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ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί αρκετά σύνθετα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Αυτά αποτελούνται από διάφορα συστατικά στοιχεία τα 

οποία συνδέονται για να δηµιουργήσουν ένα συγκεκριµένο προφίλ κινδύνου-απόδοσης 

που να προσαρµόζεται στις ανάγκες ενός επενδυτή. Τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα είναι συνήθως πολύπλοκα και αρκετές φορές δυσνόητα, αλλά παρέχουν 

περισσότερες δυνατότητες στους επενδυτές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

οριστούν και να παρουσιαστούν µε όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, να δοθούν στοιχεία 

σχετικά µε την τιµολόγησή τους, να εξεταστούν διάφορα θέµατα κινδύνου, νοµικά, 

ρυθµιστικά και λογιστικά και να γίνει µια προσέγγιση στο πώς αυτά επηρέασαν και 

συνέβαλαν στην κρίση. Θα γίνει χρήση και αρκετών παραδειγµάτων ώστε να γίνει πιο 

εύκολα αντιληπτό το πώς λειτουργούν στην πράξη. 

 Η εργασία αποτελείται από οχτώ κεφάλαια. Σε κάθε ένα από τα εφτά πρώτα 

κεφάλαια εξετάζονται ζητήµατα που άπτονται του θέµατος στο οποίο αναφέρεται το 

συγκεκριµένο κεφάλαιο, ενώ το όγδοο περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα της εργασίας.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουµε µια εισαγωγή στα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα, όπου δίνεται ο ορισµός τόσο αυτών όσο και της δοµηµένης χρηµατοδότησης. 

Κατόπιν, παραθέτουµε στοιχεία σχετικά µε τους συµµετέχοντες στην αγορά, µε το 

µέγεθός της και µε τους όρους που είναι πιθανό να υπάρχουν στα συµβόλαια των 

σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Εξετάζουµε επίσης σε ξεχωριστές 

υποενότητες το διάγραµµα και το µαθηµατικό τύπο αποπληρωµής που µπορεί να έχει 

κάποιο προϊόν. 

Στα επόµενα δύο κεφάλαια ασχολούµαστε µε τα πιστωτικά παράγωγα. Αφού  

δώσουµε τις κύριες κατηγορίες τους και τον ορισµό του πιστωτικού γεγονότος, έπειτα 

θα τα αναλύσουµε ξεχωριστά. Έτσι, θα δούµε στο δεύτερο κεφάλαιο τις συµβάσεις 

ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps), τις συµβάσεις ανταλλαγής 

κινδύνου αθέτησης επί δεικτών, όπως για παράδειγµα είναι τα CDS δεικτών, τις 

συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης επί ενός χαρτοφυλακίου οντοτήτων 

αναφοράς (basket default swaps), τις ανταλλαγές στοιχείων ενεργητικού (asset swaps) 

και τις ανταλλαγές συνολικών αποδόσεων (total return swaps). Τα CDOs θα τα δούµε 

στο τρίτο κεφάλαιο ώστε να αναφερθούµε αναλυτικότερα σε αυτά. 

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγµατεύεται µε τα δοµηµένα οµόλογα (structured 

bonds). Αυτά είναι απλά οµόλογα που έχουν συνδυαστεί, µέσα από κάποιο µηχανισµό, 

µε κάποια άλλα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν 
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µεταβληθεί αµετάκλητα οι χρηµατικές ροές και/ή ο κίνδυνος. Μπορούν, επίσης, να 

προκύψουν από το άνοιγµα µιας θέσης σε παράγωγα προϊόντα, η οποία έχει χρηµατικές 

ροές και προφίλ κινδύνου αντίστοιχο µε ενός οµολόγου. Εδώ εξετάζονται διάφορες 

κατηγορίες τους, ανάµεσα στις οποίες και  τα οµόλογα συνδεδεµένα µε πιστωτικό 

γεγονός (credit-linked notes). 

 Στο πέµπτο κεφάλαιο ασχολούµαστε µε την τιµολόγηση των σύνθετων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Αφού αναφερθούν κάποια γενικά στοιχεία που την 

επηρεάζουν, θα επιχειρηθεί να δοθεί ένα γενικό πλαίσιο τιµολόγησης για τα προϊόντα 

που είδαµε σε προηγούµενα κεφάλαια. Το έκτο κεφάλαιο πραγµατεύεται θέµατα 

κινδύνου, νοµικά, ρυθµιστικά και  λογιστικά. Θα µπορούσαµε να τα παραθέσουµε στα 

πρώτα κεφάλαια, αλλά κρίθηκε ότι είναι χρήσιµο να παρουσιάσουµε πρώτα τα σύνθετα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

 Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο επιχειρείται να δοθεί η σχέση των σύνθετων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε την κρίση. Αφού δοθεί ένα γενικό πλαίσιο της 

κρίσης, έπειτα θα εξετάσουµε το ρόλο της δοµηµένης χρηµατοδότησης σε αυτήν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

 

1.1. Ορισµός της ∆οµηµένης Χρηµατοδότησης (Structured Finance) 

 

Πριν ξεκινήσουµε να ασχοληθούµε µε τα δοµηµένα (σύνθετα) χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα, καλό είναι να δοθεί ο ορισµός της δοµηµένης χρηµατοδότησης µέσα στο 

πλαίσιο της οποίας κινούνται. Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο αφού δεν υπάρχει κάποιος 

γενικός ορισµός. Σύµφωνα µε τον Jobst (2007), η δοµηµένη χρηµατοδότηση 

περιλαµβάνει όλες τις ιδιωτικές και δηµόσιες χρηµατοοικονοµικές συµφωνίες που 

εξυπηρετούν την αποτελεσµατική αναχρηµατοδότηση και την αντιστάθµιση 

οικονοµικών δραστηριοτήτων πέρα από το φάσµα των συνηθισµένων µορφών των 

παραδοσιακών χρεογράφων (οµόλογα, µετοχές κτλ.) µε χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου. 

Συγκεκριµένα, οι περισσότερες επενδύσεις: α) συνδέουν παραδοσιακές κατηγορίες 

κεφαλαίου µε πιθανά ενδεχόµενα, όπως τα παράγωγα µεταφοράς κινδύνου σε 

εµπορεύµατα ή β) αναπαράγουν παραδοσιακές κατηγορίες κεφαλαίου µέσω της 

σύνθεσης ή µέσω νέων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. Η δοµηµένη χρηµατοδότηση 

χρησιµοποιείται από χρηµατοοικονοµικούς και µη οργανισµούς τόσο στις τραπεζικές 

αγορές όσο και στις αγορές κεφαλαίου αν οι υιοθετούµενες πηγές εξωτερικής 

χρηµατοδότησης είναι είτε α) αδύνατες για µια συγκεκριµένη χρηµατοοικονοµική 

ανάγκη είτε β) οι παραδοσιακές πηγές κεφαλαίων είναι ακριβές έτσι ώστε να µην είναι 

ελκυστική µια επένδυση µε βάση το επιθυµητό κόστος κεφαλαίου. 

 Σύµφωνα µε τους Fabozzi, Henry και Choudhry (2006) ένας καλός ορισµός για 

τη δοµηµένη χρηµατοδότηση είναι ο ακόλουθος: Οι τεχνικές που απασχολούν τις 

απαιτήσεις του εκδότη ή του κατόχου ενός τίτλου και σχετίζονται µε τη 

χρηµατοδότηση, τη ρευστότητα, τη µεταφορά κινδύνου ή µε κάποια άλλη ανάγκη, δεν 

µπορούν να εκπληρωθούν µε ένα υπάρχον, χωρίς ειδικών προδιαγραφών, προϊόν ή 

εργαλείο. Εποµένως, για να εκπληρωθεί αυτή η απαίτηση, τα υπάρχοντα προϊόντα και 

οι υπάρχοντες τεχνικές θα πρέπει να σχεδιαστούν σε ένα διαµορφωµένο ειδικά για το 

σκοπό (tailor-made) προϊόν ή διαδικασία. 
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 Γενικά, τα κάτωθι στοιχεία χαρακτηρίζουν µια συναλλαγή δοµηµένης 

χρηµατοδότησης: 

� µια σύνθετη χρηµατοοικονοµική συναλλαγή µπορεί να περιλαµβάνει 

πραγµατική ή σύνθετη µεταφορά τίτλων ή ανάληψης κινδύνου στοχεύοντας 

στην επίτευξη συγκεκριµένων λογιστικών και κανονιστικών στόχων 

� µια συναλλαγή πλήρως διαχωρισµένη αποτελώντας µέσο ειδικού σκοπού 

� ένας συνδυασµός πιστωτικών παραγώγων (credit derivatives) και παραγώγων 

επιτοκίων (interest rate derivatives) 

� µια έκδοση ενός οµολόγου που είναι διασφαλισµένη µε εµπράγµατες ασφάλειες 

(υποθήκες, εκχωρηθέντα δάνεια πελατών ή καταναλωτών, εκχωρήσεις 

απαιτήσεων πωληθέντων εµπορευµάτων κτλ.) και/ή µε εξωτερική αναφορά 

σύνδεσης µε ορισµένο χρηµατιστηριακό δείκτη 

� µια συναλλαγή που για την ολοκλήρωσή της παρακάµπτει ενδιάµεσους 

οργανισµούς όπως π.χ. τις τράπεζες 

� µια συναλλαγή που χρησιµοποιείται από τράπεζες και άλλους 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς σαν πηγή χρηµατοδότησης και σαν µέσο για 

ευνοϊκή λογιστική και φορολογική αντιµετώπιση. 

            Σε έκθεση της το 2005 η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (BIS) δίνει τον 

παρακάτω ορισµό για τη δοµηµένη χρηµατοδότηση. Οι τίτλοι της δοµηµένης 

χρηµατοδότησης µπορούν να διακριθούν µέσω τριών βασικών χαρακτηριστικών: 1) την 

ενοποίηση τίτλων (είτε εκείνων που βασίζονται στα µετρητά είτε εκείνων που 

δηµιουργούνται σύνθετα), 2) την τµηµατοποίηση των υποχρεώσεων που 

χρηµατοδοτούνται από µια οµάδα τίτλων (αυτή η ιδιότητα διαφοροποιεί τη δοµηµένη 

χρηµατοδότηση από την παραδοσιακή άντληση κεφαλαίων) και 3) την αποσύνδεση του 

πιστωτικού κινδύνου της παράλληλης οµάδας τίτλων από τον πιστωτικό κίνδυνο του 

εκδότη, συχνά µέσω της χρήσης ενός αυτόνοµου φορέα ειδικού σκοπού (special 

purpose vehicle) που έχει περιορισµένη χρονική διάρκεια. 

 Έτσι, σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι η δοµηµένη χρηµατοδότηση 

παρέχει στους εκδότες τεράστια ευελιξία στη δηµιουργία χρεογράφων µε ευδιάκριτα 

προφίλ κινδύνου-απόδοσης παρέχοντας ενισχυµένη απόδοση σε εξατοµικευµένο βαθµό 

διαφοροποίησης ανάλογα µε τη διάθεση του κάθε επενδυτή για κίνδυνο. Εποµένως, η 

δοµηµένη χρηµατοδότηση συµβάλλει σε µια πιο ολοκληρωµένη αγορά κεφαλαίου 

παρέχοντας κάθε µέση απόκλιση αντιστάθµισης κατά µήκος του αποτελεσµατικού 

συνόρου της βέλτιστης διαφοροποίησης µε χαµηλότερο κόστος συναλλαγής. Όµως, η 
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αυξανόµενη πολυπλοκότητα της αγοράς και της δοµηµένης χρηµατοδότησης και το 

ακόµα µεγαλύτερο εύρος των προϊόντων που γίνονται διαθέσιµα στους επενδυτές, 

δηµιουργούν προκλήσεις σε σχέση µε την αποτελεσµατική "συναρµολόγηση", διοίκηση 

και διασπορά πληροφοριών. 

 

 

1.2. Ορισµός των Σύνθετων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων  

 

Στην προηγούµενη υποενότητα έγινε µια προσπάθεια να δοθεί ο ορισµός της 

δοµηµένης χρηµατοδότησης µαζί µε κάποια χαρακτηριστικά της. Για να προχωρήσουµε 

παρακάτω είναι χρήσιµο να γίνει µια ανάλογη προσπάθεια για τον ορισµό των 

σύνθετων (δοµηµένων) χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Σύµφωνα µε τον Blümke 

(2009) ένας ακριβής ορισµός των σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων θα 

µπορούσε να είναι ο εξής: Τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα είναι στοιχεία 

ενεργητικού, τα οποία αποτελούνται από διάφορα συστατικά στοιχεία και τα οποία 

συνδέονται για να δηµιουργήσουν ένα συγκεκριµένο προφίλ κινδύνου-απόδοσης που 

να προσαρµόζεται στις ανάγκες του επενδυτή. 

 Με βάση τον παραπάνω ορισµό λογικό είναι να δηµιουργούνται διάφορα 

εύλογα ερωτήµατα. Ποια είναι τα διάφορα στοιχεία τα οποία µπορούν να συνδυαστούν 

έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα προϊόν; Πώς µπορεί ένας επενδυτής να γνωρίζει ότι ένα 

προϊόν είναι προσαρµοσµένο στις δικές του ανάγκες; Καταρχήν, είναι πάρα πολλοί οι 

συνδυασµοί οι οποίοι µπορούν να δηµιουργηθούν. Έτσι, τα σύνθετα προϊόντα µπορούν 

να σχηµατιστούν συνδυάζοντας δικαιώµατα (options) µε οµόλογα ή δικαιώµατα µε 

άλλα δικαιώµατα και είναι γνωστό ότι υπάρχουν εκατοµµύρια οµόλογα και δικαιώµατα. 

Τα δικαιώµατα από µόνα τους βασίζονται: σε µια µετοχή, σε ένα δείκτη, σε µια 

καµπύλη απόδοσης ή σε ένα εµπόρευµα, δηλαδή πρακτικά στα πάντα. Όταν ένα 

δικαίωµα επιτρέπει σε έναν επενδυτή να αγοράσει ή να πουλήσει ένα 

χρηµατοοικονοµικό τίτλο, αυτό δηµιουργεί ένα προφίλ απόδοσης που συνδέεται µε 

συγκεκριµένο κίνδυνο. Έτσι, και ο συνδυασµός δικαιωµάτων δηµιουργεί ένα 

συγκεκριµένο προφίλ κινδύνου-απόδοσης. Παρότι θεωρούνται ριψοκίνδυνα, σε κάποιες 

περιπτώσεις µειώνουν τον κίνδυνο µια επένδυσης αν τα συγκρίνουµε µε τον υποκείµενο 

τίτλο και έτσι θα πρέπει ο επενδυτής να αποφασίσει αν κάποιο από αυτά ταιριάζει στις 

επενδυτικές του ανάγκες. 
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 Για να βοηθηθεί µπορεί να κάνει χρήση του τύπου αποπληρωµής (payoff 

formula) που µέσω αυτού µπορεί να υπολογιστεί η τελική αξία ενός προϊόντος. Όµως η 

πραγµατικότητα είναι ότι ελάχιστοι έχουν το χρόνο ή ακόµα και τις γνώσεις σε κάποιες 

περιπτώσεις για να αντικαταστήσουν τα σύµβολα, που συχνά είναι σύνθετα και 

ακατανόητα, µε νούµερα στις εξισώσεις που είναι γραµµένες στους όρους. Αλλά, 

ακόµα και στην περίπτωση που αυτό γίνει ο επενδυτής δε θα λάβει ποτέ πλήρη 

ενηµέρωση, αφού η πιθανότητα το να πάρει πραγµατικά µια συγκεκριµένη απόδοση δεν 

συµπεριλαµβάνεται συνήθως στους υπολογισµούς. Πέρα από τα µαθηµατικά, είναι 

πολύ χρήσιµο για τους επενδυτές να γνωρίζουν το πώς και το πότε να χρησιµοποιήσουν 

τα σύνθετα προϊόντα παρά για το πώς αυτά κατασκευάζονται. Εποµένως, είναι 

σηµαντικό να γνωρίζουν το γενικό σκοπό όπως επίσης και τα βασικότερα σηµεία ενός 

σύνθετου χρηµατοοικονοµικού προϊόντος. Για τον περισσότερο κόσµο είναι 

ευκολότερο κάτι τέτοιο να συµβεί µε λόγια ή µε ένα διάγραµµα παρά µε τη µελέτη των 

µαθηµατικών, προσπαθώντας να εξάγουν συµπεράσµατα µέσω αυτών. 

 Για να εξετάσουµε το σκοπό των δοµηµένων προϊόντων θα παραθέσουµε το 

παρακάτω παράδειγµα.1 Ας υποθέσουµε ένα άτοµο, τον Αλέξανδρο, που θέλει να 

οδηγήσει από το Παρίσι στο Μιλάνο. Για να το κάνει αυτό αγοράζει ένα αυτοκίνητο. 

Τώρα, ας υποθέσουµε ότι ο Αλέξανδρος θέλει να επενδύσει σε µετοχές και έτσι 

αγοράζει µετοχές µιας εταιρίας. Επιστρέφοντας στο ταξίδι του από το Παρίσι στο 

Μιλάνο, µπορεί να σκεφτεί: ‘‘Ο δρόµος µπορεί να είναι µακρύς και επικίνδυνος, ίσως 

να είναι καλό να αγοράσω ένα αυτοκίνητο µε αερόσακο και σύστηµα ABS, για να 

αυξηθεί η ασφάλεια’’. Το ισοδύναµο της αγοράς αερόσακου και συστήµατος ABS θα 

µπορούσε να είναι η αγορά εγγύησης κεφαλαίου για τη µετοχική του επένδυση. Αυτή η 

απλή κίνηση, δηλαδή ο συνδυασµός µετοχικής έκθεσης µε εγγύηση κεφαλαίου, θα 

µπορούσε ήδη να σχηµατίσει ένα σύνθετο προϊόν. 

 Ο Αλέξανδρος έπειτα συλλογίζεται ότι δεν ξέρει πώς να πάει από το Παρίσι στο 

Μιλάνο και ότι ένα σύστηµα GPS θα ήταν χρήσιµο. Έτσι, αντίστοιχα δε γνωρίζει αν 

είναι η σωστή στιγµή να εισέλθει στη χρηµατιστηριακή αγορά και γι' αυτό θα µπορούσε 

να προσθέσει δικαιώµατα αγοράς σε χαµηλότερη τιµή ή πώλησης σε υψηλότερη, 

δηλαδή look-back options στη χρηµατιστηριακή του επένδυση µαζί µε την εγγύηση 

κεφαλαίου. Αυτό προσθέτει ένα ακόµα προαιρετικό χαρακτηριστικό στο σύνθετο 

προϊόν του. Ο πίνακας 1 παρακάτω συνοψίζει την κατάσταση. 

 

                                                           
1 Το παράδειγµα προέρχεται από το βιβλίο του Blümke Andreas (2009), "How to Invest in Structured  
Products: a Guide for Investors and Investment Advisors", Wiley Finance, Chichester, West Sussex, UK.                
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Πίνακας 1: Σύνθετα προϊόντα και η αναλόγια µε αυτοκίνητο 

Χτίζοντας ένα αυτοκίνητο                                 Χτίζοντας σύνθετα προϊόντα  
Ο Αλέξανδρος θέλει να 
οδηγήσει από το Μιλάνο 
στο Παρίσι 

Αγοράζει 
αυτοκίνητο 

Ο Αλέξανδρος θέλει 
να επενδύσει σε 
µετοχές 

Αγοράζει µια µετοχή 

Ο δρόµος είναι µακρύς   
και µπορεί να είναι 
επικίνδυνος 

Προσθέτει 
αερόσακο και 
ένα σύστηµα 
ABS 

Οι µετοχές µπορεί να 
πέσουνε και να 
πληγεί η απόδοση του 
χαρτοφυλακίου του 

Προσθέτει µια  
εγγύηση κεφαλαίου 

Ο Αλέξανδρος δεν ξέρει 
πώς ακριβώς να πάει από 
το Μιλάνο στο Παρίσι 

Προσθέτει ένα 
σύστηµα GPS 

Ο Αλέξανδρος δε 
γνωρίζει αν είναι η 
σωστή στιγµή για να 
αγοράσει 

Προσθέτει ένα look-
back option 

 

 Είναι εποµένως πιθανό να συγκριθεί η κατασκευή σύνθετων προϊόντων µε την 

κατασκευή ενός αυτοκινήτου και των διαφόρων επιλογών που είναι διαθέσιµες για 

αυτό. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα δοµηµένα προϊόντα συχνά αποτελούνται 

από ένα χρηµατοοικονοµικό τίτλο και ένα δικαίωµα που συνδέεται. Οι 

χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι µπορεί να είναι µια µετοχή, ένας δείκτης κτλ., ενώ το 

δικαίωµα µπορεί να είναι δικαίωµα για αγορά (call option), για πώληση (put option), 

εξωτικό και ασυνήθιστο (exotic option) ή ακόµα απλό και χωρίς ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (plain-vanilla option). Όπως ειπώθηκε µπορούν διάφορα δικαιώµατα 

να προστεθούν στους πρωτογενείς τίτλους. Εποµένως, ένα σύνθετο χρηµατοοικονοµικό 

προϊόν µπορεί να γίνει πολύπλοκο κάνοντας τις διαθέσιµες επιλογές πάρα πολλές. 

 Ας ξαναγυρίσουµε στο παράδειγµά µας. Ένα εύλογο ερώτηµα είναι το αν η 

πρόσθεση δικαιωµάτων κοστίζει χρήµατα και το αν αφήνει σε επενδυτές όπως τον 

Αλέξανδρο µε λιγότερα να ξεκινήσει. Αποδίδει άραγε; Όπως µε το αυτοκίνητο, µπορεί 

να είναι καλή ιδέα να προσθέσει κάποιος µερικά επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία 

µπορεί να φανούν χρήσιµα, ακόµα και αν κανείς δε θα ευχόταν να τα χρησιµοποιήσει. 

Έτσι, για παράδειγµα, η αγορά ενός αερόσακου είναι µια λογική κίνηση για να 

προστατέψει κάποιον ο οποίος, όµως, θα κάνει ότι είναι δυνατό για να αποτρέψει τη 

χρήση του. Το ίδιο συµβαίνει και µε το σύστηµα ABS που φαίνεται χρήσιµο ειδικά ως 

τελευταία λύση. Εποµένως, αυτές οι επιλογές δεν είναι δωρεάν, έχουν συγκεκριµένο 

κόστος και µπορούν να θεωρηθούν ως ασφάλεια για να αποτρέψουν ή να µειώσουν την 

επίδραση του χειρότερου δυνατού σεναρίου, δηλαδή µιας σύγκρουσης. Κάτι ανάλογο 

µπορεί να γίνει και µε την εγγύηση κεφαλαίου που µπορεί να προσφέρει ένα σύνθετο 

χρηµατοοικονοµικό προϊόν, καθώς µπορεί να υπάρχει αβεβαιότητα για τη µελλοντική 

απόδοση ενός υποκείµενου τίτλου. 
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 Όµως τι συµβαίνει µε το σύστηµα GPS στο αυτοκίνητο; Αυτή η επιλογή µπορεί 

να θεωρηθεί ως ενίσχυση απόδοσης, καθώς επιτρέπει στον οδηγό να φτάσει 

γρηγορότερα στον προορισµό του χωρίς να χάσει το δρόµο. Στα σύνθετα προϊόντα αυτό 

µπορεί να παραλληλιστεί µε ένα δικαίωµα αγοράς σε χαµηλότερη τιµή ή πώλησης σε 

υψηλότερη,  δηλαδή µε ένα look-back option. Αυτό επιτρέπει στον αγοραστή να 

καθορίσει το επίπεδο τιµής εκτελέσεως ενός δικαιώµατος µερικό χρονικό διάστηµα 

µετά από την ηµέρα αγοράς. Έτσι, ένας επενδυτής µπορεί  να επιλέξει το καλύτερο 

σηµείο για αυτόν, κοιτώντας πίσω στο τι έκανε η αγορά και διαλέγοντας το κατάλληλο 

επίπεδο τιµής γι' αυτό, βελτιώνοντας την απόδοσή του (αν και αυτή η επιλογή είναι 

συνήθως αρκετά ακριβή). 

 Κλείνοντας, µπορούµε να πούµε ότι τα δοµηµένα προϊόντα µοιάζουν µε ένα 

"κουτί µε εργαλεία των δικαιωµάτων" το οποίο µπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να 

δηµιουργήσουν το προτιµώµενο για αυτούς προφίλ κινδύνου-απόδοσης ανάλογα µε τις 

ανάγκες τους και µε το κεφάλαιο που έχουν στη διάθεσή τους. Όταν κάποιος επιλέγει 

ένα σύνθετο προϊόν θα πρέπει να αποφύγει χαρακτηριστικά που δεν είναι απαραίτητα 

(καθώς έτσι αυξάνεται δυσανάλογα το κόστος) και να προσθέσει εκείνα που φαίνονται 

απαραίτητα. 

 

 

1.3. Οι Συµµετέχοντες στην Αγορά και οι Ρόλοι τους 

 

Ένας µεγάλος αριθµός διαφορετικών συµµετεχόντων εµπλέκονται στην αγορά των 

σύνθετων προϊόντων (Σχήµα 1). Αυτοί είναι: 

� ο ρυθµιστής/συντονιστής (arranger) που σχηµατίζει τη δοµή, τµηµατοποιεί τις 

υποχρεώσεις και εµπορεύεται τα επιµέρους τµήµατα 

� ένας ή περισσότεροι εκδότες (originators) οι οποίοι είτε επινοούν τους 

υποκείµενους τίτλους κατά τη διάρκεια των κανονικών δραστηριοτήτων τους ή 

τους χρηµατοδοτούν στην ανοικτή αγορά 

� ένα µέρος το οποίο συλλέγει τις πληρωµές και µπορεί ενδεχοµένως να 

παρακολουθεί την απόδοση του γενικότερου "κυκλώµατος", δηλαδή ένας 

servicer 

� ο διαχειριστής ενεργητικού (asset manager) που συγκεντρώνει το αρχικό ποσό 

και ακολούθως εµπορεύεται τίτλους  



7 

 

� ο θεµατοφύλακας (trustee) που επιτηρεί τη διακίνηση των χρηµάτων και ελέγχει 

τη συµµόρφωση µε τα έγγραφα της συµφωνίας 

� οι χρηµατοοικονοµικοί εγγυητές (π.χ. ασφαλιστικές εταιρίες που ασχολούνται 

αποκλειστικά µε την ασφάλιση των πιστωτικών κινδύνων, οι monolines) που 

παρέχουν εγγυήσεις για το αρχικό κεφάλαιο και για τις πληρωµές των τόκων ή 

πουλάνε ασφάλιστρα κινδύνων (CDS) 

� οι επενδυτές οι οποίοι είναι απαραίτητοι στις συναλλαγές της δοµηµένης 

χρηµατοδότησης  καθώς επενδύουν τα χρήµατά τους σε διάφορα προϊόντα  

� οι οίκοι αξιολόγησης που αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο των διαφόρων 

προϊόντων όπως και των διαφόρων εµπλεκόµενων µερών.  

 

αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο και διαπραγµατεύονται τη δοµή, βαθµολογούν τα τρίτα µέρη, 

αλληλεπιδρούν µε τους επενδυτές και εκδίδουν αξιολογήσεις 

  

                                                                                                                                             

                   εµπορεύεται     τίτλους                                          ασφαλίζει     διάφορα τµήµατα 

                                                                                                

                                      χρηµατοδοτεί 

                        χρηµατοδοτεί 

                απαιτεί αποζηµίωση 

    απαιτεί                                                          τµήµατα του                                                                         
αποζηµίωση       χρηµατοδοτεί                                                                                   "πακέτου" 

                                                              

                                                         συλλέγει και                                            ελέγχει τη 

                                                      κάνει τις πληρωµές                                       συµµόρφωση 

 

 

Σχήµα 1: ∆οµηµένη χρηµατοδότηση: οι κύριοι συµµετέχοντες στην αγορά           Πηγή:Working Group 

 Όταν τα εργαλεία της δοµηµένης χρηµατοδότησης φτιάχνονται από µη 

εµπορεύσιµα δάνεια ή παρόµοια προϊόντα, οι εκδότες είναι συνήθως τράπεζες ή 

χρηµατοοικονοµικές εταιρίες. Όταν δηµιουργούνται από εµπορεύσιµους τίτλους ο 

ρυθµιστής/συντονιστής είναι τις περισσότερες φορές και ο εκδότης, που συχνά είναι µια 

επενδυτική τράπεζα ή ο βραχίονας διαχείρισης ενεργητικού ενός χρηµατοοικονοµικού 

Φορέας ειδικού σκοπού (SPV) 

Τίτλοι, στοιχεία 
ενεργητικού 

(Assets) 

Υποχρεώσεις 
(Liabilities)               

Οίκοι αξιολόγησης 

∆ιαχειριστής ενεργητικού 

(Asset manager) 

Ρυθµιστής/Συντονιστής 

(Arranger) 

Εκδότης      

(Originator) 

Servicer Θεµατοφύλακας 

(Trustee) 

Χρηµατοοικονοµικός εγγυητής 

(Financial guarantor) 

                                                                                            

 

 

Επενδυτές 

Κύριος (Senior) 

Μεσαίος (Mezzazine) 

Μικρότερος (Junior) 
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συγκροτήµατος. Ο servicer, του οποίου ο ρόλος είναι αρκετά σηµαντικός για τα 

προϊόντα που βασίζονται στη συγκέντρωση διασφαλισµένων χρεογράφων µε 

εµπράγµατες ασφάλειες (ABS-asset-based securities), είναι, συνήθως, η εκδότρια 

τράπεζα ή ένας οργανισµός που ειδικεύεται σε ορισµένες κατηγορίες επενδύσεων 

(specialized institution). Οι διαχειριστές ενεργητικού είναι συχνά ειδικά τµήµατα εντός 

των τραπεζών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών ή µεµονωµένες εταιρίες 

διαχείρισης ενεργητικού µε µεγάλη εµπειρία. Ο ρόλος του θεµατοφύλακα παρέχεται 

από ειδικά νοµικά τµήµατα εντός των µεγάλων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών. 

 Οι επενδυτές διαφέρουν δια µέσω των προϊόντων που χρησιµοποιούν και σε 

σχέση µε την αρχαιότητά τους στην αγορά της δοµηµένης χρηµατοδότησης. Αρχικά, η 

ζήτηση για σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προέρχονταν κυρίως από τράπεζες 

και από κάποιους επενδυτές των διασφαλισµένων χρεογράφων που έψαχναν για νέους 

τοµείς, νέα προϊόντα, νέες κατηγορίες τίτλων. Ακολούθως, οι ασφαλιστικές εταιρίες 

εισήλθαν στην αγορά αρχικά σε πιο υψηλό επίπεδο. Αργότερα, άρχισαν να επενδύουν 

στο µεσαίο επίπεδο και σε µικρότερο βαθµό στις διασφαλισµένες δανειακές 

υποχρεώσεις (CDO-collateral debt obligations).2 

 

 

1.4. Το Μέγεθος της Αγοράς των Σύνθετων Χρηµατοοικονοµικών 

Προϊόντων 

 

Η αγορά των σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων έχει αυξηθεί σε σχέση µε 

προηγούµενες δεκαετίες, αν και τα τελευταία χρόνια µετά την παγκόσµια οικονοµική 

κρίση του 2008 παρατηρείται µια κάµψη. Πάντως, µε βάση τα πρώτα στοιχεία του 

2011, που θα δούµε παρακάτω, η αγορά φαίνεται να ανακάµπτει και πάλι. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι οι εκτιµήσεις για το µέγεθος της αγοράς ποικίλουν καθώς τα στοιχεία δεν 

είναι πάντοτε ακριβή, ενώ οι πληροφορίες για ορισµένα τµήµατα της αγοράς είναι 

θολές. 

 Στους πίνακες 2 και 3 παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τους όγκους πωλήσεων 

σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στην Ευρώπη και την Αµερική. Τα ποσά 

είναι σε δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 

                                                           
2 Committee on the Global Financial System (2005),"The Role of Ratings in Structured Finance: Issues 
and Applications", CGFS Publications No 23 (January), Bank for International Settlements.  
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Πίνακας 2 και 3: Οι εκδόσεις σύνθετων προϊόντων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ αντίστοιχα 

Έτος 1ο  
Τρίµηνο 

2ο 
Τρίµηνο 

3ο 
Τρίµηνο 

4ο 
Τρίµηνο 

Σύνολο3 

2000 14,1 16,4 21,4 26,3 78,2 

2001 20,5 43,2 22,7 66,2 152,6 

2002 24,3 42,6 35,7 55,1 157,7 

2003 43,3 51,9 39,7 82,4 217,3 

2004 55,8 59,0 53,2 75,5 243,5 

2005 47,8 94,4 41,5 143,3 327,0 

2006 69,0 114,3 112,8 184,9 481,0 

2007 128,7 152,0 98,3 74,7 453,7 

2008 40,0 169,5 134,1 367,6 711,1 

2009 123,2 81,2 114,7 94,9 414,1 

2010 75,5 32,2 111,5 163,6 382,9 

2011 114,4     

Πηγή:SIFMA(και για τους δυο πίνακες) 

 Αφού αναφέραµε τα παραπάνω νούµερα θα δοθεί παρακάτω η κατηγοριοποίηση 

των προϊόντων σύµφωνα µε αυτή που χρησιµοποιεί η SIFMA στην ειδική της έκδοση 

για τη δοµηµένη χρηµατοδότηση. Θα ασχοληθούµε µόνο µε την αγορά της Ευρώπης 

και τα ποσά που θα αναφερθούν θα είναι πάλι σε δισεκατοµµύρια ευρώ. Τις 

περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες, όπως π.χ. τα CDO-Collateralized Debt 

Obligations, τις δούµε παρακάτω.                                

                  Πίνακας 4: Οι όγκοι ανά κατηγορία στην Ευρώπη για κάθε τρίµηνο του 2010                                  

  

  

 

 

 

 

                                                          Πηγή: SIFMA 

                                                           
3  Τα νούµερα µπορεί να µη συµφωνούν λόγω στρογγυλοποιήσεων. 
 
4 Οι όγκοι είναι σε ευρώ και έχουν µετατραπεί µε βάση την ισοτιµία δολαρίου/ευρώ στο τέλος του 
τριµήνου. 
 
5  Είναι στοιχεία του πρώτου τριµήνου του 2011. 

Έτος 
 

Σύνολο3,4 

2000 1.088,0 

2001 2.308,4 

2002 2.592,7 

2003 2.914,5 

2004 1.956,6 

2005 2.650,6 

2006 2.455,8 

2007 2.147,1 

2008 933,6 

2009 1.358,9 

2010 1.276,7 

20115 265,3 

 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 Σύνολο 

ABS 6,5 3,9 11,8 9,2 31,4 

CDO 1,6 0,5 26,1 1,4 29,6 

CMBS 1,7 1,5 0,7 2,1 6,1 

LMBS 51,7 24,9 58,2 136,9 271,7 

SME 13,4 1,3 12,2 12,7 39,7 

WBS 0,6  2,5 1,4 4,5 

 75,5 32,2 111,5 163,9 382,9 



 

Σχήµα 2: Οι όγκοι ανά κατηγορία

 

1.5. ∆ιαβάζοντας ένα ∆ιάγραµµα

 

Πριν προχωρήσουµε στο παρακάτω

των σύνθετων χρηµατοοικονοµικών

και σ' αυτήν και στην επόµενη

αποπληρωµής που µπορεί να

καθώς κάτι τέτοιο φαίνεται να

ενδέχεται να έχουν µικρή εµ

 Το Σχήµα 3 είναι ένα

εγγύησης κεφαλαίου πάνω σε

συµµετοχή στη θετική απόδοση

price). 

Σχήµα 3: Εγγύηση

 Κανονικά, το διάγραµµα

προϊόντος ανάλογα µε την τιµή

και µια ή περισσότερες
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όγκοι ανά κατηγορία στην Ευρώπη το α΄ τρίµηνο του 2011     Πηγή

∆ιαβάζοντας ένα ∆ιάγραµµα Αποπληρωµής (Payoff Diagram

προχωρήσουµε στο παρακάτω κεφάλαιο και αναφερθούµε ειδικά στις

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, είναι χρήσιµο να αναφερθούµε

στην επόµενη υποενότητα για το διάγραµµα και το µαθηµατικό

που µπορεί να έχει κάποιο προϊόν. Θα ξεκινήσουµε µε το

τέτοιο φαίνεται να είναι πιο απλό για τους περισσότερους ανθρώπους

έχουν µικρή εµπειρία πάνω στα δοµηµένα προϊόντα. 

είναι ένα παράδειγµα αποπληρωµής που εµφανίζει

κεφαλαίου πάνω σε ένα τίτλο µε 100% εγγύηση κεφαλαίου

θετική απόδοση µέχρι το ύψος του 115% της τρέχουσας

Εγγύηση κεφαλαίου µέχρι το ύψος µιας τιµής επί της spot price

το διάγραµµα αποπληρωµής επεξηγεί το κέρδος ή τη

ανάλογα µε την τιµή του υποκείµενου τίτλου. Αποτελείται από

περισσότερες γραµµές αποπληρωµής. Στο δικό µας

ABS 20,6

CDO 7,1

CMBS 
1,5

LMBS 
68

SME 15,7

WBS 1,6
Κατηγορίες

85% 100% 115% 130%

Τιµή υποκείµενου τίτλου

Yποκείµενος

Προϊόν

10 

Πηγή: SIFMA 

Diagram) 

αναφερθούµε ειδικά στις κατηγορίες 

χρήσιµο να αναφερθούµε γενικά 

και το µαθηµατικό τύπο 

ξεκινήσουµε µε το διάγραµµα, 

περισσότερους ανθρώπους που 

που εµφανίζει ένα προϊόν 

εγγύηση κεφαλαίου και 100% 

της τρέχουσας τιµής (spot 

 

price 

κέρδος ή τη ζηµία ενός 

Αποτελείται από δύο άξονες 

δικό µας παράδειγµα 

ποκείµενος τίτλος



11 

 

χρησιµοποιήσαµε δύο, µία για τη γραµµή αποπληρωµής του υποκείµενου τίτλου και 

µία για το σύνθετο προϊόν που δηµιουργήσαµε. 

 Βλέποντας και το διάγραµµα, παρατηρούµε ότι στον οριζόντιο άξονα 

αναπαρίσταται η τιµή του υποκείµενου τίτλου. Αυτή µπορεί να γραφεί είτε ως ποσοστό 

επί της spot price, όπως στο παράδειγµα, είτε ως απόλυτος αριθµός. Επιπλέον, είναι 

εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η τιµή αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά. 

 Ο κάθετος άξονας αντιπροσωπεύει το κέρδος ή τη ζηµία που προκύπτει από τη 

χρησιµοποίηση του σύνθετου προϊόντος στη λήξη. Το σηµείο στο οποίο ο κάθετος 

άξονας έχει τιµή 0% είναι γνωστό ως νεκρό σηµείο (breakeven point) και είναι εκείνο 

όπου ο επενδυτής δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζηµία. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια 

διαγράµµατα σε κάποιες εκδόσεις όπου αυτό το σηµείο αυτό έχει αξία 100%, κάτι το 

οποίο δείχνει την αρχική τιµή και για να υπολογιστεί το κέρδος ή η ζηµία θα πρέπει να 

αφαιρεθεί το ποσό που αρχικά επενδύθηκε. 

 Η γραµµή αποπληρωµής του υποκείµενου τίτλου δείχνει το κέρδος ή τη ζηµία 

του υποκείµενου τίτλου ανάλογα µε την πορεία του στην αγορά. Συνήθως, είναι µια 

ευθεία γραµµή, αν και ανάλογα µε την κλίµακα των αξόνων µπορεί να φαίνεται 

περισσότερο ή λιγότερο απότοµη. 

 Η γραµµή αποπληρωµής του προϊόντος συµβολίζει το κέρδος ή τη ζηµία 

ανάλογα µε την τιµή του υποκείµενου τίτλου στην αγορά. Έτσι, στο παράδειγµά µας 

µπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι το κέρδος ενός επενδυτή κυµαίνεται από 0 έως 

15%. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο επενδυτής δεν υφίσταται ζηµία αν η τιµή του 

υποκείµενου τίτλου είναι κάτω από το 100%, ενώ δεν κερδίζει περισσότερο από 15% 

αν η τιµή είναι πάνω από 115%. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν είναι εφικτές ή πιθανές οι αναπαραστάσεις µιας πληρωµής µε 

διαγραµµατική µορφή, όπως για παράδειγµα συµβαίνει συχνά µε τα εξαγοράσιµα 

προϊόντα (callable products). Τότε το προϊόν µπορεί να περιγραφεί µε πίνακες, λόγια ή 

διαγράµµατα ροής.6 Πάντως, σίγουρα η µορφή της αποπληρωµής ενός προϊόντος δίνει 

στον επενδυτή µια καλή ένδειξη για το αν αυτό ταιριάζει στις επενδυτικές του ανάγκες. 

 Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα όσα παραπάνω περιγράφηκαν αφορούν 

διαγράµµατα που δείχνουν το οικονοµικό αποτέλεσµα στη λήξη. Η συµπεριφορά του 

προϊόντος κατά τη διάρκεια της ζωής του αλλά και ενδείξεις σχετικά µε τις ευκαιρίες ή 

τους κινδύνους µιας ρευστοποίησης δεν απεικονίζονται. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει 

να ψάξουν για κάποια άλλα διαγράµµατα ή για περισσότερες πληροφορίες αν θελήσουν 

να ενηµερωθούν πληρέστερα. 

                                                           
6 Είναι διαγράµµατα που απεικονίζουν τα διάφορα στάδια που υπάρχουν σε ένα προϊόν.  
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1.6. ∆ιαβάζοντας έναν Τύπο Αποπληρωµής (Payoff Formula) 

 

Ο τύπος αποπληρωµής είναι µια ακριβής µαθηµατική έκφραση ή ένα δέντρο 

αποφάσεων7 που περιγράφει το πώς µπορεί να υπολογιστεί το ποσό που ένας επενδυτής 

θα λάβει στη λήξη. Είναι χρήσιµος γιατί σε αρκετές περιπτώσεις είτε δεν µπορούν οι 

αποπληρωµές να απεικονιστούν διαγραµµατικά είτε οι εκδότες δεν παρέχουν 

διαγράµµατα στα συµβόλαια που περιέχουν τους όρους. 

 Φυσικά, υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι, καθώς και τα προϊόντα που µπορεί να 

δηµιουργήσει η δοµηµένη χρηµατοδότηση είναι πάρα πολλά. Ένα απλό παράδειγµα 

τύπου αποπληρωµής είναι αυτό του προστατευόµενου κεφαλαιακού γραµµατίου πάνω 

σε ένα δείκτη: 

Αποπληρωµή = Ονοµαστική αξία*{ 97%+85%*Max[0; 
�����ή ���ή 	�ί��
�����ή ���ή 

����ή ���ή 	�ί��
 ]}  

∆ε θα αναφερθούµε περαιτέρω στα µαθηµατικά, απλά θα δώσουµε δύο παραδείγµατα 

πάνω στον τύπο για να πάρουµε µια γεύση στο πώς περίπου λειτουργούν τα σύνθετα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα στην πράξη. 

Παράδειγµα 1: Έστω ότι ένας επενδυτής επενδύει 200.000€ πάνω σε ένα προϊόν που 

λήγει σε 3 χρόνια και που η τιµή αγοράς του ήταν 100% επί της ονοµαστικής του τιµής. 

Αν η τιµή του δείκτη κατά την ηµέρα έκδοσης ήταν 1.500 µονάδες και στη λήξη 2.100 

µονάδες τότε έχουµε:    

Ποσό αποπληρωµής = 200.000*{ 97%+85%*Max[0; 
�.�����.��� 

�.��� ]}  

Ποσό αποπληρωµής = 200.000*{97%+85%*Max[0;0,4]} 

Ποσό αποπληρωµής = 200.000*(97%+85%*0,4) = 200.000*(97%+34%) = 262.000€.  

 

Παράδειγµα 2: Έστω ότι ισχύουν όλα τα δεδοµένα του παραπάνω παραδείγµατος εκτός 

από την τελική τιµή του δείκτη που διαµορφώνεται στις 1.000 µονάδες. Σε αυτή την 

περίπτωση έχουµε: 

Ποσό αποπληρωµής = 200.000*{ 97%+85%*Max[0; 
�.�����.��� 

�.��� ]} 

Ποσό αποπληρωµής = 200.000*{97%+85%*Max[0;-0,33]} 

Ποσό αποπληρωµής = 200.000*(97%+85%*0) = 200.000*97% = 194.000€. 
                                                           
7
 Σύµφωνα µε τους Λαζαρίδη και Παπαδόπουλο (2006), το δέντρο αποφάσεων είναι µια διαγραµµατική 
απεικόνιση εναλλακτικών καταστάσεων. ∆ίνει τη δυνατότητα να σχηµατιστεί αµέσως καθαρή εικόνα για 
τα πιθανά µελλοντικά γεγονότα, τις πιθανότητες εµφάνισής τους και τις χρηµατοοικονοµικές τους 
συνέπειες, κάτι που βοηθάει στην επιλογή της άριστης απόφασης. 
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1.7. ∆ιαβάζοντας τους Όρους των Σύνθετων Χρηµατοοικονοµικών 

Προϊόντων 

 

Κλείνοντας το εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο είναι απαραίτητο να αναφερθούµε στους 

όρους των συµβολαίων των σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Όπως 

προαναφέραµε µπορούν να δηµιουργηθούν διάφορα προϊόντα τα οποία καλύπτουν 

συγκεκριµένες επενδυτικές ανάγκες ανάλογα µε το προφίλ κινδύνου-απόδοσης του 

κάθε επενδυτή. Πολλές φορές οι όροι αποτελούν κρίσιµο κοµµάτι µιας επένδυσης και 

συνεπώς ένας επενδυτής θα πρέπει να τους µελετήσει πολύ προσεκτικά, καθώς κάτι 

τέτοιο πιο εύκολα λέγεται παρά γίνεται. 

 Επειδή τα δοµηµένα προϊόντα είναι συνήθως πολύπλοκα και αρκετές φορές 

δυσνόητα αν ένας επενδυτικός σύµβουλος διαπιστώσει ότι ο πελάτης του δεν έχει τις 

απαραίτητες γνώσεις για να τα αξιολογήσει τότε θα πρέπει να κοιτάξει το έντυπο µε 

τους όρους και να επισηµάνει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους µε τρόπο που να 

µπορούν εύκολα να κατανοηθούν, δηλαδή µε αναλογίες και µε παραδείγµατα. Βέβαια, 

χρήσιµα στοιχεία δίνει και το ενηµερωτικό δελτίο (prospectus) που αποτελεί 

πρόσκληση για εγγραφή και αναφέρονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες, οι προοπτικές 

για κέρδη, καθώς και τα στοιχεία για τη γενική οικονοµική κατάσταση της εκδότριας 

εταιρίας. Εδώ, στις παρακάτω παραγράφους, θα αναφερθούµε συνοπτικά σε διάφορες 

κατηγορίες των όρων. 

 Καταρχήν, χρειάζεται να δώσουµε προσοχή στο όνοµα και τις τελικές συνθήκες 

του δοµηµένου προϊόντος καθώς το πρώτο είναι το πιο µπερδεµένο κοµµάτι του. Είναι 

συχνά δύσκολο να µεταφραστεί επειδή διαλέχτηκε ένα όνοµα "που ηχεί καλά" ή που 

είναι εύκολο να θυµηθείς τη συντοµογραφία του, αλλά δε λέει απαραίτητα τίποτα για 

την αποπληρωµή, την ευκαιρία ή το κέρδος. Ευτυχώς, η Ελβετική Οργάνωση Σύνθετων 

Προϊόντων (SVSP Association) έχει ορίσει έναν πίνακα µε γενικά ονόµατα προϊόντων 

των οποίων η χρήση εξαπλώνεται στον κλάδο. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια ονόµατα 

που δεν είναι ξεκάθαρα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα προϊόν εκδίδεται αν 

συγκεντρωθούν αρκετά χρήµατα, αλλιώς ακυρώνεται καθώς ο εκδότης χρειάζεται ένα 

συγκεκριµένο όγκο για να καλύψει τα κόστη έκδοσης. Έτσι, όταν περάσει η περίοδος 

εγγραφής, οι τελικοί όροι του προϊόντος είναι πιθανόν να είναι λίγο διαφορετικοί από 

αυτούς που υπολόγισε προηγουµένως επειδή η αγορά θα έχει µετακινήσει όχι µόνο τους 

όρους της τρέχουσας τιµής (spot price) ,αλλά και εκείνους της µεταβλητότητας, του 

επιτοκίου κτλ. Εποµένως, όταν το προϊόν γίνει σταθερό, ο επενδυτής θα πρέπει να 

γνωρίζει τους τελικούς όρους. 
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 Κατόπιν, στους όρους αναγράφεται και ο επενδυτικός τύπος (investment type) 

που καθορίζει τη νοµική µορφή δια µέσου της οποίας ο επενδυτής θα έχει πρόσβαση 

στο προϊόν. Για παράδειγµα, στην πιο συνηθισµένη µορφή, το προϊόν θα δοµηθεί ως 

µεσοπρόθεσµος πιστωτικός τίτλος (medium-term note) που παρέχει απλότητα γιατί δεν 

απαιτείται να παράγει µια πλήρη συνοδεία νοµικών εγγράφων κάθε φορά που ένας νέος 

τίτλος (που συνδέεται σε ένα σύνθετο χρηµατοοικονοµικό προϊόν) εκδίδεται. Φυσικά, 

υπάρχουν και άλλες δοµές όπως µέσω φορέων ειδικών σκοπών (SPVs), κεφαλαίων κτλ. 

 Σε ένα φυλλάδιο µε όρους αναφέρονται και οι αντισυµβαλλόµενοι που 

εµπλέκονται
8 και οι υποκείµενοι τίτλοι (underlying assets). Οι τελευταίοι θα πρέπει να 

περιγραφούν µαζί µε τους περιορισµούς, τα σταθερά επίπεδα, τα ανώτατα όρια και τις 

εγγυήσεις που θα πρέπει να επισηµανθούν καθαρά εδώ. 

 Επίσης, αρκετά σηµαντικό είναι και το ηµερολόγιο-καλεντάρι του προϊόντος 

(product calendar). Υπάρχουν τέσσερις κύριες ηµεροµηνίες που καθορίζουν τη 

διάρκεια ζωής του: όταν καθορίζεται η τιµή, όταν εκδίδεται, όταν γίνεται η τελική 

αποτίµηση και όταν εξοφλείται. Η ηµεροµηνία καθορισµού τιµής είναι η ηµέρα που ένα 

προϊόν τιµολογείται αρχικά και εµπορεύεται για πρώτη φορά, κάτι που επιτρέπει να 

αρχίσουν οι υπολογισµοί απόδοσης. Η ηµεροµηνία έκδοσης αναφέρεται στην ηµέρα 

της πληρωµής. Συνήθως αυτή ορίζεται µία µε δύο εβδοµάδες µετά τον καθορισµό της 

τιµής για να επιτρέψει στον εκδότη να δηµιουργήσει το προϊόν µε επίσηµο τρόπο, 

δηλαδή να γράψει τους τελικούς όρους, να εκδώσει το ενηµερωτικό δελτίο κτλ. Ο 

χρόνος ανάµεσα στις δύο αυτές ηµεροµηνίες αναφέρεται ως θολή αγορά (grey market). 

