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I have no special talent. I am only passionately curious. 

Albert Einstein 
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Σύλνςε Δξγαζίαο 

 

Οη καζεκαηηθέο  κέζνδνη ήηαλ αλέθαζελ ζεκαληηθέο ζηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ, ηεο 

παξαγσγήο θαη γεληθφηεξα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Η ηάζε πνζνηηθνπνίεζεο  πνπ 

εληάζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα πήξε εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ηελ δεθαεηία ηνπ '70, 

θαη ζπλεηέιεζε ζηελ αλακφξθσζε θιάδσλ φπσο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ηα ηξαπεδηθά 

θαη ηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα. Καηά πνιινχο, ήηαλ νη έληνλα καζεκαηηθνπνηεκέλεο 

αλαθαιχςεηο ζπλεηέιεζαλ ζηελ εμάπισζε λέσλ (παξάγσγσλ) ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ, ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη αικαηψδνπο αχμεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

Η παξάιιειε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζπλεηέιεζε ζηελ εθηεηακέλε 

εθαξκνγή ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ, ε απμεκέλε ππνινγηζηηθή δχλακε επέηξεςε ηελ 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε πξνρσξεκέλσλ κεζφδσλ αμηνπνίεζήο 

ηνπο. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα απνηεινχλ ζήκεξα έλα ηζρπξφ εξγαιείν ζηα ρέξηα 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επελδπηψλ θαη ζπγθεληξψλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ απνθφκηζε θεξδψλ φζν θαη γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ ραξηνθπιαθίνπ. Πιήζνο ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ έρεη 

αλαπηπρζεί γηα ηελ απνηίκεζε ηνπο θαη ηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

Παξνπζηάδεηαη κηα εθηελήο αλάιπζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Παξαγψγσλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αγνξά θαη πεξηγξάθνληαη ζέκαηα φπσο ε 

αλακελφκελε απφδνζε θαη θίλδπλνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ.  

Αλαιχνληαη νη αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ηα ζεκειηψδε ππνδείγκαηα απνηίκεζεο 

κεηνρψλ (Γησλπµηθφ κνληέιν, πξνζνκνίσζε Monte Carlo, κνληέιν Black & Scholes). 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ θαζψο θαη νξηζκέλσλ καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ, 

πεξηγξάθεηε πσο ν ππνςήθηνο αλαιπηήο πξνζπαζεί λα πξνβιέςεη ηελ πνξεία ηεο 

κεηνρήο θαη ηνλ θαηάιιειν ρξφλν εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηελ εθάζηνηε αγνξά - ζηφρν. 
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ε κηα πνιχ δχζθνιε επνρή γηα ηελ ρψξα καο αιιά θαη γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

πιεζαίλνπλ ηα δεκνζηεχκαηα πνπ ηζρπξίδνληαη πψο ε Διιάδα έθξπςε ην ρξένο ηεο κέζσ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ, κεηακθηέδνληαο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

σο ζπλαιιαγέο λνκίζκαηνο. ην άξζξν ηνπ θαζεγεηή Edward D. Hess ζην 

BusinessWeek (Μάξηηνο 2010), κε ηίηιν “Γηαηί ην πξφβιεκα ηεο Διιάδαο καο αθνξά 

φινπο;”, απαληάεη ν αξζξνγξάθνο “καο αθνξά φρη κφλν επεηδή απηφ πνπ ζπκβαίλεη 

νπνπδήπνηε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία επεξεάδεη ην ηη ζπκβαίλεη παληνχ, αιιά θαη γηαηί 

ε ζηάζε θαη ε ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Διιάδα γηα λα θξχςεη ην ρξένο ηεο, κέζσ 

ακθηζβεηήζηκσλ βξαρππξφζεζκσλ εθζέζεσλ θαη εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο, θξχβνληαη 

επίζεο ζηα ζεκειηψδε νηθνλνκηθά ησλ άιισλ ρσξψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ”. ην θξίζηκν 

θείκελν ηνλίδεηαη ε αλάγθε λα ιεηηνπξγνχλ ρψξεο θαη επηρεηξήζεηο κε εξγαιείν ηα 

απζεληηθά θέξδε ρσξίο “λα κπνξνχλ λα κπνπλ ζηνλ πεηξαζκφ λα παίμνπλ παηρλίδηα κε 

ηνπο αξηζκνχο”.  

Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Καζ. Hess. “Σα κε απζεληηθά θέξδε είλαη νη κε ιεηηνπξγηθνί 

αξηζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ινγηζηέο θαη επελδπηηθέο ηξάπεδεο: εθηηκήζεηο 

απνηίκεζεο, ινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο, επελδπηηθέο ζπλαιιαγέο, θαη άιινη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί κεραληζκνί. Έρνπλ ηελ ίδηα επίδξαζε ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο φπσο θαη  ηα κε δάλεηα πνπ ήηαλ δάλεηα είραλ ζηελ αμηνπηζηία ηεο 

Διιάδαο”. Καη θαηαιήγεη: “Οη δπζθνιίεο ηεο Διιάδαο είλαη πηζαλφ λα έρνπλ 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. Απηφ ζα πξέπεη λα είλαη έλα ζεκάδη πξνεηδνπνίεζεο ζε 

φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ δειεάδνληαη απφ ην ηξαγνχδη ησλ ζεηξήλσλ γηα ηα βξαρππξφζεζκα 

θέξδε. Απηφ πνπ δηαθπβεχεηαη είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ θαη νιφθιεξσλ εζλψλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα επνρή απζεληηθήο αλάπηπμεο”. 

 

“The stock market is but a mirror which, perhaps as in this instance, somewhat belated, 

provides an image of the underlying or fundamental economic situation. Cause and effect 

run from the economy to the stock market, never the reverse. In 1929, the economy was 

headed for trouble. Eventually that trouble was violently reflected in Wall Street” 

J.K. Galbraith, 1954 

“The Great Crash 1929” 

Chapter 6, p.111 
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1
Ο
 Κεθάιαην 

 
Δηζαγσγή 

 

1.1.  Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα δελ είλαη θάηη ην θαηλνχξγην κηαο θαη 

ππάξρνπλ εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα. Μπνξεί θαλείο λα βξεη ηε πξψηε γλσζηή 

πεξηγξαθή ελφο ζπκβνιαίνπ Γηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (option) ζηα γξαπηά θείκελα ηνπ 

Αξηζηνηέιε (βηβιίν 1, θεθάιαην 11). Ο καζεηήο ηνπ Πιάησλα θαη δηδάζθαινο ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ δηεγείηαη κηα ηζηνξία γηα ηνλ Θαιή, έλα θησρφ θηιφζνθν απφ ηε 

Μίιεην, γηα ηνλ ηξφπν πνπ απηφο δεκηνχξγεζε ην πξψην παξάγσγν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πξντφλ. Οη ζπκπνιίηεο ηνπ Θαιή ηνλ θαηέθξηλαλ ιέγνληαο πσο ε έιιεηςε πινχηνπ ηνπ 

ήηαλ απφδεημε πσο ε θηινζνθία ήηαλ κηα άρξεζηε ελαζρφιεζε ρσξίο θακηά πξαθηηθή 

αμία. Ο Θαιήο, σζηφζν, γλψξηδε θαιά ηη έθαλε θαη ζθφπεπε λα απνδείμεη ζε φινπο ηε 

ζνθία θαη ηελ επθπΐα ηνπ. 

Ο Θαιήο ν Μηιήζηνο, έλαο απφ ηνπο επηά ζνθνχο ηεο αξραηφηεηαο, έδεζε ην 630-543 

π.Υ. θαη ιέγεηαη πσο είρε ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο. Κάπνηε, ινηπφλ, πξνέβιεςε 

πσο ε παξαγσγή ειηάο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα θαιή ην επφκελν θζηλφπσξν. Πεπεηζκέλνο γηα 

ηε πξφβιεςε ηνπ, έθαλε ζπκθσλίεο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ειαηνηξηβείσλ ηεο πεξηνρήο 

θαη ηνπο θαηέβαιε ηα ιίγα ρξήκαηα πνπ δηέζεηε γηα λα ηνπ παξαρσξήζνπλ ηα 

απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ ειαηνηξηβείσλ ηνπο φηαλ ε ζνδεηά ησλ ειαηφδεληξσλ ζα 

ήηαλ έηνηκε γηα ζπγθνκηδή. Ο Θαιήο δηαπξαγκαηεχηεθε θαη πέηπρε ρακειέο ηηκέο επεηδή 

ε ζνδεηά ήηαλ έλα κειινληηθφ γεγνλφο θαη θαλέλαο δελ γλψξηδε αλ ζα ήηαλ άθζνλε ή 

κίδεξε, αιιά θπξίσο γηαηί νη ηδηνθηήηεο ησλ ειαηνηξηβείσλ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα 

εμαζθαιηζηνχλ ζηε πεξίπησζε πνπ ε απφδνζε ηεο ζνδεηάο απνδεηθλπφηαλ ρακειή. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82
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Η εμηζηφξεζε ηνπ Αξηζηνηέιε ζρεηηθά κε ηνλ Θαιή ηειεηψλεη φπσο ζα πεξίκελε θαλείο. 

Όηαλ ήξζε ε επνρή ηεο ζπγθνκηδήο θαη μαθληθά εκθαλίζηεθε κεγάιε δήηεζε  ζηα 

ειαηνηξηβεία, ν Θαιήο ηα δηέζεηε ζε φπνηα ηηκή ήζειε εθείλνο κε απνηέιεζκα λα θεξδίζεη 

αξθεηά ρξήκαηα. Απέδεημε έηζη ζηνλ θφζκν πσο νη θηιφζνθνη κπνξνχλ εχθνια λα γίλνπλ 

πινχζηνη αλ ην ζειήζνπλ, αλ θαη νη θηινδνμίεο ηνπο είλαη άιινπ είδνπο. Έηζη ν Θαιήο ν 

Μηιήζηνο εμάζθεζε ηα πξψηα γλσζηά ζπκβφιαηα Γηθαησκάησλ πξναίξεζεο πξηλ απφ 

πεξίπνπ 2.500 ρξφληα.  

Η αλαγέλλεζε ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ ζηελ Δπξψπε, έθεξε κεηαμχ ησλ άιισλ 

θαη λεσηεξηζκνχο ζηηο αγνξέο θπξίσο ησλ Κάησ Υσξψλ, ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο 

Οιιαλδίαο, πνπ απνηεινχζαλ ην θέληξν ηνπ Δπξσπατθνχ εκπνξίνπ. Έηζη ζηελ Οιιαλδία 

αιιά θαη ηελ Ιαπσλία ηνπ 16
νπ

  θαη  17
νπ

  αηψλα, κε ηελ άλζηζε ησλ ζπκβνιαίσλ 

ηνπιίπαο θαη ξπδηνχ αληίζηνηρα, αλαπηχρζεθαλ νξγαλσκέλεο πξνζεζκηαθέο αγνξέο κε 

θαλφλεο πνπ δηαζθάιηδαλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη πνπ απνηεινχλ αθφκα θαη 

ζήκεξα ηε βάζε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζεζκηαθψλ αγνξψλ. Η νξγαλσκέλε 

δηαπξαγκάηεπζε, πάλησο, ησλ πξψησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ μεθίλεζε ζην Amsterdam 

Bourse ην 1688, κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ πξψησλ δηθαησκάησλ πάλσ ζην βνιβφ ηεο 

ηνπιίπαο. 

Σν 1865 θαζηεξψζεθαλ νη γεληθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ζπκβνιαίσλ 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζην πξψην νξγαλσκέλν ρξεκαηηζηήξην παξαγψγσλ ην Chicago 

Board of Trade (CBOT).  

Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ην 19ν αηψλα, ηα Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο ήηαλ εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θαζεκεξηλά ζε φιεο ηηο αγνξέο ηνπ θφζκνπ.  

Σν 1973 ζην αξραηφηεξν ρξεκαηηζηήξην εκπνξεπκάησλ ζην ηθάγν, ην Chicago 

Mercantile Exchange, δεκηνπξγήζεθε ην πξψην παξάγσγν αμηφγξαθν 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ.  

Αθνινχζεζε ην New York Stock Exchange, ην American Stock Exchange, θαζψο θαη ηα 

ρξεκαηηζηήξηα ηνπ Montreal, θαη ηνπ Tokyo. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ππφινηπα 

ρξεκαηηζηήξηα παξαγψγσλ ηδξχζεθαλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ '80 θαη ηνπ '90.  
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Η απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο  θπκαηλφκελσλ ηζνηηκηψλ, ε ειεχζεξε κεηαβνιή ησλ 

επηηνθίσλ σο απφξξνηα ηεο αθνινπζνχκελεο θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ, θαζψο θαη ε ηζρπξνπνίεζε ησλ νκίισλ ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ είλαη νη 

θχξηνη ιφγνη πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ κεγαιχηεξε ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηαγνξψλ – θεθαιαηαγνξψλ.  

Ξεθηλψληαο απφ ηελ Ακεξηθή, γξήγνξα εδξαηψζεθαλ θαη ζηελ Δπξψπε. Αθνινπζψληαο 

απηέο ηηο εμειίμεηο ε ειιεληθή αγνξά θαζηέξσζε ηα πκβφιαηα Μειινληηθήο 

Δθπιήξσζεο (.Μ.Δ. ή Futures) θαη ηα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο (ΓΠ ή Options) σο 

απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ πγηή αλάπηπμή ηεο. 

Σα ηειεπηαία 40 ρξφληα έρνπκε γίλεη κάξηπξεο ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ησλ 

ρξεκαηαγνξψλ δηεζλψο. ηηο αλεπηπγκέλεο αγνξέο ζήκεξα κπνξεί κηα επηρείξεζε λα 

αληηζηαζκίζεη θηλδχλνπο απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ, ζηα επίπεδα ησλ 

επηηνθίσλ, ζηηο ηηκέο ησλ ηζνηηκηψλ, ζηα επίπεδα ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο επέιηθηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία φπσο ηα ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη αληαιιαγέο. 

Με ηελ ινγηθή δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ηα ρξεκαηηζηήξηα επεθηάζεθαλ 

ζηα πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο (ΜΔ) ζε ρξεκαηηζηεξηαθνχο δείθηεο φπσο o 

Standard & Poor’s 500, ν δείθηεο ηηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο θ.α. 

 

ηελ Διιεληθή αγνξά, ηα παξάγσγα γίλαλε γλσζηά κεηά ην 1997 κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Παξαγψγσλ Αζελψλ κε ηνλ Νφκν 2533/97.  

Σν πξψην παξάγσγν πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ην πκβφιαην Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο 

ζηνλ FTSE/20 πνπ άξρηζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη ζηηο 27 Απγνχζηνπ 1999. ηηο 14 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2000 έθαλε ηελ πξεκηέξα ηνπ ην πκβφιαην Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο 

ζην δεθαεηέο νκφινγν. Μεηά ηελ επηηπρία θαη ησλ δχν αθνινχζεζε θαη ην πκβφιαην 

Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο ζην δείθηε FTSE/40 ζηηο 28 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2000.  

Σν επηέκβξην ηνπ 2000 ην πξψην Γηθαίσκα Πξναίξεζεο (Option) έθαλε ηελ εκθάληζή 

ηνπ ζην δείθηε FTSE 20. ελψ ηνλ Ινχλην ηνπ 2001 αθνινχζεζε θαη ην Γηθαίσκα 

Πξναίξεζεο (Option) ζην Mid 40.  

Σν Ννέκβξην ηνπ 2001 εηζήρζεζαλ ηα Μεηνρηθά πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο 

ζηηο κεηνρέο ηνπ ΟΣΔ, Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδνο, 3Δ θαη ηφηε Panafon (θαηφπηλ 
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Vodafone). Σνλ Απξίιην ηνπ 2002 αθνινχζεζαλ ηα κεηνρηθά ΜΔ ζηηο Alpha Bank θαη 

Intracom.  

ηηο 31 Απγνχζηνπ 2002, ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην Υξεκαηηζηήξην 

Παξαγψγσλ Αζελψλ ζπγρσλεχηεθαλ κε ηε λέα επσλπκία ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΧΝ Α.Δ. κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θηλεηψλ 

αμηψλ θαη παξαγψγσλ πξντφλησλ, ινηπψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξντφλησλ, ηε δηαζθάιηζε 

ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηε πξνζηαζία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαζψο 

θαη θάζε άιιε ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

 

 Γηάγξακκα 1.  Σν κνληέιν ηεο ειιεληθήο αγνξάο παξαγψγσλ 

Πηγή: Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών  
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1.2.  Χξεκαηννηθνλνκηθά Παξάγσγα  (Financial Derivatives)  

Παξάγσγν πξντφλ ζεσξείηαη κηα δηκεξήο ζχκβαζε, ε αμία ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

αμία ελφο ππνθείκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ελφο δείθηε. Η ηηκή ηνπ παξάγσγνπ 

πξντφληνο ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο ηηκήο άιισλ, πξσηνγελψλ πξντφλησλ. Έηζη, ηα 

παξάγσγα πξντφληα αλαθέξνληαη ζε κεηνρέο, δείθηεο κεηνρψλ, νκνινγίεο, ζπλάιιαγκα ή 

εκπνξεχκαηα.  

 

Πξφθεηηαη γηα επελδπηηθά πξντφληα πνπ βαζίδνπλ ηελ ηηκή ηνπο ζε κία ππνθείκελε αμία, 

φπσο γηα παξάδεηγκα έλα δείθηε ή κηα κεηνρή ή κηα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, θαη 

ζπλεπψο ε αμία ηνπο πξνέξρεηαη “παξάγεηαη” απφ ηελ ππνθείκελε απηή αμία. ε 

αληίζεζε κε ηηο ππνθείκελεο αμίεο, νη ζπκβάζεηο ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ έρνπλ 

ζπλήζσο πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα θαη πάληα ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ιήμεο. Η αμία 

ελφο παξάγσγνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξντφληνο είλαη ζπλδεδεκέλε θαη δηαθπκαίλεηαη 

αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ δηαπξαγκαηεχζηκνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξντφληνο απφ ην 

νπνίν παξάγεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ην Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε κηα κεηνρή, απνηειεί έλα 

παξάγσγν, ε αμία ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηνρήο.  

 

ε πεξηφδνπο πνπ ε αγνξά αμηψλ θηλείηαη πησηηθά, νη επελδπηέο κπνξνχλ κέζσ ησλ 

Παξάγσγσλ Πξντφλησλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αμία ηεο επέλδπζήο ηνπο, ζηξαηεγηθή πνπ 

είλαη γλσζηή σο “αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ”. Όηαλ νη επελδπηέο δηαβιέπνπλ κηα ηάζε ηεο 

αγνξάο, είηε γηα άλνδν είηε γηα πηψζε, κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ζηελ πξφβιεςή ηνπο. 

Αθφκα θαη ζε κηα ζηαηηθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο, νη επελδπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θάλνπλ επελδπηηθέο θηλήζεηο, πξνβιέπνληαο πηζαλέο θηλήζεηο ηεο αγνξάο αλάκεζα ζε 

επίπεδα ηηκψλ.  

 

Η αλάπηπμε ησλ παξάγσγσλ ηίηισλ πξνέθπςε αξρηθά ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νξγαλσκέλσλ αγνξψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ λα εμαζθαιίζνπλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ ηηκέο θαη πνζφηεηεο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ πνπ ζα παξαδνζεί ζην 

κέιινλ.  
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ήκεξα, ηα ρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο 

αγνξέο θεθαιαίνπ θαη ρξήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ κείσζε ηνπ ξίζθνπ, ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο θχζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν θαζψο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ  ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ.  

Παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο, ακνηβαία θεθάιαηα, επελδπηηθέο εηαηξίεο, 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, αζθαιηζηηθά ηακεία, ην δεκφζην θαη άιινη επελδπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αγνξά παξαγψγσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν δηαρεηξηζηήο ελφο 

ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ησλ επελδχζεψλ ηνπ ζε κεηνρέο 

θαη έηζη λα πξνάγεη ηελ επεκεξία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ηακείν απηφ. Δπίζεο κία 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ πνπ επηδηψθεη κία επέλδπζε, γηα παξάδεηγκα ζε κία άιιε ρψξα, 

ίζσο ηελ εγθαηαιείςεη αλ δελ κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηή. Αιιά θαη έλαο ηδηψηεο επελδπηήο πνπ ζέιεη, γηα 

παξάδεηγκα, λα αγνξάζεη έλα ζπίηη επηιέγεη κεηαμχ δαλείνπ ζηαζεξνχ ή θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ. Η ηθαλφηεηα ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα πξνζθέξεη απηή ηελ 

επηινγή ζηνλ δαλεηδφκελν εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο λα δηαρεηξηζηεί 

ηνλ δηθφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν κέζσ ηεο αγνξάο ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

παξαγψγσλ. 

 

Ο αξηζκφο ησλ παξαγψγσλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρεηψδε ηίηιν ή αγαζφ, ζεσξεηηθά είλαη απεξηφξηζηνο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ 

χπαξμε αγνξψλ παξαγψγσλ, ην ελδηαθέξνλ δειαδή πνπ ζα ππάξμεη γηα ηελ επίηεπμε 

ζπκθσληψλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ρξφλνπ παξάδνζεο θαη ππνρξεψζεσλ  

θαζψο θαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηηκήο ηνπ ζηνηρεηψδνπο ηίηινπ ή αγαζνχ πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη θαηά ηνλ ρξφλν εθπλνήο γηα λα πινπνηεζνχλ νη φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

 

1.2.1  Χαξαθηεξηζηηθά Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Παξαγώγσλ 

Η αικαηψδεο αλάπηπμε ηνπο, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, πεγάδεη θπξίσο απφ 

επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο θαζψο ηα παξάγσγα παξέρνπλ δχν ηνπιάρηζην πνιχ ζεκαληηθά 

νθέιε. 

 Βνεζνχλ ζηε δηαρείξηζε θαη ζηε κεηάζεζε ηνπ θηλδχλνπ  
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 Παξέρνπλ πξνβιέςηκεο ηηκέο πνπ βνεζνχλ ζε πην ζσζηέο επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο θαη ζε απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

Σα παξάγσγα πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα: 

• πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιάζησλ απνδφζεσλ επί ηνπ επελδπκέλνπ  

   θεθαιαίνπ (κφριεπζε) αθνχ σο πεξηζψξην αζθάιηζεο δεζκεχεηαη κφλν έλα  

   πνζνζηφ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο ζέζεο, 

• δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο  

   (αλνδηθέο, θαζνδηθέο, ή ζηαηηθέο ηάζεηο), 

• είλαη απιά θαη επέιηθηα ζηε ρξήζε θαη έρνπλ ρακειφ θφζηνο ζηηο ζπλαιιαγέο, 

• κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ ππάξρνληνο ραξηνθπιαθίνπ σο πεξηζψξην αζθάιηζεο, 

• ε ιήςε ή ε αληηζηάζκηζε κηαο ζέζεο κπνξεί λα θιείζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηε  

ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, ράξε ζηε ξεπζηφηεηα πνπ παξέρνπλ ζηελ αγνξά νη Δηδηθνί  

δηαπξαγκαηεπηέο (market makers), 

• δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα ζχλζεηεο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο πξνζδνθίεο 

  θαη ην επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ θάζε πειάηε 

• δελ απαηηνχλ κεγάια θεθάιαηα γηα λα θάλεη θάπνηνο ζπλαιιαγέο, αθνχ γηα 

   παξάδεηγκα ε αγνξά ελφο ζπκβνιαίνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο κπνξεί λα κελ 

   μεπεξλά ηα 50 επξψ. 

Σα παξάγσγα πξντφληα φκσο ραξαθηεξίδνληαη θαη ζνβαξνχο θηλδχλνπο. Η πηζαλφηεηα 

χπαξμεο δεκηψλ, φπσο ζε φιεο ηηο επελδχζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κφριεπζε ησλ 

παξαγψγσλ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα πιήξε γλψζε θαη ελεκέξσζε ηνπ 

αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πξνζδνθψκελε απφδνζε. ε νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο, 

ην “θπλήγη” ησλ απνδφζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιεο δεκηέο.  

Γεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέα, πνιχπινθα θαη εμεηδηθεπκέλα παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα. Οη πην θαηλνηφκεο εθαξκνγέο έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα 

αληηζηαζκίδνπλ πνιχπινθνπο θηλδχλνπο ζε κηα πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ 

αβεβαηνηήησλ ηνπ κέιινληνο θαη θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ ξίζθνπ. Οη λεσηεξηζκνί 

απηνί, σζηφζν, απαηηνχλ ηελ απφιπηε θαηαλφεζε ησλ ηζνξξνπηψλ κεηαμχ ξίζθνπ θαη 

αλακελφκελεο απφδνζεο. 
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1.3.   Δίδε Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Παξαγώγσλ 

 

1.3.1.  Πξνζεζκηαθά ζπκβόιαηα (Forward Contracts)  

Πξνζεζκηαθφ πκβφιαην (Π) απνηειεί ε ζπκθσλία γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε ελφο 

πξντφληνο, κεηνρήο ή εκπνξεχκαηνο, ζε κειινληηθή εκεξνκελία θαη πξνζπκθσλεκέλε 

ηηκή.   

Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηδηνθηήηεο θαθεθνπηείνπ ζα ρξεηαζηεί πξνθαζνξηζκέλε πνζφηεηα 

θφθθσλ θαθέ ζε έμη κήλεο θαη πηζηεχεη φηη ε ηηκή ηνπ ζα απμεζεί. Έλαο ηδηνθηήηεο 

θπηείαο θαθέ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλακέλεη φηη ε ηηκή ηνπ θαθέ πνπ ζα πσιήζεη ηελ 

ζνδηά ηνπ ζε έμη κήλεο ζα κεησζεί. Καη νη δπν επηζπκνχλ κηα ζηαζεξή εμέιημε ηεο ηηκήο 

ηνπ θαθέ. Έηζη νη δπν ηνπο θαηαιήγνπλ ζε κηα ζπκθσλία, κηα πξνζεζκηαθή ζπλαιιαγή. 

πκθσλνχλ, δειαδή, ζήκεξα γηα ηελ παξάδνζε κηαο θαζνξηζκέλεο πνζφηεηαο θφθθσλ 

θαθέ, ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή θαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κειινληηθή εκεξνκελία. Σν 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ κηαο πξνζεζκηαθήο ζπλαιιαγήο είλαη φηη εηζάγεηαη κηα ρξνληθή 

πζηέξεζε κεηαμχ ηεο ζπκθσλίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηεο εθπιήξσζεο ηνπ.   

ηηο αγνξέο ρξήκαηνο, νη πξνζεζκηαθέο ζπλαιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ηα κέζα ζε 

ζπλάιιαγκα. Η πην απιή πξνζεζκηαθή ζπλαιιαγή είλαη ε πξνζεζκηαθή αγνξά ή πψιεζε 

ζπλαιιάγκαηνο. Γεληθφηεξα, νη πξάμεηο απηέο δελ απνηεινχλ παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, σζηφζν απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία άιισλ 

παξάγσγσλ κέζσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ.  

Σα Πξνζεζκηαθά πκβφιαηα είλαη ε απινχζηεξε κνξθή παξαγψγνπ. Σα ζπκβφιαηα απηά 

ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ δχν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζπλήζσο 

δελ γίλεηαη δηαπξαγκάηεπζε ηνπο ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

Σα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα είλαη κία ζπκθσλία κεηαμχ δχν ζπκβαιινκέλσλ, ν έλαο εθ 

ησλ νπνίσλ ππφζρεηαη λα αγνξάζεη, ιακβάλεη “long position”, θαη ν άιινο λα πνπιήζεη, 

ιακβάλεη “short position”, κία ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ελφο αγαζνχ, ζε κία θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία ζην κέιινλ, ζε κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζπλαιιαγήο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηνλ Μάξηην ε επηρείξεζε Υ ζπκθσλεί λα αγνξάζεη ηνλ Ινχλην 100 

κεηνρέο ηεο ΔΣΔ απφ ηελ επηρείξεζε Φ ζηελ ηηκή Κ= 5 επξψ / κεηνρή.  Η ηηκή K γεληθά 
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θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα αμία, έζησ S0, ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ, δειαδή ηελ ηηκή 

κεηνρήο ΔΣΔ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ, απφ ην επηηφθηα r ησλ 

νκνιφγσλ ηεο αγνξάο θαη απφ ηνλ ρξφλν εμάζθεζεο T. Σνλ Ινχλην, ε εηαηξία Φ ζα 

πξέπεη λα παξαδψζεη ηηο 100 κεηνρέο ηεο ΔΣΔ ζηελ επηρείξεζε Υ ε νπνία, ζχκθσλα κε 

ην ζπκβφιαην, θαηαβάιιεη 100*5 = 500 επξψ ζηελ επηρείξεζε Φ αλεμαξηήησο ηεο ηηκήο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηνρήο εθείλε ηελ επνρή. 

Αλ ε ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηνρήο ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνλ 

Απξίιην, ζην ρξεκαηηζηήξην είλαη ST = 8 επξψ, ηφηε ν αγνξαζηήο (ε επηρείξεζε Υ) 

θέξδηζε 3 επξψ αλά κεηνρή δηφηη ζεσξεηηθά κπνξεί κφιηο παξαιάβεη ηηο κεηνρέο, 

θαηαβάιινληαο 100*5=500 επξψ,  λα ηηο πνπιήζεη ζηελ ηηκή ησλ 100*8 επξψ. Αληίζεηα 

αλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο πέζεη θάησ απφ 5 επξψ ηφηε θεξδηζκέλνο βγαίλεη ν πσιεηήο (ε 

επηρείξεζε Φ). 

Γεληθά, ην θέξδνο ηνπ αγνξαζηή απφ έλα πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο είλαη: 

 

ST − K 

Όπνπ: ST: ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ αγαζνχ ηνλ ρξφλν ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ  

           Κ: ε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζπλαιιαγήο.  

 

Αληίζεηα, ην θέξδνο ηνπ πσιεηή απφ έλα πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην είλαη: 

Κ − ST 

Η ηηκή Κ θαζνξίδεηαη ηελ εκέξα ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ελψ πξνθαλψο ε αμία ST δελ 

είλαη γλσζηή ηελ εκέξα εθείλε θαη ζεσξείηαη ηπραία κεηαβιεηή. 

Η ηηκή ζπλαιιαγήο Κ θαζνξίδεηαη έηζη ψζηε ε αμία ηνπ πξνζεζκηαθνχ ζπκβνιαίνπ 

αξρηθά λα είλαη κεδέλ, θαζψο φκσο πεξλά ν ρξφλνο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο  ε αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβάιιεηαη. ην παξάδεηγκα, αλ ε αμία ηεο 

κεηνρήο ηνπ ΔΣΔ αλέβεη αξθεηά ηνλ κήλα Απξίιην, ηφηε ε αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ γίλεηαη 

ζεηηθή γηα ηνλ αγνξαζηή θαη αξλεηηθή γηα ησλ πσιεηή ηνπ ππνθείκελνπ αγαζνχ, γηαηί ε 

ηηκή ζπλαιιαγήο Κ έρεη θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ αξθεηά ρακειφηεξε ηηκή ηεο κεηνρήο 

ηνλ Μάξηην. 
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Παξνκνίσο, ζηηο εμσρξεκαηηζηεξηαθέο απηέο πξνζεζκηαθέο πξάμεηο ν ρξήζηεο 

ππφζρεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηζπκβαιιφκελν λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη έλα πνζφ 

ζε ζπλάιιαγκα ζε κία νξηζκέλε ηηκή θαη ζε κηα νξηζκέλε κειινληηθή εκεξνκελία. Με 

ηε ζχλαςε κίαο πξνζεζκηαθήο πξάμεο ζε ζπλάιιαγκα ζήκεξα ν επελδπηήο ππφζρεηαη λα 

αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ακεξηθαληθά δνιάξηα ζηελ ηηκή ηνπ 1,2€, ζηηο 25/07/2011.  

Γελ γίλεηαη αληαιιαγή ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο. Ο 

δηαθαλνληζκφο γίλεηαη ζηε ιήμε. Αλ ε ηηκή ηνπ δνιαξίνπ ζηηο 25/07/2011 είλαη 1,1€, 

ηφηε ν αγνξαζηήο, πνπ θαηέρεη ζέζε long ζε δνιάξηα, ράλεη θαη ν πσιεηήο πνπ θαηέρεη 

ζέζε short ζε δνιάξηα, θεξδίδεη 0,1€ γηα θάζε δνιάξην πνπ πξνζπκθσλήζεθε. Αλ ε ηηκή 

είλαη 1,3€, ηφηε ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν.  

Αληηζηαζκηζηήο αγνξαζηήο ή πσιεηήο αληίζηνηρα είλαη ν επελδπηήο ν νπνίνο ζηηο 

25/07/2011 έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ επξψ ή δνιάξηα θαη έρεη αλάγθε δνιαξίσλ ή επξψ 

αληίζηνηρα. Κεξδνζθφπνο αγνξαζηήο ή πσιεηήο είλαη ν επελδπηήο  ν νπνίνο ζηηο 

25/07/2011 δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ δηαζέζηκα επξψ ή δνιάξηα θαη αλαγθάδεηαη λα βγεη 

ζηελ αγνξά θαη λα ηα αγνξάζεη.  

Οη πξνζεζκηαθέο πξάμεηο επί ζπλαιιάγκαηνο δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, φπσο ε άκεζε αγνξά ζε κέζα ζε ζπλάιιαγκα ζηελ ηξέρνπζα αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο. Η κφλε δηαθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ είλαη 

ν ρξφλνο εθδήισζεο ηνπ θηλδχλνπ. Κίλδπλνο ππάξρεη φηαλ  ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

κεηαβιεζεί δπζκελψο γηα ηελ επηρείξεζε θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ρψξα ε 

πιεξσκή θαη παξάδνζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ή αξγφηεξα.  

Δάλ ε ηζνηηκία κεηαβιεζεί πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή 

ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, ε 

επηρείξεζε είλαη αδηάθνξε.  

Έζησ φηη κηα επηρείξεζε ζπλάπηεη έλα πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην ζε ζπλάιιαγκα θαη 

ζπγθεθξηκέλα πνπιά ζπλάιιαγκα παίξλεη κηα short position ζηελ ηηκή ησλ 1$=1,2€ κε 

πξνζεζκία 3 κελψλ. ε 3 κήλεο εάλ ε ηηκή ηνπ δνιαξίνπ είλαη 1,2€ ε επηρείξεζε δελ έρεη 

απφ ηε ζπλαιιαγή νχηε θέξδνο νχηε δεκηά. Δάλ ε ηζνηηκία έρεη κεηαβιεζεί ζε 1$=1,1€ ε 

επηρείξεζε θεξδίδεη 0,1€.  

