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Περίληψη 

 

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματοποιείται, αφενός μία προσπάθεια 

αποτύπωσης του σκηνικού πίσω από την ύπαρξη των παραγώγων ανέμου και 

αφετέρου μία προσπάθεια τιμολόγησης τους. Γι’ αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη 

διπλωματική χωρίστηκε σε δύο τμήματα. 

Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζονται και αναλύονται, σημαντικά θέματα και 

χαρακτηριστικά, των χρηματοοικονομικών εργαλείων, των παραγώγων, των 

παραγώγων επί μετεωρολογικών δεικτών και των παραγώγων ανέμου, σε θεωρητικό 

επίπεδο. 

Στο δεύτερο τμήμα επιχειρείται μία προσπάθεια τιμολόγησης των παραγώγων ανέμου 

σε πρακτικό επίπεδο. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου διαχωρίζουμε την 

προσπάθεια τιμολόγησης στο τμήμα της πρόβλεψης της μετεωρολογικής συνθήκης 

που μας ενδιαφέρει και στο τμήμα του προσδιορισμού της τιμής ενός προθεσμιακού 

συμβολαίου παραγώγων ανέμου. Στο πρώτο σκέλος του διττού στόχου μας, 

επικεντρωνόμαστε στην αθροιστική αποσύνθεση των χρονολογικών σειρών 

δεδομένων μέσω της αφαίρεσης της τάσης, της εποχικότητας και ενός αθροίσματος 

ημιτόνων 8 όρων, ενώ στην συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες μέθοδοι βελτίωσης 

των αποτελεσμάτων μας. Στο δεύτερο σκέλος του διττού στόχου μας, επιχειρούμε να 

προσδιορίσουμε μέσα από ένα σύνολο υποθέσεων, τις οποίες θα άρουμε στη 

συνέχεια, την τιμή ενός προθεσμιακού συμβολαίου παραγώγων ανέμου. Η 

προσέγγισή μας θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί παραλλαγή της θεωρίας των 

παιγνίων και υποβοηθείται από την άσκηση ή μη κυρίαρχης στρατηγικής.   
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Κατάλογος 

αναφορών……………………..……………………………………………..….. σελ 1-4 

 

Εισαγωγή ………………………………………………………….…………….. σελ 5-8 

 

ΤΜΗΜΑ 1
ο
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3.2 Η χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων………………………..…….. σελ 30-32 

3.3 Η εξωχρηματιστηριακή αγορά παραγώγων…………………..…….... σελ 32-35 

3.4 Διαφορές μεταξύ των δύο αγορών……………………………..…….. σελ 35-36 

3.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο αγορών………..…...… σελ 36-37 

3.6 Είδη παραγώγων συμβολαίων……………………………………..……. σελ 37 
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3.7 Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures)……………………. σελ 38-39 

3.8 Προθεσμιακά συμβόλαια (Forwards)……………………….………. σελ 39-40 

3.9 Διαφορές μεταξύ προθεσμιακών συμβολαίων και συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης………………………………………………………………..…… σελ 41 

3.10 Δικαιώματα προαίρεσης (Options)………………………………… σελ 42-43 

3.11 Συμβάσεις ανταλλαγής (Swaps)…………………………………….σελ 43-44 

3.12 Λιγότερα διαδεδομένα συμβόλαια παραγώγων..………………… σελ 44-46 

 

Κεφάλαιο 4: Τα είδη των παραγώγων με βάση το υποκείμενο περιουσιακό 

στοιχείο, δείκτη ή μεταβλητή. 

4.1 Παράγωγα συναλλάγματος…………………………………………….. σελ 47-48 

4.2 Παράγωγα μετοχών………………………………………..………….. σελ 48-49 

4.3 Παράγωγα ποσοτήτων (εμπορευμάτων)…………………….…………… σελ 49 

4.4 Παράγωγα επιτοκίων……………………………………………………… σελ 50 

4.5 Πιστωτικά παράγωγα………………………………………..………… σελ 50-51 

4.6 Παράγωγα ενέργειας……………………………………………..……….. σελ 51 

4.7 Παράγωγα επί μετεωρολογικών δεικτών ή Π.Μ.Δ……………………… σελ 52 

 

Κεφάλαιο 5: Παράγωγα επί μετεωρολογικών δεικτών. 

5.1 Ιστορία των Π.Μ.Δ……………………………………….……………. σελ 53-54 

5.2 Με ποιο τρόπο επηρεάζονται οι δραστηριότητες του ανθρώπου από τις 

μεταβολές στις καιρικές συνθήκες…………………………….…………… σελ 54-56 

5.3 Επιχειρήσεις και Π.Μ.Δ………………………………………………… σελ 56-57 

5.4 Μεγέθη στην παγκόσμια αγορά……………………………………………. σελ.58 

5.5 Τι είναι τα Π.Μ.Δ…………………………………………………..……… σελ 59 

5.6 Διαφορές μεταξύ ασφάλισης  και Π.Μ.Δ……………………….……. σελ59-60 

5.7 Βασικοί παράγοντες που πρέπει να καθοριστούν προκειμένου να συναφθεί 

ένα συμβόλαιο Π.Μ.Δ……………………………………………….……. σελ 60- 62 
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Κεφάλαιο 6: Ο σκοπός, οι συμμετέχοντες και τα διαφορετικά είδη των Π.Μ.Δ. με 

βάση το είδος της μετεωρολογικής συνθήκης που προσδιορίζει τον υποκείμενο 

δείκτη. 
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Κεφάλαιο 9: Απλές μέθοδοι πρόβλεψης της ταχύτητας του ανέμου. Η εμπειρική 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη σύγχρονη εποχή θεωρείται αυτονόητη η αρνητική απάντηση στο εξής κρίσιμο 

ερώτημα: Είναι η ύπαρξη του χρήματος, από μόνη της, ικανή ώστε να καταστεί 

δυνατόν να πραγματοποιηθούν όλες οι συναλλαγές και να ικανοποιηθούν όλες οι 

ανάγκες, που ανακύπτουν στις σύγχρονες οικονομίες, μεταξύ των συναλλασσομένων;  

 Η μετάλλαξη του χρήματος με τη πάροδο των χρόνων από τις παραδοσιακές 

του μορφές, μεταλλικό χρήμα (άμεσα συνδεδεμένο με την ποσότητα και ποιότητα του 

μετάλλου), στα νομίσματα και χαρτονομίσματα (ονομαστική αξία στη βάση των 

εγγυήσεων που παρέχονται από το κράτος) και από εκεί στις πιο σύγχρονες μορφές 

όπως το ηλεκτρονικό ή λογιστικό χρήμα (χρεώσεις και πιστώσεις σε λογαριασμούς 

που τηρούνται σε διάφορα ιδρύματα), δεν ήταν αρκετή ώστε να ξεπεραστούν 

προβλήματα που σχετίζονταν με την: 

 Ταύτιση ως προς τα ποσά, που είχαν ανάγκη οι δανειζόμενοι και τα ποσά που είχαν 

προς αποταμίευση οι δανειστές. 

 Χρονική ταύτιση των επιθυμιών, μεταξύ δανειστών και δανειζομένων. 

 Αδυναμία εξεύρεσης του αντισυμβαλλομένου, είτε λόγω περιορισμένων γνώσεων 

είτε λόγω του κόστους που στοίχιζαν οι προσπάθειες για την εξεύρεσή του. 

 Ασυμφωνία ως προς τους όρους των συναλλαγών. 

