορά σε 

ντετερμινιστικά μοντέλα και  η δεύτερη σε στοχαστικά,  δηλαδή τις  τρεις  κατηγορίες τελευταίες 

κατηγορίες  της  προηγούμενης  μελέτης.  Σε  κάποιες  έρευνες  οι  κατηγορίες  δεν  είναι  τόσο 

ευδιάκριτες μεταξύ τους, καθώς είναι πιθανόν θεμελιώδη μοντέλα να συνδυάζονται με στοχαστικά. 

Στην  παρούσα  εργασία  θα  παρατεθούν  δύο  κατηγορίες  στοχαστικών  υποδειγμάτων:  τα 

οικονομετρικά  και  τα  χρηματοοικονομικά.  Προτού,  όμως,  συμβεί  αυτό  θα  παρουσιάσουμε 

κάποιους  όρους  στοχαστικών  διαδικασιών  και  ιδιοτήτων  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  που  είναι 

απαραίτητοι για την παρακάτω ανάλυση.

Στοχαστική  ονομάζεται  η  διαδικασία  στην  οποία  η  τυχαία  μεταβλητή  μπορεί  να  λάβει 

περισσότερες  από  μια  τιμές,  δηλαδή κινείται  με  αβέβαιο  τρόπο.  Μαθηματικά,  μια  στοχαστική 

διαδικασία  εκφράζεται  ως  εξής:  δοθέντος  ενός  χώρου  πιθανοτήτων  (Ω,  F,  P),  στοχαστική 

διαδικασία είναι η F, μία συνάρτηση (sigma-algebra) η οποία δίνει με διαφορετικές πιθανότητες P, 

τιμές στην τυχαία μεταβλητή Χ από το πεδίο πιθανών τιμών Ω., ορισμένο σε ένα σύνολο χρόνου Τ. 

Συνεπώς ισχύει ότι {Ft : t є T}, όπου  Ft είναι μια πιθανή τιμή που μπορεί να πάρει η Χ στον χρόνο 

t, από το σύνολο Ω. Οι στοχαστικές διαδικασίες, γενικά, περιγράφουν φαινόμενα που ενέχουν το 

στοιχείο της τυχαιότητας, χρησιμοποιώντας νόμους των πιθανοτήτων. Διακρίνονται σε διακριτού 

χρόνου (discrete-time), όπου μπορούν να αλλάζουν τιμή μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, 

και συνεχούς (continuous-time), όπου η τιμή μπορεί να μεταβληθεί οποτεδήποτε, στον χρόνο που 
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ορίζεται  για  τη  διαδικασία.  Επιπλέον  οι  στοχαστικές  διαδικασίες  διακρίνονται  σε  διακριτής 

μεταβλητής  (discrete-variable),  όπου  η  τυχαία  μεταβλητή  Χ  μπορεί  να  πάρει  συγκεκριμένες, 

διακριτές τιμές στο δεδομένο εύρος τιμών, και συνεχούς (continuous-variable), όπου η Χ μπορεί να 

πάρει  οποιαδήποτε  τιμή  στο  εύρος  αυτό.  Οι  στοχαστικές  διαδικασίες  χρησιμοποιούνται,  όπως 

προαναφέρθηκε,  για  την  μοντελοποίηση  των  τιμών  του  ηλεκτρικού  ρεύματος.  Οι  τιμές  του 

ρεύματος  στις  απελευθερωμένες  αγορές  διαφέρουν ως προς  συγκεκριμένα τεχνικά και  αγοραία 

χαρακτηριστικά,  καθιστώντας  το  προϊόν  μοναδικό.  Αυτά  τα  χαρακτηριστικά  προσπαθούν  να 

εισάγουν οι ερευνητές στα μοντέλα τιμών ηλεκτρισμού. 

Η ανάγκη για μοντελοποίηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός της αποτίμησης 

των  αντίστοιχων  παραγώγων,  προήλθε  από  τη  μεγάλη  μεταβλητότητα  που  παρουσιάζουν.  Η 

μεταβλητότητα αυτή των τιμών προέρχεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που απορρέουν από 

αυτό καθαυτό το προϊόν,  από την δομή της ζήτησης και της προσφοράς στις  απελευθερωμένες 

αγορές και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες. Οι Escribano et al (2002) 

περιγράφουν  τις  ιδιαιτερότητες  των  τιμών  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  οι  οποίες  είναι  οι  εξής: 

εποχικότητα  (seasonality),  αναστροφή  στον  μέσο  (mean-reversion),  άλματα  (jumps)  και 

μεταβλητότητα (volatility).  

Η εποχικότητα εξηγείται με βάση τις καιρικές συνθήκες – π.χ. μια ενδεχόμενη ανομβρία 

μπορεί  να οδηγήσει σε ελάττωση της ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικούς σταθμούς – τις 

επιχειρηματικές  δραστηριότητες  στην  αγορά  (προσφορά),  καθώς  και  τη  συμπεριφορά  των 

καταναλωτών (ζήτηση). Η εποχικότητα μπορεί να είναι λίγων ημερών, εβδομαδιαία και μηνιαία. 

Στη  βιβλιογραφία  οι  παράγοντες  που  την  προκαλούν  θεωρούνται  ντετερμινιστικοί,ενώ 

ντετερμινιστικά είναι και τα στατιστικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίησή της: 

για την εβδομαδιαία χρησιμοποιούνται ψευδομεταβλητές, ενώ για την μηνιαία ψευδομεταβλητές ή 

ημιτονοειδείς συναρτήσεις. 

Η αναστροφή στον μέσο (mean-reversion) είναι μια ένα μέτρο που δείχνει το πόσο γρήγορα 

και  συχνά  αποκλίνουν  οι  τιμές  –  που  υπολογίζονται  με  τη  βοήθεια  της  στατιστικής  της 

διακύμανσης  –  από  τον  μέσο  (mean)  μιας  χρονικής  σειράς.  Στις  αγορές  ηλεκτρισμού  –  και 

ενέργειας, γενικότερα – παρατηρείται υψηλή αναστροφή γύρω από τον μέσο των τιμών, καθώς 

διάφορες κλιματικές συνθήκες και γεγονότα προάγουν συχνά ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης (Καινούργιος,  2003).  Επιστρέφοντας  στους  Escribano et  al  (2002),  διατυπώνονται  δύο 

συγκεκριμένοι  λόγοι  υπέρ  της  θέση  τους  ότι  οι  τιμές  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  είναι  mean-

reverting: ο ένας είναι οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν τη ζήτηση, η οποία με τη σειρά 

της  κάνει  τις  τιμές να αποκλίνουν από το σημείο ισορροπίας και  ο άλλος είναι η ζήτηση, ως 

αυτόνομος παράγοντας. Μια ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης θα ωθήσει τις τιμές υψηλότερα, η 
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οποία για να καλυφθεί θα χρειαστούν αρκετοί παραγωγοί: αυτό, φυσικά θα έχει εκ νέου επιπτώσεις 

στις τιμές. 