πκπεξαζκαηηθά νη θίλδπλνη ησλ πξνζεζκηαθψλ πξάμεσλ νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηηο 

κε πξνβιέςηκεο κεηαβνιέο επηηνθίσλ, ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο ή ησλ ηηκψλ ησλ 
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πξψησλ πιψλ, παξνπζηάδνπλ πιήξε ζπκκεηξηθφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη έλα Πξνζεζκηαθφ 

πκβφιαην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα κέζν πιήξνπο αληηζηάζκηζεο. 

 

1.3.2.  Σπκβόιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο (Futures) 

Σα πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο (ΜΔ) είλαη δηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ δχν 

ζπκβαιινκέλσλ γηα ηελ αγνξαπσιεζία ελφο αγαζνχ ζε θαζνξηζκέλε κειινληηθή ζηηγκή. 

Σα ΜΔ είλαη ζπλήζσο πξντφληα πνπ πξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο, φπσο ζηα 

Υξεκαηηζηήξηα θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ζπγθεθξηκέλεο 

εκεξνκελίεο ιήμεο, ηξφπνπο εθθαζάξηζεο θ.α.  

Η αλάγθε πξναγνξάο ή πξνπψιεζεο ηίηισλ θαη αγαζψλ πεγάδεη απφ ηελ εγγελή 

αβεβαηφηεηα πνπ δεκηνπξγνχλ δηάθνξνη θχθινη δξαζηεξηφηεηαο, φπσο νη θχθινη ηεο 

παξαγσγήο θαη νη επηρεηξεκαηηθνί θχθινη.  

Απφ ηελ Αξραία Διιάδα αθφκε, ε αβεβαηφηεηα ηνπ κεγέζνπο ζπγθνκηδήο ησλ ειηψλ 

θάζε έηνο, επεξέαδε ηελ ηηκή ηνπο ζε βαζκφ πνπ νη έκπνξνη αδπλαηνχζαλ λα 

πξνκεζεπηνχλ ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ζε επνρήο κηθξήο ζπγθνκηδήο γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Ο ηξφπνο γηα λα βειηηψζνπλ ηνπο εκπνξηθνχο φξνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχζαλ, ήηαλ λα ζπλάςνπλ ζπκθσλίεο γηα νξηζκέλεο πνζφηεηεο 

πξηλ ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο γίλεη γλσζηφ θαη ζε ηηκέο πνπ ζηαζεξνπνηνχζαλ ηελ 

αγνξά. Παξφκνηεο ζπκθσλίεο έθιεηλαλ θαη νη Ρσκαίνη κε ηελ Αίγππην γηα ηελ 

απξφζθνπηε ξνή ηνπ ζηηαξηνχ ζε ηηκέο πνπ είραλ πξνβιεθζεί ζηηο δαπάλεο ηνπ δεκφζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

Η αλάγθε επίηεπμεο ζπκθσληψλ κε κειινληηθή παξάδνζε είρε πξψηε εθαξκνγή ζηα 

εκπνξεχκαηα θαη κάιηζηα ζηα βαζηθά αγαζά θάζε ρψξαο γηαηί γηα απηά ππήξραλ 

νξγαλσκέλεο αγνξέο κεηξεηνίο. Μφιηο ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 αηψλα εηζήρζεζαλ 

παξάγσγα ζε ρξεκαηνπηζησηηθνχο ηίηινπο θαη ππεξεζίεο.  

ήκεξα, ΜΔ ππάξρνπλ ζε πιεζψξα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. ηελ Δπξσπατθή 

αγνξά ππάξρνπλ ΜΔ ζηνπο κεηνρηθνχο δείθηεο DAX, Eurostoxx 50, FTSE 100, ελψ 

επίζεο δηαδεδνκέλα είλαη θαη ηα ΜΔ ζηα Γεξκαληθά νκφινγα Bunds, Bobbles, Schatz 

futures θαη ζηα επηηφθηα Euribor, Short Sterling futures. ηελ Ακεξηθή ηα αληίζηνηρα 
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κεξηθά απφ ηα πην δηαδνκέλα ΜΔ είλαη ζηνπο κεηνρηθνχο δείθηεο S&P 500, Dow Jones, 

Nasdaq, ζηα νκφινγα ην 30yr Treasury Bond future θαη ζηα επηηφθηα ηα  Eurodollar 

futures. 

 ηελ Διιάδα  ηα ΜΔ επί ησλ κεηνρψλ μεθίλεζαλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ αγνξά 

παξαγψγσλ ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2001. 

 

 

1.3.2.1 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΣΜΔ 

Η επηηπρεκέλε ζπλαιιαγή ζε ΜΔ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζπκβφιαηα είλαη 

ηππνπνηεκέλα. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ιακβάλνληαο κηα ζέζε, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

αγνξά αλαιακβάλνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ίδηνπο αθξηβψο 

πξνζδηνξηζκέλνπο φξνπο θαη ζπλζήθεο. Γηα θάζε έλα απφ απηά ηα ηππνπνηεκέλα 

ζπκβφιαηα ζην ηππνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ ηεο Αγνξάο 

Παξαγψγσλ ππάξρνπλ ηηκέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο νπνίεο νη ζπλαιιαζζφκελνη 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜΔ πνπ θάλνπλ ηελ ρξήζε ηνπο δεκνθηιή είλαη: 

 Η ιήμε ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ  

 Η έλλνηα ηεο κφριεπζεο, δειαδή ε ρξεζηκνπνίεζε κηθξφηεξνπ πνζνχ απφ ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία γηα ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε ησλ ζπκβνιαίσλ  

 Ο θαζεκεξηλφο ρξεκαηηθφο δηαθαλνληζκφο, φπνπ νη δεκίεο ή ηα θέξδε 

απνηηκψληαη θαη ρξενπηζηψλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε 

 Σν πεξηζψξην αζθάιηζεο, δειαδή ην ειάρηζην πνζφ, πνζνζηφ επί ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζεί θαη απφ ηα δπν 

αληηζπκβαιιφκελα κέξε 

 Ο πνιιαπιαζηαζηήο, πνπ είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηελ ρξεκαηηθή αμία ελφο 

ΜΔ 

 Η έλλνηα ηεο θπζηθήο παξάδνζεο ή ηνπ ηειηθνχ ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. 

Καηά ηε ζηηγκή ιήμεο ηα ΜΔ είηε κεηαηξέπνληαη ζην αληίζηνηρν ππνθείκελν 

πξντφλ ή απιά παχνπλ λα ππάξρνπλ θαη ε ηειηθή ηηκή εθθαζάξηζεο απνηειεί θαη 

ηελ βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ ηειηθνχ ρξεκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ 



ΑΑπποοττίίμμηησσηη  κκααιι  μμέέττρρηησσηη  κκιιννδδύύννοοσσ  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ΠΠααρρααγγώώγγωωνν  

 - 19 - 

ηελ πεξίπησζε ησλ ΜΔ νη δχν ζπκβαιιφκελνη δχλαηαη λα κελ γλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ θαη επνκέλσο, σο κεζνιαβεηήο, ην ρξεκαηηζηήξην Παξαγψγσλ έρεη ζεζπίζεη 

θάπνην κεραληζκφ πνπ εγγπάηαη φηη ην ζπκβφιαην ζα εθπιεξσζεί. Απηφ γίλεηαη κε ηελ 

ρξήζε ησλ ινγαξηαζκψλ πεξηζσξίσλ (margin accounts). Ο αγνξαζηήο θαη ν πσιεηήο 

ΜΔ ππνρξενχληαη λα αλνίμνπλ έλα ινγαξηαζκφ πεξηζσξίσλ θαη λα θαηαζέζνπλ έλα έλα 

πνζνζηφ ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο Κ σο εγγχεζε.  

Σν πεξηζψξην αζθάιηζεο αληηπξνζσπεχεη έλα ελέρπξν, ην νπνίν κπνξεί λα 

ξεπζηνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο δελ αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Ηκεξήζην Γηαθαλνληζκφ. Χο πεξηζψξην αζθάιηζεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε κεηξεηά είηε κεηνρέο, ελψ ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα 

δεζκεπηνχλ νκφινγα θαη πνζά ζε θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα. Οη επελδπηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά παξαγψγσλ ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ινγαξηαζκφ 

πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο ζε κία Σξάπεδα Σήξεζεο Πεξηζσξίνπ Αζθάιηζεο (Margin Bank). 

Σα κεηξεηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ελέρπξν δεζκεχνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο. Οη κεηνρέο δεζκεχνληαη σο πεξηζψξην αζθάιηζεο ζηνπο 

Λνγαξηαζκνχο Αμηψλ ησλ επελδπηψλ ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ ηνπ Κεληξηθνχ 

Απνζεηεξίνπ Αμηψλ. Οη ζπλνιηθέο αλνηθηέο ζέζεηο ησλ επελδπηψλ ζε πξντφληα ηεο 

Αγνξάο Παξαγψγσλ ζπλππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο 

πνπ έρνπλ νξηζηεί, θαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη δεζκεχεηαη ζην ινγαξηαζκφ πεξηζσξίνπ 

αζθάιηζεο. Η δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ, δέζκεπζεο θαη απνδέζκεπζεο ζην ινγαξηαζκφ 

πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο επαλαιακβάλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, φζν ν επελδπηήο δηαηεξεί 

αλνηθηέο ζέζεηο ζε παξάγσγα πξντφληα. Όηαλ ν επελδπηήο θιείζεη ηελ αλνηθηή ηνπ ζέζε, 

ζηακαηά ε δέζκεπζε ζην ινγαξηαζκφ πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο. Ο ινγαξηαζκφο 

πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο είλαη ηνθνθφξνο. Δπίζεο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα δεζκεχζεη 

ππάξρνπζεο κεηνρέο ηνπ σο πεξηζψξην αζθάιηζεο, ν επελδπηήο κεηψλεη ην απαηηνχκελν 

θεθάιαην γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αγνξά παξαγψγσλ θαη απνιακβάλεη κεγαιχηεξε 

απφδνζε απφ ην ραξηνθπιάθηφ ηνπ.  

Η ρξήζε ηνπ πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο πεξηνξίδεη ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ελφο επελδπηή ζηελ αγνξά παξαγψγσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο επελδπηήο 

αγνξάδεη 1 ΜΔ επί ηεο κεηνρήο Α ζηελ ηηκή 16,80 επξψ. Η ηξέρνπζα ηηκή ηεο 

ππνθείκελεο κεηνρήο είλαη 16,70 επξψ. Δλψ ε αγνξά 100 κεηνρψλ Α (κέγεζνο 
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ζπκβνιαίνπ ΜΔ επί Μεηνρψλ) ζηελ ππνθείκελε αγνξά απαηηεί ηελ θαηαβνιή 1670 

επξψ, ν επελδπηήο  θαιείηαη λα παξέρεη σο πεξηζψξην αζθάιηζεο ην πνζφ ησλ 267,20 

επξψ (=100 κεηνρέο * 16,70 επξψ * 16% ζπληειεζηήο πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο). 

 

Σα ΜΔ ζπλαιιάζζνληαη θαζεκεξηλά ζην ρξεκαηηζηήξην παξαγψγσλ θαη ε ηηκή 

ζπλαιιαγήο ηνπο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ 

ηίηινπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ. Αγνξαζηέο θαη πσιεηέο κπνξνχλ λα θιείζνπλ 

ηε ζέζε ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ θάλνληαο ηελ 

αληίζηξνθε θίλεζε. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο επελδπηήο πσιεί (short position) έλα ΜΔ κε ππνθείκελν ηίηιν 

100 κεηνρέο Α, κε ηηκή ζπλαιιαγήο Κ = 30 επξψ / ηελ κεηνρή θαη κε εκεξνκελία ιήμεο 

κεηά απφ ηξεηο κήλεο ελψ παξάιιεια θάπνηνο άιινο επελδπηήο αγνξάδεη (long position) 

ην ίδην ΜΔ. Καη ν πσιεηήο θαη ν αγνξαζηήο αλνίγνπλ ακέζσο απφ έλα ινγαξηαζκφ 

πεξηζσξίσλ (θαηαζέηνληαο π.ρ. ην 12% ηνπ Κ*100). ην ηέινο ηεο επφκελεο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, ε ηηκή ζπλαιιαγήο Κ έρεη αιιάμεη αλάινγα κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Έζησ, φηη 

ην Κ έρεη απμεζεί ζηελ ηηκή ησλ 32 επξψ. Αλ ν αγνξαζηήο (long position) απνθάζηδε λα 

θιείζεη ηελ αλνηθηή ηνπ ζέζε, δειαδή  λα ιάβεη θαη έλα short position ζε ΜΔ επί ηνπ 

ίδηνπ ηίηινπ θαη κε ίδηα εκεξνκελία ιήμεο, ηφηε ζα είρε θέξδνο ηε δηαθνξά ησλ 

(32−30)*100 επξψ. Ο αγνξαζηήο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θάλεη απηή ηελ θίλεζε 

πηζηψλεηαη ηε δηαθνξά απηή ησλ 2*100 επξψ ε νπνία ρξεψλεηαη ζηνλ πσιεηή κέζσ ησλ 

ινγαξηαζκψλ πεξηζσξίσλ. Σν ίδην επαλαιακβάλεηαη ζην ηέινο θάζε εκεξήζηαο 

ζπλεδξίαζεο. Η δηαδηθαζία απηή θαιείηαη εκεξήζηνο δηαθαλνληζκφο (marking to market). 

Έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη θαλείο κέρξη ηελ εκέξα ιήμεο γηα λα ιάβεη ην 

απνηέιεζκα, θέξδνο ή δεκία, αιιά ην ιακβάλεη θαηά ηκήκαηα, πηζηψλεηαη ή ρξεψλεηαη 

αλάινγα, θάζε ρξεκαηηζηεξηαθή εκέξα. 

Αλ κία ζέζε παξακείλεη αλνηθηή κέρξη θαη ηελ εκέξα ιήμεο, ηελ επφκελε εκέξα ζα γίλεη 

γηα ηειεπηαία θνξά ν δηαθαλνληζκφο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο θαη κεηά ε ζέζε ζα πάςεη 

λα πθίζηαηαη. Σν πεξηζψξην αζθάιηζεο απνδεζκεχεηαη φηαλ ν επελδπηήο θιείζεη ηελ 

αλνηθηή ηνπ ζέζε. 
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1.3.2.2.  Πιενλεθηήκαηα ησλ ΣΜΔ 

Σα ΜΔ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο επελδχζεηο απφ ηνπο επελδπηηθνχο 

θηλδχλνπο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ή γηα λα κεηαηξέςνπλ ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο γηα ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο ζε θεξδνζθνπηθέο βξαρππξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο.  

Γεληθφηεξα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ΜΔ έλαληη ηεο ππνθείκελεο αγνξάο είλαη: 

 Η εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο, αλνδηθψλ ζηαηηθψλ θαη 

θαζνδηθψλ, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηνλ επελδπηή λα απνθνκίζεη θέξδε απφ 

νπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα ηελ ηάζε ηεο αγνξάο  

 Η άκεζε ξεπζηνπνίεζε 

 Η δέζκεπζε κηθξφηεξσλ αξρηθψλ θεθαιαίσλ 

 Η δπλαηφηεηα κφριεπζεο, δειαδή πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιάζησλ 

απνδφζεσλ επί ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ αθνχ σο πεξηζψξην αζθάιηζεο 

δεζκεχεηαη κφλν έλα πνζνζηφ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο ζέζεο 

 Η δπλαηφηεηα αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ  

 Να δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα ζχλζεηεο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

πξνζδνθίεο θαη ην επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ θάζε επελδπηή 

 Η δηαθνξνπνίεζε θηλδχλσλ  

 Δγγχεζε φηη νη ππνρξεψζεηο ηνπ δηαθαλνληζκνχ ζα εθπιεξσζνχλ  

 Η ηαρχηεηα, απινχζηεπζε θαη κηθξφηεξν θφζηνο ζπλαιιαγψλ 

 

1.3.2.3  Σπκβόιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζε δείθηε  

Η χπαξμε δεηθηψλ ζηηο αγνξέο νθείιεηαη ζηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο αμηφπηζηνπ κέηξνπ 

θαηαγξαθήο ησλ ηάζεσλ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη επελδπηέο λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ ηάζε ελφο θιάδνπ, αιιά θαη νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο λα 
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κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπγθεληξψζνπλ ην επελδπηηθφ 

ελδηαθέξνλ ζηε κεηνρή ηνπο. 

Σα πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο ζε δείθηεο είλαη ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ 

αγνξαζηή θαη ηνπ πσιεηή λα απνδεκηψζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο 

ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ δείθηε. ηελ ειιεληθή Αγνξά Παξαγψγσλ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ΜΔ ζην δείθηε πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο FTSE/ASE 20 θαη ΜΔ ζην δείθηε κεζαίαο 

θεθαιαηνπνίεζεο FTSE/ASE Mid 40. 

Ο δείθηεο FTSE/ASE 20 δεκηνπξγήζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1997 απφ ην δηεζλή 

νξγαληζκφ FTSE International θαη ην ηφηε Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Ο FTSE/ASE 

20 είλαη βαζηζκέλνο ζηηο 20 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηελ αγνξά 

κεηνρψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, απφ πιεπξάο θεθαιαηνπνίεζεο θαη 

εκπνξεπζηκφηεηαο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δείθηε βαζίζηεθε ζε απζηεξέο 

πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη κε πηζηφηεηα ηελ πνξεία 20 εηαηξεηψλ απφ 

δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ 

πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ. θνπφο ηνπ δείθηε είλαη λα παξέρεη έλα κέηξν 

ζχγθξηζεο ηεο απφδνζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ππνινγηζκέλν ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, πάλσ ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ νη ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο παξαγψγσλ. 

Η θεθαιαηνπνίεζε ησλ 20 εηαηξηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην δείθηε FTSE/ASE 20 μεπεξλά ην 

40% ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Υ.Α. Ο δείθηεο FTSE/ASE 20 είλαη ηδηαίηεξα 

αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ θιάδνπ ησλ Σξαπεδψλ, νη κεηνρέο ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ 

πεξίπνπ ην 50% ηνπ δείθηε, ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ, ζπληζηνχλ πεξίπνπ ηα 2/3 ηνπ δείθηε. Η ζχλζεζε θαη ην βάξνο ησλ 

κεηνρψλ ηνπ δείθηε κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν. 

Η ηηκή ηνπ δείθηε ππνινγίδεηαη αλά 30 δεπηεξφιεπηα βάζεη ησλ ηηκψλ δηαπξαγκάηεπζεο 

ησλ κεηνρψλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο κεηνρψλ ηνπ Υ.Α. Η ηηκή ηνπ 

δείθηε FTSE/ASE-20, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο φζν θαη ζην θιείζηκν, 

αλαθνηλψλεηαη απφ δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο θη έηζη ε πιεξνθνξία είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκε γηα φινπο ηνπο επελδπηέο.  

 



ΑΑπποοττίίμμηησσηη  κκααιι  μμέέττρρηησσηη  κκιιννδδύύννοοσσ  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ΠΠααρρααγγώώγγωωνν  

 - 23 - 

 

Γηάγξακκα 2. Η ηζηνξηθή κεηαβιεηφηεηα ηνπ δείθηε FTSE/ASE-20, γηα κηα ελδεηθηηθή 

ρξνληθή πεξίνδν  
Πηγή: Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών  

 

Ο δείθηεο FTSE/ASE Mid 40 απνηειείηαη απφ ηηο 40 ακέζσο επφκελεο κεγαιχηεξεο 

εηαηξίεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ βάζεη θεθαιαηνπνίεζεο θαη εκπνξεπζηκφηεηαο. Η 

θεθαιαηνπνίεζε ησλ 40 εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δείθηε FTSE/ASE Mid 40 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 7% ηεο ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Υ.Α. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί ε πςειή δηαθνξνπνίεζε ηνπ δείθηε, ζηνλ νπνίν αληηπξνζσπεχνληαη πάλσ απφ 

15 θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ ηνλ θαζηζηά ηδηαίηεξα 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο θαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ αληηζηάζκηζε 

θηλδχλνπ ζε δηαθνξνπνηεκέλα ραξηνθπιάθηα. Η ζχλζεζε θαη ην βάξνο ησλ κεηνρψλ ηνπ 

δείθηε κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν. 

Ο δείθηεο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 8ε Γεθεκβξίνπ 1999 κε ηηκή βάζεο 1.000 κνλάδεο. Σελ 

επνπηεία ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ηνπ δείθηε έρνπλ ην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ν δηεζλήο νξγαληζκφο FTSE International. Λφγσ ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη κεηαβιεηφηεηάο ηνπ, ν δείθηεο απνδεηθλχεηαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

αλάπηπμε παξάγσγσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, 

έιθνληαο ηελ πξνζνρή ησλ επελδπηψλ, ζεζκηθψλ θαη ηδησηψλ, ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

Η νλνκαζηηθή αμία ηνπ ΜΔ ζην δείθηε πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο ηηκήο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ, πνπ εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο δείθηε, κε ηνλ πνιιαπιαζηαζηή ηνπ ΜΔ 

πνπ είλαη 5 επξψ αλά κνλάδα. Έηζη, αλ θάπνηνο αγνξάζεη 1 ΜΔ ζην δείθηε FTSE/ASE 

20 ζηηο 2.100 κνλάδεο, έρεη απνθηήζεη ζέζε αγνξάο αμίαο 2.100 * 5 =10.500 επξψ. 
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Ο επελδπηήο ζην ΜΔ, είηε σο αγνξαζηήο είηε σο πσιεηήο, δελ θαηαβάιιεη ή εηζπξάηηεη 

ηελ αμία ηνπ ΜΔ ζην δείθηε θαηά ηελ πξάμε αγνξάο ή πψιεζεο ηνπ ΜΔ, αληίζηνηρα. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ππνρξενχηαη κφλν λα παξέρεη πεξηζψξην αζθάιηζεο ηεο ηάμεο 

ηνπ 10% ηεο αμίαο ηεο ζέζεο ηνπ. Έηζη, αλ ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα ν ππνθείκελνο 

δείθηεο είλαη επίζεο ζηηο 1.100 κνλάδεο, ην πεξηζψξην αζθάιηζεο πνπ απαηηείηαη 

αλέξρεηαη ζε 10.500 * 10% = 1.050 επξψ. Σν πεξηζψξην αζθάιηζεο δελ αληηπξνζσπεχεη 

πξνθαηαβνιή ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο, αιιά αζθάιεηα ππέξ ηεο  Δηαηξίαο 

Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ Δπί Παξαγψγσλ (ΔΣ.Δ..Δ.Π.) ζε πεξίπησζε πνπ ν 

επελδπηήο δελ κπνξέζεη λα πιεξψζεη ηπρφλ δεκία απφ ηνλ εκεξήζην δηαθαλνληζκφ. 

πλεπψο, ην πεξηζψξην αζθάιηζεο απνδεζκεχεηαη κφλν φηαλ ν επελδπηήο θιείζεη ηελ 

αλνηθηή ζέζε ηνπ. Η κε θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ, αιιά κφλν κέξνπο απηήο, 

δεκηνπξγεί κφριεπζε ζηα απνηειέζκαηα, είηε πξφθεηηαη γηα θέξδε, είηε γηα δεκηέο. Η 

θάιπςε ηνπ πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο γίλεηαη είηε κε κεηξεηά ζε ηνθνθφξν ινγαξηαζκφ 

είηε κε κεηνρέο, νη νπνίεο δεζκεχνληαη ζηε κεξίδα ηνπ επελδπηή ζην χζηεκα Άπισλ 

Σίηισλ (ΑΣ) ηνπ Κεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ Αμηψλ (ΚΑΑ), είηε κε δέζκεπζε νκνιφγσλ. 

 

 

Γηάγξακκα 3: Η ηζηνξηθή κεηαβιεηφηεηα ηνπ δείθηε FTSE/ASE Mid40 

Πηγή: Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών  
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Ο επελδπηήο πνπ αγνξάδεη έλα ΜΔ ιήμεο Φεβξνπαξίνπ ζην δείθηε FTSE/ASE 20 ή ζην 

δείθηε FTSE/ASE Mid 40 αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα “αγνξάζεη” ην δείθηε ηελ 

εκέξα ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ  ζηε ζπκθσλεκέλε ηηκή. Ο επελδπηήο πνπ πνπιάεη ην 

ΜΔ ιήμεο Φεβξνπαξίνπ ζην δείθηε FTSE/ASE-20 ή ζην δείθηε FTSE/ASE Mid 40, 

αλαιακβάλεη ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε λα “πνπιήζεη” ην δείθηε ηελ εκέξα ιήμεο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ζηε ζπκθσλεκέλε ηηκή. 

Σν θέξδνο ή ε δεκία ηνπ επελδπηή ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηειηθή ηηκή εθθαζάξηζεο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ ζηε ιήμε. ηελ πξάμε, ν επελδπηήο δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη κέρξη 

ηελ εκέξα ιήμεο γηα λα ιάβεη ην απνηέιεζκα, θέξδνο ή δεκία, απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ. 

Κάζε εκέξα, ν επελδπηήο εηζπξάηηεη ην θέξδνο ή πιεξψλεη ηε δεκία ηνπ, αλάινγα κε ηελ 

θίλεζε ηεο ηηκήο ηνπ ΜΔ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. 

Αγνξαζηέο θαη πσιεηέο κπνξνχλ λα θιείζνπλ ηε ζέζε ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, πνπιψληαο ή αγνξάδνληαο, αληίζηνηρα, ηζάξηζκα ΜΔ ζην δείθηε 

FTSE/ASE 20 ηνπ ίδηνπ κήλα ιήμεο. Αλ κία ζέζε παξακείλεη αλνηθηή κέρξη θαη ηελ 

εκέξα ιήμεο, ηελ επφκελε εκέξα ζα γίλεη γηα ηειεπηαία θνξά ν δηαθαλνληζκφο ηνπ 

θέξδνπο ή ηεο δεκίαο θαη κεηά ε ζέζε ζα πάςεη λα πθίζηαηαη. 

 

Η ηηκή ηνπ .Μ.Δ. ζην δείθηε FTSE/ASE 20 γεληθά αθνινπζεί ηηο αιιαγέο ζηελ ηηκή ηνπ 

δείθηε, αιιά ζπλήζσο είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ δείθηε. Η ηηκή ηνπ .Μ.Δ. 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ .Μ.Δ. ζηελ αγνξά παξαγψγσλ.  Όηαλ 

ε ηηκή ηνπ .Μ.Δ. αξρίζεη λα απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηε ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ, ηφηε ε 

απμεκέλε πξνζθνξά ή δήηεζε κέζσ κεραληζκνχ εμηζνξξνπεηηθήο θεξδνζθνπίαο κεηαμχ 

ηεο αγνξάο παξαγψγσλ θαη ηεο ππνθείκελεο αγνξάο, ηείλεη λα ηελ επαλαθέξεη θνληά ζηε 

ζεσξεηηθή ηεο ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε. 

 

Η ζεσξεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηνπ .Μ.Δ. ζην δείθηε FTSE/ASE 20 θαη 

ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε δηέπεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

1
100

i d
F S T  

Όπνπ: 

F: Η ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ .Μ.Δ. ηε ρξνληθή ζηηγκή t 
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S: Η ηηκή ηνπ δείθηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t 

T: Ο ρξφλνο ζε έηε απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t έσο ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ 

i:  Σν δίρσο θίλδπλν επηηφθην ζε εηήζηα πνζνζηηαία κνξθή 

d: Η κεξηζκαηηθή απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ κεηνρψλ ηνπ δείθηε ζε εηήζηα 

πνζνζηηαία κνξθή 

Όπσο γίλεηε  θαλεξφ θαη απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ 

.Μ.Δ. θαη ηνπ δείθηε εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη θαζψο 

απηφο πιεζηάδεη ην κεδέλ, ε ηηκή ηνπ .Μ.Δ. ζπγθιίλεη ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε. Η δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν ηηκψλ, ηνπ δείθηε θαη ηνπ .Μ.Δ., νλνκάδεηαη βάζε θαη είλαη ζπλήζσο 

δηάθνξε ηνπ κεδελφο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

Η θαηνρή ελφο .Μ.Δ. ζην δείθηε FTSE/ASE 20 αλαινγεί ζε θαηνρή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

κεηνρψλ ηνπ δείθηε. Σν θέξδνο ή ε δεκία, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο αιιαγέο ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, είλαη ζρεδφλ αλεμάξηεην απφ ην αλ θαηέρεη θαλείο ην .Μ.Δ. ή ην 

αληίζηνηρν ραξηνθπιάθην κεηνρψλ. Η δηαθνξά ησλ δχν ζέζεσλ βξίζθεηαη ζην φηη ν 

θάηνρνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηίηισλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ θάηνρν ηνπ .Μ.Δ. εηζπξάηηεη 

κεξίζκαηα απφ ηηο κεηνρέο. Δπίζεο, ν θάηνρνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαηά ηελ αγνξά ησλ 

ηίηισλ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. 

Αληηζέησο, ν θάηνρνο ηνπ .Μ.Δ., δελ ρξεηάδεηαη παξά λα δηαηεξεί έλα κέξνο ηνπ πνζνχ 

απηνχ ζε έλα ηνθνθφξν ινγαξηαζκφ πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο, ελψ κπνξεί λα επελδχζεη ην 

ππφινηπν πνζφ ζε ελαιιαθηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά  πξντφληα. 

 

1.3.2.4  Χξήζεηο ησλ ΣΜΔ ζην δείθηε FTSE/ASE 20 

Έλαο επελδπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ΜΔ ζην δείθηε FTSE/ASE 20 γηα: 

 Να κεηψζεη ηνλ εηδηθφ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, παίξλνληαο νπζηαζηηθά 

ζέζε ζε 20 κεηνρέο 

 Να θάλεη θαιχηεξε παζεηηθή ή ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ. 

 Να πξνζηαηεχζεη ηελ αμία ηεο επέλδπζεο ζε κεηνρέο, ζε πεξίπησζε πησηηθήο 

αγνξάο, “θιεηδψλνληαο” ηπρφλ πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή απνηξέπνληαο 

πεξαηηέξσ δεκίεο (αληηζηάζκηζε) 
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 Να επηηχρεη κεγαιχηεξεο απνδφζεηο γηα ην θεθάιαηφ ηνπ (κφριεπζε), αθνχ ε 

θαηαβνιή κφλν κέξνπο ηεο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηε κνξθή ηνπ πεξηζσξίνπ 

αζθάιηζεο πνιιαπιαζηάδεη ην απνηέιεζκα, είηε πξφθεηηαη γηα θέξδνο είηε γηα 

δεκία 

 Να κεηαηξέςεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηελ ηάζε ηεο αγνξάο ζε βξαρππξφζεζκεο ή 

κεζνπξφζεζκεο επελδπηηθέο ηαθηηθέο 

 Να εθκεηαιιεπηεί ηε ζπζρέηηζε ησλ απνδφζεσλ ηνπ δείθηε FTSE/ASE 20 κε ην 

Γεληθφ Γείθηε ή άιινπο θιαδηθνχο δείθηεο 

 Να πξαγκαηνπνηήζεη εμηζνξξνπεηηθή θεξδνζθνπία (arbitrage) κεηαμχ ησλ 3 

αγνξψλ (κεηνρψλ, ΜΔ, Γηθαησκάησλ) 

 

1.3.2.5  Πιενλεθηήκαηα ησλ ΣΜΔ ζην δείθηε FTSE/ASE 20 

 Γπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο. Η ζπκκεηνρή ζηελ 

θαζνδηθή ηάζε ηεο αγνξάο κε ιήςε ζέζεο πψιεζεο ζε ΜΔ είλαη εμίζνπ απιή 

θαη εχθνιε κε ηε ιήςε ζέζεο ζε άλνδν ηεο αγνξάο κέζσ αγνξάο ΜΔ 

 Δπθνιφηεξνο έιεγρνο θαη ηαρχηεξε δηαρείξηζε ηεο επέλδπζεο 

 Γπλαηφηεηα άκεζνπ θιεηζίκαηνο ζέζεσλ 

 Άκεζε θαη ζπλνιηθή επέλδπζε ζε 20 κεηνρέο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο, ρσξίο 

επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ κεηνρψλ, θαη επνκέλσο πεξηνξηζκφο ηνπ εηδηθνχ 

θηλδχλνπ 

 Σππνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβνιαίσλ. 

 Μεησκέλν θφζηνο ζπλαιιαγψλ, αθνχ κε κία κφλν ζπλαιιαγή ιακβάλεηαη ζέζε 

ζε 20 κεηνρέο, ελψ ζηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ απαηηνχληαη πνιιαπιέο ζπλαιιαγέο 

θαη επνκέλσο πςειφηεξεο πξνκήζεηεο 

 Μηθξφηεξα αλνίγκαηα ηηκψλ κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ εληνιψλ αγνξάο θαη 

πψιεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αγνξά κεηνρψλ 

 Μφριεπζε ηεο απφδνζεο επί ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ 

 Μηθξφηεξν αξρηθφ θεθάιαην, αθνχ νη ζέζεηο ζε ΜΔ απαηηνχλ απιά ηε 

δέζκεπζε πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο γηα ην 10% ηεο αμίαο ηεο ζέζεο 
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 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπλδπαζηηθψλ ζέζεσλ κεηαμχ δεηθηψλ, αγνξψλ ή 

πξντφλησλ 

 Καζεκεξηλή απνηίκεζε θαη πιεξσκή θεξδψλ/δεκηψλ θαη, ζπλεπψο, 

νξζνινγηθφηεξεο απνθάζεηο απφ ηνπο επελδπηέο 

 Γπλαηφηεηα αληηζηάζκηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ραξηνθπιαθίσλ απφ ηνλ θίλδπλν 

πηζαλήο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη “θιείδσκα” ηπρφλ θεξδψλ, ρσξίο 

αλάγθε ξεπζηνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

 

 

1.3.2.6  Σύγθξηζε επελδπηηθώλ επηινγώλ 

Έζησ φηη έλαο επελδπηήο δηαζέηεη έλα θεθάιαην 10.000 επξψ. Πξνβιέπνληαο κία άλνδν 

ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, ν επελδπηήο έρεη ηξεηο επηινγέο: 

 

α) λα επελδχζεη ην θεθάιαην ηνπ ζε κεηνρέο εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ απηνχ, ηηο νπνίεο 

αξγφηεξα ζα πνπιήζεη γηα λα πάξεη πίζσ ην θεθάιαην θαη ην θέξδνο ηνπ.  