 Αβεβαιότητα ως προς την τήρηση των συμφωνηθέντων.
1
 

 Παράλληλα με την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

εμφανίστηκε ένα πλήθος χρηματοοικονομικών εργαλείων για να εξυπηρετήσουν τους 

ανωτέρω σκοπούς. Ένα από αυτά είναι και τα παράγωγα επί μετεωρολογικών δεικτών 

τα οποία για ευκολία θα τα ονομάζουμε από εδώ και στο εξής Π.Μ.Δ. Στην παρούσα 

διπλωματική εργασία, θα αναφερθούμε στα Π.Μ.Δ. και ειδικότερα σε εκείνη την 

κατηγορία τους η οποία έχει ως υποκείμενη μεταβλητή τον άνεμο ή πιο σωστά την 

μέση ημερήσια ταχύτητα του ανέμου. Αυτό το είδος των Π.Μ.Δ. για ευκολία θα τα 

ονομάζουμε από εδώ και στο εξής παράγωγα ανέμου ή Π.Α.  

 Η παρουσίαση μας θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Στο 1
ο
 τμήμα (κεφάλαια 1-6) 

θα αναφερθούμε σε θέματα και χαρακτηριστικά, των χρηματοοικονομικών 
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εργαλείων, των παραγώγων, των παραγώγων επί μετεωρολογικών δεικτών και των 

παραγώγων ανέμου, σε θεωρητικό επίπεδο.  

Στο 2
ο
 τμήμα (κεφάλαια 7-16), θα πραγματοποιήσουμε μία προσπάθεια 

τιμολόγησης των Π.Α. 

 

Ειδικότερα η δομή της παρουσίασής μας θα έχει ως εξής: 

 

Στο 1
ο
 Κεφάλαιο θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά στα διαφορετικά είδη των 

χρηματοοικονομικών εργαλείων από τα οποία θα ξεχωρίσουμε τα παράγωγα, 

πραγματοποιώντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή αναφερόμενοι στους λόγους για 

τους οποίους δημιουργήθηκαν. 

Στο 2
ο
 Κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε τον ορισμό των 

παραγώγων και θα αναφερθούμε στους σκοπούς που εξυπηρετούν. 

Στο 3
ο
 Κεφάλαιο θα διακρίνουμε τις αγορές παραγώγων και τα διαφορετικά 

είδη συμβολαίων που συνάπτονται. 

Στο 4
ο
 Κεφάλαιο  θα αναφερθούμε στα διαφορετικά είδη παραγώγων σε σχέση 

με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, δείκτη ή μεταβλητή. 

Στο 5
ο
 Κεφάλαιο θα ξεχωρίσουμε από το σύνολο των παραγώγων τα Π.Μ.Δ. 

και θα αναφερθούμε σε ποικίλα θέματα όπως η ιστορία, τα μεγέθη, ο ορισμός και οι 

βασικοί παράγοντες που πρέπει να καθοριστούν προκειμένου να συναφθούν τα 

συμβόλαια των Π.Μ.Δ. 

Στο 6
ο
 Κεφάλαιο θα αναφερθούμε στους λόγους χρήσης των Π.Μ.Δ., στους 

συμμετέχοντες στις αγορές των Π.Μ.Δ. και στα είδη των Π.Μ.Δ. με βάση το είδος της 

καιρικής συνθήκης που αποτελεί τον υποκείμενο δείκτη. 

Στο 7
ο
 Κεφάλαιο θα αναφερθούμε στον άνεμο. Θα πραγματοποιηθεί ο ορισμός 

του ανέμου και πως δημιουργείται, ποιοι είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στις μεταβολές 

του ανέμου και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ανέμου. 

Στο 8
ο
 Κεφάλαιο θα διαχωρίσουμε την τιμολόγηση των παραγώγων ανέμου στο 

θέμα της μετεωρολογικής πρόβλεψης και στο θέμα του προσδιορισμού της τιμής των 

συμβολαίων Π.Μ.Δ. Επίσης θα αναφερθούμε στους στατιστικούς δείκτες τους οποίους 

θα χρησιμοποιήσουμε για να ελέγξουμε την καταλληλότητα των μεθόδων που θα 

παρουσιάσουμε.  
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 Στο 9
ο
 Κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις απλούστερες μεθόδους πρόβλεψης των 

ημερησίων ταχυτήτων του ανέμου, θα παρουσιάσουμε την εμπειρική μέθοδο πρόβλεψης 

των καιρικών συνθηκών και θα προσδιορίσουμε το είδος των δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια. 

Στο 10
ο
 Κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε μεθόδους οι οποίες στηρίζονται στον 

υπολογισμό διαφόρων συνόλων μέσων όρων, ως εργαλεία πρόβλεψης των μελλοντικών 

ταχυτήτων του ανέμου. 

Στο 11
ο
 Κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την μέθοδο της γραμμικής 

παλινδρόμησης. Θα δείξουμε την ακαταλληλότητά της να προβλέψει τις μελλοντικές 

ταχύτητες του ανέμου, αλλά θα προσδιορίσουμε συνάμα την καταλληλότητά της να 

περιγράψει την μακροχρόνια τάση τους. 

Στο 12
ο
 Κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την μέθοδο της αθροιστικής αποσύνθεσης 

χρονολογικών σειρών δεδομένων και θα παρουσιάσουμε ένα απλό μοντέλο το οποίο, 

μετά την διόρθωση του φαινομένου της ασυμμετρίας των δεδομένων, την αφαίρεση της 

τάσης και της εποχικότητας, μέσω της χρήσης ενός αθροίσματος ημιτόνων οκτώ όρων 

μπορεί να μας δώσει ικανοποιητικές προβλέψεις. 

Στο 13
ο
 Κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί ένα είδος «ποιοτικής» ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων της μεθόδου της αθροιστικής αποσύνθεσης χρονολογικών σειρών και 

θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματά της. 

Στο 14
ο
 Κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα μειονεκτήματα και στους περιορισμούς 

του μοντέλου της αθροιστικής αποσύνθεσης, ενώ θα παρουσιαστούν και συγκεκριμένες 

προτάσεις για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της μεθόδου. 

Στο 15
ο
 Κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις συχνότερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές 

και μεθόδους για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των μελλοντικών ταχυτήτων του 

ανέμου. Θα αναδείξουμε τα μειονεκτήματά τους και την πρόβλεψη τους από 

μετεωρολογικές υπηρεσίες ως εναλλακτική λύση. Μέσα από αυτή την παρουσίαση θα 

καταστεί δυνατόν να αναδειχθούν οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους τα 

παράγωγα επί μετεωρολογικών δεικτών δεν είναι διαδεδομένα στο ευρύ κοινό, δηλαδή 

στους καθημερινούς μικροεπενδυτές. 

Στο 16
ο
 Κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε το θέμα της τιμολόγησης των παραγώγων 

ανέμου. Θα διακρίνουμε δύο κατηγορίες μεθόδων, αυτές στις οποίες δεν είναι 

απαραίτητος ο υπολογισμός των ταχυτήτων του ανέμου προκειμένου να προσδιορισθεί 

η τιμή του συμβολαίου και σε αυτές στις οποίες είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των 
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ταχυτήτων του ανέμου. Θα αναφερθούμε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις συνοπτικά 

σχετικά με την πρώτη κατηγορία και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την προσωπική μας 

άποψης σχετικά με τον προσδιορισμό της τιμής ενός παραγώγου ανέμου, στην οποία θα 

θεωρήσουμε απαραίτητο τον προσδιορισμό των ταχυτήτων του ανέμου. 

Τέλος θα κλείσουμε την συγκεκριμένη διπλωματική παρουσιάζοντας τα 

συμπεράσματά μας και πραγματοποιώντας μία σύντομη ανασκόπηση. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Π.Μ.Δ. = Παράγωγα επί μετεωρολογικών δεικτών ή απλώς παράγωγα καιρού. 