Από την ηµεροµηνία έκδοσης ως την ηµέρα της τελικής αποτίµησης, το προϊόν µπορεί 

να εµπορεύεται στη δευτερογενή αγορά. Η ηµεροµηνία τελικής αποτίµησης καθορίζει 

την ηµέρα στην οποία η απόδοση µετριέται για τελευταία φορά και κάθε 

ενσωµατωµένο δικαίωµα λήγει, κάτι που δεν επιτρέπει περαιτέρω συναλλαγές. Τέλος, η 

ηµεροµηνία εξόφλησης αναφέρεται στο ποσό που θα λάβει ο επενδυτής. Αυτό θα είναι 

το ονοµαστικό συν/πλην την απόδοση ή τα κουπόνια που πιστώνεται. Συνήθως, αυτή 

ορίζεται τρείς µέρες µε δύο εβδοµάδες µετά την τελική τιµολόγηση για να επιτρέψει 

στον εκδότη να υπολογίσει την τελική αξία, να παραδώσει τα µετρητά ή τις µετοχές και 

να εκκαθαρίσει το προϊόν. Έτσι, το προϊόν θα παύει να υφίσταται.  

Φυσικά, µπορεί να υπάρξουν και άλλες σηµαντικές ηµεροµηνίες. Οι 

ηµεροµηνίες "παρατήρησης" (observation dates) και οι ηµεροµηνίες πρόωρης 

εξόφλησης (early redemption dates) είναι δύο από αυτές. Οι πρώτες συµβαίνουν όταν 

                                                           
8  Έχουν αναφερθεί αρκετά στην προηγούµενη υποενότητα 1.3. Οι Συµµετέχοντες στην Αγορά και οι 
Ρόλοι τους. 
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ένα προϊόν έχει ενσωµατωµένο ένα δικαίωµα προαίρεσης (path-dependent option) του 

οποίου η τιµή εκτέλεσης εξαρτάται από την τιµή της υποκείµενης αξίας, ανάλογα µε 

τους όρους της συµφωνίας. Οι δεύτερες είναι ηµεροµηνίες πριν την τελική λήξη στις 

οποίες ο εκδότης µπορεί ή πρέπει να εξαγοράσει το προϊόν9. 

Ένα ακόµα στοιχείο που πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές είναι το νόµισµα 

(currency) γιατί το προϊόν µπορεί να εκδοθεί είτε στο ίδιο νόµισµα µε τον υποκείµενο 

τίτλο είτε σε διαφορετικό. Στη δεύτερη περίπτωση υπόκεινται στο συναλλαγµατικό 

κίνδυνο εκτός αν χρησιµοποιούν προϊόντα quanto που τον απαλλάσσουν. Επιπλέον, θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και παράµετροι αξίας (value parameters). Η κατηγορία της 

ονοµαστικής αξίας (denomination) αντιπροσωπεύει τη µικρότερη µονάδα που 

εµπορεύεται, δε διαιρείται περαιτέρω και έχει συχνά αξία 100 ή 1.000. Επίσης, ο 

αριθµός των µονάδων και ο πολλαπλασιασµός των δύο, που µας δίνει την ονοµαστική 

αξία, θα πρέπει να κοιταχτούν. Αφού γίνουν τα παραπάνω, σηµασία θα πρέπει να δοθεί 

και στον τύπο αποπληρωµής (payoff formula), που καθορίζει το ποσό που θα πρέπει να 

καταβληθεί στη λήξη. 

Ένα ακόµα στοιχείο που θα πρέπει να προσέξει ένας επενδυτής είναι και οι 

περιορισµοί στις πωλήσεις (sales restrictions). Κάθε χώρα έχει τους δικούς της νόµους 

και κανόνες για να προστατέψει το κοινό από εξαπατήσεις στην προσφορά και πώληση 

χρεογράφων. Έτσι, για παράδειγµα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κανόνες που διέπουν 

τη διακίνηση των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων δίνονται από το Prospectus 

Directive10, που είναι µια προσπάθεια της Ε.Ε. για την καθιέρωση σταθερότυπου και 

ενιαίου ενηµερωτικού δελτίου στο χώρο της Ένωσης. Προφανώς, όλοι αυτοί οι 

κανονισµοί είναι απαραίτητοι για να διασφαλίσουν την οµαλή ανάπτυξη της αγοράς. 

Συχνά, όµως όλοι αυτοί οι όροι είναι γραµµένοι µε νοµική ορολογία, κάτι που δε 

διευκολύνει τον επενδυτή να κατανοήσει το πώς το προϊόν λειτουργεί. Το γεγονός ότι 

πολλοί από αυτούς γράφονται µε βάση την οπτική του πωλητή συµβάλλει στην 

ενίσχυση της δυσπιστίας για τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

Σηµαντικό ρόλο για έναν επενδυτή παίζει και η δευτερογενής αγορά (secondary 

market), καθώς του επιτρέπει να αυξάνει ή να µειώνει τις θέσεις του, να αλλάζει τις 

επενδύσεις του και γενικά να διαµορφώνει τις επενδυτικές του τοποθετήσεις ανάλογα 

µε τις τρέχουσες ανάγκες του. Η αποτελεσµατικότητα ενός τίτλου στη δευτερογενή 

                                                           
9 Γίνεται συνήθως στα εξαγοράσιµα και στα αυτόµατα εξαγοράσιµα προϊόντα (callable and autocallable 
products) όταν συµβαίνει ένα προκαθορισµένο γεγονός.  
 
10 Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αντληθούν στο http://www.ec.europa.eu/ internal_market/ 
securities/ prospectus/index_en.htm. 
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αγορά κρίνεται από τη ρευστότητα, δηλαδή το πόσο γρήγορα µπορεί ένας επενδυτής να 

τον ρευστοποιήσει και να αντλήσει κεφάλαια, από το spread ανάµεσα στην αγορά και 

την πώληση, από το βάθος, δηλαδή την ικανότητα να εµπορεύεται κάποιος µε µεγάλα 

µεγέθη χωρίς να µετακινείται ιδιαίτερα η αγορά και από την αποτελεσµατικότητα της 

εκκαθάρισης.  

Ακολουθώντας τα παραπάνω αντιλαµβάνεται κάποιος ότι καλό είναι να 

παρακολουθήσει την εισαγωγή στην αγορά και τον ειδικό κωδικό για την αναγνώριση 

χρεογράφων (listing and security number). Τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

είναι τιτλοποιηµένοι χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι όπως π.χ. οι µετοχές. Έχουν ειδικό 

κωδικό, τον ISID (International Securities Identification Number) που αποτελείται από 

12 ψηφία, για την αναγνώρισή τους. Έτσι, είναι αναγνωρίσιµα και πιο εύκολα 

µετακινήσιµα από λογαριασµό σε λογαριασµό. 

Κλείνοντας αυτήν την υποενότητα, θα κάνουµε και µια µικρή αναφορά στη 

φορολόγηση (taxation) και τη δήλωση αποποίησης ευθύνης(disclaimer). Η φορολογική 

αντιµετώπιση διαφέρει από χώρα σε χώρα και καλό θα ήταν ένας επενδυτής να 

απευθυνθεί σε ένα φοροτεχνικό. Εξάλλου, µπορεί να υπάρχουν διαφορές στην ίδια 

χώρα στη φορολόγηση ανάµεσα σε έναν ιδιώτη επενδυτή και ένα θεσµικό ,όπως είναι 

ένα συνταξιοδοτικό κεφάλαιο. Η αποποίηση ευθύνης δεν είναι σίγουρο αν είναι ευχή ή 

κατάρα για τους επενδυτές. Στην Ευρώπη οι όροι προέρχονται από προαναφερθέν 

Prospectus Directive και σκοπός τους είναι να προστατέψουν τους εκδότες από αγωγές. 

Κάτι τέτοιο δε συµβαίνει και µε τα τρίτα µέρη µιας συναλλαγής. Έτσι, αν ένας 

επενδυτής αισθανθεί ότι έχει συµβουλευτεί λάθος µπορεί να στραφεί εις βάρος των 

συµβουλευτικών εταιριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (CREDIT DERIVATIVES) 

 

 

2.1. Εισαγωγή στα Πιστωτικά Παράγωγα 

 

Από εδώ και πέρα θα ασχοληθούµε µε διάφορες κατηγορίες των σύνθετων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Μια από αυτές είναι τα πιστωτικά παράγωγα (credit 

derivatives) που ασχολούνται µε την αντιστάθµιση του πιστωτικού κινδύνου, όπως 

είναι η µη πληρωµή, η µη έγκαιρη εξόφληση δανείου κτλ. από ιδιώτη ή χώρα. 

Αποτελούν δηλαδή µορφές ασφαλιστηρίου και έχουν το πλεονέκτηµα ότι ο 

δανειολήπτης δε γνωρίζει την ενέργεια του δανειστή. 

      Σύµφωνα µε τη Βρετανική Ένωση Τραπεζιτών (British Bankers Association) οι 

κύριες κατηγορίες των πιστωτικών παραγώγων είναι οι κάτωθι:    

� oι συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps) 

� οι συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης επί δεικτών, όπως για παράδειγµα 

είναι τα CDS δεικτών  

� οι συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης επί ενός χαρτοφυλακίου 

οντοτήτων αναφοράς (basket default swaps) 

� οι ανταλλαγές στοιχείων ενεργητικού (asset swaps) 

� οι ανταλλαγές τελικών αποδόσεων (total return swaps) 

� οι διασφαλισµένες δανειακές υποχρεώσεις (CDOs-collateralized debt 

obligations) 

� χρεόγραφα συνδεδεµένα µε πιστωτικό γεγονός (credit-linked notes). 

            Τα περισσότερα από τα παραπάνω θα τα εξετάσουµε σε αυτό το κεφάλαιο. 

Κάποια άλλα όπως τα CDOs θα τα δούµε σε ξεχωριστό κεφάλαιο ώστε να 

αναφερθούµε αναλυτικότερα σε αυτά. 
 

 

2.2. Πιστωτικά Γεγονότα (Credit Events) 

 

Πριν προχωρήσουµε παρακάτω και εξετάσουµε τις διάφορες κατηγορίες των 

πιστωτικών παραγώγων καλό είναι να ορίσουµε πότε επέρχεται ένα πιστωτικό γεγονός, 
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δηλαδή πότε ενεργοποιείται η πληρωµή τους. Ο οργανισµός ISDA εξέδωσε δύο φορές 

ορισµούς στους οποίους περιέγραφε τα πιστωτικά γεγονότα. Οι αρχικοί εκδόθηκαν το 

1999 και περιλάµβαναν 8 πιθανά πιστωτικά γεγονότα: τη χρεοκοπία, το πιστωτικό 

γεγονός εξ' αιτίας συγχώνευσης, τη σταυροειδή πρόωρη εξόφληση, τη σταυροειδή 

αθέτηση υποχρέωσης, την υποβάθµιση, την αδυναµία πληρωµής, την άρνηση αποδοχής 

χρεών και την αναδιάρθρωση. Το 2003 συµπληρώθηκαν οι ορισµοί αυτοί για να 

καλύψουν διάφορα κενά που είχαν δηµιουργηθεί. Οι ορισµοί αυτοί είναι οι εξής: 

Χρεοκοπία 

Σύµφωνα µε τους νέους ορισµούς, χρεοκοπία θεωρείται ότι έχει συµβεί µόνον 

όταν υπάρξει αθέτηση των υποχρεώσεων της οντότητας αναφοράς. Η διαφορά µε τους 

παλαιότερους ορισµούς είναι ότι αφαιρέθηκε η ρήτρα που όριζε ότι η χρεοκοπία 

θεωρείται ότι έχει συµβεί εάν η εταιρία πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια προς 

την κατεύθυνση της αθέτησης. Αντιθέτως, µε τους νέους ορισµούς είναι λιγότερο 

πιθανό να προκύψει αµφιβολία για το αν έχει συµβεί χρεοκοπία ή όχι γιατί απαιτείται 

δικαστική, κανονιστική ή διοικητική κατάθεση γραπτής αποδοχής ότι η εταιρία 

αδυνατεί να πληρώσει το χρέος της. 

Αναδιάρθρωση 

Η αναδιάρθρωση αποτελεί το πιο αµφισβητούµενο πιστωτικό γεγονός. Το 

βασικό θέµα είναι ότι σε αντίθεση µε τη χρεοκοπία ή την αποτυχία αποπληρωµής, η 

αναδιάρθρωση του χρέους δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη σε ζηµίες για τους επενδυτές. Ακόµα 

και αν οδηγήσει σε ζηµίες, όµως, το µέγεθος των ζηµιών είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί, αν η αναδιάρθρωση περιλαµβάνει ανταλλαγή των οµολόγων µε άλλα 

διαφορετικού επιτοκίου και διαφορετικής λήξης. Ο ISDA έχει ορίσει 4 επιλογές για την 

αναδιάρθρωση: 

• Χωρίς αναδιάρθρωση: Αυτή η επιλογή αποκλείει την αναδιάρθρωση εντελώς 

από το συµβόλαιο, εξαλείφοντας την πιθανότητα ο πωλητής της προστασίας να 

υποστεί ένα πιστωτικό γεγονός, το οποίο δεν έχει απαραίτητα ως αποτέλεσµα 

ζηµίες για τον αγοραστή. 

• Πλήρης αναδιάρθρωση: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στον αγοραστή της 

προστασίας να παραδώσει οµόλογα οποιασδήποτε λήξης µετά την 

αναδιάρθρωση του χρέους σε όποια µορφή κι αν συµβεί. 

• Τροποποιηµένη αναδιάρθρωση: Η τροποποιηµένη αναδιάρθρωση αποτελεί 

συνηθισµένη πρακτική στη Βόρεια Αµερική τα τελευταία χρόνια. Αυτή η 
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περίπτωση περιορίζει τις παραδοτέες υποχρεώσεις των οµολόγων µε λήξη σε 

λιγότερο από 30 µήνες µετά την αναδιάρθρωση. 

• Τροποποιηµένη αναδιάρθρωση υπό προϋποθέσεις: Αυτή η «τροποποιηµένη» 

εκδοχή της τροποποιηµένης αναδιάρθρωσης προήλθε ως αποτέλεσµα της 

κριτικής που δέχθηκε η τροποποιηµένη αναδιάρθρωση γιατί ήταν πολύ αυστηρή 

σε σχέση µε τις παραδοτέες υποχρεώσεις. Σύµφωνα µε αυτήν την εκδοχή, που 

είναι συνηθισµένη στην Ευρώπη, οι παραδοτέες υποχρεώσεις λήγουν σε 

διάστηµα άνω των 60 µηνών µετά την αναδιάρθρωση. 

Παραδοτέες υποχρεώσεις  

Σύµφωνα µε τους ορισµούς του 2003, ο αγοραστής της προστασίας υποχρεούται 

να στείλει το σχετικό έγγραφο για το φυσικό διακανονισµό (Notice Of Physical 

Settlement), το οποίο θα υποδεικνύει ποια υποχρέωση θα εκπληρωθεί. Στην περίπτωση 

της φυσικής παράδοσης, ο αγοραστής της προστασίας µπορεί να διαλέξει, εντός 

συγκεκριµένων ορίων, ποια υποχρέωση θα εκπληρώσει. Γενικά, ο αγοραστής µπορεί να 

εκπληρώσει τις ακόλουθες υποχρεώσεις µετά από ένα πιστωτικό γεγονός: 

� Άµεσες υποχρεώσεις της οντότητας αναφοράς 

� Υποχρεώσεις µιας θυγατρικής της οντότητας αναφοράς  

� Υποχρεώσεις µιας οντότητας για την οποία εγγυάται η οντότητα αναφοράς. 

Σε ένα συµβόλαιο, οι αντισυµβαλλόµενοι µπορούν να επιλέξουν τι είδους 

υποχρεώσεις (π.χ. πληρωµή, οµόλογο και/ ή δάνειο) θα συµπεριληφθούν στις 

«παραδοτέες υποχρεώσεις» καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά αυτών των 

υποχρεώσεων (π.χ. νόµισµα στο οποίο εκφράζονται). Σύµφωνα µε τη νέα τυποποίηση, 

οι όροι και οι συνθήκες καθορίζονται πιο λεπτοµερώς έτσι ώστε να αποφευχθούν οι 

διαµάχες µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων. 

 

 

2.3. Οι Συµβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης (Credit Default 

Swaps) 

 

Οι συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps) είναι συµβάσεις 

ανταλλαγής στις οποίες ο αγοραστής τους πραγµατοποιεί σειρά πληρωµών προς τον 

αντισυµβαλλόµενο πωλητή και σε αντάλλαγµα δέχεται εφάπαξ πληρωµή σε περίπτωση 

που κάποιο πιστωτικό µέσο (συνήθως οµόλογο ή δάνειο) χαρακτηρισθεί από αθέτηση 
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του εκδότη. Τα CDS καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο τµήµα των πιστωτικών 

παραγώγων. 

Στην απλούστερη µορφή του, το CDS είναι µια διµερής σύµβαση µεταξύ του 

αγοραστή και του πωλητή της προστασίας από τον πιστωτικό κίνδυνο. Το CDS 

αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο οµόλογο χρέους µιας «οντότητας αναφοράς», η οποία 

οντότητα συνήθως είναι ένα κράτος ή ένα νοµικό πρόσωπο όπως µια εταιρία ή µια 

τράπεζα. Η οντότητα αναφοράς δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης. Ο 

αγοραστής της προστασίας προβαίνει σε τριµηνιαίες, συνήθως, πληρωµές ασφαλίστρων 

προς τον πωλητή. Εάν η οντότητα αναφοράς αθετήσει κάποιες υποχρεώσεις ως προς το 

χρέος της, ο πωλητής πληρώνει στον αγοραστή την ονοµαστική αξία των οµολογιών σε 

αντάλλαγµα για τη φυσική παράδοση του οµολόγου, αν και ο διακανονισµός µπορεί 

επίσης να γίνει µε µετρητά ή µε δηµοπρασία. Η αθέτηση αναφέρεται ως "Πιστωτικό 

Γεγονός" και περιλαµβάνει συµβάντα όπως η αδυναµία πληρωµής, η αναδιάρθρωση και 

η πτώχευση. Τα περισσότερα CDS κυµαίνονται µεταξύ 10 - 20 εκατοµµυρίων 

δολαρίων και είναι διάρκειας µεταξύ ενός και 10 ετών. 

Η «αποδοσιακή διαφορά» (spread) ενός CDS είναι το ετήσιο ποσό το οποίο ο 

αγοραστής πρέπει να δώσει στον πωλητή κατά τη διάρκεια της συµβάσεως, 

εκφρασµένο ως ποσοστό του ονοµαστικού ποσού.  

Ασφάλιστρο = F × c 

όπου F - η ονοµαστική αξία του συµβολαίου και 

         c - η αποδοσιακή διαφορά (c= spread×
σηςβρεςηµ

ρεςηµ

άέ

έ

_ ). 

Για παράδειγµα, εάν η αποδοσιακή διαφορά (spread) των CDS µιας επιχείρησης 

είναι 50 µονάδες βάσης, ή 0,5% (1 µονάδα βάσης = 0,01%), τότε ένας επενδυτής που 

αγοράζει προστασία αξίας 10.000.000 ευρώ από µια τράπεζα, οφείλει να καταβάλει 

στην τράπεζα 50.000 ευρώ ετησίως. Οι πληρωµές αυτές συνεχίζονται µέχρι η σύµβαση 

να λήξει ή µέχρι η επιχείρηση να χρεοκοπήσει, και συχνά καταβάλλονται τριµηνιαίως. 

Εάν συγκρίνουµε δύο CDS µε ίδια διάρκεια, η εταιρία µε το CDS υψηλότερου 

spread θεωρείται από την αγορά ως πιθανότερη υποψήφια µελλοντικής αθέτησης, 

δεδοµένου ότι ένα µεγαλύτερο ποσό καταβάλλεται για την προστασία από το γεγονός 

της αθέτησης. Ωστόσο, παράγοντες όπως η ρευστότητα και η αναµενόµενη ζηµία σε 

περίπτωση αθέτησης µπορούν να επηρεάσουν την παραπάνω σύγκριση. 

Εάν συµβεί ένα πιστωτικό γεγονός, µπορεί να γίνει ο διακανονισµός των CDS 

είτε µε φυσική παράδοση είτε τοις µετρητοίς. 
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• Φυσικός διακανονισµός: Ο πωλητής της ασφάλειας πληρώνει στον αγοραστή 

την ονοµαστική αξία και σε αντάλλαγµα λαµβάνει την παράδοση υποχρέωσης 

χρέους της οντότητας αναφοράς. Για παράδειγµα, ένα αντισταθµιστικό ταµείο 

έχει αγοράσει από µια τράπεζα προστασία αξίας 5.000.000 ευρώ πάνω στο 

κύριο χρέος µιας εταιρίας. Σε περίπτωση αθέτησης πληρωµών, η τράπεζα θα 

πληρώσει στο αντισταθµιστικό ταµείο 5.000.000 ευρώ σε µετρητά, ενώ το 

αντισταθµιστικό ταµείο θα πρέπει να παραδώσει ονοµαστική αξία κυρίου 

χρέους της εταιρίας αξίας 5.000.000 ευρώ (συνήθως οµόλογα ή δάνεια, τα οποία 

αξίζουν ελάχιστα καθώς η εταιρία βρίσκεται σε κατάσταση αδυναµίας 

πληρωµών)  

• ∆ιευθέτηση τοις µετρητοίς: Ο πωλητής της ασφάλειας πληρώνει στον αγοραστή 

τη διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και της αγοραίας τιµής µιας 

υποχρέωσης χρέους του φορέα αναφοράς. Για παράδειγµα, ένα αντισταθµιστικό 

ταµείο έχει αγοράσει από µια τράπεζα προστασία αξίας 5.000.000 ευρώ πάνω 

στο κύριο χρέος µιας εταιρίας. Έστω ότι η εταιρία εισέρχεται σε κατάσταση 

αδυναµίας πληρωµών και τα κύρια οµόλογα της ανταλλάσσονται στο 25% της 

ονοµαστικής τους αξίας επειδή η αγορά θεωρεί ότι οι οµολογιούχοι θα 

εισπράξουν το 25% των χρηµάτων που τους οφείλονται όταν η εταιρία κλείσει. 

Συνεπώς, η τράπεζα πρέπει να πληρώσει στο αντισταθµιστικό ταµείο το εξής 

ποσό: [5.000.000 * (100% - 25%)], δηλαδή 3.750.000 ευρώ.  

Παρακάτω δίνεται διαγραµµατικά η πληρωµή των ασφαλίστρων µέχρι να συµβεί ή 

αθέτηση ή µέχρι τη λήξη και ο διακανονισµός των CDS σε περίπτωση αθέτησης 

                                                             

                                                   

               Σχήµα 4: Η πληρωµή των ασφαλίστρων µέχρι να συµβεί ή αθέτηση ή µέχρι τη λήξη 

 

 

 

                Σχήµα 5: ∆ιακανονισµός CDS µε φυσική παράδοση 

 

 

                 Σχήµα 6: ∆ιακανονισµός CDS τοις µετρητοίς  

Αγοραστής CDS Πωλητής CDS 

     Τριµηνιαία 

Πωλητής CDS Αγοραστής CDS 

Οµόλογο ον. αξίας F 

Μετά την αθέτηση 

F 

Αγοραστής CDS Πωλητής CDS 

Μετά την αθέτηση 

F× (1-R) 

Ασφάλιστρο = F×c 
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Τα CDS χρησιµοποιούνται από τους επενδυτές για κερδοσκοπία, αντιστάθµιση 

κινδύνου και εξισορροπητική κερδοσκοπία. Τα CDS επιτρέπουν στους επενδυτές να 

κερδοσκοπήσουν επί των µεταβολών στα spreads των single-name CDS ή των CDS επί 

δεικτών στην αγορά, όπως ο βορειοαµερικανικός δείκτης CDX ή ο ευρωπαϊκός δείκτης 

iTraxx. Ο επενδυτής µπορεί να έχει την πεποίθηση ότι τα spreads µιας οντότητας 

αναφοράς είναι υπερβολικά υψηλά ή χαµηλά, σε σχέση µε τις αποδόσεις των οµολόγων 

του φορέα αυτού, και έτσι προσπαθεί να επωφεληθεί ερχόµενος σε συναλλαγή, γνωστή 

και ως συναλλαγή βάσης, που συνδυάζει ένα CDS, ένα οµόλογο και µια σύµβαση 

ανταλλαγής επιτοκίου. 

Επίσης, ο επενδυτής µπορεί να κερδοσκοπήσει πάνω στην πιστοληπτική 

ικανότητα µιας εταιρίας ή κράτους, δεδοµένου ότι γενικά τα spreads αυξάνονται µε την 

εξασθένηση της φερεγγυότητας, ενώ µειώνονται µε την ενίσχυσή της. Ο επενδυτής 

εποµένως µπορεί να αγοράσει ένα CDS κάποιας εταιρίας για να κερδοσκοπήσει από το 

ενδεχόµενο της χρεοκοπίας της. Εναλλακτικά, ο επενδυτής µπορεί να πάρει θέση 

πωλητή στο CDS αν κρίνει ότι η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας θα βελτιωθεί. 

Παράδειγµα: 

Ένα hedge fund προβλέπει ότι επίκειται αθέτηση της εταιρίας «Α» ως προς το 

χρέος της. Ως εκ τούτου, αγοράζει προστασία µέσω ενός CDS από την τράπεζα «Χ» για 

δύο χρόνια, αξίας 10 εκατοµµυρίων ευρώ, µε οντότητα αναφοράς την εταιρία «Α» και 

µε µια αποδοσιακή διαφορά (spread) των 500 µονάδων βάσης (=5%) ετησίως. 

� 1η περίπτωση: Η εταιρία «Α» αθετεί τις υποχρεώσεις της ύστερα από 1 χρόνο. 

Το hedge fund θα έχει πληρώσει 500.000 ευρώ στην τράπεζα «Χ» , αλλά θα 

εισπράξει 10.000.000 ευρώ (υποθέτοντας µηδενικό ποσοστό ανάκτησης και ότι 

η τράπεζα έχει την ρευστότητα να καλύψει τις απώλειες), µε αποτέλεσµα έτσι 

την αποκόµιση κέρδους 9.500.000 ευρώ. Αντίθετα, η τράπεζα και οι επενδυτές 

της θα υποστούν ζηµία 9.500.000 ευρώ, εκτός εάν η τράπεζα ανατρέψει µε 

κάποιον τρόπο την κατάσταση που οδηγεί στην χρεοκοπία.  

� 2η περίπτωση: Η εταιρία «Α» δεν αθετήσει τις υποχρεώσεις της. Σ' αυτήν την 

περίπτωση το συµβόλαιο θα διαρκέσει δύο χρόνια και το hedge fund θα 

καταλήξει να πληρώσει και να υποστεί ζηµία ύψους 1.000.000 ευρώ. Αντίθετα, 

η τράπεζα «Χ», παρέχοντας προστασία κατάφερε να βγάλει 1.000.000 ευρώ, 

χωρίς καµία αρχική επένδυση.  
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Επίσης, το hedge fund θα µπορούσε να προβεί σε ρευστοποίηση της θέσης του 

στο CDS µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα σε µία προσπάθεια να «κλειδώσει» 

τα κέρδη ή τις ζηµίες του. Έτσι, θα υπήρχαν επιπλέον οι εξής περιπτώσεις: 

� 3η περίπτωση: Μετά από ένα χρόνο, η αγορά θεωρεί ότι η εταιρία «Α» είναι πιο 

πιθανό να καταλήξει σε αθέτηση, µε αποτέλεσµα η αποδοσιακή διαφορά 

(spread) να φτάσει από τις 500 στις 1.500 µονάδες βάσης. Το hedge fund µπορεί 

να πουλήσει προστασία αξίας 10.000.000 ευρώ στην τράπεζα «Χ» για ένα 

χρόνο, σε αυτό το υψηλότερο ποσοστό. Συνεπώς, εντός των δύο ετών το hedge 

fund θα καταβάλλει στην τράπεζα 2*5%* 10.000.000 = 1.000.000 ευρώ, αλλά 

θα εισπράξει 1*15% * 10.000.000 = 1.500.000 ευρώ, αποκοµίζοντας τελικά 

κέρδη αξίας 500.000 ευρώ.  

� 4η περίπτωση: Μετά από ένα χρόνο, η αγορά θεωρεί ότι είναι λιγότερο πιθανό 

να αθετήσει η εταιρία «Α» τις υποχρεώσεις της, µε αποτέλεσµα το spread να 

υποχωρήσει στις 250 µονάδες βάσης. Πάλι, το hedge fund µπορεί να επιλέξει να 

πουλήσει προστασία αξίας 10.000.000 ευρώ στην τράπεζα «Χ», για ένα χρόνο, 

σε αυτό το χαµηλότερο ποσοστό. Έτσι, αυτά τα δύο χρόνια το hedge fund θα 

καταβάλλει στην τράπεζα 2*5%* 10.000.000 = 1.000.000 ευρώ, ενώ θα 

εισπράξει 1 * 2,5% * 10.000.000 = 250.000 ευρώ, έχοντας έτσι ζηµία 750.000 

ευρώ. Η ζηµία αυτή ωστόσο είναι µικρότερη από αυτή του 1.000.000 ευρώ που 

θα είχε επέλθει εάν δεν είχε συναφθεί η δεύτερη συναλλαγή. 

Τα CDS χρησιµοποιούνται συχνά για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, 

δηλαδή του κινδύνου αθέτησης, ο οποίος προκύπτει από τη διακράτηση χρέους. Μία 

τράπεζα, για παράδειγµα, µπορεί να αντισταθµίσει τον κίνδυνο, που διατρέχει από ένα 

δανειστή της να αθετήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το δάνειο που τού έχει 

χορηγηθεί. Η τράπεζα µπορεί να συνάψει µια σύµβαση CDS ως αγοραστής προστασίας. 

Έτσι, εάν το δάνειο οδεύει προς την αθέτηση, τα έσοδα από τη σύµβαση θα 

«εξουδετερώσουν» τις απώλειες από την αθέτηση του υποκείµενου χρέους του 

δανειστή της τραπέζης. 

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την εξάλειψη ή τη µείωση του κινδύνου 

αθέτησης από το δάνειο. Η τράπεζα θα µπορούσε να πουλήσει (δηλ. να εκχωρήσει) 

απευθείας το δάνειο ή να καλέσει και άλλες τράπεζες να συµµετέχουν. Ωστόσο, αυτές 

οι επιλογές µπορεί να µην ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τράπεζας ή να είναι 

κοστοβόρες. Επίσης, η δηµοσιοποίηση του γεγονότος της πώλησης του δανείου ίσως 

θεωρηθεί από την αγορά ως έλλειψη εµπιστοσύνης στον δανειολήπτη, η οποία θα 
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µπορούσε να βλάψει σοβαρά τη σχέση µεταξύ τράπεζας-πελάτη. Συνεπώς, η τράπεζα, 

αγοράζοντας ένα CDS αντισταθµίζει τον κίνδυνο, διατηρώντας παράλληλα το δάνειο 

στο χαρτοφυλάκιό της. Βεβαίως, η αρνητική πλευρά είναι ότι χωρίς τον κίνδυνο 

αθέτησης µία τράπεζα µπορεί να µην έχει πλέον κίνητρο να παρακολουθεί ενεργά το 

δάνειο και ο αντισυµβαλλόµενος να µην έχει σχέση µε τον δανειζόµενο. 

Ένα άλλο είδος αντιστάθµισης είναι αυτό έναντι του κινδύνου συγκέντρωσης 

του χαρτοφυλακίου δανείων της τράπεζας σε έναν συγκεκριµένο δανειολήπτη ή κλάδο. 

Η τράπεζα µπορεί να απαλλαγεί από ένα µέρος του εν λόγω κινδύνου αγοράζοντας ένα 

CDS. Επειδή ο δανειολήπτης δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης ανταλλαγής 

κινδύνου αθέτησης, µε την αγορά του CDS η τράπεζα καταφέρνει να πετύχει τη 

διασπορά των κινδύνων, χωρίς επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο των δανείων της ή τις 

πελατειακές της σχέσεις. Οµοίως, η τράπεζα πουλώντας ένα CDS µπορεί να πετύχει τη 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της εκτιθέµενη στον κίνδυνο ενός κλάδου στον 

οποίο η τράπεζα δεν έχει πελάτες. 

Αγοράζοντας προστασία, µια τράπεζα µπορεί επίσης να χρησιµοποιήσει ένα 

CDS για να απελευθερώσει ίδια κεφάλαια υπό ρυθµιστικούς περιορισµούς. Με τη 

µείωση ενός συγκεκριµένου πιστωτικού κινδύνου, µία τράπεζα δεν είναι υποχρεωµένη 

να διαθέτει τόσο κεφάλαιο ως αποθεµατικό έναντι του κινδύνου αθέτησης (το 8% του 

συνόλου των δανείων στο πλαίσιο των Συµφωνιών της Βασιλείας). Αυτό 

απελευθερώνει τους πόρους που µπορούν να µετατραπούν σε περισσότερα δάνεια. 

Ο κίνδυνος αντιστάθµισης δεν περιορίζεται στις τράπεζες ως δανειστές. Οι 

κάτοχοι εταιρικών οµολόγων, όπως οι τράπεζες, τα συνταξιοδοτικά ταµεία ή οι 

ασφαλιστικές εταιρίες, µπορούν να αγοράσουν ένα CDS ως αντιστάθµιση για 

παρόµοιους λόγους.  

Παράδειγµα: 

Ένα συνταξιοδοτικό ταµείο κατέχει πενταετή οµόλογα που εκδίδονται από την 

εταιρία «Α», ονοµαστικής αξίας 10.000.000 ευρώ. Το συνταξιοδοτικό ταµείο, 

προκειµένου να διαχειριστεί τον κίνδυνο να χάσει τα χρήµατά του σε περίπτωση 

αθέτησης της εταιρίας «Α» επί του χρέους της, αγοράζει ένα CDS από την τράπεζα «Χ» 

ονοµαστικού ποσού 10.000.000 ευρώ. Το CDS γίνεται αντικείµενο διαπραγµάτευσης 

στις 200 µονάδες βάσης (2%). Σε αντάλλαγµα για αυτήν την πιστωτική προστασία, το 

συνταξιοδοτικό ταµείο πληρώνει το 2% των 10.000.000 ευρώ (200.000 ευρώ) ετησίως 

σε τριµηνιαίες δόσεις των 50.000 ευρώ στην τράπεζα «Χ». 

� 1η περίπτωση: Η εταιρία «Α» δεν αθετεί επί του χρέους της. Σ' αυτήν την 

περίπτωση, το συνταξιοδοτικό ταµείο θα καταβάλλει τριµηνιαίες πληρωµές 
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στην τράπεζα «Χ» για 5 χρόνια, στο τέλος των οποίων θα λάβει πίσω και τα 

10.000.000 ευρώ από την εταιρία «Α». Αν και οι πληρωµές της προστασίας 

ύψους 1.000.000 ευρώ µειώνουν τις αποδόσεις των επενδύσεων για το 

συνταξιοδοτικό ταµείο, ο κίνδυνος απώλειάς τους λόγω αθέτησης της εταιρίας 

«Α» εξαλείφεται.  

� 2η περίπτωση: Η εταιρία «Α» αθετεί τις υποχρεώσεις της στα τρία χρόνια της 

σύµβασης. Σ' αυτήν την περίπτωση, το συνταξιοδοτικό ταµείο θα σταµατήσει να 

πληρώνει τις τριµηνιαίες δόσεις και η τράπεζα «Χ» θα επιβεβαιώσει ότι το 

ταµείο χρηµατοδοτείται πλέον για την απώλεια των 10.000.000 ευρώ πλην του 

ανακτώµενου ποσού (είτε µε φυσικό διακανονισµό είτε τοις µετρητοίς). Το 

συνταξιοδοτικό ταµείο χάνει ακόµα τα 600.000 ευρώ που έχει καταβάλει αυτά 

τα τρία χρόνια, αλλά χωρίς τη σύµβαση ανταλλαγής θα έχανε το σύνολο των 

10.000.000 ευρώ µείον το ανακτώµενο ποσό. 

Τέλος, η εξισορροπητική κερδοσκοπία πάνω στην κεφαλαιακή διάρθρωση µιας 

εταιρίας χρησιµοποιεί συναλλαγές σε CDS. Η τεχνική αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η 

αγοραία τιµή της µετοχής µίας εταιρίας και τα spread των CDS της θα πρέπει να 

παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση. Συγκεκριµένα, εάν οι προοπτικές µιας εταιρίας 

βελτιωθούν, τότε η τιµή της µετοχής της θα πρέπει να κινηθεί ανοδικά, ενώ τα spreads 

των CDS της πρέπει να υποχωρήσουν, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να αθετήσει επί του 

χρέους της. Όµως, εάν οι προοπτικές για την εταιρία επιδεινωθούν, τότε τα spreads των 

CDS της θα πρέπει να αυξηθούν, ενώ η τιµή της µετοχής πρέπει να υποχωρήσει. 

Οι τεχνικές αυτές είναι γνωστές ως εξισορροπητική κερδοσκοπία πάνω στην 

κεφαλαιακή διάρθρωση µιας εταιρίας, διότι εκµεταλλεύονται τις ατέλειες της αγοράς 

µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της κεφαλαιακής διάρθρωσης της ίδιας της εταιρίας. 

Εκµεταλλεύονται, δηλαδή, τις λανθασµένες αποτιµήσεις µεταξύ του χρέους και του 

µετοχικού κεφαλαίου µίας εταιρίας. Οι συγκεκριµένοι κερδοσκόποι θα επιχειρήσουν να 

εκµεταλλευτούν το περιθώριο µεταξύ των CDS και του µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρίας σε ορισµένες περιπτώσεις. Για παράδειγµα, εάν µια εταιρία έχει αναγγείλει 

κάποια άσχηµα νέα και η τιµή της µετοχής της έχει υποχωρήσει κατά 25%, αλλά το 

spread του CDS παραµένει σταθερό, τότε ο επενδυτής µπορεί να αναµένει ότι το spread 

θα αυξηθεί σε σχέση µε την τιµή της µετοχής. Συνεπώς, µία βασική στρατηγική θα ήταν 

ο επενδυτής να πάρει θετική θέση στο CDS αντισταθµίζοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο 

µε την αγορά της υποκείµενης µετοχής. Η τεχνική αυτή θα είναι επωφελής σε 
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περίπτωση που η διαφορά αυξηθεί σε σχέση µε την τιµή της µετοχής, ενώ θα είναι 

ζηµιογόνος αν συµβεί το αντίστροφο. 

            Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση στην οποία η αντίστροφη σχέση µεταξύ της τιµής 

της µετοχής και του spread του CDS µιας εταιρίας καταρρέει είναι κατά τη διάρκεια 

µιας µοχλευµένης εξαγοράς (LBO). Συχνά αυτό οδηγεί στη διεύρυνση του spread, λόγω 

του επιπλέον χρέους που σύντοµα θα καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, 

αλλά και στην αύξηση της τιµής της µετοχής της, δεδοµένου ότι οι αγοραστές της 

εταιρίας συνήθως καταλήγουν να πληρώνουν ένα επιπλέον ασφάλιστρο. 

            Μια άλλη κοινή στρατηγική εξισορροπητικής κερδοσκοπίας έχει ως στόχο να 

εκµεταλλευτεί το γεγονός ότι το spread ενός CDS θα πρέπει να γίνεται αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης σε στενή σχέση µε το οµολογιακό δάνειο της οντότητας αναφοράς. 

Αποκλίσεις στις αποδοσιακές διαφορές µπορούν να συµβούν για τεχνικούς λόγους, 

όπως: 

• Συγκεκριµένες διαφορές διακανονισµού  

• Ελλείψεις σε ένα συγκεκριµένο υποκείµενο µέσο  

• Ύπαρξη αγοραστών στους οποίους δεν επιτρέπεται να αγοράσουν εξωτικά 

παράγωγα.  

 

 

2.4. Οι Συµβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης επί ∆εικτών- CDS 

δεικτών 

 

Τα CDS δεικτών (CDX) περιλαµβάνουν συµβόλαια που αποτελούνται από ένα σύνολο 

βασικών CDS πολλών οντοτήτων όπου κάθε οντότητα αυτού του συνόλου κατέχει ίσο 

µερίδιο της ονοµαστικής αξίας. Όσο µεγαλύτερη η τιµή του δείκτη τόσο πιο ακριβό το 

ασφάλιστρο για να προστατευτεί κάποιος από πιθανή χρεοκοπία της οµάδας οντοτήτων 

αναφοράς και τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα για χρεοκοπία αυτών των οντοτήτων 

αναφοράς. Για παράδειγµα, ο δείκτης iTraxx Crossover µετράει τον πιστωτικό κίνδυνο 

40 ευρωπαϊκών εταιρικών οµολόγων. Η τυποποίηση και η διαφάνεια των δεικτών έχει 

συντελέσει στην αύξηση των συµβολαίων δεικτών. Τον Ιούνιο του 2009, τα CDS 

δεικτών αποτελούσαν το 50% του συνόλου των συµβολαίων σε όρους ονοµαστικών 

εκκρεµών ποσών. Τα CDS δεικτών δε σταµατούν να υπάρχουν µετά την 

πραγµατοποίηση του πιστωτικού γεγονότος αλλά συνεχίζουν να διαπραγµατεύονται µε 

µειωµένες ονοµαστικές αξίες.  
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Η λειτουργία των CDS δεικτών είναι σχετικά απλή. Κάθε χρόνο, ο αγοραστής 

προστασίας πληρώνει στον πωλητή προστασίας την αρχική τιµή του δείκτη (για 

παράδειγµα 45 µονάδες βάσης) για ένα δεδοµένο ονοµαστικό ποσό του δείκτη. Αν η 

αξία του δείκτη αλλάξει κατά τη διάρκεια των επόµενων 90 ηµερών, ο αγοραστής 

προστασίας θα κάνει µια πληρωµή στον πωλητή προστασίας ίση µε την παρούσα αξία 

της µεταβολής της αξίας του δείκτη κατά την εναποµένουσα διάρκεια του συµβολαίου. 

Συµπερασµατικά, η είσοδος στο CDS του δείκτη µετά την έναρξή του απαιτεί την 

ανταλλαγή εκ των προτέρων µιας πληρωµής που αντιπροσωπεύει την σταθµισµένη 

πιθανότητα της διαφοράς της παρούσας αξίας µεταξύ της τρέχουσας αγοραίας αξίας 

των CDS δεικτών και της αρχικής αξίας της συµφωνίας του δείκτη CDS. Επίσης, κατά 

την είσοδό του στο CDS του δείκτη ο πωλητής πληρώνει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα 

από την τελευταία ηµεροµηνία πληρωµής µέχρι έως την ηµεροµηνία διακανονισµού 

έτσι ώστε να λάβει ολόκληρο το ασφάλιστρο των 90 ηµερών την επόµενη ηµεροµηνία 

πληρωµής. Στην περίπτωση που συµβεί το πιστωτικό γεγονός, γίνεται ο διακανονισµός 

του δείκτη CDS. Μετά το πιστωτικό γεγονός, η ονοµαστική αξία του δείκτη µειώνεται 

κατά το ποσό των µετρητών που παραδόθηκαν από τον πωλητή στον αγοραστή.  

 

 

2.5. Οι Συµβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης επί Ενός 

Χαρτοφυλακίου Οντοτήτων Αναφοράς (Basket Default Swaps) 

 

Όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο µια διασφαλισµένη δανειακή υποχρέωση (CDO)  

είναι µια σύνθετη µορφή πίστωσης. Η κύρια ανάπτυξη σε αυτήν την αγορά προέρχεται 

από τον τοµέα των σύνθετων CDO. Αυτή η δοµή βασίζεται στη χρήση χαρτοφυλακίου 

οντοτήτων αναφοράς. Σε αντίθεση µε τα απλά CDS,  σε ένα χαρτοφυλάκιο οντοτήτων 

αναφοράς, υπάρχουν περισσότερες από µια οντότητες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι basket 

default swaps οι οποίοι µπορούν να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες: 

� Nth-to-default swaps 

� Subordinate basket default swaps 

� Senior basket default swaps. 

Σε ένα Nth-to-default swap, ο πωλητής προστασίας (protection seller) 

πραγµατοποιεί µια πληρωµή στον αγοραστή µόνο αν επέλθει πιστωτικό γεγονός στη 

συµφωνηµένη Ν οντότητα αναφοράς. Αν επέλθουν πιστωτικά γεγονότα σε µικρότερο 

αριθµό από το Ν δεν πραγµατοποιείται καµιά πληρωµή από τον πωλητή. Σε περίπτωση 
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που υπάρξει αθέτηση υποχρεώσεων στη Ν οντότητα αναφοράς, τότε ο πωλητής 

καταβάλλει το αντίτιµο που προβλέπεται από τη συµφωνία και µετά από αυτό το 

πιστωτικό γεγονός αποδεσµεύεται από την ευθύνη γενικότερα. Ας δώσουµε ένα 

παράδειγµα, για να γίνει κατανοητό το παραπάνω. Ας υποθέσουµε ότι υπάρχει µια 

έκδοση second-to-default swap και ότι οι οντότητες αναφοράς είναι εφτά. Η πληρωµή 

από τον πωλητή πραγµατοποιείται µόνο αν υπάρξουν πιστωτικά γεγονότα σε δύο 

οντότητες. Αν υπάρξει σε µια δε θα πραγµατοποιηθεί καµιά πληρωµή, ενώ για τη τρίτη,  

τέταρτη κτλ. δε θα ευθύνεται ο πωλητής αφού η ανταλλαγή θα έχει ήδη τερµατιστεί. 

Σε ένα subordinate basket default swap τα δύο βασικά χαρακτηριστικά είναι: 

� η µέγιστη πληρωµή για κάθε χρεοκοπηµένη οντότητα αναφοράς 

� η µέγιστη δυνατή πληρωµή  στη διάρκεια ισχύος του swap για το χαρτοφυλάκιο 

των οντοτήτων αναφοράς. 

Για να κατανοήσουµε ένα subordinate basket default swap, ας υποθέσουµε ότι 

υπάρχουν πέντε οντότητες αναφοράς και ότι α) η µέγιστη πληρωµή είναι 10 

εκατοµµύρια ευρώ για µια οντότητα αναφοράς και  ότι β) η µέγιστη δυνατή πληρωµή 

είναι 15 εκατοµµύρια ευρώ. Επίσης, ας υποθέσουµε ότι οι απώλειες από χρεοκοπία 

κατά τη διάρκεια ζωής του swap είναι οι ακόλουθες: 

Απώλειες από χρεοκοπία                    Ποσό 

Πρώτη οντότητα αναφοράς                7.000.000€ 

∆εύτερη οντότητα αναφοράς              9.000.000€ 

Τρίτη οντότητα αναφοράς                 13.000.000€ 

Τέταρτη οντότητα αναφοράς             11.000.000€ 

Πέµπτη οντότητα αναφοράς              14.000.000€. 

Οι µηχανισµοί ενός subordinate basket default swap είναι οι παρακάτω: 

� Αν υπάρξει χρεοκοπία για την πρώτη οντότητα αναφοράς, υπάρχει πληρωµή 7 

εκατοµµυρίων ευρώ 

� Το υπολειπόµενο ποσό που µπορεί να πληρωθεί για κάθε επόµενη χρεοκοπία 

των τεσσάρων οντοτήτων αναφοράς είναι 8 εκατοµµύρια ευρώ 

� Αν υπάρξει χρεοκοπία για τη δεύτερη οντότητα αναφοράς, οι απώλειες είναι 9 

εκατοµµύρια ευρώ, αλλά καταβάλλονται µόνο τα 8 

� Το swap τερµατίζεται. 

Σε ένα senior basket default swap υπάρχει µια µέγιστη πληρωµή για κάθε 

οντότητα αναφοράς, αλλά η πληρωµή δεν πραγµατοποιείται µέχρι να φτάσει σε ένα 
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συγκεκριµένο όριο απωλειών. Για να κατανοήσουµε ένα senior basket default swap, ας 

υποθέσουµε πάλι ότι υπάρχουν πέντε οντότητες αναφοράς και ότι η µέγιστη πληρωµή 

για κάθε οντότητα είναι 8 εκατοµµύρια ευρώ. Επίσης, υποθέτουµε ότι δεν υπάρχει 

καµιά πληρωµή µέχρι οι απώλειες από χρεοκοπία να ανέλθουν σε 24 εκατοµµύρια 

ευρώ. Αυτό το ποσό είναι το όριο (threshold). Υποθέτουµε ότι οι απώλειες από 

χρεοκοπία κατά τη διάρκεια ζωής του swap είναι οι ίδιες µε αυτές που 

χρησιµοποιήσαµε στο subordinate basket default swap. Έτσι, οι µηχανισµοί ενός senior 

basket default swap είναι: 

� Οι απώλειες για τις πρώτες δύο χρεοκοπίες είναι 16 εκατοµµύρια ευρώ 

συνολικά. Όµως, εξαιτίας της µέγιστης πληρωµής για µια οντότητα αναφοράς, 

µόνο τα 8 από τα 9 εκατοµµύρια της δεύτερης οντότητας υπολογίζονται. Έτσι,  

7+8=15 εκατοµµύρια υπολογίζονται για το όριο των 24 εκατοµµυρίων. 

� Στη χρεοκοπία της τρίτης αναφοράς οντότητας ισχύουν τα ίδια µε τη δεύτερη 

και πλέον υπολογίζονται µόνο τα 23 εκατοµµύρια ευρώ. 

� Στη χρεοκοπία της τέταρτης, πάλι µόνο 8 εκατοµµύρια υπολογίζονται για το 

όριο, το οποίο πλέον έχει ξεπεραστεί, επιφέροντας την πληρωµή από το πωλητή. 

 

 

2.6. Ανταλλαγές Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Swaps) 

 

Οι ανταλλαγές στοιχείων ενεργητικού (asset swaps) είναι µια ακόµη κατηγορία των 

πιστωτικών παραγώγων. Αυτά χρησιµοποιούνται συχνά στον τραπεζικό τοµέα 

µετατρέποντας τη λήξη ή τη µορφή ή άλλες απαιτήσεις, π.χ. µετατρέποντας ή 

ανταλλάσσοντας δάνεια µε σταθερό επιτόκιο σε δάνεια µε κυµαινόµενο. Σε ένα asset 

swap, ένας επενδυτής εισέρχεται στις ακόλουθες δύο συναλλαγές ταυτόχρονα: αγοράζει 

έναν τίτλο σταθερού επιτοκίου και εισέρχεται σε µια ανταλλαγή επιτοκίου (interest rate 

swap). Παρότι ένα asset swap δεν είναι ένα πραγµατικό πιστωτικό παράγωγο, 

συνδέεται στενά µε την αγορά τους γιατί αυτό ξεκινά την τιµή της πίστωσης µε ένα 

spread στο κόστος χρηµατοδότησης ενός επενδυτή, χρησιµοποιώντας ως βάση συνήθως 

το επιτόκιο LIBOR.11 Έτσι, µ' αυτόν τον τρόπο µειώνεται ο κίνδυνος του επιτοκίου, 

αλλά δεν επιτρέπει σε έναν επενδυτή να προφυλαχτεί κατά ή να ανταλλάξει τον 

                                                           
11

 Το LIBOR (London Interbank Offered Rate) είναι γνωστό διατραπεζικό επιτόκιο δανεισµού της 
αγοράς του Λονδίνου, για τελείως φερέγγυους πελάτες και για ποσά άνω των 250.000 λιρών. Αποτελεί το 
βασικό δείκτη για να διαµορφώσουν ανάλογα οι τράπεζες τα επιτόκια των διεθνών κτλ. δανείων τους. 
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πιστωτικό κίνδυνο. Αυτό είναι ένα µειονέκτηµα έναντι των άλλων πιστωτικών 

παραγώγων και ιδιαίτερα εναντίον των CDS. 