Η τρίτη ιδιαιτερότητα των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος αφορά στα άλματα (jumps). Τα 

άλματα είναι  στοχαστικές  διαδικασίες,  όπου οι  κινήσεις  της  τυχαίας  μεταβλητής  παρουσιάζουν 

ασυνέχεια.  Το  χαρακτηριστικό  των  αλμάτων  αυτών  στον  ηλεκτρισμό  είναι  ότι  η  τιμή,  αφού 

πραγματοποιήσει  άλμα,  δεν  παραμένει  στην  νέα  περιοχή,  αλλά  επιστρέφει  στην  προηγούμενη 

κατάσταση.  Οι  μεταβολές  αυτού  του  τύπου  αποτυπώνονται  στη  βιβλιογραφία  με  την  χρήση 

μοντέλων άλματος-διάχυσης (jump-diffusion models), όπως είναι η στοχαστική διαδικασία Poisson. 

Τα μοντέλα αυτά, όπως και άλλα στοχαστικά, περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες του 

κεφαλαίου αυτού. Τα μοντέλα αυτά έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς: τείνουν, για παράδειγμα, 

να αιχμαλωτίζουν τα άλματα που συμβαίνουν συχνότερα, ενώ μπορεί να προσπεράσουν ένα άλμα 

το οποίο είναι σημαντικό αλλά συνέβη μόνο μια φορά. 

Το τέταρτο και τελευταίο χαρακτηριστικό γνώρισμα της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος 

είναι η μεταβλητότητα. Οι λόγοι είναι η μη αποθηκευσιμότητα του ηλεκτρισμού, που οδηγεί στην 

ανάγκη η προσφορά να ακολουθεί την ζήτηση σε καθημερινή βάση. Η ίδια η ζήτηση, επίσης, όντας 

εξαιρετικά ανελαστική μακροπρόθεσμα, αυξάνει την μεταβλητότητα. Όμοια ισχύουν και για την 

προσφορά,  καθώς  οι  παραγωγοί  διαφέρουν  αρκετά  μεταξύ  τους  ως  προς  τα  οριακά  κόστη 

παραγωγής, κάτι που γίνεται εμφανές αν συγκρίνουμε τα οριακά κόστη από την καύση λιγνίτη και 

τα αντίστοιχα από φωτοβολταϊκά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μεταβολές στην τιμή 

σε  βραχυπρόθεσμο  ορίζοντα  οδηγούν  σε  απότομες  αυξομειώσεις  της  ζήτησης  με  αποτέλεσμα 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις  τιμές.  Γι αυτό τον λόγο μια χρονική σειρά με ημερήσιες τιμές 

παρουσιάζει συχνά spikes, δηλαδή έκτοπα στοιχεία (outliers), τα  οποία καθιστούν τις προσπάθειες 

μοντελοποίησης  δυσκολότερες.  Στη  συνέχεια  ακολουθούν  διαφορετικές  στοχαστικές 

μοντελοποιήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες υπάγονται στις οικογένειες των 

χρηματοοικονομικών και οικονομετρικών μοντέλων που περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς και  η 

αποτίμηση ορισμένων παραγώγων, στην οποία οδηγεί η κάθε φόρμουλα μοντελοποίησης των τιμών 

του υποκείμενου στοιχείου. 
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3.2 Οικονομετρικά Μοντέλα Χρονοσειρών

3.2.1 Μοντέλα ARMA και Παράγωγά τους

Η πρώτη οικογένεια μοντέλων υπάγεται στην κατηγορία των οικονομετρικών: πρόκειται για  τα 

μοντέλα ARMA (Gujarati,  1995).  Ο όρος προκύπτει από δύο συνθετικά ακρωνύμια: το AR, το 

οποίο δηλώνει την συσχέτιση της μεταβλητής με προηγούμενες – χρονικά – τιμές της, και το ΜΑ, 

το οποίο αναφέρεται στην ύπαρξη κινητού μέσου. Η μαθηματική περιγραφή του AR είναι η εξής:

Y t=a+∑
i=1

p

β i⋅Y t−i+εt (3.2.1.1),

όπου Y είναι η χρονοσειρά, α μια σταθερά, β ένα σύνολο παραμέτρων τα οποία καθορίζουν τον 

τρόπο επιρροής του προηγούμενου χρονικού σημείου στο παρόν, και το ε ο διαταρακτικός όρος. Η 

περιγραφή της ΜΑ είναι η εξής:

Y t=μ+εt+∑
i=1

q

θi⋅εt−i  (3.2.1.2),

όπου μ είναι ο μέσος των στοιχείων της χρονοσειράς και θ είναι ένα σύνολο παραμέτρων που 

δείχνουν  τον  βαθμό  επιρροής  των  υστερήσεων  του  διαταρακτικού  όρου  επί  της  εξαρτημένης 

μεταβλητής. Ο όρος “κινητός μέσος” προκύπτει από τις αποκλίσεις των τιμών της σειράς από τον 

μέσο της  που προκύπτουν από την επιρροή του διαταρακτικού όρου και των υστερήσεών του 

(lags). Το συνδυασμένο μοντέλο ARMA είναι το εξής:

 Y t=a+∑
i=1

p

β i⋅Y t−i+εt+∑
i=1

q

θi⋅εt−i (3.2.1.3).

Μια χαρακτηριστική παραλλαγή του μοντέλου ARMA είναι το μοντέλο ARIMA(p,d,q). Στο 

μοντέλο ARMA εισάγεται σ' αυτήν την περίπτωση η έννοια της ολοκλήρωσης με αποτέλεσμα η 

εξίσωση να έχει την μορφή:
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(1−∑
i=1

p

β i⋅L
i
)⋅(1−L)d⋅Y t=(1−∑

i=1

q

θi⋅L
i
)⋅εt (3.2.1.4),

όπου L είναι ο συντελεστής υστέρησης (lag operator),  β είναι το σύνολο των παραμέτρων του 

αυτοπαλίνδρομου μοντέλου AR και το θ το σύνολο των παραμέτρων του μοντέλου MA. Για d=0 η 

(3.2.1.4) παίρνει τη μορφή μιας σταθερής τάσης με μηδενικό μέσο, για d=1 η τάση είναι γραμμικής 

αύξησης, ενώ από d=2 και έπειτα η τάση αυξάνεται με εκθετικό τρόπο. Επίσης χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση ARIMA(0,1,0), καθώς πρόκειται για το μοντέλο του τυχαίου περιπάτου:

Y t=Y t−1+εt (3.2.1.5)

Στην  βιβλιογραφία  για  τη  μοντελοποίηση  των  τιμών  ηλεκτρισμού  υφίστανται  δύο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα προσπάθειας μοντελοποίησης στη βάση των παραπάνω: το πρώτο 

(Karakatsani και Brunn, 2004) χρησιμοποιεί μοντέλο AR και το δεύτερο (Carnero et al, 2003) μια 