Π.Α.    = Παράγωγα με υποκείμενο δείκτη την ταχύτητα του ανέμου ή απλώς παράγωγα 

ανέμου. 

Η.Μ.Ο.Τ.Α. = Ημερήσιοι Μέσοι Όροι Ταχύτητας του Ανέμου, ορισμένες φορές θα 

αναφέρονται και ως γνήσια δεδομένα. 

Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. = Μετασχηματισμένοι Ημερήσιοι Μέσοι Όροι Ταχύτητας του Ανέμου, 

ορισμένες φορές θα αναφέρονται και ως μετασχηματισμένα δεδομένα. 

 

 

Σημείωση: 

Λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων, θεωρήσαμε καλύτερο να παρατεθούν σε 

ψηφιακό δίσκο, ο οποίος θα συνοδεύει την διπλωματική. Μέσα στον ψηφιακό δίσκο θα 

περιέχονται το αρχείο Excell και Matlab που χρησιμοποιήθηκαν, όπως επίσης και ένα 

έγγραφο Word με την επεξήγηση των μεταβλητών. 
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ΤΜΗΜΑ 1
ο
 

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΕΜΟΥ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΩΣ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΩΝ. 

 

 

1.1 Είδη χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

 

 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα παρεμβάλλεται μεταξύ αποταμιευτών και 

δανειζομένων, συγκεντρώνοντας τις μεγάλου αριθμού, μικρών ποσών καταθέσεις, 

μετασχηματίζοντάς τες σε κατάλληλα επενδυτικά εργαλεία που θα καλύψουν στην 

συνέχεια τις ανάγκες των ελλειμματικών μονάδων της οικονομίας, με απώτερο σκοπό 

την επίλυση ενός συνόλου προβλημάτων, όπου η ύπαρξη του χρήματος από μόνη της 

δεν επαρκεί.  

Όταν μιλάμε για κατάλληλα επενδυτικά εργαλεία συνήθως εννοούμε 

χρηματοοικονομικά εργαλεία. Μία πρώτη διάκριση αυτών των χρηματοοικονομικών 

εργαλείων θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε με βάση, την μορφή και το 

είδος του εισοδήματος που συνοδεύει τον κάθε τύπο. 

 Στον πίνακα (1), θα παρουσιάσουμε μία προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των 

χρηματοοικονομικών εργαλείων με βάση όσα είπαμε προηγουμένως. Η 

κατηγοριοποίηση που προτείνεται βασίζεται σε αυτήν του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου.
2 
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Πίνακας (1): 

Μορφή - Είδος χρηματοοικονομικού 

εργαλείου 

Είδος εισοδήματος που συνοδεύει το 

χρηματοοικονομικό εργαλείο. 

 

Χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων 

(μετοχικού κεφαλαίου), η οποία 

καλύπτει: 

- Μετοχές 

εκ των οποίων μετοχές σε αμοιβαία 

κεφάλαια 

εκ των οποίων ίδια κεφάλαια στα 

αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς 

-επανεπένδυση των κερδών (μη 

διανεμηθέντα κέρδη) 

- Λοιπές συμμετοχές (μη 

συμπεριλαμβανομένης της καθαρής 

θέσης στον τομέα των ασφαλειών 

τεχνικά αποθεματικά και τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία) 

 

 

 

 

 

 

} μερίσματα, 

 

 

 

} αναλήψεις από το εισόδημα οιονεί- 

 

 

} Εταιρείες (διανεμόμενα κέρδη 

υποκαταστημάτων), 

 

 

επανεπένδυση κερδών 

 

 

 

 

 

 

 

άλλα: (δανεισμός τίτλων-χρεογράφων); 

Χρέος, το οποίο αφορά: 

- Χρεόγραφα 

- Μακροπρόθεσμα 

- Βραχυπρόθεσμα 

- δάνεια 

- Νόμισμα και καταθέσεις 

- Εισπρακτέους / πληρωτέους 

λογαριασμούς 

- Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές 

- Λοιποί εισπρακτέοι / πληρωτέοι 

- Άλλα χρεόγραφα 

 

} επιτόκιο 

} 

} 

} 

} 

} 

 

} 

} 

} 
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εκ των οποίων καθυστερούμενων  

 

άλλα: (δανεισμός τίτλων-χρεογράφων); 

Άλλα εργαλεία, που αφορούν: 

- Νομισματικό χρυσό 

 

- Χρηματοοικονομικό χρυσό 3 

 

- DRSs 

 

- Καθαρή θέση σε τεχνικά αποθεματικά 

ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 

ταμείων. 

 

- Χρηματοοικονομικά παράγωγα και  

δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 

από εργαζομένους. 

- Χρηματοοικονομικά παράγωγα 

- Forward 

- Options 

- Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 

μετοχών από εργαζόμενους 

 

γενικά κανένα, τέλη δανεισμού χρυσού 

 

γενικά κανένα, τέλη δανεισμού χρυσού 

 

ποσοστό απόδοσης 

 

μερίσματα, το εισόδημα περιουσίας που 

διανέμεται στους κατόχους 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

 

 

κανένα 
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1.2 Παράγωγα και ιστορική αναδρομή. 

 

 

Μετά την κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως προτείνεται 

από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με βάση την μορφή και το εισόδημα που τα 

συνοδεύει, είμαστε σε θέση να πούμε ότι στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα 

ασχοληθούμε με την τιμολόγηση των Π.Α., τα οποία αποτελούν μία ειδική κατηγορία 

των Π.Μ.Δ., τα οποία με τη σειρά τους, αποτελούν ένα ειδικό τμήμα της τελευταίας 

κατηγορίας εργαλείων από όσες παραθέσαμε στον πίνακα (1), ήτοι τα 

χρηματοοικονομικά παράγωγα. Έτσι πριν περάσουμε στον ορισμό των παράγωγων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων θα πραγματοποιήσουμε μία σύντομη ιστορική 

αναφορά σε αυτά. 

 

 

1.2.1 Λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με το παρελθόν των 

παραγώγων. 

 

 

Παρόλο που υπάρχει η αίσθηση ότι τα παράγωγα έκαναν την εμφάνισή τους τις 

τελευταίες δεκαετίες, η ιστορία αποτυπώνει μία εικόνα εντελώς διαφορετική. Στα 

σύγχρονα εγχειρίδια των χρηματοοικονομικών συχνά παραποιείται η πραγματικότητα 

σχετικά με την ιστορία των παραγώγων. Για παράδειγμα ο Hull (2006) αναφέρει ότι 

τα παράγωγα άρχισαν να αποκτούν σημασία μόνο τα τελευταία είκοσι πέντε (25) έτη 

και ότι μόνο πρόσφατα διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια 
3
, ενώ ο (Mishkin, 

2006, σελ. 309) αναφέρει ότι τα παράγωγα είναι νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία τα 

οποία εφευρέθηκαν το 1970, λόγω των αυξημένων αναγκών για αντισταθμιστικά 

μέσα. Η ανάγκη αυτή δημιουργήθηκε το 1970 λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας 

που παρουσίαζαν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, η οποία συνεχίστηκε και τις δύο 

επόμενες δεκαετίες.  

 Η κατάληξη αυτής της αυξημένης ζήτησης ήταν η δημιουργία νέων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τα τραπεζικά 

ιδρύματα για την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου. Τα εργαλεία αυτά ονομαζόταν 
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παράγωγα, περιείχαν απολαβές – πληρωμές οι οποίες συνδεόταν με χρεόγραφα τα 

οποία είχαν προηγουμένως εκδοθεί και ήταν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία 

περιορισμού του κινδύνου.
4 

Μπορούμε να συνοψίσουμε τους λόγους, από τους οποίους προήλθαν αυτές οι 

λανθασμένες αντιλήψεις, σε δύο:
 

 Την επιφανειακή ιστορική έρευνα αναφορικά με τις συναλλαγές σε παράγωγα. 