Σν πεξηνξηζκέλν θεθάιαην ππνρξεψλεη ηνλ επελδπηή λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο, 

θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ν επελδπηήο ζα ππνζηεί ηνλ εηδηθφ θίλδπλν ηεο θάζε κεηνρήο. Με 

άιια ιφγηα, ν επελδπηήο θηλδπλεχεη λα δεη ηηο ηηκέο λα αλεβαίλνπλ, φπσο ην είρε 

πξνβιέςεη, αιιά ε κεηνρή πνπ έρεη επηιέμεη πηζαλψλ λα ππνιείπεηαη ζε απφδνζε ηνπ 

θιάδνπ. Ο εηδηθφο θίλδπλνο κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ, δειαδή 

φζν δηαθνξνπνηείηαη ην ραξηνθπιάθην. Δπίζεο, ν επελδπηήο κπνξεί λα εηζπξάμεη ηα 

θέξδε ηνπ κφλν φηαλ θιείζεη ηε ζέζε ηνπ, ξεπζηνπνηψληαο ην ραξηνθπιάθηφ ηνπ. 

 

β) λα αγνξάζεη ΜΔ ζηνλ δείθηε FTSE/ASE 20.  

Σα πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ επελδπηή ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πνιιαπιά. Μεηψλεηαη 

ν εηδηθφο θίλδπλνο, ν δείθηεο είλαη έλα ζχλνιν κεηνρψλ, άξα ν εηδηθφο θίλδπλνο είλαη ήδε 

αξθεηά κεησκέλνο ράξε ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ. Ο δείθηεο αληηθαηνπηξίδεη 

θαιχηεξα ηελ θίλεζε ηεο αγνξάο ζε ζχγθξηζε κε κία κεκνλσκέλε κεηνρή. 

Έλα ΜΔ ζην δείθηε έρεη νλνκαζηηθή αμία ίζε κε ην γηλφκελν ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε επί 

ηνλ πνιιαπιαζηαζηή ηνπ ζπκβνιαίνπ. Ο επελδπηήο νθείιεη λα δεζκεχζεη κφιηο ην 10% 



ΑΑπποοττίίμμηησσηη  κκααιι  μμέέττρρηησσηη  κκιιννδδύύννοοσσ  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ΠΠααρρααγγώώγγωωνν  

 - 29 - 

σο πεξηζψξην αζθάιηζεο. Με ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο λα ππνινγίδνληαη επί ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε απφδνζε επί ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη 

πνιιαπιάζηα, δειαδή 1% κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε πξνζθέξεη πεξίπνπ 8% 

απφδνζε, θέξδνο ή δεκία, ζην θεθάιαην. Καζεκεξηλά ν επελδπηήο εηζπξάηηεη ηα θέξδε ή 

πιεξψλεη ηε δεκηά ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θιείζεη ηε ζέζε 

ηνπ. 

γ) λα αγνξάζεη κεηνρέο αιιά θαη ΜΔ ζηνλ θαηάιιειν δείθηε. Ο επελδπηήο έηζη κεηψλεη 

ηνλ εηδηθφ ηνπ θίλδπλν, αιιά ηαπηφρξνλα επελδχεη ζε ζπγθεθξηκέλε κεηνρή γηα ηελ 

νπνία έρεη κεγάιν βαζκφ βεβαηφηεηαο γηα ηελ πνξεία ηεο. 

1.3.3. Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο (Options) 

Σα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο είλαη ζπκβάζεηο πνπ δίλνπλ ζηνλ θάηνρν ηνπο ην δηθαίσκα 

θαη φρη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε αγνξά ή πψιεζε ελφο ππνθείκελνπ ηίηινπ ζε κηα 

κειινληηθή ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ηελ ιεγφκελε, ηηκή 

εμάζθεζεο. Σν δηθαίσκα πψιεζεο δίλεη ζηνλ αγνξαζηή ην δηθαίσκα λα πνπιήζεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο, ζηελ ηηκή εμάζθεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν πσιεηήο ηνπ 

δηθαηψκαηνο πψιεζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αγνξάζεη ηνπο  ηίηινπο ζηελ ίδηα απηή 

ηηκή, εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ αγνξαζηή. 

Η πξψηε νξγαλσκέλε αγνξά δηθαησκάησλ πξναίξεζεο δεκηνπξγήζεθε ζην ηθάγν ην 

1973 απφ ην Chicago Board Options Exchange (CBOE), θαη κε ππνθείκελν ηίηιν κεηνρέο 

ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζηα δπν ρξεκαηηζηήξηα ηεο Νέαο Τφξθεο. Η δεκηνπξγία ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ απηνχ ήηαλ απφξξνηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζχλαςε ζπκβνιαίσλ 

δηθαησκάησλ. Σν ελδηαθέξνλ απηφ νδεγνχζε επελδπηέο θαη θεξδνζθφπνπο λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζπκβφιαηα  δηθαησκάησλ επί κέηνρψλ κε ηθαλή εκπνξεπζηκφηεηα 

ζηηο κε νξγαλσκέλεο αγνξέο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ κεζηηψλ. Με ηελ δεκηνπξγία ηεο 

νξγαλσκέλεο αγνξάο ζπγθεληξψζεθε ην ελδηαθέξνλ ζην CBOE ζεκεηψλνληαο κεγάινπο 

φγθνπο ζπλαιιαγψλ.  

Η επηηπρία ηνπ πξψηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ δηθαησκάησλ, έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ 

πξνζθνξά ζπκβνιαίσλ δηθαησκάησλ θαη ζε άιια ρξεκαηηζηήξηα φπνπ νη ππνθείκελνη 

ηίηινη εθηφο απφ κεηνρέο, ήηαλ νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο, νη ηζνηηκίεο ζπλαιιάγκαηνο, 

ηα ζηηεξά, ηα κέηαιια θαη ηα πάζεο θχζεσο δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο εκπνξεχκαηα. Η 
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ειθπζηηθφηεηα ησλ δηθαησκάησλ ππήξμε θαζνιηθή ζε φιεο ηηο θεθαιαηαγνξέο ηνπ 

θφζκνπ, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρεία δηάδνζε ηνπο παληνχ.  

ηελ Διιάδα, απφ ην επηέκβξην 2000 μεθίλεζε ζην Υξεκαηηζηήξην Παξαγψγσλ 

Αζελψλ ε δηαπξαγκάηεπζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ζην δείθηε FTSE/ASE 20 θαη απφ 

ηνλ Ινχλην 2001θαη ζηνλ δείθηε FTSE/ASE Mid 40.  

Μεηά ηελ εδξαίσζε ησλ δηθαησκάησλ επί ησλ δεηθηψλ, ηνλ Ιαλνπάξην 2003, εηζήρζεζαλ 

ηα δηθαηψκαηα κε ππνθείκελν ηίηιν ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο.  

 

 

1.3.3.1  Χξήζεηο ησλ Γηθαησκάησλ επί δεηθηώλ 

Σα ζπκβφιαηα Γηθαησκάησλ πξναίξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο κεηνρηθψλ ραξηνθπιαθίσλ απφ 

δπζκελείο θηλήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Σαπηφρξνλα φκσο ηα δηθαηψκαηα είλαη 

ηδηαίηεξα δπλακηθά επελδπηηθά εξγαιεία. Οπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα ηελ θαηεχζπλζε ή 

ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή, 

πξνζθέξνληαο κάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα κεγάιεο απνδφζεηο ζε ζρέζε 

κε ην θεθάιαην πνπ επελδχζεθε. 

Σν ηίκεκα ηνπ δηθαηψκαηνο εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο κε δχν δεθαδηθά ςεθία, π.ρ. 32,75 

κνλάδεο. Σν πνζφ πνπ πιεξψλεη ν αγνξαζηήο θαη εηζπξάηηεη ν πσιεηήο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηελ επφκελε ηεο εκέξαο ζπλαιιαγήο, πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ηηκήκαηνο 

ζε κνλάδεο δείθηε κε ηνλ πνιιαπιαζηαζηή ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ είλαη 5 επξψ γηα ηνπο  

δείθηεο FTSE/ASE 20 θαη FTSE/ASE Mid 40.  

Οη επελδπηέο ζε δηθαηψκαηα εηζπξάηηνπλ ην απνηέιεζκα ηεο επελδπηηθήο ηνπο θίλεζεο 

κε δχν  ηξφπνπο:  

α) θάλνληαο ηελ αληίζηξνθε θίλεζε, πψιεζε νη αγνξαζηέο - αγνξά νη πσιεηέο, ζε πην 

επλντθή ηηκή 

β) θξαηψληαο ην ζπκβφιαην κέρξη ηε ιήμε ηνπ, νπφηε νη θεξδηζκέλνη εηζπξάηηνπλ απφ 

ηνπο δεκησκέλνπο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο άζθεζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπ  

ππνθείκελνπ δείθηε. 
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Ο αγνξαζηήο ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο πξνζδνθά ζεκαληηθή άλνδν ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο 

πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα πνπιήζεη ην δηθαίσκα ζε κεγαιχηεξε ηηκή ή λα ην αζθήζεη γηα 

λα αγνξάζεη κεηνρέο ζε ρακειφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα ηηκή. Ο πσιεηήο ηνπ δηθαηψκαηνο 

αγνξάο πηζηεχεη φηη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζα παξακείλεη ζρεηηθά ζηαζεξή θαη πηζαλά λα 

ζεκεηψζεη κηα κηθξή πηψζε. Οη δχν ζπλαιιαζζφκελνη έρνπλ αληίζεηεο πξνζδνθίεο γηα 

ηελ πνξεία ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Ο θάζε επελδπηήο έρεη αλνίμεη ηελ θαηάιιειε ζέζε 

ζηελ αγνξά παξαγψγσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. 

ηελ πξάμε, νη δχν αληηζπκβαιιφκελνη δελ θηλνχληαη απαξαίηεηα απφ αληίζεηεο 

πξνζδνθίεο γηα ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο. ηελ Αγνξά Παξαγψγσλ, νη Δηδηθνί 

Γηαπξαγκαηεπηέο έρνπλ ην ξφιν λα ππνζηεξίδνπλ ηε ξεπζηφηεηα ζηα πξντφληα πνπ 

έρνπλ επηιέμεη κε ζπλερείο εληνιέο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Έηζη, ν επελδπηήο έρεη ηελ 

αζθάιεηα φηη ζα βξεη αληηζπκβαιιφκελν ζηελ αγνξά, αθφκα θη αλ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο 

έρεη αθξηβψο ηηο ίδηεο πξνζδνθίεο. 

Οη αγνξαζηέο δηθαησκάησλ δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο. 

Αληίζεηα, νη πσιεηέο δηθαησκάησλ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πεξηζψξην αζθάιηζεο 

αλάινγν ηεο αλνηθηήο ηνπο ζέζε. 

Σα πνζά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αγνξά δηθαησκάησλ είλαη κηθξά ζε ζρέζε κε ηελ αμία 

ηνπ ππνθείκελνπ πξντφληνο θαη νη αγνξαζηέο δηθαησκάησλ μέξνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηε 

κέγηζηε δεκία πνπ είλαη δπλαηφ λα ππνζηνχλ. Έηζη, ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο 

απνηεινχλ έλα ζρεηηθά πξνζηηφ επελδπηηθφ πξντφλ αθφκα θαη γηα επελδπηέο πνπ 

δηαζέηνπλ κηθξφ αξρηθφ θεθάιαην. 

Με ηα Γηθαηψκαηα επί ησλ δεηθηψλ έλαο επελδπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα: 

1.  Να επελδχζεη έλα κηθξφ πνζφ ζηελ πξνζδνθία ηνπ ζε άλνδν ή πηψζε ηφζν ηεο 

αγνξάο φζν θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ, κε πξνζδνθία κεγάισλ απνδφζεσλ 

(κφριεπζε) 

2. Να απμήζεη ηελ απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πνπιψληαο δηθαηψκαηα αγνξάο ή 

πψιεζεο θαη εηζπξάηηνληαο ην ηίκεκα, αλαιακβάλνληαο θάπνην θίλδπλν 

3.  Να κεηψζεη ηνλ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θηλήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ 

(αληηζηάζκηζε) 

4. Να πξαγκαηνπνηήζεη εμηζνξξνπεηηθή θεξδνζθνπία (arbitrage) κεηαμχ ησλ 3 αγνξψλ 

(κεηνρψλ, ΜΔ, δηθαησκάησλ). 
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5. Να πξαγκαηνπνηήζεη απιέο ή ζχλζεηεο ζηξαηεγηθέο πεξηνξηζκέλνπ ξίζθνπ θαη 

γλσζηήο εθ ησλ πξνηέξσλ κέγηζηεο δεκηάο 

 

1.3.4  Σηξαηεγηθέο δηαπξαγκάηεπζεο δηθαησκάησλ 

 

Οη βαζηθέο ζέζεηο ζε Γηθαηψκαηα, αγνξά Γηθαηψκαηνο αγνξάο, πψιεζε Γηθαηψκαηνο 

αγνξάο, αγνξά Γηθαηψκαηνο πψιεζεο, πψιεζε Γηθαηψκαηνο πψιεζεο, κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο κε πνιινχο ηξφπνπο ψζηε ην απνηέιεζκα λα εθθξάδεη ηελ 

πξνζδνθία θαη ηελ επηζπκεηή ζρέζε θηλδχλνπ - απφδνζεο ηνπ επελδπηή. Σν πιήζνο ησλ 

πηζαλψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη πνιχ κεγάιν. 

1.3.4.1 Αγνξά Γηθαηώκαηνο Αγνξάο (Call Options) 

Λακβάλνληαο ζέζε αγνξάο ζε Γηθαηψκαηα Αγνξάο, θάπνηνο αγνξάδεη ην δηθαίσκα λα 

αγνξάζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε κεηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, 

ζηελ ηηκή εμάζθεζεο.  

Έλαο επελδπηήο, ν νπνίνο αλακέλεη πηζαλή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ θαη 

ζρεηηθά κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο, ζέιεη λα ζπγθξαηήζεη ηνλ θίλδπλν, ελψ 

ηαπηφρξνλα επηζπκεί λα εθκεηαιιεπηεί θαη ηηο αλνδηθέο ηάζεηο ηεο κεηνρήο. Αληί λα 

αγνξάζεη ηνλ ίδην ηνλ ππνθείκελν ηίηιν, αγνξάδεη έλα Γηθαίσκα αγνξάο ζηνλ ππνθείκελν 

ηίηιν. Η αγνξά Γηθαηψκαηνο αγνξάο επηηξέπεη ζηνλ επελδπηή λα εθκεηαιιεπηεί ηελ 

αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αγνξάζεη ηνλ 

ίδην ηνλ ηίηιν. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο επελδπηήο αγνξάδεη έλα Γηθαίσκα αγνξάο επεηδή πξνζδνθά άλνδν 

ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ πνπ έρεη ηηκή 40 επξψ. Αλ ν ππνθείκελνο ηίηινο είλαη 

θάπνηα κεηνρή, ην Γηθαίσκα αγνξάο ηνπ παξέρεη ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη 100 κεηνρέο  

ζηελ ηηκή ησλ 45 επξψ αλά κεηνρή κε θφζηνο 3 επξψ / κεηνρή. Γηα απηφ ην δηθαίσκα, ν 

επελδπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξψζεη 300 επξψ (αγνξά 100 κεηνρψλ * 3 επξψ ε 

ηηκή ηνπ Γηθαηψκαηνο επί ησλ κεηνρψλ). 

Ο επελδπηήο έρεη ην δηθαίσκα λα εμαζθήζεη ην Γηθαίσκα αγνξάο ή λα ην αθήζεη λα 

εθπλεχζεη. Παξφια απηά, ζα εμαζθήζεη ην Γηθαίσκα αγνξάο κφλν αλ θάλνληάο ην κπνξεί 
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λα απνθηήζεη ηνλ ππνθείκελν ηίηιν ζε θαιχηεξε ηηκή απφ φηη πξνζθέξεηαη ζηελ 

ηξέρνπζα αγνξά. 

πλεπψο, αλ ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ έρεη δηακνξθσζεί θάησ απφ ηελ ηηκή 

εμάζθεζεο, έζησ 43 επξψ,  θαηά ηελ εκέξα ιήμεο, ην Γηθαίσκα αγνξάο δελ ζα 

εμαζθεζεί, επεηδή ν επελδπηήο κπνξεί λα αγνξάζεη ηνλ ππνθείκελν ηίηιν ζε θαιχηεξε 

ηηκή ζηελ ηξέρνπζα αγνξά. Σν Γηθαίσκα αθήλεηαη λα εθπλεχζεη θαη ν επελδπηήο ράλεη 

νιφθιεξε ηελ επέλδπζή ηνπ ησλ 300 επξψ. 

Αληηζέησο, αλ ε ηξέρνπζα ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ απμεζεί πάλσ απφ ηελ ηηκή 

εμάζθεζεο, έζησ 47 επξψ, ζπκθέξεη ηνλ επελδπηή λα εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ, θαζψο 

κπνξεί, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, λα αγνξάζεη ηνλ ππνθείκελν ηίηιν ζηα 45 επξψ αλά 

κεηνρή θαη λα ηνλ κεηαπσιήζεη ακέζσο ζηελ αγνξά ζε πςειφηεξε ηηκή θαη λα θαξπσζεί 

ζπλεπψο ηε δηαθνξά σο θέξδνο. 

 

 

Γηάγξακκα 5. Θέζε αγνξάο δηθαηψκαηνο ζηε ιήμε 

 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ είλαη 47 επξψ, ν θάηνρνο ηνπ 

Γηθαηψκαηνο αγνξάδεη ηνλ ππνθείκελν ηίηιν ζηα 45 επξψ θαη ακέζσο ηνλ κεηαπσιεί ζηα 

47 επξψ. Αλ θαη θεξδίδεη 200 επξψ, δειαδή 100 κεηνρέο * (47 - 45) επξψ, απφ απηή ηελ 

αγνξαπσιεζία, ν θάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο παξνπζηάδεη ζπλνιηθά κία δεκία 100 επξψ, 

αθνχ πιήξσζε 300 επξψ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο. 

Γηα λα απνθνκίζεη θέξδνο ν θάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο, δελ αξθεί λα απμεζεί ε ηξέρνπζα 

ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ ειαθξψο πάλσ απφ ηελ ηηκή εμάζθεζεο ησλ 45 επξψ. Σν 

επίπεδν πάλσ απφ ην νπνίν ν θάηνρνο ηνπ Γηθαηψκαηνο αξρίδεη λα απνθνκίδεη θέξδνο 
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βξίζθεηαη ζηα 48 επξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή εμάζθεζεο ζπλ ηελ ηηκή ηνπ 

Γηθαηψκαηνο. Απηφ ην επίπεδν είλαη ην νλνκαδφκελν λεθξφ ζεκείν. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

δελ ππάξρεη φξην σο πξνο ην πφζν κπνξεί λα θεξδίζεη έλαο επελδπηήο απφ απηή ηε ζέζε, 

εθηφο αλ ππάξρεη φξην ηηκήο ζηνλ ππνθείκελν ηίηιν. 

 

1.3.4.2 Αγνξά Γηθαηώκαηνο Πώιεζεο (Short Call) 

Λακβάλνληαο ζέζε αγνξάο ζε Γηθαίσκα πψιεζεο, θάπνηνο αγνξάδεη ην δηθαίσκα λα 

πνπιήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε κεηνρή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ, ζηελ ηηκή εμάζθεζεο.  

Έλαο επελδπηήο αλακέλεη φηη ε ηηκή κίαο ζπγθεθξηκέλεο κεηνρήο ζα παξακείλεη ζηαζεξή 

ή ζα κεησζεί ειάρηζηα ζην άκεζν κέιινλ. Δπηζπκψληαο λα εθκεηαιιεπηεί απηή ηελ 

πξνζδνθία, απνθαζίδεη λα πνπιήζεη έλα Γηθαίσκα Αγνξάο ηεο κεηνρήο. Η κεηνρή έρεη 

ηηκή 34 επξψ, ην Γηθαίσκα Αγνξάο έρεη ηηκή εμάζθεζεο 35 επξψ θαη θφζηνο 2 επξψ. ε 

αληάιιαγκα γηα ην Γηθαίσκα Αγνξάο πνπ πνπιάεη θαη ηε ζπλνδεπφκελε ππνρξέσζε λα 

πνπιήζεη ηε κεηνρή, αλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ θάηνρν ηνπ Γηθαηψκαηνο Αγνξάο ζηελ ηηκή 

ησλ 35 επξψ, ιακβάλεη ζήκεξα ηελ ηηκή ηνπ Γηθαηψκαηνο ησλ 2 επξψ. Αλ ε ηηκή ηεο 

κεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πσιεηή, ζπλερίζεη λα είλαη ζηα 35 επξψ ή 

θάησ απφ απηή κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ δηθαηψκαηνο, ν θάηνρνο ηνπ 

Γηθαηψκαηνο ζα αθήζεη ην δηθαίσκα λα εθπλεχζεη θαη ν πσιεηήο κπνξεί λα 

θαηαρσξήζεη ηα 2 επξψ, ηελ ηηκή ηνπ Γηθαηψκαηνο, σο θέξδνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο απμεζεί πάλσ απφ ηα 35 επξψ, γηα παξάδεηγκα, ζηα 39 επξψ, ν 

πσιεηήο ηνπ δηθαηψκαηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αγνξάζεη ηε κεηνρή απφ ηελ αγνξά 

ζηα 39 επξψ θαη λα ηελ πνπιήζεη ζηνλ θάηνρν ηνπ Γηθαηψκαηνο, ν νπνίνο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ, ζηα 35 επξψ. Καηά ζπλέπεηα, ράλεη 4 επξψ 

(39 - 35) ζε απηή ηε ζπλαιιαγή, αιιά ε δεκηά ηνπ αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο απφ ηελ ηηκή 

ηνπ Γηθαηψκαηνο πνπ έρεη ήδε εηζπξάμεη. Η ζπλνιηθή δεκηά ηνπ είλαη 2 επξψ (4 – 2 ε 

ηηκή Γηθαηψκαηνο). 
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1.3.4.3   Πώιεζε δηθαηώκαηνο αγνξάο (Short call)  

 

Ο επελδπηήο Παπαδφπνπινο  πνπ είλαη θάηνρνο ελφο αξηζκνχ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Υ 

πξνβιέπεη ζηάζηκε ή ειαθξά θαζνδηθή ηάζε ζηελ κεηνρή απηή. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα 

απμήζεη ηελ απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζε πεξίνδν ζηαζηκφηεηαο πσιεί έλα 

Γηθαίσκα αγνξάο ιήμεο ηνλ Μάξηην επί ηεο κεηνρήο Υ κε ηηκή εμάζθεζεο 45 επξψ. Αλ ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο Υ ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηνπ Γηθαηψκαηνο 

παξακείλεη ζηάζηκε, θάησ απφ ηα 45 επξψ, ηφηε ν αγνξαζηήο ηνπ Γηθαηψκαηνο δελ ηνλ 

ζπκθέξεη λα εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ  θαη επνκέλσο ν πσιεηήο ζα έρεη θεξδίζεη ην 

αζθάιηζηξν 3*100=300 επξψ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο κεηνρήο Υ 

απμεζεί πάλσ απφ 45 επξψ, έζησ 47 επξψ, ηφηε ν αγνξαζηήο ηνπ Γηθαηψκαηνο ζα 

εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ θαη ν πσιεηήο ζα ππνρξεσζεί λα πνπιήζεη ζηελ ηηκή ησλ 45 

επξψ ράλνληαο (47-45) επξψ, αθνχ ζα κπνξνχζε λα είρε πνπιήζεη ζηελ αγνξά ζηελ ηηκή 

ησλ 47 αληί 45 επξψ πνπ ππνρξεψλεηαη ηψξα. 

Έηζη ν επελδπηήο Παπαδφπνπινο, αλ ηειηθά κείλεη ζηάζηκε ε ηηκή ηεο κεηνρήο φπσο 

πξνζδνθά, ζα θεξδίζεη απφ ην αζθάιηζηξν πνπ ζα εηζπξάμεη. Με απηή φκσο ηελ 

ζηξαηεγηθή απμάλεη ην ξίζθν πνπ έρεη ιάβεη, ηδηαίηεξα αλ δελ θαηέρεη ηηο κεηνρέο Υ αιιά 

πεξηκέλεη λα ηηο αγνξάζεη ηελ εκέξα ηεο εμάζθεζεο γηα λα ηηο δψζεη ζηνλ αγνξαζηή ηνπ 

Γηθαηψκαηνο. 

 

Γηάγξακκα 6.  Θέζε πψιεζεο Γηθαηψκαηνο Αγνξάο ζηελ ιήμε 
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1.3.4.4   Πώιεζε δηθαηώκαηνο πώιεζεο  (Short put) 

 

Ο επελδπηήο Παπαδφπνπινο, πξνβιέπεη ζηάζηκε ή ειαθξά αλνδηθή ηάζε ζηελ κεηνρή 

ηεο επηρείξεζεο Υ. Πσιεί ινηπφλ έλα Γηθαίσκα πψιεζεο ιήμεο Μαξηίνπ επί ηεο 

κεηνρήο Υ κε ηηκή εμάζθεζεο  50 επξψ εηζπξάηηνληαο ην αζθάιηζηξν 6 επξψ*100 = 600 

επξψ.  Αλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο Υ ηελ εκέξα ηεο ιήμεο ηνπ Γηθαηψκαηνο είλαη ειαθξά 

αλνδηθή πάλσ απφ ηα 50 επξψ ή παξακείλεη ζηάζηκε ηφηε ν αγνξαζηήο ηνπ Γηθαηψκαηνο 

δελ ζα εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ θαη επνκέλσο ν πσιεηήο ζα έρεη θεξδίζεη ην 

αζθάιηζηξν ησλ 600 επξψ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο κεηνρήο Υ πέζεη 

θάησ απφ 50 επξψ, έζησ 44 επξψ, ηφηε ν αγνξαζηήο ηνπ Γηθαηψκαηνο ζα εμαζθήζεη ην 

δηθαίσκά ηνπ θαη ν Παπαδφπνπινο ζα ππνρξεσζεί λα αγνξάζεη ζηελ ηηκή ησλ 50 επξψ 

ράλνληαο (50 – 44) 6 επξψ αλά κεηνρή. 

Ο πσιεηήο ηνπ Γηθαηψκαηνο αξρίδεη λα πξαγκαηνπνηεί δεκίεο κφιηο ε ηηκή ηνπ 

Γηθαηψκαηνο κεησζεί θαη θζάζεη λα είλαη ρακειφηεξε απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο 

εμάζθεζεο θαη ηεο ηηκήο Γηθαηψκαηνο (λεθξφ ζεκείν). Η δεκηά απηή πεξηνξίδεηαη κφλν 

απφ ην γεγνλφο φηη ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ δελ κπνξεί λα γίλεη ρακειφηεξε ηνπ 

κεδελφο. 

 

 
 

Γηάγξακκα 7.  Θέζε πψιεζεο Γηθαηψκαηνο πψιεζεο ζηελ ιήμε 
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1.2.2  Πνηνί επελδύνπλ θαη γηαηί 

ρεδφλ θάζε επελδπηήο, ηδηψηεο ή ζεζκηθφο, κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά γηα ιφγνπο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ή σο ζπλαιιαζζφκελνο.  

Οη ηδηψηεο επελδπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα Παξάγσγα επεηδή απνηεινχλ ελαιιαθηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα θέξδνο, αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο πνπ νη κεηνρέο έρνπλ πησηηθή ηάζε. 

Έλαο επελδπηήο αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηε ζηάζε 

ηνπ απέλαληη ζηνλ θίλδπλν αιιά θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηηο κεηνρέο 

πνπ θαηέρεη, κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ Αγνξά Παξαγψγσλ γηα  ιφγνπο αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ ή ζαλ θεξδνζθφπνο.  

Οη ζεζκηθνί επελδπηέο, φπσο νη δηαρεηξηζηέο ραξηνθπιαθίσλ θαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηα Παξάγσγα γηα λα επηηχρνπλ επηπιένλ απνδφζεηο ή 

“θιείδσκα” ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο κέζσ αληηζηάζκηζεο. Γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ραξηνθπιαθίσλ ηα παξάγσγα είλαη ην πιένλ επέιηθην κέζν γηα ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Με βάζε ηνλ αξηζκφ ζπκβνιαίσλ πνπ πσινχλ ή αγνξάδνπλ, 

κεηψλνπλ ή απμάλνπλ ηελ έθζεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο ζηηο κεηαβνιέο ηηκψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ επθαηξίεο γηα θέξδε, ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο 

γηα ηελ αγνξά, ρσξίο λα απαηηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ή ξεπζηνπνηήζεηο ζην 

ραξηνθπιάθην ηνπο.  

Σα παξάγσγα πξντφληα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο γηα ηξεηο θχξηνπο 

ζθνπνχο: 

α) Αληηζηάζκηζε θηλδύλνπ (Hedging), γηα ηε κείσζε δειαδή ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ κία ζέζε ζηελ ππνθείκελε αγνξά. Απηφ εμαζθαιίδεηαη κε ηε ιήςε 

θαηάιιειεο ζέζεο ζε παξάγσγν πξντφλ, ε νπνία δεκηνπξγεί αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ 

απηά ηεο ππνθείκελεο αμίαο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη, σο θαη λα εμαιείθεηαη, ν 

θίλδπλνο δεκηάο γηα ηνλ επελδπηή, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε αγνξά θηλεζεί αλνδηθά ή 

πησηηθά. Έηζη, νη επελδπηέο δελ είλαη αλαγθαζκέλνη λα ξεπζηνπνηήζνπλ ην 

ραξηνθπιάθηφ ηνπο, αιιά κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο έρνληαο 

πξνεγνπκέλσο “αζθαιίζεη” ηηο απνδφζεηο ηνπο, αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο αβεβαηφηεηαο 

γηα ηελ πνξεία ηεο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζέζε ζε έλα ραξηνθπιάθην ζε ειιεληθέο 
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κεηνρέο κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί έλαληη βξαρππξφζεζκσλ ή καθξνπξφζεζκσλ 

κεηαβνιψλ κε ηε ρξήζε ΜΔ ζην δείθηε FTSE/ASE 20. 

β) Κεξδνζθνπία (Speculator), δειαδή ε ρξήζε ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ σο εξγαιεία 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα ιάβνπλ ζέζε ζηελ αγνξά, κεηαθξάδνληαο ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ζε βξαρπρξφληεο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Η 

ρξήζε ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ γηα θεξδνζθνπία απεπζχλεηαη ζε επελδπηέο πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπλ απμεκέλν θίλδπλν ψζηε λα επηηχρνπλ απμεκέλεο απνδφζεηο. 

Έλαο επελδπηήο πνπ πξνβιέπεη κία άλνδν ή πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε, ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε ή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηηκψλ δηαθνξεηηθψλ 

πξντφλησλ, γηα παξάδεηγκα, κεηαμχ ελφο δείθηε θαη κηαο κεηνρήο, κπνξεί λα επελδχζεη 

ζηελ πξνζδνθία ηνπ κέζσ ηεο θαηάιιειεο απιήο ή ζχλζεηεο ζέζεο ζε παξάγσγα 

πξντφληα. 

γ) Δμηζνξξνπεηηθή θεξδνζθνπία (Arbitrage), δειαδή ε εθκεηάιιεπζε θαη δηφξζσζε 

ζηηγκηαίσλ αληζνξξνπηψλ κεηαμχ ηεο ππνθείκελεο αγνξάο θαη ηεο αγνξάο παξαγψγσλ 

πνπ πξνζθέξνπλ θέξδε ρσξίο θίλδπλν. Οη εμηζνξξνπεηηθνχ θεξδνζθφπνη επηδηψθνπλ λα 

θεξδίζνπλ απφ ηηο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο νη νπνίεο έρνπλ ηεζεί γηα ην ίδην αγαζφ ζηηο δπν 

αγνξέο, ζηελ αγνξά παξαγψγσλ θαη ζηελ ηξέρνπζα αγνξά. Οη δηαθνξέο ησλ ηηκψλ ζηελ 

ηξέρνπζα αγνξά θαη ζηελ αγνξά παξαγψγσλ πξέπεη λα βξίζθνληαη κεηαμχ 

ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ. Αλ νη ηηκέο ζηηο δπν αγνξέο απνθιίλνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο, ηφηε νη 

arbitrageurs παίξλνπλ αληίζεηεο ζέζεηο ηαπηφρξνλα ζηηο δπν αγνξέο γηα λα θεξδίζνπλ απφ 

απηή ηελ απφθιηζε. Απηέο νη ηνπνζεηήζεηο βνεζνχλ λα επαλέιζεη ε ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ δπν αγνξψλ. Σν θαζαξφ, pure arbitrage, απαηηεί γξήγνξεο θηλήζεηο θαη θαηά 

ζπλέπεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ζπλαιιαζζφκελνπο νη νπνίνη έρνπλ άκεζε πξφζβαζε 

ζην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα κέιε ηεο Αγνξάο Παξαγψγσλ πνπ 

θάλνπλ πξάμεηο γηα ίδην ινγαξηαζκφ.   

Απηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζπκβφιαηα θαη σο εθ ηνχηνπ νη παξάγσγνη 

ηίηινη πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο γεληθέο θαηεγνξίεο 

παξαγψγσλ: ηα Πξνζεζκηαθά πκβφιαηα, πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο, 

Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο θαη Αληαιιαγέο. 
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1.4. Η αλάπηπμε ηεο Αγνξάο Παξαγώγσλ  

Σα αλά ηνλ θφζκν ρξεκαηηζηήξηα Παξαγψγσλ επηδηψθνπλ κηα δηαρείξηζε ε νπνία λα 

απνβαίλεη πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπο. Οη επαγγεικαηίεο δηαρεηξηζηέο, επηδηψθνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

απαληαρνχ επελδπηψλ θαη λα απμεζεί ην κέγεζνο ηεο αγνξάο. Έηζη δηακνξθψλνπλ ηα 

ππάξρνληα ζπκβφιαηα ψζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεγέζνπο, ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ηξφπνπ 

θαη ηφπνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ πξνσζήζεθε ε αλάπηπμε θαη ε εηζαγσγή 

λέσλ πξντφλησλ θαη ζπκβνιαίσλ, έρνπλ εγθαηαζηαζεί λέεο ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα 

ζπλαιιαγψλ, κε ζθνπφ ηελ επθνιφηεξε θαη  γξεγνξφηεξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

ηηο κέξεο καο , κε ηελ ρξήζε ππνινγηζηή, ειάρηζηεο γλψζεηο θαη αξθεηφ ρξφλν έρεη 

θαλείο ηελ δπλαηφηεηα λα επελδχζεη ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξντφληα ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Όινη κπνξνχλ λα επελδχζνπλ, ιίγνη φκσο κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ. 