παραλλαγή του ARIMA: το ARFIMA με παλινδρόμηση. Στην πρώτη περίπτωση  οι συγγραφείς 

μοντελοποιούν με βάση τον εξής τύπο:

Pt=c+L⋅Pt+ε t (3.2.1.6),

όπου  το  c  είναι  μία  σταθερά  ,το  L είναι  ο  συντελεστής  υστέρησης  ενώ  το  P συμβολίζει  τις 

ημερήσιες  τιμές.  Ο  λόγος  που  χρησιμοποιήθηκε  το  μοντέλο  αυτό  ήταν  η  ικανότητά  του  να 

ερμηνεύει την αναστροφή στον μέσο, εγγενή ιδιότητα – όπως προαναφέρθηκε – των τιμών τους 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στο μοντέλο ARFIMA(1,0,0) με παλινδρόμηση. Πρόκειται για 

επέκταση του μοντέλου ARIMA σε τιμές μη ακέραιες. Συγκεκριμένα είναι το πεδίο ορισμού της 

τάξης d του συντελεστή υστέρησης L, το οποίο αποτελείται πλέον από το σύνολο των πραγματικών 

αριθμών.  Πάντως,  στην  παρούσα  διατριβή  είναι  d=0,  συνεπώς  μπορούμε  να  πούμε  ότι  είναι 

πρακτικά αδιάφορο εάν χρησιμοποιείται το μοντέλο AFRIMA ή το ARIMA. Οι βασικές εξισώσεις 

τιμολόγησης είναι οι εξής:

pt=f t+ut (3.2.1.7),
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όπου f t=∑
i=1

k

βi⋅x it (3.2.1.8)

και ut=φ⋅ut−1+ηt (3.2.1.9).

Η διαδικασία f είναι ντετερμινιστική και ερμηνεύει την εποχικότητα του φαινομένου, ενώ οι 

ανεξάρτητες  μεταβλητές  που  την  καθορίζουν,  τα  xi,  αποτελούν  διάφορες  παραμέτρους,  που 

εξειδικεύονται ανά αγορά. Οι συγγραφείς δίνουν ως παράδειγμα το εξής:

x7t=0 , εάν t είναι εργάσιμη μέρα

x7t=1 , εάν t δεν είναι εργάσιμη μέρα. 

Σχετικά  σχόλια  με  την  αποτίμηση  παραγώγων  στη  βάση  αυτών  των  μοντελοποιήσεων  της 

οικογένειας υποδειγμάτων ARMA υπάρχουν στο τέλος της επόμενης υποενότητας. 

3.2.2 Μοντέλα GARCH και παράγωγά τους

Μια μεγάλη οικογένεια μοντέλων για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελούν τα μοντέλα 

ARCH-GARCH. Πρόκειται για αυτοπαλίνδρομα μοντέλα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας – 

δηλαδή η διακύμανση του διαταρακτικού όρου δεν είναι σταθερή στον χρόνο, όπως επιτάσσει το 

κλασσικό  γραμμικό  υπόδειγμα.  Εισήχθησαν  για  πρώτη  φορά  από  τον  Engle  (1982)  και  -  με 

δεδομένο το κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα - η δομή τους είναι η εξής::

 Y t=α 0+β⋅x t+…+ω⋅xλt+ε t (3.2.2.1).

Η διακύμανση των  εt την χρονική στιγμή t εξαρτάται από την διακύμανση του όρου εt-1, δηλαδή 

θεωρούμε  ότι  δεν  ισχύει  η  υπόθεση  της  ομοσκεδαστικότητας  στο  υπόδειγμα.  Η  σχέση  αυτή 

περιγράφεται με τον εξής τρόπο:

εt=ut⋅[a0+a1⋅ε t−1
2
]
1/2

(3.2.2.2),

44



όπου ισχύει ότι ut∼N (0,1) (3.2.2.3).

Παρόλο που η διακύμανση του διαταρακτικού όρου μεταβάλλεται, ο υπό συνθήκη μέσος παραμένει 

σταθερός στο μηδέν δηλαδή:

Ε(εt∣εt−1)=0 (3.2.2.4).

Αν τώρα θεωρήσουμε την μεταβαλλόμενη διακύμανση του ε την χρονική στιγμή t με δεδομένες τις  

σχέσεις (3.2) και (3.4) προκύπτει ότι:

Var (εt∣εt−1)=E(εt
2∣εt−1)=E (ut

2)⋅(a0+a1⋅εt−1
2 )=α 0+a1⋅εt−1

2
(3.2.2.5).

Η σχέση (3.5) αποτελεί ένα απλό ARCH μοντέλο, το οποίο στη γενικότερη μορφή του είναι ως 

εξής:

Var (ε t∣ε t−1)=α 0+α1⋅εt−1
2
+a2⋅εt−2

2
+…+ap⋅εt−p

2
(3.2.2.6),

δηλαδή ένα μοντέλο ARCH με τάξη p. 

Γενικοποιώντας το μοντέλο σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, ο Bollerslev (1986) εισήγαγε το 

γενικευμένο αυτοπαλίνδρομο μοντέλο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας ή αλλιώς GARCH. Στο 

υπόδειγμα GARCH η υπό συνθήκη διακύμανση είναι  συνάρτηση - εκτός των τετραγώνων των 

υστερήσεων του διαταρακτικού όρου - και των τετραγώνων των υστερήσεων των υπό συνθήκη 

διακυμάνσεων:

Var (ε t∣K t)=a0+∑
i=1

p

β i⋅εt−i
2
+∑

i=1

q

γi⋅Var (εt−i∣K t−i)
2

(3.2.2.7),

όπου ισχύει ότι:

εt∣K t∼(0,Var(εt∣K t)) (3.2.2.8),

με το Κ να αποτυπώνει ένα σύνολο πληροφοριών που αφορούν το εt . 
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Από τη δεκαετία του 1980 μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας αναπτύχθηκαν πολλές 

διαφορετικές  εκδοχές  υποδειγμάτων  της  οικογένειας  GARCH,  τις  οποίες  συγκέντρωσε  και 

παρέθεσε ο Hentschel (1995). Με βάση αυτές τις διαφορετικές εκδοχές των υποδειγμάτων έχει 

αναπτυχθεί αρκετή βιβλιογραφία για τη μοντελοποίηση των τιμών ηλεκτρισμού. Οι Karakatsani και 

Brunn  (2004)  κάνουν  διάκριση  ανάμεσα  σε  μοντέλα  GARCH  χωρίς  παλινδρόμηση,  όπου  ο 

διαταρακτικός παράγοντας είναι κάποια εξωγενής παράμετρος, a priori γνωστή στον ερευνητή, και 

σε μοντέλα GARCH με παλινδρόμηση, όπου ο διαταρακτικός όρος προκύπτει ως αποτέλεσμα της 

παλινδρόμησης. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι είναι ακατάλληλα στην ερμηνεία των αλμάτων 

στην χρονική πορεία των τιμών, ενώ με την παλινδρόμηση τέτοιου τύπου ασυνέπειες διορθώνονται. 

