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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές σήμερα, τα παράγωγα έχουν σίγουρα μια θέση στην  

εταιρική διαχείριση του κινδύνου ως έναν τρόπο για να ασφαλιστούν έναντι ή να 

αντισταθμίσουν τους κινδύνους των επιχειρήσεων . Τα παράγωγα προϊόντα είναι 

χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων οι τιμές εξαρτώνται από την αξία άλλων τίτλων 

που είναι γνωστοί ως «υποκείμενο». Οι εν λόγω υποκείμενοι τίτλοι συχνά αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης των περιουσιακών στοιχείων, όπως αποθέματα, 

εμπορεύματα, νομίσματα, ομόλογα, αλλά μπορεί επίσης να είναι μη 

διαπραγματεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, όπως ένας χρηματιστηριακός δείκτης. Τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) τα παράγωγα (options) 

διαπραγματεύονται ενεργά σε μεγάλα χρηματιστήρια, ενώ τα προθεσμιακά 

συμβόλαια (forward) και τα συμβόλαια ανταλλαγής (swaps) διαπραγματεύονται 

εκτός ανταλλαγής από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην over-the-counter αγορά 

(OTC). Από την εποχή της μελέτης των Black and Scholes, «Η τιμολόγηση των 

επιλογών και Εταιρικών υποχρεώσεων» και του Robert Merton, «Η θεωρία της 

ορθολογικής επιλογής τιμολόγηση», έχουμε δει μια εκπληκτική ανάπτυξη σε αγορές 

παραγώγων και στην ανάπτυξη πιο σύνθετων «plain-vanilla» παραγώγων, όπως των 

παραγώγων της Ασίας, τα παράγωγα ανασκόπησης, τα παράγωγα Barrier, τα 

καταστροφικά ομόλογα και άλλα. Σήμερα, μια νέα κατηγορία παράγωγων μέσων 

κινητών αξιών έχει δημιουργηθεί για να προσφέρουν στους εταιρικούς διαχειριστές 

ένα μέσο για να αντισταθμίσουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον των κινδύνων των 

κλιματικών συνθηκών. Είναι γνωστά ως Παράγωγα Καιρού και είναι σχεδιασμένα για 

την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή των κινδύνων που οφείλονται σε μεταβολές στις 

καιρικές συνθήκες. 

Από την άλλη πλευρά, έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα  γιατί η διοίκηση των 

επιχειρήσεων θα πρέπει να αντισταθμίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και 

ποιες είναι οι συνέπειες από τη χρήση των παραγώγων ως μια μορφή για να 

αντισταθμίσει τους ανεπιθύμητους κινδύνους. Μερικές φορές, αντί για τη χρήση 

παραγώγων για σκοπούς αντιστάθμισης, οι διαχειριστές τα έχουν χρησιμοποιήσει 
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απλά  στις χρηματοπιστωτικές αγορές με σκοπό το κέρδος από ασυμφωνίες της 

αγοράς. Παρόλα αυτά, μια μη προσεκτική χρήση των παραγώγων θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο όχι μόνο 

στην εταιρεία αλλά να εξαπλωθούν σε ολόκληρες τις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Ο σκοπός της παρούσας  εργασίας είναι να παρουσιάσει τα παράγωγα καιρού, τις 

αγορές τους, τις χρήσεις και τις προοπτικές που υπάρχουν γι’ αυτά.  

 

Λέξεις κλειδία: Παράγωγα καιρού, δευτερογενής αγορά, 

χρηματοπιστωτικά μέσα 
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ABSTRACT 

 

In today's financial markets, derivatives certainly have a place in corporate risk 

management as a way to insure against or to offset business risks. Derivatives are 

financial instruments whose values depend on the value of other securities are known 

as "subject." These underlyings frequently traded assets such as stocks, commodities, 

currencies, bonds, but may also be non-tradable assets such as a stock index. Futures 

contracts (futures) derivatives (options) actively traded in major exchanges, while the 

futures (forward) and swaps (swaps) traded off exchange by financial institutions in 

over-the-counter market (OTC). Since the study of Black and Scholes, «Pricing of 

Options and Corporate Obligations' and Robert Merton, «The theory of rational 

option pricing, "we have seen a phenomenal growth in derivative markets and the 

development of more complex« plain-vanilla "derivatives such as derivatives of Asia, 

derivatives background, derivatives Barrier, catastrophic bonds and more. Today, a 

new class of derivative securities has been created to provide corporate managers a 

means to compensate for their businesses against risks of climatic conditions. They 

are known as weather derivatives and are designed to minimize or avoid risks due to 

changes in weather conditions. 

On the other hand, have put many questions why the company management should 

compensate the business and what are the consequences of the use of derivatives as a 

form to hedge unwanted risks. Sometimes, instead of using derivatives for hedging 

purposes, the managers have simply used in financial markets to profit from 

discrepancies in the market. However, a careless use of derivatives could lead to huge 

losses that could have an impact not only on the company but to spread across 

financial markets. 

The purpose of this srudy is to present the weather derivatives, markets, their uses and 

the prospects for them. 

Keywords: weather derivatives, secondary market, financial instruments 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε όλη την ιστορία έχουν υπάρξει πάντα πολλές δυνάμεις που επηρεάζουν την 

οικονομική ζωή της κοινωνίας. Η εργασία αυτή θα επικεντρωθεί σε ένα από τα 

ισχυρότερα που δεν μπορεί φυσικά να επηρεάζεται από κανέναν και επηρεάζει 

αισθητά ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: η δύναμη του καιρού. Ο καιρός επηρεάζει 

σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή μας ζωή, δεδομένου ότι καθορίζει επίσης, ό, τι 

κάνουμε, ό,τι φοράμε ή τρώμε. Όταν οι συνεχείς συζητήσεις για την υπερθέρμανση 

του πλανήτη στις μέρες μας είναι όλο και πιο εντατικές, το ενδιαφέρον για τη σχέση 

μεταξύ του καιρού, του περιβάλλοντος και των οικονομιών αυξάνεται σε όλο τον 

κόσμο. 

Ο καιρός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των διαφόρων εταιρειών τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Δεν είναι μόνο τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα, όπως τυφώνες ή χιονοθύελλες, αλλά οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες σε βάθος χρόνου συνήθως αντανακλώνται στα κέρδη των εταιρειών στις 

διάφορες επιχειρήσεις. Είναι σε μεγάλο βαθμό προς το συμφέρον τους με να 

προβλέψουν με ακρίβεια τις απότομες εναλλαγές του καιρού και να υιοθετήσουν 

ρυθμίσεις για να προστατευθούν από τις επιπτώσεις τους. Παρά το γεγονός ότι έχουν 

υπάρξει κάποιες βελτιώσεις πάνω στην πρόγνωση του καιρού τα τελευταία χρόνια 

οδηγώντας σε υψηλότερη ακρίβεια και συνοχή της, η κατάσταση δεν είναι ακόμα 

ιδανική. Ανακριβείς προβλέψεις μπορεί να προκαλέσουν, εκτός από την καθημερινή 

ταλαιπωρία για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, επίσης, μεγάλες οικονομικές 

απώλειες στη βιομηχανία. Έχουν γραφτεί χιλιάδες μελέτες που προσπαθούν να 

μετρήσουν το μερίδιο της οικονομίας που είναι ευάλωτο στις καιρικές συνθήκες. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αντίκτυπος ποικίλλει ανάλογα με τον καιρό σε 

συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, καθώς όπως και με γεωγραφικές περιοχές, δεν 

μπορούνα εύκολα να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι επιπτώσεις του καιρού.  

Εταιρείες σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών κατηγορούν κάθε χρόνο τις 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες για την κακή χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις 
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αποτυχίες για να αντιμετωπίζουν τις πωλήσεις ή τους στόχους κέρδους. Δεδομένου 

ότι αυτό επαναλαμβανόταν πολύ τακτικά, με όνομα «η δικαιολογία του καιρού» για 

αυτό το χαρακτηριστικό, εμφανίστηκε ακόμη και στην Wall Street. Αλλά δεδομένου 

ότι όλο και περισσότερες εταιρείες σήμερα είναι ανήσυχες ότι ο καιρός συνήθως 

υποδηλώνει ένα μεγάλο μεγέθος του κινδύνου, καθίσταται  πολύ δύσκολο να τον 

αγνοήσουν και να κατηγορούν τον καιρό για την κακή οικονομική απόδοση. Μια 

επιτυχημένη πολιτική προγράμματος αντιστάθμισης της διαχείρισης κινδύνων μπορεί 

να σημάνει τη διαφορά μεταξύ κέρδους και απώλειας για πολλές εταιρείες σε 

διάφορους κλάδους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΥ 

 

1.1. Εισαγωγή 

Σήμερα,  η συζήτηση για την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος κερδίζει όλο και 

περισσότερο ενδιαφέρον για τη σχέση μεταξύ του καιρού, ή πιο γενικά, όπως λέγεται 

για το περιβάλλον, η οικονομία εξαπλώνεται με τεράστια ταχύτητα σε όλο τον κόσμο. 

Υπάρχουν δεκάδες συγγραφείς που προσπαθούν να εκφράσουν σε αριθμούς την 

εξάρτηση της οικονομίας από τις καιρικές συνθήκες και να αξιολογήσουν, κατά 

συνέπεια, τους κινδύνους που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες. Δεδομένου ότι τα 

αποτελέσματα είναι συνήθως πολύ διαφορετικά, είναι προφανές ότι η εκτίμηση των 

κινδύνων αυτών, δεν αποτελεί ένα εύκολο έργο. Οι επιπτώσεις των καιρικών 

συνθηκών ποικίλλουν ανάλογα με οικονομικούς τομείς, καθώς και με τις 

γεωγραφικές περιοχές και σε σύγκριση με άλλες δυνάμεις που φέρνουν κάποιο 

κόστος για την οικονομία, έχουν πολύ συγκεκριμένες θέσεις (Alaton et. al., 2002). 

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι εντελώς πέρα από τον 

ανθρώπινο έλεγχο. Κανένας δεν μπορεί να τις επηρεάσει, να τις τροποποιήσει ή να τις 

χειριστεί (για τις κλιματικές αλλαγές, θα γίνει  μια μακρά συζήτηση, φυσικά). 

Επιπρόσθερα, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ακόμη και τον καιρό πέρα από λίγες 

ημέρες με αρκετή ακρίβεια. Οι πτυχές αυτές σε μεγάλο βαθμό δείχνουν τη 

μοναδικότητα των λεγόμενων «δυσμενών καιρικών συνθηκών». Αντικατοπτρίζουν το 

ρόλο του καιρού στην οικονομία.  
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1.2. Επίδραση του καιρού στην οικονομία 

Η αξιολόγηση της ευαισθησίας του καιρού σε διάφορους τομείς της οικονομίας δεν 

αποτελεί εύκολη αποστολή. Έχουν δημοσιευθεί πολλές μελέτες, κυρίως στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, που ασχολούνται με το θέμα της ευαισθησίας του καιρού στην 

οικονομία. Σύμφωνα με τον Larsen (2006), δεν υπάρχει κανένας οικονομικός ορισμός 

που να είναι οικονομικά ευαίσθητος στις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, μπορεί κανείς 

να βρει εφαρμοζόμενους ορισμούς της ευαισθησίας του κλίματος στη βιβλιογραφία. 

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (2001) ορίζει την 

ευαισθησία ως εξής: «... ο βαθμός στον οποίο το σύστημα θα ανταποκριθεί σε μια 

αλλαγή στις κλιματολογικές συνθήκες». Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ 

διαφορετικοί χρονικοί ορίζοντες, όταν μιλάμε για τον καιρό και το κλίμα, ο ορισμός 

της ευαισθησίας είναι σε γενικές γραμμές εύλογος για τις δύο περιπτώσεις. Ως εκ 

τούτου, αν και υπάρχει μια αρνητική (ή δυνητικά επωφελής) επίπτωση των καιρικών 

συνθηκών στους οικονομικούς τομείς, είτε άμεση είτε έμμεση, θεωρείται οικονομικά 

ευαίσθητη. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να καθοριστεί αυτή η ευαισθησία 

αντικειμενικά καθώς υπάρχει συνήθως η τάση να γίνεται με έναν τρόπο υποκειμενικό 

(Alaton et. al., 2002). 

Ο Leggio & Lien (2002) ισχυρίζεται περαιτέρω ότι: «Ένας τομέας θα μπορούσε να 

θεωρηθεί αντικειμενικά ευαίσθητος στις καιρικές συνθήκες (σε σχέση με ένα άλλο 

τομέα), αν επανειλημμένα αντλώντας δεδομένα από μια κατανομή των 

παρατηρούμενων μεταβλητών των καιρικών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία, 

βροχόπτωση) σε μια γεωγραφική περιοχή παράγει μετρήσιμες αλλαγές στη 

διακύμανση της εξαρτημένης μεταβλητής (π.χ. πωλήσεις των αυτοκινήτων, 

γεωργικών αποδόσεων ή κάποιο μέτρο του τομέα) που εκτιμώνται από μια εξίσωση 

παλινδρόμησης». Τονίζει την ύπαρξη ενός μέρους των μετεωρολόγων, που εικάζει 

ότι σχεδόν όλοι οι τομείς της οικονομίας των ΗΠΑ είναι ευαίσθητοι στον καιρό. Οι 

τομείς που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες είναι:  

 γεωργία, δασοκομία και αλιεία 

 εξόρυξη 

  κατασκευές 



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΥ 

 5 

 μεταφορές και  δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

 λιανικό εμπόριο 

 χρηματοδότηση, ασφάλιση και υπηρεσίες ακινήτων 

 υπηρεσίες. 

 

1.2.1. Τι είναι κίνδυνος καιρού; 

Ο Dutton (2002) ορίζει τον καιρό και τον κίνδυνο του κλίματος με πιο ολοκληρωμένο 

τρόπο ως την πιθανότητα τραυματισμού, τις υλικές ζημίες ή τις οικονομικές ζημίες 

που οφείλονται σε σοβαρά ή ακραία καιρικά φαινόμενα, ασυνήθιστες εποχιακές 

διακυμάνσεις, όπως καύσωνες και ξηρασίες και μακροπρόθεσμες αλλαγές στο κλίμα 

ή την κλιματική μεταβλητότητα.  

Παρά το γεγονός ότι η παρούσα μελέτη αφορά τα παράγωγα καιρού και τους 

συναφείς κινδύνους από τις καιρικές συνθήκες, η συζήτηση για το κλίμα και την 

αλλαγή βέβαια σε μεγάλο βαθμό βοήθησε να διαδοθεί ο όρος των «Δυσμενών 

καιρικών συνθηκών». Μας ενδιαφέρουν οι προσωρινές αλλαγές του καιρού που 

μπορούν να σημαίνει ακόμα και περίοδο των δύο μηνών, αν και οι συνεχείς αλλαγές 

του κλίματος δεν είναι ένα θέμα μικρότερης σημασίας σε σχέση με βραχυπρόθεσμες 

καιρικές μεταβολές. Βραχυπρόθεσμα είναι πιο προφανές ποιο είναι το κόστος μιας 

πιθανής αλλαγής. Είναι ο στόχος από όλες τις εταιρείες να ποσοτικοποιηθούν όλες οι 

πιθανές απειλές από τις καιρικές συνθήκες και να τις αντισταθμίσουν με τον 

καλύτερο τρόπο μου μπορούν (Dutton, 2002). 

Καθώς οι εταιρείες συνήθως χρησιμοποιούν κάποιες κανονικές καιρικές συνθήκες για 

την δημιουργία των επιχειρηματικών τους σχεδίων, ενδεχόμενες ανωμαλίες μπορεί να 

προκαλέσουν μια δυσάρεστη έκπληξη. Όλες οι πιθανές αλλαγές του καιρού 

επηρεάζουν τους όγκους των προϊόντων που καταναλώνονται. Έτσι, ο κίνδυνος 

καιρός συνήθως έχει τίτλο «ογκομετρικός κίνδυνος». Μερικές από τις πραγματικές 

συνθήκες των επιπτώσεων του καιρού στους όγκους αναφέρονται στο Σχήμα 1. 

Ακόμα κι αν οι όγκοι των βασικών προϊόντων που καταναλώνονται επηρεάζονται σε 

πρώτη φάση, η τιμή φέρει το βαρύτερο αντίκτυπο στο τέλος. Λόγω του ότι  οι τιμές  

και οι όγκοι να αποσταθεροποιούνται από τον καιρό, οι εταιρείες πρέπει να 
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αγωνιστούν εναντίον αυτών των απειλών και να προχωρήσουν στη διαχείριση των 

κινδύνων τους (Dornier and Queruel, 2000). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση του κινδύνου του καιρού, μπορεί κανείς να 

φανταστεί αμέσως κάποια είδη ασφάλισης έναντι ανωμαλιών στα καιρικά φαινόμενα. 

Ακόμα κι αν είναι μια λογική εκτίμηση καθώς αυτοί οι τύποι κάλυψης είναι αρκετά 

δημοφιλής, αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος της διαχείρισης του κινδύνου 

του καιρού σήμερα, η οποία έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και έδειξε το τεράστιο 

δυναμικό της κατά τα τελευταία δέκα χρόνια (Dornier and Queruel, 2000). 

 

Πίνακας 1 - Σχέση μεταξύ καιρού και χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο φέρων τον κίνδυνο Τύπος καιρού Κίνδυνος 

Κλάδος ενέργειας Θερμοκρασία 

Λιγότερες πωλήσεις στους 

θερμούς χειμώνες ή τα κρύα 

καλοκαίρια 

Καταναλωτές ενέργειας Θερμοκρασία 

Υψηλότερα κόστη θέρμανσης/ 

ψύξης κατά τη διάρκεια κρύων 

ή ζεστών καλοκαιριών 

Παραγωγοί αναψυκτικών Θερμοκρασία 
Χαμηλότερες πωλήσεων τα 

κρύα καλοκαίρια 

Κατασκευαστικές εταιρίες Θερμοκρασία/ χιονόπτωση 

Καθυστερήσεις στον 

προγραμματισμό κατά τη 

διάρκεια περιόδων έντονων 

καιρικών φαινομένων 

Γεωργικός τομέας Θερμοκρασία/ χιονόπτωση 

Σημαντική μείωση των 

καλλιεργειών λόγω έντωνων 

κιρικών φαινομένων ή 

βροχοπτώσεων 

Πηγή: Myers, (2008) 
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1.2.2. Γνώση των μάνατζερς 

Ο Myers (2008) αναφέρει ότι οι βασικότεροι διαχειριστές κινδύνου στις ΗΠΑ 

συνειδητοποιούν ότι οι επιχειρήσεις τους επηρεάζπνται σημαντικά από τον καιρό 

δεδομένου ότι «... μια οκτώ στους δέκα προειδοποιούν για ένα νέο κίνδυνο: ότι η 

εμφάνιση της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος και των καιρικών συνθηκών που τη 

δυνοδεύουν θα απαιτήσει αλλαγές στο επιχειρηματικό τους μοντέλο κατά τις 

επόμενες δεκαετίες.» Αλλά η πλειοψηφία εξακολουθεί να είναι μόλις στην αρχή του 

δρόμου για προστατεύσουν τον εαυτό τους από τις δυσμενείς καιρικές επιδράσεις 

(Alaton et. al., 2002). 