 Την περιορισμένη ύπαρξη ιστορικών αρχείων που αφορούν συναλλαγές σε παράγωγα. 

 

  

1.2.2 Διαδρομή των παραγώγων με το πέρασμα των χρόνων. 

 

 

Παρά την ύπαρξη παραπλανητικών αντιλήψεων σχετικά με την παρουσία και την 

σημασία των παραγώγων, σχετικές έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη 

των παραγώγων διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στο πρόσφατο παρελθόν 

αλλά για τέσσερις χιλιετίες, ίσως και περισσότερο, ανατρέχοντας πίσω στην ιστορία. 

Τα συμβόλαια παραγώγων εμφανίσθηκαν μόλις οι άνθρωποι ήταν σε θέση να 

πραγματοποιήσουν αξιόπιστες υποσχέσεις. Σε ένα εμπορικό περιβάλλον, 

προκειμένου να είναι μία υπόσχεση αξιόπιστη θα πρέπει με κάποιο τρόπο να 

καταγράφεται. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για την δημιουργία τέτοιων 

συμβολαίων ήταν η εφεύρεση της γραφής. Η γραφή εφευρέθηκε στη Μεσοποταμία 

την τέταρτη χιλιετία Π.Χ. Τα πρώτα συμβόλαια παραγώγων γράφηκαν σε σφηνοειδή 

γραφή πάνω σε πήλινες πινακίδες. Τα παράγωγα αυτά, ήταν συμβόλαια για 

μελλοντική παράδοση εμπορευμάτων, τα οποία συχνά συνδυαζόταν με κάποιο είδος 

δανείου.  

Έκτοτε έχουν ανευρεθεί πολλές περιπτώσεις σύναψης συμβολαίων που 

αφορούσαν παράγωγα. Έτσι συμβάσεις για μελλοντική παράδοση εμπορευμάτων 

είχαν εξαπλωθεί από τη Μεσοποταμία ως την Ελληνιστική Αίγυπτο και το ρωμαϊκό 

κόσμο. Μετά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι συμβάσεις για 

μελλοντική παράδοση συνέχισαν να χρησιμοποιούνται στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, 

στην ανατολική Μεσόγειο και επιβίωσαν στη Δυτική Ευρώπη. Διάφορες Εβραϊκές 
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φυλές μετέφεραν εμπορεύματα κατά το 16
ο
 αιώνα. Η διαπραγμάτευση παράγωγων 

αξιογράφων εξαπλώθηκε από το Άμστερνταμ στην Αγγλία και τη Γαλλία στα τέλη 

του δέκατου έβδομου  προς το δέκατο όγδοο αιώνα, και από τη Γαλλία στη Γερμανία 

στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα. Το 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα τραπεζίτες και τράπεζες 

αποτελούσαν την σημαντικότερη κατηγορία συμμετεχόντων στις αγορές παραγώγων.  

Οι κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία των παραγώγων Μ.Χ, μπορούμε να 

πούμε ότι είναι: 

 12
ος

  Αιώνας: 

Στις ευρωπαϊκές εμπορικές εκθέσεις, οι πωλητές υπογράφουν συμβόλαια που 

υπόσχονται μελλοντική παράδοση των αντικειμένων που πωλούνται σε αυτές. 

 13
ος

  Αιώνας: 

Έχουν ανευρεθεί πολλά παραδείγματα συμβάσεων που έχουν συναφθεί από 

Κιστερκιανά Βρετανικά Μοναστήρια, τα οποία πωλούσαν το μαλλί που παρήγαγαν 

εώς και είκοσι χρόνια πριν στους ξένους εμπόρους. 

 Αρχές 16
ου

 Αιώνα: 

Τεράστιες περιουσίες έχουν χαθεί μετά από την αθέτηση που πραγματοποιήθηκε σε 

μία κερδοσκοπική έκρηξη σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που αφορούσαν 

τουλίπες. Ονομάσθηκε και η περίοδος μανίας της τουλίπας στην Ολλανδία. 

 Τέλη 17
ου

 Αιώνα: 

Στην Ντοτζίμα της Ιαπωνίας, κοντά στην πόλη Οσάκα, αναπτύσσεται μια 

προθεσμιακή αγορά ρυζιού για την προστασία των πωλητών από κακές καιρικές 

συνθήκες ή από συνθήκες πολέμου. 

 19
ος

 Αιώνας: 

Το 1868 ιδρύεται το  Chicago Board of Trade. Οι συναλλαγές σε συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού, χοιρινού και χαλκού ξεκινά. 

 20
ος

 Αιώνας: 

Οι Fischer Black και Myron Scholes ξεκινούν την συνεργασία τους στα τέλη του 

1960 και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του προσδιορισμού της 

αξίας ενός δικαιώματος προαίρεσης.
5
 Το 1973 δημοσιεύεται η εργασία τους "The 

Pricing of Options and Corporate Liabilities" στο Journal of Political Economy. 

Αργότερα το 1997 θα βραβευθούν με το βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά για αυτήν 

την εργασία τους. 
13 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Political_Economy
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 

 

 

Αφού ολοκληρώσαμε μία σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με την ύπαρξη των 

παραγώγων στο ρου της ιστορίας, μπορέσαμε να δούμε ότι η ύπαρξή τους ήταν 

μεγάλης σημασίας από την αρχαιότητα. Συμβόλαια που αφορούσαν κυρίως 

μελλοντική παράδοση προϊόντων πραγματοποιούνταν σε τακτική βάση και 

αποτελούσαν κοινή πρακτική από αρχαιοτάτων χρόνων. Προτού περάσουμε σε πιο 

εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τα παράγωγα κρίνεται χρήσιμο σε αυτό το σημείο 

να προβούμε στο εννοιολογικό ορισμό των παραγώγων καθώς και στους σκοπούς 

που εξυπηρετεί η χρήση τους, ώστε να είναι σε θέση ο αναγνώστης να αντιληφθεί σε 

τι ακριβώς θα αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια. 

 

 

2.1 Ορισμός των παραγώγων. 

 

 

Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε δύο εννοιολογικούς ορισμούς των    

παραγώγων ο πρώτος προέρχεται από τους Robert W. Kolb, James A. Overdahl, ενώ 

ο δεύτερος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Σύμφωνα με τον πρώτο ορισμό, χρηματοοικονομικό παράγωγο είναι ένα 

χρηματοοικονομικό εργαλείο που βασίζεται σε ένα άλλο πιο στοιχειώδες 

χρηματοδοτικό μέσο. Η αξία των χρηματοοικονομικών παραγώγων εξαρτάται από, ή 

προέρχεται από, το κύριο – υποκείμενο χρηματοδοτικό μέσο. Συνήθως το κύριο 

χρηματοδοτικό μέσο είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο της αγοράς χρήματος, όπως 

ένα ομόλογο ή μία μετοχή.
6 

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα χρηματοοικονομικά 

παράγωγα είναι χρηματοπιστωτικά εργαλεία που, είναι συνδεδεμένα με ένα 
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συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό εργαλείο ή δείκτη ή εμπόρευμα και ταυτόχρονα με 

συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, ενώ μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, από μόνα τους. Οι 

συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών παραγώγων θα πρέπει να λογίζονται 