Το  μοντέλο  των  Karakatsani  και  Brunn  είναι  χαρακτηριστικό  μοντέλο  GARCH(1,1)  με 

παλινδρόμηση που εφαρμόζεται στις τιμές ηλεκτρισμού. Η πρώτη εξίσωση δίνει τους απαραίτητους 

διαταρακτικούς όρους με τη βοήθεια της παλινδρόμησης:

Pt=X t⋅β+εt (3.2.2.9). 

Στη συνέχεια υπολογίζεται το μοντέλο GARCH-παλινδρόμησης:

Var (εt∣K t−1)=α 0+α 1⋅ε t−1
2 +α 2⋅Var (εt−1∣K t−2) (3.2.2.10),

όπου α 0>0 και α 1 , α 2⩾0 .

Στις παραπάνω εξισώσεις P είναι η τιμή spot του ηλεκτρικού ρεύματος, ε ο διαταρακτικός 

όρος - πρόκειται για διαδικασία iid, η οποία αποτυπώνει τα νέα στην αγορά (αυξήσεις ζήτησης κλπ) 

-  και Var είναι η υπό συνθήκη διακύμανση, με δεδομένη πληροφόρηση I σε προηγούμενο χρόνο t-

1.  Οι  συγγραφείς  στη συνέχεια  προτείνουν για  τη μοντελοποίηση των τιμών ηλεκτρισμού ένα 

δεύτερο μοντέλο της ίδιας οικογένειας, το TGARCH, δεδομένης της σχέσης (3.2.2.10): 

√Var(εt∣K t−1)=α0+α1⋅εt−1
2 +γ⋅S t−1⋅εt−1

2 +a2⋅√Var(εt−1∣K t−2) (3.2.2.11),

όπου S t−1=1 εάν εt−1<0 και

S t−1=0 σε κάθε άλλη περίπτωση.
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Αν τα νέα είναι θετικά από την αγορά, τότε το γεγονός αυτό επηρεάζει την τυπική απόκλιση 

των τιμών κατά α 1 , ενώ αν τα νέα είναι αρνητικά η επιρροή τους επί της τυπικής απόκλισης θα 

είναι  α 1+γ .  Το αν  αξιολογείται  μια  είδηση από την αγορά ως  θετική,  αδιάφορη ή αρνητική, 

εξαρτάται από το ποιος είναι ο συμμετέχων που το αξιολογεί, λ.χ. μια ενδεχόμενη πτώση των τιμών 

είναι θετικό νέο για τον καταναλωτή αλλά αρνητικό για τον προμηθευτή. 

Να  σημειωθεί  εδώ  ότι  όλα  τα  μοντέλα  τύπου  GARCH  είναι  χαρακτηριστικά  μοντέλα 

διακριτού χρόνου. Το μέγεθος που μοντελοποιούν και  το οποίο χρησιμοποιείται ως υποκείμενη 

αξία στα παράγωγα συμβόλαια είναι είτε η τιμή με άνω και κάτω όρια ,τα οποία προκύπτουν από 

τις  μέγιστες και ελάχιστες διακυμάνσεις  (για την περίπτωση του GARCH(1,1)), είτε οι ίδιες  οι 

τυπικές αποκλίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη και τα άλματα που πραγματοποιούν οι τιμές, όταν 

χρησιμοποιείται το μοντέλο GARCH με κατώφλι (threshold). Στη δεύτερη περίπτωση ειδικότερα, 

μπορεί να εφαρμοστεί για την μοντελοποίηση των τυπικών αποκλίσεων τιμών για διάφορα είδη 

συμβολαίων, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή προθεσμιακά. 

Όσον  αφορά  την  αποτίμηση  των  παραγώγων  που  προκύπτουν  από  τις  συγκεκριμένες 

μοντελοποιήσεις των τιμών του υποκείμενου στοιχείου (οικονομετρικές οικογένειες υποδειγμάτων 

ARMA  και  GARCH,  η  βιβλιογραφία  είναι  ελάχιστη,  καθώς  ο  κύριος  όγκος  των  μελετών 

επικεντρώνεται σε καθαρά στοχαστικές - χρηματοοικονομικές, με βάση την κατάταξη των Möst και 

Keles  (2010)  -  μεθόδους,  οι  οποίες  αποτυπώνονται  παρακάτω.  Οι  Deng  και  Oren  (2006) 

σημειώνουν πως η τιμολόγηση των παραγώγων ηλεκτρισμού, των οποίων η μοντελοποίηση των 

τιμών  έχει  πραγματοποιηθεί  με  τη  βοήθεια  μοντέλων  χρονοσειρών,  πραγματοποιείται  με  τη 

βοήθεια προσομοιώσεων, όπως η μέθοδος Monte Carlo.

3.3 Χρηματοοικονομικά Στοχαστικά Μοντέλα

Τα  χρηματοοικονομικά,  στοχαστικά  μοντέλα  που  χρησιμοποιούνται  προκειμένου  να 

μοντελοποιήσουν τις τιμές ηλεκτρισμού, έχουν ως βάση τους μία συγκεκριμένη ιδιότητα που τα 

διαφοροποιεί από το προηγούμενα στοχαστικά υποδείγματα χρονοσειρών: την ιδιότητα Markov. 

Κάθε στοχαστική διαδικασία που ενέχει την ιδιότητα Markov ονομάζεται και διαδικασία Markov. 

Στις στοχαστικές αυτές διαδικασίες, σε αντίθεση με τις χρονοσειρές, η μελλοντική τιμή καθορίζεται 

μόνο από την τρέχουσα τιμή κι όχι από παρελθούσες. Η κατανομή πυκνότητας πιθανότητας της 

εξαρτημένης  μεταβλητής  εξαρτάται  αποκλειστικά  την  παρούσα  τιμή  της  μεταβλητής.  Οι 
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διαδικασίες Markov είναι συνεχούς χρόνου και συνεχούς μεταβλητής, αλλά μπορεί να υπάρξει και 

διαδικασία διακριτού χρόνου. Γενικά μια στοχαστική διαδικασία της μορφής:

Χ=(Χ t : t∈ I ) ,

ορισμένη στον χώρο (Ω,F,P ) , αποτελεί διαδικασία Markov (Pascucci, 2011) εάν 

∀A∈B(Rn) και s , t∈ I και s<t

ισχύει ότι:

P(X t∈A∣F s)=P(X t∈A∣σ (X s)) ,

όπου αποτελεί φυσικό φίλτρο και B (Rn) η sigma algebra επί του διανυσματικού χώρου Rn .