 Ας δούµε τώρα πώς ένας επενδυτής δηµιουργεί τη δοµή που αναφέρθηκε 

παραπάνω: 

� Ένας επενδυτής συµφωνεί να είναι πληρωτής σταθερού επιτοκίου 

� Ο όρος του swap που θα επιλέξει θα πρέπει να ταιριάζει µε τη λήξη του 

οµολόγου/δανείου που κατέχει 

� Ο χρόνος των πληρωµών του swap θα πρέπει να ταιριάζει µε το χρόνο της 

ταµειακής ροής του οµολόγου/δανείου 

Αν ο εκδότης αθετήσει τις υποχρεώσεις του, ο επενδυτής πρέπει να συνεχίσει να κάνει 

τις πληρωµές και έτσι είναι ακόµα εκτεθειµένος στον κίνδυνο του επιτοκίου. 

 Τώρα, θα δοθεί ένα παράδειγµα για να δούµε πως λειτουργεί ένα asset swap 

στην πράξη. Ας υποθέσουµε ότι ένας επενδυτής αγοράζει ένα 5ετές οµόλογο µε 

επιτόκιο τοκοµεριδίου 6,4% καταβάλλοντας 10 εκατοµµύρια ευρώ και ότι οι πληρωµές 

του τοκοµεριδίου γίνονται δύο φορές το χρόνο. Την ίδια στιγµή συµµετέχει σε ένα 

swap επιτοκίου, του οποίου η τιµή ανταλλαγής είναι 5,7%, ενώ λαµβάνει εξάµηνο 

LIBOR. Οι πληρωµές είναι επίσης δύο φορές το χρόνο, γιατί όπως προαναφέρθηκε οι 

ηµεροµηνίες θα πρέπει να συµπίπτουν. Ο πίνακας 5 συνοψίζει την ταµειακή ροή κάθε 

εξαµήνου τα επόµενα 5 χρόνια. 

Πίνακας 5: Παράδειγµα asset swap στην πράξη 

    Είσπραξη από το οµόλογο 6,40% 
 -  Πληρωµή για το swap 5,70% 
+  Είσπραξη από το swap εξάµηνο LIBOR 
    Ο επενδυτής συνολικά λαµβάνει 0.70%+ εξάµηνο LIBOR 

  

Εποµένως, ο επενδυτής ανεξάρτητα από τη µεταβολή των επιτοκίων κερδίζει 70 

µονάδες βάσης παραπάνω από το LIBOR, αν ο εκδότης του οµολόγου δεν αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του. Έτσι, ο επενδυτής δηµιούργησε ένα σύνθετο οµόλογο κυµαινόµενου 

επιτοκίου. 

 Αυτή η συναλλαγή έχει κάποιες οµοιότητες µε την ανταλλαγή τελικών 

αποδόσεων (total return swap), που θα εξετάσουµε στην επόµενη υποενότητα, παρότι ο 

dealer που συµµετέχει στην ανταλλαγή δεν πληρώνει τη συνολική απόδοση του 

οµολόγου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο επενδυτής ενός σταθερού οµολόγου θα πρέπει 

να πληρώσει το τοκοµερίδιο του στον αντισυµβαλλόµενο σε αντάλλαγµα µε µια 

κυµαινόµενη είσπραξη, σταθερή ή αυξανόµενη ή µειωµένη µε ένα spread και ότι µπορεί 
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να συµβαίνει και η αντίθετη περίπτωση, δηλαδή ένα asset swap µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί για να µετατρέψει ένα τίτλο κυµαινόµενου επιτοκίου σε ένα σύνθετο 

σταθερού επιτοκίου. 

 Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι µπορεί να υπάρχουν µεταβολές στη 

βασική δοµή των asset swaps για να µετακινηθούν µη επιθυµητά, µη πιστωτικά δοµικά 

χαρακτηριστικά του υποκείµενου τίτλου (δηλαδή π.χ. του οµολόγου). Μια τέτοια 

περίπτωση συµβαίνει όταν ο υποκείµενος τίτλος είναι εξαγοράσιµος (callable). Τότε, 

π.χ. σε ένα οµόλογο, οι µελλοντικές ταµειακές ροές δεν είναι σίγουρες κυρίως όταν τα 

επιτόκια της αγοράς πέσουν κάτω από τα επιτόκια του τοκοµεριδίου. 

 Αυτό το πρόβληµα µπορεί να επισηµανθεί σε µια αγορά όταν, όπως αναφέραµε 

πριν, ένας επενδυτής αγοράσει ένα οµόλογο και εισέλθει σε µια ανταλλαγή επιτοκίου. 

Η διάρκεια ισχύος της ανταλλαγής θα είναι για το χρονικό διάστηµα που θα υφίσταται 

το οµόλογο. Όµως, ένας επενδυτής µπορεί επίσης να εισέλθει σε ένα swaption12 στο 

οποίο θα έχει το δικαίωµα να τερµατίσει αποτελεσµατικά το swap από τη στιγµή της 

πρώτης ηµεροµηνίας εξαγοράς (call date) µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του οµολόγου. 

Έτσι, αν ο επενδυτής πληρώνει µε όρους σταθερού επιτοκίου και λαµβάνει µε όρους 

κυµαινόµενου, το swaption θα πρέπει να είναι κάποιο στο οποίο θα λαµβάνει σταθερό 

επιτόκιο και θα πληρώνει σε κυµαινόµενο. 

 

 

2.7. Ανταλλαγές Συνολικών Αποδόσεων (Total Return Swaps) 

 

Μια ανταλλαγή συνολικής απόδοσης (total return swap) είναι µια συµφωνία ανάµεσα 

σε δύο αντισυµβαλλόµενους που ανταλλάσσουν τη συνολική απόδοση από ένα 

χρηµατοοικονοµικό τίτλο µεταξύ τους. Αυτή είναι σχεδιασµένη να µεταφέρει τον 

πιστωτικό κίνδυνο από το ένα µέρος στο άλλο. Είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται από τις τράπεζες και από άλλους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς 

για διαχειριστούν την έκθεσή τους στον πιστωτικό κίνδυνο. Χρησιµοποιούνται ως 

εργαλεία διαχείρησης του πιστωτικού κινδύνου και ως σύνθετα εργαλεία repo13 για 

χρηµατοδοτικούς σκοπούς. 

                                                           
12

 Το swaption είναι συνδυασµός swap και δικαιώµατος (option). ∆ικαίωµα για σύναψη σύµβασης 
ανταλλαγής συνήθως επιτοκίων ή νοµισµάτων. Η σύµβαση παρέχει το δικαίωµα στον αγοραστή να 
ασκήσει το δικαίωµα του σε µελλοντική ηµεροµηνία, για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους από άνοδο 
ή πτώση. 
 
13 Ο όρος repo(repurchase agreement) είναι συµφωνία επαναγοράς στην οποία ο πωλητής προβαίνει στην 
πώληση χρεογράφων, εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου κτλ. αναλαµβάνοντας την υποχρέωση να τα 
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 Το total return swap µπορεί να έχει οποιοδήποτε όρο λήξης και δε χρειάζεται να 

ταιριάζει µε τη λήξη του υποκείµενου τίτλου, κάτι που είχαµε δει στα asset swaps. Εδώ, 

η συνολική απόδοση από τον υποκείµενο τίτλο πληρώνεται στον αντισυµβαλλόµενο µε 

αντάλλαγµα µια σταθερή ή κυµαινόµενη ταµειακή ροή. Αυτή είναι µια µικρή διαφορά 

σε σχέση µε άλλα πιστωτικά παράγωγα όπως τα CDS, καθώς οι πληρωµές στις 

ανταλλαγές συνολικής απόδοσης συνδέονται µε τις αλλαγές στην τρέχουσα αξία 

(market value) του υποκείµενου τίτλου, όπως επίσης και µε τις αλλαγές που 

προέρχονται από την εµφάνιση πιστωτικού γεγονότος. Με λίγα λόγια, οι ταµειακές 

ροές του total asset swap δε συνδέονται µόνο µε την εµφάνιση ενός πιστωτικού 

γεγονότος, ενώ και ο κίνδυνος επιτοκίου επίσης µεταφέρεται. Η συναλλαγή δίνει τη 

δυνατότητα οι συνολικές ταµειακές ροές ενός τίτλου, π.χ. ενός οµολόγου, να ληφθούν 

χωρίς ο λήπτης να έχει αγοράσει το οµόλογο. Έτσι, δηµιουργείται ένα σύνθετο προϊόν 

οµολόγου και εποµένως ένα πιστωτικό παράγωγο. 

 Οι λόγοι που µπορεί να ένας επενδυτής να προβεί στην παραπάνω πράξη είναι 

διάφοροι. Μπορεί να επιθυµεί να λάβει τέτοιες σύνθετες ταµειακές ροές για 

φορολογικούς και λογιστικούς λόγους, για να ενισχύσει το εποπτικό του κεφάλαιο14, 

για να φέρει καλύτερα αποτελέσµατα σε έναν εξωτερικό έλεγχο ή για άλλους νοµικούς 

λόγους. Επιπλέον, µπορεί να είναι ευκολότερο να αντλήσει ρευστότητα από τον τίτλο 

αναφοράς συνθετικά, µέσω ενός total return swap, παρά µε συναλλαγή τοις µετρητοίς 

(cash market). Αυτό συµβαίνει µερικές φορές µε µη ευχερώς ρευστοποιήσιµα οµόλογα. 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι σε κάποιες εκδόσεις των total return swaps ο 

υποκείµενος τίτλος πουλιέται πραγµατικά και σε κάποιες άλλες δεν υπάρχει αλλαγή 

στην ιδιοκτησία του τίτλου. Η πρώτη περίπτωση είναι εκείνη που κάνει την ανταλλαγή 

όµοια µε συναλλαγή συνθετικού repo. 

 Ας δούµε παρακάτω διαγραµµατικά το πώς λειτουργούν στην πράξη. Το Σχήµα 

7 απεικονίζει µια γενική ανταλλαγή συνολικής απόδοσης.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          

εξαγοράσει σε ορισµένη τιµή και σε τακτή προθεσµία. Χρησιµοποιείται συνήθως όταν ένας 
αντισυµβαλλόµενος έχει ανάγκη από χρήµατα αλλά δεν έχει την πιστοληπτική ικανότητα να αντλήσει το 
ποσό που αναζητά στο κόστος κεφαλαίου που θέλει. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διαθέτει ένα ή 
περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων είναι ίση ή µεγαλύτερη του ποσού που έχει 
ανάγκη, και να κρίνει ότι µπορεί να επιστρέψει το δανειζόµενο ποσό µαζί µε τους τόκους, εφόσον δε 
θέλει να τα αποχωριστεί οριστικά.  
  
14 Είναι γνωστό ότι τράπεζες θα πρέπει να έχουν ένα εποπτικό κεφάλαιο. Το ύψος και η σύνθεση του 
διέπεται από τους κανονισµούς της Βασιλείας. 
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                    Τράπεζα Χ                                                                                   Τράπεζα Ψ 

 Πληρωτής συνολικής απόδοσης, ή "∆ικαιούχος"                    Λήπτης συνολικής απόδοσης, ή "Εγγυητής"              

                                         Συνολική απόδοση (επιτόκιο και υπεραξία) 

  

                                                LIBOR+ spread, συν υποτιµήσεις    

 

 

Σχήµα 7: Ένα γενικό total return swap 

Παραπάνω οι δύο αντισυµβαλλόµενοι τοποθετήθηκαν ως τράπεζες, αλλά ο 

αντισυµβαλλόµενος "Τράπεζα Χ" µπορεί να είναι άλλος χρηµατοοικονοµικός 

οργανισµός, όπως ασφαλιστική εταιρία ή επενδυτική εταιρία υψηλής µόχλευσης (hedge 

fund). Στο Σχήµα η Τράπεζα Χ έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει τη συνολική 

απόδοση ενός συγκεκριµένου υποκείµενου τίτλου, ενώ ταυτόχρονα λαµβάνει µια 

επιστροφή που βασίζεται στο επιτόκιο LIBOR από την Τράπεζα Ψ. Ο υποκείµενος 

τίτλος µπορεί να είναι ένα κρατικό ή εταιρικό οµόλογο ή ένα τραπεζικό δάνειο. Έτσι, οι 

πληρωµές της Τράπεζας Χ περιλαµβάνουν τις πληρωµές του επιτοκίου (π.χ. 

τοκοµερίδια) του υποκείµενου τίτλου, όπως και κάθε υπεραξία της τιµής του. Η 

Τράπεζα Ψ πληρώνει µε βάση το επιτόκιο LIBOR και επίσης οποιαδήποτε διαφορά 

προκύψει αν υποτιµηθεί η τιµή του υποκείµενου τίτλου. Η οικονοµική συνέπεια 

επέρχεται αν η Τράπεζα Ψ κατέχει τον υποκείµενο τίτλο. Ένα σηµαντικό 

χαρακτηριστικό είναι ότι η Τράπεζα Χ συνήθως θα τον κρατήσει στον Ισολογισµό της, 

µε αποτέλεσµα αν ήταν κανονικά στον Ισολογισµό της Τράπεζας Ψ, αυτό να είναι ένα 

µέσο µε το οποίο η τελευταία µπορεί να τον αφαιρέσει από τον Ισολογισµό της µε βάση 

όρο του swap. Υποθέσαµε ότι η Τράπεζα Χ έχει πρόσβαση σε χρηµατοδότηση 

βασισµένη στο LIBOR, λαµβάνοντας ένα spread σε αυτό από την Τράπεζα Ψ. Κάτω 

από αυτούς τους όρους ανταλλαγής, η Τράπεζα Ψ θα πληρώσει τη διαφορά ανάµεσα 

στην αρχική τιµή αγοράς και όποιας υποτίµησης και έτσι κάποιες φορές είναι ο 

"εγγυητής" , ενώ η Τράπεζα Χ είναι ο "δικαιούχος".   

 Οι πληρωµές αυτές συνήθως γίνονται σε τριµηνιαία ή εξαµηνιαία βάση, µε τον 

υποκείµενο τίτλο να αποτιµάται στις τιµές της αγοράς (marked-to-market). Η τιµή του 

συχνά υπολογίζεται από πληροφορίες ενός ανεξάρτητου "τρίτου προσώπου", όπως το 

Reuters ή το Bloomberg, ή ως ένας µέσος όρος από ένα εύρος εκτιµήσεων. Αν ο 

εκδότης του τίτλου αναφοράς αθετήσει τις υποχρεώσεις του, το swap µπορεί να 

τερµατιστεί άµεσα µε µια πληρωµή της καθαρής παρούσας αξίας σύµφωνα µε το τι 

Τράπεζα Χ 

Υποκείµενος τίτλος 

Τράπεζα Ψ 

Ταµειακή ροή 
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αξία έχει, ή µπορεί να συνεχιστεί µε τον κάθε αντισυµβαλλόµενο να κάνει τις πληρωµές 

ανατίµησης ή υποτίµησης όπως γίνονταν και πριν. Η δεύτερη επιλογή είναι διαθέσιµη 

αν υπάρχει αγορά, κάτι που δε συµβαίνει στην περίπτωση ενός τραπεζικού δανείου. Αν 

το swap τερµατιστεί, κάθε αντισυµβαλλόµενος θα είναι υπεύθυνος στον άλλον για την 

καταβολή των δεδουλευµένων τόκων συν την κάθε υποτίµηση ή ανατίµηση του τίτλου. 

Κάτω από τους όρους της ανταλλαγής, η εγγυήτρια τράπεζα έχει το δικαίωµα να 

αγοράσει τον υποκείµενο τίτλο από την άλλη και µετά να διαπραγµατευτεί άµεσα µε 

τον εκδότη του δανείου. 

 Οι τράπεζες έχουν επεξεργαστεί έναν αριθµό µεθόδων  για να τιµολογήσουν τα 

πιστωτικά παράγωγα και τα total return swaps. Αν και θα ασχοληθούµε σε ειδικό 

κεφάλαιο µε την τιµολόγηση των σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων θα 

αναφέρουµε κάποια πράγµατα εδώ. Στα total return swaps η βασική αντίληψη είναι ότι 

ο ένας αντισυµβαλλόµενος "χρηµατοδοτεί" τον υποκείµενο τίτλο και µεταφέρει την 

συνολική απόδοση του τίτλου στον άλλον λαµβάνοντας ένα κυµαινόµενο επιτόκιο το 

οποίο συνήθως είναι το LIBOR µε ένα spread. Το spread αυτό εξαρτάται από: 

• την πιστοληπτική διαβάθµιση του αντισυµβαλλοµένου του swap 

• το ποσό και την αξία του τίτλου αναφοράς 

• την πιστοληπτική ικανότητα του τίτλου αναφοράς 

• το κόστος χρηµατοδότησης της "δικαιούχου" τράπεζας 

• το απαιτούµενο περιθώριο κέρδους (profit margin) 

• τα έξοδα κεφαλαίου (capital charge) που σχετίζονται µε την ανταλλαγή.  

            Επιπλέον, οι αντισυµβαλλόµενοι της ανταλλαγής θα πρέπει να εξετάσουν έναν 

αριθµό παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται µε τη συναλλαγή και οι οποίοι 

περιλαµβάνουν: 

� την πιθανότητα ο "δικαιούχος" της ανταλλαγής να αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του, ενώ ο τίτλος αναφοράς έχει µειωθεί σε αξία 

� την πιθανότητα ο εκδότης του τίτλου αναφοράς να αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του, ακολουθώντας αθέτηση του λήπτη της συνολικής απόδοσης της 

ανταλλαγής πριν να έχει γίνει η πληρωµή της υποτίµησης στον πληρωτή.  

Τέλος, ας δώσουµε ένα παράδειγµα για το πώς λειτουργούν τα total return 

swaps ως χρηµατοδοτικά εργαλεία, καθώς είναι γεγονός ότι χρησιµοποιούνται αρκετές 

εφαρµογές τους από τράπεζες, άλλους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και εταιρίες. 

Ας υποθέσουµε έναν χρηµατοοικονοµικό οργανισµό που διενεργεί χρηµατιστηριακές 
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πράξεις για ίδιο λογαριασµό και αποκοµίζει κέρδος από τη διαφορά µεταξύ της τιµής 

αγοράς και της τιµής πώλησης (δηλαδή είναι dealer) και κατά περίπτωση εκτελεί 

εντολές της πελατείας του (δηλαδή λειτουργεί και ως broker). Αυτός έχει ένα 

χαρτοφυλάκιο τίτλων στον Ισολογισµό του και χρειάζεται χρηµατοδότηση. Αυτοί είναι 

φερέγγυα (investment graded rated15) οµόλογα δοµηµένης χρηµατοδότησης, όπως 

διασφαλισµένα χρεόγραφα πιστωτικών καρτών (credit card ABS16), χρεόγραφα µε 

υποθήκη κατοικίας (residential MBS17), οµόλογα CDO18 και φερέγγυες µετατρέψιµες 

οµολογίες (investment-grade rated convertible bonds). Στην αγορά repo, είναι δυνατό 

να αναχρηµατοδοτηθούν µε επιτόκιο LIBOR συν 5 µονάδες βάσης. Έτσι, µπορεί να 

επαναγοράσει τα οµόλογα από µια αντισυµβαλλόµενη τράπεζα πληρώνοντας το 

LIBOR+ 5 µονάδες βάσης στα κεφάλαια που θα λάβει. 

            Ας υποθέσουµε ότι για λειτουργικούς λόγους η τράπεζα δεν µπορεί περαιτέρω 

να χρηµατοδοτεί τους παραπάνω τίτλους χρησιµοποιώντας repo. Μπορεί να το κάνει 

χρησιµοποιώντας ένα "καλάθι" ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (basket total return 

swap) προνοώντας να βρεθεί ένας κατάλληλος αντισυµβαλλόµενος. Έστω ότι αυτός 

είναι µια επενδυτική τράπεζα. Η επενδυτική τράπεζα θα χρειαστεί να χρηµατοδοτήσει 

τα οµόλογα µόνη της και µπορεί να χρειαστεί να έχει πιστωτικό όριο (line of credit19) 

από µια ελέγχουσα τράπεζα (parent bank) ή να ανταλλάξει τα οµόλογα µόνη της. Το 

επιτόκιο που χρεώνει ο broker-dealer θα εξαρτηθεί από το επιτόκιο που µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν οι τίτλοι µόνοι τους. Ας υποθέσουµε ότι είναι LIBOR+ 10 µονάδες 

βάσης. 

                                                           
15 Είναι έκφραση ή χαρακτηρισµός µετοχών, οµολόγων κτλ. που θεωρούνται φερέγγυες και κατάλληλες 
για επενδύσεις. Έχουν επενδυτικό βαθµό από οίκους αξιολόγησης από ΑΑΑ ή Aaa µέχρι BBB ή Baa 
τουλάχιστον. 
 
16

 ABS-Asset-Backed Securities. ∆ιασφαλισµένα, καλυµµένα χρεόγραφα. Οµόλογα ή άλλοι τίτλοι 
διασφαλισµένοι µε εµπράγµατες ασφάλειες (υποθήκες, εκχωρηθέντα δάνεια πελατών ή καταναλωτών, 
εκχωρήσεις απαιτήσεων πωληθέντων εµπορευµάτων κτλ.). Στην ουσία, τα χρεόγραφα καλύπτονται από 
την ταµειακή ροή των σχετικών απαιτήσεων που έχει ο εκδότης έναντι των πελατών του. Με τον τρόπο 
αυτό οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από τα δάνεια και να αυξήσουν την 
αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους.  
 
17 MBS-Mortgage-Backed Securities. Χρεόγραφα διασφαλισµένα µε υποθήκη. Είναι επενδυτικά οµόλογα 
που διασφαλίζονται µε διάφορες υποθήκες. Τα εισοδήµατα από τα ενυπόθηκα ακίνητα χρησιµοποιούνται 
για την εξόφληση των οµολογιών. 
 
18 Θα τα δούµε αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο. 
 
19 Το συνολικό ύψος των δανείων τα οποία αποφασίζει να χορηγήσει τράπεζα κτλ. σε πελάτη της. 
Συνήθως αφορά κεφάλαιο κίνησης και εγκρίνεται µε βάση την οικονοµική κατάσταση του πιστούχου και 
τον κύκλο των εργασιών του. Μπορεί να ανακοινωθεί στον ενδιαφερόµενο ή να χρησιµοποιηθεί 
διακριτικά µόνο από τις υπηρεσίες της τράπεζας (guidance line). Το όριο αυτό έχει εξαιρετική σηµασία 
επειδή πρόκειται για ηθική και όχι συµβατική δέσµευση της τράπεζας και ανανεώνεται κατά την κρίση 
της. Πάντως, σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί η τράπεζα, ύστερα από αίτηµα του πελάτη να εγγυηθεί το 
όριο. 
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 Ο broker-dealer εισέρχεται σε µια τρίµηνη ανταλλαγή συνολικής απόδοσης µε 

την αντισυµβαλλόµενη επενδυτική τράπεζα, µε εβδοµαδιαία επαναρύθµιση (one-week 

interest rate reset). Αυτό σηµαίνει ότι ανά διάστηµα µιας εβδοµάδας, το χαρτοφυλάκιο 

αναπροσαρµόζεται. Η διαφορά στην αξία από τον τελευταίο υπολογισµό πληρώνεται αν 

είναι υψηλότερη ή εισπράττεται αν είναι χαµηλότερη από την επενδυτική τράπεζα. Σε 

αντάλλαγµα ο broker-dealer πληρώνει εβδοµαδιαίο επιτόκιο στα κεφάλαια που δέχτηκε 

στην αρχή της συναλλαγής. Οι όροι της συναλλαγής είναι οι κάτωθι:  

 

Ηµεροµηνία συναλλαγής (Trade date)  22 ∆εκεµβρίου 2010 

Ηµεροµηνία αξίας (Value date)            24 ∆εκεµβρίου 2010 

Ηµεροµηνία λήξης (Maturity date)       24 Μαρτίου 2011 

Επαναρύθµιση (Rate reset)                   31 ∆εκεµβρίου 2010 

Επιτόκιο (Interest rate)                          0,4027% (LIBOR 0,3027%+ 0,10%). 

 Η ανταλλαγή είναι µε εβδοµαδιαία επαναρύθµιση, πράγµα που σηµαίνει ότι το 

swap µπορεί να "σπάσει" σε εβδοµαδιαία διαστήµατα και τα οµόλογα στο 

χαρτοφυλάκιο οντοτήτων αναφοράς µπορούν να επιστραφούν, να προστεθούν ή να 

αντικατασταθούν. Ας υποθέσουµε ότι το καλάθι αποτελείται από 5 οµόλογα, τα οποία 

είναι εκφρασµένα σε ευρώ µε τιµές διαθέσιµες στο Bloomberg. Η συνδυασµένη αξία 

αγοράς του χαρτοφυλακίου είναι 75.138.000€. 

 Στην αρχή της συναλλαγής, τα 5 οµόλογα ανταλλάσσονται µε την επενδυτική 

τράπεζα που πληρώνει την αξία του χαρτοφυλακίου για αυτά. Στην πρώτη ηµεροµηνία 

που γίνεται αναπροσαρµογή της αξίας, δηλαδή στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 έχουµε τα 

κάτωθι: 

Παλιά αξία χαρτοφυλακίου                                            75.138.000,00€ 

Επιτόκιο                                                                                    0,4027%                                      

Πληρωµή τόκων από broker-dealer                                        5.883,51€ 

Νέα αξία χαρτοφυλακίου                                               75.672.773,70€ 

Απόδοση χαρτοφυλακίου                                                    534.773,70€ 

Καθαρή πληρωµή: ο broker-dealer λαµβάνει                     528.890,19€. 

 Θα πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι το επιτόκιο για την περίοδο από 31 

∆εκεµβρίου 2010 ως 7 Ιανουαρίου 2011 θα αλλάξει ανάλογα µε το πώς θα διαµορφωθεί 

το LIBOR και θα είναι LIBOR+ 10 µονάδες βάσης. Αυτό το επιτόκιο θα υπολογιστεί 

για το "νέο δάνειο" των 75.672.773,70€. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS-CDOs) 

 

 

3.1. Εισαγωγή στα CDOs  

 

Οι διασφαλισµένες δανειακές υποχρεώσεις (CDOs) αναπτύχθηκαν τις τελευταίες 

δεκαετίες και αποτελούν ένα ακόµη δείγµα της ανάπτυξης των τιτλοποιήσεων. Ένα 

CDO είναι ένα σύνθετο χρηµατοοικονοµικό προϊόν µε το οποίο µια εταιρία ειδικού 

σκοπού (special purpose entity)20, εκδίδει οµόλογα ή δάνεια έναντι µιας επένδυσης στις 

ταµειακές ροές ενός υποκείµενου "πακέτου" τίτλων (underlying pool of assets). 

Σύµφωνα µε τους Fabozzi, Henry και Choudhry (2006) αυτοί οι τίτλοι περιλαµβάνουν 

έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τύπους δανειακών υποχρεώσεων: 

� φερέγγυα και επισφαλή οµόλογα εταιριών µε υψηλή απόδοση (investment-grade 

and high-yield corporate bonds) 

� οµόλογα αναδυόµενων αγορών (emerging markets bonds) 

� χρεόγραφα µε υποθήκη κατοικίας (Residential Mortgage-Backed Securities-

RMBS) 

� χρεόγραφα διασφαλισµένα µε υποθήκη σε εµπορικά ακίνητα κτλ. και όχι σε κατοικίες 

(Commercial Mortgage-Backed Securities-CMBS) 

� διασφαλισµένα, καλυµµένα χρεόγραφα (Asset-Backed Securities-ABS) 

� τραπεζικά δάνεια (bank loans) 

� χρέος εταιριών επενδύσεων σε ακίνητα και παροχής πιστώσεων σε κατασκευαστικές 

εταιρίες21 (Real Estate Investment Trusts-REIT Debt)   

� δάνεια επενδύσεων µε υψηλό επιχειρηµατικό κίνδυνο (special-situation loans) και 

χρέος του οποίου η πληρωµή τόκων και κεφαλαίου καθυστερεί ή έχει ανασταλεί λόγω 

εκκαθάρισης ή πτώχευσης του οφειλέτη (distressed debt) 

� άλλα CDOs. 

                                                           
20 Είναι µορφή θυγατρικής επιχείρησης που ιδρύεται για να καλύψει ορισµένη δραστηριότητα της 
µητρικής, µε την οποία δεν έχει νοµική σχέση. Συνήθως η µητρική εταιρία εκχωρεί απαιτήσεις ή 
επισφάλειες, κι έτσι βελτιώνει το δείκτη της κεφαλαιακής επάρκειας και µπορεί να συνεχίσει την 
οικονοµική της επέκταση. 
 
21 Οι ενδιαφερόµενοι, αντί να επενδύουν σε ακίνητα, αγοράζουν µερίδια ή οµολογίες των εταιριών 
αυτών, για να αυξήσουν την απόδοση των κεφαλαίων τους. Οι εταιρίες οφείλουν να διανέµουν το 95% 
των κερδών τους (έσοδα από ακίνητα) και συνήθως εµφανίζονται στις Η.Π.Α. 
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            Όταν το υποκείµενο "πακέτο" των δανειακών υποχρεώσεων αποτελείται από 

οµολογιακούς τίτλους, ένα CDO αναφέρεται ως CBO, δηλαδή ως Collateralized Bond 

Obligations. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται ,από αυτά που αναφέραµε παραπάνω, τα 

corporate bond-backed CDOs, τα emerging market-backed CDOs και τα structured 

finance-backed CDOs. Η πρόσθετη εξασφάλιση για τα τελευταία περιλαµβάνει τα 

RMBS, CMBS, ABS και REIT debt. Όταν το υποκείµενο "πακέτο" των δανειακών 

υποχρεώσεων είναι τραπεζικά δάνεια, τότε ένα CDO αναφέρεται ως CLO, δηλαδή ως 

Collateralized Loan Obligation. 

 Από τα προηγούµενα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα CDOs αποτελούν µια 

ευρεία οικογένεια. Αυτή αναπαρίσταται διαγραµµατικά στο Σχήµα 8.  

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Σχήµα 8: Η "οικογένεια των CDOs"                                                    Fabozzi, Henry και Choudhry (2006) 

Η πρώτη διάκριση στην "οικογένεια των CDOs" είναι ανάµεσα στα ρευστοποιήσιµα 

(cash) CDOs και στα συνθετικά (synthetic). Ένα cash CDO υποστηρίζεται από ένα 

"πακέτο" αγοράς τοις µετρητοίς τίτλων χρέους (cash-market debt instruments). Ένα 

synthetic CDO είναι ένα CDO όπου ο επενδυτής έχει οικονοµικό κίνδυνο (economic 

exposure) σε ένα πακέτο τίτλων χρέους. Ωστόσο, αυτή η ανάληψη κινδύνων 

πραγµατοποιείται µέσω ενός πιστωτικού παραγώγου παρά µε την αγορά τίτλων. 

CDO 

Εξισορροπητική 

κερδοσκοπία (Arbitrage) 

Συνθετικά 

(Synthetic) 

Ισολογισµός    

(Balance sheet) 

Ταµειακή ροή      

(Cash flow) 

Τρέχουσα αξία 

(Market Value) 

Οδηγούµενο από 

εξισορροπητική 

κερδοσκοπία 

(Arbitrage driven) 

Πλήρως χρηµατοδοτούµενο 

(Fully funded) 

Μερικώς χρηµατοδοτούµενο 

(Partially funded) 

Ταµειακή ροή      

(Cash flow) 

Μη χρηµατοδοτούµενο 

(Unfunded) 

Oδηγούµενο από τον 

Ισολογισµό      

(Balance sheet driven) 

Στατικό ή ∆ιοικούµενο 

(Static or Managed) 
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 Τόσο ένα cash CDO όσο και ένα synthetic διαχωρίζονται περαιτέρω βασιζόµενα 

πάνω στο κίνητρο του εγγυητή-εκδότη (sponsor). Αυτό µπορεί να είναι είτε ο 

Ισολογισµός (balance sheet) είτε η εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage). Έτσι, σε 

ένα balance sheet CDO, το κίνητρο είναι να µετακινηθούν τίτλοι από τον Ισολογισµό. 

Συνήθως κάτι τέτοιο χρησιµοποιείται από τις τράπεζες που θέλουν να τον ελαφρύνουν 

από εταιρικά δάνεια διαφόρων κατηγοριών (από άποψη κινδύνου). Σχηµατίζουν 

"ελκυστικά" χαρτοφυλάκια ή "πακέτα" εταιρικών δανείων ή άλλων οφειλών και 

απαιτήσεων, τα οποία διαβαθµίζονται από οίκους αξιολόγησης και κυκλοφορούν στην 

επενδυτική αγορά. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τράπεζες είναι υποχρεωµένες να 

δεσµεύουν το 8% των κεφαλαίων τους για τα δάνεια που χορηγούν, ενώ στη Σύνοδο 

Κορυφής, όπου αποφασίστηκε το κούρεµα του ελληνικού χρέους, λήφθηκε επίσης η 

απόφαση το ποσοστό αυτό να ανέρθει σε 9% µέχρι τον Ιούνιο του 2012.  Επειδή αυτά 

τα επενδυτικά προϊόντα διατίθενται µέσω των θυγατρικών των τραπεζών, δεν υπάρχει 

υποχρέωση ανάλογης δέσµευσης κι έτσι µπορούν να χορηγήσουν και νέα δάνεια.22 Σε 

ένα arbitrage CDO, τα κίνητρα για τον εγγυητή-εκδότη (sponsor) είναι α) να κερδίσει 

µια αµοιβή για τη διοίκηση του υποκείµενου "πακέτου" τίτλων των CDOs και β) να 

"αιχµαλωτίσει" µια αποδοσιακή διαφορά (spread) ανάµεσα στην απόδοση που 

λαµβάνει πάνω στην πρόσθετη ασφάλεια και στο κόστος δανεισµού κεφαλαίων για να 

αγοράσει την πρόσθετη ασφάλεια. 

 Τα cash arbitrage CDOs διαχωρίζονται περαιτέρω στα ταµειακής ροής (cash 

flow) και στα τρέχουσας αξίας (market value) CDOs που βασίζονται πάνω στο 

µηχανισµό πιστωτικής προστασίας που εξασφαλίζει την αποπληρωµή του χρέους των 

CDOs. Σε ένα cash flow CDO, το µετά τη χρεοκοπία επιτόκιο (after-default interest) 

και οι αποκαταστάσεις χρεοκοπίας (default recoveries) από τους υποκείµενους τίτλους 

του παρέχουν πιστωτική προστασία. Σε ένα market value CDO, η ικανότητα του CDO 

να ρευστοποιεί επαρκείς προσόδους από την πώληση των τίτλων του για να 

αποπληρώσει τις οφειλές του παρέχει πιστωτική προστασία.  

 

 

3.2. Η αγορά και οι Συµµετέχοντες σε µια Συναλλαγή CDO 

 

Το πρώτο CDO εκδόθηκε το 1987 από τραπεζίτες της µη υπάρχουσας σήµερα Drexel 

Burnham Lambert Inc. για την Imperial Savings Association, έναν οργανισµό 

αποταµίευσης που αργότερα έγινε αφερέγγυος και εξαγοράστηκε από τη Resolution 
                                                           
22 Πάντως, ενώ η δέσµευση καταστρατηγείται, ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει. 



40 

 

Trust Corporation τον Ιούνιο του 1990.23 Μια δεκαετία αργότερα, τα CDOs 

αναδύθηκαν ως ο πιο γρήγορα αναπτυσσόµενος τοµέας της αγοράς των 

διασφαλισµένων σύνθετων χρεογράφων. Αυτή η ανάπτυξη µπορεί να αντανακλά το 

αυξηµένο ενδιαφέρον των CDOs για έναν αυξανόµενο αριθµό διαχειριστών 

ενεργητικού και επενδυτών, οι οποίοι σήµερα περιλαµβάνουν ασφαλιστικές εταιρίες, 

εταιρίες διαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (unit 

trusts), εµπορικές τράπεζες, µάνατζερ συνταξιοδοτικών ταµείων, οργανισµούς 

ιδιωτικής τραπεζικής και άλλα σύνθετα επενδυτικά οχήµατα. 

 Τα CDOs προσέφεραν αποδόσεις που ήταν µερικές φορές 2-3% υψηλότερες σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες επενδυτικών οµολόγων της ίδιας πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

∆ιάφοροι παράγοντες είχαν κρατήσει τα επιτόκια χαµηλά παγκοσµίως στα χρόνια της 

αύξησης του όγκου συναλλαγών των CDOs, εξαιτίας των φόβων για αποπληθωρισµό, 

της έκρηξης της φούσκας των dot-com (δηλαδή εταιριών που δραστηριοποιούνται στο 

internet), µιας ύφεσης στις Η.Π.Α. και του αµερικανικού εµπορικού ελλείµµατος. Αυτό 

έκανε τα αµερικανικά CDOs µια σχετικά πιο ελκυστική επένδυση σε σχέση µε τα 

κρατικά οµόλογα και µε άλλες χαµηλής απόδοσης, ασφαλείς επενδύσεις. 

 Τώρα θα παραθέσουµε ορισµένα στοιχεία σχετικά µε την αγορά των CDOs των 

τελευταίων ετών. Αυτά έχουν αντλεί  από τη SIFMA, "Global CDO Issuance" (Press 

release,2011). Θα παρατηρήσουµε ότι οι εκδόσεις CDO αυξήθηκαν από 67,988 

δισεκατοµµύρια δολάρια το 2000 σε 455,545 δισεκατοµµύρια το 2006. Κατόπιν, οι 

όγκοι αυτοί σηµείωσαν σηµαντική κάµψη. Ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν και στοιχεία 

σχετικά µε τον τύπο, τον σκοπό και το νόµισµα που εκδόθηκαν. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι οι εκτιµήσεις για το µέγεθος της αγοράς ποικίλουν καθώς τα στοιχεία δεν 

είναι πάντοτε ακριβή, ενώ οι πληροφορίες για ορισµένα τµήµατα της αγοράς είναι 

θολές. Ωστόσο, είναι χρήσιµα για να έχουµε µια εικόνα στο µυαλό µας για το πώς 

κινείται η αγορά. Τα ποσά που ακολουθούν είναι σε δισεκατοµµύρια δολάρια. 

Πίνακας 6 : Οι εκδόσεις CDO 

Έτος Όγκος Έτος Όγκος 

2000 67.987,7 2006 455.544,9 

2001 78.453,8 2007 430.458,4 

2002 83.074,3 2008 61.886,8 

2003 86.629,8 2009  4.336,0 

2004 157.820,7 2010  7.682,1 

2005 251.265,3 201124  3.311,5 

                                                           
23 www.en.wikipedia.org/wiki/Collateralized_Debt_Obligation  
 
24 Τα ποσά αφορούν τα τρία πρώτα τρίµηνα του 2011. 
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Πίνακας 7: Οι τύποι CDO 

  

 

 

 

 

Πίνακας 8: Ο σκοπός των CDOs 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9: Τα νοµίσµατα που έχουν εκδοθεί CDO 

Έτος AUD EUR GBP JPY Άλλα USD Σύνολο 

2000 5,8  7.432,3  374,2  3.354,7  211,9  56.608,8  67.987,7  

2001  20.068,0  717,8  1.219,2  0,0  56.448,8  78.453,8  

2002  19.576,7  1.461,3  3.761,1  126,5  58.148,7  83.074,3  

2003 14,8  21.029,4  76,9  5.395,0  435,3  59.678,4  86.629,8  

2004 119,1  26.855,6  1.928,7  2.120,5  226,3  126.570,5  157.820,7  

2005 102,4  42.257,3  5.005,6  4.490,8  486,3  198.922,9  251.265,3  

2006 2.440,3  92.749,5  6.106,1  4.959,3  2.442,8  411.946,6  520.644,6  

2007 418,9  122.420,9  6.198,4  2.272,4  6.212,5  344.077,6  481.600,7  

2008  29.163,8  2.771,9  451,4  4.753,3  24.746,4  61.886,8  

2009  234,1  199,4  254,3  1.391,5  2.256,7  4.336,0  

2010  3.915,3  76,6  42,3  115,2  3.532,8  7.682,1  

201124  413,0     2.898,6  3.311,5  

 

Ας δώσουµε και το παρακάτω Σχήµα για να δούµε πώς κινήθηκε η αγορά των 

τιτλοποιήσεων τα τελευταία χρόνια. Από αυτό θα δούµε εύκολα το πώς κινήθηκε η 

αγορά πριν και µετά την κρίση που εκδηλώθηκε στις Η.Π.Α., ενώ µπορούµε να δούµε 

και το ποσοστό που κατέχουν τα CDOs έναντι των άλλων εκδόσεων µε το πέρασµα των 

ετών. 

Έτος Cash Flaw και 
Hybrid 

Synthetic Market Value 

2005 206.224,0  44.421,2  620,1  

2006 410.503,6  44.421,2  620,1  

2007 340.375,8  88.842,4  1.240,2  

2008 43.595,8  1.340,6  16.950,4  

2009 2.560,9  254,3  1.520,8  

2010 7.639,9  42,3   

201124 3.311,5  0,0  0,0  

Έτος Arbitrage Balance sheet Σύνολο 

2005 213.306,4  37.958,9  251.265,3  

2006 454.970,8  65.673,8  520.644,6  

2007 431.862,4  49.738,3  481.600,7  

2008 47.938,0  13.948,8  61.886,8  

2009 3.443,3  892,7  4.336,0  

2010 3.231,0  4.451,1  8.003,4  

201124 2.132,6  1.179,0  8.003,4  



 

Σχήµα 9: Η αγορά

 Αφού παρατέθηκαν

πράγµατα και στην υποενότητα

συµµετέχοντες σε µια συναλλαγή

ανάδοχο (underwriter), το διαχειριστή

διαχειριστή περιουσίας (trustee

 Οι επενδυτές έχουν διαφορετικά

Είναι δυνατόν να αποσπάσουν

που είναι διαθέσιµα (π.χ. εταιρικά

κάποιες περιπτώσεις, χρησιµοποιούν

πλεόνασµα του spread που παρέχεται

κόστος δανεισµού του. Αυτό

πληρώνουν ένα spread πάνω από

 Ο ανάδοχος (underwriter

ρυθµιστής/συντονιστής (arranger

υποχρεώσεις και εµπορεύεται

διαχείρισης ενεργητικού που

κατασκευάζει τα τµήµατα (

θα έχει ο δείκτης οφειλών προς

κάθε τµήµατος, την ανάπτυξη

ύψος ορισµένων υποχρεώσεων

αξιολόγησης για την απόκτηση

 Μια οικονοµική σκέψη

συναλλαγή µπορεί να προσφέρει

Σχήµα Η αγορά των τιτλοποιήσεων    Πηγή:Thomson Reuters 

παρατέθηκαν τα παραπάνω στοιχεία, παρότι αναφέρθηκαν

στην υποενότητα 1.3., θα ασχοληθούµε παρακάτω

σε µια συναλλαγή CDO. Αυτοί περιλαµβάνουν τους επενδυτές

το διαχειριστή ενεργητικού (asset manager), το θεµατοφύλακα

trustee), λογιστές και δικηγόρους. 

επενδυτές έχουν διαφορετικά κίνητρα για να αγοράσουν χρεόγραφα

αποσπάσουν καλύτερες αποδόσεις από τα παραδοσιακά

διαθέσιµα π χ. εταιρικά οµόλογα) της ίδιας πιστοληπτικής διαβάθµισης

περιπτώσεις χρησιµοποιούν δανεισµό και ελπίζουν να κερδίσουν

που παρέχεται από το "ανώτερο τµήµα" (senior

δανεισµού του. Αυτό συµβαίνει γιατί πολλές φορές τα 

πάνω από το LIBOR παρά την αξιολόγηση ΑΑΑ

underwriter), συνήθως µια επενδυτική τράπεζα, λειτουργεί

arranger) που σχηµατίζει τη δοµή, τµηµατοποιεί

εµπορεύεται τα επιµέρους τµήµατα. ∆ουλεύοντας µαζί µε

ενεργητικού που επιλέγει το χαρτοφυλάκιο των CDOs

τµήµατα (tranches). Αυτό περιλαµβάνει την επιλογή του

οφειλών προς τα ίδια κεφάλαια (debt-to-equity ratio), το

την ανάπτυξη ποιοτικών τεστ για τη σχέση του ενεργητικού

υποχρεώσεων (coverage quality tests) και την εργασία µε

την απόκτηση της επιθυµητικής βαθµονόµησης.   

οικονοµική σκέψη που θα πρέπει να κάνει ο ανάδοχος είναι

µπορεί να προσφέρει σηµαντική απόδοση στους επενδυτές
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ρότι αναφέρθηκαν κάποια 

ασχοληθούµε παρακάτω µε τους 

περιλαµβάνουν τους επενδυτές, τον 

το θεµατοφύλακα-

αγοράσουν χρεόγραφα CDO. 

παραδοσιακά χρεόγραφα 

πιστοληπτικής διαβάθµισης. Σε 

ελπίζουν να κερδίσουν από το 

enior tranche) και το 

φορές τα senior tranches 

αξιολόγηση ΑΑΑ που έχουν. 

τράπεζα, λειτουργεί ως ο 

δοµή τµηµατοποιεί τις 

∆ουλεύοντας µαζί µε την εταιρία 

CDOs, ο ανάδοχος 

του επιπέδου που 

), το µέγεθος του 

του ενεργητικού προς το 

την εργασία µε τους οίκους 

ανάδοχος είναι το αν η 

επενδυτές-κατόχους των 
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CDOs. Αυτό προϋποθέτει την εκτίµηση της µετά της χρεοκοπίας απόδοσης (after-

default return) που προσφέρεται από το χαρτοφυλάκιο των οµολόγων συγκρινόµενο µε 

το κόστος χρηµατοδότησης των CDOs. Η αποδοσιακή διαφορά θα πρέπει να είναι 

µεγάλη για να προσελκύσει επενδυτές. Επίσης, µια ακόµη ευθύνη των αναδόχων είναι η 

εργασία µε µια νοµική εταιρία και η δηµιουργία εταιρίας ειδικού σκοπού (πολλές φορές 

είναι ένα τραστ µε έδρα τα Νησιά Κέυµαν) που θα αγοράσει τους τίτλους και θα 

εκδώσει τα CDOs. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργαστεί και µε το διαχειριστή 

ενεργητικού για να καθορίσουν τους περιορισµούς µετά τη συναλλαγή (post-closing 

trading restrictions) που θα περιληφθούν στα έγγραφα της συναλλαγής. Τέλος, θα 

πρέπει να τιµολογήσει το CDO και να το διαθέσει στους επενδυτές.  

 Σύµφωνα µε τη Thomson Financial, οι κορυφαίοι ανάδοχοι πριν το Σεπτέµβριο 

του 2008 ήταν η Bear Stearns, η Merrill Lynch, η Wachovia, η Citigroup, η Deutsche 

Bank και η Bank of America Securities. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αναδοχή των  

CDOs είναι περισσότερο επικερδή από την εκείνη των παραδοσιακών οµολόγων 

εξαιτίας της πολυπλοκότητάς τους. Όταν εκδίδεται ένα CDO ο ανάδοχος λαµβάνει µια 

αµοιβή. 

 Ο διαχειριστής ενεργητικού παίζει σηµαντικό ρόλο σε κάθε συναλλαγή CDO, 

ακόµη και µετά την έκδοσή τους. Είναι κρίσιµη η θέση του τόσο στην κατασκευή όσο 

και στη διατήρηση του χαρτοφυλακίου του CDO. Ο διαχειριστής µπορεί να διατηρήσει 

την πιστωτική ποιότητα ενός χαρτοφυλακίου CDOs µέσω συναλλαγών όσο και µέσω 

της µεγιστοποίησης των ποσοστών ανάκτησης όταν συµβαίνουν χρεοκοπίες 

υποκείµενων τίτλων. 

 Ο ρόλος του διαχειριστή ενεργητικού ξεκινάει πριν εκδοθεί ένα CDO. Μερικούς 

µήνες πιο πριν, µια τράπεζα συχνά του παρέχει χρηµατοδότηση για να του δώσει τη 

δυνατότητα να αγοράσει κάποιους τίτλους µε πρόσθετες ασφάλειες που µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν στο επερχόµενο CDO. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως 

warehousing. Ακόµη και την ηµεροµηνία έκδοσης, ο διαχειριστής ενεργητικού µπορεί 

να µην έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του χαρτοφυλακίου. Η "περίοδος αγοράς" 

("ramp-up period") που ακολουθεί την έκδοση, κατά διάρκεια της οποίας οι υπόλοιποι 

τίτλοι αγοράζονται, µπορεί να διαρκέσει µερικούς µήνες. 

 Ωστόσο, ο ρόλος του συνεχίζεται ακόµη και όταν η "ramp-up period" τελειώσει, 

αν και είναι λιγότερο ενεργός. Κατά την "περίοδο επανεπένδυσης", η οποία εκτείνεται 

χρόνια µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του CDO, ο διαχειριστής είναι εξουσιοδοτηµένος 

να επανεπενδύσει βασικές προσόδους αγοράζοντας επιπλέον χρεόγραφα χρέους. Εντός 
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των περιορισµών που διευκρινίζονται στα έγγραφα συναλλαγής των CDOs, µπορεί να 

διενεργεί συναλλαγές για να διατηρήσει την πιστωτική ποιότητα του χαρτοφυλακίου. 

 Στην αγορά υπάρχουν περίπου 300 διαχειριστές ενεργητικού. Αυτοί αποκτούν 

χρήµατα βάση της κύριας αµοιβής, η οποία λαµβάνεται πριν οι επενδυτές του CDO 

πληρωθούν και δευτερεύουσες αν έχει κάνει οποιαδήποτε επένδυση σε µετοχές στο 

CDO. 

 Ο θεµατοφύλακας-διαχειριστής περιουσίας (trustee) κρατάει την κυριότητα των 

τίτλων του CDO για όφελος των επενδυτών. Επιτηρεί τη διακίνηση των χρηµάτων και 

ελέγχει τη συµµόρφωση µε τα έγγραφα της συµφωνίας. Παράγει και διανέµει εκθέσεις 

και πραγµατοποιεί διάφορα τεστ συµµόρφωσης που έχουν σχέση µε τη σύνθεση και τη 

ρευστότητα των χαρτοφυλακίων. Στην αγορά δραστηριοποιούνται λίγοι trustees και 

κάποιοι από αυτούς είναι η ATC Capital Markets, η Bank of New York Mellon, η  BNP 

Paribas Securities Services, η Citibank, η Deutsche Bank, το Equity Trust, η Intertrust 

Group,η HSBC, η LaSalle Bank, το Sanne Trust, η State Street Corporation, η US Bank 

και η Wells Fargo. 

 Ο ανάδοχος συχνά προσλαµβάνει µια λογιστική εταιρία για να εξακριβώσει 

κάποια χαρακτηριστικά, όπως την πιστοληπτική διαβάθµιση και το κουπόνι/spread 

κάθε πρόσθετης ασφάλειας (collateral security). Η εταιρία αυτή χρησιµοποιεί διάφορες 

πηγές για να το πραγµατοποιήσει αυτό και διενεργεί διάφορα τεστ για να διαπιστώσει 

αν το χαρτοφυλάκιο είναι συµµορφωµένο. Σε κάθε ηµεροµηνία πληρωµής, µπορεί να 

εργαστεί µαζί µε τον trustee για εξακριβώσουν τις διανοµές που είναι 

προγραµµατισµένες να γίνουν στους επενδυτές.  