Εκτίμηση μιας άλλης έρευνας μεταξύ 205 ανώτερων οικονομικών και  διαχειριστών 

του κινδύνου σε εταιρείες με καιρικές συνθήκες σε ευαίσθητους τομείς μπορούν να 

βρεθούν στο CME (2008). Βασισμένο σε αυτά τα αποτελέσματα, είναι προφανές ότι 

οι εταιρείες των ΗΠΑ, ως επί το πλείστον στον κλάδο της ενέργειας, ιδιαίτερα 

συνειδητοποιούν την επίδραση του καιρού στις βιομηχανίες τους, δεδομένου ότι: 

 59% των διαχειριστών απάντησε ότι οι εταιρείες τους είναι εξαιρετικά ή πολύ 

εκτεθειμένες στην αστάθεια  σε καιρικές συνθήκες και ότι χρειάζονται μια προστασία 

έναντι αυτής της απειλής.  

 43% των ερωτηθέντων εταιρειών ενέργειας και γεωργίας αντιλαμβάνεται την 

αυξημένη αστάθεια των καιρικών συνθηκών κατά τα τελευταία χρόνια.  

  74% των εταιρειών ενέργειας κάνει μια συστηματική προσπάθεια για την 

ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της αστάθειας των καιρικών συνθηκών στις 

επιχειρήσεις τους (ενώ μόνο το 29% των εμπόρων λιανικής πώλησης το έπραξε). 

 51% του συνόλου των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται ότι οι επιχειρήσεις τους 

δεν ήταν καλά προετοιμασμένες για να αντιμετώπισουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

σε καθημερινή βάση 

 82% παραδέχεται πιθανές μελλοντικές αλλαγές των μακροπρόθεσμων 

επιχειρηματικών μοντέλων για την προσαρμογή τους στην αύξηση της αστάθειας του 

καιρού και τις κλιματικές αλλαγές 
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 από το 10% των εταιρειών που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα εργαλεία 

διαχείρισης κινδύνων καιρού (μεταξύ των εταιρειών ενέργειας είναι ακόμη 

υψηλότερο - 35%), το 86% λένε ότι ήταν χρήσιμο. 

Η ανεπαρκής γνώση των managers, η οποία περιορίζει την αύξηση της αγοράς 

κινδύνου των καιρικών συνθηκών για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι κατά κάποιο 

τρόπο κατανοητή. Κατά την περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής ευημερίας, οι 

εταιρείες δεν χρειάζεται να ανησυχούν τόσο πολύ για πιθανές αποκλίσεις στα έσοδα 

(π.χ. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών). Οι επιπτώσεις παραβλέπουν τους 

κινδύνους καιρού εύκολα αντισταθμίζονται από την αύξηση των εταιρικών κερδών 

και είναι εύκολα προσβάσιμες σε τραπεζικά δάνεια. 

 

1.3. Ιστορία της διαχείρισης του κινδύνου καιρού 

Οι αγορές κινδύνου καιρύ είναι από τις νεότερες και πιο δυναμικές αγορές για τη 

μεταφορά χρηματοοικονομικού  κινδύνου και περιλαμβάνει συμμετέχοντες από ένα 

ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων όπως η ενέργεια, οι ασφάλειες, οι τράπεζες, η 

γεωργία, η ψυχαγωγία και η διασκέδαση. Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος της αγοράς 

υφίσταντο εδώ και πολλά έτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν νέοι 

συμμετέχοντες από την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική που εισέρχονται 

στην αγορά αυτή (Alexakis, 2007).  

Η απελευθέρωση των αγορών ενέργειας στις ΗΠΑ ήταν ο κύριος καταλύτης στη 

διαμόρφωση της  παγκόσμιας αγοράς των κινδύνων σε καιρικές συνθήκες. Πριν από 

την απελευθέρωση, οι εταιρείες ενέργειας συνήθως ενεργούσαν σε πολλούς 

διαφορετικούς ρόλους στην αγορά, π.χ. ως παραγωγοί, διανομείς κλπ. Αυτό άλλαξε 

με την απελευθέρωση, καθώς οι εταιρείες έπρεπε να διαχωρίσουν τις δραστηριότητές 

τους, σταμάτησαν να είναι μονοπώλια και άρχισαν να δραστηριοποιούνται στην 

ανταγωνιστική αγορά χονδρικής. Η συσχέτιση μεταξύ του καιρού και της 

κατανάλωσης ενέργειας ήταν πάντα  γνωστή. Ωστόσο, οι επιπτώσεις των εποχιακών 

απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών απορροφήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και 

διοικούνταν μέσα σε ένα μονοπωλιακό περιβάλλον. Αμέσως μόλις οι μονοπωλιακές 
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δομές διαλύθηκαν στους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας άρχισαν να 

χρηματοδοτούνται από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι ήταν πιο σοβαροί στην 

λειτουργία των επενδύσεών τους από τις κυβερνήσεις, νέοι επενδυτές άρχισαν να 

μελετούν ακόμη βαθύτερα για να αντισταθμίσει την έκθεσή καιρού τους, με στόχο τη 

διασφάλιση μιας πιο σταθερής ροής εσόδων (Froot et. al., 1993). 

Πολλά από τα μονοπώλια χρησιμοποιούσαν τις λεγόμενες «προσαρμογές 

εξομαλύνσεις καιρού» για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών ή των χαμηλότερων 

κερδών που προκαλούνται από απρόσμενες καιρικές συνθήκες συνθήκες.  Από την 

αρχή της απορρύθμισης, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά και οι εταιρείες 

ενέργειας δεν ήταν πλέον σε θέση να αποφύγουν το κόστος και τους κινδύνους των 

απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών (Element, 2002). 

Υπήρξαν μέθοδοι μεταφοράς του κινδύνου καιρού σε διάφορους βιομηχανικούς ή 

γεωργικούς τομείς, ακόμη και πριν από την εμφάνιση του κινδύνου αγοράς όσον 

αφορά τις καιρικές συνθήκες.  Οι εταιρείες του γεωργικού τομέα  συνήθιζαν να 

υπογράφουν  συμβάσεις με στόχο την πρόληψη πιθανών ζημιών, για παράδειγμα 

λόγω της ξηρασίας ή του χαλαζιού, και υπήρχαν και  συμφωνίες που εξαρτόνταν από 

τη θερμοκρασία για την προμήθεια ενέργειας. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 

'80 η εταιρία  Roger Wilcox πρότεινε την έννοια των «Βαθμών ημερήσιας 

θερμότητας»  για τη διαχείριση του κινδύνου θερμοκρασία. Ορισμένα είδη 

ασφάλισης από τις καιρικές συνθήκες απρόβλεπτα χρησιμοποιήθηκαν επίσης από 

τους διοργανωτές των δημόσιων εκδηλώσεων, όπως αθλητικές εκδηλώσεις ή 

συναυλίες μουσικής. Ωστόσο, όλες οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν από το 

1997 είχαν μόνο ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και καμία από αυτές πράγματι 

δεν έχει εξελιχθεί σε μια πραγματική αγορά. Εκτός από την ολοένα και πιο δημοφιλή 

αντιστάθμιση του κινδύνου των τιμών που εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της 

σταθερότητας των δαπανών και των εσόδων, οι εταιρείες ενέργειας δεν είχαν καμία 

δυνατότητα για την προστασία από τον κίνδυνο των καιρικών συνθηκών. Καθώς δεν 

ήταν δυνατό να περάσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες σε περίπτωση 

δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να αντισταθμίσουν 

τον κίνδυνο έναντι των εναλλαγών του καιρού (Froot et. al., 1993).  
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Συνοψίζοντας, σύμφωνα με το Weather Risk Management Association (WRMA) 

(www.wrma.org) η νέα αγορά των κινδύνων καιρικών συνθηκών συνδυάζει πολλά 

χαρακτηριστικά που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί πριν, όπως: 

 παρέχει δείκτη για τη μέτρηση των μεταβλητών των καιρικών συνθηκών 

 χειρίζεται τη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση, τη χιονόπτωση, τη ροή και την 

ταχύτητα του ανέμου,, τη διάρκεια της ημέρας, την υγρασία ή άλλες μεταβλητές των 

καιρικών συνθηκών. 

 μεταφορά του κινδύνου βάσει των συγκεντρωτικών μέτρων (δηλαδή 

σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου), η συχνότητα εμφάνισης μιας 

δεδομένης χαρακτηριστικής καιρικής συνθήκης ή ανεπιθύμητο συμβάν με τις 

μεθοδολογίες που ενσωματώνουν την αγορά  

 διαχείριση του κινδύνου κατά τρόπο συμβατό με τις δύο χρηματοπιστωτικές 

και ασφαλιστικές αγορές. 

 περιλαμβάνει την πρωτογενή και δευτερογενή αγορά σε κίνδυνο καιρού. 

 

1.4. Επιπτώσεις καιρού στις επιχειρήσεις 

Τα είδη των επιπτώσεων των καιρικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις κυμαίνονται 

από μικρές μειώσεις των εσόδων, όπως μπορεί να συμβεί όταν ένα κατάστημα 

προσελκύει λιγότερους πελάτες σε μια βροχερή μέρα έως την ολοκληρωτική 

καταστροφή, όπως όταν ένας ανεμοστρόβιλος καταστρέφει ένα εργοστάσιο. Οι 

ανεμοστρόβιλοι είναι ένα παράδειγμα του τι θα ονομάσουμε καταστροφικά καιρικά 

φαινόμενα. Τα καιρικά φαινόμενα περιλαμβάνουν επίσης σοβαρούς τροπικούς 

κυκλώνες, πολύ δυνατές τροπικές καταιγίδες, χαλαζόπτωση, καταιγίδες πάγου και 

καταιγίδες νερού. Συχνά προκαλούν ακραίες υλικές ζημίες και απώλεια της ζωής. Οι 

εταιρείες που επιθυμούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τον οικονομικό 

αντίκτυπο αυτών των καταστροφών μπορούν να αγοράσουν ασφάλιση που θα τους 

πληρώσει σύμφωνα με τις απώλειες που διατηρούν. Τα παράγωγα καιρού, ωστόσο, 

έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις εταιρείες να ασφαλιστούν έναντι μη 

καταστροφικών καιρικών φαινομένων (Element, 2002).  
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Οι μη καταστροφικές καιρικές μεταβολές περιλαμβάνουν ζεστές ή κρύες περιόδους, 

βροχερές ή ξηρές περιόδους, θυελλώδεις ή ήρεμες περιόδους κ.ο.κ.. Αναμένεται να 

προκύψουν αρκετά συχνά. Παρόλα αυτά, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική 

δυσφορία για (ή να επιφέρουν σημαντικά οφέλη για) τις επιχειρήσεις με κέρδη που 

εξαρτώνται με έναν ευαίσθητο τρόπο από τις καιρικές συνθήκες. Η αντιστάθμιση με 

παράγωγα καιρού είναι επιθυμητή για τις επιχειρήσεις αυτές, διότι σημαντικά μειώνει 

το έτος σε έτος τη μεταβλητότητα των κερδών τους. Αυτό είναι ευεργετικό για 

πολλούς λόγους, όπως οι εξής (Geman, 2001): 

 χαμηλή μεταβλητότητα στα κέρδη συχνά μπορεί να μειώσει το επιτόκιο στο οποίο 

οι εταιρείες δανείζονται χρήματα. 

 σε μια εισηγμένη εταιρεία η χαμηλή μεταβλητότητα στα κέρδη μεταφράζεται 

συνήθως σε χαμηλές διακυμάνσεις στην τιμή της μετοχής και λιγότερο 

ευμετάβλητες μετοχές αποτιμώνται πιο πολύ. 

 χαμηλή μεταβλητότητα των κερδών μειώνει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. 

Παρά το γεγονός ότι μια εταιρεία αντιστάθμισης κινδύνου καιρού χρησιμοποιώντας 

παράγωγα καιρού συνήθως χάνει χρήματα, κατά μέσο όρο, για την αντιστάθμιση 

κινδύνου, μπορεί ακόμα να είναι πολύ ευεργετική για την αντιστάθμιση για τους 

λόγους αυτούς (Element, 2002). 

 

1.5.Εταιρική αντιστάθμιση 

Αρκετοί οικονομολόγοι οικονομικά μας έχουν εφοδιάσει με πολλές θεωρίες ως προς 

το γιατί οι μάνατζερς θα αντιστάθμιζαν τα έσοδα της επιχείρησης. Οι Modigliani και 

Miller, σύμφωνα με τη μελέτη τους, επεσήμαναν την έλλειψη ανάγκης για την 

εταιρική αντιστάθμιση. Μετά από αυτή τη δήλωση πολλοί ακαδημαϊκοί έχουν 

αναλάβει την πρόκληση του να εξηγήσουν γιατί βλέπουμε αυτό φαινόμενο. Στον 

τομέα της εταιρικής αντιστάθμισης οι Smith and Stulz (1985)  έχουν σίγουρα 

συμβάλει δίνοντας μας μερικούς από τους λόγους. Το 1982 οι Mayers και Smith 

δημοσίευσαν την πρώτη εργασία όσον αφορά την εταιρική αντιστάθμιση, στο άρθρο 

τους «Περί Εταιρικής ζήτησης για ασφάλιση». Σε αυτό το άρθρο οι συγγραφείς 
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προτείνουν επτά πιθανές εξηγήσεις για το γιατί οι εταιρείες θα ασφάλιζαν τα 

περιουσιακά τους στοιχεία, ακόμη και αν οι μέτοχοι τους είναι καλά 

διαφοροποιημένοι. Ωστόσο, η εστίαση ήταν στην ιδιοκτησία και τις υποχρεώσεις και 

όχι σε παράγωγα. Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση παραγώγων ως στρατηγική 

αντιστάθμισης οι κύριοι λόγοι που κάνουν αυτά τα μέσα ελκυστικά για την 

αντιστάθμιση είναι οι εξής (Geman, 2001): 

1. Μη-διαφοροποιήσιμα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, πελάτες και 

προμηθευτές) θα απαιτούν δαπανηρούς όρους στις συμβάσεις με μια επικίνδυνη 

επιχείρηση, δεδομένου ότι θα είναι υπερ-εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις των 

ταμειακών ροών, χωρίς να αντισταθμίζεται από άλλα εξωτερικά μη-συσχετισμένα 

έσοδα.  

2. Η πιθανότητα μιας δαπανηρής πτώχευσης μπορεί να μειωθεί. Η μείωση της 

μεταβλητότητας μπορεί να επιτευχθεί με την αντιστάθμιση και, κατά συνέπεια, την 

αύξηση του ποσοστού ανάκτησης για αθέτηση του χρέους η οποία οδηγεί σε μείωση 

του κόστους πτώχευσης (Element, 2002). 

3. Φορολογικοί λόγοι: 

 Προοδευτικοί φορολογικοί συντελεστές παρακινούν τις επιχειρήσεις να 

εξομαλύνουν τα κέρδη τους. Κάτω από αυτό το φορολογικό καθεστώς, οι εταιρείες 

θα πληρώνουν περισσότερους φόρους εάν τα έσοδά τους είναι για παράδειγμα 30 και 

70 από 50 και 50 σε μερικά χρόνια. 

Επιπλέον άλλα άρθρα έχουν παράσχει επίσης επεξηγήσεις για την εταιρική 

αντιστάθμιση (Geysen, 2004): 

1. Κίνητρα μόχλευσης 

 Πρόβλημα υψηλότερο των επενδύσεων: αντικατάσταση περιουσιακών 

στοιχείων όπου το χρέος δημιουργεί ένα κίνητρο για να λάβουν τολμηρά έργα αφού 

οι κάτοχοι των χρεογράφων θα φέρουν όλο τον κίνδυνο επιδείνωσης ενός έργου. Η 

καθαρή θέση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς για τα 
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περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων δεδομένου ότι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα 

περιορισμένης ευθύνης για τις υποχρεώσεις. Οι μέτοχοι ενδέχεται να ασκήσουν την 

επιλογή τους στην προεπιλογή, όταν η εταιρεία  βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η 

απαίτηση αντιστάθμισης σε αυτά τα ομόλογα μπορεί να μειώσει τα κίνητρα των 

επιχειρήσεων να αυξήσουν τον κίνδυνο και, κατά συνέπεια, να μειώσει την έκπτωση 

των ομολογιούχων των τίτλων αυτών. 

 Σύμφωνα με το πρόβλημα των επενδύσεων: προεξοχή του χρέους (Myers 

2008) όπου η επένδυση σε θετικά σχέδια ΚΠΑ συνεπάγεται τη μεταβίβαση αξίας από 

κατόχους των κοινών μετοχών στους κατόχους υποχρεώσεων επειδή οι τελευταίοι 

έχουν να μοιραστούν τα κέρδη, αλλά όχι το κόστος. Αυτό δημιουργεί ένα κίνητρο για 

να παραιτηθούν από θετικά σχέδια ΚΠΑ. Μια συμφωνία ομολόγων που απαιτεί 

αντιστάθμιση μπορεί να ενεργήσει υπέρ της ανάληψης θετικών σχεδίων ΚΠΑ και, 

κατά συνέπεια, τη μείωση του κόστους του χρέους (Dornier and Queruel, 2000). 

2. Ασύμμετρα θέματα πληροφόρησης 

 Δαπανηρή εξωτερική χρηματοδότηση (Froot et. al., 1993). H εξωτερική 

χρηματοδότηση είναι δαπανηρή επειδή οι πιθανοί επενδυτές είναι λιγότερο 

ενημερωμένοι σχετικά με το έργο. Η αντιστάθμιση προσθέτει αξία στην επιχείρηση, 

στο βαθμό που αυτό βοηθά στο να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία έχει επαρκή διαθέσιμα 

εσωτερικά κεφάλαια να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών για επενδύσεις στο 

μέλλον. Προκειμένου να διατηρηθεί μια φθηνή πρόσβαση σε κεφάλαια, οι εταιρείες 

μπορεί να χρειαστούν ένα πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων. 

Παρά το γεγονός ότι η χρήση των παραγώγων του επιχειρηματικού τομέα και των 

συνέπειές τους έχουν ευρέως μελετηθεί, πολυάριθμα άρθρα έχουν επικρίνει τη χρήση 

τους. Ως ένα παράδειγμα, η χρήση των παραγώγων έχει προκαλέσει θεαματικές 

απώλειες για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Barings Bank), μη χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις (Procter & Gamble, η Landis & Gyr, κλπ) και κυβερνητικά όργανα 

(Orange County), που έβαλαν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών αγορών σε 

ετοιμότητα, λόγω της αξίας των απωλειών. Αυτές οι περιπτώσεις εμφανίστηκαν με 

απλή κερδοσκοπία ή μια παρεξήγηση στα χαρακτηριστικά των παραγώγων χωρίς να 

λάβουν υπόψιν τις επιπτώσεις σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η αγορά για 

κάλυψη περιθωρίων. 
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Παράγωγα καιρού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από μη επιχειρηματικούς 

φορείς, όπως οι τοπικές και εθνικές κυβερνητικές οργανώσεις και τα φιλανθρωπικά 

ιδρύματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως είναι ο καιρός που προκαλείται από τις 

διακυμάνσεις του κόστους που θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν. Η αντιστάθμιση 

μπορεί να μειώσει την μεταβλητότητα του κόστους από εποχή σε εποχή ή από το ένα 

έτος στο άλλο, και ως εκ τούτου να μειώσει τον κίνδυνο απροσδόκητης υπέρβασης 

του προϋπολογισμού. 

 

1.6.Παράγωγα Καιρού 

1.6.1. Ορισμός παραγώγων καιρού 

Μια τυπική σύμβαση παραγώγου καιρού, όπως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 

την αντιστάθμιση των κινδύνων περιγράφηκε παραπάνω και ορίζεται από τις 

ακόλουθες ιδιότητες: 

 τη διάρκεια της σύμβασης: μια ημερομηνία έναρξης και μια ημερομηνία 

λήξης. 