Πέραν της ιδιότητας αυτής τα διάφορα χρηματοοικονομικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται 

για την μοντελοποίηση των τιμών του ηλεκτρισμού μπορεί να περιλαμβάνουν κανονική κατανομή 

σφαλμάτων ή όχι, ενώ είναι πιθανόν οι σειρές που χρησιμοποιούνται να μην είναι στάσιμες, καθώς 

οι τιμές του ηλεκτρισμού διακρίνονται, όπως εξηγήσαμε, για την εποχικότητα που παρουσιάζουν. 

Τέλος  κάποια  από  τα  μοντέλα  αυτά  εισάγουν  την  ιδιότητα  της  αναστροφής  στον  μέσο  που 

παρουσιάζουν οι τιμές ρεύματος. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα σε γενικές γραμμές είναι να 

περιλαμβάνουν  δύο  τμήματα:  ένα  ντετερμινιστικό  κι  ένα  στοχαστικό,  το  οποίο  αποτελεί  μια 

αυτόνομη  στοχαστική  διαδικασία.  Τα  μοντέλα  τιμών  (αφορούν  είτε  τιμές  είτε  μεταβλητότητα 

τιμών) που θα αναλυθούν -στην βάση των οποίων θα προκύψει η αποτίμηση παραγώγων - είναι τα 

εξής:  αλυσίδες  Markov,  μοντέλα  Lévy  και διαδικασίες  Ornstein–Uhlenbeck.  Ορισμένα  από  τα 

μοντέλα αυτά εισάγουν την αναστροφή στο μέσο και/ή τα άλματα των τιμών ηλεκτρισμού. 

3.3.1 Αλυσίδες Markov

Η  πιο  χαρακτηριστική  εφαρμογή  των  αλυσίδων  Markov  στην  μοντελοποίηση  των  τιμών 

ηλεκτρικού ρεύματος είναι το μοντέλο regime switching - “αλλαγή μηχανής”. Ο Hamilton (2005) 
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γενικά την περιγράφει ως εξής: 

έστω ότι έχουμε μια τυπική χρονοσειρά: Y t=c1+φ⋅Y t−1+εt (3.3.1.1)

με ε t∼N (0,σ2) για χρόνο t=1,2,...,t0. Την χρονική στιγμή t0 συμβαίνει μια δραματική αλλαγή και ο 

μέσος όρος μετατοπίζεται με αποτέλεσμα το μοντέλο να έχει τη μορφή:

 Y t=c2+φ⋅Y t−1+εt (3.3.1.2)

Το πρώτο μοντέλο ερμηνεύει το φαινόμενο μέχρι τη στιγμή t0, ενώ το δεύτερο από εκεί κι έπειτα. 

Γενικεύοντας τις μεταβολές στο αρχικό μοντέλο προκύπτει το εξής μοντέλο:

Y t=cst
+φ⋅Y t−1+ε t (3.3.1.3)

όπου st είναι μια μεταβλητή που προσομοιάζει τις  αλλαγές σε σχέση με την στιγμή που αυτές 

συμβαίνουν,δηλαδή st = 1 για t = 1,2...,t0 , st = 2 για t = t0 + 1, t0 + 2,... Το  πιθανοτικό  υπόδειγμα 

που ερμηνεύει την συμπεριφορά του st αποτελεί μια αλυσίδα Markov δύο βημάτων - μία αλλαγή 

μηχανής:

P(st= j∣st−1=i , st−2=l ,…, y t−1 , y t−2 ,…)=P(st= j∣st−1=i)=p ij (3.3.1.4)

Στην μοντελοποίηση τιμών ηλεκτρισμού με το παραπάνω μοντέλο οι αλλαγές – γεγονότα 

που μπορούν να συμβούν αφορούν δύο καταστάσεις που εναλλάσσονται (Bierbrauer et. al., 2004): 

στην  πρώτη  οι  τιμές  υπάγονται  στη  μηχανή-βάση  (st =  1)   και  στην  δεύτερη  ανήκουν  στην 

“κατηγορία”  spikes  (st =  2),  δηλαδή  spike-regime.  Η  μήτρα  που  περιέχει  όλες  τις  δυνατές 

περιπτώσεις των πιθανοτήτων pij είναι η εξής:

pij=
p11 p12
p21 p22

=
p11 1−p11

1−p22 p22
(3.3.1.5)

Επίσης από την περιγραφή της αλυσίδας ισχύει ότι:
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P(st= j∣st−1=i)=pij (3.3.1.6)

Η πιθανότητα την χρονική στιγμή t+m το μοντέλο να βρίσκεται στην κατάσταση j, με δεδομένο ότι  

η προηγούμενη κατάστασή του είναι η  i τη στιγμή t προκύπτει από τις προηγούμενες σχέσεις:

[P (st+m=1∣st=i)
P(st+m=2∣st=i)

]=(P')m⋅ei (3.3.1.7)

όπου P' είναι η αντίστροφη μήτρα (transpose matrix) και ο όρος e i υποδηλώνει την i-οστή στήλη 

της μήτρας. Οι συγγραφείς (Bierbrauer et. al., 2004) επισημαίνουν εδώ τις εγγενείς αδυναμίες του 

μοντέλου αυτού:  το υπόδειγμα που θα χρησιμοποιηθεί  για  την μοντελοποίηση των τιμών στην 

κατάσταση 1 θα είναι υποχρεωτικά μοντέλο με κυρίαρχο στοιχείο την αναστροφή στον μέσο. Για 

την  δεύτερη  κατάσταση,  όμως,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  αρκετά  υποδείγματα,  όπως  και 

εμπειρικές  κατανομές  πέραν  της  κανονικής  για  την  πυκνότητα  πιθανότητας  των  τιμών.  Οι 

συγγραφείς  προτείνουν  χαρακτηριστικά  την  κατανομή  Pareto  στην  περίπτωση  αυτή,ενώ 

παραθέτουν και μια αλυσίδα markov από την βιβλιογραφία η οποία περιλαμβάνει 3 καταστάσεις, 

αντί για 2. 

Ο Deng (1999) προτείνει τρία μοντέλα, εκ των οποίων το δεύτερο είναι αλυσίδα Markov, 

στην οποία έχει εισάγει, τόσο την αναστροφή στο μέσο, όσο και δύο άλματα. Με βάση το μοντέλο 

αυτό αποτιμά επίσης και παράγωγα ηλεκτρισμού. Ο Deng θεωρεί την εξής αλυσίδα Markov δύο 

βημάτων, η οποία είναι συνεχούς χρόνου:

dU t=1U t=0
⋅δ (U t)dN t

(0)
+1U t=1

⋅δ(U t)dN t
(1)

(3.3.1.8)

όπου Ut είναι η διαδικασία Markov, 1Α είναι ένας δείκτης που παριστάνει την πραγματοποίηση του 

γεγονότος Α,  N t
( i )  μια διαδικασία Poisson, ενώ ισχύει ότι  δ (0)=0και δ (1)=1  . Στη συνέχεια ο 

συγγραφέας εισάγει  στην τιμολόγηση του ρεύματος  την  τιμολόγηση των υγρών καυσίμων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του. Για λόγους απλότητας κάνει την παραδοχή ότι εντός των 

δύο επιμέρους διαδικασιών της αλυσίδας δεν υφίστανται άλματα. Η συνάρτηση μετατροπής (φ) 

που προκύπτει είναι διπλής μορφής: μία για κάθε κατάσταση. 