Τέλος, οι δικηγόροι (attorneys) διαβεβαιώνουν τη συµµόρφωση µε τους νόµους 

και διαπραγµατεύονται και σχεδιάζουν τα έγγραφα των συναλλαγών. Επίσης, 

σχεδιάζουν και το ενηµερωτικό δελτίο (prospectus) που αποτελεί πρόσκληση για 

εγγραφή. Εκεί αναφέρονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες, οι προοπτικές για κέρδη, 

καθώς και στοιχεία για τη γενική οικονοµική κατάσταση της εκδότριας εταιρίας.  

 

 

3.3. Βασική ∆οµή ενός Cash Flow CDO 

 

Για το ρόλο του asset manager που είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση του χαρτοφυλακίου 

είπαµε στην προηγούµενη υποενότητα. Οι δανειακές υποχρεώσεις ενός CDO γενικά 

διαχωρίζονται σε διάφορες κλάσεις ή "τµήµατα" (tranches), καθεµία µε διαφορετικό 
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προφίλ κινδύνου, για να ταιριάζουν στις διαφορετικές προτιµήσεις των επενδυτών. 

Γενικά, αυτές κατηγοριοποιούνται σε: 

� senior tranches 

� mezzanine tranches 

� subordinate/equity tranche. 

            Μια βαθµονόµηση υπάρχει για όλες εκτός από την τελευταία κατηγορία. Τα 

senior tranches γενικά αξιολογούνται µε ΑΑΑ ή ΑΑ, ενώ τα mezzanine από Α ως Β. 

Από τη στιγµή που το subordinate/equity tranche λαµβάνει την υπολειµµατική ταµειακή 

ροή (residual cash flow), δεν υπάρχει βαθµονόµηση για αυτό. 

 Η ικανότητα ενός CDO να κάνει πληρωµές τόκων στα "τµήµατα" και να τα 

αποπληρώσει όταν αυτά λήξουν εξαρτάται από την απόδοση των υποκείµενων τίτλων. 

Τα έσοδα για να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις στα "τµήµατα" ενός CDO µπορεί να 

προέρχονται: α) από τις πληρωµές τοκοµεριδίων των υποκείµενων τίτλων, β) από τη 

λήξη τίτλων που υπάρχουν στο υποκείµενο "πακέτο" (underlying pool) και γ) από την 

πώληση υποκείµενων τίτλων.25  

Αυτά τα έσοδα χρησιµοποιούνται ως εξής: Πρώτα πληρώνεται ο trustee και 

κατόπιν λαµβάνει ο διαχειριστής ενεργητικού την αµοιβή του. Αφού πληρωθούν οι 

παραπάνω αµοιβές, τα senior tranches λαµβάνουν την πληρωµή του επιτοκίου τους. Σε 

αυτό το σηµείο, πριν πραγµατοποιηθούν και οι υπόλοιπες πληρωµές, θα πρέπει να 

διεξαχθούν τεστ συµµόρφωσης (compliance tests). Αν αυτά είναι θετικά, τότε το 

επιτόκιο πληρώνεται στα mezzanine tranches. Κατόπιν, θα πρέπει να διεξαχθεί εκ νέου 

έλεγχος. Αν τα τεστ είναι θετικά, τότε πληρώνεται και το subordinate/equity tranche. 

Αυτό το πρόγραµµα διανοµής που µόλις περιγράφηκε αποκαλείται συχνά ως waterfall. 

Τι συµβαίνει όµως στην περίπτωση που τα τεστ είναι αρνητικά; Τότε, ανάλογα  

µε τη δοµή του CDO και µε το πώς αυτά τα τεστ απέτυχαν, τα διαθέσιµα εισοδήµατα 

χρησιµοποιούνται είτε για να πληρώσουν το αρχικό κεφάλαιο του senior tranche είτε 

για να αγοραστούν περισσότεροι εµπράγµατοι τίτλοι. Αν τα senior tranches πληρωθούν 

πλήρως αλλά τα mezzanine τεστ συµµόρφωσης αποτύχουν, τότε τα υπόλοιπα έσοδα 

αφού πρώτα χρησιµοποιηθούν για να πληρωθούν τα επιτόκια στο mezzanine tranche θα 

κατευθυνθούν στην εξόφληση των mezzanine tranches. Μόνο όταν καλυφθούν οι 

οφειλές αυτών των δύο διατίθενται ροές και για το subordinate/equity tranche. Θα 

πρέπει, τέλος, να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια ζωής του CDO ο διαχειριστής του 

                                                           
25 Βέβαια, όπως αναφέρθηκε και στην αµέσως προηγούµενη υποενότητα, ο διαχειριστής ενεργητικού 
τίθεται κάτω από περιορισµούς για να προστατευτεί η πιστωτική ποιότητα του χαρτοφυλακίου. 
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χαρτοφυλακίου θα εκδώσει µια περιοδική έκθεση µε λεπτοµέρειες του "πακέτου" 

πρόσθετων διασφαλίσεων. Μέσα σε αυτή φαίνονται και τα αποτελέσµατα των τεστ.  

 

 

3.4. Τα CDOs και  το Κίνητρο του Εγγυητή-Εκδότη (Sponsor) 

 

Όπως είχε προαναφερθεί και στην υποενότητα 3.1., το κίνητρο για τον εγγυητή-εκδότη 

(sponsor) µπορεί να είναι είτε ο Ισολογισµός (balance sheet) είτε η εξισορροπητική 

κερδοσκοπία (arbitrage). Με βάση αυτό, τα cash flow CDOs µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν. Έτσι, σε ένα balance sheet CDO, το κίνητρο είναι να µετακινηθούν 

τίτλοι από τον Ισολογισµό. Σε ένα arbitrage CDO, τα κίνητρα για τον εγγυητή-εκδότη 

(sponsor) είναι είτε α) να κερδίσει µια αµοιβή για τη διοίκηση του υποκείµενου 

"πακέτου" τίτλων των CDOs είτε β) να "αιχµαλωτίσει" µια αποδοσιακή διαφορά 

(spread) ανάµεσα στην απόδοση που λαµβάνει πάνω στην πρόσθετη ασφάλεια και στο 

κόστος δανεισµού κεφαλαίων για να αγοράσει την πρόσθετη ασφάλεια. Ας δούµε τώρα 

αυτές τις κατηγορίες ξεχωριστά. 

Balance sheet CDOs 

 Τα cash flow CDOs είναι παρόµοια µε άλλες διασφαλισµένες τιτλοποιήσεις που 

χρησιµοποιούν φορείς ειδικού σκοπού (special purpose vehicles). Τα οµόλογα ή τα 

δάνεια τοποθετούνται µαζί και οι ταµειακές ροές από αυτούς τους τίτλους 

χρησιµοποιούνται για να χρηµατοδοτήσουν τις υποχρεώσεις του CDO. Καθώς οι 

υποκείµενοι τίτλοι πωλούνται στο φορέα ειδικού σκοπού, αποµακρύνονται από τον 

Ισολογισµό. Έτσι, ο πιστωτικός κίνδυνος που σχετίζεται µε αυτούς µεταφέρεται στους 

κατόχους του CDO. 

 Οι τράπεζες και άλλοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί είναι οι κύριοι εκδότες 

των balance sheet CDOs. Σύµφωνα µε τους Fabozzi, Henry και Choudhry (2006) τα 

κίνητρά τους είναι: 

� να πετύχουν τους ρυθµιστικούς στόχους (π.χ. αυτούς που προβλέπονται από τη 

Βασιλεία) 

� να αυξήσουν την απόδοση κεφαλαίου (return on capital) µέσω της 

αποµάκρυνσης των χαµηλής απόδοσης τίτλων από τον Ισολογισµό 

� να διασφαλίσουν εναλλακτικές και/ή φθηνότερες πηγές χρηµατοδότησης 

� να απελευθερώσουν τη δυνατότητα δανεισµού. 
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Οι επενδυτές συχνά προσελκύονται από τα balance sheet CDOs επειδή σε 

αρκετές περιπτώσεις προσφέρουν µεγαλύτερη απόδοση για το ίδιο επίπεδο κινδύνου. 

Θα πρέπει, τέλος, να σηµειωθεί ότι το "πακέτο" τίτλων σε ένα balance sheet CDO είναι 

στατικό και εποµένως στην ουσία δε διευθύνεται ενεργά από το διαχειριστή 

ενεργητικού. 

Arbitrage CDOs 

 Ένα cash flow arbitrage CDO έχει αρκετές οµοιότητες µε ένα balance sheet 

CDO. Η προτεραιότητα των πληρωµών είναι η ίδια µε αυτήν που προαναφέρθηκε σε 

προηγούµενη υποενότητα. Το κλειδί για το αν είναι οικονοµικά εφικτό να δηµιουργηθεί 

ένα arbitrage CDO είναι το αν µια δοµή µπορεί να προσφέρει ανταγωνιστική απόδοση 

στο equity tranche. 

 Για να γίνει κατανοητό το πώς το equity tranche παράγει ταµειακές ροές θα 

δοθεί το ακόλουθο παράδειγµα. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε µια βασική δοµή CDO 80 

εκατοµµυρίων ευρώ µε τα κάτωθι στοιχεία: 

Πίνακας 10: Στοιχεία παραδείγµατος ενός arbitrage CDO 

Tranche Ονοµαστική 
αξία 

Τύπος τοκοµεριδίου Επιτόκιο τοκοµεριδίου 

Senior 64.000.000€ Κυµαινόµενο LIBOR+60 µονάδες βάσης 
Mezzanine   8.000.000€           Σταθερό Επιτόκιο 10ετούς 

γερµανικού οµολόγου +150 
µονάδες βάσης 

Equity   8.000.000€ - - 
 

Ας υποθέσουµε ότι οι διασφαλίσεις αποτελούνται από οµόλογα υψηλής απόδοσης τα 

οποία όλα λήγουν σε 10 χρόνια και το τοκοµερίδιο για το καθένα από αυτά είναι το 

επιτόκιο του δεκαετούς γερµανικού οµολόγου συν 350 µονάδες βάσης. Το CDO 

εισέρχεται σε µια συµφωνία ανταλλαγής επιτοκίου (interest rate swap) µε άλλον 

αντισυµβαλλόµενο για το ονοµατικό αρχικό ποσό των 64.000.000€ για το οποίο το 

CDO συµφωνεί να πραγµατοποιήσει τα ακόλουθα: 

- να πληρώσει ένα σταθερό επιτόκιο ίσο µε το επιτόκιο του δεκαετούς γερµανικού 

οµολόγου συν 100 µονάδες βάσης 

- να λάβει LIBOR. 

            Ας υποθέσουµε ότι το επιτόκιο του δεκαετούς γερµανικού οµολόγου τη στιγµή 

που εκδίδεται το CDO είναι 3%. Τώρα, µπορούµε να υπολογίσουµε τις ταµειακές ροές 

για κάθε χρόνο. Τα οµόλογα υψηλής απόδοσης θα αποφέρουν: 

Τοκοµερίδια οµολόγων υψηλής απόδοσης = 80.000.000*6,5%= 5.200.000€ 
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Κατόπιν, συνεχίζουµε µε τα τοκοµερίδια τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν στα senior 

και mezzanine tranches: 

Τοκοµερίδια στο senior tranche= 64.000.000* (LIBOR+60 µονάδες βάσης) 

Τοκοµερίδια στο mezzanine tranche= 8.000.000*4,5%= 360.000€. 

 Αφού υπολογίστηκαν τα παραπάνω προχωράµε στη συµφωνία ανταλλαγής 

επιτοκίου. Με βάση αυτή ο διαχειριστής του CDO θα καταβάλλει 3+1=4% στον 

αντισυµβαλλόµενό του και θα εισπράττει LIBOR. Στο παράδειγµά µας το ονοµατικό 

αρχικό ποσό του swap είναι 64.000.000€ όσο είναι και το αντίστοιχο του senior 

tranche. Έτσι έχουµε: 

Πληρωµή στον αντισυµβαλλόµενο του swap= 64.000.000*4%= 2.560.000€ 

Είσπραξη από τον αντισυµβαλλόµενο του swap= 64.000.000*LIBOR. 

 Τώρα µπορούµε να τα τοποθετήσουµε όλα µαζί. Καταρχήν, ας υπολογίσουµε τα 

έσοδα που εισέρχονται στο CDO: 

Τοκοµερίδια οµολόγων υψηλής απόδοσης          =   5.200.000€ 

Είσπραξη από τον αντισυµβαλλόµενο του swap = 64.000.000*LIBOR 

Συνολικά έσοδα                                                   =   5.200.000€+ [64.000.000*LIBOR] 

 

Οι πληρωµές που θα πρέπει να γίνουν στο senior και στο mezzanine tranche και στον 

αντισυµβαλλόµενο του swap είναι:  

Τοκοµερίδια στο senior tranche                       = 64.000.000* (LIBOR+60 µον. βάσης) 

Τοκοµερίδια στο mezzanine tranche                =     360.000€ 

Πληρωµή στον αντισυµβαλλόµενο του swap  =   2.560.000€ 

Συνολικές πληρωµές                                       =   2.920.000€+[64.000.000* (LIBOR+60           

µον. βάσης)] 

Εποµένως, έχουµε: 

  Συνολικά έσοδα          =   5.200.000€+ [64.000.000*LIBOR] 

- Συνολικές πληρωµές  =   2.920.000€+ [64.000.000* (LIBOR+60  µον. βάσης)] 

Καθαρά έσοδα              =   2.280.000€- [64.000.000*60 µον. βάσης)] 

 

 Οι 60 µονάδες βάσης στο ποσό των 64.000.000€ αντιστοιχούν σε 384.000€ και 

εποµένως τα καθαρά έσοδα του CDO από τους τόκους είναι 2.280.000-384.000 = 

1.896.000€. Από αυτό το ποσό, διάφορες αµοιβές θα πρέπει να πληρωθούν. Το 

υπόλοιπο ποσό θα είναι διαθέσιµο για το equity tranche. Ας υποθέσουµε ότι αυτές οι 

αµοιβές ανέρχονται στο ποσό των 500.000€ και έτσι η ταµειακή ροή που είναι 

διαθέσιµη για το equity tranche είναι 1.396.000€. Από τη στιγµή που αυτό έχει 
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ονοµαστική αξία 8.000.000€ και υποθέσουµε ότι έχει διατεθεί στο άρτιο, τότε η 

προσδοκώµενη απόδοσή του είναι 17,45%.  

 Πριν κλείσουµε αυτήν την υποενότητα, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στο 

παραπάνω παράδειγµα έγιναν ορισµένες υποθέσεις που το απλοποίησαν. Καταρχήν, 

υποθέσαµε ότι δεν υπάρχουν χρεοκοπίες και ότι οι τίτλοι που αγοράστηκαν από το 

διαχειριστή του CDO δεν µπορούν να ανακληθούν. Επιπλέον, µετά από κάποια περίοδο 

το CDO θα πρέπει να αρχίσει να αποπληρώνει το αρχικό κεφάλαιο στο senior και στο 

mezzanine tranche. Εποµένως, η συµφωνία ανταλλαγής επιτοκίου θα πρέπει αυτό να το 

λάβει υπόψη της. 
 

 

3.5. Συνθετικά (Synthetic) CDOs 

3.5.1. Τι είναι τα Synthetic CDOs και ποια είναι η Γενική ∆οµή τους; 

 

Τα synthetic CDOs αναπτύχθηκαν µερικά χρόνια µετά την έκδοση του πρώτου CDO, 

ως µια λογική επέκταση αυτής της κατηγορίας τίτλων. Αυτά αποκαλούνται έτσι επειδή 

η µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται "συνθετικά", µέσω ενός 

πιστωτικού παραγώγου παρά µε µια αληθινή πώληση σε ένα φορέα/εταιρία ειδικού 

σκοπού. Εποµένως, σε ένα synthetic CDO ο πιστωτικός κίνδυνος των υποκείµενων 

τίτλων µεταφέρεται σε µια εταιρία ειδικού σκοπού χρησιµοποιώντας ανταλλαγές 

συνολικής απόδοσης (total return swaps) και/ή συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου 

αθέτησης (credit default swaps). Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι υποκείµενοι 

τίτλοι δε µεταφέρονται νοµικά στην εταιρία ειδικού σκοπού, αλλά παραµένουν στον 

Ισολογισµό του εκδότη. Χρησιµοποιώντας το, ο εκδότης µπορεί να επιτύχει το ύψος και 

τη σύνθεση του εποπτικού κεφαλαίου (regulatory capital) και να διαχειριστεί τον 

πιστωτικό κίνδυνο στον Ισολογισµό του, χωρίς  όµως να λάβει κάποια χρηµατοδότηση. 

Αυτό συµβαίνει επειδή οι οντότητες αναφοράς που προστατεύονται από συµβόλαια 

πιστωτικών παραγώγων θα είναι, σύµφωνα µε τους κανόνες της Βασιλείας, υποκείµενες 

σε µικρότερο ύψος εποπτικού κεφαλαίου. 

 Τα πιο συνηθισµένα πιστωτικά συµβόλαια που χρησιµοποιούνται είναι τα CDS, 

ενώ ένα τµήµα του πιστωτικού κινδύνου µπορεί να πωληθεί σε χρεόγραφα συνδεδεµένα 

µε πιστωτικό γεγονός (credit-linked notes). Γενικά, το µεγαλύτερο τµήµα του 

πιστωτικού κινδύνου µεταφέρεται µέσω ενός super-senior CDS26, το οποίο 

                                                           
26 Είχαµε δει σε προηγούµενους διαχωρισµούς τις κατηγορίες senior, mezzanine και subordinate/equity. 
Η super-senior δίνει ειδικά δικαιώµατα σε σχέση µε τις άλλες. 
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συναλλάσσεται µε έναν αντισυµβαλλόµενο του swap. Συνήθως πωλείται σε 

ασφαλιστικές εταιρίες που ασχολούνται αποκλειστικά µε την ασφάλιση πιστωτικών 

κινδύνων (monoline insurance companies) µε σηµαντικά χαµηλότερο spread σε σχέση 

αυτό του senior tranche ενός cash flow CDO, που είναι διαβαθµισµένο µε ΑΑΑ. Αυτό 

είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο ελκύει τους εκδότες να πραγµατοποιήσουν µια 

συνθετική συναλλαγή. Ο πιστωτικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου των τίτλων, που 

είναι γνωστός ως χαρτοφυλάκιο αναφοράς (reference portfolio), µεταφέρεται άµεσα ή 

µε ένα µέσο ειδικού σκοπού, µέσω των πιστωτικών παραγώγων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Πάντως οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται µε mezzanine notes τα οποία 

πωλούνται σε έναν ευρύτερο αριθµό επενδυτών και τα έσοδα επενδύονται σε 

διασφαλίσεις χωρίς κίνδυνο π.χ. σε οµόλογα υψηλής ποιότητας. Τα περισσότερα junior 

notes27 µπορεί να διατηρηθούν από τον εκδότη. 

 Μια γενική δοµή ενός synthetic CDO αναπαριστάται στο Σχήµα 10. 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 10: Μια γενική δοµή ενός synthetic CDO    Fabozzi, Henry και Choudhry (2006) και Banks(2007) 

Από τη γενική δοµή που παρατηρήσαµε παραπάνω, ο πιστωτικός κίνδυνος των 

οντοτήτων αναφοράς µεταφέρεται στο φορέα ειδικού σκοπού και τελικά στους 

                                                                                                                                                                          

 
27 Πρόκειται για νεότερες εκδόσεις χρεογράφων τα οποία συµµετέχουν στην περιουσία και τα κέρδη του 
εκδότη σε δεύτερη προτεραιότητα ικανοποίησης, δηλαδή µετά των άλλων δικαιούχων που προηγούνται 
σε προτεραιότητα.   
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επενδυτές µέσω CDS και credit-linked notes. Σε µια συµφωνία default swap28 η 

µεταφορά του πιστωτικού κινδύνου γίνεται µε αντάλλαγµα ένα premium29 το οποίο 

πληρώνει ο εκδότης στους επενδυτές. Η νοµισµατική κυκλοφορία (note issue) 

επενδύεται σε οµόλογα υψηλής απόδοσης (δηλαδή risk-free) όπως προαναφέρθηκε 

στην προηγούµενη παράγραφο. Αν δε δηµιουργηθεί ένα "πακέτο" διασφαλίσεων θα 

υπάρχει κίνδυνος µια υποτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας του εγγυητή-εκδότη 

(sponsor) να οδηγήσει σε µια υποτίµηση και τους εκδιδόµενους τίτλους. Οι επενδυτές 

απ' ότι είδαµε εκτίθενται οι ίδιοι στον πιστωτικό κίνδυνο των οντοτήτων αναφοράς και 

αν δεν υπάρξουν πιστωτικά γεγονότα θα κερδίσουν τουλάχιστον το premium (µαζί µε 

το αρχικό κεφάλαιο βέβαια). Αν χρησιµοποιηθούν credit-linked notes θα κερδίσουν 

αυξανόµενες αποδόσεις που θα βασίζονται στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς. Σε αντίθετη 

περίπτωση, θα καταβάλλουν την ονοµαστική αξία των τίτλων, ενώ τα credit-linked 

notes θα λάβουν µειωµένη απόδοση. Με τα τελευταία θα ασχοληθούµε εκτενέστερα 

στο επόµενο κεφάλαιο.  

 

 

3.5.2. Παραλλαγές των Synthetic CDOs 

 

Όπως είχαµε δει και στο Σχήµα 8 τα synthetic CDOs µπορούν να είναι fully funded, 

partially funded και unfunded. Ένα fully funded CDO έχει µια δοµή όπου ο πιστωτικός 

κίνδυνος του χαρτοφυλακίου µεταφέρεται στο φορέα/εταιρία ειδικού σκοπού µέσω 

ενός CDS. Ο εκδότης εισέρχεται στο CDS µε την εταιρία ειδικού σκοπού, η οποία 

εκδίδει credit-linked notes ίσα µε την αξία των τίτλων των οποίων ο κίνδυνος έχει 

µεταφερθεί. Τα έσοδα της έκδοσης επενδύονται σε οµόλογα υψηλής ποιότητας. Αν 

υπάρξει χρεοκοπία ενός ή περισσοτέρων υποκείµενων τίτλων, το απαιτούµενο ποσό 

των διασφαλίσεων πουλιέται και τα έσοδα των πωλήσεων πηγαίνουν στον εκδότη για 

αποζηµίωση των απωλειών. Το premium που πληρώνεται στο CDS θα πρέπει να είναι 

τόσο υψηλό ώστε να καλύπτει τη διαφορά στην απόδοση του "πακέτου" τίτλων και των 

τίτλων του CDO που εκδίδονται από την εταιρία ειδικού σκοπού. 

 Τα fully funded CDOs είναι γενικά ασυνήθιστα και στα partially funded ο 

εκδότης εισέρχεται σε δύο CDS. Το πρώτο swap µε µια εταιρία ειδικού σκοπού παρέχει 

προστασία για τις απώλειες µέχρι ενός ορισµένου ποσού του "πακέτου" αναφοράς, ενώ 
                                                           
28 Παράγωγο προϊόν που καλύπτει το δανειστή (τράπεζα κτλ.) σε περίπτωση µη εξόφλησης από τον 
οφειλέτη. 
29 Στη συγκεκριµένη περίπτωση το premium αντιπροσωπεύει ένα ασφάλιστρο. Έτσι είναι το ποσό που 
καταβάλλει ο ασφαλισµένος (ο εκδότης) σε αντάλλαγµα για τη µεταφορά πιστωτικού κινδύνου. 
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το δεύτερο δηµιουργείται µε µια τράπεζα που ανήκει στον Οργανισµό Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD-Organization for Economic Cooperation and 

Development) ή µε µια ασφαλιστική εταιρία. Ένα από τα πλεονεκτήµατα του partially 

funded CDO είναι ότι ο εκδότης θα πληρώσει µικρότερο premium στους επενδυτές σε 

σχέση µε το fully funded. 

 Τα unfunded CDOs χρησιµοποιούν µόνο πιστωτικά παράγωγα στη δοµή τους. 

Τα swaps αξιολογούνται µε τον ίδιο τρόπο µε τις εκδόσεις του CDO και συχνά υπάρχει 

ένα equity tranche που διατηρείται από τον εκδότη. Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς 

αποτελείται και εδώ από εµπορικά δάνεια σταθµισµένα ανάλογα µε τον κίνδυνο. Η 

πιστοληπτική διαβάθµιση των swap tranches βασίζεται στη διαβάθµιση των 

υποκείµενων τίτλων, όπως επίσης και από τη διασπορά και τη συσχέτιση (correlation) 

των αποδόσεων. Εκτός από το equity tranche, θα υπάρχουν περισσότερα junior 

tranches, ένα ή περισσότερα senior και ένα super-senior tranche. Τα senior tranches 

συνήθως πωλούνται σε τράπεζες πιστοληπτικά διαβαθµισµένες µε ΑΑΑ και τα junior 

σε µια OECD τράπεζα. 

 Σύµφωνα µε τον Banks (2007) υπάρχουν τρεις κύριες παραλλαγές των synthetic 

CDOs. Τα single-tranche CDOs, τα CDS index tranches και τα CDOs-squared. Από 

αυτά θα δούµε σε αυτή την υποενότητα τα πρώτα και τα τελευταία καθώς είχαµε 

εξετάσει αρκετά τα CDS επί των δεικτών στην υποενότητα 2.4. 

Τα single-tranche CDOs  

Είναι γνωστό ότι τα synthetic CDOs δηµιουργήθηκαν και παρέχουν ευελιξία, 

ώστε διάφοροι τύποι τους να καλύπτουν τις ανάγκες των επενδυτών και των εκδοτών. 

Έτσι, τα single-tranche CDOs, δηµιουργήθηκαν τόσο σε απλή όσο και σε συνθετική 

µορφή για να για να "κατασκευάσουν" ατοµικά tranches σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

του επενδυτή. Περιλαµβάνουν ένα τµήµα της κατανοµής ζηµιών (loss distribution) και 

είναι φτιαγµένα στις συγκεκριµένες απαιτήσεις του επενδυτή. Αυτές µπορεί να 

περιλαµβάνουν: 

� το µέγεθος του χαρτοφυλακίου και την κατηγορία τίτλων (asset class) 

� τη διαφοροποίηση και τη διαβάθµιση του χαρτοφυλακίου 

� τη συγκέντρωση του χαρτοφυλακίου και τη γεωγραφική και κλαδική 

διαφοροποίηση 

� τους όρους της επένδυσης ως τη λήξη 

� το αν το χαρτοφυλάκιο θα είναι δυναµικό ή στατικό. 
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Μέσω της δοµής του single-tranche, η τράπεζα εγγυητής-εκδότης (sponsor) ουσιαστικά 

είτε αγοράζει ένα τµήµα πιστωτικής προστασίας, η οποία της δίνει έτσι τη δυνατότητα 

να αντισταθµίσει θέσεις στο χαρτοφυλάκιό της, είτε να "νοµισµατοποιήσει" αξία 

πουλώντας προστασία. 

 Ας δούµε τώρα ένα παράδειγµα για να δούµε πώς λειτουργεί ένα single-tranche 

CDO στην πράξη. Ας υποθέσουµε, ότι µια τράπεζα, για λογαριασµό ενός πελάτη της, 

δηµιουργεί ένα 20 εκατοµµυρίων ευρώ mezzanine tranche που βασίζεται σε ένα 

χαρτοφυλάκιο 800 εκατοµµυρίων που αποτελείται από 100 οντότητες CDS (από 8 

εκατοµµύρια ευρώ η καθεµία). Το tranche µπορεί να τίθεται σε ισχύ σε επίπεδο 

απωλειών 6% και να αποσυνδέεται (ή τίθεται ένα cap out, δηλαδή ένα ανώτατο όριο) 

στο 9%. Αυτό σηµαίνει ότι ο επενδυτής καταγράφει απώλειες 20 εκατοµµυρίων όταν το 

ύψος των απωλειών φτάσει στα 48 εκατοµµύρια ευρώ (800.000.000*0,06). Αν 

υποθέσουµε για ευκολία ότι το ποσοστό ανάκτησης είναι 0%, ο επενδυτής δε θα 

καταγράψει απώλειες µέχρι η έβδοµη οντότητα χρεοκοπήσει. Μετά θα υφίσταται 

απώλειες µέχρι να φτάσει το ύψος του ανώτατου ορίου-cap που ορίσαµε. Για τη 

συµµετοχή του στην ανάληψη πιστωτικού κινδύνου, ο επενδυτής θα λαµβάνει µια 

απόδοση, π.χ. LIBOR+ 180 µονάδες βάσης. 

Τα CDOs-squared 

Ένα CDO-squared, όπως και το όνοµά του φανερώνει, είναι ένα CDO του CDO 

ή µια επανασυσκευασία των άλλων single-tranche CDOs. Αυτό χαρακτηρίζεται από ένα 

"µητρικό" tranche και από µια σειρά από "παιδιά" tranches. Όπως άλλα single-tranches 

CDOs, κάθε "παιδί" τµήµα έχει ένα σηµείο που να τίθεται σε ισχύ και ένα σηµείο όπου 

να  αποσυνδέεται (attachment and detachment point). Για παράδειγµα, 6-9%, όπως 

είχαµε δει πριν στο παράδειγµα του single-tranche. Το ίδιο, όµως, συµβαίνει και µε το 

"µητρικό" τµήµα, όπου κι εκεί τίθενται όρια τα οποία είναι συνήθως µεγαλύτερα σε 

ποσοστό. Εποµένως, ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς των 800 εκατοµµυρίων που 

αποτελείται από 100 πιστώσεις (από 8 εκατοµµύρια ευρώ η καθεµία), µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για οχτώ "παιδικά" tranches των 6-9% (µε ύψος απωλειών δηλαδή 48 

εκατοµµύρια ευρώ), δηλαδή συνολικά 384 εκατοµµύρια ευρώ. Το "µητρικό", µε τη 

σειρά του θα αντιµετωπίσει µια απώλεια (αν τα σηµεία είναι 8-16%) στα 30,72 

εκατοµµύρια ευρώ (είναι το 8% των 384 εκατοµµυρίων). Θα πρέπει, τέλος, να 

σηµειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις, οι ρυθµιστές/συντονιστές (arrangers), δηλαδή 

εκείνοι που σχηµατίζουν τη δοµή, τµηµατοποιούν τις υποχρεώσεις και εµπορεύονται τα 

επιµέρους τµήµατα, δεν πουλάνε τα "παιδιά" tranches σε εξωτερικούς επενδυτές. 

Μπορεί απλά να τα χρησιµοποιήσουν ως συστατικά εσωτερικών συναλλαγών. 
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3.5.3. Παράγοντες που θα Πρέπει να Λάβουν Υπόψη τους οι Επενδυτές 

στην Ανάλυση του CDO 

 

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 

οι επενδυτές όταν αναλύουν synthetic CDO tranches. Αυτοί είναι: 

� οι πιθανότητες αθέτησης υποχρεώσεων και το σωρευτικό τους επίπεδο 

� η συσχέτιση (correlation) των αθετήσεων των υποχρεώσεων  

� τα ποσοστά ανάκτησης (recovery rates) 

� οι διαφορές απόδοσης (yield spreads) του CDO. 

Τώρα θα εξετάσουµε τον κάθε παράγοντα ξεχωριστά. 

 Οι πιθανότητες αθέτησης υποχρεώσεων και το σωρευτικό τους επίπεδο 

 Το ύψος των πιθανοτήτων αθέτησης υποχρεώσεων διαφέρει σε κάθε 

συναλλαγή. Οι οίκοι αξιολόγησης και άλλοι αναλυτές θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν 

έναν αριθµό µεθόδων για να τις υπολογίσουν χρησιµοποιώντας µεµονωµένες 

πιστοληπτικές αξιολογήσεις των οντοτήτων αναφοράς και ιστορικά στοιχεία. Καθώς 

υπάρχουν 100 ή και περισσότερες οντότητες αναφοράς στο "πακέτο" διασφαλίσεων 

ενός CDO, µια συνηθισµένη προσέγγιση είναι να χρησιµοποιείται ο µέσος όρος του 

χαρτοφυλακίου αναφοράς. 

 Η συσχέτιση (correlation) των αθετήσεων των υποχρεώσεων 

 Η συσχέτιση ανάµεσα στους τίτλους ενός χαρτοφυλακίου αναφοράς ενός CDO 

είναι πολύ σηµαντική στην ανάλυση απόδοσης οποιουδήποτε CDO. Έτσι, θα πρέπει να 

εξεταστεί η συσχέτιση ανάµεσα στις πιθανότητες αθέτησης υποχρεώσεων, ανάµεσα 

στις χρονικές στιγµές των αθετήσεων και ανάµεσα στα spreads. Επιπλέον, θα πρέπει να 

εντοπιστούν και οι τίτλοι που δε σχετίζονται µε άλλους για να υπολογιστεί και σε 

αυτούς η πιθανότητα χρεοκοπίας. 

Τα ποσοστά ανάκτησης (recovery rates) 

 Τα ποσοστά ανάκτησης διαφέρουν από εκδόσεις σε εκδόσεις. Οι οίκοι 

αξιολόγησης δηµοσιεύουν στοιχεία σχετικά µε τις µέσες τιµές όλων των 

"χρεοκοπηµένων" οµολόγων και γενικά οι αναλυτές θα πρέπει να κατασκευάσουν µια 

βάση δεδοµένων των ποσοστών ανάκτησης ανά κλάδο και ανά πιστοληπτική 

διαβάθµιση. Αυτή θα χρησιµοποιηθεί στη µοντελοποίηση των αναµενόµενων 

ποσοστών ανάκτησης των τίτλων του "πακέτου" διασφαλίσεων. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι για τα synthetic CDOs που καλύπτουν τους υποκείµενους τίτλους τους µε 

CDS, δε χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ο συγκεκριµένος παράγοντας. 
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 Στη µοντελοποίηση που αναφέρθηκε πριν οι αναλυτές δηµιουργούν σενάρια για 

την αθέτηση υποχρεώσεων και την αναµενόµενη απόδοση. Μπορεί να 

µοντελοποιηθούν ο αριθµός των χρεοκοπιών ως τη λήξη και η χρονική στιγµή που 

αυτές συµβαίνουν. Βέβαια, το πραγµατικό ποσοστό ανάκτησης µπορεί να διαφέρει 

αρκετά από το εκτιµώµενο και αυτό εξαρτάται σηµαντικά από το µακροοικονοµικό 

περιβάλλον. 

Οι διαφορές απόδοσης (yield spreads) του CDO 

 Οι διαχειριστές κεφαλαίων σκέφτονται να επενδύσουν στα synthetic CDOs, και 

γενικά σε CDOs, επειδή αντιπροσωπεύουν µια επέκταση στις χρηµατιστηριακές αγορές 

τίτλων σταθερού εισοδήµατος (fixed income markets) µε αποδόσεις που είναι 

συγκρίσιµες. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούµε ότι µπορούν να δώσουν και κάποιες 

επενδυτικές δυνατότητες που δε θα ήταν αλλιώς εφικτές. Για παράδειγµα, η ανάληψη 

κινδύνων πιστώσεων σε τίτλους µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων που 

βασίζονται στην τραπεζική χρηµατοδότηση. Έτσι, µπορεί εξαιτίας της ενίσχυσης πίστης 

(credit enhancement30) ένα CDO να έχει καλύτερο προφίλ κινδύνου-απόδοσης από ότι 

τα παραδοσιακά χρεόγραφα. Στα cash και synthetic CDOs, οι εκδόσεις είναι συχνά 

bullet bonds31 και αυτές µπορεί να ταιριάζουν καλύτερα σε πιο µακροπρόθεσµους 

επενδυτές. 

 

 

3.5.4. Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα των Synthetic CDOs έναντι 

των Cash CDOs 

 

Όµως ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των synthetic CDOs που εκπληρώνουν τις ειδικές 

ανάγκες των συµµετεχόντων; Σύµφωνα µε τους Fabozzi, Henry και Choudhry (2006) 

αυτά είναι: 

• Μια σύνθετη συναλλαγή µπορεί θεωρητικά, να τοποθετηθεί στην αγορά 

γρηγορότερα απ' ότι µια συναλλαγή cash CDO. Ο χρόνος από την έναρξη ως το 

κλείσιµο µπορεί να είναι µέχρι τέσσερις εβδοµάδες, µε το µέσο "εκτελεστικό" 

                                                           
30 Αντιπροσωπεύει τη βελτίωση της φερεγγυότητας εκδότη οµολογιακού δανείου είτε µε την προσθήκη 
της φερεγγυότητας και της εγγύησης τρίτου, είτε µε επαύξηση από τον ίδιο τον εκδότη των 
διασφαλίσεων του δανείου.  
 
31 Στην Ευρωαγορά, οµόλογο το οποίο δεν µπορεί να εξαγοραστεί πριν από την καθορισθείσα 
ηµεροµηνία. 
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χρόνο να είναι από έξι ως οκτώ εβδοµάδες σε σύγκριση µε τους τρεις ως 

τέσσερις µήνες που απαιτούνται στην άλλου τύπου συναλλαγή. 

• ∆εν υπάρχει απαίτηση να χρηµατοδοτηθεί το "τµήµα" super-senior. 

• Τα κόστη συναλλαγής µπορεί να είναι χαµηλότερα αφού δεν υπάρχει η ανάγκη 

να δηµιουργηθεί µια εταιρία ειδικού σκοπού. 

• Οι τραπεζικές σχέσεις µπορούν να διατηρηθούν µε πελάτες των οποίων τα 

δάνεια δε χρειάζεται να πωληθούν εκτός του Ισολογισµού της τράπεζας (αυτό 

ισχύει αν ο sponsor είναι τράπεζα). 

• Το εύρος των οντοτήτων αναφοράς που µπορεί να διασφαλιστούν είναι 

µεγαλύτερο. 

• Η χρήση των πιστωτικών παραγώγων παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία στην 

παροχή λύσεων δηµιουργηµένων ειδικά για συγκεκριµένες (tailor-made 

solutions) απαιτήσεις πιστωτικού κινδύνου. 

• Το κόστος της αγοράς προστασίας είναι συχνά χαµηλότερο.  

Ωστόσο υπάρχουν και κάποια σηµεία όπου µια συναλλαγή cash CDO υπερτερεί 

έναντι µιας σύνθετης συναλλαγής. Έτσι τα πλεονεκτήµατα της πρώτης είναι: 

� ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις (το 20% της οντότητας σταθµισµένης ανάλογα µε 

τους κινδύνους32) για µια τράπεζα που ανήκει στον Οργανισµό Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ώστε να λειτουργήσει ως 

αντισυµβαλλόµενος του swap. 

� Έχει µεγαλύτερη ενδεχόµενη βάση πελατών, καθώς ο αριθµός των 

αντισυµβαλλόµενων είναι πιο πιθανό να είναι µεγαλύτερος. 

� Έχει µικρότερο βαθµό ανάληψης κινδύνου ο αντισυµβαλλόµενος στην 

εκδιδόµενη οντότητα. Σε µια σύνθετη συναλλαγή η αθέτηση των υποχρεώσεων 

ενός αντισυµβαλλοµένου του swap θα σήµαινε κατά πάσα πιθανότητα 

σταµάτηµα  των πληρωµών premium, καταβολή της πληρωµής που προβλέπεται 

σε περίπτωση εµφάνισης πιστωτικού γεγονότος και τερµατισµό του CDS. 

Τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη του ένας 

επενδυτής. Σε συνεργασία µε επενδυτικούς συµβούλους και ανάλογα µε τις ανάγκες 

του θα πρέπει να διαλέξει εκείνη τη συναλλαγή που του ταιριάζει περισσότερο. 

 
                                                           
32 Αυτό ίσχυε σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Βασιλείας I. Κάτω από αυτούς της Βασιλείας ΙΙ, θα 
απαιτηθεί αξιολόγηση ΑΑ ή καλύτερη, αλλιώς το 20% θα πρέπει να αυξηθεί και µπορεί σε κάποιες 
περιπτώσεις να φτάσει και το 50% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΟΜΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (STRUCTURED BONDS) 

 

 

4.1. Εισαγωγή-Ορισµός 

 

Πριν οριστεί η έννοια του δοµηµένου ή του συνθετικού οµολόγου καλό είναι να 

δώσουµε έναν γενικότερο για το οµόλογο. Σύµφωνα µε τους Λαζαρίδη και 

Παπαδόπουλο (2006), οµόλογο είναι ένα χρεόγραφο που αντιπροσωπεύει χρηµατικό 

ποσό που χορηγήθηκε ως δάνειο από τον κάτοχο του οµολόγου στον εκδότη του, υπό 

τους όρους που αναγράφονται πάνω σε αυτό. Υπό την αντίστροφη οπτική γωνία, το 

οµόλογο ενσωµατώνει έντοκη απαίτηση του κατόχου του κατά του εκδότη. Είναι 

βασικό εργαλείο, εποµένως, µακροχρόνιας χρηµατοδότησης τόσο για τις επιχειρήσεις 

όσο και για τα κράτη. Σύµφωνα µε τον Banks (2007), ένα δοµηµένο οµόλογο είναι ένα 

απλό οµόλογο το οποίο έχει συνδυαστεί, µέσα από κάποιο µηχανισµό, µε κάποια άλλα 

χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν µεταβληθεί 

αµετάκλητα οι χρηµατικές ροές και/ή ο κίνδυνος. Μπορεί, επίσης, να προκύψει από το 

άνοιγµα µιας θέσης σε παράγωγα προϊόντα, η οποία έχει χρηµατικές ροές και προφίλ 

κινδύνου αντίστοιχο µε ενός οµολόγου.   

 Εποµένως, σε ένα δοµηµένο οµόλογο περιέχονται δύο τµήµατα που 

συνδυάζονται. Το ένα περιλαµβάνει ένα απλό οµόλογο του εκδότη και το δεύτερο 

κάποιο παράγωγο προϊόν ή κάποιο χαρτοφυλάκιο. Στην πράξη, βέβαια, αποτελούν µια 

οντότητα που είναι δύσκολο να διαχωριστεί. Για παράδειγµα, σε περίπτωση που οι 

καταβολές των τόκων εξαρτώνται από την πορεία κάποιου παραγώγου δεν είναι δυνατή 

η διάσπαση στα συστατικά του. Εποµένως, τα δοµηµένα οµόλογα είναι µια ευρύτερη 

οικογένεια χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που παρουσιάζει ανοµοιογένεια. Οι όροι 

κάθε έκδοσης εξαρτώνται από τους εκδότες και τους επενδυτές και παρέχεται έτσι 

µεγάλη ευελιξία στο σχεδιασµό ούτως ώστε να ικανοποιούν τις εξατοµικευµένες 

ανάγκες τους. Εµείς σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουµε τα εξαγοράσιµα και αυτόµατα 

εξαγοράσιµα οµόλογα (callable and autocallable bonds),τα επιστρέψιµα (puttable), τα 

µετατρέψιµα και ανταλλάξιµα  (convertible and exchangeable). Επίσης θα δούµε, 

οµόλογα συνδεδεµένα µε µεταβαλλόµενα επιτόκια, µε µετοχές ή χρηµατιστηριακούς 

δείκτες (equity-linked), µε συναλλαγµατική ισοτιµία και µε τιµή εµπορευµάτων 

(currency-linked and commodity-linked) και µε πιστωτικό κίνδυνο (credit-linked). 
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4.2. Εξαγοράσιµα και Αυτόµατα Εξαγοράσιµα Οµόλογα (Callable and 

Autocallable Bonds) 

 

Σύµφωνα µε τον Blümke (2009), τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα όλο και 

περισσότερο σχεδιάζονται µε αυτόµατα εξαγοράσιµα χαρακτηριστικά (autocallable 

features). Η λέξη "autocall" είναι µια συντόµευση της λέξης "automatic call". Έτσι, 

αυτόµατα εξαγοράσιµο είναι ένα χαρακτηριστικό όπου ο εκδότης πρέπει να εξαγοράσει 

ένα προϊόν µε την πραγµατοποίηση ενός προκαθορισµένου γεγονότος, το οποίο µπορεί 

να έχει οριστεί να συµβαίνει σε οποιαδήποτε ή προκαθορισµένη τιµή, σε 

προκαθορισµένη τιµή. Σε περίπτωση που αυτό το γεγονός δε συµβεί κατά τη διάρκεια 

ζωής του προϊόντος, τότε αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται ως την ηµεροµηνία λήξης 

του. Επίσης, εκτός από τις αυτόµατες εξαγοράσιµες προβλέψεις υπάρχουν και οι 

εξαγοράσιµες (callable), όπου ο εκδότης µπορεί να επιλέξει αν επιθυµεί να εξαγοράσει 

το προϊόν σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες ή να επιτρέψει να συνεχιστεί. Είναι 

προφανές ότι, επειδή το τελευταίο παρέχει περισσότερες επιλογές, ένα αυτόµατα 

εξαγοράσιµο οµόλογο παρέχει γενικά µεγαλύτερες αποδόσεις στους επενδυτές.  

Με λίγα λόγια µπορούµε να πούµε ότι το εξαγοράσιµο οµόλογο αποτελεί ένα 

συνδυασµό ενός οµολόγου του εκδότη και µιας θέσης αγοραστή δικαιώµατος αγοράς 

(long call option) του εκδότη. Οι όροι του οµολόγου θα δείχνουν το πότε ο εκδότης θα 

µπορεί να ασκήσει το δικαίωµά του. Σύµφωνα µε τον Tuckman (2002) αν ο τύπος του 

ενσωµατωµένου δικαιώµατος είναι  ευρωπαϊκού τύπου αυτό θα µπορεί να ασκηθεί 

µόνο στη λήξη του. Αν είναι αµερικάνικου αυτό θα µπορεί να συµβεί οποιαδήποτε 

στιγµή µέχρι τη λήξη του δικαιώµατος, ενώ αν είναι βερµουδιανού τύπου κατά τακτά 

χρονικά διαστήµατα µέχρι τη λήξη του δικαιώµατος. 

 Τα αυτόµατα εξαγοράσιµα οµόλογα εγγυούνται το σύνολο του κεφαλαίου τους 

συνήθως. Αν για παράδειγµα, ο υποκείµενος τίτλος (ή τίτλοι) κλείσει πάνω από το 

100% του σηµείου που έχει τεθεί σε µια από τις καθορισµένες παρατηρητικές 

ηµεροµηνίες (observation dates), τότε ο εκδότης εξαγοράζει το οµόλογο. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο επενδυτής λαµβάνει το 100% του κεφαλαίου συν ένα τοκοµερίδιο, η 

απόδοση του οποίου εξαρτάται από το χρόνο που "λειτουργούσε". Αρκετά συχνά ο 

στόχος είναι να "νικήσει" ένα επιτόκιο για να ενισχυθούν οι αποδόσεις ενός 

χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήµατος. Ο κίνδυνος, σε αυτήν την περίπτωση, είναι ο 

στόχος αυτός να µην επιτευχθεί και η απόδοση να είναι µηδέν. Βέβαια, χρειάζεται 

προσοχή καθώς µπορεί η προστασία κεφαλαίου να συνδεθεί µε µια κατάσταση που 
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συχνά είναι ένας "περιορισµός πληρωµής" (kick-in-barrier), που προσφέρει προστασία 

µέχρι ένα συγκεκριµένο επίπεδο (για παράδειγµα το 75% της spot τιµής). 

 Όµως, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εξαγορά 

(callability).Αυτούς θα ήταν καλό να τους σκεφτεί ένας επενδυτής πριν αποφασίσει να 

πραγµατοποιήσει µια επένδυση. Σε γενικές γραµµές οι παράγοντες είναι: 

� Η µεταβλητότητα: Όσο υψηλότερη είναι, τόσο µεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η 

αξία στην εξαγορά 

� Τα επιτόκια: Όσο υψηλότερα είναι, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η αξία στην 

εξαγορά 

� Η συσχέτιση: Είναι ένας παράγοντας του οποίου η επίδραση βασίζεται και σε 

άλλους παράγοντες 

� Πιστωτικό spread του εκδότη: Κι εδώ ισχύει ότι όσο υψηλότερο είναι, τόσο 

µεγαλύτερη θα είναι η αξία στην εξαγορά. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες είναι πολύ σηµαντικοί για την τιµή στη 

δευτερογενή αγορά και την πιθανότητα εξαγοράς (call probability) του οµολόγου. Θα 

χρειαστεί προσοχή καθώς σε κάποιες περιπτώσεις το οµόλογο µπορεί να µην ανακληθεί 

ακόµη και αν ξεπεράσει την τιµή του ορίου που έχει τεθεί. Μπορεί ο εκδότης, αν θα 

έχει το δικαίωµα, να σκεφτεί αν θα εξαγοράσει το οµόλογο ανάλογα µε την εξέλιξη και 

την πιθανή µελλοντική πορεία των παραγόντων. Στις περιπτώσεις των αυτόµατα 

εξαγοράσιµων οµολόγων, αυτά εξαγοράζονται άµεσα µετά την επίτευξη του ορίου 

τιµής που έχει προκαθοριστεί. Έτσι, η µελλοντική εξέλιξη των υπολοίπων παραγόντων 

δεν έχει τόση σηµασία. 

Εποµένως, πότε να επενδύσει κάποιος σε ένα εξαγοράσιµο οµόλογο; ∆εν 

υπάρχει µια σίγουρη απάντηση σε αυτό επειδή υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση στην 

αγορά. Εµείς, απλά θα επισηµάνουµε δύο κινδύνους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Καταρχήν, ο κύριος κίνδυνος ενός εξαγοράσιµου ή αυτόµατα εξαγοράσιµου οµολόγου 

είναι η αβεβαιότητα για τη στιγµή που το κεφάλαιο συν τα ενδεχόµενα έσοδα από τους 

τόκους εξοφλούνται. Αυτό φέρνει αντιµέτωπους τους επενδυτές µε τον κίνδυνο 

επανεπένδυσης (reinvestment risk). Ας δούµε ένα παράδειγµα για να το κατανοήσουµε. 

Ας υποθέσουµε ότι το ετήσιο τοκοµερίδιο ενός εξαγοράσιµου εταιρικού οµολόγου είναι 

11% και ότι οι επικρατούµενες αποδόσεις στην αγορά είναι 6%. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο εκδότης είναι πιθανό (αν όχι σίγουρο) ότι θα ανακαλέσει την έκδοση του 

11% και θα επιχειρήσει να αναχρηµατοδοτηθεί µε 6% µε µια νέα έκδοση. Αυτό θα 

σηµαίνει για έναν επενδυτή ότι θα πρέπει να επανεπενδύσει τα κεφάλαια του µε 
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χαµηλότερα τοκοµερίδια. Επιπλέον, η πιθανή ανατίµηση της τιµής αυτού του τύπου 

οµόλογου στη δευτερογενή αγορά είναι περιορισµένη σε περίπτωση που οι αποδόσεις 

χαµηλώνουν στην αγορά. Αυτό συµβαίνει διότι η αγορά αναµένει το οµόλογο να 

εξαγοραστεί από τον εκδότη.  

 

 

4.3. Επιστρέψιµο Οµόλογο (Puttable Bond)  

 

Το επιστρέψιµο οµόλογο µοιάζει πολύ µε το εξαγοράσιµο, µόνο που σε αυτό ο κάτοχος 

του έχει το δικαίωµα να το επιστρέψει στον εκδότη του και να τον υποχρεώσει  να το 

επαναγοράσει έναντι κάποιου προσυµφωνηµένου τιµήµατος. Φυσικά, οι όροι της 

έκδοσης περιέχουν τις λεπτοµέρειες του δικαιώµατος. Μπορούµε να πούµε, δηλαδή, ότι 

αυτό αποτελεί έναν συνδυασµό ενός οµολόγου του εκδότη και µια θέσης αγοραστή 

δικαιώµατος πώλησης (long put option) του κατόχου. Κατά τα άλλα, οι µηχανισµοί 

αυτών των τύπων οµολόγων µοιάζουν µεταξύ τους. 