Απφ κεηνρέο θαη παξάγσγα κέρξη θαθέ, πεηξέιαην θαη ρξπζφ. Σα ζχγρξνλα επελδπηηθά 

εξγαιεία δίλνπλ ζήκεξα ζηνλ απιφ επελδπηή πξφζβαζε ζε πξντφληα κε εμσηηθέο 

νλνκαζίεο, πςειφ θίλδπλν θαη θάπνηεο θνξέο πςειφηαηα θέξδε.  

ήκεξα έλαο ηδηψηεο επελδπηήο κε έλα κηθξφ γηα ηελ επελδπηηθή θιίκαθα θεθάιαην, κε 

έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή αθφκε θαη απφ ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, κέζσ κηαο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζπλαιιαγψλ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αγνξαπσιεζίεο ζε 

πάλσ απφ 12.000 κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 25 ρξεκαηηζηήξηα, ζε 10.000 

ζπκβφιαηα κεηνρψλ επί ηεο δηαθνξάο ησλ ηηκψλ, εκπνξεπκάησλ, αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

κεηάιισλ, λνκηζκάησλ, αιιά θαη ζε πκβφιαηα Μειινληηθήο εθπιήξσζεο ζε πεηξέιαην, 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα θαη ηφζα άιια, απφ ην ηθάγν κέρξη ηελ ηγθαπνχξε θαη θπζηθά 

ηελ Αζήλα. Λίγα ρξφληα πξηλ, φια απηά δελ ήηαλ δηαζέζηκα νχηε ζε ζεζκηθά 

ραξηνθπιάθηα αιιά νχηε θαη ζηνπο εθαηνκκπξηνχρνπο πειάηεο ησλ πνιπηειψλ private 

banks. Πξφζβαζε είραλ κφλν ηα πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο ζεζκηθά ραξηνθπιάθηα θαη νη 

δηαπξαγκαηεπηέο ησλ κεγάισλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ. Με ηηο παλίζρπξεο πιαηθφξκεο 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, κπνξεί πιένλ ν 

θαζέλαο λα εθκεηαιιεπηεί φρη κφλν ηνπο αλνδηθνχο αιιά θαη ηνπο θαζνδηθνχο θχθινπο 
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ησλ αγνξψλ, πνπιψληαο ή αγνξάδνληαο  παξάγσγα, δηθαηψκαηα θαη άιια πςεινχ 

θηλδχλνπ πξντφληα.  

Μεγάιν δέιεαξ γηα ηνπο επελδπηέο, ή αθφκα θαιχηεξα γηα ηελ εηδηθή εθείλε θαηεγνξία 

ησλ επελδπηψλ πνπ έιθνληαη απφ ηνλ θίλδπλν, είλαη φηη νη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο 

πξνζθέξνπλ θαηά θχξην ιφγν πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζηελ κφριεπζε, δειαδή ηελ 

κεγέζπλζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  Έηζη κε έλα κηθξφ ζρεηηθά θεθάιαην 10.000 επξψ, 

κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ηελ ηζνηηκία επξψ δνιαξίνπ αλνίγνληαο ζέζεηο 

500.000 επξψ. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο αλ ε πξφβιεςε ηνπ επελδπηή γηα άλνδν 

επαιεζεπηεί θαη ην επξψ εληζρπζεί έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαηά 1%, ην θέξδνο ηνπ ζα είλαη 

500.000*1%  = 5.000 επξψ. Έηζη κπνξεί λα επηηεπρηεί θέξδνο επί ηνπ θεθαιαίνπ 50% 

κέζσ κηαο κηθξήο κεηαβνιήο θαηά 1% ηνπ επξψ. Όκσο, φπσο πνιιαπιάζηα είλαη ηα 

θέξδε, πνιιαπιάζηεο είλαη θαη νη δεκηέο εάλ ε αγνξά θηλεζεί αληίζεηα ζηελ πξφβιεςε. 

Σν ίδην γξήγνξα κπνξεί ν επελδπηήο λα ράζεη 5.000 επξψ, εάλ ην επξψ πέζεη θαη απηφο 

έρεη πξνβιέςεη άλνδν. Καη απηφ ην ηέινο, πνιιέο θνξέο, είλαη θαηαζηξνθηθφ, φρη κφλν 

γηα ηνπο αδαείο αιιά θαη γηα ηνπο εηδήκνλεο.  

Ο Βξεηαλφο John Maynard Keynes, απνηειεί ζπάληα πεξίπησζε πνιπηάιαληνπ 

αλζξψπνπ θαη θαζψο ιέγεηαη ζπγθέληξσλε ηαιέληα πνπ έμη άλζξσπνη ζα ήηαλ 

επραξηζηεκέλνη λα κνηξάδνληαλ. Ήηαλ νηθνλνκνιφγνο, καζεκαηηθφο, θαζεγεηήο 

παλεπηζηεκίνπ, ζπγγξαθέαο θαη αλψηαηνο θξαηηθφο ππάιιεινο θαη ην πιένλ 

παξαγθσληζκέλν ήηαλ ην δεηλφ ζπλαιιαθηηθφ ηνπ ηαιέλην. Με έλα κηθξφ θεθάιαην 

ιίγσλ ρηιηάδσλ ιηξψλ άξρηζε λα επελδχεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Γξήγνξα ηα έραζε φια. 

Καηάθεξε λα πάξεη δάλεην θαη φρη κφλν αλέθηεζε ηα ρακέλα, αιιά απέθηεζε πεξηνπζία 

χςνπο 2 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ο Keynes, φπσο γξάθεη ν ηζηνξηθφο Robert  

Heilbroner, πεξηθξνλνχζε ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Κάπνηε δήισζε φηη, αλ νη 

επελδπηέο είραλ ηελ δχλακε λα αγλνήζνπλ ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζα θέξδηδαλ 

πνιχ κεγάια πνζά. ην κλεκεηψδεο βηβιίν ηνπ “Γεληθή ζεσξεία ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ 

ηφθνπ θαη ηνπ ρξήκαηνο”, ν Keynes ζπγθξίλεη ηελ ηζνξξνπία ζην ρξεκαηηζηήξην κε 

εθείλε ελφο ιατθνχ δηαγσληζκνχ εθεκεξίδαο ηεο επνρήο. Οη δηαγσληδφκελνη έπξεπε λα 

επηιέμνπλ ηα έμη πην φκνξθα πξφζσπα αλάκεζα ζε εθαηφ θσηνγξαθίεο. Σν βξαβείν 

απνλεκφηαλ ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπ νπνίνπ νη επηινγέο πιεζίαδαλ πεξηζζφηεξν ζην 

κέζν φξν ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ σο νκάδαο. Έηζη γηα λα θεξδίζεη θαλείο, 
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έπξεπε λα επηιέμεη φρη ηα πξφζσπα πνπ πίζηεπε πσο ήηαλ νκνξθφηεξα, αιιά εθείλα πνπ 

πίζηεπε πσο νη άιινη είλαη πηζαλφ λα ζεσξνχλ νκνξθφηεξα. Έηζη θαη ζην ρξεκαηηζηήξην, 

γηα λα κεγηζηνπνηήζεη θαλείο ηα θέξδε ηνπ, πξέπεη λα επηιέμεη φρη ηηο αληηθεηκεληθά 

θαιχηεξεο κεηνρέο, αιιά εθείλεο πνπ ε κεγάιε κάδα ησλ επελδπηψλ, ε ηάζε ζεσξεί πσο 

είλαη νη θαιχηεξεο. Σν δήηεκα, ηζρπξηδφηαλ ν Keynes, είλαη “λα δηαβάδεηο, λα αηζζάλεζαη 

ηη πηζηεχνπλ νη πεξηζζφηεξνη, πξνο ηα πνχ θηλείηαη ην επελδπηηθφ θνπάδη, πνηα είλαη ε 

θπξίαξρε ηάζε”.  

“Trent is our friend”, ε ηάζε είλαη ε θίιε καο είλαη ην αγαπεκέλν κφην ηεο πην δχζθνιεο 

θαη απαηηεηηθήο αγνξάο.  

Σν 1919 ν ζεκειησηήο ηεο Μαθξννηθνλνκηθήο, John Maynard Keynes, πξνθάιεζε 

αίζζεζε  κε ην πξνθεηηθφ έξγν ηνπ “Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο εηξήλεο”, 

πξνεηδνπνηψληαο φηη νη ηαπεηλσηηθνί φξνη ηεο πλζήθεο ησλ Βεξζαιιηψλ θηλδχλεπαλ λα 

νδεγήζνπλ ηε Γεξκαλία είηε ζηελ θνκκνπληζηηθή επαλάζηαζε, είηε ζηνλ εζληθηζηηθφ 

ξεβαλζηζκφ.  

“… Η νηθνλνκηθή ζηέξεζε πξνρσξεί θαηά ζηάδηα θαη φζν νη άλζξσπνη ηελ ππνκέλνπλ, ν 

έμσ θφζκνο δελ δίλεη κεγάιε ζεκαζία ... Κάπνηα ζηηγκή, θηάλνπκε επηηέινπο ζην φξην 

ηεο αλζξψπηλεο αληνρήο θαη νη ζχκβνπινη ηεο απειπηζίαο θαη ηεο ηξέιαο μππλνχλ ηνπο 

πάζρνληεο απφ ηνλ ιήζαξγν. Σφηε ν άλζξσπνο αλαηαξάζζεηαη θαη ηα δεζκά ηεο 

ζπλήζεηαο ραιαξψλνπλ. Η δχλακε ησλ ηδεψλ γίλεηαη θπξίαξρε θαη ν άλζξσπνο είλαη 

έηνηκνο λα αθνχζεη θάζε επαγγειία ειπίδαο, απηαπάηεο ή εθδίθεζεο θπθινθνξεί ζηνλ 

αέξα. Καζψο γξάθσ, νη θιφγεο ηνπ κπνιζεβηθηζκνχ θαίλεηαη γηα ηελ ψξα λα ζβήλνπλ, 

ελψ νη ιανί Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαζειψλνληαη ζε έλα επίθνβν 

λαξθνπέδην ... Χζηφζν, ν ρεηκψλαο έξρεηαη. Οη άλζξσπνη δελ ζα έρνπλ ηίπνηα λα 

πεξηκέλνπλ ή λα ειπίδνπλ. Διάρηζηα ζα απνκέλνπλ γηα λα κεηξηάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ή 

γηα λα αλαθνπθίζνπλ ηνπο ιηκνθηνλνχληεο αζηηθνχο πιεζπζκνχο. Αιιά πνηνο κπνξεί λα 

πξνβιέςεη πφζνο πφλνο κπνξεί λα απνξξνθεζεί ή πνηα θαηεχζπλζε ζα αλαδεηήζνπλ 

επηηέινπο, νη άλζξσπνη γηα λα δξαπεηεχζνπλ απφ ηα βάζαλά ηνπο;” 

“Ο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη ε απφηνκε θαζίδεζε ηνπ επίπεδνπ δσήο 

επξσπατθψλ πιεζπζκψλ ζε ζεκείν πνπ λα ζπλεπάγεηαη πξαγκαηηθή πείλα γηα 
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θάπνηνπο… Απηνί νη άλζξσπνη δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα πεζάλνπλ ζησπειά. Γηαηί ε 

πείλα, ελψ θέξλεη ζε θάπνηνπο ιήζαξγν θαη θαηάζιηςε, σζεί άιινπο ζηελ πζηεξία θαη 

ηελ απειπηζκέλε καλία.” 

“Αληηθξίδνπκε ζηελ Δπξψπε ην ζέακα κηαο εθπιεθηηθήο αδπλακίαο ηεο κεγάιεο 

θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο, πνπ αλαδχζεθε απφ ηνπο βηνκεραληθνχο ζξηάκβνπο ηνπ 19νπ 

αηψλα θαη κέρξη πξφηηλνο θάληαδε παληνδχλακε ... Υζεο, νη θαπηηαιηζηέο πίζηεπαλ ζηνλ 

εαπηφ ηνπο. Σψξα ηξέκνπλ κπξνζηά ζε θάζε πξνζβνιή.” 

Πφζν επίθαηξεο αθνχγνληαη ζήκεξα απηέο νη δειψζεηο 93 ρξφληα κεηά; Ο θαζέλαο κα 

κπνξεί λα βγάιεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ζχηεο θαη ηα ζχκαηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ, αθήξπθηνπ νηθνλνκηθνχ πνιέκνπ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. 

Η ζεκεξηλή παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ππεξβαίλεη απηή ηνπ θξαρ ηνπ 1929, ζχκθσλα 

κε ηνπο νηθνλνκνιφγνπο. Η πηψζε ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο, ηδίσο ηεο βηνκεραληθήο, 

ππεξβαίλεη ήδε ηελ αληίζηνηρε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηνπ 1930. 

 Παιαηφηεξα, φηαλ κηα ρψξα επηζπκνχζε λα θαηαθηήζεη θάπνηα άιιε, έπαηξλε ηα φπια 

θαη εηζέβαιιε. Απηή ήηαλ ε ζπλήζεο ηαθηηθή ζηνπο πνιέκνπο κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ. 

ηηο κέξεο καο φκσο ηα πξάγκαηα άιιαμαλ. Με νηθνλνκηθά εξγαιεία, νη ρψξεο 

ππνρξεψλνληαη θαη νδεγνχληαη ζε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. 

Η Διιάδα βηψλεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θξίζεηο ζηελ Ιζηνξία ηεο. Ο πφιεκνο 

ραξαθηεξίδεηαη νηθνλνκηθφο θαη δπζηπρψο απηή ηε θνξά δελ επεκεξνχλ νχηε νη αξηζκνί, 

νχηε νη άλζξσπνη. 
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2
Ο
 Κεθάιαην  

 

2.1  Δπελδπηηθνί  θίλδπλνη 

 

Η χπαξμε Παξαγψγσλ πξντφλησλ θαη ε εμάπισζε ηνπο ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο αγνξέο 

ήηαλ απνηέιεζκα πνιιψλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ γεγνλφησλ. Η δηάρπζε ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, αιιά θαη ησλ εζληθψλ ζπγθξνχζεσλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν, νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ησλ ιαψλ αιιά θαη ηελ ηαρεία 

ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θφζκν καο. Η παγθνζκηφηεηα πνπ έρεη 

απνθηήζεη ε ζπκβίσζε ηνπ αλζξψπνπ ζηα δηάθνξα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο ζε κεγάιν 

βαζκφ είλαη ζπλψλπκε ησλ νηθνλνκηθψλ εμαξηήζεσλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα θξάηε. 

Απηή αθξηβψο ε ζπλερήο εμάξηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κηαο επηρείξεζεο 

απφ ηηο εμσγελείο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηελ δηεζλή ζθελή, έρεη πξνζζέζεη έλαλ 

επηπιένλ ζνβαξφ παξάγνληα αζηάζεηαο θαη θηλδχλνπ.  

Σηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο ε εμάξηεζε απφ ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο 

ηζρπξνπνηήζεθε ρσξίο ε φπνηα βειηίσζε δηαρείξηζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

λα αληηζηαζκίζεη ηηο φπνηεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο απηνί επηθέξνπλ. Σν απνηέιεζκα απηήο 

ηεο εμέιημεο ήηαλ ε θαζνιηθή αχμεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζε φιν ην θάζκα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

χκθσλα κε πνιινχο ζπγγξαθείο πάλσ ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ν θίλδπλνο είλαη κηα 

έλλνηα πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο αβεβαηφηεηαο. Η έλλνηα, πάιη, ηεο 

αβεβαηφηεηαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο  ή ηεο 

αζηάζεηαο. Οη έλλνηεο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γεγνλφο φηη φιεο νη νηθνλνκηθέο 

πξάμεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηαβιεηφηεηα ή αζηάζεηα φζν αθνξά ηηο πηζαλέο ηνπο 

ηηκέο ή ηηο πηζαλέο ηνπο κειινληηθέο ηνπο εμειίμεηο.  

Κίλδπλνο είλαη ε θαηάζηαζε φπνπ δελ κπνξεί θαλείο λα γλσξίδεη κε βεβαηφηεηα ην 

απνηέιεζκα κηαο ελέξγεηαο αιιά κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηα ελδερφκελα απνηειέζκαηα 

θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα απηά λα ζπκβνχλ. Έηζη, κε ην ζηξίςηκν ελφο θέξκαηνο, γηα 
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παξάδεηγκα,  δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ εάλ ζα θαηαιήμεη ζε 

θνξψλα ή γξάκκαηα. Όκσο γλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ κφλν απηά ηα δπν ελαιιαθηηθά 

απνηειέζκαηα θαη κάιηζηα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ κε ίζε πηζαλφηεηα 50%. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

2.1.1 Τα είδε ηωλ επελδπηηθώλ θηλδύλωλ  

Οη θίλδπλνη είλαη ζχκθπηνη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθχπηνπλ δε απφ πεξηζηάζεηο πνπ δελ κπνξεί 

θαλείο λα πξνβιέςεη ή λα απνθιείζεη. πλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη, ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ εθδνηψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο, ζπληζηνχλ 

δε παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα κεγέζε, ε κεηαβνιή 

ησλ νπνίσλ επηδξά ζηελ αμία κηαο επέλδπζεο.  

Γηεζλείο νξγαληζκνί, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη πνιινί άιινη θνξείο θαηαβάιινπλ 

ζεκαληηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζσξάθηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ αγνξψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ επέιεπζε ηέηνησλ 

θηλδχλσλ. Πιελ φκσο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο απηέο, δελ κπνξνχλ λα απνιχζνπλ πιήξσο 

ηνλ θίλδπλν, ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη ηφζν γεληθφ, φζν θαη εηδηθφ ραξαθηήξα. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη επελδπηηθνί θίλδπλνη αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

1. Κίλδπλνο αγνξάο (Market Risk): Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ελφο πξντφληνο ζηηο δηεζλείο ή ζηηο ηνπηθέο 

αγνξέο. Απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζπρλέο κνξθέο επελδπηηθνχ θηλδχλνπ θαη κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε κηα κεγάιε ζεηξά παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ απφηνκεο κεηαζηξνθέο ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ελφο πξντφληνο θαη θαηά ζπλέπεηα απφηνκεο κεηαβνιέο ζηηο 

ηηκέο πψιεζεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα κηα θπζηθή θαηαζηξνθή ή έλα αηχρεκα ζε κηα 

εμέδξα άληιεζεο πεηξειαίνπ ζηελ Βφξεηα ζάιαζζα κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα 

ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ.   
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2. Πηζηωηηθόο θίλδπλνο (Credit Risk): Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο 

ηηο ζπλαιιαγέο πνπ εκπεξηέρνπλ κειινληηθέο πιεξσκέο θαη αθνξά ην ελδερφκελν 

αζέηεζεο κηαο πξνζπκθσλεκέλεο ζπκθσλίαο ή ζπλαιιαγήο. Ο θίλδπλνο ηεο κε 

πιεξσκήο κηαο ζπλαιιαγήο ζπλαληάηαη επξέσο ζηηο εκέξεο καο, εηδηθά ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδεη έληνλα θαηλφκελα δηαγξαθήο κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Η αζέηεζε κηαο ζπκθσλίαο ππφ ηελ άξλεζε πιεξσκήο 

επεξεάδεη δπζκελψο ηηο ηακεηαθέο ξνέο κηαο επέλδπζεο αιιά θαη ζπλήζσο ππνρξεψλεη 

ηελ κεξηθή δηαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο ηελ κείσζε ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο κηαο επέλδπζεο. 

 

4. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (Liquidity Risk): ηελ νηθνλνκηθή νξνινγία ξεπζηφηεηα 

νλνκάδεηαη ε άκεζε δηαζεζηκφηεηα ρξήκαηνο απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα. Ο θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο αθνξά ηελ αδπλακία ξεπζηνπνίεζεο κηαο επέλδπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο ξεπζηφηεηαο. Η έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ελφο νηθνλνκηθνχ 

νξγαληζκνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη σο απνηέιεζκα ηελ αζέηεζε θάπνησλ ζπκθσληψλ 

πιεξσκήο. Όηαλ νη ξήηξεο αζέηεζεο είλαη πνιχ απζηεξέο, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ αθφκα θαη ζηελ θαηαζηξνθή. πλεπψο 

κηα θεξδνθφξα επέλδπζε δελ πξέπεη λα είλαη κφλν αζθαιήο θαη θεξδνθφξα, αιιά θαη λα 

είλαη εχθνια ξεπζηνπνηήζηκε. Δχθνια ξεπζηνπνηήζηκεο είλαη ηδηαίηεξα νη επελδχζεηο ζε 

αυινπο δηαπξαγκαηεχζηκνπο ηίηινπο, φπσο νκφινγα, κεηνρέο, λνκίζκαηα, πνιχηηκα 

κέηαιια, παξάγσγα πξντφληα, κε ηελ εμαίξεζε αμηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα 

ρακειή εκπνξεπζηκφηεηα, φπσο νη πεξηθεξεηαθέο κεηνρέο κηαο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αγνξάο. 

 

5. Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ (Interest Rate Risk): Σν χςνο ηνπ επηηνθίνπ κηαο νηθνλνκίαο 

δηακνξθψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή ηεο ηξάπεδα (ΔΚΣ ζηελ επξσδψλε) θαη απνηειεί ην πην 

ζεκαληηθφ κέηξν ζχγθξηζεο θάζε επέλδπζεο. Όηαλ ηα επηηφθηα αλεβαίλνπλ νη επελδχζεηο 

γίλνληαη ιηγφηεξν ειθπζηηθέο θαζψο απμάλεηαη απηφ πνπ νλνκάδεηαη ελαιιαθηηθφ θφζηνο 

επέλδπζεο. Έλαο επελδπηήο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κηα κεγάιε θαη ζίγνπξε απφδνζε ζε 

έλαλ απνηακηεπηηθφ ινγαξηαζκφ άξα αλαβάιεη άιιεο ελαιιαθηηθέο επελδπηηθέο 
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απνθάζεηο. Όηαλ ηα επηηφθηα κηαο νηθνλνκίαο αλεβαίλνπλ ε αμία ησλ επελδχζεσλ ζε 

απηή ηελ νηθνλνκία ππνρσξνχλ. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ αθνξά ηελ κείσζε ηεο αμίαο κηαο 

επέλδπζεο ζην κέιινλ εμαηηίαο κηαο ελδερφκελεο αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ. 

 

6. Χξεκαηννηθνλνκηθόο Κίλδπλνο (Financial Risk): Πεξηνξηζκφο δαλεηαθψλ 

αλνηγκάησλ, κεηαηξνπή βξαρππξφζεζκνπ ζε καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ, ρξήζε δαλείσλ.  

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε κηαο επέλδπζεο κε φπσο δαλεηαθά θεθάιαηα. Η αχμεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ κηαο επηρείξεζεο γηα παξάδεηγκα απμάλεη ηνλ θίλδπλν λα κελ κπνξεί λα 

απνπιεξψζεη ζην κέιινλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Όζν αθνξά ηελ Διιάδα, ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη εμαηξεηηθά απμεκέλνο ζηηο εκέξεο καο γηα αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο. 

 

7. Κίλδπλνο Πιεζωξηζκνύ (Inflation Risk ή Purchasing Power Risk): Όηαλ ν 

πιεζσξηζκφο ζε κηα νηθνλνκία απμάλεη ζεκαίλεη πσο νη ηηκέο εθηνμεχνληαη θαη ζπλεπψο 

ε αγνξαζηηθή δχλακε ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ κεηψλεηαη. Ο πιεζσξηζκφο 

ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο ζπγθεθαιπκκέλνο θφξνο. Καηά εηξσληθφ ηξφπν, νη 

ζεσξνχκελεο σο αζθαιείο επελδχζεηο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, φπσο νη ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο θαη ηα θξαηηθά νκφινγα είλαη πην επηξξεπείο ζηελ θζνξά ηνπ θηλδχλνπ ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. Αληίζεηα, επηζθαιείο επελδχζεηο, φπσο νη κεηνρέο θαη ηα κεηνρηθά 

ακνηβαία θεθάιαηα, είλαη πηζαλφηεξν ζε κεζνπξφζεζκε βάζε λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή αμία ηνπο. 

  

8. Σπλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο (Exchange Rate Risk): Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

είλαη ν θίλδπλνο απψιεηαο κέξνπο ηεο αμίαο κηαο επέλδπζεο εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πνπ ππφθεηηαη ε επέλδπζε. Γηα παξάδεηγκα εάλ θάπνηνο 

επελδπηήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ δψλε ηνπ επξψ επελδχζεη αγνξάδνληαο έλα εηαηξηθφ 

νκφινγν ζηηο Η.Π.Α., αλ ην δνιάξην ππνρσξήζεη 10% ζε ζρέζε κε ην επξψ απηνκάησο ε 

αμία ηνπ εηαηξηθνχ νκνιφγνπ ζα απνιέζεη ην 10% ηεο αμίαο ηεο. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο είλαη έληνλνο γηα ηηο εκπνξηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εηζαγσγείο ή 

εμαγσγείο ζε κηα νηθνλνκία. 
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9. Πνιηηηθόο Κίλδπλνο (Political Risk ή Country Risk): Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο 

εκπεξηέρεη απφηνκεο κεηαβνιέο θπξίσο λνκνζεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ άκεζα ή έκκεζα κηα επέλδπζε. Γηα παξάδεηγκα ε θπβέξλεζε κηαο ρψξαο 

εηζαγάγεη λνκνζεζία πνπ απαγνξεχεη ηελ εηζαγσγή ελφο πξντφληνο απφ ην εμσηεξηθφ ή 

απειεπζεξψλεη κηα αγνξά απφ ηα θξαηηθά εκπφδηα εηζφδνπ. Χο αθξαίν παξάδεηγκα 

πνιηηηθνχ θηλδχλνπ αλαθέξεηαη ην ελδερφκελν πνιέκνπ ή αθφκα θαη εηζαγσγή 

λνκνζεζηψλ γηα θξαηηθνπνηήζεηο εηαηξεηψλ φπσο έγηλαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίαο ζε 

ρψξεο φπσο ε Κνχβα, ην Ιξάλ θαη ε Βελεδνπέια. Καηά θαλφλα νη Γπηηθέο Οηθνλνκίεο 

εκπεξηέρνπλ κηθξφηεξν πνιηηηθφ ξίζθν απφ φηη νη νηθνλνκίεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

ηεο Αζίαο, ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο θαη εηδηθά ηεο Αθξηθήο πνπ είλαη παξαδνζηαθά πην 

αζηαζείο.  

  

10. Σπζηεκηθόο Κίλδπλνο (Systemic Risk): Ο ζπζηεκηθφο θίλδπλνο αθνξά ηνλ θίλδπλν 

θαηάξξεπζεο ελφο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλαθέξεηαη ζε θάζε νηθνλνκία μερσξηζηά 

αιιά θαζψο νη αγνξέο είλαη πιένλ πιήξσο παγθνζκηνπνηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ σο 

ζπγθνηλσλνχληα δνρεία είλαη πνιχ εχθνιν ε θαηάξξεπζε κηαο ρψξαο λα εμαπισζεί 

ηάρηζηα ζε φινλ ηνλ θφζκν. Ο ζπζηεκηθφο θίλδπλνο είλαη αξθεηά δχζθνιν λα 

επαιεζεπζεί, φηαλ φκσο επαιεζεχεηαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ είλαη ζπλήζσο 

θαηαζηξνθηθά θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αθφκα ζηελ απψιεηα φινπ ηνπ αξρηθνχ 

θεθαιαίνπ ελφο επελδπηή. 
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2.1.2 Κίλδπλνη Παξαγώγωλ  

Σα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα παξνπζηάδνπλ θηλδχλνπο δηαθνξεηηθήο ζεκαζίαο 

αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη δε ζπλαιιαγέο κε απηά 

πεξηέρνπλ απμεκέλνπο θηλδχλνπο κεηψζεσο ή απψιεηαο ηνπ αξρηθψο επελδπκέλνπ 

θεθαιαίνπ ή θαη πνιιαπιάζην απηνχ.  

Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, πιένλ φισλ ησλ γεληθψλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ, είλαη:  

 

 

α. Κίλδπλνη ζπλδεδεκέλνη κε ην επελδπηηθό πξνϊόλ (Product risk)  

 

 Σπκβόιαηα κειινληηθήο εθπιήξωζεο - Πξνζεζκηαθά ζπκβόιαηα: Μόριεπζε  

 

Οη ζπλαιιαγέο ζε πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο ελέρνπλ πςειφ βαζκφ 

θηλδχλνπ, απφξξνηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κφριεπζεο. To ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο δειαδή 

είλαη φηη κε απηά επηρεηξείηαη φπσο, κε ηελ επέλδπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ, 

επηηεπρζνχλ απνηειέζκαηα ηα νπνία, ζηελ αγνξά αμηψλ, ζα επηηπγράλνληαλ κε 

πνιιαπιάζηα πνζά. Γεδνκέλνπ δειαδή ηνπ φηη ην πνζφ ηνπ πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο πνπ 

απαηηείηαη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ επελδπηή γηα λα ζπκκεηάζρεη απηφο ζε πκβφιαην 

Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο αλνίγνληαο κία ζέζε είλαη κηθξφ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή 

αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ, κία κηθξή ζε κέγεζνο κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζα έρεη 

κία αλαινγηθά πνιχ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην θεθάιαην πνπ έρεη επελδπζεί ππφ κνξθή 

αζθαιείαο ή ζα απαηηεζεί λα επελδπζεί θαη άιιν θεθάιαην γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο. 

Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε δπζκελνχο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ ν επελδπηήο 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πξφζζεην πνζφ, πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ εκεξήζην 

δηαθαλνληζκφ, γηα λα ζπκπιεξψζεη ην απαηηνχκελν πεξηζψξην αζθάιηζεο, θαη λα κελ 

θιείζεη ε ζέζε ηνπ θαη επνκέλσο ράζεη φιν ην πνζφ πνπ έρεη επελδπζεί. Πεξαηηέξσ, είλαη 

δπλαηφ λα νξηζζεί απφ ηνλ Κεληξηθφ Αληηζπκβαιιφκελν, φπσο ην ηκήκα Δθθαζάξηζεο 

θαη Γηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ Αγνξά Παξαγψγσλ ηνπ ΥΑ. ΔΣΔΔΠ ή ηνλ 

εθάζηνηε εθθαζαξηζηή ή δηαθαλνληζηή ηεο αγνξάο παξαγψγσλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα, 
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δειαδή πςειφηεξν πεξηζψξην αζθάιηζεο σο πξνυπφζεζε γηα λα δηαηεξνχληαη αλνηθηέο 

ζέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ν επελδπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην επηπιένλ πνζφ 

γηα λα κελ θιείζεη ε ζέζε ηνπ θαη ράζεη φιν ην επελδπφκελν πνζφ. Δάλ ν επελδπηήο δελ 

εθπιεξψζεη εκπξνζέζκσο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, θιείλεη ε ζέζε ηνπ θαη επζχλεηαη γηα 

ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

έρεη δηελεξγήζεη επί ησλ παξαγψγσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ράζεη φρη κφλνλ ην 

πνζφ πνπ επελδχζεθε θαη έηζη λα ράζεη θαη ηελ πξνζδνθία ηνπ θέξδνπο, αλ ζην κέιινλ 

αληηζηξαθνχλ ηα πξάγκαηα ζηελ αγνξά θαη ζην ηέινο ηνπ ζπκβνιαίνπ κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο ε ζέζε πνπ έρεη πάξεη είλαη θεξδνθφξα γηα απηφλ, αιιά θαη είλαη πηζαλφ λα 

ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη θαη επηπιένλ πνζά γηα λα θαιχςεη ηε δεκία ηνπ.  

 

 Γηθαηώκαηα πξναηξέζεωο: Γηαθνξνπνίεζε θηλδύλωλ  

 

Οη ζπλαιιαγέο ζε Γηθαηψκαηα Πξναηξέζεσο ελέρνπλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ, ν νπνίνο 

είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπλάξηεζε ηνπ είδνπο ησλ Γηθαησκάησλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο νξηζκέλεο ζέζεο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη φρη κφλνλ φια ηα ηέιε θαη 

νη πξνκήζεηεο πνπ βαξχλνπλ ηηο ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο, αιιά θαη ην ηίκεκα ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ πσιεηή.  

Ο αγνξαζηήο ηνπ Γηθαηψκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ην Γηθαίσκα ή λα ην 

αθήζεη λα εθπλεχζεη. ε πεξίπησζε πνπ ηα Γηθαηψκαηα Πξναηξέζεσο αζθεζνχλ, 

εθθαζαξίδνληαη είηε ρξεκαηηθά είηε κε ηελ θπζηθή παξάδνζε θαη παξαιαβή  ηεο 

ππνθείκελεο αμίαο ησλ Γηθαησκάησλ. Δάλ ε ππνθείκελε αμία είλαη πκβφιαην 

Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο, ν αγνξαζηήο ζα απνθηήζεη, αλ αζθήζεη ην δηθαίσκα, ζέζε ζε 

πκβφιαην Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο κε φιεο ηηο ζπλαθφινπζεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ 

θαηαβνιή ή ζπκπιήξσζε ηνπ πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο θαη ηνλ εκεξήζην ή ηειηθφ 

δηαθαλνληζκφ ηεο ζέζεο απηήο. ε πεξίπησζε εθπλνήο ηνπ Γηθαηψκαηνο πξναίξεζεο 

ρσξίο απηφ λα αζθεζεί, ν επελδπηήο πθίζηαηαη ηελ νιηθή απψιεηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 

επελδχζεθε, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην ηίκεκα ηνπ Γηθαηψκαηνο θαζψο θαη φια ηα 

ηέιε θαη ηηο πξνκήζεηεο.  

Ο πσιεηήο Γηθαηψκαηνο πξναηξέζεσο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πνιχ κεγαιχηεξν θίλδπλν 

απφ ηνλ αγνξαζηή. Δλψ ην ηίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ πσιεηή ηνπ Γηθαηψκαηνο 
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είλαη νξηζκέλν, ην κέγεζνο ηεο δεκίαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ν πσιεηήο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξν απηνχ ηνπ πνζνχ. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε δπζκελνχο κεηαβνιήο ηεο αμίαο 

ηνπ Γηθαηψκαηνο ν πσιεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ην απαηηνχκελν πεξηζψξην 

αζθάιηζεο.  