περισσότερο ως ξεχωριστή κατηγορία συναλλαγών, παρά ως αναπόσπαστο τμήμα της 

αξίας των συναλλαγών των υποκειμένων (χρηματοπιστωτικά εργαλεία, δείκτες, 

εμπορεύματα) με τα οποία τυχόν διασυνδέονται. Η αξία ενός παράγωγου 

χρηματοπιστωτικού προέρχεται από την τιμή ενός υποκείμενου στοιχείου όπως είναι 

ένας δείκτης ή ένα περιουσιακό στοιχείο. Σε αντίθεση με τα χρεόγραφα 

(αναφερόμαστε σε χρηματοοικονομικά εργαλεία ανάληψης χρέους) κανένα αρχικό 

ποσό δεν πρέπει να επιστραφεί και κανένα εισόδημα από επενδύσεις δε 

συσσωρεύεται. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης κινδύνων, της 

αντιστάθμισης, της εξισορροπητικής κερδοσκοπίας μεταξύ των αγορών και της 

κερδοσκοπίας. 
7
 

Ωστόσο, υπήρξε μία ομάδα επιστημόνων οι οποίοι άσκησαν κριτική σε αυτού 

του είδους τους ορισμούς και κυρίως σε εκείνο το τμήμα που αναφέρει ότι η αξία του 

παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου στηρίζεται ή προέρχεται από ένα άλλο πιο 

στοιχειώδες – κύριο – υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως ένας δείκτης, μία 

μετοχή, ένα ομόλογο ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο. Σύμφωνα με αυτούς, η 

ανάπτυξη νέων παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατέστησε, τους 

«παραδοσιακούς» ορισμούς, γρήγορα, παρωχημένους. Ένα παράγωγο δεν θα πρέπει 

να ορίζεται ως ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο του οποίου η αξία στηρίζεται ή 

προέρχεται από ένα άλλο κύριο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, γιατί 

τέτοιο περιουσιακό στοιχείο δεν υπάρχει όπως, στην περίπτωση των Π.Μ.Δ. ή 

ενέργειας (ηλεκτρισμός) ή ακόμη περισσότερο παραγώγων των οποίων η αξία 

εξαρτάται από διάφορα αποτελέσματα όπως η έκβαση των εκλογών.
8
 Γι’ αυτό σε 

ορισμένα βιβλία χρηματοοικονομικών υπάρχει ο ορισμός, πλέον, των παραγώγων ως 

χρηματοοικονομικά εργαλεία των οποία η αξία μπορεί να εξαρτάται σχεδόν από 

«οποιαδήποτε μεταβλητή». 
3 

Ακόμη και αυτός ο ορισμός όμως δεν ήταν αρκετός διότι δεν εμπεριείχε τον 

κίνδυνο αθέτησης του συμβολαίου από κάποιο αντισυμβαλλόμενο μέλος. Έτσι 
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προέκυψαν ορισμοί οι οποίοι καθορίζουν ένα συμβόλαιο παραγώγου ως μία 

«υπόσχεση», της οποίας, η αγοραία αξία εξαρτάται, πρώτα από την ικανότητα του 

υποσχόμενου να πραγματοποιήσει αυτό που υπόσχεται και μετέπειτα από την αξία 

του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή μεταβλητής (καιρός, ενέργεια κλπ). 
8 

Συνοψίζοντας λοιπόν όσα είπαμε ένας πιο ολοκληρωμένος ορισμός των 

παραγώγων θα μπορούσε να είναι ο εξής, παράγωγο χρηματοπιστωτικό εργαλείο 

είναι εκείνο το χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο, προέρχεται ή παράγεται από ένα 

άλλο κύριο χρηματοπιστωτικό μέσο ή περιουσιακό στοιχείο (όπως μία μετοχή ή ένας 

δείκτης κλπ) ή κάποια μεταβλητή (όπως καιρικές συνθήκες ή ενέργεια ή ένα εκλογικό 

αποτέλεσμα κλπ), εξαρτάται από διάφορα είδη κινδύνου (που εμπεριέχουν τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα ή τα περιουσιακά στοιχεία ή οι μεταβλητές) και μπορεί να 

διαπραγματεύεται ως ξεχωριστό χρηματοοικονομικό μέσο, στις αγορές. Η αξία του 

παραγώγου εξαρτάται αφενός από την ικανότητα του υποσχόμενου να 

πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του και αφετέρου από την αξία του υποκείμενου 

(κύριου) περιουσιακού στοιχείου ή χρηματοπιστωτικού μέσου ή μεταβλητής.  

Όταν μιλάμε για συμβόλαια παραγώγων μιλάμε για διμερείς συμβάσεις 

μηδενικού αθροίσματος των οποίων η αξία προέρχεται από την αξία άλλου κύριου 

περιουσιακού στοιχείου ή επιτοκίου αναφοράς ή δείκτη. Τρία είναι τα κύρια σημεία :  

 Πρόκειται για διμερής συμβάσεις, δηλαδή αντιπροσωπεύουν μία υποχρέωση του ενός 

αντισυμβαλλόμενου μέρους προς το άλλο και το αντίστροφο. Η αξία του συμβολαίου 

λοιπόν εξαρτάται από την ικανότητα των αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν όσα 

έχουν υποσχεθεί. 

 Πρόκειται για διμερής συμβάσεις μηδενικού αθροίσματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

για κάθε άτομο που έχει θέση «αγοραστή» δηλαδή θέση «long» θα πρέπει να υπάρχει 

ένα άτομο με αντίθετη θέση δηλαδή θέση «πωλητή» ή αλλιώς θέση «short». Ότι 

χρήματα κερδίσει το άτομο που έχει μία από τις δύο θέσεις το ίδιο ποσό ακριβώς θα 

χάσει το άτομο που έχει την αντίθετη, χωρίς να καθίσταται απαραίτητη η κατοχή του 

περιουσιακού στοιχείου, επιτοκίου, δείκτη ή άλλης μεταβλητής, με τα οποία τυχόν 

διασυνδέεται το συμβόλαιο. 

 Όπως είδαμε προηγουμένως μέσα από τους ορισμούς αλλά όπως επισημάνθηκε και 

στα δύο προηγούμενα σημεία που τονίσθηκαν, η αξία του συμβολαίου προκύπτει 

αφενός από την ικανότητα των αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
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τους και αφετέρου από το περιουσιακό στοιχείο ή το επιτόκιο αναφοράς ή δείκτη ή 

άλλη μεταβλητή, με τα οποία διασυνδέεται το παράγωγο. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνδυάσαμε τον ορισμό του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου ώστε να συμπεριλάβουμε τον κίνδυνο αθέτησης όπως 

επισημαίνεται από τον Swan (2000) και επεκτείναμε αυτά τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήσαμε και για τον ορισμό των συμβολαίων που αφορούν παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα. 

 

 

2.2 Σκοποί που εξυπηρετούν τα παράγωγα. 

 

 

Όπως είδαμε και στην παράγραφο 2.1 στον ορισμό των παραγώγων από το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, γίνεται αναφορά στους σκοπούς που εξυπηρετούν τα 

παράγωγα. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα παράγωγα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν ένα σύνολο σκοπών, ορισμένοι 

από τους οποίους είναι: 

 Η διαχείριση κινδύνων.  

  Η αντιστάθμιση των κινδύνων. 

 Το arbitrage(εξισορροπητική κερδοσκοπία) μεταξύ των αγορών.  

 Η κερδοσκοπία. 

Πέρα από τους παραπάνω σκοπούς, υπάρχει και ένα άλλο σύνολο λόγων για τους 

οποίους τράπεζες, θεσμικοί επενδυτές, επιχειρήσεις που λειτουργούν με 

επιχορηγήσεις του κράτους και μικροεπενδυτές καταφεύγουν στη χρήση παραγώγων. 