 Βέβαια, σε γενικές γραµµές, ένα επιστρέψιµο οµόλογο έχει µικρότερη απόδοση 

από ένα απλό οµόλογο του ίδιου εκδότη και της ίδιας διάρκειας. Συµβαίνει, δηλαδή, το 

αντίθετο σε σχέση µε ένα εξαγοράσιµο οµόλογο. Αυτό γίνεται διότι ο εκδότης θα 

πρέπει να "αποζηµιωθεί" για το δικαίωµα που παραχωρεί. 

 Πότε, όµως, συµφέρει έναν επενδυτή να ασκήσει το δικαίωµά του; Όταν η τιµή 

του οµολόγου στη δευτερογενή αγορά είναι χαµηλότερη από την τιµή άσκησης, εφόσον 

θα µπορεί να επανεπενδύσει το κεφάλαιό του µε µεγαλύτερη απόδοση. Όµως, δε θα 

πρέπει να ξεχνάµε ότι σε περίπτωση που η τιµή στη δευτερογενή αγορά ανέβει η 

απόδοση που θα λάβει θα είναι µικρότερη. Αυτό αναπαρίσταται διαγραµµατικά στο 

Σχήµα 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 11: Σχέση κέρδους ή ζηµίας και τιµής ενός επιστρέψιµου οµολόγου        Πηγή:Banks(2007) 

Τιµή οµολόγου 

Κέρδος 

Ζηµία 

Τιµή άσκησης δικαιώµατος Αυξανόµενο κέρδος στους επενδυτές 

καθώς η τιµή του οµολόγου πέφτει 



61 

 

4.4. Μετατρέψιµα και Ανταλλάξιµα Οµόλογα (Convertible and 

Exchangeable Bonds)  

 

Μετατρέψιµο είναι ένα οµόλογο όταν ο κάτοχός του έχει το δικαίωµα να µετατρέψει τις 

οµολογίες του σε προκαθορισµένο αριθµό µετοχών του εκδότη. Οι όροι της έκδοσης θα 

περιέχουν τις λεπτοµέρειες του δικαιώµατος. Μπορούµε, δηλαδή, να πούµε ότι ένα 

µετατρέψιµο οµόλογο είναι ένας συνδυασµός ενός απλού οµολόγου και ενός 

δικαιώµατος αγοράς της µετοχής µιας εταιρίας, µε τιµή άσκησης την τιµή µετατροπής 

(conversion price). Η τιµή µετατροπής προκύπτει διαιρώντας την ονοµαστική αξία του 

οµολόγου προς το λόγο µετατροπής. Η τιµή και ο λόγος αναπροσαρµόζονται µόνο σε 

περιπτώσεις εταιρικών πράξεων (π.χ. έκδοση ή ακύρωση µετοχών). Η εξάσκηση του 

δικαιώµατος µπορεί να είναι, όπως προαναφέραµε και σε προηγούµενη υποενότητα, 

ευρωπαϊκού, αµερικανικού ή βερµουδιανού τύπου. 

 Εποµένως, ένας κάτοχος αυτού του τύπου οµολόγου διαθέτει την ασφάλεια που 

προσφέρει ένας τίτλος σταθερού εισοδήµατος, ενώ ταυτόχρονα του δίνει τη δυνατότητα 

συµµετοχής σε υψηλότερες αποδόσεις µέσω των µετοχών. Λόγω του δικαιώµατος, είναι 

προφανές ότι ένας επενδυτής σε ένα µετατρέψιµο οµόλογο θα λαµβάνει συγκριτικά 

χαµηλότερο επιτόκιο σε σχέση µε ένα απλό οµόλογο της ίδιας κατηγορίας κινδύνου. 

Έτσι, µπορούµε να πούµε ότι τα πλεονεκτήµατά του για έναν επενδυτή είναι ότι µπορεί 

να του παρέχει σηµαντικά κεφαλαιακά κέρδη σε περίπτωση που ανατιµηθεί η µετοχή 

και ασφάλεια σε περίπτωση που η απόδοση της µετοχής  δεν είναι ικανοποιητική.  

Θα πρέπει, τέλος, να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες περιπτώσεις ο εκδότης 

διατηρεί το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής ενός µετατρέψιµου οµολόγου. ∆ηλαδή, 

το µετατρέψιµο οµόλογο θα είναι ταυτόχρονα και εξαγοράσιµο. Βέβαια, αυτό θα είναι 

γνωστό εκ των προτέρων. Η ανάκληση µπορεί να γίνεται είτε σε µετρητά είτε µε 

µετατροπή. Συνήθως, κάτι τέτοιο συµβαίνει όταν η τιµή της µετοχής ανέβει πάνω από 

ένα προκαθορισµένο όριο (barrier option)33. 

Το ανταλλάξιµο οµόλογο είναι περίπου το ίδιο µε το µετατρέψιµο. Η διαφορά 

τους είναι ότι σε αυτόν τον τύπο ο επενδυτής έχει δικαίωµα µετατροπής σε τίτλο 

διαφορετικό από τις µετοχές του εκδότη. Κάτι τέτοιο µπορεί να συµβεί µε θυγατρικές 

εταιρίες, καθώς συχνά το τρίτο µέρος είναι συνδεδεµένο µε τον εκδότη. 

 

 

                                                           
33 Το barrier option είναι ειδική κατηγορία οψιόν µε περιορισµούς, για την αντιµετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων. 
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4.5. Οµόλογα Συνδεδεµένα µε Μεταβαλλόµενα Επιτόκια  

 

Είναι αρκετά συνηθισµένο πολλά δοµηµένα οµόλογα να είναι συνδεδεµένα µε 

δικαιώµατα επιτοκίου (interest rate options). Αυτό σηµαίνει ότι αυτά τα οµόλογα θα 

παρέχουν στους κατόχους τους µεταβαλλόµενα επιτόκια, αφού η περιοδική καταβολή 

των τόκων γίνεται µε κάποιο µηχανισµό, που προβλέπεται από τους όρους της κάθε 

έκδοσης. Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε διάφορες µορφές αυτών των 

οµολόγων. 

Πολλά οµόλογα είναι συνδεµένα µε floors (δικαιώµατα κατώτατου ή ελαχίστου  

ανώτατου και κατώτατου επιτοκίου). Ας δούµε τώρα, καταρχήν, το τι είναι και το πώς 

λειτουργούν τα παραπάνω δικαιώµατα:  

 Floor 

     Ένα συµβόλαιο floor διασφαλίζει τον κάτοχο του από τη µείωση του επιτοκίου 

κάτω από ένα συγκεκριµένο ύψος. Με αυτόν τον τρόπο τίθεται ένα κατώτατο όριο στη 

µεταβολή ενός κυµαινόµενου επιτοκίου π.χ. του EURIBOR. Έτσι, γενικά, µπορεί να 

διασφαλιστεί η απόδοση µιας επένδυσης, µιας κατάθεσης ή ενός χορηγούµενου δανείου 

που συνδέονται µε ένα κυµαινόµενο επιτόκιο.  

     Αυτό συµβαίνει, εφόσον ο επενδυτής ή ο δανείζων, παράλληλα µε την 

τοποθέτηση του, αγοράσει ένα συµβόλαιο floor. Η διαφορά της απόδοσης κάτω από το 

συγκεκριµένο όριο που αναφέρεται στο συµβόλαιο(floor rate) θα του καταβληθεί από 

τον πωλητή του συµβολαίου. Το ποσό αυτό, αν φυσικά το κυµαινόµενο επιτόκιο πάει 

κάτω από το κατώτατο όριο, δίνεται από τον τύπο: 

Ποσό διακανονισµού Floor=[D*max(rf -rκ,0)*t]/100 

όπου:  

D= ποσό επένδυσης που αφορά το συµβόλαιο, 

rf = floor rate,  

rκ = κυµαινόµενο επιτόκιο,  

t= χρόνος π.χ.ηµέρες/360 ή 365. 

Παράδειγµα: 

 Έστω ότι ένας επενδυτής έχει τοποθετήσει 300.000€ σε οµόλογα διάρκειας 3 

ετών, µε κυµαινόµενο επιτόκιο, ανανεωµένο κάθε τρίµηνο µε βάση το επιτόκιο της 

τελευταίας σειράς των εντόκων γραµµατίων πριν την ανανέωση. Παράλληλα, αγοράζει 

ένα συµβόλαιο floor µε floor rate 7%. Αν στην πρώτη ανανέωση το επιτόκιο των 

γραµµατίων έχει διαµορφωθεί  σε 6%, ο πωλητής του συµβολαίου θα καταβάλλει: 

 



63 

 

Ποσό διακανονισµού Floor=[300.000*(7-6)*(90/360)]/100=750€  

     Θα πρέπει, τέλος, να σηµειώσουµε ότι για να αγοραστεί ένα συµβόλαιο floor θα 

πρέπει στο χρόνο τοποθέτησης να προκαταβληθεί ένα ποσό που ορίζεται ως κόστος. 

 Cap 

     Πρόκειται για ένα παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν που διασφαλίζει τον 

κάτοχό του από την άνοδο των επιτοκίων πάνω από ένα συγκεκριµένο ύψος (cap rate). 

Είναι δηλαδή το αντίθετο των floors και ενδιαφέρει τους δανειζόµενους και τους 

επενδυτές (κερδοσκόπους) που προβλέπουν άνοδο των επιτοκίων. 

Το ποσό που θα καταβληθεί από τον πωλητή, αν φυσικά το κυµαινόµενο 

επιτόκιο πάει πάνω από το ανώτατο όριο, δίνεται από τον τύπο: 

Ποσό διακανονισµού Cap=[L*max(rκ - rc ,0)*t]/100 

όπου: 

L= ύψος δανείου, 

rκ = κυµαινόµενο επιτόκιο, 

rc = cap rate, 

t= χρόνος π.χ.ηµέρες/360 ή 365. 

Παράδειγµα: 

 Έστω ότι ένας επενδυτής έχει αγοράσει ένα οµόλογο 700.000€ µε κυµαινόµενο 

επιτόκιο διάρκειας έξι µηνών και έχει αγοράσει ταυτόχρονα ένα συµβόλαιο cap µε cap 

rate 10%. Αν στη λήξη του συµβολαίου το κυµαινόµενο επιτόκιο του οµολόγου έχει 

διαµορφωθεί σε 12%, τότε θα λάβει:  

Ποσό διακανονισµού Cap=[700.000*(12-10)*(180/360)]/100=7.000€  

     Θα πρέπει, τέλος, να σηµειώσουµε ότι για να αγοραστεί ένα συµβόλαιο cap θα 

πρέπει στο χρόνο τοποθέτησης να προκαταβληθεί ένα ποσό που ορίζεται ως κόστος. 

 Collar 

     Είναι συµβόλαιο που εξασφαλίζει τον κάτοχο του τόσο από την άνοδο όσο και 

από την πτώση των επιτοκίων. Έτσι και µε βάση τα όσα αναφέραµε παραπάνω, 

µπορούµε να καταλάβουµε ότι λειτουργεί και ως floor και ως cap. 

 Έτσι, αφού αναφέραµε τα παραπάνω, µπορούµε να κατανοήσουµε ότι ένα 

οµόλογο µε floor, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισµού, παρέχει µια ελάχιστη 

απόδοση τοκοµεριδίου στους κατόχους του. Εποµένως, δεν επιτρέπει την απόδοση µιας 

επένδυσης να πέσει κάτω από ένα συγκεκριµένο επίπεδο. Αντίθετα, ένα οµόλογο µε cap 

ευνοεί τους εκδότες, γιατί το κόστος χρηµατοδότησης δεν ανεβαίνει πάνω από ένα 

συγκεκριµένο επίπεδο. Τέλος, ένα οµόλογο µε collar παρέχει ένα συγκεκριµένο εύρος 
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απόδοσης στους επενδυτές και ένα συγκεκριµένο εύρος κόστους χρηµατοδότησης 

στους εκδότες π.χ. ελάχιστη απόδοση/κόστος 2% και µέγιστη 8%. 

 Υπάρχουν, όµως, και άλλες κατηγορίες δοµηµένων οµολόγων που είναι 

συνδεδεµένα µε επιτόκια, χωρίς απαραίτητα να περιλαµβάνουν δικαιώµατα (options). 

Μια τέτοια κατηγορία είναι τα οµόλογα που παρέχουν τοκοµερίδια µε αντίστροφη 

διακύµανση (inverse floater)34. Έτσι, τα τοκοµερίδια κινούνται προς την αντίθετη 

κατεύθυνση σε σχέση µε την αγορά. Ας δώσουµε ένα παράδειγµα, για να το 

αντιληφθούµε καλύτερα. Ας υποθέσουµε ότι ένα οµόλογο αντίστροφης διακύµανσης 

είναι συνδεδεµένο µε το LIBOR το οποίο σήµερα είναι 2,5% και ότι το τοκοµερίδιο 

που πληρώνονται οι κάτοχοί του είναι 5%-LIBOR. Αν το LIBOR αυξηθεί στο 3,25%, 

ένας κάτοχος ενός απλού οµολόγου κυµαινόµενου επιτοκίου (floating rate bond)35 

λαµβάνει µεγαλύτερη απόδοση, ενώ ένας επενδυτής σε ένα οµόλογο αντίστροφης 

διακύµανσης θα λάβει µικρότερο τοκοµερίδιο, δηλαδή 5%-3,25%=1,75% ενώ πριν 

λάµβανε 5%-2,5%=2,5%. Μπορούµε να πούµε ότι είναι ένα ιδιότυπο swap όπου ο 

επενδυτής λαµβάνει σταθερό επιτόκιο και πληρώνει σε µεταβαλλόµενο. 

 Επίσης, υπάρχουν και οµόλογα που έχουν τοκοµερίδια τα οποία αυξάνονται 

προγραµµατισµένα και είναι γνωστά ως step-up bonds. Αυτά αυξάνονται µε την πάροδο 

του χρόνου. Για παράδειγµα, ένα 5ετές step-up οµόλογο µπορεί να παρέχει επιτόκιο 

τοκοµεριδίου 4% για τα δύο πρώτα χρόνια και 5% για τα τρία επόµενα. Αν  κατά τη 

διάρκεια της ζωής του ένα οµόλογο εµφανίσει µια µεταβολή είναι γνωστό ως single 

step-up bond, ενώ αν εµφανίσει περισσότερες από µία ως multiple step-up bond. 

Βέβαια, υπάρχουν και τα ακριβώς αντίθετα οµόλογα που είναι τα step-down bonds. Σε 

αυτά η απόδοση του τοκοµεριδίου µειώνεται προγραµµατισµένα κατά την πάροδο του 

χρόνου. 

     Υπάρχουν και άλλα οµόλογα µε µεταβαλλόµενα επιτόκια τα οποία συνδέονται 

µε δείκτες, µετοχές, εµπορεύµατα, νοµίσµατα κτλ. και θα τα εξετάσουµε στις επόµενες 

υποενότητες. Η απόδοση αυτών των δεικτών επηρεάζει το επιτόκιο τοκοµεριδίου που 

καταβάλλεται στους επενδυτές. 

 

 

                                                           
34 Έκφραση για οµολογίες, τίτλους κτλ. των οποίων το επιτόκιο µειώνεται όταν τι επιτόκιο αναφοράς π.χ. 
το LIBOR αυξάνει. Συνήθως τέτοια οµόλογα διασφαλίζονται µε πακέτα ενυπόθηκων δανείων. 
Συνδυάζονται µε παράγωγα, ώστε η απόδοσή τους να αυξάνεται καθώς πέφτουν τα επιτόκια. 
 
35 Οµόλογο µε κυµαινόµενο επιτόκιο µε βάση κάποιο επιτόκιο αναφοράς. 
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4.6. Οµόλογα που Συνδέονται µε Μετοχές ή Χρηµατιστηριακούς 

∆είκτες (Equity-Linked Bonds) 

 

Τα οµόλογα που συνδέονται µε µετοχές ή χρηµατιστηριακούς δείκτες εµφανίζουν 

µεγάλη ποικιλία τύπων. Συνήθως, είναι οµόλογα µεταβαλλόµενου επιτοκίου µε 

ενσωµατωµένα παράγωγα πάνω σε µετοχές, δείκτες, "καλάθια" δεικτών ή µετοχών ή 

πάνω σε τοµείς της οικονοµίας. Τα παράγωγα που χρησιµοποιούνται είναι τα 

προθεσµιακά συµβόλαια (forwards), οι ανταλλαγές (swaps) και τα δικαιώµατα 

(options). Συνήθως, χρησιµοποιούνται τα τελευταία γιατί οι ταµειακές ροές µπορούν να 

ελεγχθούν καλύτερα.  

Στα equity-linked bonds, γενικά, ένας επενδυτής αγοράζει ένα οµόλογο που 

πληρώνει µηδενικό ή χαµηλότερο από την αγορά επιτόκιο τοκοµεριδίου σε αντάλλαγµα 

για την ανατίµηση (appreciation) ή την υποτίµηση (depreciation) του δείκτη αναφοράς. 

Γενικά, το οµόλογο στη λήξη του εξοφλείται στο άρτιο συν ένα ποσοστό της 

ανατίµησης ή της υποτίµησης του δείκτη, της µετοχής κτλ. αναφοράς. Χρειάζεται να 

δοθεί προσοχή στους όρους του οµολόγου καθώς σε µερικές περιπτώσεις η διαφορά 

καταβάλλεται µέσω των τοκοµεριδίων και όχι στη λήξη. Έτσι, αρκετοί τύποι των 

equity-linked bonds έχουν µεταβαλλόµενο κεφάλαιο. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι 

γνωστό εκ των προτέρων,  δηλαδή πριν από τη λήξη του οµολόγου, και υπολογίζεται µε 

βάση έναν προκαθορισµένο τύπο υπολογισµού. 

Ας δώσουµε, τώρα, κάποια χαρακτηριστικά των οµολόγων µεταβαλλόµενου 

κεφαλαίου για να κατανοήσουµε καλύτερα κάποιους όρους τους που είναι πολύ πιθανό 

να υπάρχουν στο συµβόλαιο ενός τέτοιου οµολόγου. Σύµφωνα µε τον Banks (2007) 

µπορούν να παρέχουν:  

� Ελάχιστη τιµή εξαγοράς: Αυτή θέτει ένα κατώτατο όριο που ορίζεται στους 

όρους της έκδοσης και συχνά αναφέρεται ως "εγγύηση κεφαλαίου". Ο εκδότης 

θα εξοφλήσει το οµόλογο στη µεγαλύτερη τιµή από αυτή που προκύπτει από 

τον τύπο υπολογισµού και την ελάχιστη τιµή εξαγοράς. Από τα παραπάνω 

µπορούµε να αντιληφθούµε ότι όσο πιο υψηλή είναι η ελάχιστη τιµή εξαγοράς 

τόσο µειώνεται ο κίνδυνος του επενδυτή. 

� Μέγιστη τιµή εξαγοράς: Αυτή θέτει ένα ανώτατο όριο  που ορίζεται στους 

όρους της έκδοσης Ο εκδότης θα εξοφλήσει το οµόλογο στη µικρότερη τιµή από 

αυτή που προκύπτει από τον τύπο υπολογισµού και τη µέγιστη τιµή εξαγοράς. 
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Από τα παραπάνω µπορούµε να αντιληφθούµε ότι όσο πιο χαµηλή είναι η 

µέγιστη τιµή εξαγοράς τόσο µειώνεται η αναµενόµενη απόδοση του επενδυτή. 

� Κολάρο εξαγοράς: Αυτό θα λειτουργεί σαν το collar που είδαµε σε 

προηγούµενη υποενότητα. Έτσι, η τιµή εξαγοράς του οµολόγου θα εξαρτάται 

από τον τύπο, αλλά θα κυµαίνεται ανάµεσα στο ελάχιστο και µέγιστο όριο. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο προκαθορισµένος τύπος υπολογισµού της τιµής 

εξαγοράς συνδέει την τιµή εξαγοράς µε την πορεία κάποιου δείκτη, µετοχής κτλ. Η 

σύνδεση αυτή µπορεί να γίνει είτε θετικά είτε αρνητικά. Στην πρώτη περίπτωση ο 

επενδυτής, όσο ο δείκτης, µετοχή κτλ. κινείται περισσότερο προς την προκαθορισµένη 

κατεύθυνση, θα εισπράττει µεγαλύτερη τιµή εξαγοράς. Στην άλλη περίπτωση για να 

συµβεί αυτό θα πρέπει ο δείκτης, µετοχή κτλ. να κινείται προς την αντίθετη από την 

προκαθορισµένη κατεύθυνση. 

Από όσα αναφέραµε µέχρι στιγµής, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο εκδότης 

ενός equity-linked bond, επωφελείται από το χαµηλότερο κόστος χρηµατοδότησης 

µέσω της εξόφλησης µε πριµοδοτούµενη πληρωµή (premium payment). Για να 

εξασφαλιστεί περισσότερο µπορεί να αγοράσει ένα παρόµοιο δικαίωµα για να 

διασφαλίσει την αξία. Παρακάτω θα δούµε κάποιους τύπους αυτής της κατηγορίας 

δοµηµένων οµολόγων. 

Ας δούµε, τώρα, οµόλογα που περιέχουν παράγωγα επί κάποιου δείκτη. Ο 

δείκτης αυτός µπορεί να είναι η απόδοση κάποιου χρηµατιστηριακού δείκτη (π.χ. DAX, 

FTSE, Eurostoxx κτλ.) κάποιου αµοιβαίου κεφαλαίου ή ενός συγκεκριµένου 

χαρτοφυλακίου. Συχνά αυτά τα οµόλογα εκδίδονται µε ελάχιστη τιµή εξαγοράς και 

εµφανίζονται ως µορφές επένδυσης "εγγυηµένου κεφαλαίου". Υπάρχουν βέβαια 

κάποιες παραλλαγές που θα πρέπει ένας επενδυτής να τους προσέξει στους όρους του 

προϊόντος. Για παράδειγµα, µπορεί εφόσον ο δείκτης είναι µέσα στα προκαθορισµένα 

όρια, να αποδίδει ένα σταθερό ή µεταβαλλόµενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του 

τοκοµεριδίου π.χ. για όλο το εξάµηνο. Μπορεί, όµως, να υπάρχει όρος στο συµβόλαιο 

κάτι τέτοιο να συµβαίνει µόνο για όσες ηµέρες οι αποδόσεις κυµαίνονται µέσα στα 

προκαθορισµένα πλαίσια. 

Είχαµε αναφέρει στην αρχή αυτής της υποενότητας ότι µπορεί κάποια equity-

linked bonds να είναι συνδεδεµένα µε την απόδοση πάνω σε κάποιους τοµείς της 

οικονοµίας. Μια τέτοια περίπτωση είναι η σύνδεση µε τον πληθωρισµό. Σε αυτήν την 

περίπτωση, το επιτόκιο του τοκοµεριδίου υπολογίζεται σε σχέση µε κάποιο δείκτη 

τιµών. Η µορφή του είναι συνήθως δείκτης τιµών+ κάποιο περιθώριο. Βέβαια, µπορούν 

να υπάρξουν και άλλοι δείκτες όπως είναι το ΑΕΠ κτλ. 
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4.7. Οµόλογα Συνδεδεµένα µε Συναλλαγµατική Ισοτιµία και µε Τιµή 

Εµπορευµάτων (Currency-Linked and Commodity-Linked Bonds) 

 

Ο συναλλαγµατικός τοµέας παρέχει έναν αριθµό σηµαντικών δοµών που επιτρέπουν 

στους επενδυτές να εκµεταλλευτούν τις κινήσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τη 

µεταβλητότητα (volatility). Κάποιες από αυτές τις δοµές είναι τα οµόλογα µε 

ενσωµατωµένα δικαιώµατα ή warrants36 πάνω σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τα 

οµόλογα διπλού νοµίσµατος (dual-currency bonds). 

 Τα οµόλογα µε τα ενσωµατωµένα δικαιώµατα µπορούν να δοµηθούν έτσι ώστε 

να παρέχουν στον εκδότη άνοιγµα σε συγκεκριµένο νόµισµα. Έτσι, για παράδειγµα, 

µπορεί να υπάρξει κάποια έκδοση ενός οµολόγου σταθερού επιτοκίου µε 

ενσωµατωµένο δικαίωµα αγοράς (long embedded currency option), πληρώνοντας στον 

επενδυτή ένα premium µέσω ενός ενισχυµένου τοκοµεριδίου. Η αξία του δικαιώµατος 

επηρεάζει την εξόφληση. Αν αυτό παραµένει µε ζηµίες (out-of-the-money) τότε ο 

επενδυτής θα λάβει την ονοµαστική αξία του οµολόγου. Αν έχει κέρδος (in-the-money) 

η εξόφληση που θα λάβουν οι επενδυτές θα µειώνεται µε βάση µια αναλογική κλίµακα. 

Για παράδειγµα, ο τύπος αποπληρωµής µπορεί να είναι: 

Ονοµαστική αξία*( 1 − ���ή �����έ�����������  ��!�"��έ�#$�% ���ή�� &�  ��!�" 
�έ�#$�% ���ή�� &�  ��!�" ). 

 Ας υποθέσουµε ότι εκδίδεται ένα τέτοιο οµόλογο αξίας 20 εκατοµµυρίων ευρώ, 

µε spot price 1,35$/€ και strike price 1,40$/€. Καθώς το ευρώ ενισχύεται έναντι του 

δολαρίου, το ποσό της εξόφλησης θα µειώνεται. Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις οι 

επενδυτές θα λάβουν κατά την εξόφληση: 20.000.000*[1-(1,35-1,40)/1,40]= 

19.285.714€. Βέβαια, υπάρχουν και διάφορες παραλλαγές αλλά εδώ απλά δίνουµε µια 

αίσθηση για το πώς λειτουργούν. Φυσικά, όπως αναφέραµε µπορούν να δηµιουργηθούν 

δοµές που να αναφέρονται στη µεταβλητότητα των ισοτιµιών.  

 Τα οµόλογα διπλού νοµίσµατος χρησιµοποιούν δύο νοµίσµατα κατά τη διάρκεια 

ζωής τους. Έτσι, αυτά πληρώνουν τα τοκοµερίδια σε διαφορετικό νόµισµα και 

διαφορετικό το κεφάλαιο κατά την εξαγορά στο αρχικό νόµισµα, στο οποίο πλήρωσε 

την αρχική αγορά του οµολόγου ένας επενδυτής.  

 Εκτός, όµως, από τις δοµές που δηµιουργούνται από τις συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες υπάρχουν και εκείνες που µπορούν να βασιστούν στις τιµές των 

                                                           
36 Πρόκειται για δικαιώµατα µελλοντικής αγοράς. Πιστοποιητικά µε τα οποία αναγνωρίζεται στον 
κοµιστή το προνόµιο να αγοράσει χρεόγραφα µε ορισµένους όρους. Εκδίδονται συνήθως για 
προνοµιούχες µετοχές και οµολογίες. Αυτά έχουν τακτή λήξη και όταν παρέλθει δεν έχουν καµία αξία. 
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εµπορευµάτων. Αυτές δηµιουργούνται πάνω σε συνηθισµένα εµπορεύµατα όπως ο 

χρυσός, το ασήµι, ο χαλκός, το αλουµίνιο, το πετρέλαιο, το βαµβάκι, το σιτάρι κτλ. 

Επίσης µπορούν να δηµιουργηθούν και πάνω στην πορεία ευρύτερων δεικτών 

εµπορευµάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα commodity-linked bonds εκδίδονται από 

τους παραγωγούς των εµπορευµάτων ώστε να προσπαθήσουν να αντισταθµίσουν 

διάφορους κινδύνους που να προέρχονται από αυτά. Φυσικά, µπορούν να υπάρξουν και 

εκδόσεις και από διάφορους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς στην προσπάθειά τους 

να µειώσουν το κόστος χρηµατοδότησης. 

 Και στα commodity-linked bonds τα παράγωγα που χρησιµοποιούνται είναι τα 

προθεσµιακά συµβόλαια, οι ανταλλαγές και τα δικαιώµατα πάνω σε εµπορεύµατα και 

µπορεί τα επιτόκια τοκοµεριδίου να είναι είτε σταθερά είτε κυµαινόµενα. Συνήθως, οι 

εκδότες χρησιµοποιούν τα δικαιώµατα ώστε να µειώσουν το κόστος κεφαλαίου. Κάτι 

τέτοιο είναι λογικό αφού η επιπλέον επιλογή που θα έχουν οι επενδυτές θα σηµαίνει ότι 

θα λαµβάνουν µια χαµηλότερη απόδοση τοκοµεριδίου. Αυτοί θα κερδίζουν από την 

άνοδο ή την πτώση του εµπορεύµατος αν το δικαίωµα θα εµφανίζει κέρδος (in-the-

money).  Φυσικά, ο εκδότης, για να εξασφαλιστεί περισσότερο, µπορεί να αγοράσει ένα 

παρόµοιο δικαίωµα από κάποιον άλλο οργανισµό για να µετριάσει αν όχι να εξαλείψει 

τον κίνδυνο. 

 Ας δώσουµε, τώρα, ένα παράδειγµα για να αντιληφθούµε καλύτερα το πώς 

λειτουργούν αυτά τα οµόλογα στην πράξη. Βέβαια, θα πρέπει να σηµειωθεί εκ των 

προτέρων ότι µπορεί να υπάρξουν διάφορες παραλλαγές, αρκετές από τις οποίες τις 

είδαµε σε προηγούµενες υποενότητες του παρόντος κεφαλαίου. Ας υποθέσουµε ότι 

ένας εκδότης εκδίδει ένα οµόλογο σταθερού επιτοκίου µε τοκοµερίδιο 8% και µε 

ενσωµατωµένα δικαιώµατα αγοράς (call options) ή µε warrants χρυσού. Κάθε δικαίωµα 

δίνει τη δυνατότητα να αγοραστεί µια ουγκιά χρυσού στα 1.800 δολάρια37. Αν το 

οµόλογο από µόνο του είναι ένα χρεόγραφο µε ορισµένη ονοµαστική αξία (par-value 

security) και η παρούσα αξία της δοµής είναι 108,5$, τότε η αξία του ενσωµατωµένου 

δικαιώµατος σε κάθε οµολογία είναι 8,5$. Για να µπορέσει το αρµπιτράζ 

χρηµατοδότησης να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, θα πρέπει το premium του 

δικαιώµατος χρυσού που θα αγοράσει ο εκδότης να είναι µικρότερο από 8,5$. Βέβαια, 

αν ο εκδότης δεν αντισταθµίσει τελικά τη θέση του, τότε θα έχει πάρει µια 

κερδοσκοπική τοποθέτηση που θα επηρεάζει αρνητικά το κόστος κεφαλαίου όσο η τιµή 

του χρυσού θα αυξάνεται. 

                                                           
37 Αυτό το παράδειγµα θα το δώσουµε σε δολάρια καθώς αυτό είναι το νόµισµα στο οποίο αποτιµάται ο 
χρυσός στα διεθνή χρηµατιστήρια εµπορευµάτων. 
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4.8. Οµόλογα Συνδεδεµένα µε Πιστωτικό Γεγονός (Credit-Linked 

Notes) 

 

Σύµφωνα µε τους Fabozzi, Henry και Choudhry (2006) τα credit-linked notes υπάρχουν 

σε διάφορες µορφές, αλλά όλα περιέχουν µια σύνδεση ανάµεσα στην απόδοση που 

πληρώνουν και την πιστωτική πορεία του υποκείµενου τίτλου. Ένα γενικό οµόλογο 

συνδεδεµένο µε τον πιστωτικό κίνδυνο ενός υποκείµενου τίτλου είναι ένα χρεόγραφο 

που εκδίδεται από µια φερέγγυα οντότητα (investment-grade-rated entity), που έχει 

πληρωµές τοκοµεριδίου και σταθερές δοµές ίδιες µε ένα οµόλογο απλό και χωρίς 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (vanilla bond).  

Η απόδοση αυτού του τύπου οµολόγου, όµως, συµπεριλαµβανοµένης και της 

αξίας στη λήξη, είναι συνδεδεµένη µε την απόδοση ενός ή περισσοτέρων υποκείµενων 

τίτλων όπως και εκείνης της εκδότριας οντότητας. Συνήθως, εκδίδονται στο άρτιο και 

συχνά χρησιµοποιείται ως χρηµατοοικονοµικό όχηµα από τους οφειλέτες για να 

προστατευτούν έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Τα credit-linked notes αγοράζονται 

από τους επενδυτές για να ενισχύσουν την απόδοση που λαµβάνουν από τις συµµετοχές 

τους. Έτσι, ο εκδότης είναι ο αγοραστής προστασίας και ο κάτοχος του οµολόγου ο 

πωλητής προστασίας. Ουσιαστικά, αυτά τα οµόλογα είναι υβριδικά εργαλεία που 

συνδέουν µια πιστωτική έκθεση µε ένα οµόλογο. Πληρώνουν τοκοµερίδια, όµως το 

"τµήµα" του πιστωτικού παραγώγου συχνά επιτρέπει στον εκδότη να µειώσει το ποσό 

που θα πληρώσει στη λήξη και/ή το επιτόκιο τοκοµεριδίου, αν συµβεί κάποιο 

προκαθορισµένο πιστωτικό γεγονός. 

Όµως, γιατί ένας επενδυτής να επενδύσει σε µια τέτοια κατηγορία οµολόγων; 

Μπορεί να επιθυµούν να τα αγοράσουν επειδή το επιτόκιο που θα πληρώνουν θα είναι 

µεγαλύτερο από όλες συγκρίσιµες επενδύσεις στην αγορά. Επιπλέον, σε αντίθεση µε 

ότι αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο υπάρχουν και κάποιες εκδόσεις που 

προσφέρονται υπό το άρτιο. Έτσι, αν υποθέσουµε ότι θα εξοφληθούν στο άρτιο, ένας 

επενδυτής θα έχει και κεφαλαιακό κέρδος. 

Όπως και στα CDS, ο διακανονισµός των credit-linked notes µπορεί να γίνει 

είτε µε φυσική παράδοση είτε τοις µετρητοίς. Φυσικά, υπάρχουν κάποιες διαφορές 

αφού αυτά έχουν "χρηµατοδοτούµενη φύση". Βέβαια, θα χρειαστεί να δώσει προσοχή 

ένας επενδυτής και στους όρους. Έτσι, υπάρχουν κάποια credit-linked notes που 

εκδίδονται από έναν αντισυµβαλλόµενο που αναφέρει κάποιον άλλο ως πιστωτική 

οντότητα αναφοράς. Αυτά είναι γνωστά ως true credit-linked notes. Υπάρχουν και 

κάποια άλλα που εκδίδονται από τις ίδιες εταιρίες που είναι ταυτόχρονα και οι 
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πιστωτικές οντότητες αναφοράς. Σε αυτά τα οµόλογα η πραγµατοποίηση ενός 

πιστωτικού γεγονότος σηµαίνει τον αυτόµατα τερµατισµό του οµολόγου. Όµως, δεν 

υπάρχει καµιά διαδικασία διακανονισµού, σε µια τέτοια περίπτωση, αφού ο πωλητής 

προστασίας κατέχει ακόµη το οµόλογο. Εποµένως, µπορούµε να πούµε ότι αυτά τα 

οµόλογα µοιάζουν αρκετά µε τα απλά του ίδιου εκδότη και ο λόγος που ονοµάζονται 

credit-linked notes είναι γιατί η αποπληρωµή τους συνδέεται µε την πιστωτική απόδοση 

του εκδότη όπως για παράδειγµα µε µια αλλαγή στην πιστοληπτική του διαβάθµιση. 

Για τα true credit-linked notes, η διαδικασία διακανονισµού όταν συµβεί ένα 

πιστωτικό γεγονός είναι η ίδια µε αυτή στα συµβόλαια των CDS. Έτσι υπάρχει: 

• Η διευθέτηση τοις µετρητοίς όπου ο πωλητής της ασφάλειας πληρώνει στον 

αγοραστή τη διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και της αγοραίας τιµής 

µιας υποχρέωσης χρέους του φορέα αναφοράς.  

• Ο φυσικός διακανονισµός όπου ο πωλητής της ασφάλειας πληρώνει στον 

αγοραστή την ονοµαστική αξία και σε αντάλλαγµα λαµβάνει την παράδοση 

υποχρέωσης χρέους της οντότητας αναφοράς.  

Η αξία του τίτλου αναφοράς τη στιγµή του πιστωτικού γεγονότος καθορίζει την 

αποπληρωµή σύµφωνα και µε τους όρους που έχουν συµφωνηθεί. Αυτή είναι γνωστή 

ως αξία ανάκτησης (recovery value). Στην πράξη, αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα. 

Για να διευκολυνθεί η αποπληρωµή, ένας τρίτος πράκτορας υπολογισµού (calculation 

agent) µπορεί να προσδιοριστεί στην έναρξη του συµβολαίου. Ο ρόλος του είναι να 

καθορίσει την αγοραία αξία του χρεοκοπηµένου τίτλου αναφοράς, αφού πρώτα το 

πιστωτικό γεγονός συµβεί, και να υπολογίσει τα ποσά εξόφλησης. 

 Ας δούµε τα παραπάνω και διαγραµµατικά: 

 

 

 

 

 

       Σχήµα 12: ∆ιακανονισµός credit-linked note τοις µετρητοίς 

 

 

 

 

 

       Σχήµα 13: ∆ιακανονισµός CDS µε φυσική παράδοση 

Εκδότης 

Τίτλος αναφοράς 

Επενδυτής 

Επενδυτής Εκδότης 

Τίτλος αναφοράς 

100%- αγοραία τιµή 

Οµόλογο οντότητας αναφοράς 
ονοµ. αξίας Χ 
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 Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι τα credit-linked notes µπορούν να εκδοθούν 

είτε άµεσα από κάποιον χρηµατοοικονοµικό οργανισµό ή εταιρία είτε µέσω ενός φορέα 

ειδικού σκοπού. Μπορούν να εκδοθούν µε διάφορες µορφές πιστωτικής σύνδεσης. 

Έτσι, µπορεί η απόδοσή του να συνδεθεί µε την πιστοληπτική διαβάθµιση, τη 

χρηµατοοικονοµική απόδοση, την ανάληψη κινδύνων ή µε την περίπτωση αθέτησης 

υποχρεώσεων του εκδότη ή µιας ορισµένης οντότητας αναφοράς. Για παράδειγµα, σε 

περίπτωση υποβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας µπορεί να προβλέπεται η 

µεταβολή της απόδοσης των τοκοµεριδίων. 

Όµως, δεν υπάρχουν µόνο τα credit-linked notes που συνδέονται µε µια 

οντότητα αναφοράς. Υπάρχουν κι εκείνα που συνδέονται µε περισσότερες από µια και 

είναι γνωστά ως basket credit-linked notes. Ένα τέτοιο σύνθετο προϊόν είναι το first-to-

default credit-linked note, όπου ο επενδυτής (ο πωλητής προστασίας) πραγµατοποιεί 

µια πληρωµή στον εκδότη (τον αγοραστή προστασίας) µόνο αν επέλθει πιστωτικό 

γεγονός στη συµφωνηµένη πρώτη οντότητα αναφοράς. Η απόδοσή του είναι ένα 

πολλαπλάσιο του µέσου spread του "καλαθιού". Σε περίπτωση που υπάρξει αθέτηση 

υποχρεώσεων στην πρώτη οντότητα αναφοράς, τότε ο πωλητής καταβάλλει το αντίτιµο 

που προβλέπεται από τη συµφωνία και µετά από αυτό το πιστωτικό γεγονός 

αποδεσµεύεται από την ευθύνη γενικότερα. Αν υπάρξει, δηλαδή, ένα ακόµη πιστωτικό 

γεγονός σε µια άλλη οντότητα αναφοράς δεν θα ευθύνεται, αφού η ανταλλαγή θα έχει 

ήδη τερµατιστεί. 

Ας δούµε και ένα παράδειγµα, για να δούµε και το πώς λειτουργεί στην πράξη. 

Ας υποθέσουµε ένα first-to-default credit-linked note που εκδίδεται στο άρτιο µε 

ονοµαστική αξία (face value) 15 εκατοµµύρια ευρώ. Έτσι, ένας επενδυτής για να το 

αγοράσει θα καταβάλλει 15 εκατοµµύρια ευρώ στον εκδότη. Αν δε συµβεί κανένα 

πιστωτικό γεγονός κατά τη διάρκεια ζωής του θα τα λάβει πίσω στο ακέραιο. Αν συµβεί 

σε έναν από τους τίτλους που βρίσκονται στο "καλάθι", τότε το οµόλογο θα τερµατιστεί 

και ο εκδότης θα παραδώσει τις "χρεοκοπηµένες υποχρεώσεις". Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι θεωρητικά η ανάληψη κινδύνων είναι µικρότερη από αυτή σε ένα γενικό 

credit-linked note, καθώς µπορεί να µειωθεί η πιθανότητα χρεοκοπίας µέσω της 

διαφοροποίησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Όπως είχαµε πει και στο Κεφάλαιο 1, ο τύπος αποπληρωµής ενός σύνθετου προϊόντος 

δείχνει την τιµή του στη λήξη και δε λέει τίποτα για τη συµπεριφορά ή για την 

τρέχουσα τιµή της αγοράς (mark-to-market price) του κατά τη διάρκεια ζωής του. Ήδη 

από τους πρώτους µήνες µετά από την ηµεροµηνία έκδοσης οι τιµές των περισσοτέρων 

σύνθετων προϊόντων αποκλείουν σηµαντικά από τις τελικές στη λήξη. Υπάρχουν 

διάφοροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την τιµή ενός προϊόντος. Η πάροδος του 

χρόνου, η τεκµαρτή µεταβλητότητα (implied volatility)38, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

(δηλαδή το risk-free) και το κόστος χρηµατοδότησης των εκδοτών είναι κάποιοι από 

αυτούς. Η κατανόηση των επιδράσεών τους θα γίνει µέσω της επεξήγησης κάποιων από 

τα πιο σηµαντικά µέτρα του κινδύνου και της αποτίµησης. 

 Εµείς σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούµε αρχικά σε αυτά και αργότερα θα 

ασχοληθούµε ειδικότερα µε την τιµολόγηση των προϊόντων. Αυτό βέβαια δε θα γίνει σε 

βάθος, καθώς κάτι τέτοιο θα µπορούσε να αποτελούσε αντικείµενο µιας ξεχωριστής 

εργασίας. Ωστόσο, θα δοθεί το ευρύτερο πλαίσιο ώστε να γίνει ευκολότερα αντιληπτή η 

διαδικασία της τιµολόγησης. 
 

 

5.2. Μέτρα Κινδύνου και Αποτίµησης 

5.2.1. Μεταβλητότητα  

 

Είναι ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει ένα σύνθετο προϊόν. Αυτή 

µετράει τις διακυµάνσεις των τιµών γύρω από τη µέση τιµή (mean) για µια 

συγκεκριµένη περίοδο, για ένα συγκεκριµένο προϊόν. Φυσικά, η µεταβλητότητα 

διαφέρει από προϊόν σε προϊόν. Οι ευµετάβλητοι τίτλοι έχουν υψηλότερο κίνδυνο από 

εκείνους που εµφανίζονται να είναι πιο σταθεροί. Το Σχήµα 14 παρακάτω παρουσιάζει 

δύο τίτλους µε την ίδια µέση τιµή. Η γαλάζια γραµµή έχει µεγάλες µεταβολές στην τιµή 
                                                           
38 Είναι έκφραση για το ποσοστό αστάθειας στις τιµές που εισάγουν στα µαθηµατικά µοντέλα όσοι 
ασχολούνται µε δικαιώµατα προαίρεσης. 
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και έτσι η µεταβλητότητα είναι µεγάλη. Αντίθετα, η κόκκινη γραµµή έχει µικρές 

µεταβολές στην τιµή και εποµένως µικρή µεταβλητότητα, ενώ η διακεκοµµένη µαύρη 

αντιπροσωπεύει τη µέση τιµή. 

 

 

Σχήµα 14: Υψηλή και χαµηλή µεταβλητότητα δύο τίτλων µε ίδια µέση τιµή 

Όµως γιατί η µεταβλητότητα είναι σηµαντική; Κάθε οικονοµικό γεγονός, όπως είναι 

για παράδειγµα οι αυξοµειώσεις των επιτοκίων , επηρεάζει τις τιµές των προϊόντων. 

Εκείνα που έχουν χαµηλή µεταβλητότητα επηρεάζονται λιγότερο από τα διάφορα 

οικονοµικά γεγονότα και εποµένως θεωρούνται ασφαλέστερα για έναν επενδυτή.  

Στην πράξη, υπάρχει η ιστορική και η τεκµαρτή µεταβλητότητα (historical and 

implied volatility). Η πρώτη µπορεί να παρατηρηθεί από τις προηγούµενες κινήσεις 

ενός τίτλου και να υπολογιστεί. Η τεκµαρτή µεταβλητότητα δείχνει το µελλοντικό της 

επίπεδο και αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς, Θεωρείται η κυριότερη άγνωστη 

παράµετρος στην τιµολόγηση δικαιωµάτων. Σε µεγάλο βαθµό θα πρέπει να 

"µαντευτεί". Βέβαια, η ιστορική µεταβλητότητα µπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη, 

αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγµα, είναι αρκετά 

ήρεµη η κατάσταση στην αγορά ή κάποια γεγονότα είναι πιθανά; Γενικά, κατά τη 

διάρκεια µιας κρίσης, η µεταβλητότητα αυξάνεται σε αντίθεση µε το όταν επικρατεί 

ηρεµία. 

 Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η µεταβλητότητα ενός χρηµατοοικονοµικού 

τίτλου δεν είναι σταθερή. Το επίπεδό της εξαρτάται από το χρονικό διάστηµα κατά το 

οποίο µετριέται. Επίσης, δεν πέφτει ποτέ στο µηδέν και γενικά δεν ανεβαίνει πάνω από 

ένα συγκεκριµένο επίπεδο. Έτσι, το επίπεδο της τεκµαρτής µεταβλητότητας 

καθορίζεται από τους συµµετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι στο µεγαλύτερο τµήµα τους 

είναι µεγάλοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί που προβαίνουν σε αγοραπωλησίες 

προϊόντων. 

Χρόνος 

Τ
ιµ
ή
 



74 

 

 Σύµφωνα µε τον Blümke (2009) υπάρχουν προϊόντα που περιλαµβάνουν 

δικαιώµατα που µπορεί να έχουν χαρακτηριστικά που να διαφέρουν από τον έναν 

εκδότη στον άλλον αν δοµηθούν ταυτόχρονα.39 Ο λόγος είναι ότι ένας έµπορος-

διαπραγµατευτής (trader) τιµολογεί το ενσωµατωµένο δικαίωµα του προϊόντος 

"µαντεύοντας" ή προβλέποντας ένας διαφορετικό επίπεδο µεταβλητότητας απ' ότι ο 

άλλος. Εποµένως, δεν υπάρχει καµία "σωστή τιµή" σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του 

χρόνου για οποιοδήποτε σύνθετο προϊόν που περιλαµβάνει δικαιώµατα. Η τιµή που 

ταιριάζει καλύτερα σε έναν trader µπορεί να µην ταιριάζει στον άλλον. Βέβαια, 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τιµή ενός προϊόντος όπως το 

κόστος χρηµατοδότησης των εκδοτών, τα προβλεπόµενα µερίσµατα κτλ., αλλά η 

τεκµαρτή µεταβλητότητα είναι συχνά η σηµαντικότερη. 

 

 

5.2.2. Λοξότητα Τεκµαρτής Μεταβλητότητας  

 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη παράγραφο η µεταβλητότητα δεν είναι 

σταθερή κατά την πάροδο του χρόνου. Επίσης, η τεκµαρτή µεταβλητότητα (implied 

volatility) ποικίλει ανάλογα µε την τιµή εκτελέσεως (strike price)40 για µια 

συγκεκριµένη λήξη. Το φαινόµενο αυτό είναι η λοξότητα (skew), δηλαδή η διαφορά 

µεταβλητότητας ανάµεσα σε δικαιώµατα του ίδιου τίτλου, µε ίδιο χρόνο λήξης αλλά µε 

διαφορετικές τιµές εκτελέσεως. 

 Γιατί, όµως, η αγορά προβλέπει και εµπορεύεται πάνω σε διαφορετικά επίπεδα 

τεκµαρτής µεταβλητότητας; Σύµφωνα µε τους Kahneman και Tversky (2000) µια 

πιθανή εξήγηση είναι η ανισορροπία ανάµεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Πολλοί 

θεσµικοί επενδυτές θέλουν να ασφαλίσουν συµβόλαια που δίνουν το δικαίωµα αγοράς 

και να αντισταθµίσουν τους κινδύνους πτώσης (downside risks), µε αρνητικής 

παρούσας αξίας συµβόλαια δικαιώµατος πώλησης (out-of-the-money puts). Έτσι, 

δηµιουργείται χρόνια υπερπροσφορά δικαιωµάτων αγοράς έξω από την τρέχουσα τιµή 

και εκτεταµένη ζήτηση για δικαιώµατα πώλησης έξω από την τρέχουσα τιµή.41  

                                                           
39 Κάτι τέτοιο συµβαίνει συχνά µε τα exotic options, δηλαδή µε δικαιώµατα προαίρεσης που δεν είναι 
διαπραγµατεύσιµα στα επίσηµα χρηµατιστήρια αλλά στην ελεύθερη αγορά (over-the-counter). 
 
40 Είναι η τιµή εκτελέσεως ή άσκησης δικαιώµατος. Η συµφωνηµένη τιµή στην οποία ποσότητα 
συναλλάγµατος, χρεογράφων κτλ. µπορεί να αγοραστεί η να πωληθεί σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση. 
 
41 Έξω από την τρέχουσα τιµή, δηλαδή out-of-the-money. Στις εργασίες options είναι κατάσταση στην 
οποία η συµφωνηθείσα τιµή του χρεογράφου προκειµένου για call, είναι υψηλότερη από την τρέχουσα 
τιµή του στην αγορά, ενώ προκειµένου για put είναι χαµηλότερη. ∆ηλαδή, το δικαίωµα είναι άνευ αξίας.  
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 Μια άλλη εξήγηση µπορεί να είναι η ιστορικά ασύµµετρη τάση των µετοχών. Οι 

τιµές πέφτουν γρηγορότερα στις µεγάλες πτώσεις (π.χ. στα κραχ) απ' ότι ανεβαίνουν 

στις έντονα ανοδικές αγορές (bull markets). Αυτό δείχνει το γιατί εµφανίζεται πιο 

πιθανό ένα "ζηµιογόνο" δικαίωµα πώλησης τελικά να τελειώσει µε κέρδος, δηλαδή in-

the-money, απ' ότι ένα ζηµιογόνο" δικαίωµα αγοράς. Οι επαγγελµατίες της αγοράς 

τιµολογούν αυτό το γεγονός και µετακινούν τιµές για αγορές και πωλήσεις 

δηµιουργώντας τη λοξότητα. 

 Κλείνοντας, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υψηλές λοξότητες εµφανίζονται συχνά 

σε περιόδους κρίσης όπου οι θεσµικοί επενδυτές παλεύουν να αγοράσουν δικαιώµατα 

πώλησης. Μια υψηλή λοξότητα σε µετοχικά δικαιώµατα είναι µερικές φορές 

προάγγελος ότι µια κρίση αναµένεται ή ότι είναι επικείµενη.   