 ένα σταθμός μέτρησης. 

 μια μεταβλητή καιρού, μετράται στο σταθμό μέτρησης, για την περίοδο της 

σύμβασης. 

 ένας δείκτης, που αποτελεί το άθροισμα της μεταβλητής του καιρού κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης με ορισμένο τρόπο.  

 Μια λειτουργία αποπληρωμής, η οποία μετατρέπει το δείκτη σε ταμειακές 

ροές που ρυθμίζει το παράγωγο λίγο μετά το τέλος της συμβατικής περιόδου. 

 για ορισμένα είδη της σύμβασης, ένα ασφάλιστρο που καταβάλλεται από τον 

αγοραστή στον πωλητή κατά την έναρξη της σύμβασης. 

Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά συμπληρώνονται από (Dornier and Queruel, 2000): 

 μια υπηρεσία μέτρησης, υπεύθυνη για τη μέτρηση της μεταβλητής του 

καιρού. 



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΥ 

 15 

 ένα διακανονιστή, υπεύθυνο για την παραγωγή των τελικών τιμών του δείκτη 

με βάση τις τιμές μέτρησης, ορίζεται σύμφωνα με αλγόριθμους που 

αντιμετωπίζουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως μια αποτυχία του εξοπλισμού 

μέτρησης. 

 Έναν εφεδρικό σταθμό, για να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που ο κύριο 

σταθμό αποτυγχάνει. 

 μια χρονική περίοδος κατά την οποία γίνεται ο διακανονισμός. 

Ένα χρηματοοικονομικό παράγωγο ορίζεται ευρέως ως ένα χρηματοοικονομικό μέσο 

του οποίου τα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την αξία ενός υποκείμενου 

περιουσιακού στοιχείου, με το οποίο εννοείται τυπικά ένα εμπόρευμα, ομολόγα, 

μετοχές ή νόμισμα. Ακόμα κι αν τεχνικές διαπραγμάτευσης παραγώγων μπορεί να 

είναι αρκετά περίπλοκες και επικίνδυνες, οι επενδυτές συνήθως αγοράζουν ή πωλούν 

τα παράγωγα προκειμένου να προβούν: 

1) σε διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το υποκείμενο. 

2) στην προστασία έναντι των διακυμάνσεων στην αξία. 

3) κέρδος από περιόδους παρακμής και οικονομικές απώλειες.  

 

1.6.2. Αγορά και χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου  των ΗΠΑ περίπου 22 τοις εκατό των 9 

τρισεκατομμυρίων δολαρίων του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις Ηνωμένες 

Πολιτείες είναι ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες. Αυτό το σχήμα υποστηρίζει την 

ανάπτυξη της αγοράς των παραγώγων καιρού που ξεκίνησε από τις αρχές του 1997 

και εκτιμάται ότι μερικές από 1.800 συμφωνίες αξίας περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων έχουν γίνει στις ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι το 70 τοις εκατό του όλων των 

επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο καιρικών συνθηκών που εκτείνεται πέρα 

από γεωγραφικά σύνορα και αγορές. Πριν το 1997 οι εταιρείες κοινής ωφέλειας 

διαχειρίζονταν τα κέρδη τους κατά κύριο λόγο με τη σταθεροποίηση μέσω 
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παραγώγων για αντιστάθμιση των τιμών, ενώ οι ογκομετρικοί κίνδυνοι κατά ένα 

μεγάλο μέρος ήταν ακάλυπτοι (Geysen, 2004). 

Η  αγορά των παραγώγων καιρού επεκτάθηκε από το να είναι ένα πολύ μικρό προϊόν 

ενέργειας των ΗΠΑ (το 1997) στο να γίνει γρήγορα μια 11,8 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων βιομηχανία μέχρι το 2011 (WRMA). Μια αναπτυσσόμενη αγορά (που 

επέζησε των πρωτοπόρων της, δηλαδή της Enron). Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

συλλέγονται από την WRMA, κατά την περίοδο 2010-2011: 

 η αγορά των προσαρμοσμένων παραγώγων καιρού προσαρμοσμένη αυξήθηκε 

κατά σχεδόν 30%. 

 η συνολική ονομαστική αξία των εξωχρηματιστηριακών συμβάσεων ανήλθε σε 

2,4 δις δολάρια  

 η συνολική αγορά αυξήθηκε σε 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (20% 

αύξηση). 

Ωστόσο, η πρόσφατη απελευθέρωση στον τομέα της ενέργειας αύξησε τον 

ανταγωνισμό οδηγώντας σε αντιστάθμιση των ογκομετρικών κινδύνων που 

προκαλούνται από απροσδόκητες καιρικές συνθήκες με παράγωγα. Αν και ο καιρός 

εξακολουθεί να είναι μια ανεξέλεγκτη μεταβλητή, μια νέα κατηγορία 

χρηματοδοτικού μέσου -  τα παράγωγα καιρού - επιτρέπουν στις εταιρείες να έχουν 

μια πιο ενεργή προσέγγιση για τη διαχείριση των κινδύνων σε καιρικές συνθήκες. Τα 

παράγωγα καιρού σήμερα δε διαπραγματεύονται μόνο σε over-the-counter (OTC) 

αγορά. Οι τυποποιημένες συμβάσεις αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο 

Chicago Mercantile Exchange (CME), που παρέχει συμβάσεις που βασίζονται στη 

θερμοκρασία για πολλές πόλεις των ΗΠΑ.  

Για μια εταιρεία να αποφασίσει πώς να αντισταθμίσει τον κίνδυνο του υπάρχει συχνά 

υπάρχει ένα trade-off μεταξύ του κινδύνου και με βάση την τιμή της αντιστάθμισης 

του καιρού. Οι συμβάσεις καιρού διαπραγματεύονται με βάση πρότυπους δείκτες στο 

Λονδίνο, το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη συχνά σε θερμοκρασίες και ως εκ τούτου είναι 

συνήθως εύκολο το εμπόριο των συμβάσεων αυτών σε μια καλή τιμή. Ωστόσο, εκτός 

από τις τυχερές περιπτώσεις, είναι απίθανο ότι οι εν λόγω συμβάσεις θα 
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ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο βάσης για την αντιστάθμιση της εταιρείας. Οι 

αντισταθμιστές κινδύνου έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ, 

αφενός, να πάρουν την καλύτερη τιμή, αλλά και να εμππρευτούν μια σύμβαση που 

μπορεί να μην αντισταθμίσει τις επιχειρήσεις τους ιδιαίτερα καλά και, από την άλλη 

πλευρά, την αντιστάθμιση της επιχείρησή τους όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά όχι 

κατ’ ανάγκη να πάρουν μια τέτοια καλή τιμή (Hansen et. al., 1996). 

Ένα παράγωγο καιρού ή δικαίωμα προαίρεσης καιρού είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο 

που έχει μια πληρωμή που προέρχεται από μεταβλητές όπως η θερμοκρασία, η 

χιονόπτωση, η υγρασία και οι βροχοπτώσεις. Ωστόσο, η βιομηχανία έχει 

δημιουργήσει τη θερμοκρασία ως κοινό υποκείμενο για τις συμβάσεις αυτές. Σε 

αντίθεση με την ασφάλιση και την καταστροφή που συνδέονται με τα μέσα, τα οποία 

καλύπτουν υψηλό κίνδυνο και γεγονότα χαμηλής πιθανότητας, τα παράγωγα καιρού 

προσφέρουν έσοδα έναντι χαμηλού κινδύνου και υψηλών πιθανοτήτων γεγονότων 

(όπως ήπιους χειμώνες). Τα συμβόλαια θερμοκρασίας διαπραγματεύονται ειδικότερα 

σε ό,τι ονομάζεται  αριθμός ημερών υψηλών θερμοκρασιών (Heating Degree-Days- 

HDD) ή αριθμός ημερών χαμηλών θερμοκρασιών (ColdDegree-Days- CDD) 

ορίζonται σε μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες. Ο αριθμός των ημερών υψηλών 

θερμορασιών είναι η διαφορά μεταξύ 65 βαθμών Fahreneit και της ημερήσιας μέσης 

θερμοκρασίας, ενώ ο αριθμός των ημερών χαμηλών θερμοκρασιών είναι η διαφορά 

μεταξύ του μέσου όρου της ημερήσιας θερμοκρασίας και των 65 βαθμών Fahreneit.  

Oι HDD και CDD ποτέ δεν μπορεί να είναι αρνητικές. Καθημερινά οι μέσες 

θερμοκρασίες είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της ελάχιστης και της μέγιστης 

καταγραφής θερμοκρασίας από μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα. Μια πιο κομψή 

περιγραφή του HDD και CDD γίνεται παρακάτω (Hansen et. al., 1996): 

HDD = max {65 βαθμούς - μέση ημερήσια θερμοκρασία, 0} 

CDD = max {μέγιστη μέση ημερήσια θερμοκρασία - 65 βαθμός Fahreneit, 0} 

Οι τυπικές συμβάσεις αφορούν HDD / CDD δομημένα δικαιώματα προαίρεσης, 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεις ανταλλαγής για μια δεδομένη 

χρονική περίοδο. Οι HDD συμβάσεις διαρκούν κατά τη διάρκεια από το Νοέμβριο 

μέχρι τον Μάρτιο   και οι  CDD συμβάσεις από το Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Θα 
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μπορούσε κανείς να ορίσει τέσσερα βασικά στοιχεία στα δικαιώματα προαίρεσης  ή 

τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή συμβάσεις ανταλλαγής: i) η υποκείμενη 

μεταβλητή HDD / CDD, ii) η περίοδος συσσώρευσης: μια σεζόν ή ένας μήνας, iii) οι 

ειδικοί μετεωρολογικοί σταθμοί που καταγράφουν την καθημερινή θερμοκρασία και 

iv) το μέγεθος που έχει ανατεθεί σε κάθε HDD / CDD (Element, 2002). 

Άλλα είδη παραγώγων καιρού μπορεί να κλεισθούν με βάση: 

1. Μέγιστη / Ελάχιστη θερμοκρασία. Ένα μέτρο της απόλυτης θερμοκρασίας 

κατά τη διάρκεια ενός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.  

2. Κατακρήμνιση. Συσσωρευμένες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια μιας 

προκαθορισμένης χρονικής περιόδου και 

3. Χιονόπτωση- Συσσωρευμένη χιονόπτωση κατά τη διάρκεια μιας 

προκαθορισμένης χρονικής περιόδου.  

Εκτός από τον κύριο σκοπό των παραγώγων ως μέσα αντιστάθμισης, ορισμένες 

πλευρές θεωρούν τα παράγωγα να έχουν επίσης τη λειτουργία των κερδοσκοπικών 

πράξεων. Σε αμφότερες των περιπτώσεων, οι εταιρείες πρέπει να είναι πολύ καλά 

ενημερωμένες ότι η απερίσκεπτη χρήση των παραγώγων μπορεί να οδηγήσει σε 

τεράστιες οικονομικές απώλειες (Element, 2002).  

Εκτός από τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά παράγωγα, υπάρχουν επίσης ειδικά 

είδη τους (με μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά), μεταξύ των οποίων ανήκουν και τα 

παράγωγα καιρού. Ο Geyser (2004) ορίζει ως παράγωγα καιρού τις συμβάσεις μεταξύ 

δύο μερών που ορίζουν πώς μια πληρωμή θα ανταλλάσσεται μεταξύ των μερών, 

ανάλογα με ορισμένες μετεωρολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της συμβατικής 

περιόδου. 

Τα παράγωγα καιρού είναι σήμερα ευρέως διαθέσιμα σε εταιρείες που ενδιαφέρονται 

για να προστατεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα από μεταβολές στις 

καιρικές συνθήκες. Με βασικές μεταβλητές ως βαθμοημέρες θέρμανσης, 

βαθμοημέρες ψύξης, μέση θερμοκρασία, μέγιστη θερμοκρασία, ελάχιστη 

θερμοκρασία, υγρασία, ηλιοφάνεια ή κατακρήμνισης (βροχόπτωση και χιονόπτωση), 

που συνήθως αναφέρονται ως swaps καιρικών συνθηκών, μελλοντικής εκπλήρωσης 
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(futures) ή δικαιώματα προαίρεσης (options). To Chicago Mercantile Exchange 

(CME) προσφέρει πολλά προϊόντα παραγώγων καιρού (Smith and Stulz, 1985): 

 μηνιαία και εποχιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων 

προέραισης καιρικών συνθηκών (με βάση τη θερμοκρασία). 

 μηνιαία και εποχιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα 

προαίρεσης ημερών παγετού. 

 εποχιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης 

χιονόπτωσης. 

 εποχιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης 

τυφώνα.  

Ως πολύ σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα παράγωγα καιρού 

χρησιμοποιούνται στη δυναμική διαχείριση του κινδύνου των καιριών συνθηκών και 

επίσης μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέσο για τη διαφοροποίηση οικονομικών 

χαρτοφυλακίων.  

Αν και οι συμβάσεις παραγώγων καιρού του CME διαπραγματεύονται σε 11 πόλεις 

στις ΗΠΑ, οι περισσότερες συμφωνίες εκτελούνται από τους συμμετέχοντες 

σύμφωνα με τα πρότυπα των εξωχρηματιστηριακών ISDA (International Swap και 

Derivatives Association), τα οποία παρέχουν προϊόντα που να ταιριάζουν στις 

ανάγκες των πελατών (Smith and Stulz, 1985).  

Η πρώτη συναλλαγή στην αγορά παραγώγων καιρού έλαβε χώρα το 1997, 

όταν η εταιρία ενέργειας Aquila συμπεριέλαβε ένα δικαίωμα προαίρεσης καιρού σε 

μια σύμβαση. Μετά από την Aquila Trading  ακολούθησε η Koch Trading  

εντάσσοντας περίπου 140 και 80 συμβάσεις, αντίστοιχα. Η Enron έχει 

δραστηριοποιηθεί στην αγορά με περίπου 70 δικαιώματα προαίρεσης. Ένας άλλος 

σημαντικός παίκτης η Willis Risk Management, ενός οργανισμού διαχείρισης 

κινδύνου που εδρεύει στο Λονδίνο, που μέχρι τώρα έχει δομήσει 92 στρατηγικές 

δικαιωμάτων προαίρεσης καιρού. Άλλες εταιρίες έχουν επίσης αρχίσει να 

προσφέρουν εξατομικευμένες συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου καιρού, όπως οι 

WorldwideWeather Trading Co, TradeWeather.com, Natsource, Southern Co. 
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TradeWeather.com είναι μια εταιρία που διαχειρίζονται παγκοσμίως παράγωγα 

καιρού και εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για ένα σύστημα στο Διαδίκτυο που 

περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες παραγγελίες και εκτελέσεις, τιμές σε πραγματικό 

χρόνο 24 ώρες την ημέρα (Element, 2002).  

Στην Ευρώπη, η αγορά είναι επίσης κερδίζει έδαφος με την αύξηση του αριθμού των 

προσφορών που εκτελέστηκαν από εταιρείες όπως η Swiss Re New Markets, Societe 

Generale. H Swiss Re New Markets έχει ξεκινήσει πρόσφατα την πώληση των 

παραγώγων καιρού μέσω  τηςπλατφόρμας ELRiX. Η ELRiX ξεχωρίζει για την 

ηλεκτρονική ανταλλαγή των κινδύνων και αποτελεί τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των 

τυποποιημένων προϊόντων μεταφοράς κινδύνου της τη Swiss Re (Cao and Wei, 

2003). 

Οι δομές των παραγώγων καιρού που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι: i) cap  - 

δικαίωμα προαίρεσης αγοράς, ii) floor – ένα πώλησης δικαίωμα προαίρεσης iii) collar 

– ένα πώλησης και ένα αγοράς δικαίωμα προαίρεσης κολάρο με λίγο ή καθόλου 

premium iv) ανταλλαγής  (swap)- ένα παράγωγο με ένα προφίλ κερδών και ζημιών 

συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και v) ψηφιακό δικαίωμα προαίρεσης- ένα 

δικαίωμα που πληρώνει είτε ένα προκαθορισμένο ποσό, αν μια ορισμένη 

θερμοκρασία ή βαθμός ημέρας έχει επιτευχθεί, ή τίποτα απολύτως στην άλλη 

περίπτωση (Element, 2002). 

Μια επιχείρηση με έκθεση σε καιρικές συνθήκες μπορεί να επιλέξει να αγοράσει ή να 

πουλήσει ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, που είναι ισοδύναμο με μια 

συμφωνία ανταλλαγής, έτσι ώστε ένας αντισυμβαλλόμενος πληρώνεται εάν ο βαθμός 

της ημέρας κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου είναι μεγαλύτερος από το 

επίπεδο εξάσκησης, και το άλλο μέρος πληρώνεται, εάν ο βαθμός της ημέρας κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου είναι μικρότερος από την τιμή εξάσκησης. Μια 

επιχείρηση μπορεί επίσης να επιλέξει να γράψει ένα δικαίωμα προαίρεσης. Ένας 

πωλητής πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να αισθάνεται ότι, αν ο χειμώνας είναι πολύ 

κρύος θα έχει υψηλά έσοδα - έτσι ώστε να μπορεί να πουλήσει ένα HDD αγοράς. Αν 

ο χειμώνας είναι πολύ κρύος, ο λιανοπωλητής μπορεί να αντέξει οικονομικά να 

γράψει το δικαίωμα και να πληρώσει με υψηλότερα από τα κανονικά έσοδα. 
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Ο κίνδυνος αγοράς καιρού έχει τεράστιες δυνατότητες και ο αυξανόμενος αριθμός 

των προσφορών έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μεταξύ μερικών από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες, τράπεζες, μεσίτες και ασφαλιστές παγκοσμίως. Ωστόσο, η άνοδος της 

αγοράς δεν έχει εξελιχθεί όπως ανέμεναν οι συμμετέχοντες. Πολλά ζητήματα έχουν 

σταματήσει με τον τρόπο αυτής της πρόσφατης αγοράς, όπως η έλλειψη του τελικού 

χρήστη της ζήτησης και της ρευστότητας (Cao and Wei, 2003).  

 

1.7. Συμβάσεις παραγώγων καιρού 

Μια σύμβαση παραγώγου καιρόού έχει συνήθως επτά αναπόσπαστα στοιχεία 

(Alexakis, 2007): 

i. Είδος κινδύνου: Βασίζεται σε ένα μετρήσιμο δείκτη, συνήθως 

θερμοκρασία, αν και η ταχύτητα του ανέμου, η χιονόπτωση και ο 

συνδυασμός θερμοκρασίας και υγρασίας έχουν παρατηρηθεί σε άλλες 

αγορές. 

ii. Η διάρκεια της περιόδου της σύμβασης: Οι ημερομηνίες έναρξης και 

 λήξης. 

iii. Τοποθεσία: Είναι δυνατόν να βασιστεί η σύμβαση της εταιρείας σε μία ή 

περισσότερες μεγάλες πόλεις, εφόσον κάθε τοποθεσία καλύπτεται από ένα 

μετεωρολογικό σταθμό που ελέγχεται από ανεξάρτητο  οργανισμό 

αναφοράς που είναι συνδεδεμένες με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό 

Οργανισμό. 

iv. Το μέγεθος της μονάδας: Τη θέσπιση της αξίας του δολαρίου ανά 

μονάδα δηλαδή καιρικές συνθήκες ανά βαθμό ή χιλιοστό των 

βροχοπτώσεων. 

v. Όριο: Η συνολική έκταση του δολαρίου της κάλυψης, δηλαδή η 

μέγιστη αποπληρωμή σύμφωνα με τη σύμβαση (γνωστή επίσης 

ως "ονομαστική αξία"). 

vi. Δομή της σύμβασης: Όπως swap, collar, straddle, put ή call. 
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vii. To επίπεδο εξάσκησης (Strike level): Το προκαθορισμένο 

επίπεδο του δείκτη καιρού στο οποίο η σύμβαση αρχίζει 

να πληρώνει. 