Οι κυριότεροι από αυτούς είναι : 

 Μείωση του κόστους χρηματοδότησης 

 Διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών κινδύνων 

 Διαχείριση των κινδύνων χαρτοφυλακίων που αποτελούνται από στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού 
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 Μεταβολή στην έκθεση σε ένα υφιστάμενο περιουσιακό στοιχείο ή προϊόν της 

αγοράς σε χαμηλό κόστος 

 Διαχείριση της επέκτασης των επιχειρήσεων 

 Εκμετάλλευση πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με την πληροφόρηση όπως η 

ανεύρεση της «σωστής» τιμής. 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών για το υποκείμενο – κύριο 

περιουσιακό στοιχείο. 

 Η μείωση του κόστους συναλλαγών της αγοράς 

 Η βελτίωση της οικονομίας και του χρηματοοικονομικού συστήματος στο σύνολό 

του, μέσω της προώθησης ορθών πολιτικών διαχείρισης του κινδύνου αλλά και 

διαδικασιών που αφορούν όλους τους συμμετέχοντες στα παράγωγα και μπορούν να 

εφαρμοστούν στο σύνολο των ιδρυμάτων τους. 

 

 

2.3  Η διαχείριση των κινδύνων. 

 

 

Η διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: 

 Στο πρώτο στάδιο πρέπει να γίνει η αναγνώριση των κινδύνων, δηλαδή σε ποια 

είδη κινδύνων είναι δυνατόν να είναι εκτιθέμενες οι τράπεζες, οι θεσμικοί 

επενδυτές, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με επιχορηγήσεις του κράτους, οι 

μικροεπενδυτές και γενικά όσοι καταφεύγουν στη χρήση παραγώγων. Αυτοί οι 

κίνδυνοι μπορεί να περιλαμβάνουν, μεγάλη αστάθεια, τον διεθνή ανταγωνισμό, τη 

μεταβλητότητα επιτοκίων και ξένων συναλλαγματικών ισοτιμιών, την εξάρτηση από 

τις υπηρεσίες και τα προϊόντα άλλων εταιρειών, υιε μεταβολές στις τιμές της 

ενέργειας, τις κλιματολογικές αλλαγές ή ακόμη και τον μεγάλο δανεισμό όπως 

επίσης και ένα σύνολο άλλων παραγόντων. 
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 Στο δεύτερο στάδιο αφού προηγουμένως έχει πραγματοποιηθεί η αναγνώριση των 

κινδύνων, θα πρέπει να ακολουθήσει η οριοθέτηση του επιθυμητού επιπέδου 

κινδύνου, από τις τράπεζες, τους θεσμικούς επενδυτές, τις επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με επιχορηγήσεις του κράτους, τους μικροεπενδυτές και γενικά όσους 

καταφεύγουν στη χρήση παραγώγων. Ο κίνδυνος στην επιχειρηματικότητα και στην 

οικονομική ζωή γενικότερα, δεν είναι ανεπιθύμητος στο σύνολό του. Η ανάληψη 

του κινδύνου συνεπάγεται και κάποια απόδοση και τα άτομα είναι διατεθειμένα να 

αναλάβουν συγκεκριμένα επίπεδα κινδύνου, για δεδομένα επίπεδα απόδοσης. Σε 

αυτό το στάδιο λοιπόν θα πρέπει να καθορισθεί το επιθυμητό επίπεδο του κινδύνου, 

αυτού που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι. 

 Στο τρίτο στάδιο θα πρέπει να καθορισθεί, όσο αυτό είναι δυνατόν, το πραγματικό 

επίπεδο του κινδύνου που διατρέχει η κάθε μονάδα λόγω της οικονομικής 

δραστηριότητας που έχει αναλάβει. Αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο διότι η κάθε 

οικονομική μονάδα θα πρέπει σε τελική ανάλυση να γνωρίζει ποιος είναι ο 

κίνδυνος που διατρέχει πραγματικά, σε κάθε κίνηση στην οποία έχει ή πρόκειται να 

προβεί στο άμεσο μέλλον.  

 Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, θα πραγματοποιηθεί η σύγκριση του επιθυμητού 

επιπέδου κινδύνου με το πραγματικό. Τυχόν αποκλίσεις, θα σημάνουν την ανάγκη 

για διορθωτική δράση από την πλευρά των οικονομικών μονάδων ώστε το 

πραγματικό με το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου να βρίσκονται σε ισορροπία. Η 

διορθωτική δράση, στην περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, πραγματοποιείται με 

δύο διαφορετικούς τρόπους. Με την διαμόρφωση και ανάπτυξη μιας στρατηγικής 

διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου της συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας και με τη 

συμμετοχή της οικονομικής μονάδας σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Τόσο 

στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος 

παράγωγων εργαλείων, διαθέσιμων για την επίτευξη της διορθωτικής δράσης. 

 

 

2.4 Η αντιστάθμιση των κινδύνων. 

 

 

Όταν μιλάμε για αντιστάθμιση κινδύνων, εννοούμε ότι μία οικονομική μονάδα είναι 

εκτεθειμένη σε ένα ή και περισσότερα είδη κινδύνων, δεν επιθυμεί την έκθεση της 
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στον ή στους κινδύνους αυτούς και επιθυμεί να εξαλείψει ένα μέρος ή στο σύνολό 

τους, τους κινδύνους αυτούς. Επειδή η αντιστάθμιση των κινδύνων στο σύνολό τους 

είναι πρακτικά αδύνατη, όταν αναφερόμαστε στην τέλεια αντιστάθμιση των κινδύνων 

θα εννοούμε, εκείνο το επίπεδο που επιθυμεί να αναλάβει η οικονομική μονάδα χωρίς 

να επιθυμεί περαιτέρω μείωσή του.  

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο η οικονομική μονάδα μπορεί μέσω των παραγώγων να 

μεταφέρει ένα μέρος ή και το σύνολο των κινδύνων (όπως είναι των επιτοκίων, του 

συναλλάγματος, της μεταβολής των τιμών των μετοχών και των προϊόντων, τον 

πιστωτικό κοκ) σε άλλες οικονομικές μονάδες, οι οποίες είναι καταλληλότερες στη 

διαχείρισή τους ή επιθυμούν να τους αναλάβουν, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

μεταφορά του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου (αν υπάρχει τέτοιο). Αυτό μπορεί 

να πραγματοποιηθεί συνάπτοντας ένα συμβόλαιο παραγώγων, το οποίο θα περιέχει 

ακριβώς εκείνο το ύψος του κινδύνου που επιθυμεί η οικονομική μονάδα να 

αντισταθμίσει και στη συνέχεια είτε ανταλλάσοντας αυτό το συμβόλαιο, όπως 

συμβαίνει με τα options, είτε αγοράζοντας ένα νέο συμβόλαιο με ακριβώς αντίθετα 

αποτελέσματα, ικανό να αντισταθμίσει τους κινδύνους του πρώτου συμβολαίου στο 

ίδιο ύψος κάτι το οποίο συμβαίνει στις αγορές των forward συμβολαίων. Η αγορά του 

δευτέρου συμβολαίου ισοδυναμεί με την πώληση του πρώτου και σε κάθε περίπτωση 

επιτυγχάνεται η αντιστάθμιση του επιθυμητού ύψους κινδύνου.  

 Οι θεωρίες που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα αναφέρουν πολλούς λόγους 

για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα παράγωγα ως μέσα αντιστάθμισης, κάποιοι 

από αυτούς είναι: 

 Η αντιστάθμιση μειώνει την αναμενόμενη εταιρική φορολογική υποχρέωση για 

μια επιχείρηση. 

 Η αντιστάθμιση μειώνει την πιθανότητα για την επιχείρηση να αντιμετωπίσει 

οικονομική δυσχέρεια, η οποία με τη σειρά της μειώνει το αναμενόμενο κόστος 

της οικονομικής δυσπραγίας. 