 

 

5.2.3. Μεταβλητότητα Χρονικής ∆ιάρθρωσης  

 

∆ιάφορες εµπειρικές παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι η τεκµαρτή µεταβλητότητα 

διαφέρει ανάλογα µε τη λήξη. Η χρονική διάρθρωση µπορεί να είναι θετικώς 

αποκλίνουσα, αρνητικώς αποκλίνουσα ή ετεροκλινής (humped)42. Έτσι, µια θετικώς 

αποκλίνουσα χρονική διάρθρωση σηµαίνει ότι τα βραχυπρόθεσµα δικαιώµατα έχουν 

χαµηλότερες τεκµαρτές µεταβλητότητες απ' ότι τα µακροπρόθεσµα. Στα χρηµατιστήρια 

κάτι τέτοιο συµβαίνει όταν οι αγορές συµπεριφέρονται ήρεµα. Μια αρνητικώς 

αποκλίνουσα χρονική διάρθρωση σηµαίνει το αντίθετο, δηλαδή ότι τα µακροχρόνια 

δικαιώµατα έχουν χαµηλότερη µεταβλητότητα απ' ότι τα βραχυπρόθεσµα. 

 Όµως τι σηµαίνουν όλα τα παραπάνω; Η θετικώς αποκλίνουσα αντιπροσωπεύει 

την άποψη ότι η αβεβαιότητα αυξάνεται βαθµιαία µε το χρόνο που απαιτείται ως τη 

λήξη. Όσο περισσότερος είναι ο χρόνος που αποµένει ως τη λήξη, τόσο µεγαλύτερη 

είναι η πιθανότητα ότι ένα γεγονός (όπως π.χ. χρεοκοπία, κρίση, χαµηλά εταιρικά 

κέρδη, πόλεµος) θα προκαλέσει αύξηση στη µεταβλητότητα. Επειδή οι προβλέψεις για 

το µακρινότερο µέλλον είναι πιο δύσκολες, θα πρέπει ο επενδυτής για την αβεβαιότητα 

αυτή να λάβει ένα µεγαλύτερο premium. Έτσι, δηµιουργείται η αυξανόµενη χρονική 

διάρθρωση όταν επικρατούν κανονικές συνθήκες στην αγορά.  

 Το αντίθετο συµβαίνει συχνά όταν ένα αρκετά αρνητικό γεγονός έχει µόλις 

συµβεί ή είναι στη διαδικασία να συµβεί. Αυτό σηµαίνει ότι η βραχυπρόθεσµη 
                                                           
42 Μια ετεροκλινής καµπύλη είναι µια ασυνήθης κατάσταση στην οποία η απόδοση είναι υψηλότερη σε 
µεσοπρόθεσµες συναλλαγές σε σύγκριση µε τις βραχυπρόθεσµες και τις µακροπρόθεσµες. Η σχετική 
καµπύλη έχει σχήµα καµπούρας.  
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αβεβαιότητα είναι υψηλή, αλλά οι συµµετέχοντες στην αγορά αναµένουν αυτή να 

οµαλοποιηθεί σε µακροπρόθεσµο επίπεδο. Έτσι, για παράδειγµα, σε περιόδους κρίσης 

παρατηρείται η βραχυπρόθεσµη µεταβλητότητα σχεδόν όλων των κατηγοριών τίτλων  

να αυξάνεται απότοµα σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι µακροπρόθεσµες 

µεταβλητότητες, αν και υψηλότερες απ' ότι συνήθως, αυξάνονται αισθητά λιγότερο. 

Αυτό βέβαια µπορούµε να πούµε ότι δείχνει και ένα ακόµη χαρακτηριστικό γνώρισµα 

της µεταβλητότητας. Η βραχυπρόθεσµη είναι από µόνη της περισσότερο ευµετάβλητη 

απ' ότι η µακροπρόθεσµη και εποµένως αντιδρά πιο έντονα στα γεγονότα. 

 Από όλα τα παραπάνω µπορούµε να αντιληφθούµε ότι η χρονική διάρθρωση 

είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό στην επένδυση ή στην κατασκευή προϊόντων. 

Μπορεί, για παράδειγµα, να έχει νόηµα να µικρύνει η λήξη ενός προϊόντος χαµηλής 

µεταβλητότητας, αν η βραχυπρόθεσµη µεταβλητότητα είναι υψηλή. 

 

 

5.2.4. Ο ∆είκτης ∆έλτα  

 

Ο δείκτης δέλτα µετρά την αλληλεπίδραση µεταξύ της τιµής ενός δικαιώµατος και του 

αντίστοιχου υποκείµενου τίτλου. Με λίγα λόγια, δείχνει το πόσο πολύ θα αυξηθεί ή θα 

µειωθεί η τιµή ενός δικαιώµατος αν η τιµή του υποκείµενου τίτλου µεταβληθεί. Για 

παράδειγµα, αν µια µετοχή αξίζει 20€ και το δικαίωµα αγοράς µε δείκτη δέλτα 35% 

κοστίζει 1€, η αξία του τελευταίου θα αυξηθεί περίπου σε 1,35€ αν η µετοχή ανέβει 1€. 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο δείκτης δέλτα είναι πάντα θετικός για τα 

δικαιώµατα αγοράς και πάντα αρνητικός για τα δικαιώµατα πώλησης. Επιπλέον, 

υπάρχει η τάση όσο µεγαλύτερο είναι το κέρδος από ένα δικαίωµα τόσο µεγαλύτερος 

να είναι ο δείκτης δέλτα. Σε γενικές γραµµές αν ένα δικαίωµα είναι "στα λεφτά του" 

(at-the-money), ο δείκτης ταλαντεύεται γύρω από το 50%. (εννοείται ότι για τα 

δικαιώµατα πώλησης είναι -50%). 

 Η συµπεριφορά αυτού του δείκτη είναι ο κύριος λόγος που τα σύνθετα προϊόντα 

δε συµπεριφέρονται όπως υπονοήθηκαν από τα τελικά διαγράµµατα αποπληρωµής 

κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Στη λήξη, ο δείκτης δέλτα ενός δικαιώµατος είναι 

δυαδικός. Αν το δικαίωµα έχει κέρδος είναι 1 (ή -1) και αν εµφανίζει ζηµίες είναι 0. 

Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει στο διάγραµµα τελικής αποπληρωµής τις γραµµές των 

προϊόντων στη λήξη, που είναι ευθείες µε αιχµηρές γωνίες. Όµως, κατά τη διάρκεια 

ζωής ενός δικαιώµατος, ο δείκτης δέλτα είναι κυρίως µια λειτουργία του χρόνου και της 

τρέχουσας τιµής και στο διάγραµµα αποπληρωµής βλέπουµε οµαλές γραµµές. 
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5.3. Τιµολόγηση Πιστωτικών Παραγώγων µε τη Χρήση του 

Μειωµένου Τύπου Προσέγγισης (Reduced-Form Approach)  

 

Από εδώ και πέρα θα ασχοληθούµε µε την τιµολόγηση διαφόρων κατηγοριών σύνθετων 

προϊόντων. Θα δώσουµε ένα γενικό πλαίσιο ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει το πώς 

περίπου λειτουργεί η τιµολόγηση. Σε αυτήν την υποενότητα θα ασχοληθούµε µε την 

τιµολόγηση πιστωτικών παραγώγων µέσω της χρήσης του µειωµένου τύπου 

προσέγγισης (reduced-form approach)  Σύµφωνα µε τους Nawalkha, Beliaeva και Soto 

(2007), ο µειωµένος τύπος προσέγγισης (reduced-form approach) βασίζεται πάνω σε 

µια εξωγενή µοντελοποίηση της διαδικασίας χρεοκοπίας (default process), σε αντίθεση 

µε τα µοντέλα του Merton και των Longstaff και Schwartz όπου αυτή γίνεται 

ενδογενώς. Η διαδικασία χρεοκοπίας, µε κάποιες συγκεκριµένες υποθέσεις σχετικά µε 

το ποσοστό ανάκτησης (recovery rate) συνδυάζεται µε ένα µοντέλο χρονικής 

διάρθρωσης για το default-free short rate43 και οδηγεί σε φειδωλούς τύπους για την 

τιµολόγηση ριψοκίνδυνων οµολόγων και των ενσωµατωµένων πιστωτικών παραγώγων. 

 Τώρα ας ασχοληθούµε µε την ένταση της χρεοκοπίας και την πιθανότητα 

επιβίωσης. Ας υποθέσουµε ένα ριψοκίνδυνο οµόλογο χωρίς τοκοµερίδιο που λήγει στο 

χρόνο Τ και έχει προσδοκώµενη ονοµαστική αξία 1€. Κατά τη διάρκεια ζωής του 

µπορεί να συµβεί ένα πιστωτικό γεγονός, δηλαδή κάποιες από τις περιπτώσεις που 

είχαµε δει στο Κεφάλαιο 2. Η διαδικασία της πιθανότητας χρεοκοπίας ορίζεται από τη 

µεταβλητή λ(t) όπου το λ(t)∆t δίνει την πιθανότητα χρεοκοπίας τη στιγµή t+∆t, 

δεδοµένου ότι η χρεοκοπία δεν έχει συµβεί µέχρι τη στιγµή t. Υποθέτουµε ότι το λ(t)=λ 

είναι µια σταθερά. Τότε η πιθανότητα επιβίωσης από το χρόνο 0 ως τη στιγµή S (0≤ S 

≤T), µπορεί να υπολογιστεί ως ένα προϊόν από Ν πιθανότητες, δηλαδή: 

                                       (1-λ∆t) (1-λ∆t) (1-λ∆t)… (1-λ∆t)                                            (1) 

 

 όπου Ν=S/∆t είναι ο συνολικός αριθµός των διαστηµάτων ∆t για την περίοδο από 0 ως 

S. Καθώς το ∆t γίνεται απειροελάχιστα µικρό, το (1-∆t) τείνει να γίνει (-λ∆t) και έτσι η 

πιθανότητα επιβίωσης µπορεί να εκφραστεί ως: 

lim*�→�,-��*�. ,-��*�.,-��*�. … ,-��*�. = lim*�→� -� ∑ �*�2/45
678 = -� 9 �:�2

; = -��< (2) 

 

                                                           
43 Το short rate είναι αυξηµένο ασφάλιστρο που εισπράττεται όταν ακυρώνεται το ασφαλιστήριο, πριν 
από τη λήξη του. Επίσης, είναι και το υψηλότερο ασφάλιστρο για ασφάλισης µικρής διάρκειας π.χ. µέχρι 
ένα έτος. 

N φορές 

S/∆t αριθµός φορών 
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Αν η µεταβλητή τ αντιπροσωπεύει το χρόνο χρεοκοπίας, τότε η πιθανότητα να είναι 

µετά το χρόνο S ισούται µε την πιθανότητα επιβίωσης µέχρι το χρόνο S, δηλαδή είναι:      

                                                        P�τ > S" = -��<                                                     (3) 

 Βέβαια, το σταθερό λ είναι µη ρεαλιστικό καθώς κάποιες συγκεκριµένες 

µεταβλητές, όπως οι γενικότερες συνθήκες στην οικονοµία, η λειτουργική µόχλευση 

(operating leverage) και η χρηµατοοικονοµική µόχλευση (financial leverage), το 

κάνουν να αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου. Εποµένως, λαµβάνουµε υπόψη την 

πρώτη γενίκευση της πιθανότητας χρεοκοπίας, όπου η έντασή της θεωρείται ως µια 

ουσιαστική λειτουργία του χρόνου διδόµενη ως λ(t). Κάτω από αυτήν την υπόθεση, 

ακολουθώντας τα ίδια βήµατα από τις εξισώσεις (1) ως (3), η πιθανότητα επιβίωσης 

είναι:  

                              Ρ�τ > @" = lim*�→� -� ∑ �[����"*�]*�2/45
678 = -� 9 ���":�2

;                          (4) 

 Μια δεύτερη και πιο ρεαλιστική γενίκευση της πιθανότητας χρεοκοπίας 

υποθέτει ότι η διαδικασία εκτυλίσσεται στοχαστικά στην πάροδο του χρόνου σε σχέση 

µε τις στοχαστικές αλλαγές στις µεταβλητές της εταιρίας, του κλάδου και της 

ευρύτερης οικονοµίας. Τόσο η ένταση όσο και η πιθανότητα της χρεοκοπίας είναι 

στοχαστικές και τα µοντέλα που προέρχονται από αυτήν την υπόθεση αποκαλούνται 

διπλά στοχαστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η πιθανότητα επιβίωσης δίνεται 

χρησιµοποιώντας την εξίσωση (4) και είναι:        Ρ�τ > S" = C�-� 9 ���":�2
; "               (5) 

 Για να προχωρήσουµε παρακάτω στην ανάλυσή µας, θα πρέπει να κάνουµε 

κάποιες υποθέσεις σχετικά µε την ανακτώµενη αξία (recovery value) στη χρεοκοπία. Οι 

Duffie και Singleton (1999) κάνουν την υπόθεση της "ανακτώµενης αγοραίας αξίας" 

("recovery of market value" assumption), σύµφωνα µε την οποία η αξία ενός οµολόγου 

χωρίς τοκοµερίδιο που χρεοκοπεί σε οποιαδήποτε στιγµή είναι το τµήµα 1-LM της µη 

χρεοκοπηµένης αγοραίας αξίας εκείνη τη στιγµή. Ο Lando (1998) κάνει την υπόθεση 

της "ανακτώµενης ονοµαστικής αξίας" ("recovery of face value" assumption), σύµφωνα 

µε την οποία ένας κάτοχος ενός οµολόγου λαµβάνει το τµήµα 1-LF της ονοµαστικής 

αξίας µετά το πιστωτικό γεγονός. Τώρα θα αναφερθούµε στα βασικά πλαίσια για την 

τιµολόγηση ουδέτερου κινδύνου (risk-neutral valuation) και µε τις δύο υποθέσεις. 

Αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τιµολόγηση ριψοκίνδυνων οµολόγων, 

αλλά καµία από αυτές δεν ταιριάζει για την τιµολόγηση όλων των πιστωτικών 

παραγώγων. Για παράδειγµα, η υπόθεση της "ανακτώµενης αγοραίας αξίας" τιµολογεί 

πιο φυσικά τα δικαιώµατα πιστωτικού spread και η υπόθεση της "ανακτώµενης 

ονοµαστικής αξίας" τα CDS. 
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Τιµολόγηση ουδέτερου κινδύνου µε την υπόθεση της "ανακτώµενης αγοραίας αξίας" 

 Ας υποθέσουµε ότι44 D(t,T) είναι η µη χρεοκοπηµένη αγοραία αξία ενός 

οµολόγου χωρίς τοκοµερίδιο αξίας 100€ τη χρονική στιγµή t. Έστω ότι DEM είναι το 

ποσοστό απωλειών ουδέτερου κινδύνου (risk-neutral loss rate), τέτοιο που αν το 

οµόλογο χρεοκοπήσει τη χρονική στιγµή t, η αγοραία του αξία ισούται µε D(t,T)(1-DEM). 

Υποθέτουµε ότι η προσδοκώµενη του αξία ουδετέρου κινδύνου την επόµενη περίοδο 

είναι: 

              D�t, T" = CE t (J��K:�,L"�����MEN"�O�P"QPKR�PKQP,S"������O��":�"
�T�5"U5  )                (6) 

όπου  VW�X"YX είναι η ουδέτερη πιθανότητα η χρεοκοπία να συµβεί τη χρονική στιγµή 

t+dt, δεδοµένου ότι καµία χρεοκοπία δεν έχει συµβεί µέχρι τη χρονική στιγµή t. Θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι η ένταση χρεοκοπίας ουδέτερου κινδύνου (risk-neutral default 

intensity) VW�X" και η πραγµατική ένταση χρεοκοπίας (physical default intensity) λ(t) 

γενικά θα διαφέρουν από τη στιγµή που οι επενδυτές ζητούν ένα premium κινδύνου που 

σχετίζεται µε τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα ποσοστά απωλειών 

DEM και LM. Απλοποιώντας την εξίσωση (6) έχουµε: 

         D�t, T" = CE t (J��K:�,L"������O��"MEN:�"
�T�5"U5 ) = CE t (J��K:�,L"�Z[\O�5"]O^U5""

�T�5"U5 )         (7) 

Ας ορίσουµε µια µεταβλητή που αποκαλείται µέσο ποσοστό απωλειών ουδέτερου 

κινδύνου (risk-neutral mean loss rate) που δίνεται από την ένταση χρεοκοπίας 

ουδέτερου κινδύνου και το ποσοστό απωλειών ουδέτερου κινδύνου και είναι: 

                                                           _�X" = VW�X"DEM                                                      (8) 

Αλλάζοντας τους όρους στην εξίσωση (7) έχουµε: 

                                D�t, T" = CE t ( J��K:�,L"
��T�5"`a�5""U5) = CE t (J��K:�,L"

��b�5"U5 )                             (9) 

Όπου το R(t) ορίζεται ως το ακαριαίο ριψοκίνδυνο short rate που δίνεται ως: 

                                                        R(t)= r(t)+s(t)                                                        (10) 

Παίρνοντας επαναλαµβανόµενες προσδοκίες (iterative expectations), η εξίσωση (9) 

αυτόµατα µας δίνει: 

                                                  D�t, T" = CE t ( ���€

�9 b�c"Ucd
5

)                                            (11) 

 Από τη στιγµή που η ένταση χρεοκοπίας ουδέτερου κινδύνου µοντελοποιήθηκε 

ως µια εξωγενής διαδικασία και το ποσοστό απωλειών ουδέτερου κινδύνου επηρεάζει 

                                                           
44 Nawalkha, Beliaeva και Soto (2007),  "Dynamic Term Structured Modeling: the Fixed Income 
Valuation Course", Wiley Finance, Hoboken, New York, p.p. 102-106  
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την αγοραία αξία όλων των ταµειακών ροών από ένα οµόλογο µε την ίδια αναλογία, 

ένα οµόλογο που έχει τοκοµερίδια µπορεί να τιµολογηθεί ως ένα χαρτοφυλάκιο 

οµολόγων χωρίς τοκοµερίδια, δηλαδή ως:  

                                 Dτοκ�X" = CE t (∑ e
�9 b�c"Ucdf

5
g
�h� + j

�9 b�c"Ucdk
5

)                            (12) 

όπου C είναι η υποσχόµενη πληρωµή των τοκοµεριδίων τη χρονική στιγµή Τf (f =1, 2, 

3,…n) και F η ονοµαστική αξία του οµολόγου. 

Τιµολόγηση ουδέτερου κινδύνου µε την υπόθεση της "ανακτώµενης ονοµαστικής αξίας" 

 Με αυτήν την υπόθεση ο κάτοχος ενός οµολόγου ανακτά το τµήµα 1 − DEF της 

ονοµαστικής του αξίας κατά το πιστωτικό γεγονός. Τώρα θα παρουσιάσουµε την 

τιµολόγηση ριψοκίνδυνων οµολόγων και των CDS καθώς κάτω από αυτήν την 

υπόθεση, όπως είχαµε αναφερθεί και παραπάνω, τιµολογούνται πιο φυσικά. 

 Ας υποθέσουµε ένα οµόλογο που πληρώνει τοκοµερίδια τη χρονική στιγµή Τi 

(f=1, 2, 3,…n) και την ονοµαστική αξία F τη χρονική στιγµή Τn. Αυτό το οµόλογο 

µπορεί να τιµολογηθεί ως προσδοκία ουδέτερου κινδύνου (risk-neutral expectation) του 

αθροίσµατος των ταµειακών ροών. Για τα τοκοµερίδια υποθέτουµε µηδενικό ποσοστό 

ανάκτησης αν συµβεί κάποιο πιστωτικό γεγονός. Εποµένως, η αγοραία αξία του 

οµολόγου γίνεται µηδέν. Οι ταµειακές ροές της ονοµαστικής αξίας ανακτούνται µετά 

την πραγµατοποίηση του πιστωτικού γεγονότος. 

 Οι ταµειακές ροές των τοκοµεριδίων µπορούν να τιµολογηθούν 

χρησιµοποιώντας το µαθηµατικό υπόβαθρο της "ανακτώµενης αγοραίας αξίας". Απλά, 

υποθέτουµε ότι το ποσοστό απωλειών ουδέτερου κινδύνου DEM είναι 100%. Με αυτήν 

την προσέγγιση η εξίσωση (8) γίνεται _�X" = VW�X", αφού DEM=1, και η εξίσωση (10) 

R(t)=  r�t" +  VW�X". Κατόπιν, πάµε στην εξίσωση 12 (που ήταν για οµόλογα µε 

τοκοµερίδια) και οι προσδοκώµενες ταµειακές ροές ουδέτερου κινδύνου είναι: 

                       Dτοκ�X" = CE t (∑ e
�9 �T�c"`\O�c""Ucdf

5
g
�h� + j

�9 �T�c"`\O�c""Ucdk
5

)                   (13) 

 Για να υπολογίσουµε την παρούσα αξία της ονοµαστικής αξίας χρησιµοποιούµε 

την υπόθεση ότι ο κάτοχος του οµολόγου λαµβάνει το τµήµα 1 − DEF της ονοµαστικής 

αξίας στο χρόνο του πιστωτικού γεγονότος τ. Όµως, για να το υπολογίσουµε αυτό 

απαιτείται η πιθανότητα έντασης ουδέτερου κινδύνου κατά το χρόνο χρεοκοπίας (risk-

neutral probability density of default time). Αυτή είναι η χρονική πιθανότητα t να 

συµβεί στο απειροελάχιστο διάστηµα (infinitesimal interval) από το τα µέχρι το τ+ dt, 

όπου τ ∈ [t,Tn]. Αυτή η ένταση πρέπει να ισούται τη χρονική στιγµή t µε την 
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πιθανότητα επιβίωσης ουδέτερου κινδύνου µέχρι τη χρονική στιγµή τ, 

πολλαπλασιασµένη µε την πιθανότητα χρεοκοπίας το χρόνο τ µέσα στο επόµενο 

απειροελάχιστο χρονικό διάστηµα. Έτσι: 

            Πιθανότητα έντασης κατά το χρόνο χρεοκοπίας=-� 9 �O�n"Qno
5 VW�p"Yp               (14) 

Η παραπάνω είναι µια µεταβλητή τυχαία στο χρόνο t. Η προεξοφληµένη αξία 

ουδέτερου κινδύνου της ανακτώµενης ταµειακής ροής (discounted value of recovery 

cash flow) µπορεί να δοθεί από τον παρακάτω τύπο (15): 

CE t (9 �j ���MEq"Z[ 9 \O�r"sro
5 �O��"

�[ 9 T�c"Uco
5

St
� )Yp)= u�1 − DEF"CE t (9 VW�p"-� 9 ���w"K�O�n""Qno

5
St

�  Yp)  

Προσθέτοντας της αναµενόµενες ταµειακές ροές ουδέτερου κινδύνου των τοκοµεριδίων 

και της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου στις εξισώσεις (13) και (15), µπορούµε να 

πάρουµε την τιµή ενός οµολόγου µε τοκοµερίδια. Αυτή είναι: 

    Dτοκ�X" = CE t (∑ e
�9 �T�c"`\O�c""Ucdf

5
g
�h� + j

�9 �T�c"`\O�c""Ucdk
5

)+ 

                                         +u�1 − DEF"CE t (9 VW�p"-� 9 ���w"K�O�n""Qno
5

Lt
�  Yp)                (16) 

 Ας δούµε τώρα το πώς τιµολογούνται τα CDS µε τη χρήση της υπόθεσης της 

"ανακτώµενης ονοµαστικής αξίας". Είχαµε δει στο Κεφάλαιο 2 ότι ένα CDS είναι µια 

διµερής σύµβαση µεταξύ του αγοραστή και του πωλητή της προστασίας από τον 

πιστωτικό κίνδυνο. Το CDS αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο οµόλογο χρέους µιας 

«οντότητας αναφοράς», η οποία οντότητα συνήθως είναι ένα κράτος ή ένα νοµικό 

πρόσωπο όπως µια εταιρεία ή µια τράπεζα. Η οντότητα αναφοράς δεν είναι 

συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης. Ο αγοραστής της προστασίας προβαίνει σε 

περιοδικές πληρωµές ασφαλίστρων προς τον πωλητή. Οι πληρωµές αυτές συνεχίζονται 

µέχρι η σύµβαση να λήξει ή µέχρι να συµβεί ένα πιστωτικό γεγονός. Εάν η οντότητα 

αναφοράς αθετήσει κάποιες υποχρεώσεις ως προς το χρέος της, ο πωλητής πληρώνει 

στον αγοραστή την ονοµαστική αξία των οµολογιών σε αντάλλαγµα για τη φυσική 

παράδοση του οµολόγου, αν και ο διακανονισµός µπορεί επίσης να γίνει µε µετρητά ή 

µε δηµοπρασία. 

 Ας υποθέσουµε ένα single-name CDS όπου ο αγοραστής προστασίας πληρώνει 

p (p=N/(T-t)) αριθµό spreads45 (ή premiums) κάθε χρόνο µέχρι το οµόλογο να 

χρεοκοπήσει, για ένα µέγιστο αριθµό N περιόδων για T-t χρόνια. Ας ανάγουµε τα 

                                                           
45

 Είχαµε δει ότι το spread ενός CDS είναι το ετήσιο ποσό το οποίο ο αγοραστής πρέπει να δώσει στον 
πωλητή κατά τη διάρκεια της συµβάσεως, εκφρασµένο ως ποσοστό του ονοµαστικού ποσού. Σε 
µικρότερα χρονικά διαστήµατα αυτό είναι spread*(ηµέρες/ ηµέρες βάσης δηλαδή 360 ή 365). 
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spreads των CDS σε ετήσια βάση και τα οποία θα δίνονται ως CDS(t) για κάθε 1€ της 

ονοµαστικής αξίας του οµολόγου. Για τα spreads, όπως προαναφέραµε στην 

προηγούµενη παράγραφο, γίνονται πληρωµές από τον αγοραστή προστασίας όταν η 

οντότητα αναφοράς δεν αθετήσει υποχρεώσεις. Αν υπάρξει πιστωτικό γεγονός τότε οι 

πληρωµές γίνονται µηδενικές. Εποµένως, η παρούσα αξία τους ακολουθώντας την 

προσδοκία ουδέτερου κινδύνου είναι: 

                                          CE t (∑ eJ<��"/ 

�9 �T�c"`\O�c""Uc5`6/x
5

y
�h�  )                                           (17) 

 Από την άλλη πλευρά, ο πωλητής προστασίας πρέπει να πληρώσει τη διαφορά 

ανάµεσα στην ονοµαστική αξία του οµολόγου και την αγοραία του αξία αν συµβεί 

κάποιο πιστωτικό γεγονός στην οντότητα αναφοράς. Κάτω από την υπόθεση της 

"ανακτώµενης ονοµαστικής αξίας" αυτή η απώλεια εξωγενώς ορίζεται ως DEF. 

Χρησιµοποιώντας την πιθανότητα έντασης κατά το χρόνο χρεοκοπίας που δίνεται στον 

τύπο (14), η παρούσα αξία του "τµήµατος" προστασίας για κάθε ένα 1€ της παρούσας 

αξίας του οµολόγου δίνεται από την ακόλουθη προσδοκία ουδέτερου κινδύνου: 

                                        LF CE t (9 VW�p"-� 9 ���w"K�O�n""Qno
5

S
�  Yp)                                    (18) 

Εξισώνοντας τις δύο παραπάνω παρούσες αξίες έχουµε: 

                                   CDS�t" = 
 MEq {EP �9 �O��"�[ 9 �T�c"`\O�r""sro

5|
5  :�"

{E� �∑ �9 �T�c"`\O�c""Uc5`6/x
5}

678 "  
                           (19) 

 

 

5.4. Τιµολόγηση Ανταλλαγών Επιτοκίου (Pricing Interest Rate Swaps) 

 

Είχαµε δει στα προηγούµενα κεφάλαια ότι υπάρχουν σύνθετα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα που χρησιµοποιούν ανταλλαγές επιτοκίων. Έχουν, δηλαδή, περιοδικές 

ανταλλαγές σταθερών και κυµαινόµενων ταµειακών ροών. Σε ένα interest rate swap ο 

ένας αντισυµβαλλόµενος πληρώνει σταθερές πληρωµές και λαµβάνει κυµαινόµενες, 

ενώ ο άλλος πληρώνει κυµαινόµενες και λαµβάνει σταθερές. Η συχνότητα των 

κυµαινόµενων και των σταθερών ανταλλαγών δεν πρέπει απαραίτητα να είναι η ίδια. 

 Για να κατανοήσουµε καλύτερα τη διαδικασία βασική διαδικασία τιµολόγησής 

τους46 ας υποθέσουµε ότι η πρώτη ηµέρα επαναρύθµισης (reset date) είναι S0. Κατά τη 

διάρκεια ζωής του swap οι Ν σταθερές πληρωµές γίνονται τις χρονικές στιγµές S1, S2, 

                                                           
46 Nawalkha, Beliaeva και Soto (2007),  "Dynamic Term Structured Modeling: the Fixed Income 
Valuation Course", Wiley Finance, Hoboken, New York, p.p. 82-85  
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S3,…SN, όπου Si<Si+1 για όλα τα f. Οι κυµαινόµενες είναι n και γίνονται τις χρονικές 

στιγµές T1, T2, T3,…, Tn, βασιζόµενα πάνω στα κυµαινόµενα επιτόκια που 

καθορίζονται στο χρόνο S0=T0, T1, T2, T3,…, Tn-1, αντίστοιχα για όλα τα f. Θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η τελευταία ηµέρα πληρωµής είναι η ίδια και για τις σταθερές και για 

τις κυµαινόµενες πληρωµές, δηλαδή ισχύει ότι SN=Tn.  

 Συµβολίζοντας το υποθετικό κεφάλαιο µε βάση το οποίο γίνονται οι πληρωµές 

(notional principal) µε F και το διακριτό ανατοκιζόµενο τρέχων επιτόκιο της 

χρηµαταγοράς (discretely compounded money market rate)47 µε L(Ti, Ti+1) που 

παρατηρήθηκε τη στιγµή Ti, η κυµαινόµενη πληρωµή του swap στο χρόνο Ti+1 είναι:  

                                Κυµαινόµενη Πληρωµή= u ∗ ��f ∗ D��f, �f + 1"                             (20) 

όπου Ui= Ti+1-Ti και ��f ο ανάλογος συντελεστής δεδουλευµένων που γενικά 

υπολογίζεται χρησιµοποιώντας ως βάση το actual/36048. Η παρούσα αξία όλων των 

κυµαινόµενων πληρωµών τη χρονική στιγµή T0 είναι: 

                 Pκυµαινόµενων πληρωµών (T0) = u ∑ ��f ∗�hg��
�h�  D��f, �f + 1" ∗ �(T0, Ti+1)             (21) 

Εξ ορισµού, το επιτόκιο LIBOR, που υποθέτουµε ότι είναι το επιτόκιο που 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της κυµαινόµενης πληρωµής, έχει την ακόλουθη 

σχέση µε την τιµή του οµολόγου χωρίς τοκοµερίδιο χωρίς χρεοκοπία (default-free zero-

coupon bond): 

                                               1+ D��f, �f + 1"��f = 
�

��Lf,Lf+1"                                          (22) 

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (22) στην (21) έχουµε: 

               Pκυµαινόµενων πληρωµών (T0) = u ∑ �����Lf,Lf+1"
��Lf,Lf+1" "�hg��

�h� ���0, �f + 1"              (23) 

Αφού ισχύει εξ ορισµού P(T0, Ti+1)* P(Ti, Ti+1) = P(T0, Ti+1), τότε η παραπάνω εξίσωση 

απλοποιείται και γίνεται: 

                  Pκυµαινόµενων πληρωµών (T0) = u ∑ �1 − ��hg��
�h� ��f, �f + 1""���0, �f" 

                               = u ∑ ����hg��
�h� �0, �f" − ���0, �f + 1" 

                                                        = u����0, �0" − ���0, �n"" = u�1 − ���0, �n""  (24) 

Σε κάθε χρονική στιγµή t πριν από την πρώτη ηµεροµηνία επαναρύθµισης Τ0, η αξία 

του "κυµαινόµενου τµήµατος" µπορεί να δοθεί από την προεξοφλητική εξίσωση (24) 

από το Τ0 ως t: 

                                Pκυµαινόµενων πληρωµών (t) = u,��X, �0" − ��X, �n".                            (25) 

                                                           
47 Το money market rate είναι επιτόκιο που έχει καθοριστική σηµασία για το επίπεδο άλλων επιτοκίων. 
 
48 Τρόπος υπολογισµού των τόκων µε ηµερολογιακές ηµέρες, µε βάση όµως το εµπορικό έτος των 360 
ηµερών. 
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 Όπως είχαµε πει παραπάνω οι σταθερές πληρωµές του swap γίνονται τις 

χρονικές στιγµές Sj, για i=1, 2, 3,…, N. Χρησιµοποιούµε το j και όχι το i απλά για να 

δείξουµε ότι οι πληρωµές των "τµηµάτων" του swap που µπορεί να είναι διαφορετικές 

και σε αριθµό και σε ηµεροµηνίες. Για παράδειγµα, µπορεί το interest rate swap να 

επιτρέπει τρίµηνες κυµαινόµενες πληρωµές και εξαµηνιαίες για τις σταθερές και σε 

αυτήν την περίπτωση θα ισχύει Ν=2n. Ας θέσουµε sj= Sj+1-Sj για να ορίσουµε τη 

χρονική διαφορά ανάµεσα στο Sj και στο Sj+1. 

 Συµβολίζοντας το υποθετικό κεφάλαιο µε βάση το οποίο γίνονται οι πληρωµές 

(notional principal) µε F, η σταθερή πληρωµή του swap στο χρόνο Sj+1 είναι:  

                                           Σταθερή Πληρωµή= u ∗ � ∗ _̂j                                          (26) 

όπου _̂j είναι ο συντελεστής δεδουλευµένων που αντιστοιχεί στην περίοδο sj= Sj+1-Sj και 

� το σταθερό επιτόκιο που εφαρµόζεται για τον υπολογισµό του "σταθερού τµήµατος" 

του swap. Οι συντελεστές δεδουλευµένων  _̂j γενικά υπολογίζονται χρησιµοποιώντας 

ως βάση το actual/360. Η παρούσα αξία όλων των σταθερών πληρωµών τη χρονική 

στιγµή S0=T0 είναι: j+1 

                            Pσταθερών πληρωµών (S0) = u ∗ � ∗ ∑ _̂j ��S0, Sj + 1" y��
�h�                          (27) 

Σε κάθε χρονική στιγµή t πριν από την πρώτη ηµεροµηνία επαναρύθµισης S0, η αξία 

του "σταθερού τµήµατος" µπορεί να δοθεί από την προεξοφλητική εξίσωση (27) από το 

S0 ως t: 

                               Pσταθερών πληρωµών (t) = u ∗ � ∗ ∑ _̂j ��X, Sj + 1" y��
�h�                           (28) 

 Με βάση όσα είχαµε προαναφέρει και σε προηγούµενα κεφάλαια, ένα interest 

rate swap µπορεί να θεωρηθεί και ως µια ανταλλαγή ενός οµολόγου µε σταθερά 

τοκοµερίδια µε ένα άλλο που προσφέρει κυµαινόµενα και των οποίων οι ονοµαστικές 

αξίες ισούνται µε το υποθετικό κεφάλαιο του swap. Η πληρωµή του ονοµαστικού 

κεφαλαίου F µπορεί να προστεθεί τόσο στο "κυµαινόµενο τµήµα" όσο και στο 

"σταθερό" τη χρονική στιγµή SN=Tn,  για να τα µετατρέψει σε οµόλογα κυµαινόµενου 

επιτοκίου και σε οµόλογα σταθερού, αντίστοιχα. Το τοκοµερίδιο σε ένα οµόλογο 

κυµαινόµενου επιτοκίου µπορεί να θεωρηθεί ως το κυµαινόµενο επιτόκιο που 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των κυµαινόµενων ταµειακών ροών του swap, ενώ 

σε ένα σε ένα οµόλογο σταθερού επιτοκίου µπορεί να θεωρηθεί ως το σταθερό επιτόκιο 

που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των σταθερών ταµειακών ροών του swap. Η 

τιµή του οµολόγου κυµαινόµενου επιτοκίου τη χρονική στιγµή t≤ T0 είναι: 

         Pοµολόγου κυµαινόµενου επιτοκίου (t) = Pκυµαινόµενων πληρωµών (t) + u��X, �n"   ⇔ 

        Pοµολόγου κυµαινόµενου επιτοκίου (t) = u,��X, �0" − ��X, �n". + u��X, �n"= u��X, �0"    (29) 
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Η τιµή του οµολόγου κυµαινόµενου επιτοκίου συγκλίνει στην ονοµαστική του αξία F 

την ηµεροµηνία επαναρύθµισης Τ0.   

 H τιµή του οµολόγου σταθερού επιτοκίου στο χρόνο t≤S0=T0 είναι: 

              Pοµολόγου σταθερού επιτοκίου (t) = Pσταθερών πληρωµών (t) + u��X, @N" ⇔  

              Pοµολόγου σταθερού επιτοκίου (t) = u ∗(� ∗ ∑ _̂j ��X, Sj + 1" +  ��X, @N"y��
�h� )             (30) 

 Αφού είδαµε τα παραπάνω µπορούµε να υπολογίσουµε µαθηµατικά τη χρονική 

στιγµή t την αξία του αντισυµβαλλοµένου που πληρώνει µε βάση ένα σταθερό επιτόκιο 

και λαµβάνει ένα κυµαινόµενου. Έτσι: 

      Pλήπτη κυµαινόµενου επιτοκίου = Pκυµαινόµενων πληρωµών (t) - Pσταθερών πληρωµών (t) ⇔ 

      Pλήπτη κυµαινόµενου επιτοκίου = u,��X, �0" − ��X, �n". −  u ∗(� ∗ ∑ _̂j ��X, Sj + 1"y��
�h� ) ⇔ 

      Pλήπτη κυµαινόµενου επιτοκίου= u��X, �0" −  u ∗(� ∗ ∑ _̂j ��X, Sj + 1" +  ��X, @N"y��
�h� ) ⇔ 

      Pλήπτη κυµαινόµενου επιτοκίου= Pοµολόγου κυµαινόµενου επιτοκίου (t) -Pοµολόγου σταθερού επιτοκίου (t)     (31) 

Τα ίδια ισχύουν και για τον αντισυµβαλλόµενο που πληρώνει µε βάση ένα κυµαινόµενο 

επιτόκιο και λαµβάνει ένα σταθερό. Έτσι κι εδώ έχουµε: 

      Pλήπτη σταθερού επιτοκίου= Pσταθερών πληρωµών (t) - Pκυµαινόµενων πληρωµών (t) ⇔ 

      Pλήπτη σταθερού επιτοκίου= Pοµολόγου σταθερού επιτοκίου (t) - Pοµολόγου κυµαινόµενου επιτοκίου (t)        (32) 

 

 

5.5. Τιµολόγηση ∆ικαιωµάτων 

5.5.1. Εισαγωγή 

 

Όπως είχαµε δει και στα προηγούµενα κεφάλαια, πολλές φορές χρησιµοποιούνται 

δικαιώµατα (options) για την κατασκευή σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. 

Έτσι, είναι σηµαντικό να δούµε το πώς αυτά τιµολογούνται. Γενικά, γνωρίζουµε ότι 

όσο υψηλότερη είναι η τιµή της µετοχής, ή του υποκείµενου χρηµατοδοτικού τίτλου 

γενικότερα, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η αξία του δικαιώµατος. Όταν η τιµή της 

µετοχής, για παράδειγµα, είναι πολύ µεγαλύτερη από την τιµή άσκησης του 

δικαιώµατος τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι το τελευταίο θα ασκηθεί. Κατά συνέπεια, ανά 

πάσα στιγµή, η αξία του option θα είναι ίση µε την τιµή της µετοχής µείον το κόστος 

του (striking price), δηλαδή  

          Αξία ∆ικαιώµατος =Τιµή µετοχής– Τιµή εκτελέσεως(Striking price)               (33) 
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Αντίθετα, όταν η τιµή της µετοχής είναι πολύ µικρότερη από την τιµή άσκησης 

του δικαιώµατος, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι το τελευταίο δεν θα ασκηθεί, εποµένως η 

αξία του θα είναι µηδέν, δηλαδή 

                                                Αξία ∆ικαιώµατος = 0                                                   (34) 

Επιπλέον, ισχύει, ότι, όταν η τιµή της µετοχής παραµένει αµετάβλητη, τότε, όσο 

πλησιάζει η λήξη του option, τόσο µειώνεται η αξία του. Παρακάτω θα δώσουµε 

ενδεικτικά δύο µεθόδους τιµολόγησης δικαιωµάτων, την διωνυµική (binomial) και αυτή 

των Black και Scholes. 

 

 

5.5.2. Η ∆ιωνυµική (Binomial) Μέθοδος Τιµολόγησης 

 

Σύµφωνα µε τους Cox, Ross και Rubinstein (1979) πρόκειται για µία από τις πιο απλές 

µεθόδους τιµολόγησης, η οποία απαιτεί την υιοθέτηση των εξής υποθέσεων, 

προκειµένου να εφαρµοστεί: 

• Η απόδοση της υποκείµενης µετοχής µπορεί να πάρει δύο πιθανές τιµές στο 

τέλος κάθε περιόδου, είτε u-1 µε πιθανότητα q, είτε d-1 µε πιθανότητα 1-q. 

Εποµένως, εάν η παρούσα τιµή της µετοχής είναι S, τότε στο τέλος της 

περιόδου θα είναι είτε uS είτε dS. 

• Το επιτόκιο είναι σταθερό και δεν υπάρχει περιορισµός ως προς το ποσό που 

µπορούµε να δανείσουµε ή να δανειστούµε. 

• ∆εν υπάρχουν φόροι, έξοδα συναλλαγής ή απαιτήσεις περιθωρίου. 

• Το short-selling επιτρέπεται. 

• Αν r είναι το ακίνδυνο επιτόκιο, θα πρέπει u > r > d. 

Έστω ότι C είναι η παρούσα αξία ενός δικαιώµατος αγοράς και ∆ και Β το 

ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο χαρτοφυλάκιο µας οι µετοχές και τα ακίνδυνα 

οµόλογα αντίστοιχα. Εάν επιλέξουµε τα ∆ και Β µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξισώνουν τις 

πιθανές αξίες του δικαιώµατος αγοράς στο τέλος της περιόδου,  τότε προκύπτει: 

                       ∆=
�u��d  
�w�:"<            (35)                          B= 

w�d�Q�u

�w�:"�              (36) 

Το χαρτοφυλάκιο που προκύπτει από τα παραπάνω καλείται χαρτοφυλάκιο 

αντιστάθµισης.  

Εφόσον, δεν υπάρχουν ευκαιρίες για arbitrage, µε απλοποιήσεις, προκύπτει ότι: 
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                                     C =[��u +  �1 − �" �d] / �                                        (37) 

                                     Για κάθε r > 0 ισχύει C > S-K. 

Ο παραπάνω τύπος παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα στην εφαρµογή του: 

• Η πιθανότητα q δεν εµφανίζεται στην τελική εξίσωση. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα 

και αν οι επενδυτές έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά µε την πιθανότητα 

ανοδικής ή καθοδικής κίνησης της µετοχής, µπορούν και πάλι να την 

εφαρµόσουν. 

• Η αξία του δικαιώµατος αγοράς δεν εξαρτάται από τη στάση των επενδυτών 

απέναντι στον κίνδυνο. Η εξίσωση παραµένει η ίδια είτε πρόκειται για επενδυτή 

που αποφεύγει είτε για επενδυτή που αναζητά τον κίνδυνο. 

• Η µόνη τυχαία µεταβλητή από την οποία εξαρτάται η αξία του δικαιώµατος 

αγοράς είναι η ίδια η τιµή της µετοχής. 

• Για το µέγεθος p = (r-d) / (u-d) ισχύει ότι 0 < p < 1, οπότε συµπεραίνουµε ότι 

φέρει τα χαρακτηριστικά των πιθανοτήτων. 

Παραπάνω, εξετάσαµε την περίπτωση κατά την οποία αποµένει µία χρονική 

περίοδος µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος. Στην περίπτωση κατά την 

οποία αποµένουν δύο περίοδοι, η αξία του δικαιώµατος αγοράς θα δίνεται από την 

εξίσωση (38): 

C = [����� + 2��1 − �"��Y + �1 − �"��YY]/��= 

=�����[0, ��@ − �] + 2��1 − �" ���[0, Y�@ − �] + �1 − �"����[0, Y�@ − �]}/��  

Ενώ, συνοψίζοντας , ο γενικός τύπος, που µας δίνει την αξία ενός δικαιώµατος 

call, όταν αποµένουν n χρονικές περίοδοι µέχρι τη λήξη του, είναι ο εξής: 

                         C =  @ � [�;  k, �’] –  ���g − k � [�;  k, �]                           (39) 

όπου: 

p ≡ (r-d) / (u-d)  

p’ ≡ (u/r) p 

α ≡ ο µικρότερος µη αρνητικός ακέραιος ο οποίος είναι µεγαλύτερος από το µέγεθος 

log(K/Sdn)/log(u/d) 

Εάν α > n τότε C = 0. 
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5.5.3. Η µέθοδος τιµολόγησης των Black και Scholes 

 

Εκτός από την παραπάνω µέθοδο τιµολόγησης, στο παρελθόν δηµιουργήθηκαν και 

άλλες φόρµουλες, που αφορούσαν στην τιµολόγηση των δικαιωµάτων. Ένας  τύπος που 

χρησιµοποιείται ευρέως είναι αυτός των Black και Scholes49. Αφορά στην τιµολόγηση 

των δικαιωµάτων µε βάση την τιµή της µετοχής και, προκειµένου να εφαρµοστεί, 

απαιτείται η υπόθεση «ιδανικών» συνθηκών για την αγορά. Συγκεκριµένα: 

• Το βραχυπρόθεσµο επιτόκιο είναι γνωστό και σταθερό 

• Η κατανοµή των πιθανών τιµών της µετοχής ακολουθεί αυτήν του Galton, ενώ η 

διακύµανση της απόδοσης της µετοχής είναι σταθερή 

• Η µετοχή δεν µοιράζει µέρισµα 

• Το δικαίωµα είναι ευρωπαϊκού τύπου 

• ∆εν υπάρχει κόστος για την αγορά ή πώληση είτε του δικαιώµατος είτε της 

µετοχής 

• ∆εν εφαρµόζεται κανενός είδους πρόστιµο για short-selling 

• Είναι δυνατός ο δανεισµός οποιουδήποτε µέρους της τιµής της µετοχής στο 

βραχυπρόθεσµο επιτόκιο που επικρατεί στην αγορά. 

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, η αξία ενός δικαιώµατος θα εξαρτάται µόνο από 

την τιµή της µετοχής, το χρόνο και από κάποιες µεταβλητές που θεωρούνται σταθερές. 

Εποµένως, είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί µια αντισταθµιστική θέση (hedged position), 

η οποία θα αποτελείται από µια θέση αγοράς (long position) στη µετοχή και µια θέση 

πώλησης (short position) στο δικαίωµα. Εάν συµβολίζουµε µε w (x ,t) την αξία του 

δικαιώµατος, όπου x: η τιµή της µετοχής και t: ο χρόνος, τότε ο αριθµός των 

δικαιωµάτων που θα πρέπει να πουληθεί έναντι µιας µετοχής είναι: 

                                                      1/w1(x,t)                                                      (40) 
Καθώς οι τιµές των x και t µεταβάλλονται, µεταβάλλεται και ο αριθµός των 

δικαιωµάτων που πρέπει να πουληθούν για να δηµιουργηθεί µια αντισταθµιστική θέση 

µε µια µετοχή. Με µια πρώτη προσέγγιση, όταν η τιµή της µετοχής µεταβάλλεται κατά 

ένα ποσό ∆x τότε η αξία του δικαιώµατος µεταβάλλεται κατά ένα ποσό w1 (x, t) ∆x και 

ο αριθµός των δικαιωµάτων, που δίνεται από τη σχέση (40) µεταβάλλεται, επίσης, κατά 

∆x. Επιπλέον, όσο µεταβάλλεται η ηµεροµηνία λήξης, η καµπύλη που αναπαριστά τη 

σχέση µεταξύ της αξίας του δικαιώµατος και της τιµής της  µετοχής µετατοπίζεται. 

                                                           
49 Black Fischer, Scholes Myron, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, The Journal of 
Political Economy, Vol. 81, No.3, May-June 1973 
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Στο σηµείο αυτό, πρέπει να επισηµανθεί ότι ο κίνδυνος στην αντισταθµιστική 

θέση είναι µηδενικός όταν η θέση πώλησης στο δικαίωµα προσαρµόζεται συνεχώς. 

Όταν αυτό δεν συµβαίνει ο κίνδυνος είναι µικρός και µπορεί να εξαλειφθεί εντελώς µε 

τη δηµιουργία ενός χαρτοφυλακίου που περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό τέτοιων 

τοποθετήσεων. 

Μετά από υπολογισµούς, οι οποίοι, κρίνεται ότι, δεν είναι απαραίτητο να 

αναφερθούν εδώ,  οι Black and Scholes καταλήγουν στην εξής εξίσωση, σχετικά µε την 

αξία του δικαιώµατος:  

                        ���, X" =  ���d1" −  -�����∗"��d2", όπου                             (41) 

d1 =
ln �

  + ¡� + 1
2 ¢2£ �X∗ − X"

¢√X∗ − X
 

d2 =
ln �

  + ¡� − 1
2 ¢2£ �X∗ − X"

¢√X∗ − X
 

x = η τιµή της µετοχής 

c = η τιµή εξάσκησης 

t = ο χρόνος 

t* = η ηµεροµηνία λήξης 

v2 = η διακύµανση της απόδοσης της µετοχής 

r = η απόδοση ιδίων κεφαλαίων  

 

Με βάση τα παραπάνω, παρατηρούνται τα εξής:   

• Η αξία του δικαιώµατος είναι ανεξάρτητη της αναµενόµενης απόδοσης της 

µετοχής 

• Μια αύξηση της ηµεροµηνίας λήξης θα έχει την ίδια επίδραση στην αξία του 

option που θα είχε και µια ισόποση αύξηση των r και v2. 

• Η αξία του δικαιώµατος αυξάνεται συνεχώς καθώς αυξάνεται κάποιο από τα t*, 

t ή v2. Σε κάθε περίπτωση, πλησιάζει µια µέγιστη αξία ίση µε την τιµή της 

µετοχής. 

Απλοποιώντας την παραπάνω σχέση καταλήγουµε στην εξής: �1��, X" =  ��d1"      (42) 

Από τις δύο παραπάνω εξισώσεις είναι φανερό ότι το µέγεθος 
¥¦1

¦  είναι πάντοτε 

µεγαλύτερο της µονάδας, εποµένως, το δικαίωµα είναι πάντοτε πιο ευµετάβλητο από τη 

µετοχή.  
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5.6. Τιµολόγηση Οµολόγων 

 

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την τιµολόγηση των οµολόγων. 

Είχαµε πει στο Κεφάλαιο 1 ότι σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µπορούν να 

σχηµατιστούν συνδυάζοντας δικαιώµατα µε οµόλογα. Έτσι είναι σηµαντικό να 

παραθέσουµε στην παρούσα υποενότητα τις βασικές δοµές τιµολόγησης των οµολόγων. 

Στο τέλος της, θα ασχοληθούµε και µε την τιµολόγηση των εξαγοράσιµων οµολόγων 

(callable bonds) ως ένα δείγµα για το τι ακριβώς συµβαίνει µε τα δοµηµένα οµόλογα. 

 Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουµε ότι η τιµολόγηση-αποτίµηση των οµολόγων 

µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους. Αυτοί είναι: 

� µέσω της απόδοσης στη λήξη (yield-to-maturity) 

� µέσω των τρεχόντων επιτοκίων (spot rates) 

� µέσω των προθεσµιακών επιτοκίων (forward rates). 