Πεξαηηέξσ, ν πσιεηήο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηνλ θίλδπλν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απφ 

ηνλ αγνξαζηή. Ο θίλδπλνο δεκίαο ηνπ πσιεηή δηθαηψκαηνο κπνξεί λα είλαη απεξηφξηζηνο, 

αλ δελ έρεη δηελεξγήζεη πξάμεηο γηα ηελ αληηζηάζκηζε θαη θάιπςε ηνπ.  

 

 Short selling (αλνηρηή πώιεζε)  

 

ε πεξίπησζε πψιεζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ ν επελδπηήο δελ δηαζέηεη αιιά 

ππνρξενχηαη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαηά ηελ εκέξα δηαθαλνληζκνχ ηεο ζπλαιιαγήο  

ηνπο ππνθείκελνπο ηίηινπο, ν θίλδπλνο ηνπ επελδπηή είλαη απεξηφξηζηνο. Σνχην κπνξεί, 

λα ζπκβεί ζε πεξίπησζε αλφδνπ ηεο ηηκήο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, νπφηε ν 

επελδπηήο εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν, αθνχ ππνρξενχηαη λα αγνξάζεη ηα ελ ιφγσ 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ νπνηαδήπνηε ηηκή έρεη 

δηακνξθσζεί θαηά ηνλ ρξφλν νθεηιφκελεο παξάδνζεο.  

 

 Χξεκαηνπηζηωηηθέο Σπκβάζεηο επί δηαθνξώλ: Μόριεπζε  

 

Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπκβάζεηο επί δηαθνξψλ ελέρνπλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ ιφγσ 

ηεο κφριεπζεο. To ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ είλαη φηη κε απηέο επηρεηξείηαη 

κέζσ ηεο επέλδπζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ, λα επηηεπρζνχλ απνηειέζκαηα ηα νπνία, 

ζηελ αγνξά αμηψλ, ζα επηηπγράλνληαλ κε πνιιαπιάζηα πνζά. Γεδνκέλνπ φηη ην 

πεξηζψξην αζθάιηζεο πνπ απαηηείηαη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ επελδπηή γηα λα 

ζπκκεηάζρεη απηφο ζε ρξεκαηνπηζησηηθή ζχκβαζε επί δηαθνξψλ είλαη κηθξφ ζε ζρέζε 

κε ηελ ζπλνιηθή αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ, κία κηθξή ζε κέγεζνο κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ζα έρεη κία αλαινγηθά πνιχ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην θεθάιαην πνπ έρεη 

επελδπζεί ππφ κνξθή αζθαιείαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν επελδπηήο κπνξεί λα ράζεη φρη 

κφλν ην πνζφ πνπ επελδχζεθε αιιά θαη φηη κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη θαη 

επηπιένλ πνζά γηα λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ.  
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β. Σπλζήθεο ηεο αγνξάο παξαγώγωλ (market risks)  

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο παξαγψγσλ, φπσο ε χπαξμε ή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο  

θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο απηήο, φπσο νη δηθιείδεο αζθαιείαο ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ε πξνζσξηλή δηαθνπή ζπλεδξηάζεσλ, ε αλαζηνιή δηαπξαγκάηεπζεο 

παξαγψγνπ, ε δηαγξαθή παξαγψγνπ, ελδέρεηαη λα δπζρεξαίλνπλ ή λα θαζηζηνχλ αδχλαηε 

ηελ δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ επί παξαγψγσλ απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν 

απψιεηαο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επελδχζεθε.  

 

γ. Απόθιηζε ηεο αγνξάο παξαγώγωλ από ηελ αγνξά ππνθείκελωλ αμηώλ  

Οη ηηκέο παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ δελ αληηζηνηρνχλ αλαγθαζηηθά ζηηο 

ηηκέο ησλ ππνθεηκέλσλ αμηψλ. Η απφθιηζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο, φπσο ζηε 

δήηεζε ή ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, φπσο ζην φξην ηηκψλ ηεο αγνξάο ησλ παξαγψγσλ ή 

ηεο αγνξάο ησλ ππνθεηκέλσλ αμηψλ.  

 

δ. Κίλδπλνο αηεινύο αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδύλνπ  

Ο θίλδπλνο απηφο ζπληξέρεη φηαλ ν επελδπηήο κε ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζε 

παξάγσγα ζηνρεχεη ζηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ζπλαιιαγέο ζηελ ππνθείκελε 

αμία, ε ζέζε φκσο ζηα παξάγσγα ζπζρεηίδεηαη αηειψο κε ηηο ζέζεηο ζηελ ππνθείκελε 

αμία. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πκβνιαίνπ Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο ζηνλ FTSE 

ν επελδπηήο δελ έρεη ζέζεηο ζε φιεο ηηο κεηνρέο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ FTSE θαη κε ηελ 

αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηφλ.  

 

ε. Γέζκεπζε κεηξεηώλ ή θηλεηώλ αμηώλ  

Η δέζκεπζε κεηξεηψλ ή θηλεηψλ αμηψλ ελδέρεηαη λα ελέρεη πηζησηηθφ θίλδπλν ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ζεκαηνθχιαθαο δελ εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε κφιηο 

απηέο θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο είηε κεηαγελέζηεξα.  

 

ζη. Ννκηθόο θίλδπλνο  

Τπνγξακκίδεηαη φηη ε εθπιήξσζε απαηηήζεσλ θαη ε ηθαλνπνίεζε δηθαησκάησλ ηνπ 

επελδπηή ζε ζπκβάζεηο ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο 
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θαλφλεο δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ ζην χζηεκα Πιεξσκψλ θαη Δθθαζάξηζεο/Γηαθαλνληζκνχ 

πλαιιαγψλ ηεο αγνξάο φπνπ δηελεξγνχληαη νη ζπλαιιαγέο επί Παξαγψγσλ θαη απφ ηνπο 

νπνίνπο θαλφλεο εμαξηψληαη απαηηήζεηο θαη δηθαηψκαηα ηνπ επελδπηή, θπξίσο ζε 

πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο κέινπο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ. Η αιινδαπή λνκνζεζία, 

ηδίσο θξαηψλ πνπ δελ είλαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ δηέπεη ζπλαιιαγέο επί 

παξαγψγσλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηθξφηεξε πξνζηαζία ζηνλ επελδπηή απφ απηήλ πνπ 

πξνζθέξεη ην ειιεληθφ δίθαην θαη ην δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πεξαηηέξσ, ηπρφλ κεηαβνιή θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ ζε αγνξά παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, φπσο είλαη νη πξνυπνζέζεηο 

δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ, νη φξνη θαη δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ε αχμεζε πεξηζσξίνπ αζθαιείαο, είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ επελδπηή. Όια ηα παξαπάλσ είλαη πηζαλφ λα εθζέζνπλ ην επελδπφκελν 

θεθάιαην ηνπ επελδπηή ζε πξφζζεηνπο θηλδχλνπο.  

 

δ. Σπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο (currency risk)  

Tν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπλαιιαγέο ζε Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα απνηηκψκελα ζε ζπλάιιαγκα, αλεμαξηήησο ηνπ αλ απηά απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ εγρψξηα ή ζε αιινδαπή αγνξά, επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο 

ζηηο ηζνηηκίεο, φηαλ ππάξρεη αλάγθε κεηαηξνπήο ηεο αμίαο ηνπ παξαγψγνπ απφ έλα 

λφκηζκα ζε θάπνην άιιν θαη εηδηθφηεξα ζην λφκηζκα ζην νπνίν απνηηκάηαη ε πεξηνπζία 

ηνπ επελδπηή.  

 

ε. Κίλδπλνο θόζηνπο αλεύξεζεο ή θαη αληηθαηάζηαζεο ρξεκαηνπηζηωηηθώλ κέζωλ  

Ο θίλδπλνο απηφο ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ επελδπηή δελ 

είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ν επελδπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίμεη λέα ζέζε ζηελ ηηκή πνπ ζα έρεη 

δηακνξθσζεί ζηελ ζρεηηθή αγνξά, ζηελ νπνία ηηκή ζα πξνζηεζεί πνζφ εμαξηψκελν απφ 

ην ρξφλν πνπ απνκέλεη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ παξαγψγνπ.  
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ζ. Κίλδπλνο εθθαζάξηζεο- δηαθαλνληζκνύ:  

Δπεηδή ηα παξάγσγα πξντφληα ελέρνπλ ζπρλά ηελ ππνρξέσζε αγνξάο θαη πψιεζεο ζε 

νξηζκέλε εκεξνκελία ζην κέιινλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πξέπεη 

λα ιεθζεί ππφςε ν θίλδπλνο ηεο αδπλακίαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ. ηα παξάγσγα πξντφληα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

ζην ΥΑ ηέηνηνο θίλδπλνο είλαη ζρεηηθά κεησκέλνο ιφγσ ηεο χπαξμεο ηεο ΔΣ.Δ..Δ.Π..  

 

 

 

2.2 Γηαρείξηζε επελδπηηθνύ θηλδύλνπ 

 

Η αβεβαηφηεηα, νη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ θαζψο θαη ε κεγάιε πηψζε ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ πνπ επηθξάηεζαλ, εηδηθά κεηά ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ 2001θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν ζηηο κέξεο καο, ζηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα εζηίαζαλ θαη πάιη ηελ 

πξνζνρή ησλ επελδπηψλ ζηελ αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο απφ ηνλ 

θίλδπλν απψιεηαο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Η αλάγθε γηα θαηαλφεζε, κέηξεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ελέρνπλ νη επελδχζεηο ζην ρξεκαηηζηήξην έρεη 

γίλεη πηα επηηαθηηθή.  

ηελ δηεζλή πξαθηηθή δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ ε κέηξεζε θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη  απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ζεζκηθψλ επελδπηψλ. ηελ Διιάδα ε ρξήζε κνληέισλ θηλδχλνπ είλαη 

αθφκε πεξηνξηζκέλε αιιά αλακέλεηαη θαη πξέπεη λα απμεζεί , σο απνηέιεζκα ηεο πίεζεο 

γηα απνηειεζκαηηθή θαη ζσζηή δηαρείξηζε. 

χκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξεία, ε ηηκή ελφο ηίηινπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο 

εηαηξείαο. Οπνηαδήπνηε λέα πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά είηε ηηο πξνζδνθίεο γηα ηα 

κειινληηθά θέξδε ή κεξίζκαηα, είηε ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ 

επηθέξεη κεηαβνιέο θαη επνκέλσο δηαθχκαλζε ζηηο ηηκέο ησλ ηίηισλ.    

Παξαδείγκαηα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνθαινχλ δηαθχκαλζε ζηηο ηηκέο φισλ ησλ κεηνρψλ 

είλαη νη αιιαγέο ζηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, φπσο είλαη νη αιιαγέο ζηα βξαρπρξφληα 

επηηφθηα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, νη κεηαβνιέο ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή φπσο ε 
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πξνζδνθία κεγαιχηεξσλ ειιεηκκάησλ, αιιά θαη νη κεηαβνιέο ζηελ ηζνηηκία ηνπ επξψ. 

Σέηνηα πιεξνθφξεζε ιέκε φηη επηδξά ζπζηεκαηηθά ζηηο ηηκέο φισλ ησλ κεηνρψλ, αλ θαη 

ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ.  

Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα πιεξνθφξεζεο πνπ επηδξά ζηελ ηηκή κηαο κφλν κεηνρήο είλαη 

γηα παξάδεηγκα ε αλαγγειία παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

ηεο εηαηξείαο, ε αλαγγειία κηαο λέαο ζεκαληηθήο παξαγγειίαο ή αθφκε θαη ε αλαγγειία 

πινπνίεζεο ελφο λένπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.  

 

Ο ζπλνιηθφο επελδπηηθφο θίλδπλνο κηαο κεηνρήο ή ελφο ραξηνθπιαθίνπ ηίηισλ είλαη: 

    

  

Με ηνλ φξν επελδπηηθφο θίλδπλνο νη πεξηζζφηεξνη επελδπηέο ελλννχλ ηνλ θίλδπλν 

απψιεηαο ηνπο ή ηελ πηζαλφηεηα λα πεηχρνπλ απνδφζεηο κηθξφηεξεο απφ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο. ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ν επελδπηηθφο θίλδπλνο κεηξάηαη κε ηελ κεηαβιεηφηεηα ή 

αιιηψο κε ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ κειινληηθψλ απνδφζεσλ κηαο επέλδπζεο. Τςειή 

κεηαβιεηφηεηα ζεκαίλεη κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα θαη επνκέλσο κεγαιχηεξν επελδπηηθφ 

θίλδπλν.   

Πεξίνδνη έληνλεο αλνδηθήο ηάζεο ζην ρξεκαηηζηήξην ζπλνδεχνληαη απφ πςειφηεξεο 

ηηκέο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κεηνρέο, παξνκνίσο ζε νη πεξίνδνη πηψζεο έρνπλ αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηηο ηηκέο ησλ πεξηζζφηεξσλ κεηνρψλ. Απηή ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη ζηαηηζηηθά απνηειεί ηελ βάζε γηα ην απιφ ππφδεηγκα ηεο αγνξάο πνπ 

 

Σπλνιηθόο επελδπηηθόο θίλδπλνο 

 

πζηεκηθφο 

θίλδπλνο 

 

Με πζηεκηθφο 

θίλδπλνο 
& 
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αλαπηχρζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960. χκθσλα κε απηφ, ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο κηαο 

κεηνρήο ή ελφο ραξηνθπιαθίνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 

απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ησλ απνδφζεσλ ηεο αγνξάο.  

 

O πην απιφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο κέζα ζε κηα εγρψξηα 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, είλαη ε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή βήηα (beta). Ο ζπληειεζηήο 

απηφο, είλαη έλα κέηξν ηεο επαηζζεζίαο ησλ κεηαβνιψλ ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο, σο 

πξνο ηηο κεηαβνιέο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ. Μηα κεηνρή 

κε ζπληειεζηή βήηα 0,5 ηείλεη λα κεηαβάιιεηαη θαηά κέζν φξν θαηά 5% ζε κηα 

αληίζηνηρε κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαηά 10%. 

Γηα παξάδεηγκα, ν ζπληειεζηήο βήηα γηα ηελ κεηνρή ηεο ΓΔΗ Α.Δ. είλαη 1,2. ην βήηα ηεο 

ΓΔΗ ζεκαίλεη φηη αλ ε αλακελφκελε απφδνζε ηεο αγνξάο ζην ζχλνιν ηεο γηα ηνλ 

επφκελν κήλα είλαη +1%, ε αλακελφκελε απφδνζε ηεο ηηκήο ηεο ΓΔΗ ζα είλαη 

1,2*1%=1,2%.   

Σν απιφ απηφ ππφδεηγκα ηεο αγνξάο, έρεη αληηθαηαζηαζεί ζήκεξα απφ ππνδείγκαηα 

επελδπηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη εθηφο ηνπ παξάγνληα ηεο αγνξάο, ππάξρνπλ 

θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζπζηεκαηηθά ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ.  

 

Δκπεηξηθέο κειέηεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, έδεημαλ φηη κεηνρέο κηθξήο 

θεθαιαηνπνίεζεο έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηηο κεηνρέο πςειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο. Όπσο θαη φηη, κεηνρέο κε πςειφ ιφγν ηηκήο πξνο θέξδνο (P/E) έρνπλ 

θαιέο ηζηνξηθέο απνδφζεηο θαη πςειή εκπνξεπζηκφηεηα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά 

θαη άξα δηαθνξεηηθφ θίλδπλν, απφ φηη κεηνρέο κε ηα αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά.  Δπίζεο, 

δηαθνξέο ζηελ επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά έρνπλ κεηνρέο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

νηθνλνκηθνχο θιάδνπο. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ ήηαλ ε αλάπηπμε πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ 

θαη ξεαιηζηηθψλ ππνδεηγκάησλ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ελζσκαηψλνπλ θαη άιινπο 

παξάγνληεο εθηφο απφ απηφλ ηεο αγνξάο.  

ήκεξα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο ηα ππάξρνληα ππνδείγκαηα, αλάινγα 

κε ηνπο παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ θαη ηε κέζνδν εθηίκεζεο θηλδχλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ: 
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 Σα ππνδείγκαηα καθξννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, πνπ βαζίδνληαη ζηε ινγηθή φηη 

νη κειινληηθέο εηζξνέο θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αμία 

κηαο εηαηξείαο εμαξηψληαη απφ ηηο απνδφζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

καθξννηθνλνκίαο (φπσο ηα επηηφθηα, ν πιεζσξηζκφο, ε βηνκεραληθή παξαγσγή). 

 Σα ππνδείγκαηα ησλ ζεκειησδψλ παξαγφλησλ, πνπ ππνζέηνπλ φηη ν επελδπηηθφο 

θίλδπλνο κηαο κεηνρήο εμαξηάηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο, 

φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κεηνρήο 

ζην ρξεκαηηζηήξην. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ παξαγφλησλ είλαη ε θεθαιαηνπνίεζε, 

ν ιφγνο ηηκήο πξνο θέξδε ή πξνο ινγηζηηθή αμία, ε ρξεκαηηζηεξηαθή 

εκπνξεπζηκφηεηα, ε κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 

θ.α. 

 Σα ππνδείγκαηα ζηαηηζηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ εθηίκεζε ραξηνθπιαθίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ψζηε λα εμεγήζνπλ είηε ηελ δηαθχκαλζε 

ηζηνξηθψλ απνδφζεσλ, είηε ηελ ζπλ-δηαθχκαλζε ηζηνξηθψλ απνδφζεσλ.   

 

Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνδεηγκάησλ απνηέιεζαλ ηελ βάζε γηα έλα απμαλφκελν 

αξηζκφ εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ, θπξίσο ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ Βξεηαλία αιιά θαη ζε αξθεηέο 

άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.  

Δλψ ζηελ αξρή ηεο εκθάληζεο ηνπο ηα ππνδείγκαηα επελδπηηθνχ θηλδχλνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο απφ κεγάινπο ζεζκηθνχο επελδπηέο, ζήκεξα, φιεο νη κεγάιεο 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηνχλ κεξηθέο θνξέο πεξηζζφηεξα απφ έλα 

ππνδείγκαηα επελδπηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ κέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνχ 

θηλδχλνπ ησλ ραξηνθπιαθίσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη.  

 

 

Η ζχγρξνλε κέηξεζε επελδπηηθνχ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ γηα: 

 Να δεκηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ραξηνθπιάθηα κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ζπλδπαζκφ απφδνζεο θαη επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλν ην 

ραξηνθπιάθην. 
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 Σελ κέηξεζε ην θηλδχλνπ θαη επνκέλσο ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

απψιεηαο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επελδχζεθε. 

 Σελ πξφβιεςε ησλ ηηκψλ θαη απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ. 

 Σελ αλάιπζε, εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε  ησλ απνδφζεσλ δηαρξνληθά.  

 

Η ζπκπεξηθνξά θαη νη απνδφζεηο ηνπ δείθηε FTSE20 έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα επελδπηέο 

πνπ επηθεληξψλνληαη ζε κεηνρέο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο φπσο ακνηβαία θεθάιαηα θαη 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πνπ έρνπλ επελδχζεη ηα απνζεκαηηθά ηνπο θπξίσο ζε κεηνρέο 

πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. Η απφδνζε ηνπ δείθηε ηελ πεληαεηία 2000 – 2005, ήηαλ -

21,3% ελψ ε απφδνζε ηνπ δείθηε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ήηαλ -16,1%. Γηα ην 2003 ε 

απφδνζε ηνπ FTSE20 ήηαλ 39,3% θαη ηνπ δείθηε φισλ ησλ κεηνρψλ 31,5%.  

 

Ο πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ ηνπ δείθηε FTSE 20 ζε ζρέζε κε ηνλ 

δείθηε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.  

 

Διακφμανςη Τυπική απόκλιςη 

Κίνδυνοσ Αγοράσ 0,0825 28,71%

Υπολειμματικόσ Κίνδυνοσ 0,0084 9,13%

- Κοινοί παράγοντες κινδφνου 0,0061 7,80%

- Οικονομικών κλάδων 0,0011 3,25%

 - Ειδικός κίνδυνος 0,0012 3,44%

Συνολικόσ επενδυτικόσ κίνδυνοσ 0,0909 30,13%  

 

Πίλαθαο 1. Γηάζξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ δείθηε FTSE / ASE20 

Πηγή: ΧΑΑ 

 

Ο επελδπηηθφο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ δπν πεγέο: ηνλ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ 

δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο (28,71%) θαη ηνλ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθπκάλζεηο 

ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ (7,80%), ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ (3,25%) θαη ηνλ εηδηθφ 

θίλδπλν (3,44%) πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ζπζηεκαηηθνχο παξάγνληεο.  

Ο ππνιεηκκαηηθφο θίλδπλνο 9,13% θαζνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ππέξ ή ππφ απνδφζεσλ ηνπ 

FTSE 20 ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά. Κίλδπλνο ίζνο κε 9,13% ζεκαίλεη φηη ν επελδπηήο ηνπ 
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FTSE 20 κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηεο απφδνζεο ηεο αγνξάο ην επφκελν ρξφλν θαηά 9,13% 

ή θαη πεξηζζφηεξν. 

χκθσλα κε ην πνιχ-παξαγνληηθφ ππφδεηγκα ην βήηα ηνπ FTSE 20 είλαη 0,90 θαη άξα 

εάλ ν δείθηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ζην ΥΑ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 1%, ν 

δείθηεο FTSE 20 αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 0,90%. Παξνκνίσο, εάλ ε αγνξά 

θαηαγξάςεη αξλεηηθή απφδνζε -1%, ν δείθηεο FTSE 20 αλακέλεηαη λα κεησζεί κφλν 

θαηά -0,9%. Άξα, ζαλ ραξηνθπιάθην, ν δείθηεο FTSE 20 είλαη ακπληηθφο, κε ηελ έλλνηα 

φηη ππνιείπεηαη ησλ απνδφζεσλ ηεο αγνξάο θαη ζηηο αλφδνπο θαη ζηηο θαζφδνπο. 

Ο ζπλνιηθφο, επελδπηηθφο θίλδπλνο ηνπ FTSE 20 είλαη 30,13% θαη ζεκαίλεη φηη ν 

επελδπηήο πνπ επέλδπζε ζηνλ δείθηε κπνξεί λα ράζεη ην 30,13% ή θαη πεξηζζφηεξν ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ ηνλ επφκελν ρξφλν. 

 

Η δηεζλήο ζεσξία θαη εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ δηδάζθεη ηα πνιχ-

παξαγνληηθά ππνδείγκαηα έρνπλ απνδεηρζεί ζηελ πξάμε απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ 

κέηξεζε, αλάιπζε θαη δηαρείξηζε επελδπηηθνχ θηλδχλνπ.  Χζηφζν, ε επηηπρία ζηελ 

δηαρείξηζε επελδχζεσλ ζην Υξεκαηηζηήξην απαηηεί ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ηθαλφηεηαο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο απνηειεζκαηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ κε ηελ ηθαλφηεηα 

πεηπρεκέλσλ πξνβιέςεσλ.  

 

 

 

 

 

“The only function of economic forecasting is to make astrology look respectable”  

John Kenneth Galbraith 
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3
Ο
 Κεθάιαην  

 

3.1. Μέζνδνη απνηίκεζεο Πξνζεζκηαθώλ Σπκβνιαίσλ θαη ΣΜΔ 

Πιήζνο κνληέισλ απνηίκεζεο, αλαιπηηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ, έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί γηα ηελ απνηίκεζε παξαγψγσλ. Η απνηίκεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ έρεη γίλεη αληηθείκελν εθηεηακέλεο κειέηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο  ηξέρνπζαο θαη ηεο ζεσξεηηθήο 

ηηκή ελφο παξαγψγνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο απφ ηνλ 

επελδπηή.  

Έηζη. κειεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ 

κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε κε αθξίβεηα ηελ αμία πνπ ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα έρεη 

έλα παξάγσγν πξντφλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο κέζνδνη απνηίκεζεο. 

 

3.1.1 Απνηίκεζε ΠΣ & ΣΜΔ ζηελ ιήμε 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα Παξάγσγα νθείινπλ ηελ αμία ηνπο ζηνπο ππνθείκελνπο 

ζηνηρεηψδεηο ηίηινπο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη, νη ηηκέο ηνπο δελ είλαη απφιπηα 

ίδηεο κε απηνχο. Γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηε θαηά θχξην ιφγν ζην φηη ν παξάγσγνο 

ηίηινο θαηαιήγεη ζηελ απφθηεζε ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ φρη άκεζα αιιά κε 

πζηέξεζε, ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο ιήμεο ηνπ.  Η δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο ζην 

δηάζηεκα απηφ θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο γηα ηηο ηηκέο ζην κέιινλ πξνζδηνξίδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ απφθιηζε κεηαμχ ζηνηρεησδψλ θαη παξάγσγσλ ηίηισλ ζήκεξα. ηελ 

πεξίπησζε ηεο εκέξαο ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε ηηκή ηνπ ζηνηρεηψδνπο ηίηινπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ίζε κε ηελ ηηκή ηνπ παξάγσγνπ ηίηινπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε 

θαηνρή ελφο ζπκβνιαίνπ έρεη αθξηβψο ηελ ίδηα σθέιεηα πνπ απνξξέεη απφ ην 

ζηνηρεηψδε ηίηιν ή αγαζφ. Έηζη, θαηά ηελ εκέξα ιήμεο ηνπ πξνζεζκηαθνχ 

ζπκβνιαίνπ, Σ, ε ηηκή ηνπ παξάγσγνπ ζα ηζνχηαη κε ηελ ηηκή ηνπ ηίηινπ ή αγαζνχ 

ζηελ αγνξά κεηξεηνίο: 
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, , ,(1 ) (1 )t T t t T t TF S R R
 

Όπνπ:  

             
,T TF : είλαη ε ηηκή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζηελ εκέξα Σ πνπ ιήγεη επίζεο εθείλε ηελ  

             εκέξα Σ  

 TS : είλαη ε ηηκή ηνπ ππνθεηκέλνπ ηίηινπ ή αγαζνχ ηελ εκέξα Σα ζηελ αγνξά   

 κεηξεηνίο  

Rt,T: είλαη ην θφζηνο δηαρξνληθήο δηαηήξεζεο πνπ ηζρχεη γηα ηελ πεξίνδν η έσο 

Σ.  

επη:  ελδηάκεζε πιεξσκή  

 

Η ηζφηεηα απηή είλαη απαξαίηεηε ζπλζήθε κηαο ξεπζηήο θαη νκαιψο ιεηηνπξγνχζαο 

αγνξάο θαη ζα δηαηεξεζεί, ππφ ηελ πίεζε ηεο εμηζνξξνπεηηθήο θεξδνζθνπίαο, ζηελ 

αγνξά κεηξεηνίο θαη ζηελ πξνζεζκηαθή αγνξά. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν νη ηηκέο 

ζηηο δπν αγνξέο δηαθέξνπλ, ηφηε ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη δπλάκεηο ηεο εμηζνξξνπεηηθήο 

θεξδνζθνπίαο ψζηε νη ηηκέο λα ζπγθιίλνπλ.  

Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ε θαηά ηε ιήμε ελφο ΜΔ ζην δείθηε ηηκψλ FTSE / ASE 20 

ε ηηκή ηνπ ζηελ αγνξά Παξαγψγσλ Αζελψλ είλαη 1.310 ελψ ε ηηκή ηνπ FTSE / ASE 

20 ζηελ αγνξά κεηξεηνίο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ είλαη 1.305. Η χπαξμε ηεο 

δηαθνξάο απηήο ζα δεκηνπξγήζεη ηάζε αγνξάο ζην ΥΑ ησλ κεηνρψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ δείθηε FTSE / ASE 20 θαη ηάζε πψιεζεο ζπκβνιαίσλ ΜΔ 

πνπ ιήγνπλ ηελ ίδηα κέξα. Η δξαζηεξηφηεηα απηή ζηηο ζπλαιιαγέο ζα εμηζψζεη ηηο 

δπν ηηκέο ζε θάπνην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ψζηε ε ηζφηεηα λα ηζρχζεη μαλά.   

Παξαβίαζε ηεο ηζφηεηαο  ζα ζεκάλεη αλάιεςε εμηζνξξνπεηηθήο θεξδνζθνπίαο πνπ 

ζα πηέζεη ηφζν ηελ ηηκή ΜΔ φζν θαη ηελ ηηκή κεηξεηνίο κε απνηέιεζκα ηελ 

επαλαθνξά ηνπο ζηελ ηηκή ηζνξξνπίαο.  

Γηα παξάδεηγκα, αλ ππνηεζεί φηη ε εμίζσζε έπαπε λα ηζρχεη θαη ήηαλ: 

, , ,(1 ) (1 )t T t t T t TF S R R . 

Σφηε ζα ππάξρεη θίλεηξν γηα έλαλ επελδπηή ζην ρξφλν t λα αγνξάζεη ηνλ ππνθείκελν 

ηίηιν ζηελ αγνξά ηνηο κεηξεηνίο πνπιψληαο ηαπηφρξνλα ην ζπκβφιαην ΜΔ κε 

εκεξνκελία ιήμεο ηελ εκέξα Σ. Όκσο γηα λα εθαξκφζεη κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ρσξίο 

ηε ρξήζε ηδίσλ θεθαιαίσλ, ν επελδπηήο πξέπεη λα δαλεηζηεί ην πνζφ πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα λα αγνξάζεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηίηιν. Σν θφζηνο ηνπ δαλείνπ είλαη ίζν κε ην 
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t,TR . Η θαηνρή απηνχ ηνπ ηίηινπ ζα απνθέξεη ζην ρξφλν t ηε ρξεκαηηθή πιεξσκή, 

πνπ ακέζσο κπνξεί λα δαλείζεη κε απφδνζε 
t,TR  θαη κέρξη ην ρξφλν Σ. Έπεηηα, ζην 

ρξφλν Σ ζα απνθνκίζεη ην εμήο θαζαξφ πνζφ: 

, , ,(1 ) (1 ) 0t T t t T t TF S R R . 

Καζψο απηή ε θεξδνθφξνο αθίλδπλε θαη ρσξίο ίδηα απαηηνχκελα θεθάιαηα 

ζηξαηεγηθή πξνζειθχεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο, ε ηηκή ΜΔ ζα πέζεη ιφγσ 

ηεο πίεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ε ηηκή κεηξεηνίο ζα απμεζεί ιφγσ ηεο αγνξαζηηθήο 

πίεζεο. Απηέο νη δπν αληίζεηεο ξνπέο ζα αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο ηηκέο ζηελ ηζνξξνπία 

πνπ ελέρεη ε εμίζσζε.  

Απφ ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκπεξαίλεηαη φηη θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε εμίζσζε παξαβηάδεηαη απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, ιφγνπ ράξε, 

, , ,(1 ) (1 )t T t t T t TF S R R , ηφηε ε εθαξκνγή κηαο αληίζεηεο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθήο εμηζνξξνπεηηθήο θεξδνζθνπίαο ζα νδεγνχζε ηελ εμίζσζε 

θαη πάιη ζε ηζνξξνπία. 

Η ελδηάκεζε πιεξσκή, πνπ θαηαβάιιεηαη ηελ εκέξα t είλαη γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ νκνινγηψλ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηνρψλ, 

φκσο, ην κέξηζκα σο ελδηάκεζε πιεξσκή δελ είλαη ζηαζεξφ θαζψο εμαξηάηαη απφ ηελ 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο, κέγεζνο πνπ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν. Δπίζεο άγλσζηε εθ 

ησλ πξνηέξσλ είλαη ε αθξηβήο εκέξα πιεξσκήο ηνπ κεξίζκαηνο. Η αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ εκέξα θαη ην πνζφ θαηαβνιήο ππνρξεψλεη ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαηά ηελ απνηίκεζε ηεο πξνζεζκηαθήο ηηκήο 

ζηελ εμίζσζε .  

 

3.1.1.1. Τν Κόζηνο Γηαρξνληθήο Γηαηήξεζεο (Carrying Costs) 

Σν θφζηνο απηφ αλαθέξεηαη ζηε δαπάλε πνπ πξνθαιεί ε αλάιεςε κηαο ζέζεο ζηελ 

αγνξά κεηξεηνίο θαη ε δηαηήξεζε ηεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ΜΔ. Η 

δηαηήξεζε απηήο ηεο ζέζεο κέρξη θάπνηα κειινληηθή ρξνληθή ζηηγκή ζεκαίλεη ηε 

δηαρξνληθή κεηαθνξά ηνπ αγαζνχ ή ηίηινπ κε ηξφπν ψζηε λα παξακείλεη αλαιινίσην 

θαη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, πέξαλ ηεο δηαρξνληθήο κεηαθνξάο κπνξεί λα 

ζεκαίλεη θαη θπζηθή κεηαθνξά απφ έλα ηφπν ζε άιιν. Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε δηαρξνληθή δηαηήξεζε ηεο ζέζεο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 
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 Κφζηνο Υξεκαηνδφηεζεο.  

Σν θφζηνο απηφ αλαθέξεηαη ζην θφζηνο επθαηξίαο πνπ ζα απνιέζεη ν θάηνρνο ηεο 

ζέζεο δεζκεχνληαο πνζφ tS απφ ηα θεθάιαηα ηνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο. 

Αλάινγν ζα είλαη θαη ην θφζηνο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη εάλ ην πνζφ tS ην 

δαλεηζηεί. Έηζη, εάλ ε αγνξά ηνπ αγαζνχ ζηελ αγνξά κεηξεηνίο απαηηεί 150 επξψ γηα 

ηελ απφθηεζε κηαο κνλάδαο θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη 8% εηεζίσο, ηφηε ε 

δηαηήξεζε ηεο ζέζεο γηα έμη κήλεο ζα απνιήμεη ζε έλα θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ίζν 

κε 6 επξψ [ = 150*(0,08/2)]. 

 

 Κφζηνο Απνζήθεπζεο.  

Σν θφζηνο απηφ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε 

ηνπ αγαζνχ ή ηίηινπ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλάινγα κε ην αγαζφ ππάξρνπλ θαη 

νη αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο. Σν θφζηνο απνζήθεπζεο είλαη ζεκαληηθφ θπξίσο ζηα 

θπζηθά αγαζά θαζψο ε θαηαζηξνθή ηνπο είλαη αλεπαλφξζσηε θαη δελ κπνξνχλ λα 

αλαθηεζνχλ ζε αληίζεζε κε ηνπο θπζηθνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχο ηίηινπο ε 

θαηαζηξνθή ησλ νπνίσλ δελ ζπλεπάγεηαη νιηθή απψιεηα θαζψο κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε άιινπο. ηελ πεξίπησζε δε ησλ αυισλ ηίηισλ δελ ηίζεηαη ζέκα 

θαηαζηξνθήο ηνπο θαη άξα απνζήθεπζεο ηνπο πέξα απφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπο ζην 

Κεληξηθφ Απνζεηήξην Αμηψλ. Σν θφζηνο ηεο απνζήθεπζεο είλαη αλάινγν ελφο 

ελνηθίνπ γηα ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη αιιά επηπιένλ πεξηιακβάλεη 

θαη ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο κε ηελ επφπηεπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγαζνχ, 

ηε κεηαθνξά θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν απφ ηελ απνζήθε, θ.α.  