 

1.8. Τύποι συμβάσεων 

Οι συμβάσεις παραγώγων καιρού είναι εξαιρετικά ευέλικτες όταν γίνει κατανοητή η 

έκθεση του υποκείμενου δείκτη καιρού. Πολλοί διαφορετικοί τύποι συμβάσεων 

καιρού είναι εφικτοί και σε γενικές γραμμές η έναρξη της ημερομηνίας σύμβασης  

δεν είναι εντός της πιο πρόσφατης βραχυπρόθεσμης περιόδου των προβλέψεων 

καιρού. Η ορολογία βασίζεται σε εκείνη που χρησιμοποιείται σε άλλες οικονομικά 

προϊόντα της αγοράς (Element, 2002): 

 Floor: Μια προπληρωμένη επιλογή παρέχει οικονομική αποζημίωση στον αγοραστή 

εάν μια υποκείμενη μεταβλητή, όπως η θερμοκρασία, πέφτει κάτω από ένα 

προκαθορισμένο επίπεδο. Τα floors παρέχουν το μειονέκτημα 

της προστασίας εάν ο αγοραστής επηρεάζεται αρνητικά από τις καιρικές συνθήκες 

κάτω από ένα καθορισμένο επίπεδο. 

 Cap:Μια προπληρωμένη επιλογή που παρέχει στον αγοραστή με οικονομική 

αποζημίωση, εάν μια υποκείμενη μεταβλητή καιρού ανέβει πάνω από ένα 

προκαθορισμένο επίπεδο. 

 Collar: Μια διμερής συναλλαγή στην οποία μια εταιρεία αγοράζει ένα cap (floor) για 

την παροχή οικονομικής προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 

ταυτόχρονα πωλεί ένα floor (cap) η επίδραση του οποίου περιορίζει την οικονομική 

αύξηση, στην περίπτωση των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Τα collars μπορούν να 

δομηθούν έτσι ώστε το πριμ που καταβάλλεται για το cap (floor) αντισταθμίζει 

ακριβώς την πριμοδότηση πυ έλαβε από την πώληση του floor (cap) και η εταιρεία 

έχει αποκτήσει προστασία χωρίς καμία αρχική δαπάνη. 

 Swap: Είναι παρόμοια με  τα collars, δεδομένου ότι προστατεύουν τις επιχειρήσεις 

από τις επιπτώσεις των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά δεν περιορίζουν τη 

δυνατότητα ναεπωφεληθούν από τις ευνοϊκές καιρικέςσυνθήκες. Σε αντίθεση με ένα 



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΥ 

 23 

 collar, ένα συμβόλαιο ανταλλαγής δε δημιουργεί ένα ξεχωριστό floor και cap για την 

υποκείμενη μεταβλητή των καιρικών συνθήκών, αλλά ένα ενιαίο επίπεδο εξάσκησης. 

Όταν η μεταβλητή πέφτει κάτω από την  τιμή εξάσκησης, ο ένας αντισυμβαλλόμενος 

πληρώνει τον άλλο. Όταν η μεταβλητή  βρίσκεται πάνω από την τιμή εξάσκησης, η 

ροή των πληρωμών αντιστρέφεται.  

 

1.9. Αγοραστές παραγώγων καιρού 

1. Οι εταιρείες ενέργειας μπορούν να προστατεύσουν τον όγκο των εσόδων 

έναντι των πιο δροσερών  από το μέσο όρο καλοκαιριών ή ασυνήθιστων ζεστών 

χειμώνων. Ανάλογα με την τοποθεσία των εταιριών και την εποχή, που πωλούν 

φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια έχουν οικονομική έκθεση σε αποκλίσεις από τις 

«κανονικές» συνθήκες. Όλο το χρόνο υπάρχουν ευκαιρίες στον τομέα αυτό να 

χρησιμοποιούν τα προϊόντα διαχείρισης κινδύνων καιρού. Το χειμώνα, οι εταιρείες 

αυτές απαιτούν προστασία έναντι θερμότερων από τις κανονικές θερμοκρασίες που 

μειώνουν την ποσότητα της ενέργειας ή το προϊόν που θα πουλήσουν. Αντίθετα, το 

καλοκαίρι, οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού φαίνονται να θέλουν να προστατευτούν από 

θερμοκρασίες πιο ψυχρές από τις φυσιολογικές, που μειώνουν τον όγκο της 

ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται. Όλο και περισσότερο, οι επιχειρήσεις 

ηλεκτρισμού, επίσης, αναζητούν προστασία στις εξαιρετικά ζεστές μέρες, όταν η 

ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να ξεπεράσει τη διαθέσιμη προμήθεια και 

παροχή ισχύος στην ανοιχτή αγορά για να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια όταν οι 

τιμές είναι στη διάθεσή τους υψηλότερες (Element, 2002). 

2. Οι κατασκευαστές και οι έμποροι λιανικής πώλησης ποτών, παγωτών, 

εξοπλισμού θέρμανσης / ψύξης και ειδών ένδυσης μπορούν να αντισταθμίσουν τη 

μείωση των πωλήσεων όταν τα δροσερά καλοκαίρια και οι ζεστοί χειμώνες 

συμπιέσουν τη ζήτηση. Η θερμοκρασία και, σε ένα βαθμό η υγρασία, αποτελούν 

σημαντικές επιρροές στη ζήτηση για αναψυκτικά, μπύρα και ορισμένα εποχικά είδη 

διατροφής, όπως σούπα. Η θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις 

αποτελούν τις κύριες κινητήριες πωλήσεων για προϊόντα όπως είδη ένδυσης, 

εποχιακά είδη αναψυχής, τα αγαθά και τα προϊόντα άνεσης στο σπίτι, όπως 
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κλιματιστικά αέρα και τα θερμαντικά σώματα. Οι κύριες ανεπιθύμητες επιπτώσεις 

της μειωμένης ζήτησης επηρεάζουν την απογραφή και το κόστος εκκαθάρισης σε 

κάθε εποχή όπου οι θερμοκρασίες είναι ασυνήθιστα ήπιες. 

3. Οι γεωργικές επιχειρήσεις μπορούν να προσθέσουν σταθερότητα σε μια ροή 

εσόδων που εγγενώς απρόβλεπτο παγετό ή ξηρασία. Ανάλογα με την καλλιέργεια, οι 

καλλιεργητές μπορεί να ζητήσουν προστασία από θερμότερες από το κανονικό ή / και 

ψυχρότερες από το κανονικό θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια και των τεσσάρων 

εποχών του χρόνου. Κοινοί δείκτες θερμοκρασίας είναι με βάση τις διακυμάνσεις των 

ημερών βαθμού, καθώς και σε απόλυτες θερμοκρασίες. Η προστασία κατά της 

υπερβολικής ή ανεπαρκούς εποχιακής βροχόπτωσης ζητάται, επίσης. 

4. Ορυχεία και κατασκευαστικές εταιρείες μπορεί να αντιμετωπίσουν δαπανηρές 

καθυστερήσεις σε έργα από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η αποζημίωση για τις 

καθυστερήσεις αυτές είναι διαθέσιμη από παράγωγα καιρού. Τόσο η κατασκευή 

κατοικιών βρίσκεται σε κίνδυνο από διάφορες πτυχές του καιρού. Η υπερβολική 

βροχόπτωση αποτελεί βασικό στοιχείο για τον καθορισμό της αποδοτικότητας μιας 

κατασκευαστικής εταιρείας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Η βροχή είναι η 

μεταβλητή το καιρού που είναι πιο πιθανό να καθυστερήσει την την ολοκλήρωση της 

σύμβασης. Η κερδοφορία της οικιστικών έργων εκτίθεται επίσης σε βροχοπτώσεις 

και εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

5. Αναψυχής και τουριστικοί φορείς των οποίων ο κύκλος εργασιών 

εξαρτάται από την ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών ήλιου ή χιονιού μπορεί να 

αντισταθμίσει τις κακές εποχές μέσω κατάλληλα δομημένων συμβολαίων κάλυψης 

κινδύνων από  καιρικές συνθήκες. Οι φορείς εκμετάλλευσης των χιονοδρομικών 

κέντρων και τα θεματικά πάρκα, καθώς και υποστηρικτές των υπαίθριων 

εκδηλώσεων, όπως συναυλίες, εκτίθενται σε χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις και υψηλές 

θερμοκρασίες. Τα κύρια αποτελέσματα είναι η μείωση της τιμής εισόδου ή / και των 

τελών χρήσης και σχετίζεται με τις πωλήσεις εμπορευμάτων. Τα χιονοδρομικά 

κέντρα, επίσης, αντιμετωπίζουν μείωση των πωλήσεων των παραθεριστικών 

ακινήτων, που αποτελούν αυξανόμενο μέρος των συνολικών εσόδων (Element, 

2002). 

6. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να μειώσουν την έκθεση σε 

καιρικές συνθήκες που σχετίζονται με αξιώσεις. Τα προϊόντα κινδύνου που 
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συνδέονται με βροχοπτώσεις, για παράδειγμα, μπορούν να παρέχουν τα κεφάλαια για 

να πληρώσουν απαιτήσεις από τις πλημμύρες. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

μπορούν να ενσωματώσουν αυτά  προϊόντα ως έναν τρόπο για να διευρύνουν τις 

προσφορές τους για τους πελάτες. Με τον καιρό σε μεγάλο βαθμό συσχετίζονται με 

άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου των παραγώγων καιρού 

που μπορούν να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (Element, 2002).  

 

1.10 Πλεονεκτήματα παραγώγων καιρού 

Τα πλεονεκτήματα των παραγώγων καιρού είναι τα εξής:  

 Εξασφάλιση ομαλών εσόδων και την αντιστάθμιση για την απώλεια της 

ζήτησης: για παράδειγμα, μια εταιρεία κοινής ωφέλειας μπορεί να θέλει να 

αντισταθμίσει τις μειωμένες πωλήσεις που οφείλονται σε ένα ζεστό χειμώνα. 

 Καλύπτει επιπλέον κόστος: για παράδειγμα, οι βιομηχανικοί καταναλωτές 

ενέργειας μπορεί να θέλουν να αντισταθμίσουν το κόστος για την αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με την αιχμή της ζήτησης.  

 Επιστροφή του χαμένου κόστους ευκαιρίας: οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς που εξαρτώνται από τον καιρό μπορεί να 

θέλουν να αντισταθμίσουν τους κινδύνους των αποθεμάτων. 

 Τόνωση των πωλήσεων: επιχειρήσεις (ιδιαίτερα στον ταξιδιωτικό τομέα) θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν παράγωγα καιρού για να δημιουργήσετε 

αντίγραφα ασφαλείας "εγγύησης επιστροφής χρημάτων" στο πλαίσιο των 

πολιτικών ικανοποίηση των πελατών τους. 

 Η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων επενδύσεων: οι χρηματοοικονομικοί 

επενδυτές - οι οποίοι δεν είναι άμεσα εκτεθειμένοι στον καιρό που 

σχετίζονται με τους κινδύνους - να θέλουν να επωφεληθούν από την χαμηλή 

συσχέτιση μεταξύ των αποδόσεων που σχετίζονται με τον καιρό και τις 

αποδόσεις από άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΥ 

 

2.1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Δεδομένου ότι τα παράγωγα καιρού όλο και  πιο πολύ διαπραγματεύονται στην 

αγορά συναλλάγματος για να καλυφθεί  κανείς έναντι της  απρόβλεπτης συνιστώσας 

του  καιρού, απαιτείται η μελέτη των παραγώγων καιρού. 

Το μοντέλο πρόβλεψης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση  της ημερήσιας 

θερμοκρασίας. Αυτό παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα ακρίβειας και το μοντέλο του 

δείκτη το οποίο έχει μια καλύτερη ικανότητα να εκπροσωπεί την πραγματικότητα. Ως 

εκ τούτου πολλοί μελετητές έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μιας πρόβλεψης της 

θερμοκρασίας για να συλλάβουν τα χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά της 

διακύμανσης των  καιρικών συνθηκών, την ίδια στιγμή, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί 

στην αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης για την πρόβλεψη της ημερήσιας 

θερμοκρασίας με ακρίβεια. Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, η δυναμική των 

μοντέλων για την πρόβλεψη της θερμοκρασίας μπορεί να τα κατατάσσει σε δύο 

διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι το συνεχές μοντέλο που βασίζεται στο 

πλαίσιο Stochastic Brownian Motion που περιλαμβάνεται στο έργο του Dischel ( 

1998), Dornier και Queruel (2000) και Alaton Djhiche και Stillberger (2002). Η 

δεύτερη ομάδα στοχεύει  στη διακριτική διαδικασία που βασίζεται στην ανάλυση 

χρονοσειρών και περιλαμβάνεται στις μελέτες των Cao και Wei (2000), Campbell και 

Diebold (2002) και Cabellero και  Jewson (2003). 
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2.2. Hedgers και κερδοσκόποι, πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές 

Κάθε παράγωγο του καιρού είναι μια συναλλαγή μεταξύ δύο μερών. Θα 

ταξινομηθούν όλα αυτά τα μέρη, είτε ως αντισταθμιστές κινδύνου (hedgers) είτε ως 

κερδοσκόποι, οι οποίοι συνάπτοντουν συμβάσεις καιρικές συνθήκες. Αυτός ο 

διαχωρισμός όλων των εμπόρων των παραγώγων καιρού σε hedgers και 

κερδοσκόπους είναι χρήσιμος, αλλά είναι επίσης μια απλοποίηση της 

πραγματικότητας. Για παράδειγμα, πολλοί hedgers επίσης εμπορεύονται υποθετικά, 

εν μέρει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατανοούν την αγορά πριν αγοράσουν ένα 

hedge fund, εν μέρει για να συγκαλύψουν τις προθέσεις αντιστάθμισης σε άλλους 

εμπόρους και εν μέρει μόνο και μόνο για να προσπαθήσουν να κερδίσουν χρήματα. 

Ομοίως, οι κερδοσκόποι μπορούν να γίνουν hedgers εάν αποφασίσουν ότι οι 

κερδοσκοπικές συναλλαγές τους οδήγησαν σε μια θέση όπου κατέχουν πάρα πολύ 

κίνδυνο (McIntyre & Doherty, 1999). 

Οι συναλλαγές μεταξύ hedgers και κερδοσκόπων αναφέρονται ως πρωταρχική αγορά, 

ενώ οι συναλλαγές μεταξύ κερδοσκόπων και άλλων κερδοσκόπων είναι γνωστή ως 

δευτερογενής αγορά. Οι κερδοσκόποι διαπραγματεύονται συμβάσεις ο ένας με τον 

άλλον, είτε επειδή θέλουν να μειώσουν τον κίνδυνο των καιρικών συνθηκών που 

προκύπτει από την εκμετάλλευση προηγουμένως διαπραγματεύιμων παραγώγων 

καιρού (στην οποία περίπτωση, είναι επίσης και hedgers), ή απλά επειδή νομίζουν ότι 

μπορούν να κάνουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο.  Πολύ σπάνια οι συμβάσεις 

ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των δύο hedgers, οι οποίοι, με τον τρόπο αυτό, 

μπορούν να αντισταθμίσουν τους κινδύνους του άλλου ταυτόχρονα. Ωστόσο, αυτό 

είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο, δεδομένου ότι είναι σπάνιο για τις δύο εταιρείες να 

έχουν ακριβώς ίσους και αντίθετους κινδύνους καιρού  McIntyre & Doherty, 1999). 

Από την πλευρά του κερδοσκόπου, ο οποίος μπορεί να είναι μια τράπεζα, μια 

ασφαλιστική εταιρεία, μια εταιρεία αντασφάλισης, μια εταιρεία ενέργειας ή hedge 

funds, οι συναλλαγές παραγώγων καιρού αποτελούν μια ελκυστική πρόταση για δύο 

λόγους. Πρώτον, οι πληρωμές των παραγώγων καιρού γενικά είναι ασυσχέτιστες με 

τις άλλες μορφές ασφάλισης ή επένδυσης. Ως αποτέλεσμα αυτού η ασφαλιστική 

εταιρεία μπορεί να εκδώσει παράγωγα καιρού φθηνότερα σε σχέση με άλλες μορφές 
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ασφάλισης, επειδή ο συνολικός κίνδυνος της εταιρείας θα αυξηθεί λιγότερο. Ομοίως, 

ένα hedge fund μπορεί να επενδύσει σε παράγωγα καιρού γνωρίζοντας ότι η 

επιστροφή τους είναι ασυσχέτιστη με το την επιστροφή των λοιπών 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να κατέχει, όπως μετοχές 

και ομόλογα. 

Δεύτερον, ένα χαρτοφυλάκιο παραγώγων καιρού μπορεί, από μόνη του, να είναι πολύ 

χαμηλού κινδύνου λόγω της δυνητικής φύσης του συμψηφισμού  των συμβάσεων 

καιρού. Μια ιδανική αγορά για καιρικές συνθήκες θα πρέπει να καθοδηγείται από 

δραστηριότητες που, συνολικά, επιδιώκουν για την αντιστάθμιση έναντι ίσης και 

αντίθετης ποσότητας για κάθε κίνδυνο καιρού.  Καταρχήν, αυτό θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε μια κατάσταση κατά την οποία οι κερδοσκόποι έχουν πολύ μικρό 

κίνδυνο, επειδή θα ήταν απλά μεσάζοντες περνώντας τον κίνδυνο του καιρού από τον 

έναν αντισταθμιστή κινδυνου στον άλλο.  Ο κίνδυνος θα πρέπει να ανταλλάσσονται 

σχεδόν στην τιμή του κόστους, με λίγο ή καθόλου ασφάλιστρο κινδύνου (McIntyre & 

Doherty, 1999). 

 

2.3. Over-the-counter και εμπορία συναλλάγματος 

Υπάρχουν ένας αριθμός από τρόπους με τους οποίους ένα παράγωγο καιρού  μπορεί 

να γίνει. Οι πρωτοβάθμιες συναλλαγές αγοράς είναι συνήθως «over the counter» 

(OTC), που σημαίνει ότι είναι διαπραγματεύσιμα ιδιωτικά μεταξύ δύο 

αντισυμβαλλομένων. Η δευτερογενής αγορά είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

μέσω μεσιτών φωνής (voice-brokers), που ενεργούν ως ενδιάμεσοι και καταφέρνουν 

τους  συμμετέχοντες στην αγορά να κάνουν προσφορές, αλλά στην πραγματικότητα 

δεν εμπορεύονται οι ίδιοι. Αυτές οι συναλλαγές περιγράφονται επίσης ως «over the 

counter» (OTC). Τέλος, ένα αυξανόμενο μέρος της δευτερογενούς αγοράς είναι 

διαπραγματεύσιμο στο Chicago Mercantile Exchange (CME), όπως πραναφέρθηκε, 

το οποίο περιλαμβάνει σήμερα τα παράγωγα καιρού για δεκαπέντε πόλεις των ΗΠΑ, 

πέντε ευρωπαϊκών και δύο ιαπωνικών με βάση θερμοκρασίες για κάθε μήνα του 

έτους. Το CME παίζει το διπλό ρόλο να φέρει τη διαφάνεια (οι τιμές είναι ελεύθερα 

διαθέσιμες στο Διαδίκτυο) και την εξάλειψη του πιστωτικού κινδύνου (δεδομένου ότι 
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κανείς εμπορεύεται με το CME όχι με τον άλλον αντισυμβαλλόμενο και κάνει τις 

πληρωμές περιθώριο σε καθημερινή βάση). 