Τιµολόγηση µέσω απόδοσης στη λήξη  

Σύµφωνα µε τον Tuckman (2002) µε τον όρο απόδοση στη λήξη εννοούµε το 

µοναδικό επιτόκιο το οποίο αν χρησιµοποιήσουµε για να προεξοφλήσουµε τις 

χρηµατικές ροές του οµολόγου, τότε οδηγούµαστε στην τιµή κτήσης του. Βέβαια, θα 

πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι παρότι αποδεικνύεται χρήσιµη στην τιµολόγηση µπορεί 

εξίσου να αποδεχτεί παραπλανητική. Για παράδειγµα, εάν δύο οµόλογα µε τον ίδιο 

χρόνο µέχρι τη λήξη έχουν διαφορετικές αποδόσεις, δεν είναι απαραίτητα αληθές το 

γεγονός ότι το οµόλογο µε τη µεγαλύτερη απόδοση ανταποκρίνεται και σε καλύτερη 

αξία. Επίσης, ένα οµόλογο που αποκτήθηκε για συγκεκριµένη απόδοση και 

διατηρήθηκε µέχρι τη λήξη δεν είναι απαραίτητο ότι τελικά θα την πετύχει. Σύµφωνα 

µε τον ορισµό της απόδοσης στη λήξη, η τιµή ενός οµολόγου διάρκειας Τ ετών µε 

εξαµηνιαίες καταβολές τοκοµεριδίων ύψους c/2 και τελική καταβολή κεφαλαίου ύψους 

F είναι: 

                                      P(T)= ∑ !/�
��K§

¨"¨ + j
��K§

¨"¨d
�L
�h�                                  (43) 

Έτσι, η τιµή ενός οµολόγου είναι ίση µε την παρούσα αξία των τοκοµεριδίων 

συν την ονοµαστική αξία. Αν υποθέσουµε ότι n είναι ο αριθµός των τοκοµεριδίων που 

καταβάλλονται ετησίως τότε η τιµή δίνεται από τον τύπο: 

      P(T)= ∑ !/g
��K§

©"© + j
��K§

©"©d
gL
�h�                                                         (44) 
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Τιµολόγηση µέσω των τρεχόντων επιτοκίων 

Καταρχήν, ας ορίσουµε τι είναι τρέχων επιτόκιο (spot rate). Είναι το επιτόκιο µε 

το οποίο επιβαρύνεται ένα δάνειο άµεσης καταβολής (spot loan), το οποίο 

καταβάλλεται άµεσα στο δανειζόµενο από το δανειστή κατά τη µεταξύ τους συµφωνία. 

Το τρέχον επιτόκιο διάρκειας t ετών συµβολίζεται µε �̂�X". Βέβαια, θα πρέπει να 

τονίσουµε ότι το τρέχων επιτόκιο µπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε περίοδο. 

Οι τύποι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της τιµής ενός οµολόγου 

είναι οι ίδιοι µε αυτούς που ισχύουν και µέσω της απόδοσης στη λήξη, µόνο που αντί 

για y, χρησιµοποιούµε το  �̂�X". Για να βρούµε το επίπεδο των spot rates συνήθως 

κατασκευάζουµε έναν πίνακα που υπολογίζεται βάσει των παραγόντων προεξόφλησης. 

Όταν τα επιτόκια αυξάνονται καθώς πλησιάζουν στη λήξη τότε η χρονική διάρθρωση 

των επιτοκίων (term structure of interest rates) είναι αύξουσας καµπύλης, ενώ αν 

µειώνονται είναι φθίνουσας. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα τρέχοντα επιτόκια µε διαφορετική χρονική 

διάρθρωση είναι στην πράξη διαφορετικά επιτόκια. Έτσι, για παράδειγµα, η αγορά 

παρέχει διαφορετικές αποδόσεις για επενδύσεις σε τριετή οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια 

και διαφορετικές για ίδιου τύπου οµόλογα πενταετούς διάρκειας. Κάτι τέτοιο συµβαίνει 

και µε εκείνα που έχουν τοκοµερίδια καθώς γνωρίζουµε ότι ένα τέτοιο οµόλογο µπορεί 

να αναπαρασταθεί από ένα συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο οµολόγων χωρίς τοκοµερίδια. 

Εποµένως, κάθε χρηµατική ροή που παράγεται θα πρέπει να προεξοφληθεί µε 

διαφορετικό επιτόκιο. 

Τιµολόγηση µέσω των προθεσµιακών επιτοκίων 

Το προθεσµιακό επιτόκιο (forward rate) είναι εκείνο µε το οποίο επιβαρύνεται 

ένα δάνειο µελλοντικής καταβολής (forward loan). Έτσι, για παράδειγµα, ένας 

επενδυτής που έχει επενδύσει σε οµόλογο χωρίς τοκοµερίδια ενός έτους, µπορούµε να 

πούµε ότι έχει συνάψει δύο ειδών δάνεια. Το ένα είναι άµεσης καταβολής διάρκειας έξι 

µηνών µε άµεση έναρξη και το άλλο µελλοντικής καταβολής διάρκειας έξι µηνών, αλλά 

του οποίου η έναρξη τοποθετείται σε έξι µήνες από σήµερα. 

Έτσι, τα τρέχοντα επιτόκια εφαρµόζονται στο παρόν µέχρι και µια 

συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία, ενώ τα προθεσµιακά από κάποια µελλοντική 

ηµεροµηνία µέχρι και έξι µήνες (αν υποθέσουµε ότι εφαρµόζονται για περίοδο έξι 

µηνών) πέραν αυτής της ηµεροµηνίας. Γι' αυτό παρατηρούµε ότι διαφέρουν µεταξύ 

τους. Βέβαια, µπορεί να γίνει υπολογισµός των προθεσµιακών επιτοκίων, εάν µας 

δίνονται τα τρέχοντα. Η σχέση τους µπορεί να δοθεί από τον τύπο(για εξάµηνη 

περίοδο):   
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                   �1 +  �ª�X−0,5"
2 " ∗ �1 + 

���"
� " = �1 +  �̂��"

� "��
                        (45) 

Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι αν το προθεσµιακό επιτόκιο είναι µεγαλύτερο 

από το τρέχων, τότε η καµπύλη του τρέχοντος επιτοκίου αυξάνεται, αλλιώς συµβαίνει 

το αντίθετο αν αυτό είναι µικρότερο. Τέλος, αφού θα έχουµε τις αποδόσεις των 

προθεσµιακών επιτοκίων θα µπορέσουµε να προεξοφλήσουµε τις ταµειακές ροές ώστε 

να υπολογίσουµε την τιµή του οµολόγου. 

Τιµολόγηση εξαγοράσιµων οµολόγων 

Είχαµε πει στην αρχή αυτής της υποενότητας ότι θα δούµε και µε την 

τιµολόγηση των εξαγοράσιµων οµολόγων (callable bonds) ως ένα δείγµα για το τι 

ακριβώς συµβαίνει µε τα δοµηµένα οµόλογα. Σε ένα τέτοιο τύπου οµόλογο, το 

ενσωµατωµένο δικαίωµα αγοράς επιτρέπει στον εκδότη να αγοράσει τα οµόλογα σε 

κάποια σταθερή τιµή. Αν τα επιτόκια αυξηθούν µετά την πώληση ενός τέτοιου 

οµολόγου, τότε ο εκδότης κερδίζει υπό την έννοια ότι δανείζεται µε χαµηλότερο 

επιτόκιο. Σε αντίθετη περίπτωση, αν τα επιτόκια µειωθούν, οι κάτοχοι κερδίζουν υπό 

την έννοια ότι απολαµβάνουν ένα υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση µε αυτό που επικρατεί 

στην αγορά. Στην ουσία, το εξαγοράσιµο οµόλογο βάζει ένα όριο στο ποσό που 

µπορούν να κερδίσουν οι επενδυτές, όταν υπάρξει µείωση των επιτοκίων. Έτσι, αν ο 

εκδότης εξαγοράσει το οµόλογο "ακυρώνονται" οι υπερτιµήσεις, παρόλο που µέχρι την 

ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος οι επενδυτές απολάµβαναν αποδόσεις που 

κυµαίνονταν πάνω από την αγορά. Σε αντάλλαγµα για αυτό το δικαίωµα, ένα αυτόµατα 

εξαγοράσιµο οµόλογο παρέχει γενικά µεγαλύτερες αποδόσεις στους επενδυτές. 

Ας προχωρήσουµε τώρα στην τιµολόγηση. Σύµφωνα µε τον Tuckman (2002), η 

τιµή ενός εξαγοράσιµου οµολόγου µπορεί να δοθεί από τον τύπο: 

                                                   �� = ��� − �                                                  (46) 

όπου  Pc: η τιµή του εξαγοράσιµου οµολόγου,  

          PNC: η τιµή του αντίστοιχου µη εξαγοράσιµου οµολόγου και  

          C: η τιµή του ευρωπαϊκού δικαιώµατος επί του µη εξαγοράσιµου οµολόγου 

Αυτή ισχύει καθώς, αν για παράδειγµα, ίσχυε �� < ��� − � τότε θα µπορούσε ένας 

επενδυτής να κάνει αρµπιτράζ ακολουθώντας την παρακάτω στρατηγική: 

� να αγοράσει το εξαγοράσιµο οµόλογο έναντι Pc 

� να αγοράσει το ευρωπαϊκό δικαίωµα αγοράς επί του µη εξαγοράσιµου 

οµολόγου έναντι C  

� να πουλήσει το µη εξαγοράσιµο οµόλογο έναντι PNC 
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Με τις παραπάνω κινήσεις θα έχει σίγουρα κέρδος ο επενδυτής, γιατί οι 

χρηµατικές ροές από τα παραπάνω συνολικά θα είναι θετικές, αφού λόγω των 

υποθέσεων θα ισχύει PNC-C-Pc > 0. Αν την ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος 

(θυµίζουµε ότι στο ευρωπαϊκού τύπου, αυτό µπορεί να ασκηθεί µόνο στη λήξη του) τα 

επιτόκια είναι µεγαλύτερα και ο εκδότης αποφασίσει να µην ασκήσει το δικαίωµα του, 

τότε ο επενδυτής µπορεί να ξεδιπλώσει τη στρατηγική του χωρίς επιπλέον κέρδος ή 

ζηµία µε τις παρακάτω κινήσεις: 

� να επιτρέψει στο ευρωπαϊκό δικαίωµα αγοράς να λήξει χωρίς να έχει ασκηθεί 

� να παραδώσει το εξαγοράσιµο οµόλογο για να καλύψει τη θέση πώλησης επί 

του µη εξαγοράσιµου οµολόγου. 

Αν την ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος τα επιτόκια είναι µικρότερα και ο 

εκδότης αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωµα του για αγορά των οµολόγων του στο 

άρτιο, τότε ο επενδυτής µπορεί να ξεδιπλώσει τη στρατηγική του χωρίς επιπλέον 

κέρδος ή ζηµία µε τις παρακάτω κινήσεις: 

� να πουλήσει το εξαγοράσιµο οµόλογο στον εκδότη έναντι 100 (στο άρτιο) 

� να ασκήσει το ευρωπαϊκό δικαίωµα αγοράς για να αποκτήσει έναντι 100 το µη 

εξαγοράσιµο οµόλογο 

� να παραδώσει το αγορασµένο µη εξαγοράσιµο οµόλογο για να καλύψει τη θέση 

πώλησης. 

Θα πρέπει να πούµε ότι µπορεί να υπάρξει αρµπιτράζ και στην αντίθετη 

περίπτωση, δηλαδή όταν �� > ��� − �, οπότε και πάλι η εξίσωση (46) ισχύει. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή η εξίσωση επίσης εφαρµόζεται και σε 

άλλου τύπου δικαιώµατα. Κλείνοντας, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι αν ο εκδότης 

αγοράσει το οµόλογο, τότε η τιµή του εξαγοράσιµου οµολόγου ισούται µε την τιµή 

άσκησης. Αν δε το εξαγοράσει, τότε η τιµή του είναι µικρότερη από την τιµή άσκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, ΝΟΜΙΚΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

 

 

6.1. Εισαγωγή 

 

Τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που εξετάσαµε µέχρι στιγµής σε αυτήν την 

εργασία είναι προϊόντα τα οποία θα πρέπει να ελεγχτούν τόσο από εσωτερική όσο και 

από εξωτερική πλευρά. Είναι σηµαντικό για τους διαµεσολαβητές που τα δηµιουργούν 

και για τους χρήστες τους να είναι προσεκτικοί, καθώς µια αποτυχία στην κατανόηση 

του κινδύνου και στον έλεγχο των διαστάσεων των προϊόντων µπορεί να οδηγήσει σε 

αρκετές περιπτώσεις σε µη αναµενόµενες απώλειες. Για αυτό το λόγο σε αυτό το 

κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε θέµατα που είναι σχετικά µε τους ελέγχους που θα πρέπει 

να κάνει µια επιχείρηση και ένας οργανισµός για να αντιµετωπίσει τους διάφορους 

κινδύνους που µπορεί να προκύψουν, καθώς και µε νοµικά, ρυθµιστικά και λογιστικά 

ζητήµατα τα οποία µπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των προϊόντων. 

 

6.2. Χρηµατοοικονοµικοί Έλεγχοι και Κίνδυνος    

 

Οι οργανισµοί που εµπορεύονται σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα καλό είναι 

χτίσουν και να διατηρήσουν ένα κατάλληλο πλαίσιο κινδύνου για να κάνουν 

αποτελεσµατική διοίκηση του κινδύνου. Έτσι, είναι σηµαντικό να έχουν 

αποτελεσµατικό µάνατζµεντ της αγοράς, της ρευστότητας και του πιστωτικού 

κινδύνου. Οι µάνατζερ που είναι υπεύθυνοι για τα παραπάνω θα πρέπει να θέσουν όρια 

και άλλους ελέγχους για τα σύνθετα προϊόντα που να ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία 

του οργανισµού για τον οποίο εργάζονται. Σύµφωνα µε τον Banks (2007), ένα καλό 

πλαίσιο κινδύνου της αγοράς περιλαµβάνει: 

� την αναγνώριση όλων των κινδύνων της αγοράς που επηρεάζουν τα σύνθετα 

προϊόντα και αυτοί περιλαµβάνουν: 

� τον κίνδυνο κατεύθυνσης (directional risk δηλαδή σε µετοχές, εµπορεύµατα 

κτλ.) 
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� τον κίνδυνο βάσης (basis risk)50 

� τον κίνδυνο του spread 

� τον κίνδυνο µεταβλητότητας (volatility risk) 

� τον κίνδυνο συσχέτισης (correlation risk) 

� τον κίνδυνο καµπύλης (curve risk) 

� τον κίνδυνο ρευστότητας (liquidity risk) 

� την ποσοτικοποίηση όλων των κινδύνων που προέρχονται από τη δηµιουργία ή 

την αγορά δοµηµένων προϊόντων 

� την ανάπτυξη σηµαντικών ορίων κινδύνου για κάθε σχετικό άνοιγµα στις 

διάφορες κατηγορίες (classes), τα οποία συνδέονται µε το όριο κινδύνου (risk-

tolerance)51 και τις ενδεχόµενες αποδόσεις που µπορούν να κερδηθούν 

� τον έλεγχο των κινδύνων σε συνεχή βάση για να διασφαλιστεί ότι αυτοί 

παραµένουν στα επίπεδα των ορίων ανοχής του οργανισµού και την 

πραγµατοποίηση των απαραίτητων αναπροσαρµογών 

� την αξιολόγηση των νέων προϊόντων που προτείνονται από εξωτερικά µέρη ή 

από εσωτερικούς εκδότες και τη διασφάλιση ότι αυτά εκπληρώνουν τα κριτήρια 

κινδύνου.    

Οµοίως, το πλαίσιο του πιστωτικού κινδύνου απαιτεί: 

• την αναγνώριση όλων των πιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται µε τα σύνθετα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και περιλαµβάνουν: 

� τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυµβαλλοµένου (counterparty credit risk) 

� τον κίνδυνο χρεοκοπίας του εκδότη (issuer default risk) 

� το συσχετιζόµενο πιστωτικό κίνδυνο (correlated credit risk) 

• την ποσοτικοποίηση όλων των κινδύνων που προέρχονται από τα προϊόντα 

• την ανάπτυξη ορίων για τον καθαρό πιστωτικό κίνδυνο (net credit exposure) 

που θα υιοθετήσει ο οργανισµός και η διασφάλιση κάποιας σχέσης µε το 

σταθερό όριο ανοχής και των ενδεχόµενων αποδόσεων που µπορεί να 

κερδηθούν 

                                                           
50 Είναι στις προθεσµιακές συναλλαγές, κίνδυνος από το µη ορθό συσχετισµό άµεσων και προθεσµιακών 
τιµών, ενώ στη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού (asset-liability management) ο κίνδυνος από τη 
µεταβολή του επιτοκίου.  
 
51 Οι επενδυτές πρέπει να σταθµίσουν µε κάθε δυνατή ακρίβεια το ύψος των κινδύνων που είναι 
διατεθειµένοι να δεχτούν ή να αντέξουν οικονοµικώς. Στην ουσία, πρέπει να εκτιµήσουν αν οι διάφοροι 
κλυδωνισµοί επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική τους κατάσταση. 
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• τον έλεγχο των κινδύνων σε συνεχή βάση για να διασφαλιστεί ότι αυτοί 

παραµένουν στα επίπεδα των ορίων ανοχής του οργανισµού. 

Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν θα πρέπει να αναθεωρούνται 

αποτελεσµατικά ανά τακτή χρονική βάση. Είναι προφανές, ότι οι αναφορές θα πρέπει 

να είναι τακτικές και επαρκείς σε στοιχεία για να παρέχουν στους διευθυντές, στα 

στελέχη και στα εξωτερικά µέρη αρκετές πληροφορίες σχετικά µε το προφίλ και των 

τάσεων κινδύνου του οργανισµού. 

 Βέβαια για να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει να γίνονται και 

αποτελεσµατικοί χρηµατοοικονοµικοί και λειτουργικοί έλεγχοι. Αυτοί καλό θα ήταν να 

περιλαµβάνουν: 

� τη διασφάλιση της τιµολόγησης των σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

από µια ανεξάρτητη πηγή που δε θα µπορεί να χειραγωγηθεί 

�  την ερµηνεία και την ανάπτυξη λογιστικών πολιτικών που να σχετίζονται µε τα 

δοµηµένα προϊόντα 

� την ανάπτυξη αποθεµατικών (reserves) για προϊόντα που φαίνονται να είναι 

εξασθενηµένα (impaired), π.χ. αυτά που είναι κοντά στη χρεοκοπία, αυτά που 

είναι µη εύκολα ρευστοποιήσιµα 

� τον εναρµονισµό δραστηριοτήτων και τοποθετήσεων για να δηµιουργηθεί µια 

σύνδεση µε τα αποτελέσµατα χρήσης (profit and loss account) και µε τα βιβλία 

και στοιχεία του οργανισµού 

� τη βεβαιότητα ότι τα συστήµατα συναλλαγών περιλαµβάνουν ολόκληρο τον 

πληθυσµό των καθηµερινών συναλλαγών για να αποφεύγονται αποτυχίες, 

αστοχίες και προβλήµατα 

� τη δηµιουργία ανεξάρτητων αναφορών διαχείρισης κινδύνων που αντανακλούν 

τις δραστηριότητες. 

Κλείνοντας αυτήν την υποενότητα, είναι φανερό ότι για να επιτευχθούν όλα τα 

παραπάνω, θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος (internal audit). 

Μια τυπική λειτουργία ελέγχου θα πρέπει να εξετάζει τα επιχειρηµατικά τµήµατα και 

αυτά του ελέγχου πάνω σε έναν κανονικό κύκλο και να τεστάρει τις δραστηριότητες µε 

εφαρµόζουσες πολιτικές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζει τον έλεγχο και τη 

συµµόρφωση. Οι ανεπάρκειες, οι αδυναµίες, οι αστοχίες και άλλα πιθανά προβλήµατα 

θα πρέπει να επισηµαίνονται και να αντιµετωπίζονται επαρκώς.   
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6.3. Νοµικά Θέµατα 

 

Όπως είχε αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 1, οι όροι θα πρέπει να εξεταστούν µε προσοχή 

από τους επενδυτές. Πίσω από αυτούς κρύβονται νοµικά θέµατα τα οποία µπορούν να 

καθορίσουν την πορεία και την απόδοση ενός σύνθετου προϊόντος. Τα έγγραφα 

περιλαµβάνουν τους τύπους των προϊόντων, το ονοµαστικό ποσό, τους 

αντισυµβαλλόµενους, τους δεδουλευµένους τόκους κτλ. Είναι προφανές τα νοµικά 

ζητήµατα, που έχουν σχέση µε σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που 

δηµιουργούνται µε ένα ή περισσότερα συµβόλαια παραγώγων, είναι πιο πολύπλοκα. 

 Για να αντιµετωπιστούν αυτά δηµιουργήθηκε ο ISDA (International Swap 

Dealers Association, τον οποίο είχαµε δει και στο Κεφάλαιο 2 για τον ορισµό του 

πιστωτικού γεγονότος), ο οποίος είναι ένας παγκόσµιος οργανισµός που ασχολείται µε 

τους συµµετέχοντες στον κλάδο των παραγώγων. Αυτός ο οργανισµός ήταν 

πρωτοπόρος στον εντοπισµό και στον περιορισµό του κινδύνου στα παράγωγα. Αυτό το 

κατάφερε µε την ανάπτυξη της ISDA Master Agreement, την έκδοση ενός ευρύ υλικού 

που να καλύπτει τις διάφορες κατηγορίες των παραγώγων, την προώθηση υγιών 

πρακτικών διαχείρισης κινδύνων (sound risk management practices), την επικράτηση 

νοµικών απόψεων που αποβλέπουν στην εκτελεσιµότητα των καθαρών και των 

παράπλευρων συµφωνιών (collateral agreements)52 και την προώθηση της κατανόησης 

και της αντιµετώπισης των παραγώγων και της διοίκησης κινδύνων από τη µεριά της 

δηµόσιας πολιτικής και του εποπτικού κεφαλαίου. 

 Το γενικό πλαίσιο του ISDA (ISDA documentation framework), το οποίο έχει 

τροποποιηθεί και επεκταθεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, 

αποτελείται από διάφορα συστατικά στοιχεία, µερικά ή όλα από τα οποία ένας 

οργανισµός µπορεί να χρησιµοποιήσει ως µέρος των νοµικών του διαδικασιών. Αυτά τα 

στοιχεία είναι: 

� η Κύρια Συµφωνία (Master Agreement) 

- έντυπο πλήρες (Printed Form) 

- κατάσταση προσαρµοσµένη σε έγγραφο (Schedule)  

� τα Έγγραφα υποστήριξης πίστωσης (Credit Support Documents) 

- παράρτηµα υποστήριξης πίστωσης (Credit Support Annex), συµβόλαιο 

υποστήριξης πίστωσης (Credit Support Deed) 

- προβλέψεις περιθωρίου (Margin Provisions) 
                                                           
52 Συνάπτονται και ισχύουν παράλληλα µε προηγούµενη σχετική σύµβαση. ∆εν ακυρώνεται υποχρεωτικά 
αν ακυρωθεί η αρχική σύµβαση, εκτός αν η αρχική είναι παράνοµη. 
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� τις Βεβαιώσεις (Confirmations) 

- αναλυτικές (long form) 

- συνοπτικές (short form) 

� τους Ορισµούς (Definitions). 

Όπως βλέπουµε και παραπάνω η Master Agreement αποτελείται από το Printed 

Form, που είναι ένα πολυσέλιδο έντυπο σταθερών όρων και συνθηκών που δε 

προβλέπεται να τροποποιηθούν από τους δύο αντισυµβαλλοµένους στη συµφωνία και 

από το Schedule, που είναι µια σύνδεση την οποία τα µέρη διαπραγµατεύονται και  

µπορούν να ενισχύσουν, να τροποποιήσουν ή να κατασκευάσουν κατά βούληση. 

Εποµένως, η Master Agreement λειτουργεί ως ένας µηχανισµός για να αποφευχθούν 

χωριστά και µακροσκελή έγγραφα µεµονωµένων συναλλαγών. Βέβαια, αυτή 

τροποποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να διευκρινίζει και να τυποποιεί τις 

συµφωνίες όσο είναι δυνατόν εντός του νοµικού περιβάλλοντος, ενώ θα διατηρεί την 

ευελιξία να διευκολύνει τις καινοτοµίες. 

Το πλαίσιο επιτρέπει τη χρήση εγγράφων υποστήριξης πίστωσης (Credit 

Support Documents), τα οποία σκοπεύουν πρωταρχικά να αναπτύξουν πιστωτικές 

ρυθµίσεις ανάµεσα στους δύο αντισυµβαλλόµενους. Τα κύρια πιστωτικά έγγραφα 

περιλαµβάνουν το παράρτηµα υποστήριξης πίστωσης (Credit Support Annex), το 

συµβόλαιο υποστήριξης πίστωσης (Credit Support Deed) και τις προβλέψεις 

περιθωρίου (Margin Provisions). 

Το τρίτο στοιχείο του πλαισίου, οι βεβαιώσεις (confirmations), λειτουργούν ως 

αποδείξεις των µεµονωµένων συναλλαγών και µπορούν να απεικονιστούν τόσο 

αναλυτικά όσο και συνοπτικά. Τα πρώτα, δηλαδή τα long form confirmations, είναι 

λεπτοµερή έγγραφα που έχουν όλες τις σχετικές όψεις των νοµικών-πιστωτικών όρων 

µιας συναλλαγής, περισσότερο από ότι το Master Agreement, και γενικά 

χρησιµοποιούνται όταν τα προϊόντα ή η αγορά είναι καινούρια ή µη τυποποιηµένη ή 

όταν µια συναλλαγή είναι τόσο εξατοµικευµένη που απαιτείται ειδική τεκµηρίωση. Τα 

short form confirmations χρησιµοποιούνται όταν η αγορά είναι ώριµη και 

τυποποιηµένη και όταν οι ορισµοί των προϊόντων είναι καλά αναπτυγµένοι. 

 Τέλος, οι ορισµοί (definitions) είναι το τελευταίο βασικό στοιχείο του πλαισίου 

και εξυπηρετούν την περιγραφή σταθερών όρων και προβλέψεων (provisions) για 

διαφορετικά τµήµατα αγοράς και προϊόντων. 

 Τώρα, θα εξετάσουµε διάφορους βασικούς τοµείς που υπάρχουν στη Master 

Agreement. Αυτοί υπάρχουν στα τµήµατα 2-8 και αφορούν τις υποχρεώσεις 

(obligations), τις προσυµβατικές δηλώσεις (representations), τις συµφωνίες 
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(agreements), τα γεγονότα της χρεοκοπίας και του τερµατισµού (events of default and 

termination events), τον πρόωρο τερµατισµό και τη διενέργεια εκκαθάρισης (early 

termination and close-out netting), τη µεταφορά (transfer) και το συµβατικό νόµισµα 

(contractual currency). 

 Υποχρεώσεις (Obligations)   

 Αυτό το τµήµα υποδεικνύει ότι κάθε επιβεβαίωση συναλλαγής επιβάλλει όρους 

πληρωµών και στους δύο αντισυµβαλλόµενους, καθώς και τη χρονική στιγµή και τη 

µέθοδο των πληρωµών.  Υποδεικνύει, επίσης, ότι οι υποχρεώσεις πληρωµής είναι 

υποκείµενες σε συνθήκες όπου κανένα πιστωτικό γεγονός δεν έχει πραγµατοποιηθεί 

ούτε καµιά ηµεροµηνία πρόωρου τερµατισµού έχει προσδιοριστεί. 

 Το τµήµα 2(c) της Master Agreement δίνει τη δυνατότητα στις πληρωµές να 

συµψηφιστούν αν καταβάλλονται την ίδια µέρα, αν είναι πληρωτέες στο ίδιο νόµισµα 

και αν αναφέρονται στην ίδια συναλλαγή. Μάλιστα, η υποπαράγραφος (ii) αυτού του 

τµήµατος δίνει τη δυνατότητα συµψηφισµού δύο ή περισσοτέρων συναλλαγών αρκεί να 

συµβαίνουν την ίδια ηµέρα και να είναι στο ίδιο νόµισµα. 

 Προσυµβατικές δηλώσεις (Representations) 

 Σε αυτό το τµήµα επιτρέπεται και στα δύο µέρη και σε κάθε πάροχο πιστωτικής 

υποστήριξης (π.χ. στον εγγυητή) να κάνουν προσυµβατικές δηλώσεις οι οποίες θα 

"αντιγράφονται" αυτόµατα κάθε φορά που µια συναλλαγή θα τακτοποιείται. Κάθε 

ανακριβής προσυµβατική δήλωση (misrepresentation) περιλαµβάνει ένα γεγονός 

χρεοκοπίας που δίνει τη δυνατότητα στο µη χρεοκοπηµένο αντισυµβαλλόµενο να 

τερµατίσει τη συναλλαγή. Έτσι, οι προσυµβατικές δηλώσεις θα πρέπει να έχουν 

αναφορές για την κατάσταση (status), την έλλειψη συγκρούσεων (lack of conflict), τις 

ισχύεις (powers), τις συναινέσεις (consents) και τις δεσµευτικές δηλώσεις (binding 

obligations). Επιπλέον, µπορεί να υπάρχουν κάποιες προσυµβατικές δηλώσεις και για 

την απουσία κάποιων και ενδεχοµένων γεγονότων χρεοκοπίας, την απουσία προσφυγής 

στα δικαστήρια (absence of litigation) και την ακρίβεια των πληροφοριών που 

βρίσκονται στο  Schedule.    

 Συµφωνίες (Agreements) 

 Το τµήµα 4 της Master Agreement περιλαµβάνει µια λίστα συµφωνιών όπου και 

οι δύο αντισυµβαλλόµενοι είναι υποχρεωµένοι να υποστηρίξουν εν όσω κάθε µέρος 

έχει υποχρεώσεις κάτω από τη συµφωνία. Με λίγα λόγια, περιλαµβάνει την ανάγκη 

κάθε αντισυµβαλλόµενος να: 

� να παρέχει ειδικές πληροφορίες 

� να συµµορφώνεται µε τους εφαρµοζόµενους νόµους 
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� να συµµορφώνεται µε τις συµφωνίες φορολόγησης 

� να διατηρεί εξουσιοδοτήσεις αγοραπωλησιών (dealing authorizations) 

� να πληρώνει τα σχετικά τέλη και τους σχετικούς φόρους. 

Γεγονότα χρεοκοπίας και τερµατισµού (Events of default and termination   

events) 

 Τα γεγονότα χρεοκοπίας, δηλαδή τα πιστωτικά γεγονότα τα εξετάσαµε στην 

υποενότητα 2.2. και παραπέµπεται ο αναγνώστης εκεί. Το τµήµα 5(b) καθορίζει τα 

παρακάτω γεγονότα τα οποία συνιστούν γεγονότα τερµατισµού σύµφωνα µε τη Master 

Agreement: 

� παρανοµία (illegality) 

� πράξη που αυξάνει τη φορολογική υποχρέωση (tax event) 

� αύξηση της φορολογικής υποχρέωσης επί της συγχωνεύσεως (tax event upon 

merger)  

� περιπτώσεις ανωτέρας βίας (force majeure event) 

� πρόσθετα γεγονότα τερµατισµού. 

Καθένα από τα παραπάνω επιτρέπει σε έναν από τους αντισυµβαλλόµενους να 

τερµατίσει τη συναλλαγή και να διακανονιστούν τα ανεξόφλητα ποσά. 

Πρόωρος τερµατισµός και διενέργεια εκκαθάρισης (Early termination and close-

out netting) 

Το τµήµα 6 της Master Agreement παρουσιάζει το δικαίωµα τερµατισµού µιας 

συναλλαγής που ακολουθεί το γεγονός χρεοκοπίας ή τερµατισµού. Αν ένα από τα δύο 

συµβεί το µη χρεοκοπηµένο ή επηρεασµένο µέρος έχει το δικαίωµα να καθορίσει µια 

πρόωρη ηµεροµηνία τερµατισµού, εντός 20 ηµερών από την ειδοποίηση, όπου τα 

παράγωγα θα τερµατιστούν. Επιπλέον, οι αντισυµβαλλόµενοι έχουν την επιλογή να 

αποφασίσουν, βάσει του Schedule, τα παράγωγα να τερµατιστούν αυτόµατα και µετά 

την πραγµατοποίηση κάποιων γεγονότων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα τα δικαιώµατα 

τερµατισµού να εξασκηθούν εκτός των διαδικασιών εκκαθάρισης (insolvency 

proceedings). Βέβαια, ο άµεσος τερµατισµός µπορεί να µην παρέχει χρόνο για 

πρόσβαση και όφελος από την πιστωτική υποστήριξη. Το τµήµα αυτό, επίσης, παρέχει 

λεπτοµέρειες πάνω στο αποτέλεσµα του καθορισµού που υπολογίζεται είτε από την 

αναφορά µιας πηγή της αγοράς για την τιµή (market quotation source) ή από ένα 

γκρουπ χρηµατιστών (dealers) και αντανακλούν τις αλλαγές στο πιστωτικό προφίλ 

του/των τίτλων αναφοράς και του οφειλέτη. Αν δεν είναι εφικτό να καθοριστεί µια 

µέθοδος αποτίµησης, µια εναλλακτική µπορεί να είναι να απαιτηθεί ο πράκτορας 
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υπολογισµού (calculation agent) να χρησιµοποιήσει µια µέθοδο αποτίµησης που 

λαµβάνει υπόψη της φόρµουλες, υποθέσεις και µοντέλα. 

Το τµήµα 6(e)(iv) υποστηρίζει την εκτελεσιµότητα της µεθόδου εκκαθάρισης 

της market quotation. Αυτή δηλώνει ότι οι αντισυµβαλλόµενοι συµφωνούν, αν αυτή 

εφαρµοστεί, ότι το ποσό που αποκαθίσταται κατά τη Master Agreement στον 

τερµατισµό είναι µια λογική προϋπολογισµένη απώλεια και όχι µια ποινή. Επιπλέον, 

ένα τέτοιο ποσό είναι πληρωτέο για την απώλεια της διαπραγµάτευσης (loss of bargain) 

και της προστασίας κατά µελλοντικών κινδύνων. Εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά, 

κανένας αντισυµβαλλόµενος δε θα δικαιούται να ανακτήσει κάθε επιπλέον ζηµία ως 

αποτέλεσµα τέτοιων απωλειών. 

Η απώλεια που υπολογίζεται περιλαµβάνει την απώλεια διαπραγµάτευσης, το 

κόστος χρηµατοδότησης, ή, χωρίς επανάληψη (duplication), το κόστος ή την απώλεια 

που προκαλείται ως αποτέλεσµα του τερµατισµού, της εκκαθάρισης και του 

επαναϋπολογισµού την ηµέρα πληρωµής. Η διενέργεια εκκαθάρισης πρέπει να 

θεωρείται ως ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα της διαδικασίας του ISDA, καθώς 

επιτρέπει σε ένα χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ανάµεσα σε δύο αντισυµβαλλόµενους να 

συµπυκνώνεται σε ένα µοναδικό συνολικό καθαρό ποσό (single net sum) που 

πληρώνεται ή λαµβάνεται από ένα πιστωτικό γεγονός.   

Μεταφορά (Transfer) 

Το τµήµα 7 της Master Agreement εµποδίζει και στους δύο 

αντισυµβαλλόµενους τη µεταφορά των υποχρεώσεών τους σε άλλον χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση του έτερου αντισυµβαλλοµένου. 

Συµβατικό νόµισµα (Contractual currency) 

Το τµήµα αυτό καθορίζει ότι οι πληρωµές θα πρέπει να γίνουν στο σχετικό 

νόµισµα που καθορίστηκε στη συµφωνία. Κάθε έλλειµµα ή πλεόνασµα θα πρέπει να 

διορθώνεται άµεσα. 

Άλλα τµήµατα της Master Agreement 

Απλά θα αναφέρουµε εδώ ότι αυτά προβλέπουν τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις σε σχέση µε πολυκλαδικές αγοραπωλησίες (multi-branch dealings), τα 

έξοδα, τις αναγγελίες και τη σκιαγράφηση των κυβερνητικών νόµων και 

εφαρµοζόµενων ορισµών. 
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6.4. Ρυθµιστικά και Λογιστικά Θέµατα   

6.4.1. Εποπτικό Κεφάλαιο (Regulatory Capital) 

 

Είχαµε αναφέρει σε διάφορα σηµεία της παρούσας εργασίας ότι διάφορες κινήσεις, 

τοποθετήσεις και συναλλαγές γίνονται για να εκπληρωθούν οι στόχοι του εποπτικού 

κεφαλαίου. Αν και έγιναν κάποιες αναφορές, τόσο στο κυρίως κείµενο όσο και σε 

υποσηµειώσεις, καλό είναι να το εξετάσουµε αναλυτικότερα στην παρούσα 

υποενότητα. Καταρχήν, το ύψος και η σύνθεσή του διέπονται από τους κανονισµούς 

της Βασιλείας. Είναι το ποσό που κάποιοι εποπτευόµενοι οργανισµοί θα πρέπει να 

κατέχουν για την υποστήριξη ριψοκίνδυνων δραστηριοτήτων. Το "προστατευτικό" αυτό 

κεφάλαιο έχει στόχο να προστατεύσει έναν οργανισµό από µη αναµενόµενες απώλειες. 

Συνήθως, αυτό το κεφάλαιο αποτελείται από ίδια κεφάλαια (equity), προνοµιούχες 

µετοχές (preferred stock) και κάποιους τύπους µακροπρόθεσµου χρέους. 

 Ένας οργανισµός γενικά προσπαθεί να µειώσει αυτό το κεφάλαιο µέσω της 

χρήσης σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, συναλλαγών και µηχανισµών 

µεταφέροντας κίνδυνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ευνοϊκή µεταχείριση µπορεί 

να αποκτηθεί όταν ένας µηχανισµός πραγµατικής πώλησης µεταφέρει του τίτλους του 

εκδότη. Όµως το ίδιο µπορεί να συµβεί και σε συναλλαγές δοµηµένης χρηµατοδότησης, 

ακόµη και αν οι τίτλοι παραµείνουν στον Ισολογισµό του εκδότη. Αν χρησιµοποιηθούν, 

για παράδειγµα total return swaps ή CDS ο κίνδυνος µεταφέρεται και έχει εποµένως τα 

ίδια αποτελέσµατα στη µείωση κεφαλαίου. 

 Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου ένας οργανισµός µπορεί να 

αντικαταστήσει τον κίνδυνο µιας οντότητας αναφοράς µε τον κίνδυνο 

αντισυµβαλλοµένου, αρκεί αυτός να έχει καλύτερη πιστοληπτική διαβάθµιση. Θα 

πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι όταν δεν υπάρχει αποτελεσµατικό ταίριασµα των 

πιστωτικών παραγώγων µε τις οντότητες αναφοράς (για παράδειγµα οι λήξεις είναι λίγο 

διαφορετικές) τότε το εποπτικό κεφάλαιο θα µειωθεί κατά ένα ποσοστό. Επιπλέον, 

σηµασία µπορεί να έχει και ο βαθµός συσχέτισης. Σε περίπτωση που είναι υψηλός, δεν 

επιτρέπεται µείωση του εποπτικού κεφαλαίου. Ο λόγος είναι προφανής. Η αθέτηση 

υποχρεώσεων από τον αντισυµβαλλόµενο µπορεί να συµβεί την ίδια στιγµή µε την 

οντότητα αναφοράς και εποµένως δεν περιορίζεται ο κίνδυνος και άρα το εποπτικό 

κεφάλαιο.    

 Όλα τα παραπάνω, µπορούν να συµβούν και µε τα δοµηµένα οµόλογα και τους 

διάφορους τύπους των CDOs που εξετάσαµε σε προηγούµενα κεφάλαια. 
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6.4.2. Λογιστική Αντιµετώπιση 

 

Σύµφωνα µε τον Grant Thornton (2006) τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

παρακολουθούνται λογιστικά από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση», το οποίο ασχολείται µε 

τους κανόνες αναγνώρισης, αποτίµησης και διαγραφής των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων. Σκοπός του ∆.Λ.Π. 39 είναι να βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων να κατανοήσουν τη σηµασία και την επίδραση των χρηµατοοικονοµικών 

µέσων στην οικονοµική θέση, στα αποτελέσµατα και στις ταµειακές ροές µιας 

επιχείρησης. Επίσης, αποσκοπεί και στον προσδιορισµό των λογιστικών πολιτικών που 

πρέπει να ακολουθούνται για την αναγνώριση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και ορισµένων συµβάσεων αγοράς ή πώλησης µη 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

Για το λογιστικό χειρισµό των παραγώγων, το ∆.Λ.Π. τα κατατάσσει σε δύο 

κατηγορίες: 

• Παράγωγα προϊόντα που προορίζονται από την επιχείρηση ως µέσα 

αντιστάθµισης κινδύνων και παράλληλα ικανοποιούν τα κριτήρια του ∆.Λ.Π. 39 

για την εφαρµογή της λογιστικής αντιστάθµισης. 

• Παράγωγα που αποκτώνται για εµπορικούς σκοπούς, καθώς και όλα τα 

υπόλοιπα παράγωγα που δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως µέσα 

αντιστάθµισης επειδή δεν ικανοποιούν κάποιο από τα κριτήρια του ∆.Λ.Π. 39. 

Τα παράγωγα αυτά εντάσσονται στην κατηγορία των «Χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων του ενεργητικού ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην εύλογη 

αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης».  

Όλα τα παράγωγα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις από παράγωγα, 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στην εύλογη αξία τους, χωρίς να 

αφαιρεθούν τα έξοδα της συναλλαγής που µπορεί να πραγµατοποιηθούν κατά την 

πώληση ή τη διάθεσή τους. Η εύλογη αξία ορίζεται ως το ποσό µε το οποίο ένα 

στοιχείο του ενεργητικού µπορεί να ανταλλαχθεί ή µία υποχρέωση να διακανονιστεί 

στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εµπορική βάση, µεταξύ δύο µερών 

τα οποία έχουν πλήρη γνώση του αντικειµένου και ενεργούν µε τη θέλησή τους.  

Με τη λογιστική αντιστάθµισης επιδιώκεται η αναγνώριση στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης, της συµψηφιστικής επίδρασης των µεταβολών στην εύλογη 
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αξία ενός µέσου αντιστάθµισης και του αντίστοιχου στοιχείου που αντισταθµίζει. Το 

∆.Λ.Π. 39 πραγµατεύεται τα εξής θέµατα: 

� Ποια στοιχεία µπορούν να προσδιοριστούν ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία 

� Ποια στοιχεία µπορούν να προσδιοριστούν ως µέσα αντιστάθµισης 

� Ποια κριτήρια πρέπει να ικανοποιούνται προκειµένου να εφαρµοστεί η 

λογιστική αντιστάθµισης 

� Ποιος είναι ο ενδεδειγµένος λογιστικός χειρισµός για κάθε τύπο αντιστάθµισης. 

Ως αντισταθµιζόµενο στοιχείο ορίζεται κάθε στοιχείο του ενεργητικού, 

υποχρέωση, βέβαιη δέσµευση ή πολύ πιθανή µελλοντική συναλλαγή ή καθαρή 

επένδυση σε επιχειρηµατική δραστηριότητα στο εξωτερικό που: 

� Εκθέτει την επιχείρηση σε κίνδυνο µεταβολών της εύλογης αξίας ή των 

µελλοντικών ταµειακών ροών και 

� Προσδιορίζεται από την επιχείρηση ως αντισταθµιζόµενο στοιχείο. 

Ως µέσο αντιστάθµισης ορίζεται κάθε προσδιορισµένο παράγωγο, του οποίου η 

εύλογη αξία ή οι ταµειακές ροές αναµένεται να συµψηφίσουν µεταβολές στην εύλογη 

αξία ή τις ταµειακές ροές ενός αντισταθµισµένου στοιχείου. 

Το ∆.Λ.Π.39 διακρίνει τρεις τύπους σχέσεων αντιστάθµισης µε διαφορετικό 

λογιστικό χειρισµό: 

� Αντιστάθµιση εύλογης αξίας 

� Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 

� Αντιστάθµιση της καθαρής επένδυσης σε µία επιχειρηµατική δραστηριότητα 

στο εξωτερικό. 

Προκειµένου µια αντισταθµιστική σχέση να υπάγεται στη λογιστική 

αντιστάθµισης του ∆.Λ.Π.39, απαιτείται να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Επίσηµος προσδιορισµός αντισταθµιστικής σχέσης 

• Η αντιστάθµιση αναµένεται άκρως αποτελεσµατική 

• Αξιόπιστος προσδιορισµός της αποτελεσµατικότητας της αντιστάθµισης 

• Αξιολόγηση αντιστάθµισης σε συνεχιζόµενη βάση 

• Για αντισταθµίσεις ταµειακών ροών, η µελλοντική συναλλαγή να είναι πολύ 

πιθανόν να συµβεί. 
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Η αντιστάθµιση εύλογης αξίας είναι µία αντιστάθµιση η οποία χρησιµοποιεί 

παράγωγα ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, προκειµένου να συµψηφίσει αρνητικές 

µεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρισµένων στοιχείων του ενεργητικού ή 

υποχρεώσεων ή µη αναγνωρισµένων δεσµεύσεων της επιχείρησης ή µέρος αυτών, 

εκτεθειµένων σε συγκεκριµένους κινδύνους που θα επηρεάσουν (αρνητικά) τα 

αποτελέσµατα της χρήσης (π.χ. µεταβολές σε τιµές µετοχών, επιτόκια ή τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία ενός δανείου µε σταθερό επιτόκιο ή µίας επένδυσης σε 

οµόλογα). 

Με την αντιστάθµιση της εύλογης αξίας, η επιχείρηση αντισταθµίζει ένα 

συγκεκριµένο κίνδυνο, ο οποίος προκαλεί διακυµάνσεις στην εύλογη αξία. Το 

αποτέλεσµα είναι οι µεταβολές στην εύλογη αξία του αντισταθµιζόµενου στοιχείου να 

συµψηφίζονται σε σηµαντικό βαθµό µε τις µεταβολές στην εύλογη αξία του µέσου 

αντιστάθµισης. Με τη λογιστική της αντιστάθµισης επιχειρείται η αναγνώριση στα 

αποτελέσµατα, του συµψηφιστικού αποτελέσµατος των ανωτέρω µεταβολών. 

Όσον αφορά στη λογιστική αντιµετώπιση της εν λόγω αντιστάθµισης, κέρδη ή 

ζηµίες που προκύπτουν κατά την αποτίµηση του µέσου αντιστάθµισης στην εύλογη 

αξία του, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης, ενώ οι διαφορές που 

προκύπτουν στην εύλογη αξία του αντισταθµισµένου στοιχείου και αποδίδονται στον 

αντισταθµισµένο κίνδυνο, αναµορφώνουν τη λογιστική αξία του στοιχείου. Σχετικά µε 

τη λογιστική αξία του αντισταθµισµένου στοιχείου διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 

� Το στοιχείο αποτιµάται στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στην εύλογη αξία να 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 

� ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία του Ενεργητικού 

� Στοιχεία που αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 

� Το στοιχείο αποτιµάται µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου 

� Τα στοιχεία αποτελούν ένα χαρτοφυλάκιο ή τµήµα χαρτοφυλακίου που 

υπόκεινται σε κίνδυνο επιτοκίου. 

Η αντιστάθµιση ταµειακών ροών αφορά την έκθεσης της επιχείρησης στη 

µεταβλητότητα των ταµειακών ροών, που αποδίδεται σε αναγνωρισµένα στοιχεία του 

ενεργητικού ή υποχρεώσεις ή πολύ πιθανές προβλεπόµενες µελλοντικές οικονοµικές 

συναλλαγές εκτεθειµένες σε συγκεκριµένους κινδύνους που µπορεί να επηρεάσουν 

(αρνητικά) τα αποτελέσµατα της χρήσης, π.χ. µεταβολές στις τιµές των εµπορευµάτων 

όταν αναµένονται σηµαντικές αγορές ή µεταβολές στις µελλοντικές καταβολές τόκων 

δανείου µε µεταβλητό επιτόκιο.  
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Η αντιστάθµιση ταµειακών ροών αντιµετωπίζεται λογιστικά ως εξής: 

� Το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας του αντισταθµιστικού µέσου που 

τεκµηριώνεται ως αποτελεσµατική αντιστάθµιση, αναγνωρίζεται απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια µέσω της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

� Το αναποτελεσµατικό µέρος του κέρδους ή της ζηµίας του µέσου 

αντιστάθµισης, αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Στην περίπτωση αυτή, δηµιουργείται ένας λογαριασµός ιδίων κεφαλαίων 

(Αποθεµατικό), στον οποίο αναγνωρίζονται τα κέρδη ή οι ζηµίες από το µέσο 

αντιστάθµισης. Το ποσό των κερδών ή ζηµιών που έχει συσσωρευµένα αναγνωριστεί 

στα ίδια κεφάλαια δεν µπορεί να υπερβαίνει τη συσσωρευµένη µεταβολή στην εύλογη 

αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών του αντισταθµιζόµενου 

στοιχείου από την έναρξη της αντιστάθµισης. Το τυχόν υπόλοιπο κέρδος ή ζηµία 

µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Με την αντιστάθµιση της καθαρής επένδυσης σε µία επιχειρηµατική 

δραστηριότητα στο εξωτερικό και µε τη χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων, 

επιτυγχάνεται ο συµψηφισµός ή και η εξάλειψη συναλλαγµατικών κινδύνων από µία 

επένδυση σε θυγατρική επιχείρηση του εξωτερικού. Για τη λογιστική της, 

ακολουθούνται παρόµοιοι λογιστικοί χειρισµοί µε τη λογιστική της αντιστάθµισης 

ταµειακών ροών. 

Τα παράγωγα που προορίζονται για σκοπούς κερδοσκοπίας καταχωρούνται 

απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης, απ’ όπου προκύπτει ενδεχόµενο κέρδος ή ζηµία 

για τον αγοραστή (και το αντίθετο αποτέλεσµα για τον πωλητή, αφού τα παράγωγα, 

κατά κανόνα, αποτελούν παίγνιο win-lose, αν εξαιρέσουµε ορισµένες κατηγορίες 

δικαιωµάτων προαίρεσης. Αρχικά, εγγράφονται σαν στοιχείο λογαριασµού ενεργητικού 

και στη συνέχεια όταν λήγει το συµβόλαιο, προκύπτει κέρδος ή ζηµία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ 

 

 

7.1. Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσµια οικονοµία βιώνει τη χειρότερη µεταπολεµική κρίση. 

Σήµερα, αυτή εµφανίζεται ως το πρόβληµα αναχρηµατοδότησης του χρέους αρκετών 

ευρωπαϊκών χωρών, ανάµεσα στις οποίες βρίσκεται και η Ελλάδα. Η πιθανή χρεοκοπία 

κάποιας χώρας αλλά και τα µέτρα λιτότητας που παίρνονται σε πολλές χώρες 

δηµιουργούν αβεβαιότητα και τον κίνδυνο ότι η κρίση θα επεκταθεί και θα διαρκέσει 

αρκετά χρόνια ακόµη. Όµως πότε ξεκίνησε το πρόβληµα και τι ρόλο έπαιξαν τα 

σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα; 

 Οι αναταράξεις ξεκίνησαν όταν έσκασε η φούσκα των ακινήτων στις Η.Π.Α. 

Αυτή η αγορά αναπτύχθηκε για αρκετά χρόνια και η άνθησή της στηρίχθηκε κυρίως 

στη χορήγηση δανείων χαµηλής εξασφάλισης (subprime mortgage loans) και στην 

τιτλοποίησή (securitization) τους. Βέβαια, τα πρώτα προβλήµατα είχαν γίνει εµφανή 

πριν από το 2007 καθώς αυξάνονταν οι κατασχέσεις ακινήτων. Ωστόσο, οι τιµές των 

ακινήτων αυξάνονταν ακόµη και τα προβλήµατα δεν ήρθαν στην επιφάνεια. Όταν, 

όµως, οι τιµές άρχισαν να µειώνονται, τότε προκλήθηκε µεγάλη αναταραχή στις 

αγορές. 