 

 Κφζηνο Αζθάιηζεο.  

πλήζσο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απνζήθεπζεο ζπλδέεηαη θαη ε αγνξά αζθάιεηαο ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε αμία ηεο ζέζεο απφ ηπρφλ θζνξά ή θινπή. Έηζη, ν ρξπζφο θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί θπζηθνί ηίηινη αζθαιίδνληαη γηα ηελ πηζαλφηεηα θινπήο ελψ ηα 

ζηηεξά γηα αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο ιφγσ πγξαζίαο ή άιισλ θπζηθψλ 

παξαγφλησλ.  
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 Κφζηνο Μεηαθνξάο.  

Σν θφζηνο απηφ είλαη ζεκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε ησλ αγαζψλ φπνπ εθηφο απφ ηε 

κεηαθνξά ζηνπο ρψξνπο πξνο θαη απφ ηελ απνζήθεπζε, ζα πξέπεη θαηφπηλ απφ εθεί 

λα κεηαθεξζνχλ ζην ζεκείν παξάδνζεο πνπ αλαθέξεηαη ην ζπκβφιαην. Σν θφζηνο 

απηφ είλαη κηθξφ γηα ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο ηίηινπο θαζψο απαηηείηαη κηα 

ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε ζηελ πεξίπησζε άπισλ αμηφγξαθσλ. 

 

Όια ηα αλσηέξσ θφζηε αζξνηδφκελα ζπλζέηνπλ ην θφζηνο ηεο δηαρξνληθήο 

δηαηήξεζεο 
t,TR πνπ αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην ρξφλν t έσο ην ρξφλν 

Σ. Απφ απηά, ην πιένλ ζεκαληηθφ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ην θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Σν θφζηνο απηφ δελ αλαθέξεηαη ζηελ αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ αγαζνχ ή 

ηίηινπ θαζψο απνηειεί κφλν έλα πνζνζηφ απηνχ. 

 

3.1.2.  Απνηίκεζε ΠΣ & ΣΜΔ πξηλ ηελ ιήμε 

πγθξίλνληαο ζην ρξφλν t έλα αγαζφ ηηο  κεηξεηνίο θαη έλα Πξνζεζκηαθφ πκβφιαην 

ή ζπκβφιαην ΜΔ πνπ ιήγεη ζε απψηεξν ρξφλν Σ > t, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη 

πξφθεηηαη γηα δπν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Ο ηίηινο ηνηο κεηξεηνίο είλαη δηαζέζηκνο 

γηα αγνξά ή πψιεζε ζήκεξα. Αληίζεηα ην αγαζφ πνπ ζα πξνθχςεη ζην ρξφλν Σ απφ 

ην Πξνζεζκηαθφ πκβφιαην ζήκεξα δελ κπνξεί λα θαηαλαισζεί, λα απνζεθεπζεί ή 

λα κεηαπσιεζεί. Σν αγαζφ απηφ ζήκεξα αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην Πξνζεζκηαθφ 

πκβφιαην θαη κφλν απηφ κπνξεί λα κεηαπσιεζεί ζηελ αγνξά παξαγψγσλ. Καζψο ε 

ρξεζηκφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ην αγαζφ ηνηο κεηξεηνίο θαη ην Πξνζεζκηαθφ 

πκβφιαην ζην ρξφλν t δηαθέξεη, ζα πξέπεη λα δηαθέξεη θαη ε ηηκή πνπ είλαη θαλείο 

δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάιεη ζην ρξφλν t γηα θαζέλα απφ απηά. Η δηαθνξά ηνπο ζα 

είλαη αληίζηνηρε ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη ψζηε ε ρξεζηκφηεηα πνπ ζα πξνθχςεη 

απφ ην θαζέλα λα είλαη ίδηα. 

Καζψο ην αγαζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ Πξνζεζκηαθνχ 

πκβνιαίνπ δε γίλεηαη λα κεηαθεξζεί απφ ην ρξφλν Σ ζε ρξφλν t (t< Σ), ν ηξφπνο γηα 

λα εμηζσζεί ε σθέιεηα απφ ηηο δχν δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζα είλαη λα κεηαθεξζεί ην 

αγαζφ ηνηο κεηξεηνίο ζην ρξφλν ιήμεο Σ ηνπ πξνζεζκηαθνχ ζπκβνιαίνπ. Η δαπάλε 
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φκσο πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθνξά απηή ζα αληηζηνηρεί ζην θφζηνο δηαρξνληθήο 

δηαηήξεζεο, 
t,TR . Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο απηφ: 

, , ,(1 )t T t t t T t t TF S S R S R  

Η εμίζσζε απνηίκεζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ΜΔ κπνξεί λα εθθξαζζεί θαη ππφ ηε κνξθή 

ζπλερνχο αλαηνθηζκνχ ,

,
t TR

t T tF S e .  Η ηζφηεηα ππνδειψλεη φηη ν ζπλαιιαζζφκελνο 

ζα έρεη ηελ ίδηα αθξηβψο σθέιεηα άζρεηα αλ επέιεμε ην πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην ή ην 

αγαζφ ηνηο κεηξεηνίο. 

 Έηζη εάλ ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε θαηνρή κηαο κνλάδαο ηνπ αγαζνχ ή ηίηινπ ζην 

ρξφλν Σ, ν ζπλαιιαζζφκελνο έρεη δπν επηινγέο:  

 ηελ εκέξα t λα αγνξάζεη έλα πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην πνπ ιήγεη ζηελ εκέξα Σ  

 ηελ ε κέξα t λα αγνξάζεη ην αγαζφ ή ηίηιν ζηελ αγνξά κεηξεηνίο θαη λα ην 

απνζεθεχζεη έσο ηελ εκέξα Σ. 

 Όπνηα απφ ηηο δπν επηινγέο αθνινπζεζεί ζα θαηαιήμεη κε κηα κνλάδα αγαζνχ ηελ 

εκέξα Σ. Βέβαηα ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν επηινγψλ  πνπ 

αθνξά ην πνζφ ηεο επέλδπζεο πνπ απαηηείηαη.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε ην πξνζεζκηαθφ ζπκβφιαην αγνξάδεηαη αθνχ ν αγνξαζηήο 

θαηαβάιιεη έλα ειάρηζην πεξηζψξην αζθάιηζεο πνπ δελ απαηηείηαη θαλ λα είλαη 

κεηξεηά, ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ην αγαζφ ζηελ αγνξά κεηξεηνίο αγνξάδεηαη κε 

νιφθιεξε ηελ θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ. Έηζη γηα λα είλαη ζπγθξίζηκεο νη δχν επηινγέο 

ζα πξέπεη φρη κφλν λα θαηαιήγνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα αιιά λα έρνπλ θαη ην ίδην 

θφζηνο.  

 

Ξεθηλψληαο απφ ην γεγνλφο φηη ν επελδπηήο δελ δηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα, γίλεηαη ρξήζε 

ελφο βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δαλείνπ είλαη φηη έρεη χςνο ίζν κε ηελ αμία κηαο κνλάδαο ηνπ αγαζνχ ελψ ην επηηφθην 

πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκέξα t σο ηελ εκέξα Σ είλαη 
t,TR . Δπεηδή ν 

δαλεηζκφο επηθέξεη έλα θφζηνο ζην δαλεηδφκελν, ζα πξέπεη ε αμία ηνπ αγαζνχ φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην ρξφλν t κε αλαθνξά ην ρξφλν Σ λα ην ιακβάλεη ππφςε. Μφλν 

ηφηε νη παξαπάλσ επηινγέο ζα ήηαλ ηζφηηκεο θαη δελ ζα ππήξρε ιφγνο πξνηίκεζεο ηεο 

κηαο ή ηεο άιιεο. Η ηζφηεηα δειαδή επηηπγράλεη ηελ ηζνηηκία ησλ δχν επηινγψλ 

θαζψο ηπρφλ παξαβίαζε ηεο ζα νδεγνχζε ζε εμηζνξξνπεηηθέο αγνξαπσιεζίεο. 

Πεξαηηέξσ, κέζσ ηεο ηζφηεηαο απηήο επηηπγράλεηαη ε ζπλχπαξμε ηεο αγνξάο 
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κεηξεηνίο κε ηελ αληίζηνηρε πξνζεζκηαθή αγνξά δηα κέζνπ ηεο ηζνξξνπίαο ησλ 

ηηκψλ. 

 

 Δάλ ε ηζόηεηα παξαβηαδόηαλ σο εμήο: 
, ,(1 )t T t t TF S R  

Σφηε ζα επηδησθφηαλ ε αγνξά ηνπ ηίηινπ ή αγαζνχ ηνηο κεηξεηνίο κε έλα δάλεην ίζν 

κε ηελ αμία TS , ελψ ηαπηφρξνλα ζα γηλφηαλ πψιεζε ζπκβνιαίσλ ΜΔ αληίζηνηρεο 

πνζφηεηαο. ην ρξφλν Σ ζα γηλφηαλ ε παξάδνζε ηνπ αγαζνχ εθπιεξψλνληαο έηζη ηελ 

ππνρξέσζε ζην ζπκβφιαην ΜΔ.  

Η ελέξγεηα απηή ζα απέδηδε κηα απφδνζε: 

,

, ,

t T tA

t T t T

t

F S
R R

S
 

κεγαιχηεξε απφ ην επηηφθην 
t,TR  πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ην δάλεην. Δπνκέλσο, 

ππάξρεη έλα νηθνλνκηθφ θίλεηξν λα απνθηεζεί κηα θαζαξή απφδνζε ηεο ηάμεο 

, ,

A

t T t TR R γηα θάζε δαλεηδφκελε ρξεκαηηθή κνλάδα. Απηή ε δηαδηθαζία ζα νδεγήζεη 

ζε κηα αζθπμία πσιήζεσλ πνπ ζα θαηαιήμεη ζε πηψζε ησλ ηηκψλ ΜΔ. Αλάινγα, ε 

αγνξαζηηθή πίεζε ζηελ αγνξά ηνηο κεηξεηνίο ζα σζήζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνχ ή ηίηινπ 

πςειφηεξα.  

 

 Δάλ ηώξα ε ηζόηεηα παξαβηαδόηαλ σο εμήο:   , ,(1 )t T t t TF S R
 

 

Σφηε κηα αληίζεηε εμηζνξξνπεηηθή θεξδνζθνπία ζα μεθηλήζεη. πγθεθξηκέλα, εδψ ν 

επελδπηήο επηιέγεη λα δαλεηζηεί κηα κνλάδα ηνπ αγαζνχ ηελ νπνία πξνπσιεί γηα TS  

δαλείδνληαο ηα ρξήκαηα κέρξη ηελ εκέξα Σ πξνο έλα επηηφθην 
t,TR . Σαπηφρξνλα 

αγνξάδεη έλα ζπκβφιαην ΜΔ κε ιήμε ηελ εκέξα Σ ζε κηα ηηκή 
,t TF . ην ρξφλν Σ ν 

επελδπηήο ζα εμαζθάιηδε ην αγαζφ κέζσ ηνπ ζπκβνιαίνπ ΜΔ θαη ζα ην επέζηξεθε 

γηα λα θαιχςεη ηε ζεκαληηθή ζέζε ηεο αγνξάο κεηξεηνίο. Δθαξκφδνληαο απηή ηε 

δηαδηθαζία ηελ εκέξα ιήμεο ν επελδπηήο ζα έρεη επηηχρεη κηα απφδνζε πνπ ζα είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ επηηνθίνπ 
t,TR : 

,

, ,

t t TB

t T t T

t

S F
R R

S
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Απηή ε ζπλζήθε πξνζθέξεη ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν λα απνθηεζεί κηα θαζαξή 

απφδνζε ηεο ηάμεο ηνπ 
, ,

B

t T t TR R  αλά κνλάδα δαλεηδφκελνπ αγαζνχ. Ο επελδπηήο 

ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη κέρξη ηελ εκέξα Σ γηα λα απνζχξεη ηα ρξήκαηα πνπ δάλεηζε 

θαη λα αγνξάζεη ην αγαζφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ ΜΔ. ηε 

ζπλέρεηα, ζα επηζηξέςεη ην αγαζφ πνπ είρε δαλεηζηεί.  

Καζψο ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα ηελ επίηεπμε αθίλδπλσλ θεξδψλ ρσξίο ηελ αλάγθε 

θακηάο επέλδπζεο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, νη επελδπηέο ζα ζπλερίζνπλ λα αγνξάδνπλ 

ην ζπκβφιαην ΜΔ θαη λα πξνπσινχλ ην ππνθείκελν αγαζφ κέρξηο φηνπ ε ηηκή ηνπ 

πξψηνπ απμεζεί απφ ηελ αγνξαζηηθή πίεζε ελψ ε ηηκή ηνπ δεχηεξνπ κεησζεί απφ ηελ 

πίεζε ησλ πσιήζεσλ ζην ζεκείν φπνπ ε εμίζσζε επαλαθέξεηαη μαλά ζε ηζνξξνπία.  

Η εμίζσζε ηνλίδεη φηη ε παξαηεξνχκελε ηηκή ΜΔ ηζνχηαη κε ηελ ηηκή κεηξεηνίο 

αθνχ φκσο πξνζηεζεί ην θφζηνο δηαρξνληθήο δηαηήξεζεο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο πνζνχ ίζνπ κε ηελ αμία κεηξεηνίο αιιά θαη ηελ 

απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ηνπ αγαζνχ κέρξη ηελ εκέξα ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ΜΔ. 

 

3.1.3.  Η Απνηίκεζε Σύκθσλα κε ηηο Πξνζδνθίεο 

ηελ πεξίπησζε ησλ αγαζψλ πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη πνπ ε δηαρξνληθή 

ηνπο πξνζθνξά δελ παξακέλεη ζηαζεξή, είλαη αλαγθαία ε ζχλδεζε ηεο ηξέρνπζαο 

ηηκήο ΜΔ κε ηελ πξνζδνθψκελε πξνζθνξά θαη δήηεζε ζηελ εκέξα Σ. Δάλ νη 

επελδπηέο ηελ εκέξα t έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ακεξφιεπηεο 

πξνζδνθίεο γηα ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε ζηελ εκέξα Σ, ηφηε ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλφλα ησλ απιψλ πξνζδνθηψλ, ε ηηκή ηνπ ΜΔ, 
,t TF , πνπ παξαηεξνχκε ηελ εκέξα 

t, ελφο ζπκβνιαίνπ πνπ ιήγεη ηελ εκέξα Σ ζα ηζνχηαη κε ηελ πξνζδνθψκελε ηηκή ηνπ 

ππνθεηκέλνπ αγαζνχ ή ηίηινπ ζηελ εκέξα Σ: 

Ft,T = Et(ST)        

Όπνπ: tE  ζπκβνιίδεη ηηο πξνζδνθίεο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκέξα t.  

Η εμίζσζε δελ αλαηξεί ηελ ηζρχ ηεο πξνεγνχκελεο φκσο, ε ηζρχνπζα ηηκή ΜΔ ζηελ 

πξνζεζκηαθή αγνξά ζα αληηθαηνπηξίδεη ηε κηθξφηεξε απφ ηηο ηηκέο ησλ 2 εμηζψζεσλ. 

Απηφ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αγαζνχ λα απνζεθεπηεί απφ ην ρξφλν t κέρξη 

ην ρξφλν Σ. Σα κε απνζεθεχζηκα αγαζά θαζψο θαη νη κε απνζεθεχζηκεο ππεξεζίεο 

ζα έρνπλ ηηο ηηκέο ΜΔ άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πξνζδνθψκελε κειινληηθή 

πξνζθνξά θαη δήηεζε. ηα απνζεθεχζηκα αγαζά, φπσο νη πεξηζζφηεξνη 
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ρξεκαηνπηζησηηθνί ηίηινη, φπνπ ε ζεκεξηλή πξνζθνξά ζπλδέεηαη κε ηε κειινληηθή 

πξνζθνξά, ε πξνζεζκηαθή ηηκή ζα ηείλεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηε ζρέζε απνηίκεζεο 

ηεο εμίζσζεο. 

3.2. Απνηίκεζε Γηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαηά ηελ εκέξα ιήμεο  

Η απνηίκεζε ησλ ζπκβνιαίσλ δηθαησκάησλ αθνξά ηνλ κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν 

πξνζδηνξίδεηαη ε ηηκή θάζε δηθαηψκαηνο κε βάζε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Πιήζνο ππνδεηγκάησλ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πνπ θαηαιήγνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο απνηηκήζεηο.  

Η απνηίκεζε ελφο Γηθαηψκαηνο θαηά ηελ εκέξα ιήμεο (t=T), φπνπ ε δηάξθεηα ηνπ 

ζπκβνιαίνπ έρεη κεδεληζηεί (t-T=0), o αγνξαζηήο ηνπ Γηθαηψκαηνο αγνξάο ή 

πψιεζεο έρεη δπν επηινγέο.  

1. Να αζθήζεη ην Γηθαίσκα αγνξάδνληαο ή πνπιψληαο ζηελ ηηκή Υ 

2. Να αθήζεη ην Γηθαίσκα λα εθπλεχζεη αλεθηέιεζην. 

Φπζηθά ν αγνξαζηήο ηνπ Γηθαηψκαηνο ζα επηιέμεη εθείλν ηνλ δξφκν φπνπ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ κεγηζηνπνηνχληαη.  

 

 Γηθαίσκα Αγνξάο 

Όηαλ ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ (S) είλαη κεγαιχηεξε ηεο ηηκήο εμάζθεζεο (X), ν 

αγνξαζηήο έρεη θάζε ζπκθέξνλ λα εμαζθήζεη ην δηθαίσκα, απνθνκίδνληαο κε ηελ 

κνξθή θεξδψλ ηελ δηαθνξά ηεο ηηκήο S-X. Σν θαζαξφ θέξδνο ππνινγίδεηαη αλ απφ 

ηελ δηαθνξά απηή αθαηξεζεί ην πνζφ πνπ θαηέβαιε φηαλ αγφξαζε ην Γηθαίσκα. 

Αληίζεηα, αλ ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ είλαη κηθξφηεξε ηεο ηηκήο εμάζθεζεο, ην 

ζπκθέξνλ ηνπ αγνξαζηή είλαη λα κελ εμαζθήζεη ην Γηθαίσκα γηαηί έηζη δελ ζα 

επηβαξπλζεί κε ηελ δηαθνξά S-X, αιιά κφλν κε ην θφζηνο ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

Γηα παξάδεηγκα, έλαο επελδπηήο πξνβιέπνληαο άλνδν ησλ ηηκψλ ζην ακέζσο επφκελν 

δηάζηεκα αγφξαζε έλα Γηθαίσκα αγνξάο επί ησλ κεηνρψλ Υ. Η ηηκή εμάζθεζεο είλαη 

10 επξψ θαη ιήγεη ηελ ηξίηε  Παξαζθεπή ηνπ Μαΐνπ. Γηα ηελ αγνξά ηνπ Γηθαηψκαηνο 

ν επελδπηήο θαηέβαιε 0,19 επξψ αλά κεηνρή, δειαδή 19 επξψ γηα ηηο 100 κεηνρέο 

ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην Γηθαίσκα. 

Αλ ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (ST) είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή εμάζθεζεο, έζησ 11 επξψ, ηφηε ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα 

εμαζθήζεη ην Γηθαίσκα πνπ έρεη αγνξάζεη θαηαβάιινληαο 10 επξψ αλά κεηνρή, 
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έρνληαο έηζη θαζαξφ θέξδνο αλά κεηνρή 11-10-0,19=0,81 επξψ. Δπεηδή ην ζπκβφιαην 

ηνπ αθνξά ηελ αγνξά 100 κεηνρψλ, ν επελδπηήο ζα έρεη θαζαξφ θέξδνο (0,81*100) 

81 επξψ.   

Αλ φκσο, ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά (ST) είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή εμάζθεζεο, έζησ 9 επξψ, ηφηε ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα κελ 

εμαζθήζεη ην Γηθαίσκα πνπ έρεη αγνξάζεη. Η δεκηά πνπ πθίζηαηαη γηα θάζε κεηνρή 

είλαη 0,19 επξψ, φζν δειαδή ην θφζηνο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Η ζπλνιηθή δεκηά ηνπ είλαη 

0,19*100=19 επξψ.    

 

 Γηθαίσκα πψιεζεο  

Αληίζηνηρα, φηαλ ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ είλαη κηθξφηεξε ηεο ηηκήο 

εμάζθεζεο ζπκθέξνλ ηνπ αγνξαζηή είλαη λα εμαζθήζεη ην Γηθαίσκα απνθνκίδνληαο 

ηελ δηαθνξά X-S. Σν θαζαξφ θέξδνο ζα πξνθχςεη αλ απφ ηελ δηαθνξά απηή 

αθαηξεζεί ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο. 

Αληίζεηα, φηαλ ε ηηκή ηνπ  ππνθείκελνπ ηίηινπ ππεξβαίλεη ηελ ηηκήο εμάζθεζεο, 

ζπκθέξνλ ηνπ αγνξαζηή είλαη λα εμαζθήζεη ην Γηθαίσκα πψιεζεο. 
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3.2.  Απνηίκεζε Γηθαησκάησλ πξναίξεζεο κε ην δησλπκηθό κνληέιν  

 

Σν δησλπκηθφ κνληέιν απνηειεί κία πνιχ ρξήζηκε ηερληθή απνηίκεζεο δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ε ηηκή ηεο 

ππνθείκελεο αμίαο ή ηνπ ζπκβνιαίνπ κειινληηθήο εθπιήξσζεο, κπνξεί λα πάξεη 

κφλν δχν δπλαηέο ηηκέο. 

Έζησ πσο ε αγνξά απνηειείηαη απφ δχν ηίηινπο A & B, ζηα νπνία νη επελδπηέο ζηελ 

αγνξά κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγέο.  

πγθεθξηκέλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 νη επελδπηέο έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο 

ζπλαιιαγψλ: 

 Να αγνξάζνπλ x κνλάδεο ηνπ ηίηινπ A, θαηαβάιινληαο ην πνζφ ρ*S0  ζηνπο 

πσιεηέο ηνπ ηίηινπ 

 Να πνπιήζνπλ “short”, δειαδή, δαλείδνληαη ηνπο ηίηινπο  θαη ηνπο πνπιάλε 

κε ηελ ππνρξέσζε λα ην επηζηξέςνπλ αξγφηεξα  

 Να θαηαζέζνπλ ρξήκαηα ζηελ Σξάπεδα γηα ηo ρξνληθφ δηάζηεκα Γt κε 

επηηφθην  r 

 Να δαλεηζζνχλ ρξήκαηα απφ ηελ Σξάπεδα γηα ηo ρξνληθφ δηάζηεκα Γt κε 

επηηφθην r 

 

Αληίζηνηρα, ηε ρξνληθή ζηηγκή Σ, νη επελδπηέο θιείλνπλ φιεο ηηο ζέζεηο πνπ είραλ 

αλνίμεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t θαη κέλνπλ κφλν κε ρξήκαηα ηα νπνία θαηαλαιψλνπλ.  

 

πγθεθξηκέλα ηελ T, νη επελδπηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα εμήο:  

 Να πνπιήζνπλ ηνπο ηίηινπο  πνπ είραλ αγνξάζεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t0 ζηελ 

ηηκή πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά 

 Να αγνξάζνπλ ηνπο ηίηινπο πνπ είραλ πνπιήζεη short θαη λα ηνπο 

επηζηξέςνπλ.  

 Να εηζπξάμνπλ ην πξντφλ ηεο θαηάζεζεο ηνπο απφ ηελ Σξάπεδα.  

 Να εμνθιήζνπλ ην δαλεηζκφ ηνπο ζηελ Σξάπεδα.  

 



ΑΑπποοττίίμμηησσηη  &&  ΜΜέέττρρηησσηη  ΚΚιιννδδύύννοοσσ  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ΠΠααρρααγγώώγγωωνν    

- 70 - 

                                                    

Αο ππνζέζνπκε ηψξα, φηη ππάξρεη έλα ζπκβφιαην Γηθαηψκαηνο C ε αμία ηνπ νπνίνπ 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 εμαξηάηαη απφ ηελ αμία πνπ ζα έρεη ηφηε ν ηίηινο Α. 

πγθεθξηκέλα, αο ππνζέζνπκε φηη ηελ t1, ε αμία ηνπ ζα είλαη Cu θαη ε αμία ηνπ A είλαη 

Sd. Καζψο ε ηηκή ηνπ Γηθαηψκαηνο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηηκή ηνπ ηίηινπ, ζα 

κπνξνχζακε λα ππνινγίζνπκε ηελ αμία C0 ηνπ ζπκβνιαίνπ C ηελ ρξνληθή ζηηγκή  t0.  

Θα κπνξνχζακε, δειαδή λα πξνζδηνξίζνπκε ζε πνηα ηηκή C0 ζα πξέπεη λα αγνξάδεηαη 

θαη λα πνπιηέηαη ην ζπκβφιαην ηελ ρξνληθή ζηηγκή t0, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη 

επθαηξίεο θεξδνζθνπίαο ζηελ αγνξά.   

Έζησ φηη, αμία ηνπ ρξήκαηνο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ t0 έσο t1, αληηπξνζσπεχεηαη 

απφ έλα Σξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ Β ν νπνίνο θεξδίδεη ζηαζεξφ επηηφθην r ζπλερψο 

αλαηνθηδφκελν. Έηζη εάλ ηελ t0 ν επελδπηήο θαηαζέζεη έλα πνζφ Β0 ζηελ Σξάπεδα, 

ηελ t1 ε αμία απηνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα είλαη Β0*e
r-Γt

.  

Αληίζηνηρα, εάλ δαλεηζζεί έλα πνζφ Β0 απφ ηελ Σξάπεδα, ηελ t1 ε αμία απηνχ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ζα είλαη Β0*e
r-Γt

. Ο επελδπηήο δειαδή ζα νθείιεη ην πνζφ Β0*e
r-Γt

 ζηελ 

Σξάπεδα.  

Σν γεγνλφο φηη ν επελδπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλαιιαγψλ ζηνλ ηίηιν A θαη ζηνλ 

Σξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ B ζα ηνλ σζήζεη λα πξνζδηνξίζεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 έλα 

ζπλδπαζκφ (ραξηνθπιάθην) απνηεινχκελν απφ ηα A θαη B κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή απηφο ν ζπλδπαζκφο λα αμίδεη ζε θάζε πεξίπησζε φζν αμίδεη θαη ην 

ζπκβφιαην C. Σφηε βάζεη ηνπ λφκνπ ηεο κηαο ηηκήο ζα πξέπεη θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 

ε αμία απηνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ λα είλαη ίζε κε ηελ αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ C0. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππάξμεη θεξδνζθνπία. 

Έζησ ινηπφλ φηη ηελ t0 ν επελδπηήο θαηέρεη  έλα ραξηνθπιάθην Π πνπ απνηειείηαη 

απφ θ κνλάδεο ηνπ ηίηινπ Α θαη ς κνλάδεο ηνπ Σξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ Β. 

Δπνκέλσο ε αμία απηνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 είλαη Π0=θS0+ς 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην ραξηνθπιάθην Π ζα έρεη αμία  

Πu=θSu+ς* e
r-Γt

, εάλ ην αμηφγξαθν αμίδεη Su 

ή 

Πd=θSd+ς* e
r-Γt

, εάλ ην αμηφγξαθν αμίδεη Sd 

 

ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε πoηα νθείιεη λα είλαη ε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ψζηε ηελ t1 λα αμίδεη ζε θάζε πεξίπησζε φζν θαη ην ζπκβφιαην. 
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Λχλνληαο σο πξνο θ, ς ην ζχζηεκα  

Cu=θSu+ς* e
r-Γt

  

Cd=θSd+ς* e
r-Γt

  

 

Βξίζθνπκε 

u d

u d

C C

S S
       &  u d d u

u d

r t S C S C
e

S S
 

 

Σν ραξηνθπιάθην Π πνπ θαηαζθεπάζακε ζα ην νλνκάδνπκε “ην ηζνδχλακν 

ραξηνθπιάθην”. Δπνκέλσο ζηε κηθξή καο αγνξά, έρνπκε δχν μερσξηζηέο νληφηεηεο, 

ην ζπκβφιαην θαη ην ηζνδχλακν ραξηνθπιάθην Π πνπ πξέπεη λα έρνπλ πάληα ηελ ίδηα 

αμία πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ επθαηξίεο θεξδνζθνπίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ 

παξαηεξήζνπκε φηη ε ηηκή ηνπ ζπκβνιαίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 δηαθέξεη απφ ηελ 

αμία ηνπ ηζνδχλακνπ ραξηνθπιαθίνπ, ηφηε κπνξνχκε λα εθηειέζνπκε κηα ζηξαηεγηθή 

θεξδνζθνπίαο  θαη λα απνθνκίζνπκε αθίλδπλν θέξδνο.  

 

Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ηελ t0 ε ηηκή κηαο κεηνρήο πνπ δελ πιεξψλεη κέξηζκα είλαη 

S0 =100 θαη ηελ t1 ε ηηκή απηήο ηεο κεηνρήο κπνξεί λα πάξεη είηε ηελ ηηκή Su=120 είηε 

ηελ ηηκή Sd=80. Έζησ επίζεο φηη ην επηηφθην δαλεηζκνχ είλαη ίζν κε r=0. H αμία ελφο 

Γηθαηψκαηνο αγνξάο C0 επί ηεο κεηνρήο, κε εκεξνκελία ιήμεο ηελ t1 θαη ηηκή 
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εμάζθεζεο Κ=100, είλαη ίζε κε max (St1 – K,0), φπνπ St1 ε αμία ηνπ ηίηινπ ηελ ζηηγκή 

t1. 

Δπνκέλσο, ε αμία ηνπ Γηθαηψκαηνο αγνξάο ηελ ζηηγκή t1 ζα είλαη: 

Cu = 20 ή  Cd = 0 

 

20 0 1

120 80 2
    θαη     

120 0 80 20
40

120 80
  

 

Άξα  0

1
100 ( 40) 10

2
C  

 

Έζησ ζηελ ζπλέρεηα φηη ππάξρεη θάπνηνο επελδπηήο Τ πνπ εθδειψλεη ελδηαθέξνλ λα 

πνπιήζεη ην Γηθαίσκα ζηελ ηηκή 8 επξψ.  

Αθνχ ε ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ Γηθαηψκαηνο είλαη 10 επξψ θαη ν επελδπηήο Τ 

πξνζθέξεηαη λα ην πνπιήζεη ρακειφηεξα απφ ηε ζεσξεηηθή ηηκή ν επελδπηήο ζα 

πξέπεη λα αγνξάζεη ην δηθαίσκα απφ ηνλ Τ θαη λα ην πνπιήζεη ηαπηφρξνλα.  

Απηφ ζα ηνπ απνθέξεη ηελ t0 αθίλδπλν θέξδνο ίζν κε 10-8=2 επξψ .  

Γειαδή, ηελ t0 πνπιά ην ραξηνθπιάθην (θ,ς)  πξνθαλψο ζηελ ηηκή 10 επξψ, δειαδή 

πνπιά short θ=1/2 κεηνρέο πξνο 100 εηζπξάηηνληαο ½*100 = 50 επξψ θαη απφ απηά 

ηνπνζεηεί 40 επξψ ζηελ Σξάπεδα. Σαπηφρξνλα αγνξάδεη έλα Γηθαίσκα απφ ηνλ Τ 

ζηελ ηηκή 8 επξψ. Άξα ηνπ πεξηζζεχνπλ 2 επξψ ηα νπνία απνηεινχλ ην θέξδνο ηνπ. 

 

Αο επαιεζεχζνπκε ηψξα φηη ηελ t1 δελ ζα αληηκεησπίζεη θαλέλα ελδερφκελν δεκίαο. 

Πξάγκαηη, εάλ ηελ t1 ε ηηκή ηεο κεηνρήο θηάζεη ζην 120, ζα εμαζθήζεη ην Γηθαίσκα 

θαη ζα εηζπξάμεη ηελ αμία ηνπ, δειαδή 20 επξψ. Με απηά θαη κε ηα 40 επξψ πνπ ηνπ 

ρξσζηάεη ε Σξάπεδα ζα αγνξάζεη ½ κεηνρή μνδεχνληαο ½*120=60 επξψ. Έηζη έρεη 

ηψξα 1 κεηνρή κε ηελ νπνία κπνξεί λα θιείζεη ηε short ζέζε ηνπ θαη δελ έρεη άιιεο 

εθθξεκφηεηεο.  

 

Δάλ ηελ ε ηηκή ηεο κεηνρήο πέζεη ζην 80, ην Γηθαίσκα ζα έρεη κεδεληθή αμία νπφηε 

δελ ζα ην εμαζθήζεη. Δηζπξάηηεη φκσο ηα 40 επξψ πνπ ηνπ ρξσζηάεη ε Σξάπεδα θαη 

αγνξάδεη ½ κεηνρή μνδεχνληαο ½*80=40 επξψ. Έηζη έρεη ηψξα 1 κεηνρή κε ηελ 

νπνία κπνξεί λα θιείζεη ηε short ζέζε ηνπ θαη δελ έρεη άιιεο εθθξεκφηεηεο.  
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Έζησ, φηη ππάξρεη θάπνηνο επελδπηήο Χ πνπ εθδειψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ λα 

αγνξάζεη ην Γηθαίσκα ζηελ ηηκή 12 επξψ.  

 

Αθνχ ε ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ Γηθαηψκαηνο είλαη 10 επξψ θαη ν επελδπηήο Χ 

πξνζθέξεηαη λα ην αγνξάζεη πςειφηεξα απφ ηε ζεσξεηηθή ηηκή ζα πνπιήζεη ην 

Γηθαίσκα ζηνλ Χ θαη ζα αγνξάζεη ηαπηφρξνλα ην ηζνδχλακν κε ην δηθαίσκα 

ραξηνθπιάθην. Απηφ ζα ηνπ απνθέξεη ηελ t0 αθίλδπλν θέξδνο ίζν κε 12-10=2 επξψ.  

Αο ην δνχκε αλαιπηηθά: ηελ t0 ινηπφλ πνπιά έλα δηθαίσκα ζηνλ Χ ζηελ ηηκή 12. 