Τα πρώτα σε διαπραγμάτευση παγκοσμίως παράγωγα καιρού που σχετίζονται με τη 

θερμοκρασία, τα οποία ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στις 22 Σεπτεμβρίου του 

1999, στο Chicago Mercantile Exchange, παραμένει το μόνο βασικό κέντρο 

συναλλαγών στο οποίο  διαπραγματεύονται προϊόντα καιρού. Το Chicago Mercantile 

Exchange εισήγαγε την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση των παραγώγων καιρού στο 

σύστημα Globex με σκοπό τη διεύρυνση του μεγέθους της αγοράς και αφαίρεσε τον 

πιστωτικό κίνδυνο από τη διαπραγμάτευση σε συμβάσεις καιρικών συνθηκών. Οι 

συμβάσεις του Chicago Mercantile Exchange έχουν προσελκύσει νέους 

συμμετέχοντες και έχουν αυξήσει τη ρευστότητα στην αγορά παραγώγων καιρού για 

πολλούς λόγους: πρώτον, επιτρέπει συναλλαγές μικρού μεγέθους που οδηγούν σε 

αύξηση του αριθμού των επενδυτών, δεύτερον, παρέχει ανακάλυψη των τιμών από 

από τη στιγμή που τα δικαιώματα προαίρεσης καιρού και τα συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης βρίσκονται σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να προσεγγιστούν από 

τον καθένα, τρίτον, εξασφαλίζει χαμηλό κόστος συναλλαγών στο σύστημα Globex με 

τη χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος που χρειάζεται λιγότερο προσωπικό να 

λειτουργεί και τέταρτον, εξαλείφει τον πιστωτικό κίνδυνο για τους συμμετέχοντες 

που παρακάμπτεται το σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών (Knappenberger et. al., 

2001).  

Ο πίνακας 2 δίνει ένα παράδειγμα συμβολαίων που συναλάσσονται στο Chicago 

Mercantile Exchange για ένα δικαίωμα προαίρεσης HDD για την Ατλάντα και CDD 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σικάγο.  

 



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΥ 

 30 

Πίνακας 2- Παράδειγμα διαπραγμάτευσης παραγώγων καιρού 

Πηγή: Chicago Mercantile Exchange, 2006.  

Πίνακας 3 – Πόλεις με παράγωγα καιρού CME 

Πηγή: Chicago Mercantile Exchange, 2006.  

Η ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει αναπτυχθεί τόσο γρήγορα όπως η αγορά των ΗΠΑ, 

αλλά υπάρχει ένας αριθμός από παράγοντες που δείχνουν το δυναμικό ανάπτυξής της. 

Ένας από αυτούς είναι το γεγονός ότι η ενεργειακή βιομηχανία της Ευρώπης δεν 

είναι ακόμη πλήρως απελευθερωμένη, και καθώς η απορρύθμιση εξαπλώνεται σε όλη 

τη βιομηχανία ο όγκος στις συμβάσεις καιρού που διαπραγματεύονται στην Ευρώπη 
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πρέπει να αυξηθεί. Αυτό θα βελτιώσει τη ρευστότητα της αγοράς και θα ενθαρρύνει 

νέους παράγοντες να εισέλθουν (Hansen et. al., 1996). 

Όταν παράγοντες έξω από τον τομέα της ενέργειας ενδιαφέρονται περισσότερο για 

την αγορά των παραγώγων καιρού θα υπάρχει επίσης μια τεράστια δυναμική 

ανάπτυξης. Καθώς αναφέρθηκε προηγουμένως,  υπάρχουν εταιρείες σε πολλούς 

διαφορετικούς τομείς που επηρεάζονται από τον καιρό. Όταν οι εταιρείες αυτές 

αρχίσουν να εξετάουν την αγορά των παραγώγων καιρού για σκοπούς αντιστάθμισης, 

η αυξημένη ρευστότητα, καθώς και νέα προϊόντα ίσως θα ακολουθήσουν 

(Knappenberger et. al., 2001). 

Ένα άλλο κλειδί για την αγορά να αναπτυχθεί είναι η ύπαρξη των τυποποιημένων 

συμβολαίων. Το London International Financial Futures Exchange (LIFFE) 

αναπτύσσει επί του παρόντος πανευρωπαϊκά futures καιρού, τα οποία θα πρέπει να 

αυξήσουν το μέγεθος της συνολικής αγοράς παραγώγων καιρού (Knappenberger et. 

al., 2001). 

Υπάρχουν επίσης ορισμένα εμπόδια που πρέπει να αφαιρεθούν, εάν η αγορά είναι να 

αναπτυχθεί. Για παράδειγμα, η ποιότητα και το κόστος των μετεωρολογικών 

δεδομένων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ της Ευρώπης. Οι εταιρείες που θέλουν να 

αναλύουν τις επιδόσεις τους με βάση ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα πρέπει να 

αγοράζουν συχνά πληροφορίες από τα εθνικά μετεωρολογικά γραφεία, και ότι θα 

μπορούσε, σε ορισμένες χώρες, να είναι αρκετά ακριβά. Είναι επίσης σημαντικό ότι η 

ποιότητα των δεδομένων του καιρού είναι καλά, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις μπορούν 

να βασίζονται σε αυτό όταν τιμολογούν τα παράγωγα (Hansen et. al., 1996). 

Οι συναλλαγές μεταξύ των κερδοσκόπων στη δευτερογενή αγορά μπορούν, σε πρώτη 

ματιά, να φαίνονται να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, και έχουν λίγο 

καθαρό οικονομικό όφελος. Αυτό μπορεί να να είναι η περίπτωση με ορισμένα 

επαγγέλματα, αλλά δεν είναι η περίπτωση εν γένει. Μια δευτερεύουσα αγορά 

συναλλαγών μπορεί να είναι αρκετά θεωρητικά να μειώσει τον κίνδυνο των δύο 

μερών για το μπόριο, ή τουλάχιστον να μειώσει το συνολικό κίνδυνο που φέρουν τα 

δύο μέρη (δηλαδή ο κίνδυνος μείωσης σε μία πλευρά είναι μεγαλύτερη από την 

αύξηση του κινδύνου από την άλλη). Και όσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος που 
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κατέχουν τα μέρη στη δευτερογενή αγορά, τόσο χαμηλότερα είναι τα ασφάλιστρα 

που μπορούν να χρεωθούν στην άλλη ομάδα. Με τον τρόπο αυτό, είναι στο 

ενδιαφέρον αμφότερων των hedgers και των κερδοσκόπων για το δευτερογενές 

εμπόριο μέχρι να συμβεί η βέλτιστη κατάσταση κατά την οποία ο συνολικός κίνδυνος 

που κατέχεται από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη στη δευτερογενή αγορά είναι ο 

μικρότερος. Φτάνοντας σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να γίνουν πολλές 

συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά συναλλαγών, ακόμη και σε μια αγορά με λίγους 

μόνο παίκτες, και αυτό αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλές 

περισσότερες τυπικές συναλλαγές στη δευτερεύουσα αγορά από τις συναλλαγές στην 

πρωτοβάθμια συναλλαγές  αγορά (Knappenberger et. al., 2001). 

Μαθηματικά μοντέλα αυτής της ιδέας έχουν μελετηθεί από τους οικονομολόγους. 

Όταν εξεταστούν από την άποψη της οικονομικής χρησιμότητας, οι συναλλαγές στη 

δευτερογενή αγορά σίγουρα δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος και μπορεί 

κανείς να εξιδανικεύει τη δευτερογενή εμπορία ως κίνηση του συνόλου της αγοράς 

όσον αφορά την κατάσταση όπου η συνολική αναμενόμενη χρησιμότητα από τους 

συμμετέχοντες είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Αυτό είναι γνωστό ως η βέλτιστη επιλογή 

κατά  Pareto (Hansen et. al., 1996). 

 

2.4. Αντιστάθμιση και προβλέψεις 

Σε αυτό το σημείο κανείς μπορεί να αναρωτιέται σχετικά με τη σχέση μεταξύ 

της αντιστάθμισης του κινδύνου του καιρού και τη χρήση των μετεωρολογικών 

προβλέψεων του καιρού. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις περιέχουν πληροφορίες για 

τον καιρό μερικές ημέρες εκ των προτέρων (στην περίπτωση των καιρού) ή λίγους 

μήνες νωρίτερα (στην περίπτωση των εποχικών προβλέψεων). Για ορισμένες 

επιχειρηματικές αποφάσεις, ειδικά εκείνες που αφορούν χρονοδιαγράμματα  σε λίγες 

ημέρες, οι προβλέψεις αυτές μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες. Η κατάλληλη χρήση των 

προβλέψεων μπορεί να αυξήσει τόσο τα αναμενόμενα κέρδη και να μειώσει τον 

κίνδυνο μιας απώλειας, ενώ τα παράγωγα  καιρού, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

μπορούν να μειώσουν μόνο τον κίνδυνο πραγματοποίησης μιας απώλειας. Ωστόσο, 

μια εταιρεία που κάνει σχέδια για το μήνα, τρίμηνο ή το επόμενο έτος δεν μπορεί να 
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κάνει μεγάλη χρήση των προβλέψεων. Τα παράγωγα καιρού, από την άλλη πλευρά, 

είναι ιδανικά για όλες τις περιόδους στο μέλλον. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις και 

τα παράγωγα καιρού είναι έτσι τέλεια συμπληρωματικά: ό,τι μπορεί να προβλεφθεί 

με ακρίβεια θα πρέπει να είναι, και πρέπει να ληφθούν μέτρα βάσει αυτών των 

προβλέψεων. Όλα τα άλλα μπορούν να αντισταθμίζονται (Hansen et. al., 1996). 

Υπάρχουν, επίσης, δύο τρόποι με τους οποίους τα παράγωγα καιρού μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αναβαθμίσουν τη χρησιμότητα των προβλέψεων καιρού. Το 

ένα είναι ότι μια πρόβλεψη μπορεί να χρησιμοποιείται για να καθορίσει την καλύτερη 

πορεία δράσης και ένα παράγωγο καιρού μπορεί να αντισταθμίσει το ενδεχόμενο ότι 

η πρόβλεψη είναι λάθος. Το παράγωγο θα πληρώσει ανάλογα με το μέγεθος, και 

πιθανώς την κατεύθυνση, του σφάλματος πρόβλεψης. Για παράδειγμα, ένα σούπερ 

μάρκετ που αγοράζει ορισμένα αναλώσιμα φρούτα και λαχανικά σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού. Εάν η πρόβλεψη είναι λάθος και 

το σούπερ μάρκετ πωλεί λιγότερο από ότι είχε προβλεφθεί θα χάσει έσοδα σε σχέση 

με την κατάσταση στην οποία η πρόβλεψη είναι σωστή. Τα έσοδα σε κίνδυνο θα 

μπορούσαν να αντισταθμιστούν με τη χρήση ενός παραγώγου καιρού που πληρώνει 

σύμφωνα με το σφάλμα πρόβλεψης.  

Ο άλλος τρόπος που τα παράγωγα καιρού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

ενισχύσουν τις προβλέψεις είναι ότι η πρόβλεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

καθορίσει την πορεία της δράσης, και ένα παράγωγο καιρού μπορεί να αντισταθμίσει 

την εμφάνιση των προβλέψεων που οδηγούν σε υψηλό κόστος που προκύπτουν. Ένα 

παράδειγμα αυτού θα μπορούσε να είναι μια πλατφόρμα πετρελαίου στον κόλπο του 

Μεξικού που εκκενώνει το προσωπικό όταν υπάρχει πρόβλεψη τυφώνα. Ένα 

παράγωγο καιρού θα μπορούσε να διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύψει το κόστος της 

εν λόγω εκκένωσης. Ενδιαφέρον, στην περίπτωση αυτή είναι ότι ο πραγματικός 

καιρός δεν επηρεάζει την καταβολή της σύμβασης, μόνο η πρόβλεψη. 

Μία από τις κοινές απαιτήσεις για την ακριβή μοντελοποίηση των δεικτών του 

καιρού είναι ότι η σειρά των ιστορικών δεικτών είναι σταθερή, πράγμα που σημαίνει 

ότι περίπου η κατανομή των δεικτών δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. 

Προφανώς, η στασιμότητα δεν μπορεί να είναι θεωρείται δεδομένη: η κλιματική 
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αλλαγή και η αστικοποίηση μπορεί να αντανακλάται τόσο στα δεδομένα. Η  

κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε μεταβολές στο κλίμα της Γης σε μεγάλες χωρικές 

κλίμακες, είτε λόγω φυσικής παραλλαγής ή λόγω ανθρωπογενών αλλαγών στη 

σύνθεση της ατμόσφαιρας. Αντίθετα, η αστικοποίηση, η οποία μπορεί επίσης να 

αλλάξει σε μεγάλο βαθμό μια μέτρηση ενός σταθμού καταγραφής της θερμοκρασίας, 

είναι μια τοπική και περιφερειακή δράση (Element, 2002). 

Σε μελέτες της παγκόσμια τάση της θερμοκρασίας, η διόρθωση για τοπικές 

επιδράσεις γίνεται συχνά είτε με τη χρήση αγροτικούς σταθμούς μόνο του ή με τη 

χρήση αστικών σταθμών από μόνους τους ή με τη χρήση αστικώνσταθμών για να 

"διορθώσει" μετρήσεις από σταθμούς σε αστικές περιοχές. Πολλές τέτοιες μελέτες 

έχουν γίνει και τα κύρια ευρήματά τους είναι τα εξής: 

1. Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία της επιφάνειας έχει αυξηθεί κατά 0.6 (+ / - 

0,2) βαθμούς Κελσίου, από τα τέλη του 19ου αιώνα (IPCC, 2001). 

2. Οι τάσεις εξαρτώνται από την επιλεγείσα περίοδο. Για τις ΗΠΑ, για 

παράδειγμα, η ιστορία της θερμοκρασίας από το 1910 μπορεί να χωριστεί σε 

τρεις περιόδους: μια θερμή περίοδος μέχρι το 1940, μια περίοδος ψύξης 

μεταξύ 1940 – 1970 και η τελευταία θερμή περίοδος από το 1970 έως σήμερα 

(Knappenberger et al., 2001). 

3. Οι τάσεις εξαρτώνται από την τοποθεσία. Η πρόσφατη περίοδος θερμότητας 

του πλανήτη είναι σχεδόν παγκόσμια, αλλά οι μεγαλύτερες αυξήσεις της 

θερμοκρασίας έχουν συμβεί στα μεσαία και υψηλά γεωγραφικά πλάτη των 

ηπείρων στο βόρειο ημισφαίριο. Η περίοδος της ψύξης είναι μόνο εμφανής 

στο βορειοδυτικό Ατλαντικό και τον Κεντρικό προς  Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό 

(αν και η Βορειοατλαντικό ψύξη φαίνεται να έχει αντιστραφεί πρόσφατα, για 

παράδειγμα Hansen et. al., 1996 και IPCC, 2001). 

4. Οι τάσεις για μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες είναι διαφορετικές. Η 

ημερήσια διαφορά μεταξύ της μέγιστης καθημερινής ημερήσιας ελάχιστης 

θερμοκρασίας,  μειώνεται, αν και όχι παντού. Κατά μέσο όρο, οι ελάχιστες 

θερμοκρασίες αυξάνονται σε περίπου δύο φορές το ποσοστό των μέγιστων 

θερμοκρασιών (βλέπε για παράδειγμα Easterling et al., 1997 και IPCC, 2001). 
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5. Μια πρόσφατη μελέτη των Knappenberger et al. (2001) δείχνει ότι οι τάσεις 

δεν είναι ομοιόμορφες, οι δροσερές μέρες είναι πολύ θερμότερες από ό, τι στο 

παρελθόν, ενώ οι θερμές ημέρες όχι. 

 

2.5. Αντιστάθμιση καιρού και τιμής 

Η κατάσταση που προκύπτει συχνά είναι ότι η εταιρεία είναι εκτεθειμένη τόσο στον 

καιρό όσο και στην τιμή του εμπορεύματος με κάποιο συνδεδεμένο τρόπο. Για 

παράδιεγμα, έστω μια εταιρεία που πρέπει να αγοράσει περισσότερο φυσικό αέριο, 

όταν είναι κρύο. Αν το αέριο που αγόρασε είναι σε μια καθορισμένη τιμή, τότε αυτή 

η αγορά περιλαμβάνει μόνο τον καιρό των κινδύνων. Το συνολικό κόστος της αγοράς 

του αερίου δίνεται από τον τύπο (Dutton, 2002): 

κόστος = PoV 

Όπου Po είναι η καθορισμένη τιμή και V είναι η ποσότητα του αερίου που εξαρτάται 

από τον καιρό.  

Αλλά αν το αέριο που αγόρασε σε μια διαφορετική τιμή, τότε η εταιρεία είναι 

εκτεθειμένη όχι μόνο στις καιρικές συνθήκες, αλλά επίσης στις διακυμάνσεις της 

τιμής αυτής. Το συνολικό κόστος δίνεται τώρα από: 

κόστος = PV 

Όπου η τιμή P επίσης μεταβάλλεται.  

Κάποιος μπορεί να πει ότι το επίπεδο του κινδύνου καιρού εξαρτάται από την τιμή 

του φυσικού αερίου ή ότι το επίπεδο του κινδύνου των τιμών του φυσικού αερίου 

εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η μεταβλητότητα του 

καιρού και της τιμής του φυσικού αερίου μπορεί να είναι ανεξάρτητη, πράγμα που 

απλοποιεί την ανάλυση αυτών των καταστάσεων. Ωστόσο, συχνά οι αλλαγές στην 

τιμή του φυσικού αερίου εν μέρει επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, (καθώς το 

κρύο αυξάνει τη ζήτηση για το φυσικό αέριο, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει την 
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τιμή). Η αντιστάθμιση σε συνδυασμό των καιρικών συνθηκών και του κινδύνου των 

τιμών είναι πιο περίπλοκη από ό, τι η απλή αντιστάθμιση κινδύνου καιρού ή του 

κινδύνου τιμής από μόνη της και περιλαμβάνει τις ιδανικές συμβάσεις που 

εξαρτώνται τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και την τιμή. Μόνο λίγες συμβάσεις 

αυτού του τύπου έχουν διατεθεί στο εμπόριο μέχρι σήμερα (Dutton, 2002). 

 

2.6. Οι συμβάσεις 

Τα παράγωγα καιρού συνήθως είναι δομημένα ως συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και call/put δικαιωμάτων προαίρεσης που 

βασίζονται σε διαφορετικές θεμελιώδεις δείκτες καιρού. Σε αυτή την εργασία θα 

μελετήσουμε μόνο τους δείκτες θερμοκρασίας ημέρας, επειδή χρησιμοποιούνται πιο 

συχνά (Easterling, 1997). 

Ορισμός Θερμοκρασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ένα ειδικό μετεωρολογικό 

σταθμό,έστω  και   δηλώνουν τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία (σε 

βαθμούς Κελσίου) μετρώνται σε ημέρες. Ορίζουμε τη θερμοκρασία για την ημέρα ως 

 

‘Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μια σημαντική εμταβλητή υπό εξέταση για τα 

παράγωγα καιρού είναι η ημερήσια θερμοκρασία.  Αυτή η ποσότητα προσδιορίζεται 

παρακάτω.  