  Η αντιστάθμιση μειώνει τον κίνδυνο που επιβάλλεται στους διαχειριστές της 

επιχείρησης, στους εργαζόμενους, προμηθευτές και πελάτες 
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  Η αντιστάθμιση μπορεί να ελέγξει τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ 

ομολογιούχων και των μετόχων, μειώνοντας έτσι το κόστος της ανάληψης χρέους 

  Η αντιστάθμιση διευκολύνει τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με χρήση 

εσωτερικών κεφαλαίων και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η εξάρτηση από την 

δαπανηρή εξωτερική χρηματοδότηση. 

 

 

2.5 Η εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) μεταξύ των αγορών. 

 

 

Το arbitrage είναι δυνατόν να επιτευχθεί όταν οι τιμές σε παρόμοια περιουσιακά 

στοιχεία είναι καθορισμένες σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτή η ευκαιρία επιτρέπει σε 

ένα επενδυτή να πραγματοποιήσει κέρδος με μηδενικό κίνδυνο απλώς αγοράζοντας 

το περιουσιακό στοιχείο στην αγορά όπου η τιμή του είναι «φθηνή» και πωλώντας το 

ταυτόχρονα στην αγορά όπου η τιμή του είναι «ακριβή». Αυτή η αγοραπωλησία του 

περιουσιακού στοιχείου, θα ωθήσει την τιμή του στην φθηνή αγορά προς τα πάνω 

ενώ στην ακριβή αγορά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η διαδικασία αυτή 

συνεχίζεται μέχρι οι τιμές στις δύο αγορές να εξισωθούν.  

Έτσι για παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν ένα νόμισμα έχει αξία 

1€ στο χρηματιστήριο Α και 1,5€ στο χρηματιστήριο Β τότε ένας επενδυτής μπορεί 

να αγοράσει το νόμισμα στο χρηματιστήριο Α πληρώνοντας 1€ και ταυτόχρονα να το 

πωλήσει στο χρηματιστήριο Β λαμβάνοντας 1,5€. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει 

κερδίσει 0,5€ χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο. Η ενέργειά του αυτή θα έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή του νομίσματος στο χρηματιστήριο Α και να μειωθεί 

στο Β ώσπου οι δύο τιμές να εξισωθούν.  

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην πράξη καμία συναλλαγή ακόμη και το 

arbitrage, δεν πραγματοποιείται με μηδενικό κίνδυνο. Στην πραγματικότητα όταν 

υπάρχουν ατέλειες στις αγορές, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν ευκαιρίες όταν εμφανίζονται. Αυτά τα άτομα ενεργούν στιγμιαία και 

αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς τους είναι να μεταβάλουν την αρχική σχέση 

ταχύτατα. Αυτός είναι ο κίνδυνος που διατρέχουν όσοι ασχολούνται με το arbitrage, 
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δηλαδή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την διαπίστωση της ανισορροπίας, 

την αγορά και την τελική πώληση, να είναι τέτοιο ώστε τα υπόλοιπα άτομα που 

ενεργούν με τον ίδιο σκοπό να έχουν ωθήσει την αρχική σχέση σε ισορροπία ή ακόμη 

και σε ανισορροπία αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

 

 

2.6 Η κερδοσκοπία. 

 

 

Μεγάλες αντιπαραθέσεις έχουν εκφραστεί κατά καιρούς σε θέματα που αφορούν την 

χρήση των παραγώγων ως μέσα για την επίτευξη κερδοσκοπίας. Ειδικότερα τα κύρια 

ερωτήματα που ανακύπτουν είναι δύο: 

 Αν η κερδοσκοπική χρήση των παραγώγων αποβαίνει προς όφελος της οικονομίας. 

 Γιατί είναι απαραίτητη η κερδοσκοπική χρήση των παραγώγων. 

 

 

2.6.1. Το όφελος της οικονομίας από την κερδοσκοπική χρήση των 

παραγώγων. 

 

 

Ξεκινώντας από το πρώτο ερώτημα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλοί είναι οι 

«πολέμιοι» όχι μόνο κατά της κερδοσκοπικής χρήσης των παραγώγων αλλά και της 

χρήσης τους ως οικονομικά εργαλεία που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, γενικότερα.  

Ο Warren Buffett, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε μετοχές, 

αναφέρει χαρακτηριστικά «Τα αντιμετωπίζουμε ως ωρολογιακές βόμβες, τόσο για τα 

εμπλεκόμενα μέρη όσο και για το οικονομικό σύστημα γενικότερα...Από τη δική μας 

οπτική, τα παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία 

κουβαλούν κινδύνους οι οποίοι ενώ τώρα είναι λανθάνοντες, είναι δυνητικά 

θανατηφόροι».
9
  

Τα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων δύο – τριών δεκαετιών είναι αρκετά 

από μόνα τους για να ενισχύσουν τέτοιου είδους απόψεις. Ένα από αυτά, το πιο 
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δημοφιλές ίσως, είναι η κατάρρευση της τράπεζας Barings, λόγω των κερδοσκοπικών 

συναλλαγών σε παράγωγα στο Διεθνές Νομισματικό Χρηματιστήριο της 

Σιγκαπούρης, του Nick Leeson ενός επιτυχημένου συναλλασσόμενου στα παράγωγα. 

Ενώ στο ξεκίνημα της καριέρας του στην ηλικία των 28 οι κερδοσκοπικές 

συναλλαγές του σε παράγωγα ήταν επιτυχημένες με αποτέλεσμα την επίτευξη 

μεγάλων κερδών προς όφελος της τράπεζας, δεν συνέβη το ίδιο και στη συνέχεια, με 

αποτέλεσμα οι λανθασμένες επιλογές του να δημιουργήσουν ζημίες πάνω από ένα 

δισεκατομμύρια δολάρια.
10

 

 Στον αντίποδα έχουμε αναδείξει στις προηγούμενες θεματικές ενότητες του 

παρόντος κεφαλαίου ότι μέσω της χρήσης των παραγώγων γενικότερα και κατ’ 

επέκταση της κερδοσκοπική χρήση τους ως ένα από τους τέσσερις βασικούς σκοπούς 

της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών σε αυτά, δημιουργούνται σημαντικά 

πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα όπως η μείωση του κόστους χρηματοδότησης, η 

διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών κινδύνων, η διαχείριση των κινδύνων 

χαρτοφυλακίων, η μεταβολή στην έκθεση σε ένα υφιστάμενο περιουσιακό στοιχείο ή 

προϊόν της αγοράς σε χαμηλό κόστος, η διαχείριση της επέκτασης των επιχειρήσεων, 

η εκμετάλλευση πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με την πληροφόρηση όπως η 

ανεύρεση της «σωστής» τιμής, η μείωση του κόστους συναλλαγών της αγοράς, η 

δημιουργία κερδών και άλλα έχουν ως αποτέλεσμα: 

 Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών για το υποκείμενο – κύριο 

περιουσιακό στοιχείο. 

 Την βελτίωση της οικονομίας και του χρηματοοικονομικού συστήματος στο σύνολό 

τους, καθώς προωθούν ορθές πολιτικές διαχείρισης του κινδύνου αλλά και 

διαδικασίες που αφορούν όλους τους συμμετέχοντες στα παράγωγα και μπορούν να 

εφαρμοστούν στο σύνολο των ιδρυμάτων τους. 

 Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η κερδοσκοπική χρήση των 

παραγώγων ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της χρήσης τους γενικότερα, 

αποβαίνει προς όφελος της οικονομίας.  
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2.6.2. Οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την κερδοσκοπική χρήση 

των παραγώγων. 