Σαπηφρξνλα, αγνξάδεη ην ραξηνθπιάθην (θ, ς) ζηελ ηηκή 10, δειαδή δαλείδεηαη 40 

απφ ηελ Σξάπεδα θαη αγνξάδεη θ=1/2 κεηνρέο πξνο 100 πνπ ηνπ ζηνηρίδνπλ ½*100 = 

50 επξψ. Άξα ηνπ πεξηζζεχνπλ 12-10=2 επξψ.  

 

Αο επαιεζεχζνπκε ηψξα φηη ηελ t1 δελ ζα αληηκεησπίζεη θαλέλα ελδερφκελν δεκίαο.  

Πξάγκαηη, εάλ ηελ t1 ε ηηκή ηεο κεηνρήο αλέβεη ζην 120, ζα πνπιήζεη ηελ ½ κεηνρή 

θαη ζα εηζπξάμεη ½*120=60 επξψ. Απφ απηά ζα μερξεψζεη ηα 40 πνπ ρξσζηάεη ζηελ 

Σξάπεδα θαη κε ηα ππφινηπα 20 επξψ ζα απνδεκηψζεη ηνλ Χ πνπ ζα εμαζθήζεη ην 

δηθαίσκα θαη ζα εηζπξάμεη ηελ αμία ηνπ θαη δελ έρεη άιιεο εθθξεκφηεηεο. 

 

Δάλ ηελ ε κεηνρή πάεη ζην 80, ην δηθαίσκα ζα έρεη κεδεληθή αμία νπφηε ν Χ δελ ζα 

ην εμαζθήζεη. Δπίζεο ζα πνπιήζεη ηελ ½ κεηνρή θαη ζα εηζπξάμεη ½*80=40 κε ηα 

νπνία ζα μερξεψζεη ηα 40 πνπ ρξσζηάεη ζηελ Σξάπεδα θαη δελ έρεη άιιεο 

εθθξεκφηεηεο.  
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 Σπλζήθεο νπδέηεξεο αληηκεηώπηζεο θηλδύλνπ (Risk neutral) 

 

Δίδακε φηη ζην δησλπκηθφ κνληέιν κηαο πεξηφδνπ ε αμία ηνπ Παξαγψγνπ ζπκβνιαίνπ 

πνπ δελ επηηξέπεη εμηζνξξνπεηηθή θεξδνζθνπία δίλεηαη απφ ηε ζρέζε  

 

0 0

r tu d u d d u

u d u d

C C S C S C
C S e

S S S S
 

 

 

Μπνξνχκε λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηελ ζρέζε σο εμήο:  

 

0 0
0

0 1 0 1

Μέζε ηηκή ηεο ηειηθήο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ

r t r t
r t d u

u d

ύ u d u d
ί

q q

S e S S S e
C e C C

S S S S
 

 

Οη πνζφηεηεο κέζα ζηηο παξελζέζεηο παίξλνπλ ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1 θαη αζξνίδνληαη 

ζηε κνλάδα, άξα ζπληζηνχλ θάπνην κέηξν πηζαλνηήησλ πνπ ηηο νλνκάδνπκε 

πηζαλφηεηεο νπδέηεξεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν.  

Έηζη, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ε κε θεξδνζθνπηθή αμία ηνπ παξαγψγνπ 

ζπκβνιαίνπ ηελ t0, είλαη ε παξνχζα αμία ηεο αλακελφκελεο ηηκήο ηεο αμίαο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ζηε ιήμε.  

Ο επελδπηήο, δειαδή, ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κε βάζε ηελ παξνχζα αμία κφλν 

ρσξίο λα ηνλ απαζρνιεί ν θίλδπλνο πνπ απηή πεξηέρεη. Ο επελδπηήο πνπ είλαη 

νπδέηεξνο ζηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (risk neutral), είλαη αδηάθνξνο κεηαμχ κηαο 

επέλδπζεο πνπ ηνπ απνδίδεη κε βεβαηφηεηα 10 επξψ θαη κηαο άιιεο πνπ ηνπ απνδίδεη 

0 επξψ κε πηζαλφηεηα 50% θαη 20 επξψ κε πηζαλφηεηα 50%. 

 

Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ηελ t0 ε ηηκή κηαο κεηνρήο πνπ δελ πιεξψλεη κέξηζκα, είλαη 

S0=100 επξψ θαη ηελ t1 ε ηηκή απηήο ηεο κεηνρήο κπνξεί λα πάξεη είηε ηελ ηηκή 

Su=120 επξψ είηε ηελ ηηκή Sd=80 επξψ. Έζησ επίζεο φηη ην επηηφθην δαλεηζκνχ είλαη 

ίζν κε r=0.  
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Η αμία ελφο Γηθαηψκαηνο ζηε ιήμε t1, είλαη ίζε κε max(St1, -K,0), φπνπ ε αμία ηνπ 

ππνθείκελνπ ζηνηρείνπ ηε ζηηγκή t1θαη K=100 επξψ ε ηηκή εμάζθεζεο.  

Η αμία ηνπ δηθαηψκαηνο ηε ζηηγκή t1 ζα είλαη είηε Cu=20 είηε Cd=0.  

 

Οη πηζαλφηεηεο κε ηελ παξαδνρή φηη ε επελδπηηθή θνηλφηεηα είλαη νπδέηεξε σο πξνο 

ηνλ θίλδπλν είλαη:  

 πηζαλφηεηα αλφδνπ     
100 80 1

102 80 2

r t

o d

u d

S e S

S S
 

 

 πηζαλφηεηα θαζφδνπ       
1

1
2

q  

 

επνκέλσο: 

 

0

1 1
(1 ) 20 0 10

2 2

r t
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3.2.1 Τν Γησλπκηθό Μνληέιν απνηίκεζεο Γηθαησκάησλ πνιιώλ  πεξηόδσλ  

Ο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ελφο Γηθαηψκαηνο αγνξάο ζηελ πξάμε είλαη ζχλζεηνο, 

θαζψο νη ηηκέο κεηαβάιινληαη φρη κφλν γηα κηα πεξίνδν κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

Γηθαηψκαηνο αιιά πνιχ ζπρλφηεξα. Έηζη, ε πεξίνδνο ελφο έηνπο ζα πξέπεη λα 

ππνδηαηξεζεί ζε 12 κήλεο, 52 εβδνκάδεο, ε 365 εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα 

πην ξεαιηζηηθή απνηίκεζε ηνπ Γηθαηψκαηνο. 

  

Ο ρξφλνο αληηπξνζσπεχεηαη απφ n+1 ρξνληθέο ζηηγκέο, t0, t1, … , tn  πνπ θαζνξίδνπλ n 

ρξνληθέο πεξηφδνπο δηάξθεηαο Γt ε θάζε κηα.  

Η αμία ηνπ ρξήκαηνο γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν, αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα 

Σξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ Β ν νπνίνο θεξδίδεη ζηαζεξφ επηηφθην r ζπλερψο 

αλαηνθηδφκελν. Έηζη εάλ ηελ ti θαηαζέζνπκε έλα πνζφ Bi  ζηελ Σξάπεδα, ηελ ti+1  ε 

αμία απηνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα είλαη Bi *e
Σ-Γt

.  

Αληίζηνηρα, εάλ δαλεηζζνχκε έλα πνζφ Bi απφ ηελ Σξάπεδα, ηελ ti+1 ε αμία απηνχ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ζα είλαη Bi *e
Σ-Γt

.  
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Η αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ζε απηή ηελ αγνξά αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλαλ ηίηιν  ν 

νπνίνο έρεη αβέβαηε, κε πξνβιέςηκε, κειινληηθή αμία  θαη πνπ ε εμέιημε ηεο ηηκήο 

ηνπ θαζψο θαη ε εμέιημε ηεο αμίαο ηνπ Σξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ Β,  απεηθνλίδνληαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα.  

Παξαηεξνχκε θαη πάιη ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν φηη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη 

φπνηα θαη αλ είλαη ε ηηκή ηνπ εθείλε ηε ζηηγκή δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηελ 

ηηκή ηνπ γηα ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή, φκσο γλσξίδνπκε φηη ζα πάξεη ηε κηα απφ 

δχν κφλν ηηκέο.  

 

 

Παξαηεξνχκε, φηη ζην κνληέιν ηεο κηαο πεξηφδνπ ε πιεξνθνξία πνπ είρακε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t0 ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ  ζηε ιήμε, ήηαλ φηη κπνξεί λα πάξεη ηε κηα 

απφ δχν κφλν ηηκέο. Δδψ, ζην κνληέιν ησλ n πεξηφδσλ ε πιεξνθνξία πνπ έρνπκε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ t0 ζηε ιήμε είλαη φηη κπνξεί λα πάξεη ηε κηα 

απφ 2
n 

ηηκέο.  

Γειαδή ηψξα έρνπκε κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα ηελ ζρεηηθά κε ηελ αμία ζηε ιήμε ηνπ 

ηίηινπ Α. Βέβαηα, θαζψο ν ρξφλνο πεξλάεη θαη πιεζηάδνπκε πξνο ηε ιήμε, απηή ε 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ A ζηε ιήμε φιν θαη κεηψλεηαη.  



ΑΑπποοττίίμμηησσηη  &&  ΜΜέέττρρηησσηη  ΚΚιιννδδύύννοοσσ  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ΠΠααρρααγγώώγγωωνν    

- 77 - 

                                                    

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θζάζεη ε ρξνληθή ζηηγκή t
n-1 

ζα γλσξίδνπκε φηη ηελ επφκελε 

ρξνληθή ζηηγκή ην A ζα κπνξεί λα πάξεη ηε κηα απφ δπν κφλν ηηκέο, αλάινγα θπζηθά 

κε ηελ ηηκή πνπ ζα έρεη ηε ζηηγκή t
n-1

. Η πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ 

κειινληηθή ηηκή ηνπ ηίηινπ A είλαη ίδηα κε απηή ζην κνληέιν ηεο κηαο πεξηφδνπ, κφλν 

φηαλ βξηζθφκαζηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνξπθή ηνπ δέληξνπ θαη θνηηάδνπκε ηη ζα 

ζπκβεί ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή.  

Έηζη ε αγνξά καο απνηειείηαη θαη πάιη απφ δχν ζηνηρεία, ηνπο ηίηινπο  A θαη Β, ζηα 

νπνία νη επελδπηέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κφλν ηηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο t
0, 

t
1, …, 

t
n
.  

πγθεθξηκέλα ηε ρξνληθή ζηηγκή (i ≤ n) νη επελδπηέο έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο 

ζπλαιιαγψλ: 

 Να αγνξάζνπλ ην ηίηιν A ζηελ ηηκή πνπ ζα ηζρχεη εθείλε ηε ζηηγκή ζηελ 

αγνξά, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν πνζφ ζηνπο πσιεηέο ηνπ ηίηινπ  

 Να πνπιήζνπλ ην ηίηιν A εθφζνλ ην είραλ αγνξάζεη ζε πξνεγνχκελε ρξνληθή 

ζηηγκή, εηζπξάηηνληαο ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηνπο αγνξαζηέο ηνπ ηίηινπ.  

 Να πνπιήζνπλ short ηνλ ηίηιν, εθφζνλ δελ ην είραλ αγνξάζεη ζε πξνεγνχκελε 

ρξνληθή ζηηγκή, ζηελ ηηκή πνπ ζα ηζρχεη εθείλε ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά, 

εηζπξάηηνληαο ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηνπο αγνξαζηέο ηνπ ηίηινπ A. 

 Να θαηαζέζνπλ ρξήκαηα ζηελ Σξάπεδα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ λα κελ 

ππεξβαίλεη ην ρξφλν πνπ απνκέλεη έσο ηε ιήμε, κε επηηφθην r.  

 Να δαλεηζζνχλ ρξήκαηα απφ ηελ Σξάπεδα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ λα κελ 

ππεξβαίλεη ην ρξφλν πνπ απνκέλεη έσο ηε ιήμε, κε επηηφθην r.  

Σε ρξνληθή ζηηγκή t
n
 =T, νη επελδπηέο πξέπεη λα θιείζνπλ φιεο ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ 

αλνηθηέο θαη λα κείλνπλ κφλν κε ρξήκαηα ηα νπνία θαηαλαιψλνπλ.  

 

 

Αο ππνζέζνπκε ηψξα, φηη ππάξρεη έλα ζπκβφιαην C ε αμία ηνπ νπνίνπ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t
n
 =T εμαξηάηαη απφ ηελ αμία πνπ ζα έρεη ηφηε ν ηίηιν. πγθεθξηκέλα, αο 

ππνζέζνπκε φηη ηελ T, ε αμία ηνπ C ζα είλαη C
n,k

 εάλ ε αμία ηνπ A είλαη S
n,k

. 

Μπνξνχκε  λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ C ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ θαη ηδηαίηεξα, ζε πνηα ηηκή 
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ζα πξέπεη λα αγνξάδεηαη θαη λα πνπιηέηαη ην ζπκβφιαην ηε ρξνληθή ζηηγκή ψζηε λα 

κε δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο θεξδνζθνπίαο  ζηελ αγνξά. 

 

 

Θα εμεηάζνπκε ην δέληξν απφ ην ηέινο πξνο ηελ αξρή, αθνχ ε πιεξνθνξία ζρεηηθά 

κε ην ζπκβφιαην είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

Αο πξνζδηνξίζνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ κε θεξδνζθνπηθή ηηκή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζηηο 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ ηε ρξνληθή ζηηγκή . Αο ππνζέζνπκε 

ινηπφλ φηη βξηζθφκαζηε ζηελ ρξνληθή ζηηγκή t
n-1

 θαη ε ηηκή ηνπ A είλαη S
n-1,k

. 

Γλσξίδνπκε φηη ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή δχν κφλν πξάγκαηα κπνξεί λα ζπκβνχλ 

ζηελ ηηκή ηνπ A. Δίηε ε ηηκή ηνπ ζα αλέβεη ζην S
n,2k-1

 είηε ζα πέζεη ζην S
n,2k

.  Με 

άιια ιφγηα αλ βξεζνχκε ζηε ρξνληθή ζηηγκή t
n-1

 θαη ε ηηκή ηνπ είλαη ην κφλν πνπ ζα 

έρσ λα αληηκεησπίζνπκε ζα είλαη έλα δησλπκηθφ κνληέιν κηαο πεξηφδνπ. 

 

Έηζη, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ κε θεξδνζθνπηθή ηηκή ηνπ ζπκβνιαίνπ C
n-1,k

 

ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε αιιά θαη λα εθκεηαιιεπζνχκε ηελ θαηάζηαζε εθηειψληαο 
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κηα ζηξαηεγηθή θεξδνζθνπίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή πνπ δίλεηαη γηα ην 

ζπκβφιαην ζηελ αγνξά δηαθέξεη απφ ηελ ζεσξεηηθή ηνπ ηηκή. Ιδηαίηεξα κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηηο πηζαλφηεηεο κε ηελ παξαδνρή φηη ε επέλδπζε είλαη νπδέηεξε ζηνλ 

θίλδπλν, αιιά θαη ην ηζνδχλακν ραξηνθπιάθην. 

 Έηζη ηε ρξνληθή ζηηγκή t
n-1 

θαη ζε θάζε θνξπθή ηνπ δέληξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή 

ηε ρξνληθή ζηηγκή, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή πνπ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά 

λα ιάβεη ην ζπκβφιαην C ψζηε λα κελ παξνπζηαζζνχλ επθαηξίεο θεξδνζθνπίαο. 

Έρνληαο ηψξα ηελ αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ C γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t
n-1

, κπνξνχκε λα 

αθνινπζήζνπκε ηελ αλάινγε δηαδηθαζία θαη λα ππνινγίζνπκε ηελ κε θεξδνζθνπηθή 

αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t
n-2 

θαη λα ζπλερίζνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν 

κέρξη λα ππνινγίζνπκε ην C
0
.  
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3.3 Η πξνζνκνίσζε Monte Carlo   

Η κέζνδνη Monte Carlo ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα καζεκαηηθά θαη αθνξνχλ ηε 

κνληεινπνίεζε ησλ θαηλνκέλσλ κε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο, φπσο ν ππνινγηζκφο ησλ θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ αγνξψλ.  

Δίλαη επηηπρείο κέζνδνη αλάιπζεο θηλδχλνπ ζε ζχγθξηζε κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ή 

ηελ αλζξψπηλε δηαίζζεζε. Παξαπέξα, νη  Monte Carlo πξνζνκνηψζεηο έρνπλ 

εθαξκνζηεί γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ πεηξειαίνπ, ηελ πξαγκαηηθή 

παξαηήξεζε βιαβψλ, γηα ηηο  ππεξβάζεηο θφζηνπο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο φπνπ είλαη 

ζπλήζσο θαιχηεξεο απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ φηη ζε άιιεο  πξνζνκνηψζεηο 

επέιηθησλ κεζφδσλ.  

Η πξνζνκνίσζε Monte Carlo πήξα ην φλνκα ηεο απφ ην δηάζεκν ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν 

ηνπ Μνλαθφ, πνπ απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ θαδίλσλ θαη άιισλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη φρη κφλν. Η ηπραία ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

ηπρεξά παηρλίδηα, φπσο ε ξνπιέηα ηα δάξηα, είλαη παξφκνηα κε ην πψο ε πξνζνκνίσζε 

Monte Carlo επηιέγεη ηπραία κεηαβιεηέο γηα λα κηκεζεί ην κνληέιν. Όηαλ θάπνηνο 

ξίρλεη έλα δάξη κπνξεί λα εκθαληζηεί ην 1,2,3,4,5ή 6, αιιά δελ γλσξίδνπκε πνην απφ 

φια ζα εκθαληζηεί ζε θάζε δαξηά. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο κεηαβιεηέο, έρνπλ κηα 

γλσζηή ή εθηηκψκελε πεξηνρή ηηκψλ αιιά θαη κηα αβέβαηε αμία γηα νπνηαδήπνηε 

ρξνληθή ζηηγκή.  

Απφ ηελ πξψηε κεγάιεο θιίκαθαο εθαξκνγή Monte Carlo πξνζνκνηψζεσλ ζε 

ππνινγηζηή, πνπ έγηλε ην 1953 ζην Los Alamos απφ ηνπο Metropolis, Rosenbluth, 

Teller θαη Teller, ε κέζνδνο έρεη βξεη αλαξίζκεηεο εθαξκνγέο ζε πνιιά πεδία ηεο 

επηζηήκεο, απφ ηα νηθνλνκηθά κέρξη ηελ ππξεληθή θπζηθή. ηνλ ηνκέα ησλ 

νηθνλνκηθψλ, ην κνληέιν Monte Carlo ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο 

ελφο Γηθαηψκαηνο πξναίξεζεο κε πνιιαπιέο πεγέο αβεβαηφηεηαο ή κε πνιχπινθα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Όζνλ αθνξά ηε ζεσξία, ην ππφδεηγκα Monte Carlo βαζίδεηαη ζε αγνξέο νπδέηεξνπ 

επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. Η ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη, είλαη  λα δεκηνπξγεζνχλ αξθεηέο 

ρηιηάδεο ηπραία κνλνπάηηα ησλ ηηκψλ ησλ ππνθείκελσλ πξνο πξνζνκνίσζε ηίηισλ 

θαη λα ππνινγηζηεί ζηε ζπλέρεηα ε ζρεηηθή ηηκή εμάζθεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο γηα 

θάζε δηαδξνκή. ηε ζπλέρεηα βξίζθεη ηνλ κέζν φξν απηψλ ησλ απνδφζεσλ θαη 

πξνεμνθινχληαη ζε ηηκέο παξνχζαο αμίαο. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ ππνινγηζκψλ 

είλαη ε αμία ηνπ Γηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. 

http://74.125.39.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty&prev=/search%3Fq%3Dmonte%2Bcarlo%2Bsimulation%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhidy3psTPTfxhbfhm5JUn5Hbk_UnA
http://74.125.39.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Risk&prev=/search%3Fq%3Dmonte%2Bcarlo%2Bsimulation%26hl%3Del&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjN4kqJ_Q4EbKr79sWrzhyRpQG3Kw


ΑΑπποοττίίμμηησσηη  &&  ΜΜέέττρρηησσηη  ΚΚιιννδδύύννοοσσ  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ΠΠααρρααγγώώγγωωνν    

- 81 - 

                                                    

 

Η πξνζέγγηζε απηή, αλ θαη ζρεηηθά εχθνιε, επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο. Έηζη: 

 Δθθξάδνπκε ηελ άγλσζηε πνζφηεηα σο ζπλάξηεζε γλσζηψλ πνζνηήησλ θαη 

       πηζαλνηήησλ. 

 Τπνινγίδνπκε ηηο πηζαλφηεηεο κε θάπνηα επαλαιεπηηθή κέζνδν ή κε κία απφ 

ηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο. 

 Αληηθαζηζηνχκε ηηο πηζαλφηεηεο ζηε ζπλάξηεζε θαη ππνινγίδνπκε ηελ 

άγλσζηε πνζφηεηα. 

Η πξνζνκνίσζε Monte Carlo κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αμίαο ελφο Γηθαηψκαηνο, δεκηνπξγψληαο κηα ζεηξά πξνβιεπφκελσλ ηηκψλ ηνπ 

ππνθείκελνπ ηίηινπ ελψ ζην ηέινο εθαξκφδεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο κεγηζηνπνίεζεο, ν 

νπνίνο αλάγεηαη ζηελ αξρηθή ρξνληθή ζηηγκή κε επηηφθην αλαγσγήο πνπ είλαη 

νπδέηεξν ζηνλ θίλδπλν. 

 

1 ( )t tdS S rf dt s dt  

Όπνπ: 

dt: ε δηάξθεηα ησλ ρξνληθψλ βεκάησλ 

ζ:  ε κεηαβιεηφηεηα 

ε: ε πξνζνκνησκέλε ηηκή απφ κηα θαλνληθή θαηαλνκή πηζαλφηεηαο κε κέζε ηηκή  

    κεδέλ θαη δηαζπνξά έλα.   

Γηα λα εξκελεχζνπκε ηνλ παξαπάλσ ηχπν ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο, ε αιιαγή 

ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ St ζηε ρξνληθή ζηηγκή t είλαη ίζε κε ηελ ηηκή ηνπ 

ππνθείκελνπ ηίηινπ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληθή ζηηγκή St-1 πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηελ 

δηαδηθαζία Brown ( )rf dt s dt . 

Σν πξψην βήκα ζηε πξνζνκνίσζε  Monte Carlo είλαη λα απνθαζηζηεί ν αξηζκφο ησλ 

βεκάησλ. Ξεθηλψληαο απφ ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ S0 ε αιιαγή ζηελ 

ηηκή θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ζα είλαη: 

1 0 ( )dS S rf dt s dt  
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Δπνκέλσο ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ ζην πξψην ρξνληθφ βήκα ζα είλαη ίζε κε  

1 0 2S S dS  

φπνπ                    2 1 ( )dS S rf dt s dt  

Σν ίδην εθαξκφδεηαη σο ην ηειηθφ ρξνληθφ βήκα πνπ έρεη νξηζηεί θαη ζην ηέινο ηνπ 

ηειεπηαίνπ βήκαηνο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία κεγηζηνπνίεζεο. 

 

Αλ ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ Γηθαηψκαηνο είλαη ίζν κε Υ ηφηε ε ζπλάξηεζε 

κεγηζηνπνίεζεο είλαη ίζε κε    , , ,0fin i fin iC Max S X  

Απηή ε ηηκή Cfin,i είλαη ε αμία ηνπ Γηθαηψκαηνο γηα ηελ ηειηθή ρξνληθή ζηηγκή θαη γηα 

ηελ i δνθηκή πξνζνκνίσζεο. Έπεηηα αλάγεηαη ζηε ρξνληθή ζηηγκή κεδέλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην νπδέηεξν σο πξνο ηνλ θίλδπλν επηηφθην θαη καο δίλεη ηελ ηηκή:   

0, , exp ( )i fin iC C rf T  

Απηή είλαη κηα κφλν εθηίκεζε ηηκήο γηα έλα κφλν πξνζνκνησκέλν κνλνπάηη. Αθνχ 

εθαξκφζνπκε ηελ πξνζνκνίσζε ζε 1.000 δνθηκέο ιακβάλεηαη ε κέζε ηηκή ησλ Co πνπ 

είλαη ε αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ. Όζα πεξηζζφηεξα ρξνληθά βήκαηα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηφζν πην αθξηβέο ζα είλαη ην απνηέιεζκα. 
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3.4 Τν κνληέιν Black-Scholes 

Σν κνληέιν Black-Scholes ή Black-Scholes-Merton είλαη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο. Απφ ην κνληέιν, κπνξεί θαλείο λα ζπλαγάγεη ηνλ 

καζεκαηηθφ ηχπν, πνπ δίλεη ηελ ηηκή ησλ ζπκβνιαίσλ Γηθαησκάησλ. Απηφ ν 

καζεκαηηθφο ηχπνο νδήγεζε ζε κηα έθξεμε ζηηο ζπλαιιαγέο Γηθαησκάησλ θαη 

λνκηκνπνίεζε επηζηεκνληθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Chicago Board Options 

Exchange θαη ησλ άιισλ Υξεκαηηζηεξίσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Υξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο αγνξέο θαη πνιιέο εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο 

είλαη αξθεηά θνληά ζηηο παξαηεξνχκελεο ηηκέο, αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθσλίεο 

ζρεηηθά.  

Σν κνληέιν απηφ δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Fischer Black and Myron 

Scholes ην 1973, ζηελ κειέηε ηνπο κε ηίηιν “ The Pricing of Options and Corporate 

Liabilities”, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε κηα, ελ κέξεη  δηαθνξηθή εμίζσζε, πνπ ζήκεξα 

νλνκάδεηαη ε Black-Scholes εμίζσζε, ε νπνία εθθξάδεη ηελ ηηκή ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Η βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ αλαθάιπςε απηή 

ήηαλ λα αληηζηαζκηζηεί πιήξσο ν θίλδπλνο ζηα ζπκβφιαηα Γηθαησκάησλ, πνπιψληαο 

θαη αγνξάδνληαο ππνθείκελνπο ηίηινπο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθηεί ν θίλδπλνο. Απηή ε αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ νλνκάδεηαη αληηζηάζκηζε 

Γέιηα (Delta hedging) πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρεη κφλν κία ζσζηή ηηκή γηα ηα 

ζπκβφιαηα Γηθαησκάησλ, θαη απνηειεί ηελ βάζε γηα ηηο πην πεξίπινθεο ζηξαηεγηθέο 

αληηζηάζκηζεο. 

Ο Robert C. Merton ήηαλ ν πξψηνο πνπ δεκνζίεπζε κηα κειέηε πξνθεηκέλνπ λα 

επεθηείλεη ηε καζεκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ κνληέινπ ηηκνιφγεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

θαη επηλφεζε ηνλ φξν Black-Scholes γηα απηφ ην κνληέιν ηηκνιφγεζεο. Οη Scholes 

θαη Merton έιαβαλ ην Βξαβείν Νφκπει ζηα Οηθνλνκηθά ην 1997 (The Sveriges 

Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel) γηα ην έξγν ηνπο. 

Αλ θαη ν Fischer Black πέζαλε ην 1995, αλαθέξζεθε θαη βξαβεχηεθε γηα ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ  απφ ηε νπεδηθή Αθαδεκία.  

Η καγεία ηεο Black Scholes θφξκνπιαο είλαη φηη ήηαλ ε πξψηε πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχζε αθεξεκέλεο κεηαβιεηέο φπσο νη πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ, ε 

απνζηξνθή θηλδχλνπ θαη ε ρξεζηκφηεηα, αιιά κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχζαλ λα 

κεηξεζνχλ φπσο ε ηηκή εμάζθεζεο ηεο κεηνρήο, ν ρξφλνο θαη ηα επηηφθηα. Σν 

κνληέιν Black Scholes είρε κφλν κηα κεηαβιεηή πνπ δελ κπνξνχζε λα κεηξεζεί: ην 
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ξίζθν. Οη 3 νηθνλνκνιφγνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο ηηκήο κηαο 

κεηνρήο γηα ηελ καζεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ ξίζθνπ. Όζν πην κεγάιε ε 

κεηαβιεηφηεηα κηαο κεηνρήο ηφζν κεγαιχηεξν ην ξίζθν θαη ηφζν κεγαιχηεξε πξέπεη 

λα είλαη αμία πνπ πξέπεη λα δψζεη θάπνηνο γηα λα αγνξάζεη ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη  

ή λα πνπιήζεη ηε κεηνρή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ζην κέιινλ. 

 

Γηα ην κνληέιν απνηίκεζεο νη ζπγγξαθείο ηνπ ζηεξίρηεθαλ ζηηο εμήο ππνζέζεηο: 

 Οη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ε κεηνρή είλαη ζηνραζηηθέο θαη κεηαβάιινληαη 

ζπλερψο, ελψ νη απνδφζεηο ηεο αθνινπζνχλ κηα ινγαξηζκηθή θαλνληθή 

πηζαλνθαηαλνκή κε κέζν κ θαη ηππηθή απφθιηζε ζ αλά κνλάδα ρξφλνπ. 

 Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ην Short Selling. Έλαο πσιεηήο πνπ δελ 

θαηέρεη έλαλ ηίηιν, απιά ζα δερζεί ηελ ηηκή απφ έλαλ αγνξαζηή θαη ζα 

ζπκθσλήζεη γηα δηαθαλνληζκφ ζε κειινληηθή εκεξνκελία πιεξψλνληαο ηνπ 

έλα πνζφ ίζν κε ηελ ηηκή ηνπ ηίηινπ ηελ εκεξνκελία εθείλε. 

 Η ηππηθή απφθιηζε ζ παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ηελ ιήμε ηνπ Γηθαηψκαηνο. 

 Οη αγνξέο ζηηο νπνίεο γίλνληαη αληηθείκελα δηαπξαγκάηεπζεο νη κεηνρέο θαη 

ηα Γηθαηψκαηα δελ έρνπλ θφζηε ζπλαιιαγήο ζηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε ηεο 

κεηνρήο ή ηνπ Γηθαηψκαηνο Πξναίξεζεο απηήο. 

 Σα επηηφθηα δαλεηζκνχ είλαη γλσζηά θαη παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηνλ ρξφλν. 

 Η κεηνρή δελ πιεξψλεη κεξίζκαηα ή άιινπ είδνπο εηζνδήκαηα. 

 Σα Γηθαηψκαηα είλαη επξσπατθνχ ηχπνπ, δειαδή κπνξεί λα εμαζθεζεί κφλν 

ζηε ιήμε. 

 

Με βάζε απηέο ηηο παξαδνρέο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο 

πνπ αμηνπνηνχλ ηηο δηαθνξέο ησλ ηηκψλ ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο γηα λα απνθνκίζνπλ 

θέξδνο (Arbitage), νη  Black-Scholes, δεκηνχξγεζαλ κηα κεξηθψο δηαθνξηθή εμίζσζε 

γηα ηελ ηηκή ηνπ Γηθαηψκαηνο αγνξάο. Καηέιεμαλ ινηπφλ, φηη θαηά ηελ αξρηθή 

θαηαζθεπή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ε αμία ηεο ζεηηθήο ζέζεο ζηηο κεηνρέο εμηζνξξνπείηαη 

πιήξσο απφ ηελ αμία ηεο αξλεηηθήο ζέζεο (ζέζε πψιεζεο) ζην Γηθαίσκα αγνξάο. 

ηελ επφκελε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα κεηαβιεζεί ε ηηκή ηεο κεηνρήο ε αμία ηεο 

ζεηηθήο ζέζεο ζα κεηαβιεζεί φπσο θαη ε αμία ηεο αξλεηηθήο ζέζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο. 

πλήζσο ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ζηελ αξλεηηθή ζέζε δελ είλαη αληίζηνηρε κε ηελ 

κεηαβνιή ζηε ζεηηθή ζέζε κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη αλαζηάζκηζε ηνπ 
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ραξηνθπιαθίνπ κε ηελ αγνξά ή πψιεζε κεηνρψλ, ψζηε απηφ λα κέλεη 

αληηζηαζκηζκέλν ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Έλα ηέηνην ραξηνθπιάθην δελ επηθέξεη 

θίλδπλν ζηνλ θάηνρν ηνπ.  

Η ζπλερήο αλαπξνζαξκνγή ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ, ψζηε ην ραξηνθπιάθην λα 

απνδίδεη ηελ αθίλδπλε απφδνζε r
f
 απνιήγεη ζε κηα ελ κέξεη δηαθνξηθή εμίζσζε πνπ 

ιχλνληαο ηελ πξνθχπηεη ε ηηκή ηνπ Γηθαηψκαηνο αγνξάο C, σο ζπλάξηεζε πέληε 

κεηαβιεηψλ. 

( )

1 2( ) ( )rf T tC S N d Xe N d  

Όπνπ:  

S: ε ηηκή κηαο κνλάδαο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ 

Υ: ε ηηκή εμάζθεζεο ζηελ νπνία αγνξάδεηαη ή πσιείηαη κηα κνλάδα ηνπ ηίηινπ 

Σ: ν ρξφλνο ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή t, ε δηάξθεηα ηνπ 

ζπκβνιαίνπ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ νξίδεηαη σο Σ-t 

Ν(d1): ε ηηκή απφ ηελ ζπζσξεπηηθή θαλνληθή θαηαλνκή πνπ αμηνινγείηαη ζηελ ηηκή 

d1 

Ν(d2): ε ηηκή απφ ηελ ζπζσξεπηηθή θαλνληθή θαηαλνκή πνπ αμηνινγείηαη ζηελ ηηκή 

d2 

r
f 
: ε αθίλδπλε απφδνζε 

ζ
2 

: ε κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ ησλ ηηκψλ ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ 

2

1

ln( / ) (1/ 2) ( )fS X r t
d

T t
 

 

2

2

ln( / ) (1/ 2) ( )fS X r t
d

T t
 

 

Παξά ηελ πνιππινθφηεηα πνπ εκθαλίδεη ε παξαπάλσ εμίζσζε, ην ππφδεηγκα 

θαηαιήγεη ζε κηα ζρεηηθά απιή θαη θαηαλνεηή ζρέζε. ηελ πξάμε, ε ηηκή ηνπ 

δηθαηψκαηνο αγνξάο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξνχζαο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ 

ηίηινπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο ηηκήο εμάζθεζεο. Όκσο, ζα πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε θαη ηελ ρξνληθή αμία πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ γηα κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ θαηά ηξφπν πνπ 
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λα απνδψζεη κεγαιχηεξε αμία απφ ηελ παξαπάλσ δηαθνξά. Οη πξνζδνθίεο απηέο 

εθθξάδνληαη σο πηζαλφηεηεο Ν(d1) θαη Ν(d2) θαη ζηαζκίδνπλ αλάινγα ηελ ηηκή ηνπ 

ππνθείκελνπ ηίηινπ θαη ηελ ηηκή εμάζθεζεο αληίζηνηρα.  