Ορισμός Βαθμών ημέρας. Έστω Ti η θερμοκρασία της ημέρας i. Θεωρούμε τις 

ημέρες υψηλού βαθμού θεσμοκρασίας ως HDDi και τις ημέρες χαμηλού βαθμού 

θερμοκρασίας ως CDDi που προσδιορίζονται ως  

      και  
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Στο δεύτερο ορισμό βλέπουμε ότι βλέπουμε ότι ο αριθμός των HDD  ή CDD για μια 

συγκεκριμένη ημέρα είναι απλά ο αριθμός των βαθμών που η θερμοκρασία 

παρεκκλίνει από ένα επίπεδο αναφοράς.  

 

2.6.1 Οι συμβάσεις  CME 

Το CME προσφέρει συναλλαγές με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση το 

δείκτη ημερήσιου βαθμού CME, που είναι το άθροισμα των ημερήσιων HDDs ή 

CDDs κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, καθώς και δικαιώματα σε αυτά τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Ο δείκτης ημερήσιου βαθμού CME σήμερα 

καθορίζεται για έντεκα πόλεις των ΗΠΑ (Froot et. al., 1993).  

Ο HDD / CDD δείκτης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμφωνίες να 

αγοραστεί ή να πουληθεί η αξία του HDD / CDD δείκτη σε συγκεκριμένη μελλοντική 

ημερομηνία. Η ονομαστική αξία του ενός συμβολαίου είναι $ 100 φορές ο Δείκτης 

του Ημερήσιου Βαθμού και οι συμβάσεις διαπραγματεύονται σε HDD / CDD 

μονάδες δείκτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διακανονίζονται σε 

μετρητά, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια καθημερινή σήμανση στην αγορά με 

βάση το δείκτη, με το κέρδος ή τη ζημία να εφαρμόζονται στην λογαριασμό του 

πελάτη (Dischel, 1998). 

Ένα CME HDD ή CDD δικαίωμα προαίρεσης είναι μια σύμβαση που δίνει στον 

ιδιοκτήτη το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ένα HDD / CDD 

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε συγκεκριμένη τιμή, που ονομάζεται συνήθως 

strike ή τιμή άσκησης. Το HDD / CDD put δικαίωμα προάρεσης (πώλησης)  δίνει 

ανάλογα στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να πουλήσει ένα 

HDD / CDD συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Στο CME οι επιλογές για τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ευρωπαϊκού τύπου, το οποίο σημαίνει ότι 

μπορούν να ασκηθούν μόνο κατά την ημερομηνία λήξης (Dischel, 1998).  
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2.6.2 Δικαιώματα προαίρεσης καιρού 

Εκτός του CME, υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικές συμβάσεις που 

διαπραγματεύονται στην OTC αγορά. Ένας κοινός τύπος της σύμβασης είναι το 

δικαίωμα προαίρεσης. Υπάρχουν δύο τύποι δικαιωμάτων, αγοράς και πώλησης. Ο 

αγοραστής ενός HDD αγοράς, για παράδειγμα, καταβάλλει στον πωλητή ένα πριμ 

κατά την έναρξη της σύμβασης. Σε αντάλλαγμα, εάν ο αριθμός των HDDs για τη 

διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από το προκαθορισμένο επίπεδο άσκησης 

του δικαιώματος, ο αγοραστής θα λάβει μια πληρωμή. Το μέγεθος της αποζημίωσης 

καθορίζεται από την τιμή εξάσκησης και την προκαθορισμένη τιμή. Το μέγεθος της 

δεύτερης είναι το ποσό των χρημάτων που ο κάτοχος της αγοράς λαμβάνει για κάθε 

βαθμό την ημέρα πάνω από το επίπεδο της τιμής εξάσκησης για την περίοδο. Συχνά, 

το δικαίωμα προαίρεσης έχει όριο για το μέγιστο κέρδος σε αντίθεση, για 

παράδειγμα, με τα παραδοσιακά δικαιώματα αποθεμάτων (Dischel, 1998).  

Ένα γενικό δικαίωμα προαίρεσης καιρού μπορεί να διαμορφωθεί, προσδιορίζοντας 

τις ακόλουθες παραμέτρους (Chan et. al., 2002): 

 Το είδος της σύμβασης (αγοράς ή πώλησης) 

 Η διάρκεια της σύμβασης (π.χ. Ιανουαρίου 2013) 

 Το υποκείμενο του δείκτη (HDD ή CDD) 

 Ένας υπάλληλος μετεωρολογικό σταθμό από τον οποίο λαμβάνονται τα 

δεδομένα θερμοκρασίας. 

 Το επίπεδο της τιμής εξάσκησης 

 Το μέγεθος της τιμής αναφοράς 

 Το μέγιστο κέρδος (αν υπάρχει). 

 

Για να βρούμε μια φόρμουλα για την πληρωμή ενός δικαιώματος, έστω K 

η τιμή εξάσκησης και α η συμφωνηθείσα τιμή. Έστω η περίοδος του συμβολαίου 

είναι n ημέρες. Ο αριθμός των HDDs και CDDs για μια περίοδο είναι 

  και  
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αντιστοίχως. Τώρα μπορούμε να γράψουμε την πληρωμή ενός μη προσαρμοσμένου 

HDD αγοράς. 

 

Οι πληρωμές για παρόμοιες συμβάσεις, όπως HDD και CDD αγορά/ πώλησης 

προσδιορίζονται κατά τον ίδιο τρόπο.  

Η πιο απλή και συνηθισμένη πράξη διαπραγμάτευσης για μία εταιρεία παροχής 

ενέργειας και για άλλους τελικούς χρήστες είναι η αγορά ενός δικαιώματος πώλησης 

ή  ενός δικαιώματος αγοράς. Η απόφαση μεταξύ ενός δικαιώματος πώλησης ή αγοράς 

εξαρτάται από το δείκτη καιρού και την επίδρασή του στον τελικό χρήστη. 

Το δικαίωμα αγοράς στο σχήμα 1 έχει το ίδιο μέγιστο όριο και τιμή άσκησης με το  

μέγιστο όριο και την άνω τιμή άσκησης του  collar, ενώ το δικαίωμα  πώλησης στο 

σχήμα 2 έχει το ίδιο μέγιστο όριο και τιμή άσκησης με το μέγιστο όριο και τη κάτω 

τιμή άσκησης του  collar. Και τα δύο διαγράμματα θα εξεταστούν από την  πλευρά 

του  αγοραστή του δικαιώματος. Η πάνω καμπύλη σε κάθε διάγραμμα αποτελεί την 

πιθανή πληρωμή βάσει συμβολαίου, ενώ η κάτω καμπύλη δείχνει την καθαρή  

πληρωμή (έχει αφαιρεθεί το ποσό του  premium που καταβάλλεται στην αρχή του  

συμβολαίου). 
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Σχήμα 1- Δικαίωμα αγοράς βασισμένο σε μέση θερμοκρασία 

 

Οι  αγοραστές ενός δικαιώματος αγοράς στο σχήμα 1 πληρώνουν ένα ποσό  

(premium) και θα λάβουν πληρωμή μόνο αν ο δείκτης ξεπεράσει την τιμή άσκησης 

(12.5 ºC). Αν ο δείκτης είναι κάτω από τους 12.5 ºC δεν λαμβάνουν τίποτα και αν 

είναι πάνω  από τους 15 ºC λαμβάνουν το μέγιστο όριο (€1  εκατομμύριο). Αν ο 

δείκτης  παίρνει εν διάμεσες τιμές, τότε πληρώνονται  € 40.000 για κάθε 0.1ºC.  

Οι  αγοραστές ενός δικαιώματος αγοράς στο σχήμα 2 πληρώνουν ένα ποσό  

(premium) και πληρώνονται € 40.000 για κάθε 0.1ºC, αν ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ 

5 ºC  και 7.5 ºC  δεν πληρώνονται τίποτα, ενώ αν είναι κάτων από 5 ºC   πληρώνονται 

το μέγιστο όριο (€ 1 εκατομμύριο).  
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Σχήμα 2– Δικαίωμα πώλησης βασισμένο σε μέση θερμοκρασία 

 

2.6.3. Swaps Καιρού 

Τα swaps αποτελούν συμβάσεις, στις οποίες δύο μέρη συναλλάσσουν τους κινδύνους 

κατά τη διάρκεια ενός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Στα περισσότερα 

swaps, οι πληρωμές γίνονται μεταξύ των δύο μερών, με τη μία πλευρά να πληρώνει 

σταθερές τιμές και την άλλη πλευρά να πληρώνει μια μεταβλητή τιμή (Alaton et. al., 

2002). 

Σε έναν τύπο ανταλλαγής καιρού που χρησιμοποιείται συχνά, υπάρχει μόνο μία 

ημερομηνία όταν οι ταμειακές ροές "αννταλάσσονται", σε αντίθεση με τις συμβάσεις 

ανταλλαγής επιτοκίων, οι οποίες συνήθως έχουν διάφορες ημερομηνίες ανταλλαγής. 

Τα swaps με μία μόνο περίοδο μπορεί, επομένως, να θεωρηθούν ως προθεσμιακά 

συμβόλαια. Συχνά οι περίοδοι της σύμβασης είναι ενιαίοι ημερολλογιακοί μήνες ή 

ένα χρονικό διάστημα, όπως η περίοδος Ιανουαρίου-Μαρτίου (Chan et. al., 2002). 

Οι ανταλλαγές είναι το συμβόλαιο της ανταλλαγής ταμειακών ροών στο μέλλον. 

Είναι σύμφωνα με ένα προσχεδιασμένο τύπο κατά τη διάρκεια  ενός 

ρποσυμφωνημένου χρονικού διαστήματος. Στα περισσότερα  swaps, οι πληρωμές 

πραγματοποιούνται μεταξύ των δύο μερών όπου μια σύντομη σύμβαση καταβάλλει 

την καθορισμένη τιμή και η μακροπρόθεσμη σύμβαση πληρώνει τη μεταβλητή τιμή. 
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Δεδομένου ότι τα swaps καιρού περιέχουν τις ίδιες ιδιότητες με το συνηθισμένο 

swap, η αποπληρωμή (P) από μια μακροπρόθεσμη σύμβαση ανταλλαγής δίνεται από 

(Chan et. al., 2002) 

 

 

 

Όπου x είναι ο δείκτης (HDDs, CDDs ή CAT), K είναι η τιμή άσκησης L$  είναι το 

όριο που εκφράζεται σε νομίσματα όρων και και L1 και L2   είναι τα άνω και κάτω 

όρια που εκφράζονται στη μονάδα του δείκτη. Είναι δεδομένο ότι το L$ και L1 

σχετίζοται. Η σχέση μεταξύ τους μπορεί να εκφραστεί ως (Cao and Wei, 2003): 

 

Από την άλλη το L$ και L2 σχετίζοται,επίσης. Η σχέση μεταξύ τους μπορεί να 

εκφραστεί ως: 

 

Τα συμβόλαια ανταλλαγής καιρού είναι ένα ανέξοδο παράγωγο το οποίο σημαίνει ότι 

δεν υπάρχει ασφάλιστρο για την ανταλλαγή καιρού. Ως εκ τούτου, οι ανταμοιβές των 

swaps  καιρού είναι ίσες με το κέρδος ή ζημία από τα swaps. Όταν η ανταλλαγή 

καιρού ορίζεται,  οι δύο αντισυμβαλλόμενοι ανταλλάσσουν μια σύμβαση και 

συμφωνούν να πληρώσουν ο ένας τον άλλο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες στο 

μέλλον. Εάν οι δείκτες θερμοκρασίας είναι σε μια υψηλή τιμή, η μεγάλη σύμβαση 

ανταλλαγής έχει την οικονομική λειτουργία της ασφάλισης έναντι της υψηλής αξίας 

των δεικτών. Αντίθετα, ο αγοραστής της μεγάλης σύμβασης ανταλλαγής θα πρέπει να 

πληρώσει τουλάχιστον το χαμηλότερο όριο του δείκτη εάν οι δείκτες καιρού 

βρίσκονται σε μια πολύ χαμηλή τιμή (Cao and Wei, 2003).  

Η σύμβαση ανταλλαγής καιρού είναι συνήθως αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσω 

της αγοράς συναλλάγματος, όπως CME ή μέσω της OTC. Στην αγορά 

συναλλάγματος, ο δείκτης αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης εκ τούτου η 
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διαπραγμάτευση ανταλλαγής καιρού περιλαμβάνει καθημερινό διακανονισμό, ενώ τα 

swap καιρού που διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά συνήθως περιλαμβάνουν 

τακτοποίηση στο τέλος της σύμβασης μόνο (Campell & Diebold, 2001).  

Στην περίπτωση ενός προτύπου ανταλλαγής HDD, τα μέρη συμφωνούν σε μια 

συγκεκριμένη τιμή εξάσκησης HDDs για την περίοδο και ανταλλάσουν το ποσό, για 

παράδειγμα, € 10.000 / HDD μακριά από την τιμή εξάσκησης. Συνήθως υπάρχει 

επίσης ένα μέγιστο κέρδος που αντιστοιχεί σε 200  βαθμούς ημέρας (Geman, 2001). 

Ένα συμβόλαιο ανταλλαγής μπορεί να περιγραφεί ως η ειδική περίπτωση ενός  

collar όπου τα επίπεδα της άνω και κάτω τιμής άσκησης είναι ίδια. Στο σχήμα 3 η 

τιμή  άσκησης έχει οριστεί στους 10 ºC. Το άνω όριο παραμένει στο €1 εκατ. με 

αποτέλεσμα η ενεργή περιοχή των πληρωμών να κυμαίνεται τώρα σε ένα εύρος 5ºC 

γύρω από τον ιστορικό μέσο όρο των 10ºC. 

 

Σχήμα 3– Ανταλλαγή βασισμένη σε μέση θερμοκρασία 

 

 

Στις ανταλλαγές ο χρήστης μπορεί να αποζημιωθεί για κάποιο χειμώνα που είναι πιο 

ζεστός από ότι ο μέσος όρος παρά το ότι μπορεί να μην έχει ανάγκη την πληρωμή.  
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Και τα swaps καιρού και τα δικαιώματα προαίρεσης καιρού είναι συμβάσεις 

παραγώγων, που συχνά χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση της υψηλής αξίας 

του δείκτη. Η απόκλιση παρεμβολών μεταξύ τους είναι η ανάγκη του αγοραστή  να 

καταβάλει το premium κατά την έναρξη της σύμβασης για τη μακρά σύμβαση 

δικαιώματος προαίρεσης, ενώ η μακροπρόθεσμη σύμβαση ανταλλαγής είναι ανέξοδη. 

Επίσης, η μακρά σύμβαση ανταλλαγής μπορεί να πληρωθεί ολόκληρη είτε από 

πωλητές ή αγοραστές. Πολλοί οργανισμοί προτιμούν να χρησιμοποιούν τη σύμβαση 

δικαιωμάτων προαίρεσης για την αντιστάθμιση των κινδύνων τους καιρικές 

συνθήκες, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να χρειάζεται να γίνει μια υψηλή και 

απρόβλεπτη πληρωμή στο τέλος της  της συμφωνίας ανταλλαγής (Geman, 2001).  

 

 2.7. Παράγωγα Καιρού έναντι συμβολαίων ασφάλισης  

Όπως προαναφέρθηκε, τα παράγωγα καιρού έχουν μια ανταμοιβή που βασίζεται σε 

μια ποικιλία από διαφορετικές μεταβλητές καιρικές συνθήκες. Αυτές οι μεταβλητές 

έχουν  επιλεχθεί προσεκτικά για να επισημαίνουν διαφορετικές καιρικές συνθήκες, 

προκειμένου να υπάρξει έναντι των οποίων προστασία που είναι αναγκαία. Επιπλέον, 

η ασφαλιστική σύμβαση έχει τις ίδιες ιδιότητες με τα παράγωγα καιρού για την 

αντιστάθμιση της κακής συγκομιδής που προκαλείται από τον καιρό. Γι’ αυτό, μπορεί 

να εξαλείψει το οικονομικό αποτέλεσμα της αντιστάθμισης. Επίσης, υπάρχουν 

πολλές ομοιότητες μεταξύ των παραγώγων καιρού και των παραδοσιακών 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Και τα δύο από αυτά έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 

τις απώλειες από τις κακές καιρικές συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τόσο τις 

εμπορικές όσο και τις προσωπικές γραμμές  των επιχειρήσεων (Geyser, 2004). 

Γενικά, τα παράγωγα καιρού αγοράζονται από τις επιχειρήσεις όπως των υπηρεσιών 

ή της ενέργειας, ενώ η ασφάλιση καιρού είναι συνήθως αγοράζεται από γεωργικές 

επιχειρήσεις και ψυχαγωγίας. Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

παραγώγων καιρού και των ασφαλιστικών υπηρεσιών, όπως αυτή που προσφέρον 

διαφορετική κάλυψη στις πληρωμές. Η κύρια διαφορά μεταξύ των παραγώγων και 

των ασφαλιστικών συμβάσεων είναι ότι ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

πρέπει να αποδείξει ότι υπέστη οικονομική ζημία λόγω καιρού, προκειμένου να 
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αποζημιωθεί. Αν δεν είναι σε θέση να το αποδείξει αυτό, η ασφαλιστική εταιρεία δεν 

θα καταβάλει οποιαδήποτε χρήματα. Οι πληρωμές παραγώγων καιρού βασίζονται 

μόνο στην πραγματική έκβαση του καιρού, ανεξάρτητα από το πώς αυτή επηρεάζει 

τον κάτοχο του παραγώγου. Κάποιος δεν πρέπει να έχουν καμία ευαίσθητη στον 

καιρό παραγωγή, για παράδειγμα, για να αγοράσει και να επωφεληθεί από ένα 

παράγωγο καιρού. Όπως κάθε παράγωγο, οι συμβάσεις αυτές μπορούν να 

αγοραστούν για απλές εικασίες (Hansen et. al., 1996). 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι συνήθως σχεδιασμένα για να προστατεύουν τον 

κάτοχο από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως σεισμοί και τυφώνες και δεν 

λειτουργούν καλά με τις αβεβαιότητες στις κανονικές καιρικές συνθήκες. Τα 

παράγωγα καιρού, από την άλλη πλευρά, μπορεί να κατασκευάζονται ώστε να έχουν 

πληρωμές σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό 

πλεονέκτημα των συμβάσεων παραγώγων σε σχέση με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Μπορεί να υπάρχουν δύο παράγοντες της αγοράς, ο ένας από του οποίους θα κάνει 

κέρδη, αν υπάρχει πολύ κρύο το χειμώνα, ενώ το άλλο θα επωφεληθεί από ένα ζεστό 

χειμώνα. Σε μια αγορά παραγώγων αυτοί οι δύο παίκτες μπορεί να έρθουν σε επαφή 

και να συνάψουν μια  σύμβαση που θα μπορεί να αντισταθμίσει τους κινδύνους του 

άλλου. Αυτό δεν είναι δυνατό στην ασφαλιστική αγορά (Leggio & Lien, 2002).  