 Έτσι, άρχισε να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε το ύψος των ζηµιών που ήταν 

πιθανό να υποστούν οι κάτοχοι χρεογράφων που σχετίζονταν µε την πορεία της αγοράς 

ακινήτων. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της τιτλοποίησης, τα σύνθετα προϊόντα που 

βασίζονταν πάνω σε αυτήν εξαπλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να αρχίσει να δηµιουργείται έλλειψη εµπιστοσύνης κυρίως µεταξύ των 

τραπεζών, κάτι που οδήγησε στο πάγωµα της διατραπεζικής αγοράς. Το τελευταίο είχε 

ως συνέπεια να προκληθεί πιστωτική ασφυξία (credit crunch), περιορίζοντας τη 

χορήγηση δανείων προς το σύνολο της οικονοµίας. Η πτώση των τιµών των ακινήτων 

και η µείωση της χρηµατοδότησης της οικονοµίας οδήγησαν αναπόφευκτα στην ύφεση. 

Παρακάτω θα εξετάσουµε το ρόλο της δοµηµένης χρηµατοδότησης και των 

σύνθετων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων αναλυτικότερα.   
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7.2. Οι Αλλαγές στις Κινήσεις των Αµερικανικών 

Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών την Τελευταία ∆εκαετία 

  

Σύµφωνα µε έκθεση της µόνιµης υποεπιτροπής ερευνών της Γερουσίας των Η.Π.Α.53, 

τα τελευταία δέκα χρόνια µερικοί αµερικανικοί χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί δεν 

έγιναν µόνο µεγαλύτεροι και περισσότερο σύνθετοι, αλλά µετείχαν και σε 

δραστηριότητες µε µεγαλύτερο κίνδυνο. Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί η 

έκρηξη των αποκαλούµενων "καινοτόµων" χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε 

ενσωµατωµένους κινδύνους που είναι δύσκολο να αναλυθούν και να προβλεφθούν. 

Κάποια από αυτά τα προϊόντα είναι τα CDOs, τα CDS, τα χρηµατιστηριακώς 

διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια (exchange traded funds) κτλ. Η 

χρηµατοοικονοµική µηχανική δηµιούργησε αυτά τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία τα 

οποία συνήθως είχαν µικρή ή καµία καταγραφή απόδοσης στη χρήση για σκοπούς 

διαχείρισης κινδύνου. Κάποιοι αµερικανικοί χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί έγιναν 

από τους κύριους συµµετέχοντες στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων, σχεδιάζοντάς 

τα, πουλώντας τα και εµπορεύοντάς τα στις Η.Π.Α. και στις παγκόσµιες αγορές. 

 Επίσης, οι περισσότεροι από αυτούς τους οργανισµούς ξεκίνησαν να δίνουν 

περισσότερους πόρους στην αποκαλούµενη "proprietary trading" στην οποία το 

προσωπικό χρησιµοποιεί τα κεφάλαια του οργανισµού για να κερδίσει αποδόσεις από 

επενδύσεις για αυτόν παρά για τους πελάτες του. Παραδοσιακά, στις Η.Π.Α. οι 

τράπεζες, οι broker-dealers και οι επενδυτικές τράπεζες παρείχαν επενδυτικές 

συµβουλές και υπηρεσίες στους πελάτες τους και τα πήγαιναν καλά όταν και οι πελάτες 

τους πήγαιναν καλά. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας άρχισαν να 

αναφέρονται στους πελάτες τους ως αντισυµβαλλόµενοι. Επιπλέον, σε ορισµένες 

περιπτώσεις ανέπτυξαν και χρησιµοποίησαν χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σε 

συναλλαγές στις οποίες κέρδιζαν όταν οι πελάτες του, ή οι αντισυµβαλλόµενοι, έχαναν 

χρήµατα. Τέλος, υπήρξαν και τράπεζες που έκαναν επενδύσεις υψηλού κινδύνου 

αναζητώντας µεγαλύτερες αποδόσεις. 

 Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσµα από το 2005, οι αµερικανικοί 

χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί να φτάσουν σε απροσδιόριστα µεγέθη και να κάνουν 

αυξηµένη χρήση πολύπλοκων και υψηλού κινδύνου χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Η 

κρατική εποπτεία και κανονισµοί είχαν αρχίσει να µην µπορούν να συγκρατήσουν την 

κατάσταση. 

                                                           
53 Permanent Subcommittee on Investigations (2011), "Wall Street and the Financial Crisis: Anatomy of 
Collapse, Majority and Minority Staff Report", United States Senate 
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7.3. Οι Αλλαγές στον Ενυπόθηκο ∆ανεισµό (Mortgage Lending) και ο 

Υψηλός Κίνδυνος που Άρχισε να Εµφανίζει 

 

Σε αυτήν την υποενότητα θα ασχοληθούµε τον ενυπόθηκο δανεισµό (mortgage lending) 

στις Η.Π.Α,. δηλαδή µε την αγορά η οποία οδήγησε στην κρίση. Αυτή γενικά 

αντανακλά αρκετές τάσεις που επηρεάζουν το αµερικανικό χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα στο σύνολό του. Κατά τη δεκαετία του 1970 οι οικογένειες που επιθυµούσαν 

να αγοράσουν ένα σπίτι ,γενικά, πήγαιναν σε µια τοπική τράπεζα ή σε µια κτηµατική 

εταιρία (mortgage company54), αιτούνταν για δάνειο και αφού παρείχαν λεπτοµερείς 

οικονοµικές πληροφορίες και µια προκαταβολή, λάµβαναν ένα 30ετές ενυπόθηκο 

στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου (fixed rate mortgage). Ο δανειστής τότε, 

κρατούσε την υποθήκη  µέχρι ο κάτοχος του σπιτιού να το αποπληρώσει, κερδίζοντας 

από τους τόκους και τις αµοιβές που λάµβανε από το δανειζόµενο.  

 Σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ίσχυαν οι δανειστές, δηλαδή οι τράπεζες 

κυρίως, ήταν υποχρεωµένοι να κρατούν ένα καθορισµένο κεφάλαιο για κάθε δάνειο 

που εξέδιδαν, κάτι που περιόριζε αποτελεσµατικά τον αριθµό των δανείων που 

µπορούσαν να έχουν στα βιβλία τους. Για να αυξήσουν τα κεφάλαια τους, κάποιοι 

δανειστές ξεκίνησαν να πουλούν τα δάνεια που είχαν στον Ισολογισµό τους σε άλλους 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και έπειτα χρησιµοποιούσαν τα κέρδη για 

συνάψουν νέα δάνεια µε προσδοκώµενους δανειζόµενους. Έτσι, οι δανειστές ξεκίνησαν 

να κερδίζουν χρήµατα, όχι µόνο από το να κρατούν τα δάνεια που εξέδωσαν και να 

συλλέγουν τις πληρωµές µε την πάροδο των ετών, αλλά από σχετικά βραχυπρόθεσµες 

αµοιβές που σχετίζονταν µε την έκδοση και την πώληση των δανείων. 

 Έτσι, µε την πάροδο των χρόνων ξεκίνησαν να χρησιµοποιούν στρατηγικές 

δανεισµού υψηλότερου κινδύνου που περιλαµβάνουν την έκδοση και την πώληση 

σύνθετων υποθηκών που διέφεραν σηµαντικά σε σχέση µε το παραδοσιακό 30ετές 

ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου. Για να κάνουν τις πωλήσεις 

στεγαστικών δανείων περισσότερο αποδοτικές και κερδοφόρες, οι τράπεζες ξεκίνησαν 

να κάνουν αυξηµένη χρήση του µηχανισµού της τιτλοποίησης (securitization). Στην 

τελευταία, ένας χρηµατοοικονοµικός οργανισµός µαζεύει ένα µεγάλο αριθµό δανείων 

σε ένα "πακέτο" δανείων και υπολογίζει το ποσό που θα πληρωθεί σε αυτό από τους 

δανειζόµενους. Έπειτα, για να κρατήσει το "πακέτο" δανείων, σχηµατίζει µια εικονική 

                                                           
54 Κτηµατική εταιρία- Τράπεζα µε εξειδίκευση στην παροχή ενυπόθηκων δανείων και την εξυπηρέτηση 
ενυπόθηκων δανειστών, δηλαδή φυσικών ή νοµικών προσώπων που αγοράζουν ενυπόθηκα δάνεια 
τραπεζών ή οργανισµών. Για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των δανείων εισπράττει προµήθεια.  
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εταιρία (shell corporation55) ή ένα συνασπισµό (trust), συχνά offshore, και χρησιµοποιεί 

τα έσοδα από τα ενυπόθηκα δάνεια για να υποστηρίξει την έκδοση οµολόγων που 

παρέχουν πληρωµές στους επενδυτές µε την πάροδο του χρόνου. Αυτά είναι γνωστά ως 

χρεόγραφα µε υποθήκη κατοικίας (RMBS-Residential Mortgage-Backed Securities) και 

συνήθως διατίθενται µε δηµόσια προσφορά στους επενδυτές. Οι επενδυτές, γενικά, 

κάνουν µια πληρωµή στην αρχή και µετά κρατούν τα χρεόγραφα µε υποθήκη κατοικίας 

τα οποία επιστρέφουν το κεφάλαιο συν ένα επιτόκιο. 

 Για πολλά χρόνια η τιτλοποίηση δούλευε καλά. Οι δανειζόµενοι πλήρωναν τα 

30ετή ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου µε λίγες αθετήσεις 

υποχρεώσεων και τα χρεόγραφα διασφαλιζόµενα µε υποθήκη (mortgage-backed 

securities)"έχτισαν" φήµη ως µια ασφαλής επένδυση. Οι δανειστές κέρδιζαν αµοιβές 

από τη συγκέντρωση στεγαστικών δανείων σε "πακέτα" τα οποία είτε τα πουλούσαν 

είτε τα τιτλοποιούσαν σε χρεόγραφα διασφαλιζόµενα µε υποθήκη. Οι επενδυτικές 

τράπεζες, επίσης, κέρδιζαν αµοιβές από την εργασία τους µε τους δανειστές στη 

συγκέντρωση των "πακέτων", στο σχεδιασµό των διασφαλιζόµενων χρεογράφων µε 

υποθήκη, στην εξασφάλιση πιστωτικών διαβαθµίσεων για αυτά και τη διάθεση των 

χρεογράφων στους επενδυτές. Οι επενδυτές όπως οι ασφαλιστικές εταιρίες, τα 

συνταξιοδοτικά κεφάλαια κτλ. κέρδιζαν µια λογική απόδοση για τα χρεόγραφα µε 

υποθήκη κατοικίας που αγόρασαν. 

 Εξαιτίας του κανονισµού που θεσπίστηκε το 2002 και περιόριζε τα αποθεµατικά 

κεφάλαια (capital reserves) για τις τιτλοποιηµένες υποθήκες, τα χρεόγραφα µε υποθήκη 

κατοικίας έγιναν πολύ ελκυστικά για τις τράπεζες, καθώς µπορούσαν να καθορίσουν 

πόσα κεφάλαια χρειάζονταν να κρατήσουν βασιζόµενες στις πιστωτικές διαβαθµίσεις 

που λάµβαναν για τα δικά τους χρεόγραφα µε υποθήκη κατοικίας από τους οίκους 

αξιολόγησης. Έτσι, αυτός ο κανονισµός δηµιούργησε ευκαιρίες στις τράπεζες να 

περιορίσουν το δείκτη κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού (capital-to-asset 

ratio) µέσω της δοµηµένης χρηµατοδότησης, ενώ παρατηρήθηκε ότι δηµιουργήθηκε 

κίνητρο στους οίκους αξιολόγησης να παρέχουν αισιόδοξη µέτρηση του κινδύνου στα 

"πακέτα των υποθηκών". 

 Όµως, τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω παρακίνησαν τους δανειστές να 

εκδώσουν χρεόγραφα και για τους δανειζόµενους που είχαν µεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτοί 

αναφέρονται και ως subprime borrowers56. Μάλιστα, κάποιοι δανειστές εξειδικεύτηκαν 

                                                           
55 Αυτές ιδρύονται , συνήθως σε φορολογικούς παραδείσους, για να καλύψουν ορισµένες, κάποιες φορές 
παράνοµες, δραστηριότητες. ∆ε λειτουργούν ούτε παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 
56 Πρόκειται για δανειζόµενους που παρέχουν µειωµένες εξασφαλίσεις και έτσι τα δάνεια τους είναι 
αυξηµένου κινδύνου. 
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στην έκδοση δανείων σε αυτούς και έγινα γνωστοί ως subprime lenders57. Τα δάνεια 

subprimes είχαν γίνει το νέο καύσιµο της τιτλοποίησης.  

 Η κατάσταση άρχισε να λειτουργεί ως φαύλος κύκλος. Όσο περισσότερο 

µπορούσαν να τιτλοποιήσουν τα δάνεια τους τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τόσο τα 

κριτήρια χορηγήσεων χαµήλωναν, αφού µεταβίβαζαν τον πιστωτικό κίνδυνο σε 

τρίτους. Έτσι, υπήρξε ευκολία χορήγησης στεγαστικών δανείων ακόµη και σε άτοµα, 

που πρακτικά δεν ήταν σε θέση να τα αποπληρώνουν µε βάση τα ετήσια εισοδήµατά 

τους. Αυτό επέφερε υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων στο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα (overleverage) και συνέβαλε στην περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για 

κατοικίες οδηγώντας τις τιµές τους ακόµη υψηλότερα, µε αποτέλεσµα οι τιτλοποιήσεις 

στεγαστικών δανείων να αποκτούν µεγαλύτερη ζήτηση.   

 Αυτές οι τιτλοποιήσεις έδιναν τη δυνατότητα στις τράπεζες: 

� να έχουν κίνητρα να δίνουν δάνεια βασιζόµενες κυρίως στις εξασφαλίσεις 

� το κέρδος τους να προέρχεται από την "πώληση" της πίστωσης 

� να υπάρχει µικρότερη δέσµευση για τα κεφάλαια τους, όπως είδαµε και 

παραπάνω 

� να µην έχουν κίνητρο να εκτιµήσουν τον κίνδυνο του δανειολήπτη, κάτι που 

δηµιουργούσε ασύµµετρη πληροφόρηση στην αγορά. 

Με βάση τα παραπάνω βλέπουµε ότι οι τράπεζες άρχισαν να µεταφέρουν 

µεγαλύτερους κινδύνους στους τελικούς επενδυτές χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν σε 

πολλές περιπτώσεις. Μπορούµε να πούµε ότι υπάρχει ζήτηµα ηθικής ανευθυνότητας 

(moral hazard). Η τελευταία αναφέρεται στην περίπτωση όπου όντας αποµονωµένος 

από τον κίνδυνο ο ένας αντισυµβαλλόµενος συµπεριφέρεται διαφορετικά απ' ότι θα 

συµπεριφερόταν αν ήταν εκτεθειµένος στον κίνδυνο. Ηθικό ζήτηµα µπορεί να τεθεί και 

για τους οίκους αξιολόγησης, καθώς αυτές οι τιτλοποιήσεις έπαιρναν καλές 

αξιολογήσεις. Επίσης, δεν είναι άµοιροι ευθυνών σε αυτόν τον τοµέα και οι 

διαχειριστές κεφαλαίων (fund managers), οι οποίοι για να πετύχουν καλύτερες 

αποδόσεις από τους ανταγωνιστές τους αναλάµβαναν υψηλά επίπεδα κινδύνου. 

Όµως, ο φαύλος κύκλος που δηµιουργήθηκε γύρω από τον ενυπόθηκο δανεισµό 

δεν µπορούσε να συνεχιστεί επ' άπειρο. Όταν άρχισε η οµοσπονδιακή κεντρική τράπεζα 

των Η.Π.Α. να αυξάνει το παρεµβατικό της επιτόκιο για να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο 

υπερθέρµανσης που θα εκτίναζε τον πληθωρισµό σε πολύ υψηλά επίπεδα (όντως είχε 

                                                           
57

 Πιστωτικοί οργανισµοί που δανειοδοτούν άτοµα και επιχειρήσεις τις οποίες οι τράπεζες κτλ. αρνούνται 
να χρηµατοδοτήσουν λόγων ανεπαρκών εξασφαλίσεων και δυσµενών στοιχείων. 
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εµφανίσει κάποια αύξηση), άρχισαν να δηµιουργούνται οι πρώτοι τριγµοί. Αυτή η 

αύξηση προκάλεσε, εύλογα, αύξηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της ζήτησης αφού απέτρεψε ενδιαφεροµένους από την 

αγορά κατοικίας, ενώ δηµιούργησε µεγάλη οικονοµική πίεση στους κατόχους 

στεγαστικών δανείων µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Το εισόδηµα των οικονοµικά 

ασθενέστερων δεν επαρκούσε για την εξυπηρέτηση των δανείων τους και έτσι άρχισαν 

να πουλάνε τις κατοικίες τους για να τα αποπληρώσουν. Έτσι, αυξήθηκε η προσφορά 

κατοικιών που σε συνδυασµό µε τη µείωση στη ζήτηση τερµάτισαν την άνοδο των 

τιµών τους. Με την πάροδο του χρόνου οι τιµές των κατοικιών άρχισαν να πέφτουν και 

σε αρκετές περιπτώσεις η αξία µιας κατοικίας δεν κάλυπτε το υπόλοιπο των δανείων µε 

υποθήκη επί αυτής. Τα µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια άρχισαν να αυξάνονται 

διαρκώς και το γεγονός αυτό άρχισε το 2007 να επιδρά στις τιτλοποιήσεις οι οποίες 

άρχισαν να καταγράφουν σηµαντικές ζηµίες. 

 

 

7.4. Ο Ρόλος της ∆οµηµένης Χρηµατοδότησης 

 

Σε αυτήν την υποενότητα θα περιγράψουµε το ρόλο των διάφορων σύνθετων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στην κρίση µε έµφαση στα CDOs, στα CDS, στα 

σύνθετα επενδυτικά µέσα (Structured Investment Vehicles-SIVs58) και την αµοιβαία 

σχέση αυτών µε τη µόχλευση (leverage) και το βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Όπως είχαµε 

δει στα προηγούµενα κεφάλαια αυτά τα προϊόντα υπάρχουν εδώ και µερικές δεκαετίες 

και χρησιµοποιούνται για να αυξηθεί η ρευστότητα και η δυνατότητα πίστωσης στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές. Εµείς θα εστιάσουµε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι 

τιτλοποιηµένες πρόσθετες εξασφαλίσεις (securitized collateral) µεγέθυναν τον κίνδυνο 

και της απώλειες κατά τη κρίση. 

 Από τη στιγµή που τα χρεόγραφα διασφαλιζόµενα µε υποθήκη αντλούν την αξία 

τους από τις υποκείµενες πρόσθετες διασφαλίσεις, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η αξία 

αυτών των χρεογράφων έπεσε καθώς οι αθετήσεις και οι χρεοκοπίες των διασφαλίσεων 

αυξήθηκαν αρκετά πάνω από τα αναµενόµενα επίπεδα. 

 Είχαµε δει στο Κεφάλαιο 3 αρκετά στοιχεία σχετικά µε το τι είναι ένα CDO, 

καθώς και για τους όγκους του και για τους τύπους του. Θα υπενθυµίσουµε απλά ότι 

ένα CDO µπορεί να κατέχει αρκετά χρεόγραφα µε υποθήκη κατοικίας. Καθώς οι τιµές 

                                                           
58

 Με τον όρο επενδυτικά µέσα εννοούµε κάθε µορφή επενδυτικής δραστηριότητας π.χ. µετοχές, 
οµολογίες, εµπορεύµατα, ξένο συνάλλαγµα, τίτλοι της χρηµαταγοράς κτλ.  
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των ακινήτων άρχισαν να πέφτουν στις Η.Π.Α. σε εθνικό επίπεδο, κάποιες πρόσφατες 

"καλές εκδόσεις" (vintages) των ABS CDOs γνώρισαν σηµαντικές πιστοληπτικές 

υποβαθµίσεις εξαιτίας της έκθεσής τους σε subprime δάνεια. Κατά τη διάρκεια του 

2007 η Moody's υποβάθµισε το 31% όλων των ABS CDO tranches που είχε 

αξιολογήσει. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές οι υποβαθµίσεις άγγιξαν την 

κορυφή της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Το 14% των "τµηµάτων" (tranches) που 

βαθµολογήθηκαν αρχικά µε ΑΑΑ υποβαθµίστηκαν59. 

 Αρκετοί παράγοντες οδήγησαν στην κακή απόδοση των CDOs. Αρκετοί 

αναλυτές λανθασµένα υπέθεσαν ότι οι τιµές των ακινήτων είτε θα συνέχιζαν να 

αυξάνονται είτε θα παρέµειναν σταθερές. Ακόµη κι εκείνοι που έτρεχαν αναλύσεις 

ευαισθησίας (sensitivity analyses) ή ελέγχους υποδείγµατος προβλέψεων υπό ακραίες 

συνθήκες (stress testing) υποθέτοντας µια πτώση στις τιµές, δεν είχαν προβλέψει την 

πραγµατική πτώση. Η στεγαστική φούσκα και η ακολουθούµενη έκρηξη δηµιούργησε 

µια αλυσιδωτή αντίδραση που επηρέασε τις αποτιµήσεις και τις δοµές των κινδύνων 

των προϊόντων που σχετίζονταν µε διασφαλίσεις. 

 Επίσης και οι λανθασµένες υποθέσεις σχετικά µε τον κίνδυνο συσχέτισης 

(correlation risk) συνέβαλαν. Αρκετά τιτλοποιηµένα προϊόντα δοµήθηκαν βασιζόµενα 

στην υπόθεση κάποιου βέβαιου επιπέδου διαφοροποίησης στην απόδοση των 

υποκείµενων πρόσθετων διασφαλίσεων. Όµως, σε αντίθεση µε τις υποθέσεις 

συσχέτισης, διαφορετικοί τύποι πρόσθετων διασφαλίσεων υποαπόδωσαν στον ίδιο 

χρόνο ακολουθώντας την πτώση στις τιµές των σπιτιών. Έτσι, οι δανειζόµενοι 

βασίζονταν στην αύξηση των τιµών των σπιτιών για να µπορέσουν να 

αναχρηµατοδοτήσουν τα σπίτια τους και τα υπόλοιπα έξοδα, αλλά όταν οι τιµές 

άρχισαν να πέφτουν στις Η.Π.Α. το 2006 όλες οι πρόσθετες διασφαλίσεις υπέφεραν. 

Εποµένως, ακόµη και αν τα µοντέλα αποτίµησης είχαν λάβει υπόψη τους έναν 

ορισµένο βαθµό συσχέτισης ανάµεσα στις διασφαλίσεις του "πακέτου", η πτώση των 

σπιτιών στα σπίτια σε αµερικανικό εθνικό επίπεδο αύξησε τη συσχέτιση σε 

απροσδιόριστα επίπεδα. Αυτά τα CDOs ήταν όλα εκτεθειµένα στο ίδιο συστηµικό σοκ 

καθώς οι τιµές συνέχιζαν να πέφτουν. 

 Τα σύνθετα επενδυτικά µέσα είναι οντότητες εκτός Ισολογισµού (off-balance 

sheet entities) που συχνά δηµιουργούνται από µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς 

οργανισµούς. Αυτά βασίζονται στο βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο δανεισµό από 

την έκδοση βραχυπρόθεσµων διασφαλισµένων γραµµατίων (asset-backed commercial 

                                                           
59 Basel Committee on Banking Supervision (2008), "Credit Risk Transfer-Developments from 2005-
2007", Bank for International Settlements, July 2008, p.p.12 
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paper) και  µεσοπρόθεσµων πιστωτικών τίτλων (medium-term notes) και µετά 

χρησιµοποιούν τα έσοδα για να επενδύσουν σε µια ποικιλία χρεογράφων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των tranches των CDOs. Επειδή βασίζονται σε 

βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση, τα σύνθετα επενδυτικά µέσα ανταπεξέρχονται στην 

εξυπηρέτηση χρέους (debt service) αυτών των υποχρεώσεων χρησιµοποιώντας τις 

ταµειακές ροές που δηµιουργούνται από τους επενδυτικούς τους τίτλους, οι οποίοι είναι 

πιο µακροπρόθεσµοι, όπως επίσης και από άλλες πηγές όπως ανανεώνοντας το χρέος 

(rolling over debt) και αποκτώντας γραµµές ρευστότητας από τις τράπεζες. 

 Αρκετοί συµµετέχοντες, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες κτλ. βασίζονται 

στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό και τη µόχλευση. Για τις τράπεζες, ιδιαιτέρως, ο 

βραχυπρόθεσµος δανεισµός µε διασφαλίσεις (collateralized borrowing) ήταν µια 

φθηνότερη και ευκολότερη πηγή χρηµατοδότησης απ' ότι ο µακροπρόθεσµος δανεισµός 

ή η χρηµατοδότηση µετοχών (equity financing60). Πολλές από αυτές τις οντότητες 

συνδυάζουν τη βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση µε ένα υψηλό επίπεδο µόχλευσης. 

Έτσι, σχετικά χαµηλές απώλειες των υποκείµενων διασφαλίσεων οδήγησαν σε µεγάλες 

απώλειες. Αυτές οδήγησαν σε πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού καθώς αυτοί οι 

συµµετέχοντες προσπάθησαν να κάνουν αποµόχλευση. 

 Συνοπτικά, µπορούµε να πούµε ότι η αυξηµένη χρησιµοποίηση των ABS CDOs 

τα τελευταία χρόνια, µαζί µε την αυξανόµενη µόχλευση και την "εξάρτηση" από τη 

βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση, αύξησε τον αριθµό των συµµετεχόντων στην αγορά 

που ήταν (είτε άµεσα είτε έµµεσα) εκτεθειµένοι στην αγορά τον ακινήτων, κυρίως από 

το συστηµικό κίνδυνο που σχετίζεται µε την αξία των σπιτιών. Όταν οι τιµές των 

ακινήτων κατέρρευσαν, οι επενδυτές στράφηκαν στην ποιότητα και η πίστωση 

εξαφανίστηκε µαζί µε την ικανότητα µόχλευσης, οδηγώντας σε µεγάλες απώλειες. 

 Ας περάσουµε τώρα στα CDS. Είχαµε δει αρκετά πράγµατα για το τι είναι και 

πώς αυτά λειτουργούν στο Κεφάλαιο 2. Ο ονοµαστικός ασφαλιστικός κίνδυνος 

(notional exposure61) των CDS συχνά αναφέρεται ως απόδειξη ότι αυτή η αγορά είναι 

πολύ µεγαλύτερη από εκείνη που παρουσιάζεται από τα υποκείµενα χρεόγραφα. Αλλά 

είναι παραπλανητικό να βασιζόµαστε στην ονοµαστική αξία (notional value) των CDS. 

Η ονοµαστική αξία των ανεξόφλητων CDS δεν αντιπροσωπεύει τις ανεξόφλητες 

υποχρεώσεις για διάφορους λόγους. Καταρχήν, οι συµβαλλόµενοι µε συµβόλαια CDS 

έχουν τη δυνατότητα να αντισταθµίσουν τον πιστωτικό τους κίνδυνο στην οντότητα 
                                                           
60 Χρηµατοδότηση εταιρίας, αρκετές φορές νέας, µε έκδοση µετοχών. 
 
61 Η λέξη exposure αντιπροσωπεύει εδώ τον ασφαλιστικό κίνδυνο και είναι το συνολικό ποσό των 
ασφαλιστηρίων µιας εταιρίας τα οποία είναι υποχρεωµένη να καλύψει (αποζηµιώσει) σε περίπτωση 
επέλευσης των ασφαλισθέντων κινδύνων. 
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αναφοράς. Έτσι, η καθαρή έκθεση (net exposure) είναι πιο σηµαντικό µέτρο µέτρησης. 

∆εύτερον, όλες οι οντότητες αναφοράς πάνω στις οποίες εκδίδονται τα CDS θα πρέπει 

να χρεοκοπήσουν ταυτόχρονα για να πληρωθεί το ανεξόφλητο ονοµαστικό ποσό. 

 Μια πιο κατάλληλη εκτίµηση της έκθεσης στα CDS θα µπορούσε να είναι το 

µικτό κόστος ολικής αντικατάστασης των συµβολαίων (gross replacement value) 

οµοίως µε την αγοραία αξία των µετοχών62. Η BIS εκτιµά ότι η ακαθάριστη αγοραία 

αξία όλων των ανεξόφλητων CDS το ∆εκέµβριο του 2007 ήταν περίπου 2 

τρισεκατοµµύρια δολάρια63. 

Τα παράγωγα χρησιµοποιούνται για να αναδιανείµουν τον κίνδυνο που υπάρχει 

ανάµεσα στους συµµετέχοντες στην αγορά και για να τους επιτρέψουν να τον 

αντισταθµίσουν. Ένας  από τους κινδύνους µε τους οποίους σχετίζονται τα CDS είναι ο 

κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου (counterparty risk). Η πρόσφατη κρίση έδειξε ότι τόσο οι 

αγοραστές όσο και οι πωλητές των CDS µπορούν να υποστούν ζηµίες αν αυτός 

πραγµατοποιηθεί. Με τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου και οι δύο πλευρές είναι 

εκτεθειµένες στον πιστωτικό κίνδυνο που αντανακλά το ενδεχόµενο ο ένας 

αντισυµβαλλόµενος να αποτύχει ή να µη θελήσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

Μια σειρά δοµικών χαρακτηριστικών στη αγορά των CDS µπορούν να 

µετασχηµατίσουν τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου σε συστηµικό κίνδυνο. Καταρχήν, η 

πλειοψηφία της αγοράς των CDS ήταν και παραµένει συγκεντρωµένη σε ένα µικρό 

αριθµό διαπραγµατευτών. Σε αυτήν, όπως και σε άλλες εξωχρηµατιστηριακές αγορές, 

οι κύριες τράπεζες συναλλάσσονται ενεργά ανάµεσα τους και κάνουν ένα µεγάλο 

κοµµάτι του καθηµερινού τζίρου. Ένας µειωµένος αριθµός αντισυµβαλλοµένων έχει ως 

αποτέλεσµα αυξανόµενο κίνδυνο συγκέντρωσης και, συνεπώς, µεγαλύτερο συστηµικό 

κίνδυνο. ∆εύτερον, η περίπτωση της Lehmann Brothers έχει δείξει ότι η 

αλληλοσυνδεόµενη φύση της αγοράς µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα υψηλά κόστη 

αντικατάστασης συναλλαγών για τους συµµετέχοντες στην αγορά σε περίπτωση 

αποτυχιών ενός διαπραγµατευτή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα του φόβου των 

συνεπειών που µπορεί να προκληθούν είναι η AIG, όπου οι αµερικανικές αρχές την 

υποστήριξαν για να αποτρέψουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στο οικονοµικό σύστηµα. 

Επιπλέον, οι subprime δείκτες πιστωτικών παραγώγων, γνωστοί ως ABX, έχουν 

κι αυτοί σχέση µε την κρίση. Τους δείκτες CDS τους είχαµε δει και στο Κεφάλαιο 2 και 

οι συγκεκριµένοι βασίζονται σε πολλές συναλλαγές που αποτελούνται από subprime 
                                                           
62 Lindsay Richard, Testimony before the Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry, United 
States Senate, October 2008 
 
63 Monetary and Economic Department (2008), "OTC Derivatives Market Activity in the First Half of 
2008", Bank for International Settlements 
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υποθήκες. Τα συµβόλαια CDX χρησιµοποιούνται από τους επενδυτές για να 

αντισταθµίσουν ή να κερδοσκοπήσουν ενάντια στον κίνδυνο χρεοκοπιών των 

ενυπόθηκων χρεογράφων. Τα ABX swaps παρέχουν προστασία αν τα χρεόγραφα δεν 

αποδώσουν όπως αναµένονταν σε αντάλλαγµα για τα premium των ασφαλίστρων. Μια 

πτώση στις τιµές των δεικτών ABX δηλώνει την πεποίθηση των επενδυτών ότι οι 

subprime υποθήκες θα καταγράψουν οικονοµικές ζηµίες. Το αντίθετο συµβαίνει αν 

ανεβούν οι τιµές των δεικτών. Οι τιµές των δεικτών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

να αντληθούν πληροφορίες σχετικά µε τις υποθέσεις της αγοράς, κάτω από κανονικές 

συνθήκες. Από το 2007 ως το 2008 σηµειώθηκαν σηµαντικές πτώσεις των δεικτών 

ABX. Αυτές οι πτώσεις υποδηλώνουν σηµαντικές απώλειες στις υποκείµενες 

διασφαλίσεις οι οποίες δεν είχαν ακόµη πλήρως υλοποιηθεί. Ο Gorton (2008) 

ισχυρίζεται ότι οι δείκτες ΑΒΧ παρείχαν πληροφορίες στην αγορά για τις subprime 

υποθήκες που δεν ήταν πριν διαθέσιµες. 

Καθώς η κρίση βάθαινε και τα φαινόµενα µετάδοσης από τη µια αγορά σε άλλες 

(spillover effects) έγιναν προφανή, οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλέστερες 

επενδύσεις (κυρίως σε κρατικά οµόλογα). Τα spreads σε διάφορα χρεόγραφα χρέους 

ξεκίνησαν να αυξάνονται. Ακόµη και τα εταιρικά οµόλογα που αξιολογούνταν µε ΑΑΑ 

βίωσαν αυτή την άνοδο. Τα νέα σχετικά µε τη αρνητική απόδοση διαφόρων 

διασφαλίσεων είχαν σηµαντική επίδραση και στο πιο τµήµα της αγοράς που εµφάνιζε 

τη µεγαλύτερη ρευστότητα, τα βραχυπρόθεσµα διασφαλισµένα γραµµάτια. Οι εταιρίες 

τα χρησιµοποιούν για να καλύψουν βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές ανάγκες, 

όπως είδαµε και παραπάνω στην παρούσα υποενότητα. Η σηµαντική πτώση σε αυτήν 

την αγορά είχε άµεση επίπτωση στην πραγµατική οικονοµία καθώς ήταν κύρια πηγή 

βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης και για πολύ µεγάλες βιοµηχανικές και εµπορικές 

επιχειρήσεις όπως η ΑΤ&Τ και η General Electric. Το πάγωµα σήµαινε ότι η  

χρηµατοδότηση για  υψηλά βαθµονοµηµένες εταιρίες είχε γίνει πιο δύσκολη και πιο 

ακριβή. Τέλος, θα αναφέρουµε ότι παρατηρήθηκε και  αύξηση στο επιτόκιο LIBOR, 

καθώς οι τράπεζες φαινόντουσαν απρόθυµες να δανείσει η µία την άλλη. Αυτό µείωσε 

τη ρευστότητα στις αγορές ενώ αυξήθηκαν και άλλα επιτόκια λόγω του πανικού που 

είχε δηµιουργηθεί.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν έγινε µια προσπάθεια να οριστούν και να 

παρουσιαστούν τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, να δοθούν στοιχεία σχετικά 

µε την τιµολόγησή τους, να εξεταστούν διάφορα θέµατα κινδύνου, νοµικά, ρυθµιστικά 

και λογιστικά και να γίνει µια προσέγγιση στο πώς αυτά επηρέασαν και συνέβαλαν 

στην κρίση. 

 Με βάση τη βιβλιογραφία, τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα είναι 

στοιχεία ενεργητικού, τα οποία αποτελούνται από διάφορα συστατικά στοιχεία και τα 

οποία συνδέονται για να δηµιουργήσουν ένα συγκεκριµένο προφίλ κινδύνου-απόδοσης 

που να προσαρµόζεται στις ανάγκες του επενδυτή. ∆ιαπιστώθηκε ότι είναι πάρα πολλοί 

οι συνδυασµοί οι οποίοι µπορούν να δηµιουργηθούν. Έτσι, σύνθετα προϊόντα µπορούν 

να σχηµατιστούν συνδυάζοντας δικαιώµατα (options) µε οµόλογα ή δικαιώµατα µε 

άλλα δικαιώµατα. Εποµένως, υπάρχει ευελιξία στη δηµιουργία χρεογράφων µε 

ευδιάκριτα προφίλ κινδύνου-απόδοσης παρέχοντας ενισχυµένη απόδοση σε 

εξατοµικευµένο βαθµό διαφοροποίησης ανάλογα µε τη διάθεση του κάθε επενδυτή για 

κίνδυνο. Βέβαια, η αυξανόµενη πολυπλοκότητα της αγοράς και το ακόµα µεγαλύτερο 

εύρος των προϊόντων που γίνονται διαθέσιµα στους επενδυτές, δηµιουργούν 

προκλήσεις σε σχέση µε την αποτελεσµατική "συναρµολόγηση", διοίκηση και 

διασπορά πληροφοριών. Θα πρέπει να σηµειωθεί, πάντως, ότι η αγορά των σύνθετων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων έχει αυξηθεί σε σχέση µε προηγούµενες δεκαετίες. 

 Μια από αυτές τις διάφορες κατηγορίες των σύνθετων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων είναι τα πιστωτικά παράγωγα που ασχολούνται µε την αντιστάθµιση του 

πιστωτικού κινδύνου, αποτελώντας δηλαδή µορφές ασφαλιστηρίου. Στα περισσότερα 

από αυτά ενεργοποιείται η πληρωµή τους όταν επέλθει ένα πιστωτικό γεγονός στην 

οντότητα αναφοράς, δηλαδή χρεοκοπία, αδυναµία πληρωµής κτλ. Πιστωτικά παράγωγα 

είναι τα CDS, τα CDS δεικτών, οι συµβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης επί ενός 

χαρτοφυλακίου οντοτήτων αναφοράς (basket default swaps), οι ανταλλαγές στοιχείων 

ενεργητικού, οι ανταλλαγές τελικών αποδόσεων και τα CDOs. 

 Τα CDS, στην απλούστερη µορφή τους, είναι µια διµερής σύµβαση µεταξύ του 

αγοραστή και του πωλητή της προστασίας από τον πιστωτικό κίνδυνο για µια 

οντότητας αναφοράς, που είναι συνήθως ένα κράτος ή µια εταιρία. Αν η οντότητα 

αναφοράς αθετήσει κάποιες υποχρεώσεις ως προς το χρέος της, ο πωλητής πληρώνει 
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στον αγοραστή την ονοµαστική αξία των οµολογιών σε αντάλλαγµα για τη φυσική 

παράδοση του οµολόγου, αν και ο διακανονισµός µπορεί επίσης να γίνει µε µετρητά ή 

µε δηµοπρασία. Τα CDS χρησιµοποιούνται από τους επενδυτές για κερδοσκοπία, 

αντιστάθµιση κινδύνου και εξισορροπητική κερδοσκοπία. 

 Οι ανταλλαγές στοιχείων ενεργητικού (asset swaps) χρησιµοποιούνται συχνά 

στον τραπεζικό τοµέα µετατρέποντας τη λήξη ή τη µορφή ή άλλες απαιτήσεις. Σε ένα 

asset swap, ένας επενδυτής εισέρχεται στις ακόλουθες δύο συναλλαγές ταυτόχρονα: 

αγοράζει έναν τίτλο σταθερού επιτοκίου και εισέρχεται σε µια ανταλλαγή επιτοκίου 

(interest rate swap) ή και αντίστροφα. Έτσι, µπορεί να µειωθεί ο κίνδυνος του 

επιτοκίου, αλλά ένα asset swap δεν επιτρέπει σε έναν επενδυτή να προφυλαχτεί κατά ή 

να ανταλλάξει τον πιστωτικό κίνδυνο. Αυτό είναι ένα µειονέκτηµα έναντι των άλλων 

πιστωτικών παραγώγων και ιδιαίτερα εναντίον των CDS. Μια ανταλλαγή συνολικής 

απόδοσης (total return swap) είναι µια συµφωνία ανάµεσα σε δύο αντισυµβαλλόµενους 

που ανταλλάσσουν τη συνολική απόδοση από ένα χρηµατοοικονοµικό τίτλο µεταξύ 

τους. Χρησιµοποιούνται ως εργαλεία διοίκησης του πιστωτικού κινδύνου και ως 

σύνθετα εργαλεία repo για χρηµατοδοτικούς σκοπούς. 

 Τα CDOs είναι ένα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε τα οποία µια 

εταιρία ειδικού σκοπού (special purpose entity), εκδίδει οµόλογα ή δάνεια έναντι µιας 

επένδυσης στις ταµειακές ροές ενός υποκείµενου "πακέτου" τίτλων (underlying pool of 

assets). Η πρώτη διάκριση στην "οικογένεια των CDOs" είναι ανάµεσα στα 

ρευστοποιήσιµα (cash) CDOs και στα συνθετικά (synthetic).  Αυτά διαχωρίζονται 

περαιτέρω βασιζόµενα πάνω στο κίνητρο του εγγυητή-εκδότη (sponsor),που µπορεί να 

είναι είτε ο Ισολογισµός είτε η εξισορροπητική κερδοσκοπία. Τα balance sheet CDOs 

εκδίδονται κυρίως από τράπεζες, που θέλουν να ελαφρύνουν τον Ισολογισµό τους από 

εταιρικά δάνεια διαφόρων κατηγοριών. Τα κίνητρα ενός sponsor για τα arbitrage CDOs 

είναι είτε να κερδίσει µια αµοιβή  για τη διοίκηση του υποκείµενου "πακέτου" τίτλων 

των CDOs είτε να "αιχµαλωτίσει" µια αποδοσιακή διαφορά (spread). 

 Θα πρέπει να πούµε ότι οι δανειακές υποχρεώσεις ενός CDO γενικά 

διαχωρίζονται σε διάφορες κλάσεις ή "τµήµατα" (tranches), καθεµία µε διαφορετικό 

προφίλ κινδύνου. Αυτές είναι τα senior tranches, τα mezzanine tranches και το 

subordinate/equity tranche. Τα πρώτα γενικά αξιολογούνται µε ΑΑΑ ή ΑΑ, ενώ τα 

mezzanine από Α ως Β. Το subordinate/equity tranche δεν λαµβάνει βαθµονόµηση και 

θεωρείται υψηλότερου κινδύνου σε σχέση µε τα άλλα. 

Τα synthetic CDOs αποκαλούνται έτσι επειδή η µεταφορά του πιστωτικού 

κινδύνου επιτυγχάνεται "συνθετικά", µέσω ενός πιστωτικού παραγώγου παρά µε µια 
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αληθινή πώληση σε µια εταιρία ειδικού σκοπού. Χρησιµοποιώντας το, ο εκδότης 

µπορεί να επιτύχει το ύψος και τη σύνθεση του εποπτικού κεφαλαίου (regulatory 

capital) και να διαχειριστεί τον πιστωτικό κίνδυνο στον Ισολογισµό του, χωρίς  όµως να 

λάβει κάποια χρηµατοδότηση. Γενικά, σε ένα CDO οι επενδυτές πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους τις πιθανότητες αθέτησης υποχρεώσεων και το σωρευτικό τους επίπεδο, τη 

συσχέτιση των αθετήσεων των υποχρεώσεων, τα ποσοστά ανάκτησης και τις διαφορές 

απόδοσης σε σχέση µε άλλους χρηµατοοικονοµικούς τίτλους. 

Μια άλλη κατηγορία σύνθετων προϊόντων είναι τα δοµηµένα οµόλογα. Αυτά 

είναι απλά οµόλογα που έχουν συνδυαστεί, µέσα από κάποιο µηχανισµό, µε κάποια 

άλλα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν µεταβληθεί 

αµετάκλητα οι χρηµατικές ροές και/ή ο κίνδυνος. Μπορούν, επίσης, να προκύψουν από 

το άνοιγµα µιας θέσης σε παράγωγα προϊόντα, η οποία έχει χρηµατικές ροές και προφίλ 

κινδύνου αντίστοιχο µε ενός οµολόγου. Τα δοµηµένα οµόλογα είναι µια ευρύτερη 

οικογένεια χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που παρουσιάζει ανοµοιογένεια. Οι όροι 

κάθε έκδοσης εξαρτώνται από τους εκδότες και τους επενδυτές και παρέχεται έτσι 

µεγάλη ευελιξία στο σχεδιασµό τους. 

Στα εξαγοράσιµα και στα αυτόµατα εξαγοράσιµα οµόλογα ο εκδότης µπορεί ή 

πρέπει να τα εξαγοράσει αν συµβεί ένα προκαθορισµένο γεγονός. Αν δε συµβεί, τότε θα 

υφίστανται ως την ηµεροµηνία λήξης. Στα επιστρέψιµα οµόλογα συµβαίνει το αντίθετο, 

δηλαδή, ο κάτοχος τους έχει το δικαίωµα να τα επιστρέψει στον εκδότη του. 

Μετατρέψιµο είναι ένα οµόλογο όταν ο κάτοχός του έχει το δικαίωµα να µετατρέψει τις 

οµολογίες του σε προκαθορισµένο αριθµό µετοχών του εκδότη, ενώ είναι ανταλλάξιµο 

όταν ο επενδυτής έχει δικαίωµα µετατροπής σε τίτλο διαφορετικό από τις µετοχές του 

εκδότη. 

Εκτός, όµως, από τις παραπάνω κατηγορίες δοµηµένων οµολόγων υπάρχουν και 

εκείνα που είναι συνδεδεµένα µε µεταβαλλόµενα επιτόκια, µε µετοχές ή µε 

χρηµατιστηριακούς δείκτες µε συναλλαγµατική ισοτιµία και µε τιµή εµπορευµάτων και 

µε πιστωτικό κίνδυνο (credit-linked). Τα τελευταία παρέχουν µια σύνδεση ανάµεσα 

στην απόδοση που πληρώνουν και την πιστωτική πορεία του υποκείµενου τίτλου. 

Γενικά, πάντως, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τους όρους της κάθε 

έκδοσης δοµηµένων οµολόγων, που καθορίζουν τη λειτουργία τους.   

Η τιµολόγηση των προϊόντων είναι σηµαντική γιατί από τους πρώτους µήνες 

µετά από την ηµεροµηνία έκδοσης οι τιµές των περισσοτέρων σύνθετων προϊόντων 

αποκλείουν σηµαντικά από τις τελικές στη λήξη. Η πάροδος του χρόνου, η τεκµαρτή 

µεταβλητότητα (implied volatility), το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και το κόστος 
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χρηµατοδότησης των εκδοτών επηρεάζουν την τιµή ενός προϊόντος. Η µεταβλητότητα 

είναι σηµαντική γιατί εκείνα τα προϊόντα που έχουν χαµηλή µεταβλητότητα 

επηρεάζονται λιγότερο από τα διάφορα οικονοµικά γεγονότα και εποµένως θεωρούνται 

ασφαλέστερα για έναν επενδυτή. Εκτός από την ιστορική υπάρχει και η τεκµαρτή 

µεταβλητότητα που δείχνει το µελλοντικό της επίπεδο και αντανακλά τις προσδοκίες 

της αγοράς. Θα πρέπει να σηµειωθεί ,επίσης, ότι υψηλές λοξότητες τεκµαρτής 

µεταβλητότητας εµφανίζονται συχνά σε περιόδους κρίσης.  

Οι επενδυτές και γενικά οι συµµετέχοντες στην αγορά σύνθετων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων θα πρέπει να ασχοληθούν και µε θέµατα κινδύνου, 

νοµικά, ρυθµιστικά και  λογιστικά. Μια αποτυχία στην κατανόηση του κινδύνου και 

στον έλεγχο των διαστάσεων των προϊόντων µπορεί να οδηγήσει σε αρκετές 

περιπτώσεις σε µη αναµενόµενες απώλειες. Οι οργανισµοί που εµπορεύονται σύνθετα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα καλό είναι χτίσουν και να διατηρήσουν ένα κατάλληλο 

πλαίσιο κινδύνου για να κάνουν αποτελεσµατική διοίκηση του κινδύνου. Έτσι, είναι 

σηµαντικό να έχουν αποτελεσµατικό µάνατζµεντ της αγοράς, της ρευστότητας και του 

πιστωτικού κινδύνου. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται αποτελεσµατικοί 

χρηµατοοικονοµικοί και λειτουργικοί έλεγχοι και να υπάρχει αποτελεσµατικός 

εσωτερικός έλεγχος  ώστε οι ανεπάρκειες, οι αδυναµίες, οι αστοχίες και άλλα πιθανά 

προβλήµατα να επισηµαίνονται και να αντιµετωπίζονται επαρκώς. 

Τα νοµικά ζητήµατα, που έχουν σχέση µε σύνθετα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα που δηµιουργούνται µε ένα ή περισσότερα συµβόλαια παραγώγων, είναι 

πολύπλοκα και εποµένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους όρους των συµβολαίων. 

Επίσης, τα ρυθµιστικά ζητήµατα είναι σηµαντικά καθώς οι οργανισµοί θα πρέπει να 

έχουν ένα κατάλληλο ύψος και  µια κατάλληλη σύνθεση εποπτικού κεφαλαίου. Η 

λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών σύνθετων προϊόντων καθορίζεται κυρίως από 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Τέλος, η δοµηµένη χρηµατοδότηση έπαιξε και αυτή το ρόλο της στην τρέχουσα 

κρίση. Αυτή ξεκίνησε όταν έσκασε η φούσκα των ακινήτων στις Η.Π.Α. Η ανάπτυξη 

αυτής της αγοράς βασίστηκε κυρίως σε δάνεια µε υποθήκη κατοικίας. Για να κάνουν τις 

πωλήσεις στεγαστικών δανείων περισσότερο αποδοτικές και κερδοφόρες, οι τράπεζες 

ξεκίνησαν να κάνουν αυξηµένη χρήση του µηχανισµού της τιτλοποίησης. Έτσι, 

χρησιµοποίησαν τα έσοδα από τα ενυπόθηκα δάνεια για να υποστηρίξουν την έκδοση 

οµολόγων που είναι γνωστά ως χρεόγραφα µε υποθήκη κατοικίας (RMBS-Residential 

Mortgage-Backed Securities). Αυτές οι τιτλοποιήσεις δηµιούργησαν ευκαιρίες στις 

τράπεζες να περιορίσουν το δείκτη κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού 
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(capital-to-asset ratio) µέσω της δοµηµένης χρηµατοδότησης και ξεκίνησαν να εκδίδουν 

χρεόγραφα ακόµη και για τους δανειζόµενους που είχαν µεγαλύτερο κίνδυνο. 

Τα παραπάνω δηµιούργησαν κινδύνους στα CDOs, καθώς ένα CDO µπορεί να 

κατέχει αρκετά χρεόγραφα µε υποθήκη κατοικίας. Οι λανθασµένες εκτιµήσεις σχετικά 

µε τις τιµές των ακινήτων και µε τον κίνδυνο συσχέτισης συνέβαλαν στην παραπάνω 

κατάσταση. Επίσης και ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου που υπάρχει στα CDS 

δηµιούργησε σηµαντικά προβλήµατα και αναγκάστηκαν να επέµβουν οι αµερικανικές 

αρχές για να αποτρέψουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στο οικονοµικό σύστηµα. 

Τελειώνοντας αυτήν την εργασία, θα πρέπει να τονίσουµε ότι τα σύνθετα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα παρέχουν σηµαντικές δυνατότητες στους επενδυτές και 

στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει όµως να τους εστιάσουµε την προσοχή στην ορθολογική 

χρήση τους. Το ίδιο προσεκτικές θα πρέπει να είναι και αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές οι 

οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν τη σταθερότητα της αγοράς.  
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