φ0( x , y ,t )=ea0 t+ β1(t )x+β 2( t ) y  (3.3.1.9)
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και φ1(x , y , t)=ea1 t+β 1( t) x+β2 ( t) y (3.3.1.10), όπου τα β έχουν συγκεκριμένες λύσεις

β1(τ , u1)=u1
κ1 τ (3.3.1.11)

και β2(τ , u2)=u2
κ2 τ (3.3.1.12)

ενώ το  α πρέπει  να υπολογιστεί  αριθμητικά.  Ακολουθεί  έπειτα η τιμολόγηση των παραγώγων, 

ξεκινώντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης:

F(S t , t , T )=erτ⋅φ i([1,0] ' , X t , Y t , τ )  (3.3.1.13),

όπου  F  είναι  η  τιμή  του  συμβολαίου,  S  η  spot  τιμή  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  με  βάση  την 

τιμολόγηση που προηγήθηκε, φ είναι η συνάρτηση μετατροπής , i είναι η μεταβλητή κατάστασης 

στην μαρκοβιανή αλυσίδα και τ=Τ⇔t .

Όσον αφορά τα δικαιώματα προαίρεσης, η τυπική μορφή - δηλαδή ένα δικαίωμα αγοράς,  

vanilla,  ευρωπαϊκού  τύπου,  με  υποκείμενο  στοιχείο  την  τιμή  ηλεκτρικού  ρεύματος  S i ,  τιμή 

εξάσκησης Κ και λήξη την χρονική στιγμή Τ πληρώνει στον κάτοχό του:

C(ST
i , K ,T ,T )=max (ST

i ⇔ K ,0) (3.3.1.14)

Η τιμή του δικαιώματος δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

C(S t
i , K ,t ,T )=EQ

[e−r (T−t)max (ST
i
⇔K ,0)∣F t ]=EQ

[e−rT exp(XT
i
)1XT

i
⩾ln (K )∣F t ]⇔EQ

[e−rT 1XT
i
⩾ln (K )∣F t ]

(3.3.1.15)

στον οποίο το προηγούμενο μοντέλο τιμολόγησης εισάγεται αν:

α=e i ή α=0 ,

b=⇔ei  και u=⇔ ln (K )
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3.3.2 Μοντέλα Lévy

Από την οικογένεια αυτή μοντέλων στην τιμολόγηση των τιμών ηλεκτρισμού χρησιμοποιούνται οι 

διαδικασίες Wiener (Brown) και Itô. Να σημειωθεί εδώ ότι οι διαδικασίες του τύπου αυτού είναι 

στοχαστικές, αναφέρονται σε χρονοσειρές στάσιμες κι έχουν την ιδιότητα Markov. Στην πρώτη 

περίπτωση μια διαδικασία Wiener ακολουθεί μια μεταβλητή Χ όταν ισχύουν τα παρακάτω:

dX=ε⋅dt (3.3.2.1)

και dX∼N (0,dt ) .

Με βάση τα παραπάνω ορίζουμε τη γενικευμένη διαδικασία Wiener που ακολουθεί μια μεταβλητή 

Υ ως:

dY=a⋅dt+b⋅dX (3.3.2.2)

και dY∼N (a⋅dt ,b2⋅dt ) .

Στην περίπτωση που στην παραπάνω διαδικασία οι παράμετροι α και b δεν είναι σταθεροί, αλλά 

είναι συναρτήσεις των Χ και t,τότε η έχουμε μία διαδικασία  Itô:

dY=a(X ,t )⋅dt+b(X ,t )⋅dX (3.3.2.3)

και dY∼N (a(X ,t )⋅dt , b (X , t )2⋅dt ) .

Ο Vehviläinen (2001) χρησιμοποιεί  τις  παραπάνω διαδικασίες για να μοντελοποιήσει τις 

τιμές  ηλεκτρισμού  με  τον  εξής  τρόπο:  θεωρεί  τη  διαμόρφωση των  τιμών  ως  αποτέλεσμα δύο 

παραγόντων, ενός σταθερού κι αυτόνομου (asset prices) κι ενός αβέβαιου και μεταβλητού. Αρχικά 

ορίζει τον συνεχή χώρο πιθανοτήτων (Ω, F, P) για την χρονική περίοδο [0,τ]. Το πρώτο τμήμα της 

διαμόρφωσης των τιμών ακολουθεί μια διαδικασία  Itô με n+1 διαστάσεις:

X ( t ,ω)=(Χ0(t ,ω), Χ 1( t ,ω) ,…, Xn(t ,ω)) (3.3.2.4),
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όπου X είναι  οι  τιμές  ηλεκτρισμού και  [0, τ ]×Ω→ Rn+1 ,  με  τον  χώρο τιμών Ω να τείνει  στο 

πραγματικό σύνολο με διαστάσεις n+1, δηλαδή. Στη συνέχεια εκφράζει την αβεβαιότητα με τη 

βοήθεια της κίνησης Brown m διαστάσεων ως εξής:

B (t,ω ) : [0, τ ]×Ω→ Rm
. 

Το φυσικό φίλτρο στον χώρο Ω που θα χρησιμοποιηθεί στην αποτίμηση των παραγώγων 

είναι το Ft ,  δηλαδή η sigma-algebra του χώρου Ω  με αναφορά στο μέτρο P.  Τελικά οι τιμές 

ρεύματος διαμορφώνονται με βάση τον εξής τύπο:

dX i (t,ω )=μi (t,ω)dt+∑
j=1

m

σ ij (t,ω )dB j (t )   (3.3.2.5)       με 0⩽i⩽n .

Το τμήμα των τιμών X i(t ,ω)  που διέπεται από βεβαιότητα (drift) είναι το μi (t,ω ): [0, τ ]×Ω→R , 

ενώ  το  μεταβλητό  τμήμα  είναι  το   σ ij (t,ω ) : [0, τ ]×Ω→R από  τον  μεταβλητό  παράγοντα  j  της 

κίνησης Brown ως τον  δείκτη της  τιμής  i.  Στην συνέχεια  ο συγγραφέας αποτιμά προθεσμιακά 

συμβόλαια και δικαιώματα με βάση την τιμολόγηση αυτή. Για τα πρώτα αποτυπώνει την πληρωμή 

για τον επενδυτή με θέση αγοράς για την χρονική περίοδο T :=[ t 1 , t 2] , η οποία είναι:

F̃( t ,ω,T ) :=∫
t1

t2

e−r (T−t )
⋅(X0(s ,ω)−Χ1(t ;T ))ds (3.3.2.6).