Εξ ου και οι εταιρείες θα χρησιμοποιούν μόνο το ένα που είναι προτιμότερο για να 

αντισταθμίσουν έναντι της κακής συγκομιδής για την οικονομική προστασία τους. Η 

κύρια διαφορά μεταξύ της ασφάλισης και των καιρικών συνθηκών περιλαμβάνουν 

ίδια ζημία, ηθικό κίνδυνο και βασικό κίνδυνο, το οποίο θα συζητηθεί ως εξής: 

Ιδία ζημιά 

Ο δείκτης που βασίζεται η ασφάλιση καιρικών συνθηκών και τα παράγωγα καιρού 

έχουν διαφορετικές λειτουργίες για τον αντισταθμιστή κινδύνου έναντι των 

διαφορετικών τύπων μεταβλητών καιρικών συνθηκών. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια συνήθως έχει σχεδιαστεί για την προστασία από  

ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως η καταιγίδα ή πλημμύρα. Έχει μια ανταμοιβή η 

οποία σχετίζεται με την οικονομική ζημία και όχι με ένα δείκτη καιρού. Το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο καιρού χρησιμοποιείται για την προστασία των ακραίων 
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καιρικών φαινομένων, συνεπώς, η μοντελοποίηση και οι τιμές των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων καιρού είναι πιο περίπλοκα συγκρινόμενα με τα 

παράγωγα καιρού. Οι ασφάλειες σε καιρικές συνθήκες περιλαμβάνουν την 

κατανόηση της σχέσης μεταξύ του καιρού και της απώλειας, προκειμένου να 

προσδιοριστεί η πιθανότητα του ασφαλισμένου που αποτελεί μια αξίωση. Από την 

άλλη πλευρά, τα παράγωγα καιρού έχουν σχεδιαστεί για την προστασία από τις 

καιρικές μεταβολές. Η πληρωμή καθορίζεται με αναφορά σε ένα δείκτη, όπως της 

θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων. Με άλλα λόγια, οι αγοραστές δεν απαιτούν 

καμία απόδειξη για να απαιτήσουν κατάλληλες πληρωμές καθώς η σημαντική 

εξοικονόμηση μπορεί να γίνεται από τις νόμιμες αμοιβές (Smith and Stulz, 1985). 

Ηθικός κίνδυνος 

Είναι δεδομένο ότι ο ηθικός κίνδυνος είναι εγγενής σε όλες τις ασφαλιστικές 

συμβάσεις και μπορεί σχεδόν εξ ολοκλήρου να αφαιρεθεί καθώς η αναφορά γίνεται 

σε ένα δείκτη που είναι εκτός ελέγχου των αντισυμβαλλομένων. Στην ασφαλιστική 

σύμβαση, το κόστος της κάλυψης του συναφούς κινδύνου μπορεί να μειώνεται από 

την ηθική του κινδύνου, ως εκ τούτου, τα παράγωγα καιρού μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να καλυφθεί η φτωχή  συγκομιδή, η οποία είναι πιο προσιτό 

δικαίωμα προαίρεσης  για τους πρωτοβάθμιους παραγωγούς (Smith and Stulz, 1985). 

Βασικός Κίνδυνος 

Ο βασικός κίνδυνος για τις ασφάλειες καιρού είναι διαφορετικός από αυτόν των 

παραγώγων καιρού. Η ανταμοιβή μιας ασφάλισης καιρού εξαρτάται από το 

πραγματικό ποσό της απώλειας που οφείλεται στις καιρικές συνθήκες. 

Η ασφαλιστική σύμβαση θα προσαρμόσει την πληρωμή για να ταιριάζει με τη  

συνολική οικονομική επίπτωση στον. Ως εκ τούτου, όταν οι αγοραστές λαμβάνουν 

την τελική ανταμοιβή από την ασφάλιση που θα είναι παρόμοια με τις προκληθείσες 

ζημιές. Με άλλα λόγια, το ποσό του βασικού κινδύνου σε χρηματοπιστωτική 

αντιστάθμιση μπορεί να μειωθεί με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Από την άλλη 

πλευρά, η ανταμοιβή των  παραγώγων καιρού είναι διαφορετική από την ασφάλιση 

καιρού. Εξαρτάται από το δείκτη καιρού, όχι από το πραγματικό ποσό της απώλειας 

χρημάτων λόγω των καιρικών συνθηκών. Για αυτό λόγο υπάρχει μια υψηλή δυναμική 
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του βασικού κινδύνου στα παράγωγα καιρού και η αμοιβή από τα παράγωγα καιρού 

θα είναι ποτέ δε θα είναι ίδια με την πραγματοποιηθείσα απώλεια από τις κακές 

καιρικές συνθήκες (Smith and Stulz, 1985).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΚΑΙΡΟΥ 

 

Σήμερα, η θεωρία της τιμολόγησης παραγώγων καιρού δεν έχει έναν  ευρέως 

ικανοποιητικό τύπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες στην 

αγορά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καθοριστεί μια μέθοδος για την τιμολόγηση 

των δικαιωμάτων προαίρεσης καιρού, όπου οι μεθοδολογίες τρέχουσας τιμολόγησης 

μπορούν γενικά να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες, την αναλυτική λύση και την 

αριθμητική λύση. 

Διαφορετικές προσπάθειες έχουν γίνει για την τιμολόγηση των παραγώγων καιρού 

χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή οικονομική ή μη- κερδοσκοπική προσέγγιση 

τιμολόγησης, για παράδειγμα McIntyre & Doherty (1999) και Leggio & Lien (2002). 

Ωστόσο, αυτό δεν αποφέρει ισχυρά αποτελεσμάτα, δεδομένου ότι  η ασφάλεια ή ο 

δείκτης δεν είναι διαπραγματεύσιμα και δεν είναι σαφές ποια τιμή αγοράς για τον 

κίνδυνο θα πρέπει να επιλεγεί. Με ειδική αναφορά σε αυτό το τελευταίο σημείο, έχει 

υποστηριχθεί από τους Cao & Wei (2001), ότι το ασφάλιστρο κινδύνου της αξίας του 

παραγώγου καιρού είναι μηδέν εάν η διαδικασία που διέπει τα μερίσματα του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι εντελώς ανεξάρτητη από τη διαδικασία του δείκτη 

καιρικών συνθηκών. Ως εκ τούτου, καταλήγουν ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη 

απαίτηση μπορεί να αποτιμάται προεξοφλώντας την ανταμοιβή στο ελεύθερο 

κινδύνου ποσοστό.  

 

3.1. Ανάλυση burn 

Η ανάλυση burn βασίζεται πολύ απλά στην ιδέα ότι τιμολογεί κανείς ένα συμβόλαιο  

παραγώγου καιρού ανάλογα με την απόδοση που θα είχε τα προηγούμενα χρόνια. 
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Παρόλο που  υπάρχουν περιπτώσεις όπου άλλες μέθοδοι είναι ίσως περισσότερο 

ακριβείς ή  παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, η ανάλυση αυτή αποτελεί ένα καλό 

πρώτο βήμα  για την τιμολόγηση οποιουδήποτε συμβολαίου παραγώγου καιρού. Στη 

συνέχεια θα περιγραφούν τα στάδια της burn ανάλυσης για συμβόλαια ανταλλαγών 

(swaps) και δικαιωμάτων (options) (McIntyre & Doherty, 1999).  

 

3.1.1. Burn ανάλυση για συμβόλαια ανταλλαγών 

3.1.1.1 Δίκαια τιμή άσκησης για γραμμικές ανταλλαγές ( linear swaps)  

Η δίκαια τιμή άσκησης για ένα συμβόλαιο ανταλλαγής ορίζεται ως εκείνη η τιμή που  

δίνει αναμενόμενη αποζημίωση ίση με το μηδέν. Ο υπολογισμός της δίκαιας τιμής για  

ένα συμβόλαιο γραμμικής ανταλλαγής (η γραμμική ανταλλαγή είναι το είδος  

συμβολαίων ανταλλαγής το οποίο δεν έχει όρια αποζημίωσης και η συνάρτηση  

αποπληρωμής είναι μία γραμμική συνάρτηση για όλο το πεδίο τιμών του δείκτη,  

συγκεκριμένα  p(x) = D(x – K)) είναι πολύ εύκολος, αφού η δίκαια τιμή άσκησης 

είναι  απλώς η αναμενόμενη τιμή του δείκτη (McIntyre & Doherty, 1999). 

E(p(x)) = E(D(K – x)) = D E (K – x) = D (K – E(x)) 

Η παραπάνω εξίσωση ισούται με μηδέν, αν  K = E(x). 

Επομένως, για να υπολογιστεί η δίκαια τιμή άσκησης χρειάζονται οι εξής δύο 

ενέργειες: 

1. Απαλοιφή τάσης από ιστορικά δεδομένα δείκτη ή καθημερινών παρατηρήσεων,  

όπως έχει ανα φερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο  

2. Υπολογισμός του μέσου των ιστορικών τιμών του δείκτη. Αυτό αποτελεί μία  

εκτίμηση της αν αμενόμενης τιμής του δείκτη. 

 



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΥ 

 50 

3.1.1.2 Δίκαια τιμή άσκησης για ανταλλαγές με όρια πληρωμών 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ανώτατα όρια πληρωμών (caps) των συμβολαίων 

ανταλλαγώνμε όρια πληρωμών (capped swaps) είναι τόσο ακραία ώστε μπορεί κανείς 

να τα αγνοήσει τουλάχιστον στην αρχή του συμβολαίου (κατά την εξέλιξη του  

συμβολαίου ο αναμενόμενος δείκτης μπορεί να προσεγγίσει ή να φτάσει τα ανώτατα 

όρια, αν ο καιρός είναι ακραίος). Η δίκαια τιμή άσκησης υπολογίζεται τότε με τον 

ίδιο τρόπο όπως και για τις γραμμικές ανταλλαγές. Στην περίπτωση που χρειάζεται να  

ληφθούν υπόψη τα ανώτατα όρια πληρωμών, δεδομένου ότι η δομή των ανταλλαγών 

συνηθίζεται να είναι συμμετρική γύρω από την τιμή άσκησης, τότε η δίκαια τιμή 

είναι  πάλι η αναμενόμενη τιμή του δείκτη (Geman, 2001). 

 

3.1.1.3 Επιπρόσθετος κίνδυνος  

Με βάση τα προαναφερθέντα, ποια είναι η κατάλληλη τιμή άσκησης για ένα 

συμβόλαιο  ανταλλαγής; Ορίζοντας τη τιμή άσκησης στη δίκαια τιμή σημαίνει ότι 

κανένα μέρος δεν κερδίζει ή δεν χάνει μακροπρόθεσμα, εφόσον το συμβόλαιο 

διαπραγματεύεται πολλές  φορές. 

Όμως, η δίκαια τιμή άσκησης δεν είναι απαραίτητα το κατάλληλο επίπεδο για να  

διαπραγματεύεται ένα συμβόλαιο ανταλλαγής. Αν ένα τέτοιο συμβόλαιο πρόκειται να 

πωληθεί στην πρωτογενή αγορά, και το ένα μέρος είναι ένας αντισταθμίζων τον 

κίνδυνο (hedger) και το άλλο μέρος είναι ένας απλός κερδοσκόπος (speculator), τότε 

πρέπει  να αναμένει κανείς ότι η τιμή άσκησης δεν θα είναι ορισμένη στη δίκαια τιμή 

αλλά θα έχει μετακινηθεί ώστε να ευνοεί τον κερδοσκόπο, προκειμένου να τον 

ανταμείψει που έχει αναλάβει τον κίνδυνο του πρώτου. Η πιο απλή μέθοδος για να 

υπολογίσει κανείς μία τέτοια αλλαγή θα ήταν ως ποσοστό της τυπικής απόκλισης του 

δείκτη του συμβολαίου (Geman, 2001).  

Για παράδειγμα, η τιμή άσκησης μπορεί να οριστεί στον μέσο  συν 20% (η τιμή είναι 

αυθαίρετη) της τυπικής απόκλισης του δείκτη. Για ένα συμβόλαιο  γραμμικής 

ανταλλαγής η αναμενόμενη αποζημίωση για ένα κερδοσκόπο θα είναι τότε  20% της 

τυπικής απόκλισης της κατανομής αποζημίωσης και η τυπική απόκλιση της 
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κατανομής αποζημίωσης θα είναι το ποσοστό μεταβολής (tick rate) 

πολλαπλασιασμένο  με την τυπική απόκλιση της κατανομής του δείκτη. Αν το 

συμβόλαιο διαπραγματευτεί πολλές φορές ο κερδοσκόπος θα πραγματοποιεί κέρδη 

κατά μέσο όρο, ενώ ο αντισταθμίζων τον κίνδυνο θα έχει απώλεια χρημάτων. 

 

3.1.2. Burn ανάλυση για συμβόλαια δικαιωμάτων 

Ποια είναι η κατάλληλη τιμή του δικαιώματος (premium) για τη διαπραγμάτευση 

ενός συμβολαίου δικαιωμάτων; Το δίκαιο ποσό ορίζεται συνήθως αυτό για το οποίο 

το αναμενόμενο κέρδος στο συμβόλαιο είναι μηδέν, δηλαδή το ποσό να είναι ίσο (και 

αντίθετο) με την αναμενόμενη αποζημίωση. 

Για να υπολογιστεί το δίκαιο ποσό χρειάζονται τα εξής βήματα (Geman, 2001): 

1.Υπολογισμός των ιστορικών αποπληρωμών για ένα δικαίωμα. 

2.Υπολογισμός του μέσου των ιστορικών αποπληρωμών: αυτό αποτελεί μία εκτίμηση 

για την αναμενόμενη τιμή της αποζημίωσης. 

 

3.1.2.1 Επιπρόσθετος κίνδυνος 

Εάν ο εκδότης χρεώνει την αναμενόμενη αποζημίωση ως αρχικό ποσό, τότε  

μακροπρόθεσμα για πολλές διαπραγματεύσεις δεν θα παρουσιάζει κατά μέσο όρο 

ούτε  κέρδος ούτε ζημία. Ο πωλητής του δικαιώματος αναμένει προφανώς μία 

ανταμοιβή για την ανάληψη του κινδύνου της ενδεχόμενης καταβολής αποζημίωσης 

και γι’ αυτό το λόγο το αρχικό ποσό θα είναι ελαφρώς υψηλότερο από την 

αναμενόμενη αποζημίωση. Η απλούστερη μέθοδος για τον καθορισμό του 

επιπρόσθετου κινδύνου είναι να οριστεί ως ποσοστό της τυπικής απόκλισης της 

αποπληρωμής του συμβολαίου, οπότε για παράδειγμα μία δίκαια τιμή θα μπορούσε 

να είναι η αναμενόμενη τιμή της αποζημίωσης συν το 20% της τυπικής απόκλισης 

των αποπληρωμών (Geman, 2001). 
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3.1.3. Η κατανομή των αποπληρωμών 

Είναι χρήσιμο να μπορεί κανείς να εκτιμήσει την κατανομή των πιθανών 

αποπληρωμών ενός συμβολαίου ανταλλαγής ή δικαιώματος, όπως για παράδειγμα τις  

πιθανότητες των πιθανών αποτελεσμάτων. Για να γίνει κάτι τέτοιο με την  burn 

ανάλυση οι  ιστορικές τιμές αποπληρωμών ταξινομούνται και χρησιμοποιούνται για 

να  κατασκευαστεί η αθροιστική συνάρτηση κατανομής ( cumulative distribution 

function –CDF) για την κατανομή αποπληρωμών. Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας σε 

κάθε μία από  τις  ταξινομημένες τιμές μία πιθανότητα μεταξύ του 0 και του 1 

(Geyser, 2004). 

Επειδή τα έτη  θεωρούνται ανεξάρτητα, γίνεται ίση κατανομή των πιθανοτήτων. Για 

να οριστούν με  ακρίβεια οι πιθανότητες χρειάζεται ένα μοντέλο, και μάλιστα 

υπάρχουν αρκετά για να  γίνει επιλογή. Μία μέθοδος είναι να οριστεί η πρώτη 

πιθανότητα με τιμή 0 και η  τελευταία πιθανότητα με τιμή 1. Η πιθανότητα της I 

ταξινομημένης τιμής αποπληρωμής  θα  ισούται με  i/Ny , όπου  Ny είναι ο αριθμός 

των ετών. Αυτό το μοντέλο δίνει  αμερόληπτες εκτιμήσεις των πραγματικών 

πιθανοτήτων (Geyser, 2004). 

Έχοντας εκτιμήσει την αθροιστική συνάρτηση των αποπληρωμών, υπάρχει η  

δυνατότητα για υπολογισμό των πιθανοτήτων διάφορων γεγονότων, όπως την 

αποπληρωμή κατά ένα ποσοστό (π.χ. 50 %) ή την μέγιστη αποπληρωμή. 

 

3.1.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανάλυσης burn 

Τα πλεονεκτήματα είναι ότι η burn ανάλυση είναι πολύ απλή και βασίζεται σε λίγες  

υποθέσεις.  Ο ελάχιστος αριθμός υποθέσεων είναι σημαντικός, διότι όταν γίνονται  

υποθέσεις στη μοντελοποίηση δεδομένων, το σίγουρο είναι ότι καμία υπόθεση δεν  

είναι απολύτως σωστή, οπότε εισάγονται αναγκαστικά κάποια λάθη. Αργότερα θα  

εξεταστούν μέθοδοι που είναι περισσότερο ακριβείς από την  burn ανάλυση σε 

κάποιες  περιπτώσεις, επειδή οι υποθέσεις που χρησιμοποιούν επιτρέπουν την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Όμως, εάν οι υποθέσεις 
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είναι λάθος οι μέθοδοι αυτοί δίνουν χειρότερα αποτελέσματα από την burn ανάλυση,  

παρόλο  που είναι περισσότερο πολύπλοκες. Άλλωστε η πολυπλοκότητα δεν σημαίνει  

απαραίτητα και ακρίβεια. Τα κύρια μειονεκτήματα της  burn ανάλυσης είναι ότι δεν  

υπάρχει πληροφόρηση για τις πιθανότητες γεγονότων περισσότερο ακραίων από αυτά  

που συνέβησαν κατά την ιστορική περίοδο και ότι η εκτίμηση της αθροιστικής  

συνάρτησης είναι σε μεγάλο βαθμό μη ρεαλιστική (Myers, 2008).  

 

3.2. Μοντέλο τιμολόγησης κερδοσκοπίας (arbitrage pricing model) 

To μοντέλο τιμολόγησης κερδοσκοπίας είναι ένα από τα αναλυτικά μοντέλα, το 

οποίο χρησιμοποιείται συχνά για την τιμολόγηση των παραγώγων καιρού.  Η 

διαφορά ανάμεσα στο μοντέλο τιμολόγησης arbitrage και τα άλλα μοντέλα είναι η 

τιμολόγηση του μοντέλου αρμπιτράζ στην αντιστάθμιση εξ ου και η στρατηγική 

αντιστάθμισης μπορεί να επηρεάσει την τιμή χρέωσης  μιας σύμβασης καιρού 

(Leggio and Lien, 2002).   

Τα παράγωγα καιρού δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

καθώς το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο δεν έχει άμεση σχέση με την αξία της 

τιμής. Ως αποτέλεσμα του εν λόγω προτύπου τιμολόγησης του αρμπιτράζ (BS 

μοντέλο) δεν μπορεί να τιμολογήσει τα δικαιώματα καιρού με την πιο σοβαρή 

υπόθεση ότι δεν υπάρχει υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο για να στηρίξει την  τιμή 

του παραγώγου. Ωστόσο, η γενική ιδέα του μοντέλου της τιμολόγησης της 

κερδοσκοπίας για τα παράγωγα καιρού μπορεί να αντισταθμιστεί με άλλα παράγωγα 

καιρού για του ιδίου ή παρόμοιου δείκτη. Το 2003, οι Jewson et. al., διατύπωσαν την 

άποψη ότι υπάρχει άλλο μοντέλο τιμολόγησης της κερδοσκοπίας, το οποίο μπορεί να 

τιμολογήσει το δικαίωμα καιρού για μια μελλοντική σύμβαση για να αποφύγει το 

γεγονός ότι δεν απαιτείται να υπάρχει ένα υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού στα 

παράγωγα καιρού. Ο Jewson δημιουργεί έναν υποθετικό εμπρός δείκτη καιρού 

προθεσμιακών συμβολαίων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο.  
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Το εναλλακτικό Black-Scholes μοντέλο βασίζεται στο μοντέλο Black. Το συμβόλαιο 

μελλοντικής εκπλήρωσης χρησιμοποιείται ως αντιστάθμιση του Black, όταν απορρέει 

από τη μερική διαφορική εξίσωση με μια σειρά από υποθέσεις. Αυτές οι υποθέσεις 

του μοντέλου του Black αναφέρονται κατωτέρω (Leggio and Lien, 2002): 

 Υποθέτοντας ότι υπάρχει ρευστότητα σε ένα γραμμικό συμβόλαιο καιρού 

μελλοντικής εκπλήρωσης. 