Η πνιππινθφηεηα ππνδείγκαηνο Black-Scholes δελ εκπνδίδεη ηελ εχθνιε εθαξκνγή 

ηνπ ζηελ πξάμε, θαζψο ηέζζεξεηο απφ ηηο πέληε κεηαβιεηέο είηε είλαη δηαζέζηκεο απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηθαηψκαηνο, είηε είλαη εχθνιν λα παξαηεξεζνχλ. Η κφλε 

εμαίξεζε ίζσο αθνξά ηελ ηππηθή απφθιηζε ζ.  

Απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί κε δηαθφξνπο ηξφπνπο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη 

παξαθάησ: 

1. Δθηίκεζε απφ ηζηνξηθά δεδνκέλα. 

Καηαγξάθνληαη νη ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο ππνθείκελεο κεηνρήο, έζησ S1, S2, …, Sn, 

ηηο n ηειεπηαίεο εκέξεο ζπλαιιαγψλ. Σν n δελ πξέπεη λα είλαη νχηε πνιχ κεγάιν, 

γηαηί ηφηε κπνξεί λα κελ παξακέλεη ζηαζεξφ ην ζ, νχηε πνιχ κηθξφ γηαηί ηφηε κπνξεί 

λα έρνπκε κεγάιν ζθάικα ζηελ εθηίκεζε.  

1

ln , 1,2,..., 1i

i

S
Xi i n

S  

 

χκθσλα κε ην κνληέιν Black-Scholes νη ηππηθέο κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο θαη 

αθνινπζνχλ ηελ Ν(ηκ,ηζ2) φπνπ η = 1/260 (γίλνληαη πεξίπνπ 260 ζπλεδξηάζεηο ην 

έηνο). Δπνκέλσο εθηηκνχκε ην ζ
2
 απφ ηελ δεηγκαηηθή δηαζπνξά ησλ Υ1,Υ2,…,Υn-1 

 

21

2

1

1 1

2

n

i

i

X X
n

 

2. Δθηίκεζε απφ ζηαζκηζκέλα ηζηνξηθά δεδνκέλα.  

Καηαγξάθνληαη νη ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο ππνθείκελεο κεηνρήο ηηο n ηειεπηαίεο 

εκέξεο ζπλαιιαγψλ. Σψξα φκσο δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ φιεο ην ίδην βάξνο ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ ζ
2
 δηφηη απηφ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη  θαηά ηηο n ηειεπηαίεο εκέξεο θαη 

έηζη νη ηηκέο πνπ είλαη πην πξφζθαηεο αληηζηνηρνχλ ζε ζ
2
 πνπ είλαη πην θνληά ζην 

δεηνχκελν.  

3.  Δθηίκεζε απφ ηηο ηηκέο ησλ παξαγψγσλ πνπ δηαηίζεληαη ήδε ζηελ αγνξά.  

Καηά ηελ εκέξα πνπ ζέινπκε λα εθηηκήζνπκε ην ζ
2
, δηαηίζεληαη ήδε ζηελ αγνξά 

παξαγψγσλ θαη θάπνηα παξάγσγα πξντφληα φπσο Γηθαηψκαηα αγνξάο επί ηεο κεηνρήο 
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ηεο νπνίαο ζέινπκε λα εθηηκήζνπκε ην ζ
2
 ηα νπνία ζα έρνπλ γλσζηή ηηκή. Η ηηκή 

απηή ζπλήζσο θαζνξίδεηαη κε βάζε παιαηφηεξε εθηίκεζε ηνπ ζ
2
 αιιά θπξίσο απφ 

ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηθαηψκαηνο ζηελ αγνξά. Η ηηκή 

επνκέλσο δηακνξθψλεηαη φρη κφλν κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, αιιά θπξίσο απφ 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ πνιχ κεγαιχηεξε πιεξνθνξία 

γηα ηελ κειινληηθή θίλεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. 

 

Έζησ φηη ηνλ Ιαλνπάξην ζε κηα αγνξά παξαγψγσλ γίλεηαη δηαπξαγκάηεπζε 

Γηθαησκάησλ αγνξάο επί ηεο κεηνρήο Α  θαη ζεσξνχκε πάληα φηη ε κεηνρή δελ 

απνδίδεη κέξηζκα κέρξη ηελ ιήμε ηνπ παξαγψγνπ. Η κεηνρή Α έρεη ζεκεξηλή αμία 

ζηελ αγνξά ίζε κε 10 επξψ. πγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη δηθαηψκαηα αγνξάο κε 

εκεξνκελία ιήμεο ηνλ Μάξηην (T − t = 80/365), κε ηηκή εμάζθεζεο Υ = 8, 9, 10, 11 

επξψ ην θαζέλα. Αλ ην επηηφθην r ηεο αγνξάο είλαη ίζν κε 0,05 θαη ε κεηαβιεηφηεηα  

ηεο κεηνρήο έρεη εθηηκεζεί φηη είλαη ζ =0,2 ηφηε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ησλ Black-

Scholes νη no-arbitrage ηηκέο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζα είλαη ζε επξψ γηα ηνλ κήλα 

Μάξηην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημεπινή αξία μετοχήρ 10

Τιμή εξάσκησηρ 8

Επιτόκιο 5.00%

Διάπκεια 0.2191

Μεταβλητότητα 20.0%

Αξία Δικαιωμάτων 2.08882574

Black-Scholes Model

Σημεπινή αξία μετοχήρ 10

Τιμή εξάσκησηρ 9

Επιτόκιο 5.00%

Διάπκεια 0.2191

Μεταβλητότητα 20.0%

Αξία Δικαιωμάτων 1.14341193

Black-Scholes Model

Σημεπινή αξία μετοχήρ 10

Τιμή εξάσκησηρ 10

Επιτόκιο 5.00%

Διάπκεια 0.2191

Μεταβλητότητα 20.0%

Αξία Δικαιωμάτων 0.42831759

Black-Scholes Model

Σημεπινή αξία μετοχήρ 10

Τιμή εξάσκησηρ 11

Επιτόκιο 5.00%

Διάπκεια 0.2191

Μεταβλητότητα 20.0%

Αξία Δικαιωμάτων 0.09781121

Black-Scholes Model
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Με ηνλ ίδην ηξφπν θαηαζθεπάδεηαη θαη ην κνληέιν απνηίκεζεο ησλ Γηθαησκάησλ 

πψιεζεο. Σν ππφδεηγκα απηφ πξνθχπηεη απφ ην ππφδεηγκα απφ ην ππφδεηγκα 

απνηίκεζεο Γηθαησκάησλ αγνξάο αλ δεκηνπξγεζεί έλα ραξηνθπιάθην πνπ έρεη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη αμία κε ην Γηθαίσκα πψιεζεο.  

Έηζη ην ραξηνθπιάθην απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Θεηηθή ζηάζε (αγνξά) ζε έλα Γηθαίσκα αγνξάο  

 Αξλεηηθή ζέζε (πξνπψιεζε) ζε κηα κνλάδα ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ  

 Δπέλδπζε ζην αθίλδπλν αμηφγξαθν ίζε κε ηελ παξνχζα αμία ηεο ηηκήο ηεο 

εμάζθεζεο  

Απφ ην ραξηνθπιάθην απηφ ζα πξνθχςεη έλα δηθαίσκα πψιεζεο πνπ έρεη ηελ ίδηα 

ιήμε θαη ηηκή εμάζθεζεο κε ην Γηθαίσκα αγνξάο. Δπνκέλσο, ε αμία (P) ηνπ 

Γηθαηψκαηνο πψιεζεο είλαη: 

( )rf T tP C S Xe  

 

Έηζη κε αληηθαηάζηαζε ζηνλ ηχπν ηνπ κνληέινπ Black-Scholes γηα ην Γηθαίσκα 

αγνξάο πξνθχπηεη ε ζρέζε γηα ην Γηθαίσκα πψιεζεο.  

 

( )

2 1( ) ( )rf T tP Xe N d S N d  

Όπνπ: 

2

1

ln( / ) (1/ 2) ( )fS X r t
d

T t
 

 

2

2

ln( / ) (1/ 2) ( )fS X r t
d

T t
 

 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο, ε αμία ηνπ Γηθαηψκαηνο πψιεζεο ζηε ιήμε 

ηζνχηαη κε ηελ αμία ηνπ θαηά ηελ εκέξα εθπλνήο (=X-S), ζηελ νπνία φκσο ε ηηκή 

εμάζθεζεο θαη ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ ζηαζκίδνληαη κε ηηο αλάινγεο 

πηζαλφηεηεο εμάζθεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο N(-d2) θαη N(-d1) αληίζηνηρα. 
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Απηή είλαη ε εθπιεθηηθή ηζηνξία κηαο καζεκαηηθήο θφξκνπιαο πνπ άιιαμε ηνλ 

θφζκν, ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ίζσο θαη ηνλ ίδην ηνλ θαπηηαιηζκφ. Θα 

κπνξνχζε λα θάλεη ην αδηαλφεην, λα βγάιεη ηνλ θίλδπλν απφ ην παηρλίδη ρξεκάησλ 

θαη αγνξψλ. Γηα ηνπο εθεπξέηεο ηνπ έθεξε ην βξαβείν Νφκπει γηα ηελ νηθνλνκία. Γηα 

φζνπο ην ρξεζηκνπνίεζαλ, έθεξε κεγάιν πινχην. Μέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'60, αθαδεκατθνί δελ ήηαλ πνηέ πην θνληά ζηελ απνηίκεζε ησλ Γηθαησκάησλ απφ φηη 

ήηαλ εθείλε ηελ επνρή. Αιιά φια απηά έκειιαλ λα αιιάμνπλ, απηή ε ιακπεξή 

ηζηνξία ζα ηειεηψζεη κε κηα ηξαγσδία. 

Σν 1993 ν δηάζεκνο trader νκνιφγσλ ηεο Salomon Brothers, John Meriweather 

πξφηεηλε ζηνπο Scholes θαη Merton λα δεκηνπξγήζνπλ έλα Hedge Fund (ν φξνο 

απνδίδεηαη ζηα Διιεληθά σο αληηζηαζκηζηηθά ακνηβαία θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ), 

ην Long Term Capital Management (LTCM), πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηελ αθαδεκατθή 

ηνπο έξεπλα. Ο John Meriweather είρε ήδε θαηαθέξεη κε ηελ νκάδα ηνπ, πνπ 

απνηειείην θπξίσο απφ δηδαθηνξηθνχο ηνπ MIT, ζηελ Salomon έλα εληππσζηαθφ 

ξεθφξ απνδφζεσλ αιιά ήζειε λα θάλεη θάηη δηθφ ηνπ. Οη Scholes θαη Merton 

απνηεινχζαλ πξφθιεζε ζην Fund ηνπ Meriweather, ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο 

ησλ επελδπηψλ. Μέζα ζε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην LTCM κάδεςε 1,25 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Αιιά ηα ρξήκαηα απηά δελ ηνπο ήηαλ αξθεηά. Μέζσ 

κφριεπζεο πνιιαπιαζίαζαλ ην θεθάιαην πνπ ζα επέλδπαλ θαη δεκηνχξγεζαλ κηα 

“ηεξάζηηα ειεθηξηθή ζθνχπα πνπ ζα κάδεπε φιεο ηηο πεληάξεο ηεο αγνξάο” φπσο 

ηζρπξηδφηαλ. Η ζηξαηεγηθή ήηαλ απιή, ην LTCM επέλδπε ζε δχν δηαθνξεηηθά 

πξντφληα πνπ απνηχπσλαλ δηαθνξεηηθά ηνλ ίδην θίλδπλν. Πνπινχζαλ (short) ην 

πξντφλ πνπ απνηηκνχζε ην θίλδπλν αθξηβά θαη αγφξαδαλ (long) ην πξντφλ πνπ 

απνηηκνχζε ην θίλδπλν θηελά. 

Μηα απφ ηηο πξψηεο επελδχζεηο ηνπ LTCM ήηαλ ζηα 30εηή θξαηηθά νκφινγα ηνπ 

Ακεξηθάληθνπ Γεκνζίνπ (Treasury bond). H εκεξήζηα αμία ζπλαιιαγήο απηψλ ησλ 

νκνιφγσλ ήηαλ 170 δηο δνιάξηα, θαζψο ζεσξνχληαλ θαη ζεσξνχληαη αθφκα ηα 

ιηγφηεξα επηθίλδπλα πξντφληα. Οη επελδπηέο ζπλεζίδνπλ κεηά ηελ αγνξά ηνπο λα ηα 

απνζεθεχνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπο θαη ν φγθνο ησλ αγνξνπσιεζηψλ παιηφηεξσλ 

εθδφζεσλ ήηαλ αξθεηά κηθξφο. Μφιηο έλα θαηλνχξγην θξαηηθφ νκφινγν εθδηδφηαλ ηα 

παιηφηεξα νκφινγα δηαπξαγκαηεπφληνπζαλ κε έθπησζε αθνχ δελ ππήξρε αγνξαζηηθφ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Salomon_Brothers
http://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund
http://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Treasury_security
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ελδηαθέξνλ. Έηζη ε δηαθνξά ζηελ απφδνζε (spread) ησλ δχν εθδφζεσλ άξρηδε λα 

κεγαιψλεη. Η αγνξά απνηηκνχζε ηνλ ίδην θίλδπλν κε δηαθνξεηηθή ηηκή. Βέβαηα απηφ 

ην spread ήηαλ αξθεηά κηθξφ φκσο κε ηε κφριεπζε πνπ είρε θάλεη ην LTCM 

κπνξνχζε λα βγάιεη αξθεηά ρξήκαηα πνπιψληαο “on the run” ηα νκφινγα θαη 

αγνξάδνληαο ηα off the run. Κίλδπλνο ζεσξεηηθά δελ ππήξρε αθνχ αθφκα θαη εάλ 

έπεθηε ε αμία ηνπ νκνιφγνπ πνπ αγφξαδαλ επεηδή ν εθδφηεο δειαδή ην Ακεξηθάληθν 

Γεκφζην, ήηαλ ν ίδηνο ζα έπεθηε ε αμία φζσλ θαη είραλ δαλεηζηεί.  

Η ζηξαηεγηθή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά δχν αληίζεησλ ζέζεσλ βαζηδφηαλ ζην 

Black Scholes θαη νλνκάδεηαη Dynamic Hedging. Δπεηδή ε αμία ησλ πξντφλησλ 

βαζίδεηαη ελ κέξεη ζην ξίζθν πνπ έρνπλ, αλ θάπνηνο αγνξάζεη ην πξντφλ πνπ 

απνηηκήζεη ην ίδην ξίζθν αθξηβφηεξα απφ έλα άιιν πξντφλ πνπ πνπιάεη ηφηε ε φιε 

ζηξαηεγηθή δελ εκπεξηέρεη θαλέλα θίλδπλν. Καη ην πξψην θαηξφ δνχιεςε. Σν πξψην 

ρξφλν ην LTCM είρε απφδνζε 20%, ην δεχηεξν 43% θαη ην ηξίην 45%. Καη νη 

απνδφζεηο απηέο ήηαλ κεηά απφ ηηο κεγάιεο ακνηβέο ησλ δηαρεηξηζηψλ πνπ ήηαλ 25% 

επί ησλ θεξδψλ θαη 2% ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. H ζηξαηεγηθή απηή είρε φκσο 

κηα βαζηθή αδπλακία φπσο θαη ε ίδηα ε εμίζσζε, ζεσξνχζε φηη ην ξίζθν κηαο 

επέλδπζεο κπνξνχζε λα απνηππσζεί απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο επέλδπζεο ζην 

παξειζφλ. 

Όκσο ην 1998 έγηλε ην απίζαλν θάηη πνπ δελ κπνξνχζε λα θαληαζηεί θαλέλαο 

θνηηψληαο απιά ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ζην παξειζφλ. Η Ρσζία,  

αθνινπζψληαο ηελ Αζηαηηθή θξίζε, θήξπμε πηψρεπζε θαη ζηακάηεζε λα πιεξψλεη ηα 

ρξέε ηεο. Παληθφο θπξίεπζε ηηο αγνξέο θαη φινη έζπεπζαλ λα πνπιήζνπλ ηηο πην 

επηθίλδπλεο επελδχζεηο ηνπο γηα λα ηηο κεηαηξέςνπλ ζε κεηξεηά. ε πεξηφδνπο 

παληθνχ θαλέλαο δελ θνηηάεη ηα κνληέια αιιά εκπηζηεχεηαη ην έλζηηθην ηνπ. Απηή ε 

εμέιημε δελ ππήξρε ζηα κνληέια ηεο LTCM θαη ε απνηίκεζε ηνπ ξίζθνπ απφ ηελ 

αγνξά θαη άξα ησλ πξντφλησλ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ φηη ππνδείθλπαλ ηα 

κνληέια. Οη πεξηζζφηεξεο φκσο απφ ηηο επελδχζεηο ηεο LTCM ήηαλ ζε αγνξέο φπνπ 

δελ ππήξρε ξεπζηφηεηα επεηδή αθξηβψο εθεί ε απνηίκεζε ηνπ ξίζθνπ ήηαλ 

θζελφηεξε. Καη ε έμνδνο απφ απηέο ηηο αγνξέο ήηαλ αδχλαηε αθνχ δελ ππήξρε 

θαλέλαο αγνξαζηήο. Σελ ίδηα ρξνληά ην Fund θαηέξξεπζε θαη ε FED έπεηζε 14 

ηξάπεδεο λα αγνξάζνπλ ην ραξηνθπιάθην ηεο LTCM γηα λα κελ εμαπισζεί πεξαηηέξσ 
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ε θξίζε. Μηα απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ ην ζρήκα ήηαλ θαη ε Lehman 

Brothers πνπ δελ βξήθε αληίζηνηρε βνήζεηα ην επηέκβξην ηνπ 2008. 

 

The question is… whether the LTCM disaster was merely a unique and isolated event, 

a bad drawing from nature’s urn; or whether such disasters are the inevitable 

consequence of the Black- Scholes formula itself and the illusion it may give that all 

the participants can hedge away all their risk at the same time. 

Merton H. Miller, Nobel Laureate 

 

3.4.1  Τα Διιεληθά γξάκκαηα θαη  ην κνληέιν Black-Scholes 

Σν ππφδεηγκα απνηίκεζεο Γηθαησκάησλ αγνξάο θαη πψιεζεο ησλ Black-Scholes 

είλαη ζπλαξηήζεηο πέληε κεηαβιεηψλ, ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ, ηεο ηηκήο 

εμάζθεζεο, ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνδφζεσλ ησλ ηηκψλ 

ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ θαη ηνπ αθίλδπλνπ επηηνθίνπ.  

Σα ειιεληθά γξάκκαηα (Greeks), ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κεηξήζνπλ ηελ 

επαηζζεζία ηεο ηηκήο ηνπ Γηθαηψκαηνο ζηηο αιιαγέο ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ 

ηίηινπ. Κάζε ειιεληθφ γξάκκα κεηξά ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ ελφο παξαγψγνπ ή 

ραξηνθπιαθίνπ απφ κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε. 

 Ο ζπληειεζηήο “δέιηα” (delta) 

Με ηελ παξαδνρή πσο ε αμία ηνπ Γηθαηψκαηνο απμάλεηαη φζν απμάλεηαη θαη ε ηηκή 

ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ, κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηελ επαηζζεζία ηεο ηηκήο ηνπ 

Γηθαηψκαηνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ. 

C

S  

Η επαηζζεζία απηή νλνκάδεηαη δέιηα ηνπ Γηθαηψκαηνο θαη είλαη ίζε κε ηελ 

ζσξεπηηθή πηζαλφηεηα πνπ αμηνινγείηαη ζην d1. Δπεηδή ε  πηζαλφηεηα δελ κπνξεί λα 

είλαη αξλεηηθή, ην δέιηα ηνπ Γηθαηψκαηνο αγνξάο ζα είλαη πάληα ζεηηθφ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers
http://en.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers


ΑΑπποοττίίμμηησσηη  &&  ΜΜέέττρρηησσηη  ΚΚιιννδδύύννοοσσ  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ΠΠααρρααγγώώγγωωνν    

- 92 - 

                                                    

1( )a

C
έ N d

S
 

 

Αληίζηνηρα γηα έλα Γηθαίσκα πψιεζεο: 

 

1( )N d  

 

Η ηηκή ηνπ δέιηα είλαη κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί φηαλ 

παίξλνληαη απνθάζεηο γηα αληηζηάζκηζε κε ρξήζε Γηθαησκάησλ, γηαηί κπνξεί λα 

δείμεη ηελ κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηνπ Γηθαηψκαηνο ηε αγνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Απηή ε κεηαβνιή, εθηφο ηνπ φηη δελ κπνξεί λα είλαη 

αξλεηηθή, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ κνλάδα αθνχ εμ νξηζκνχ είλαη ζσξεπηηθή 

πηζαλφηεηα είλαη ζεηηθή θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ κνλάδα.  

 

 Ο ζπληειεζηήο “γάκκα” (gamma) 

Ο ζπληειεζηήο απηφο αλαπαξηζηά ηε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή δ ζε ζπλάξηεζε ησλ 

κεηαβνιψλ ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ, δειαδή ε ηηκή ηνπ 

Γηθαηψκαηνο απμάλεη φζν απμάλεηαη θαη ε ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ. 

2

2

C

S S
 

Μηθξέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή γ ππνδεηθλχνπλ φηη ν ζπληειεζηήο δ ζα παξνπζηάζεη 

πεξηνξηζκέλεο κεηαβνιέο εάλ κεηαβιεζεί ε αμία ηνπ ππνθείκελνπ πξντφληνο, ελψ 

αληίζεηα πςειέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή γ ππνδεηθλχνπλ φηη ν ζπληειεζηήο δ 

παξνπζηάδεη πςειή επαηζζεζία ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ηνπ ππνθείκελνπ πξντφληνο. 

Ο ζπληειεζηήο γ είλαη ζεηηθφο ηφζν γηα ΓΑ φζν θαη γηα ΓΠ θαζψο θάζε αχμεζε ή 

κείσζε ζηελ αμία ηνπ ππνθείκελνπ πξντφληνο νδεγεί ζε αλάινγε αχμεζε ή κείσζε 

αληίζηνηρα ηνπ ζπληειεζηή δ.  

1( )΄ d

S T t
 



ΑΑπποοττίίμμηησσηη  &&  ΜΜέέττρρηησσηη  ΚΚιιννδδύύννοοσσ  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ΠΠααρρααγγώώγγωωνν    

- 93 - 

                                                    

 Ο ζπληειεζηήο π (vega) 

Ο ζπληειεζηήο αληηθαηνπηξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αμίαο ηνπ Γηθαηψκαηνο θαη ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ. 

C

S  

ε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζπληειεζηέο επαηζζεζίαο, ν ζπληειεζηήο π δελ 

εμεηάδεη ηελ επαηζζεζία ηεο αμίαο ελφο Γηθαηψκαηνο ζε ζρέζε κε θάπνηα κεηαβιεηή, 

αιιά ζε ζρέζε κε κία παξάκεηξν ηνπ κνληέινπ ησλ Black θαη Scholes.  

Ο ζπληειεζηήο π είλαη ζεηηθφο ηφζν γηα ΓΑ φζν θαη γηα ΓΠ, θαζψο θάζε αχμεζε ή 

κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο επηθέξεη αχμεζε ή κείσζε αληίζηνηρα ζηελ αμία ησλ 

Γηθαησκάησλ. 

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή π γίλεηαη σο εμήο (ν ηχπνο ηζρχεη ηφζν γηα ΓΑ φζν 

θαη γηα ΓΠ): 

1'( )SN d T t  

 

 

 Ο ζπληειεζηήο “ζήηα” (theta) 

Με ηελ ρξήζε ηνπ ζπληειεζηήο ζ κπνξνχκε λα δείμνπκε ηε κεηαβνιή ζηελ αμία ηνπ 

Γηθαηψκαηνο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Γεδνκέλνπ φηη φζν εμειίζζεηαη ν ρξφλνο 

κεηψλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα t πνπ απνκέλεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ Γηθαηψκαηνο, ν 

ζπληειεζηήο ζ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επαηζζεζία ηεο αμίαο ηνπ Γηθαηψκαηνο ζε 

ζρέζε κε ην ρξφλν κέρξη ηε ιήμε ηνπ. 

C

t
 

Ο ζπληειεζηήο ζ είλαη πάληα αξλεηηθφο γηα ηα Γηθαηψκαηα αγνξάο  θαζψο φζν 

κεηψλεηαη ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ Γηθαηψκαηνο, ηφζν ε αμία ηνπ 

κεηψλεηαη.  

( )1
2

'( )
( )

2

r T tSN d
rKe N d

T t
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Αληίζεηα, γηα ηα Γηθαηψκαηα πψιεζεο  ν ζπληειεζηήο ζ κπνξεί λα είλαη ζεηηθφο ή 

αξλεηηθφο:  

( )1
2

'( )
( )

2

r T tSN d
rKe N d

T t
 

 

o είλαη ζεηηθφο εάλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα εμαζθεζεί ζηε ιήμε ηνπ  

o είλαη αξλεηηθφο φηαλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κελ εμαζθεζεί ζηε ιήμε ηνπ  

 

 Ο ζπληειεζηήο “ξν” (rho) 

 

Ο ζπληειεζηήο απηφο αληηθαηνπηξίδεη ηηο κεηαβνιέο ζηελ αμία ηνπ Γηθαηψκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο ζην επηηφθην. 

C

r
 

 

ηελ πεξίπησζε Γηθαησκάησλ αγνξάο ν ζπληειεζηήο ξ είλαη πάληα ζεηηθφο, εθφζνλ 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ απμάλεη ηελ αμία ηνπ Γηθαηψκαηνο αγνξάο.  

 

( )

2( ) ( )r T tK T t e N d  

 

Δλψ αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε αγνξάο Γηθαησκάησλ πψιεζεο είλαη αξλεηηθφο, 

εθφζνλ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ κεηψλεη ηελ αμία ηνπ Γηθαηψκαηνο πψιεζεο. 

 

 

( )

2( ) ( )r T tK T t e N d  
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4
Ο
 Κεθάιαην 

4.1. Σπκπεξάζκαηα  

Η ζεσξία ραξηνθπιαθίνπ θαηέρεη ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα θπξίαξρε ζέζε κέζα 

ζην επξχηεξν πεδίν ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο, φζνλ αθνξά ζην 

εξεπλεηηθφ, αιιά θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ απνιακβάλεη.  

Η δηαδηθαζία ηεο Δπηινγήο Υαξηνθπιαθίνπ απνηειείηαη απφ δχν ζπληζηψζεο. ηελ 

πξψηε απφ απηέο, ν επελδπηήο θαιείηαη, απφ έλα ζχλνιν δηαζέζηκσλ πξνο αγνξά 

ρξενγξάθσλ, λα μερσξίζεη θαη λα επηιέμεη ηα ρξεφγξαθα εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ ην 

πςειφηεξν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ. Ο κεγάινο αξηζκφο ηίηισλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, θαζηζηά πξνθαλψο πνιχ δχζθνιε 

ηε ζχλζεζε ελφο ραξηνθπιαθίνπ δηεξεπλψληαο ηαπηφρξνλα ηηο εθαηνληάδεο ή θαη 

ρηιηάδεο ηίηινπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη σο επελδπηηθέο επηινγέο. ην δεχηεξν ζηάδην, ν 

επελδπηήο έρνληαο εληνπίζεη έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θαηάιιεισλ ρξενγξάθσλ, 

πξέπεη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ ζε απηά, 

ζπλζέηνληαο έηζη ην βέιηηζην ραξηνθπιάθην. Η ζχλζεζε, φκσο, απηνχ ηνπ βέιηηζηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κίαο κεζνδνινγίαο πνπ λα 

επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ.   

 

Η δηάδνζε ησλ καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ γλψξηζε ηδηαίηεξε άλζεζε κεηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1950. Έθηνηε, ε ζπκβνιή ησλ εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθψλ, ηεο νηθνλνκεηξίαο, 

ηεο ζηαηηζηηθήο, ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, αιιά θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ππήξμε 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα 

κε ηηο ζεσξεηηθέο εμειίμεηο ηνπ ρψξνπ απηνχ. 

ήκεξα, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

κείσζε ηνπ ξίζθνπ, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο θχζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο έθζεζεο 

ζηνλ θίλδπλν θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ.  

Αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία πνπ επηιέγεηαη, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα αληηκεησπίδνληαη κε έλαλ μερσξηζηφ ηξφπν απφ εθείλνπο πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ή ηα κειεηνχλ.  

Οη νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα εξγαιεία γηα 
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ηε δηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ξίζθνπ, νη Dealers σο έλα αθφκε ηξφπν είζπξαμεο ηεο 

δηαθνξάο κεηαμχ αγνξάο θαη πψιεζεο ελφο πξντφληνο, ελψ νη δηαρεηξηζηέο 

ραξηνθπιαθίσλ ηα αληηθξίδνπλ σο έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν πξαγκαηνπνίεζεο 

θεξδψλ.  

Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπκβφιαηα απφ ηε θχζε ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κία επειημία σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ππνθείκελνπ κέζνπ, ηνπ νπνίνπ ηνπο θηλδχλνπο 

ζρεδηάζηεθαλ λα αληηζηαζκίζνπλ. Δπηπξφζζεηα, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γξήγνξεο θαη εχθνιεο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ, 

ελψ κεηψλνληαο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο κε ρακειφηεξν θφζηνο.  

Έηζη, κεηά ηελ ηιηγγηψδε εμάπισζε ηνπο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ παγθφζκην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έθαλαλ δπλακηθά ηελ 

εκθάληζή ηνπο θαη ζε λέεο αγνξέο πξντφλησλ, φπσο ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο, φπσο 

απηέο ηνπ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ, πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο, θσηαέξηνπ 

θαη θπζηθνχ αέξηνπ. Παξάιιεια φκσο, νη λέεο απηέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί, έρνπλ κεηαβάιιεη ηε θχζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ 

απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο. Σν πιήζνο ησλ λέσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκα ζε επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζηνπο 

νπνίνπο εθηίζεληαη, αιιά θαη γηα ηελ πιεξέζηεξε θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

επελδπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ, θαζηζηά εκθαλή ηε ξηδηθή αλακφξθσζε ηνπ ξφινπ θαη 

ηεο θχζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο.  

 

Οη έληνλεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, πνπ ζπκβαίλνπλ κε 

γνξγνχο ξπζκνχο, είλαη γεγνλφο φηη δελ αθήλνπλ αλεπεξέαζηεο ηηο παγθφζκηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Η γεληθή ξεπζηφηεηα θαη αζηάζεηα, πνπ παξαηεξείηαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ζηε ζεκεξηλή επνρή, είλαη έλα θαηλφκελν πνπ 

πξνβιεκαηίδεη έληνλα, ηφζν ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, φζν θαη ηνπο 

επελδπηέο.  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή φισλ απηψλ ησλ πνζνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ιήςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ έρεη δχν 

θαηεπζχλζεηο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί εξεπλεηέο επηδεηνχλ ηελ 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πνζνηηθψλ κεζνδνινγηψλ πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Σαπηφρξνλα 
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φκσο, νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί εξεπλεηέο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 

ρψξνπο απηνχο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ιήςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απνθάζεσλ σο έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πεδίν πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηεμαγφκελεο ζεσξεηηθήο έξεπλαο. Σα δχν απηά ζηνηρεία 

απνηεινχλ ηδηαίηεξε πξφθιεζε γηα ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε κεζνδνινγίαο 

πνζνηηθήο αλάιπζεο. 
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4.2. Σπζηήκαηα Απνηίκεζεο Παξαγώγσλ ζην Δκπνξηθό Πεδίν 

ην εκπνξηθφ πεδίν ην εχξνο εθαξκνγψλ απνηίκεζεο θαη αλάιπζεο παξαγψγσλ θαη 

αθφκε πην ζπγθεθξηκέλα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο είλαη αξθεηά κεγάιν. Έηζη ινηπφλ 

θξίλεηαη απαξαίηεηνο έλαο δηαρσξηζκφο κε θξηηήξην ηνλ ηξφπν παξνρήο απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ. Έηζη ινηπφλ νη εκπνξηθέο απηέο εθαξκνγέο κπνξνχλ θαηεγνξηνπνηεζνχλ 

σο εμήο: 

o Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο πξνζβάζηκεο απφ ηελ εθάζηνηε ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξίαο.  

o Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνχ νη νπνίεο εθηεινχληαη αλεμάξηεηα ζην πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

 

4.2.1. Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο 

 

ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ηφζν αλεμάξηεηεο εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

απνθιεηζηηθά σο πξντφληα απηέο ηηο εθαξκνγέο είηε κεγάινη ρξεκαηνπηζησηηθνί θαη 

επελδπηηθνί νίθνη νη νπνίνη ζηα πιαίζηα κηαο ζπλνιηθήο επελδπηηθήο πιαηθφξκαο 

δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνηίκεζεο θαη αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ. 

 

 Τπνινγηζηήο  Παξαγψγσλ, www.derivatives.gr 

 Peter Hoadley’s Options Strategy Analysis Tools, http://www.hoadley.net/ 

 NUMA OPTION CALCULATOR 

 http://www.numa.com/derivs/ref/calculat/option/calc-opa.htm 

 Snowgold Option Calculator, http://www.snowgold.com/financial/calc1.html 

 WEB POP Professional Options Package online, 

      http://www.pmpublishing.com/price/index.html 

 FXOptions Pricing Engine, http://www.fxoptions.net/ 

 OIC The Options Pricing Council, Option’s calculator ,  

       http: //www.888options.com/resources/options_calc.j sp 

 CBOE(Chicago Options Boar  Exchange) Options Calculator, 

      http://www.cboe.com/LearnCenter/OptionCalculator.aspx 

 EquityMaster Options Calculator, 

      http://www.equitymaster.com/derivatives/derivative.asp 

http://www.derivatives.gr/
http://www.hoadley.net/
file:///G:/Guest/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5R8VFV8E/%20http:/--www.numa.com-derivs-ref-calculat-option-calc-opa.htm
http://www.fxoptions.net/
http://www.888options.com/resources/options_calc.jsp
http://www.cboe.com/LearnCenter/OptionCalculator.aspx
http://www.equitymaster.com/derivatives/derivative.asp
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Everything that can be counted does not necessarily count;  

everything that counts cannot necessarily be counted. 

 

                                                            Albert Einstein 
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