Η δεύτερη περίπτωση αποτελεί ένα call option ευρωπαϊκού τύπου με λήξη τη στιγμή t0 και τιμή 

εξάσκησης Κ:

c (t ,X 1( t ;T ); t0 , K )=EQ [e
−r (t 0−t)max (X1(t 0;T )−K ,0)] (3.3.2.7),

δηλαδή είναι η αναμενόμενη αξία της πληρωμής σε όρους παρούσας αξίας.

53



3.3.3 Μοντέλa Ornstein-Uhlenbeck

Πρόκειται για το ανάλογο μοντέλο AR(1) σε συνεχή χρόνο. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι 

σε βάθος χρόνου οι τιμές του φαινομένου κινούνται πλησίον του μέσου, δηλαδή έχουμε αναστροφή 

στον  μέσο.  Είναι,  συνεπώς,  κατάλληλο  για  μοντελοποίηση  φαινομένων,  όπως  οι  τιμές  του 

ηλεκτρικού ρεύματος, οι  οποίες παρουσιάζουν έντονα το χαρακτηριστικό αυτό. Μια διαδικασία 

Ornstein-Uhlenbeck  είναι  στάσιμη,  ικανοποιεί  την  ιδιότητα  Markov  και  μπορεί να  είναι 

γκαουσιανή. Η γενική διαφορική εξίσωση που αποτυπώνει τη διαδικασία είναι η εξής:

dx t=θ(μ−x t)dt+σ dW t (3.3.3.1),

όπου θ,  μ,  σ > 0 αποτελούν παραμέτρους του υποδείγματος,  ενώ το W t  είναι μια στοχαστική 

διαδικασία Wiener. 

Στον ηλεκτρισμό οι Benth et. al. (2007) μοντελοποιούν τις τιμές ηλεκτρισμού με βάση τη 

διαδικασία  αυτή,  την  οποία  μετατρέπουν  σε  μη  γκαουσιανή  μέσω  φίλτρων,  προκειμένου  να 

αποτιμήσουν συμβόλαια προθεσμιακά και μελλοντικής εκπλήρωσης. Το μοντέλο που προτείνουν 

είναι το εξής:

θέτοντας  τον  χώρο  των  πιθανοτήτων  (Ω ,P,F t , {F t }t∈[0,T ]) ,  όπου  Τ  είναι  ένας  συγκεκριμένος 

χρονικός ορίζοντας, δηλαδή Τ<+∞ . Οι τιμές την χρονική στιγμή t υπολογίζονται ως εξής:

S (t)=μ(t )+X (t ) (3.3.3.2),

όπου μ είναι μια ντετερμινιστική διαδικασία και Χ μια στοχαστική. Η Χ υπολογίζεται ως εξής:

X t=∑
t=1

n

wiY i( t ) (3.3.3.3),

όπου το w αποτελούν θετικές συναρτήσεις βαρών και για το Υ ισχύει το εξής:

dY i(t )=−λiY i(t )dt+σ i(t )dLi( t) (3.3.3.4),
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όπου  Y i(0)= yi με  i=1,…, n ,  οι  λ  αποτελούν  θετικές  σταθερές  και  τα  σ  θετικές  φραγμένες 

συναρτήσεις.  Οι  L είναι  ανεξάρτητες  αύξουσες,  càdlàg,  διαδικασίες  άλματος,  οι  οποίες  με  τη 

βοήθεια των μέτρων αλμάτων τους N i(dt , dz) αποτυπώνονται ως εξής:

Li(t)=∫
0

t

∫
0

∞

z N i(ds ,dz) (3.3.3.5).

Οι συγγραφείς υποθέτουν ότι το μέτρο άλματος περιέχει έναν ντετερμινιστικό αντισταθμιστή της 

μορφής v i(dt , dz) οπότε:

Ñ i(ds , dz)=N i(ds, dz )−vi(ds, dz) (3.3.3.6).

Η αντισταθμιστική συνάρτηση άλματος παίρνει την μορφή:

L̃i(t )=∫
0

t

∫
0

∞

z Ñ i(dt , dz) (3.3.3.7).

Εν συνεχεία οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι οι αντισταθμιστές v που περιλαμβάνονται στο δικό 

τους μοντέλο εξειδικεύονται και παίρνουν τη μορφή:

v i(dt ,dz)=ρi(t)dt v i(dz ) (3.3.3.8),

όπου ρ είναι μια ντετερμινιστική διαδικασία. Η τελική μορφή της εξίσωσης που ερμηνεύει τις τιμές 

θα είναι:

S (t)=μ(t)+∑
i=1

n

w i( y i⋅e
−λi t+∫

0

t

σ i(u)e
−λi (t−u)dLi(u)) (3.3.3.9).

Το παραπάνω μοντέλο έχει συμπεριλάβει την αναστροφή στον μέσο μ, η οποία καθορίζεται 

από τις παραμέτρους w και λ, την μεταβλητότητα των τιμών, η οποία ελέγχεται από τις διαδικασίες  

L, την εποχικότητα των τιμών η οποία ελέγχεται από τις παραμέτρους σ και τα άλματα στις τιμές 

που ελέγχονται από τις παραμέτρους ρ. Στην πορεία εξειδικεύεται περισσότερο ο όρος μ, ο οποίος  

αποτελεί περιοδική συνάρτηση καθώς αποτελεί σημαντικό κομμάτι της μοντελοποίησης των τιμών:
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μ(t)=θ(t)−∑
i=1

t

w i β i (3.3.3.10),

όπου θ είναι το επίπεδο των μέσων τιμών μαζί με τις ακραίες τιμές (spikes) και τα β αποτελούν τις  

πρώτες χρονικές στιγμές των διαδικασιών Υ, δηλαδή: β i :=
σ i

λ i
∫ z v i(dz ) , με i=1,2 ,…, l , όπου l < 

n. Ο τύπος για τον υπολογισμό του θ προκύπτει ως αναμενόμενο άθροισμα των μέσων και των 

ακραίων τιμών: 

E[ μt+∑
i=1

l

w iY i( t)]=θ (t) (3.3.3.11).

Όσον αφορά την τιμή προθεσμιακών συμβολαίων F( t , T1 ,T2)  τη στιγμή t με περίοδο παράδοσης 

(delivery period) το διάστημα:

F( t ;T 1 , T2)=F (0 ;T 1 , T 2)+∑
i=1

n

(w i/ λi(T 2−T 1))∫
0

t

σ i(s)(e
− λi(Τ 1−s)−e− λi(Τ2− s))d L̄i(s) (3.3.3.12),

όπου η αρχική προθεσμιακή τιμή είναι:

F(0 ;T1 ,T 2)=
1

T 2−T 1
∫
T1

T2

μ(u)+∑
i=1

n

wi( yi e
−λ iu+∫

0

u

∫
R +

σ i(s)e
− λ(u− s)z v̂ i(dz, ds))du (3.3.3.13)

και L̄i(s ) η αντισταθμιστική διαδικασία άλματος με μετρική το Q,:

L̄i(s )=∫
0

t

∫
R+

z N (dz , ds)−v̂ i(dz, ds) (3.3.3.14).