 Η μελλοντική σύμβαση χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει  το δικαίωμα στον 

ίδιο  δείκτη. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές, μια απλή στατική αντιστάθμισης δίνει την 

προθεσμιακή τιμή σε όρους της τιμής της μετοχής ως εξής: 

 

 

Η παραπάνω εξίσωση στη συνέχεια υποκαθίσταται στην κίνηση του γεωμετρικού 

Brownian και καθορίζεται μια διαφορετική στοχαστική 

διαφορική εξίσωση η οποία είναι (Myers, 2008): 

 

 

3.3. Μοντέλα καθημερινών τιμών ( daily models)  

Τα μοντέλα καθημερινών τιμών εμφανίζουν πολύ συχνά μεγαλύτερη  ενδεχόμενη  

ακρίβεια  σε σχέση με την ανάλυση  burn και τα μοντέλα δεικτών. Στο βαθμό που το  

μοντέλο  είναι σωστό, αυτό μεταφράζεται σε πραγματική ακρίβεια. Όμως, όλα τα  

μοντέλα είναι λάθος, οπότε η πραγματική ακρίβεια είναι πάντα μικρότερη από την  

ενδεχόμενη ακρίβεια και μάλιστα το ερώτημα σχετικά με τη διαφορά αυτών των δύο  

τιμών είναι δύσκολο να απαντηθεί.  
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Η χρήση μοντέλων καθημερινών τιμών για την τιμολόγηση των συμβολαίων  

παρουσιάζει σε σχέση με τα μοντέλα των δεικτών τόσο πλεονεκτήματα όσο και  

μειονεκτήματα (Myers, 2008). 

 

3.3.1. Πλεονεκτήματα μοντέλων καθημερινών τιμών 

Πιο ολοκληρωμένη χρήση των διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων  

Έστω ότι δημιουργείται ένα συμβόλαιο παραγώγων καιρού διάρκειας μίας 

εβδομάδας: οι αναλύσεις των δεικτών στην προηγούμενη ενότητα  αποκλείουν τα 

ιστορικά δεδομένα από όλες τις  άλλες εβδομάδες του χρόνου όταν υπολογίζονται οι 

ιστορικοί δείκτες. Επομένως, 98 τοις εκατό των διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία 

ίσως περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες, πολύ απλά δεν αξιοποιείται. Από την άλλη 

πλευρά, ένα μοντέλο  καθημερινών τιμών θα μπορούσε να χρησιμοποιεί δεδομένα 

όλου του χρόνου για να  προσαρμόζει τις παραμέτρους του μοντέλου (Leggio and 

Lien, 2002). 

Από μία άλλη οπτική της ολοκληρωμένης χρήσης των διαθέσιμων δεδομένων , ας  

υποτεθεί ότι υπάρχει ένας δείκτης CDD με θερμοκρασία –βάση τους 18 ºC. 

Ενδέχεται,  ανάλογα  πάντα και με την τοποθεσία, μόνο οι μισές ημέρες κατά την 

περίοδο του  συμβολαίου να ξεπεράσουν αυτή την θερμοκρασία. Έτσι, σε μία 

ανάλυση βασισμένη  σε δείκτη οι πληροφορίες που υπάρχουν στα δεδομένα που είναι 

κάτω από τους 18 ºC δεν θα χρησιμοποιηθούν πλήρως. Χρησιμοποιώντας ένα 

μοντέλο καθημερινών τιμών αποφεύγεται το πρόβλημα της μη χρήσης των 

δεδομένων κάτω από τη θερμοκρασία – βάση και πραγματοποιείται πλήρη χρήση των 

δεδομένων για όλη τη διάρκεια της  ημέρας (Element, 2002).  

Καλύτερη αντιπροσώπευση της κατανομής του δείκτη 

Ο σκοπός τόσο της μοντελοποίησης του δείκτη όσο και των καθημερινών τιμών είναι 

η  ακριβής αντιπροσώπευση της κατανομής του δείκτη, από την οποία μπορούν να  

καθοριστούν και ακριβείς τιμές. Αυτή η κατανομή ελέγχεται από την κατανομή της  

καθημερινής θερμοκρασίας σε συνάρτηση και με τον ορισμό του δείκτη. Ο 
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συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων μπορεί να δημιουργήσει σχήματα 

κατανομής δεικτών τα  οποία είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά από οποιαδήποτε 

παραμετρική ή μη  παραμετρική κατανομή, δεδομένου ότι ένα μοντέλο καθημερινών 

τιμών καταγράφει τις  τιμές μίας καθημερινής καιρικής μεταβλητής και μπορεί να 

προσεγγίσει την πραγματική κατανομή του δείκτη 

Χρήση ενός μοντέλου για όλα τα συμβόλαια σε μία τοποθεσία 

Αν ένας αριθμός διαφορετικών συμβολαίων δημιουργείται για μία τοποθεσία, τότε 

ίσως  να κρίνεται απαραίτητο να διασφαλίζεται μία συνεπής τιμολόγηση μεταξύ των 

διαφορετικών συμβολαίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν μερικά συμβόλαια 

χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν κάποια άλλα (Element, 2002).  

Επίσης, αν έχει βρεθεί ένα αξιόπιστο μοντέλο καθημερινών τιμών για μία 

συγκεκριμένη τοποθεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα συμβόλαια σε αυτή τη 

τοποθεσία, ανεξάρτητα από τον τύπο του δείκτη ή τη διάρκεια του συμβολαίου. Έτσι, 

η στατιστική διαδικασία προσαρμογής μπορεί να γίνει μία φορά και για όλα τα 

συμβόλαια, οπότε μετά μπορούμε να τιμολογούμε διαφορετικούς τύπους συμβολαίων 

με σιγουριά. Κάτι  τέτοιο δεν ισχύει για τα μοντέλα δεικτών, τα οποία πρέπει να 

αναπροσαρμόζονται για κάθε νέο δείκτη (Element, 2002).  

Ενσωμάτωση μετεωρολογικών προβλέψεων 

Για τους μετεωρολόγους είναι πιο αποτελεσματικό να κάνουν προβλέψεις της  

θερμοκρασίας με όρους καθημερινών τιμών και όχι με δείκτες θερμοκρασίας (π.χ.  

HDD ή CDD), αφού αυτές οι προβλέψεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

οποιοδήποτε, από  εμπλεκόμενα μέρη σε μία αγορά παραγώγων καιρούμέχρι 

οικογένειες που σχεδιάζουν ένα ταξίδι. Είναι πιο εύκολο να ενσωματώνει κανείς 

αυτές τις προβλέψεις σε μοντέλα τιμολόγησης, τα οποία στηρίζονται σε καθημερινές 

τιμές θερμοκρασίας και όχι σε δείκτες θερμοκρασίας (Vazakidis, 2010). 
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3.3.2. Μειονεκτήματα μοντέλων καθημερινών τιμών 

 

Πολυπλοκότητα των μοντέλων 

Τα μοντέλα καθημερινών τιμών, λόγω της πολύπλοκης φύσης της μεταβλητής της  

καθημερινής θερμοκρασίας, είναι πιο δύσκολο να σχεδιαστούν, να κατασκευαστούν, 

να  προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν (Vazakidis, 2010). 

Κίνδυνος σφάλματος του μοντέλου 

Λόγω της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας των μοντέλων καθημερινών τιμών, υπάρχει 

μεγαλύτερος κίνδυνος σφάλματος του μοντέλου σε σχέση με τα μοντέλα δεικτών 

(αντίστοιχα, τα μοντέλα δεικτών έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με την burn 

ανάλυση). Το σφάλμα του μοντέλου μπορεί να έχει δύο μορφές: η πρώτη είναι το 

μαθηματικό μοντέλο να είναι σωστό (δηλαδή να προσεγγίζει την πραγματικότητα) 

αλλά να εφαρμόζεται εσφαλμένα (π.χ. λάθος κωδικοί) και η δεύτερη είναι το 

μαθηματικό μοντέλο να μην είναι σωστό από το αρχικό στάδιο (μακριά από την 

πραγματικότητα) (Vazakidis, 2010).  

 

3.3.3. Μοντελοποίηση καθημερινών τιμών (Modelling daily temperatures) 

Έχοντας αναφερθεί στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα της τιμολόγησης με 

τη χρήση μοντέλων καθημερινών τιμών, θα παρουσιαστεί τώρα ένας αριθμός τέτοιων 

μοντέλων. Η ακρίβεια και η  ενδεχόμενη ακρίβεια αυτών των μοντέλων θα 

αξιολογηθεί με τη χρήση διάφορων τεχνικών. Η τελική απόφαση για το ποιο μοντέλο 

είναι το καλύτερο και για το αν τα μοντέλα καθημερινών τιμών είναι καλύτερα από 

τα μοντέλα  δεικτών είναι υποκειμενική και βασίζεται τόσο στις διαθέσιμες 

πληροφορίες όσο και σε κάποιο βαθμό στη διαίσθηση. 
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3.3.4. Μοντελοποίηση των ανωμαλιών  (Modelling the anomalies) 

 

Δεδομένου ότι οι ανωμαλίες της θερμοκρασίας παρουσιάζουν πολύπλοκη εποχιακή 

και μη κανονική συμπεριφορά, αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πολύπλοκες τεχνικές 

μοντελοποίησης για την κατάλληλη αντιπροσώπευσή τους (Geman, 2001). 

Επειδή η ανάλυση των συγκεκριμένων μοντέλων ξεφεύγει από το σκοπό της 

παρούσης εργασίας, θα περιοριστούμε σε μία απλή αναφορά των μοντέλων αυτών, 

όπως είναι για παράδειγμα τα μοντέλα ARMA (autoregressive moving average), τα 

μοντέλα ARFIMA (autoregressive integrated moving average), τα AROMA 

(autoregressive on moving average) και τα  SAROMA (seasonal AROMA) (Element, 

2002). 

 

3.4. Προσομοίωση  Monte Carlo 

Μια εναλλακτική μέθοδος τιμολόγησης είναι η προσομοίωση Monte Carlo που 

ουσιαστικά έχει ως σκοπό να δημιουργεί πληθώρα τιμών καιρικών δεικτών με την  

χρήση υπολογιστών και να υπολογίζει για την κάθε προσομοίωση το ποσό πληρωμής  

του συμβολαίου. Αυτ’η βασίζεται στις τυχαίες και συνεχείς  δειγματοληψίες από τις  

κατανομές δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα μονοπάτι τιμών. Μέσω της  

προσομοίωσης  Monte Carlo τιμολογείται η καθαρή τιμή του συμβολαίου. Αυτό 

σημαίνει  ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το ασφάλιστρο κινδύνου, το οποίο αποτυπώνει 

ουσιαστικά  και τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο επενδυτής (Geman, 2001).  

Αυτός ο τρόπος βρίσκει ιδιαίτερα εφαρμογή όταν παρόλη την ύπαρξη πλήθους  

ιστορικών τιμών τυγχάνει κάποιες τιμές να λαμβάνουν θέση τις ουρές της κατανομής.  

Επίσης η μέθοδος αυτή δεν περιορίζεται ως προς το πλήθος των προσομοιώσεων σε  

αντίθεση με την αναλογιστική μέθοδο όπου το πλήθος των ιστορικών τιμών είναι  

συνήθως πεπερασμένο. Παράλληλα, όμως, προκειμένου να μην υπάρχουν λάθη ως  

προς την τιμή θα πρέπει κανείς να γνωρίζει την μεταβλητή που προσομοιώνει και 
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τους  όρους που πρέπει να θέσει. Ένας λόγος που μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιου 

είδους  λάθη είναι η επιλογή λάθους κατανομής. Αν θεωρηθεί ότι οι τιμές ενός 

καιρικού δείκτη  ακολουθούν λογαριθμική κατανομή, ενώ στην ουσία ακολουθούν 

κανονική κατανομή  τότε οι υποθέσεις που στηρίζεται η προσομοίωση είναι 

λανθασμένες και επομένως και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα είναι 

ανάλογα (Fishman, 1996). 

 

3.5.Μέθοδος προβλέψεων 

Επιπρόσθετα στις παραπάνω μεθόδους υπάρχει και η μέθοδος που βασίζεται στις  

προβλέψεις. Λόγω της πολυπλοκότητας και της μη γραμμικότητας που διέπουν τις  

καιρικές συνθήκες, μια ακριβής πρόβλεψη είναι ανέφικτη. Αντίθετα, εποχικές 

προβλέψεις (π.χ. για τριμηνιαίες περιόδους) για την πιθανότητα ότι η θερμοκρασία ή 

η  βροχόπτωση θα υπερβαίνει, δε θα υπερβαίνει ή θα είναι κοντά στο φυσιολογικό 

όριο  είναι πιο εφικτό να γίνουν. Το φυσιολογικό όριο έχει προκύψει από τα ιστορικά  

δεδομένα που συγκεντρώνονται με το πέρασμα των ετών. Ουσιαστικά σκοπός αυτής  

της μεθόδου είναι να περιλαμβάνονται στην τιμολόγηση και οι προβλέψεις για το αν 

η  θερμοκρασία υπερβαίνει ή όχι ή είναι κοντά στο φυσιολογικό όριο και αφορούν 

ένα  τρίμηνο (Campbell and Diebold, 2001). 

Προκειμένου, όμως, οι προβλέψεις να γίνουν αποδεκτές, η πρώτη υπόθεση που 

γίνεται  είναι ότι μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τις αντίστοιχες πιθανότητες που 

αφορούν ένα  συγκεκριμένο μήνα π.χ. τον μήνα Ιούλιο, οι πιθανότητες που αφορούν 

την τρίμηνη  περίοδο που έχει οριστεί δηλαδή τους μήνες Ιούνιο -  Ιούλιο - 

Αύγουστο. Αυτή η υπόθεση γίνεται αποδεκτή διότι η συσχέτιση μεταξύ της μέσης 

τιμής των  θερμοκρασιών του συγκεκριμένου μήνα και της τριμηνιαίας περιόδου 

προσεγγίζει την  μονάδα, το οποίο σημαίνει ότι μια προβλεπόμενη υψηλή τιμή για το 

μήνα Ιούλιο  συσχετίζεται με μια εξίσου υψηλή τιμή για την περίοδο του τριμήνου 

Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο. 

Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι οι προβλεπόμενες πιθανότητες προσεγγίζουν τις  

πιθανότητες του CDD για το αν οι τιμές τους θα υπερβαίνουν ή όχι ή θα είναι κοντά 
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στο  φυσιολογικό όριο. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η συσχέτιση 

μεταξύ της  μέσης θερμοκρασίας του συγκεκριμένου μήνα και των δεδομένων των 

CDD είναι η ίδια  (Campbell and Diebold, 2001).  

Προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος γίνεται η υπόθεση ότι τα CDD 

ακολουθούν  κανονική κατανομή με μέση τιμή και τυπική απόκλιση αντίστοιχες 

αυτών της τυπικής  απόκλισης των ιστορικών στοιχείων. Στη συνέχεια σύμφωνα με 

την προσαρμοσμένη κατανομή γίνεται δειγματοληψία έτσι ώστε ο αριθμός των 

δειγμάτων να είναι ανάλογος των πιθανοτήτων. Η διαφορά με την μέθοδο Monte 

Carlo είναι ότι o καταμερισμός γίνεται αναλογικά, επιτρέποντας με αυτό το τρόπο να 

συμπεριληφθεί μια πιθανολογική πρόβλεψη καιρού στο δείγμα των CDD. Σε κάθε 

περίπτωση, πάντως, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της μεθόδου οφείλεται στο κατά 

πόσο έγκυρες είναι οι προβλέψεις που γίνονται καθώς επίσης στην εγκυρότητα των 

ιστορικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται. Όσον αφορά τον υπολογισμό των 

πληρωμών, ακολουθείται η ίδια λογική και με την μέθοδο Monte Carlo (Campbell 

and Diebold, 2001). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οι μεταβολές του καιρού ανεξάρτητα από τη δριμύτητά τους αποτελούν πλέον ένα 

καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει έντονα την πορεία των επιχειρήσεων αλλά και  

ολόκληρων οικονομιών. Λαμβάνοντας κανείς υπόψη μάλιστα τις μεγάλες κλιματικές 

αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια, κατανοεί πόσο σημαντικός είναι ο  

ρόλος της αγοράς των συμβολαίων Π.Μ.Δ. για την αντιμετώπιση κινδύνων σχετικών  

με καιρικά φαινόμενα. 

Για την εξαγωγή των  αποτελεσμάτων σχετικά με την επίδραση της διαπραγμάτευσης 

των παραγώγων στην  μεταβλητότητα καθοριστικό ρόλο παίζουν διάφοροι 

παράγοντες και οι συνθήκες υπό τις  οποίες διενεργούνται οι μελέτες. Η 

χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία καθώς και η  επιλογή του υποκείμενου δείκτη και 

των συμβολαίων ως δείγμα μπορούν να  μεταβάλλουν την ανάλυση και την ερμηνεία 

των συμπερασμάτων. Για παράδειγμα στην  περίπτωση που ερευνάται κατά πόσο η 

πληροφορία ρέει από τη μια αγορά στην άλλη  και η αγορά των συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης επιταχύνει τη ροή της  πληροφορίας θα πρέπει να ληφθούν 

ημερήσια δεδομένα. Στην περίπτωση ακόμα και  εβδομαδιαίων ή μηνιαίων 

παρατηρήσεων μπορεί να μην προκύψει το σωστό  αποτέλεσμα καθώς η αύξηση της 

ταχύτητας των πληροφοριών μπορεί να είναι θέμα  κάποιων ημερών ή και μερικών 

ωρών 

Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν για να βελτιωθούν τα 

μοντέλα τιμολόγησης που παρουσιάστηκαν. Ίσως το πιο σημαντικό θέμα κατά την 

τιμολόγηση των παραγώγων καιού είναι να έχουμε ένα καλό μοντέλο για τις καιρικές 

συνθήκες. Αναφορικά με την τιμολόγηση των παραγώγων καιρού, να τα μοντέλα 

καθημερινών τιμών δε λειτουργούν τότε θα πρέπει να εγκαταλείπονται, ενώ αν 

λειτουργούν πολύ καλά δίνουν, συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους, τα καλύτερα 

αποτελέσματα. Μπορεί, ωστόσο, να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός των μοντέλων.  

Μια πρόταση για περαιτέρω έρευνα είναι να εφαρμοστεί η μέθοδος arbitrage 

τιμολόγησης πρακτικά για τα παράγωγα καιρού, καθώς ήδη χρησιμοποιείται ως 

μέθοδος για τα συμβόλαια που έχουν μεγάλη ρευστότητα  αλλά επειδή ο δείκτης ενός 
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συμβολαίου παραγώγου καιρού δε διαπραγματεύεται δεν μπορούν να 

αντισταθμιστούν με την αποπληρωμή του συμβολαίου όταν ωριμάσει.  
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