Η  παραπάνω  διαδικασία  τιμολόγησης  ρεύματος  αποτελεί  μια  εξελιγμένη  διαδικασία 

Ornstein-Uhlenbeck, στην οποία έχουν ενταχθεί επιπροσθέτως άλματα. Ενώ μια απλή διαδικασία 

Ornstein-Uhlenbeck είναι μια διαδικασία affine diffusion, η συγκριμένη αποτελεί μια διαδικασία 
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affine jump diffusion (AJM).

Οι διαδικασίες AJM αποτελούν έναν συνδυασμό δύο συστατικών: μιας διαδικασίας κίνησης 

Brown  και  μιας  διαδικασίας  Poisson.  Ο  όρος  affine  δηλώνει  ότι  πρόκειται  για  μαρκοβιανές 

διαδικασίες συνεχούς χρόνου, των οποίων το χαρακτηριστική λογαριθμική συνάρτηση εξάρταται 

κατά έναν τρόπο με το αρχικό διάνυσμα κατάστασης (Markov) της διαδικασίας (Keller-Ressel, 

2008).  Στα μοντέλα αυτά, τα άλματα τιμών εκφράζονται με διαδικασίες Poisson, όπως είναι οι 

διαδικασίες L στο παραπάνω υπόδειγμα. Έτσι, οι διαδικασίες AJM ενσωματώνουν τα περισσότερα 

χαρακτηριστικά  του  ρεύματος  σε  ένα  μόνο  υπόδειγμα,  το  οποίο  έχουν  αναλύσει  αρκετοί 

συγγραφείς μεταξύ των οποίων οι Deng & Oren (2006) και Pedraz (2006). Ο τελευταίος παρέθεσε 

ένα μονοπαραγοντικό μοντέλο AJM, με την εξής γενική μορφή:

dX t=μ(t , X t)dt+σ (t , X t)d B̃t+dZ t (3.3.3.15),

όπου  B̃ t , t⩾0 συμβολίζει  την κίνηση Brown στον χώρο πιθανοτήτων  (Ω ,F ,Q) ,ενώ Ζ 

είναι μια διαδικασία άλματος υπό την μετρική πιθανοτήτων Q, με κατανομή πιθανότητας ν στο R, 

με ένταση  {λ(X t): t⩾0} λ :D→ [0,∞ ) .  Η affine δομή των τιμών Χ αποτελείται από τους εξής 

παράγοντες:  

μ(X )=K 0+K1 X (3.3.3.16),

σ (X )σ (X )T=H 0+H 1 X (3.3.3.17) και

λ(X )=l0+l1 X (3.3.3.18).

Η γενική εξίσωση των τιμών που δόθηκε παραπάνω εξειδικεύεται ως εξής:

d (X t)=k t (θt−X t)dt+σ td B̄t+∑
j=1

2

dZt
j

(3.3.3.19),

όπου  το  Z t
j

ανεξάρτητη  συνεχή  διαδικασία  Poisson,  με  μέτρο  Q,  με  ένταση  άφιξης  (arrival 

intensity)  { λ j : t⩾0} ,  ενώ  το  μέγεθος  άλματος  είναι  εκθετικά  κατανεμημένο  με  μέσο  μ  και 

συνάρτηση μετατροπής: 
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φ j(c , t )=
1

1−μ j⋅c
(3.3.3.20),  όπου c∈C . 

Η γενική συνάρτηση μετατροπής είναι η εξής:

ψ (u , X , t ,T )≡EQ[e
−r (T−t )

⋅euX T∣F t ] (3.3.3.21),

όπου ψ: C×D×R+×R+→C .

Αφού  ολοκληρώσει  την  τυποποίηση  της  τιμολόγησης,  ο  συγγραφέας  συνεχίζει  με  την 

αποτίμηση  παραγώγων,  συγκεκριμένα  των  δικαιωμάτων  προαίρεσης  επί  προθεσμιακών 

συμβολαίων callable. Αναφέρει ότι η έκπτωση από την προθεσμιακή τιμή που γίνεται ισούται με 

e−r (T2−t ) φορές την τιμή του δικαιώματος. Με δεδομένο αυτό το γεγονός υπολογίζει την τιμή ως 

εξής: 

c (F t ,K 2 ,t,T 2 )=e
−r (T 2−t )F t ( 12−1π∫0

∞ ( ℑ[ψ (1−iv,X t ,t,T 2 e
−r (T 2−t )+iv log (K2))]

vF t
)dv)

−e
−r (T 2−t )K2( 12−1π∫0

∞ ( ℑ[ψ (1−iv,Xt ,t,T 2e
−r (T 2−t )+iv log (K2))]

vF t
)dv )

(3.3.3.22),

όπου F είναι η προθεσμιακή τιμή και ψ είναι η συνάρτηση μετατροπής που δόθηκε παραπάνω.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα μελέτη καταβλήθηκε προσπάθεια να τυποποιηθεί ο κύριος όγκος της βιβλιογραφίας 

που αφορά στη μοντελοποίηση των τιμών του ηλεκτρισμού που οδηγεί σε συγκεκριμένες δομές 

αποτίμησης  παραγώγων.  Αρχικά  παρατέθηκαν  στοιχεία  σχετικά  με  τις  ιδιαιτερότητες  που 

χαρακτηρίζουν τον ηλεκτρισμό ως οικονομικό αγαθό, καθώς και την δομή των σύγχρονων αγορών 

ηλεκτρισμού.  Έπειτα,  αναλύθηκε  η  λειτουργία  των  χρηματοοικονομικών  αγορών,  δηλαδή 

θεωρητικό πλαίσιο των παραγώγων, παράγωγα με υποκείμενο στοιχείο τεχνικά χαρακτηριστικά του 
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ηλεκτρικού προϊόντος και λειτουργία μιας τέτοιας αγοράς στην πράξη: της Σκανδιναβικής. Το τρίτο 

κεφάλαιο  αποτέλεσε  το  κύριο  τμήμα  της  εργασίας:  την  κατηγοριοποίηση  και  παράθεση  των 

μοντέλων που προαναφέρθηκαν. 

Οι  μέθοδοι  που  αναλύθηκαν  είναι  οι  οικονομετρικές  -  χρονοσειρών  και  οι 

χρηματοοικονομικές. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι οικογένειες υποδειγμάτων ARMA και 

GARCH. Την δεύτερη, όπου περιέχεται και ο κύριος όγκος αποτίμησης παραγώγων ηλεκτρισμού, 

αποτελούν  οι  οικογένειες  Markov,  Lévy  και  Ornstein-Uhlenbeck.  Η  τελευταία  κατηγορία 

εμπλουτίστηκε και με την μέθοδο affine jump diffusion, η οποία αποτελεί συνήθη βάση για την 

αποτίμηση παραγώγων με υποκείμενο μέσο την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η τυποποίηση αυτή 

των μοντέλων αποτελεί την συνεισφορά της εργασίας αυτής στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 
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