 

 

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο δεύτερο ερώτημα όπως αυτό 

τέθηκε στην παράγραφο 2.6 θα αναφερθούμε : 

 Στην μόχλευση, την οποία θα αντιμετωπίσουμε ως μία πολύ σημαντική κινητήρια 

δύναμη, ικανή από μόνη της να ωθήσει εν δυνάμει επενδυτές σε κερδοσκοπική 

δράση χρησιμοποιώντας παράγωγα. 

 Στον ορισμό της κερδοσκοπίας και πως αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση των 

παραγώγων.  

 Στην κερδοσκοπική χρήση των παραγώγων σε αντιδιαστολή με τη χρήση τους ως 

μέσων αντιστάθμισης των κινδύνων. 

 

 

2.6.2.1 Η μόχλευση. 

 

 

 Η  μόχλευση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τη χρήση των παραγώγων. Τα 

παράγωγα και ειδικά τα δικαιώματα προαίρεσης είναι πιο πολύτιμα σε ασταθείς 

αγορές. Όταν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου (η βάση για την 

δημιουργία του παραγώγου) κινείται σημαντικά προς μία επιθυμητή κατεύθυνση τότε 

η κίνηση της επιλογής μεγεθύνεται.  
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2.6.2.2 Η  κερδοσκοπία και η επίτευξή της μέσα από την χρήση των 

παραγώγων. 

 

 

Η κερδοσκοπία μπορεί να θεωρηθεί ως η πρακτική της θεωρητικής σκέψης για 

θέματα πάνω στα οποία δεν υπάρχει κάποια γνώση. Η κερδοσκοπία είναι μία τεχνική 

όπου οι επενδυτές επενδύουν - «ποντάρουν» - στην μελλοντική τιμή ενός 

περιουσιακού στοιχείου. Έτσι σε ότι αφορά τις μετοχές η κερδοσκοπία είναι η 

πρόβλεψη – το «ποντάρισμα» - η επένδυση προς την κατεύθυνση που θα πάει η 

μετοχή (αγορά αν αναμένεται να ανέβει η τιμή, πώληση αν αναμένεται να πέσει). Το 

χαρακτηριστικό που κάνει τα παράγωγα να διαφέρουν από άλλους τύπους 

επενδύσεων στηρίζεται στην δυνατότητα που παρέχουν, να πραγματοποιείται κέρδος, 

όχι μόνο όταν ανεβαίνει η τιμή του περιουσιακού στοιχείου αλλά και όταν πέφτει, 

όπως επίσης και όταν κινείται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια – εύρος τιμών ή ακόμη 

και όταν δεν κινείται μέσα σε αυτά. 

 

 

2.6.2.3 Η κερδοσκοπική χρήση των παραγώγων σε αντιδιαστολή με 

την αντισταθμιστική χρήση τους. 

 

 

Στην αντισταθμιστική χρήση των παραγώγων ενεργούμε για να προστατευτούμε από 

τυχόν αντίθετες μεταβολές από αυτές που αναμένουμε, οπότε ενεργούμε,  αντίθετα σε 

σχέση με τις προβλέψεις μας. Στην κερδοσκοπική χρήση ενεργούμε προς την 

κατεύθυνση των μεταβολών που αναμένουμε ότι θα πραγματοποιηθούν. Στην 

αντισταθμιστική χρήση των παραγώγων, συνήθως κατέχουμε ένα περιουσιακό 

στοιχείο και λόγω αυτού του γεγονότος είμαστε εκτεθειμένοι σε κάποιο κίνδυνο τον 

οποίο επιθυμούμε να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε. Στην κερδοσκοπική χρήση των 

παραγώγων επιθυμούμε να αναλάβουμε κινδύνους, προκειμένου να 

πραγματοποιήσουμε κέρδη. Τα άτομα που ενεργούν έχοντας κατά νου την 

αντισταθμιστική χρήση των παραγώγων επιθυμούν να μεταθέσουν ένα μέρος του 

κινδύνου σε άλλα άτομα, εννοείται με κάποιο κόστος. Τα άτομα που θα δεχθούν να 
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αναλάβουν αυτούς τους κινδύνους είναι αυτά που έχουν κατά νου την κερδοσκοπική 

χρήση των παραγώγων και θα το κάνουν γιατί αποβλέπουν στην δημιουργία κέρδους.   

 

Τα κυριότερα στάδια για την κερδοσκοπική χρήση των παραγώγων είναι: 

 Γνώση των ιδιοτήτων της μόχλευσης, και κυρίως της δυνατότητας να κερδηθούν και 

να χαθούν μεγάλα ποσά. 

 Επιτυχή πρόβλεψη της κατεύθυνσης στην οποία θα κινηθεί το κύριο περιουσιακό 

στοιχείο 

 Επιτυχή πρόβλεψη του εύρους μέσα στο οποίο αναμένεται να μεταβληθεί 

 Επιτυχή πρόβλεψη του χρονικού διαστήματος στο αναμένονται οι ανωτέρω 

μεταβολές 

 Ενσωμάτωση του κόστους των συμβολαίων στο ποσοστό κέρδους που είναι 

επιθυμητό να επιτευχθεί. 

 Αφού ολοκληρώσαμε την παρουσίαση των τριών ανωτέρω σημαντικών 

θεμάτων είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο δεύτερο ερώτημα. Η κερδοσκοπική 

χρήση των παραγώγων είναι απαραίτητη προκειμένου να λειτουργήσουν οι αγορές, 

διότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν 

τους κινδύνους, τους οποίους άλλοι επιθυμούν να μεταθέσουν. Το κίνητρο για να 

συμβεί αυτό είναι το κέρδος. Χωρίς την κερδοσκοπική χρήση των παραγώγων δεν θα 

ήταν δυνατή η αντισταθμιστική. Θα λέγαμε ότι οι δύο αυτές χρήσεις των παραγώγων 

αλληλοσυμπληρώνονται και κατά κάποιο τρόπο είναι απαραίτητες για να 

λειτουργήσει η αγορά των παραγώγων (έχουμε αναφερθεί εκτενώς στα 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη λειτουργία της). Σε τελική ανάλυση όσοι 

επιδιώκουν την αντιστάθμιση μεταφέρουν του κινδύνους τους στους κερδοσκόπους, 

οι οποίοι αναλαμβάνοντάς τους, με σκοπό την δημιουργία κέρδους, παρέχουν στην 

αγορά την απαραίτητη ρευστότητα, με τη λήψη επικίνδυνων θέσεων που οι πρώτοι 

δεν επιθυμούν να λάβουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
 

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 

 

 

Με βάση όσα είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο οι δύο σημαντικότεροι στόχοι όσων 

χρησιμοποιούν τα παράγωγα είναι η αντιστάθμιση και η κερδοσκοπία. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δύο είναι οι κύριες κατηγορίες των 

συμμετεχόντων στις συναλλαγές παραγώγων, αυτοί που λειτουργούν 

αντισταθμιστικά  και αυτοί που λειτουργούν κερδοσκοπικά. Οι δύο αυτές λειτουργίες 

είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των αγορών παραγώγων, καθώς η 

μία αλληλοσυμπληρώνει την άλλη.  

Οι συμμετέχοντες στις συναλλαγές παραγώγων μπορούν να ενεργήσουν είτε 

κερδοσκοπικά είτε αντισταθμιστικά σε δύο είδη αγορών, στις χρηματιστηριακές 

αγορές ή στις εξωχρηματιστηριακές αγορές (O.T.C, over the counter) αγορές. Ο 

τρόπος και ο τόπος διαπραγμάτευσης των παραγώγων καθορίζει διάφορα 

χαρακτηριστικά τους όπως την τιμή, την χρονική διάρκεια και την σταθερότητα. Στη 

συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα αναφερθούμε στις δύο αγορές παραγώγων, στις 

διαφορές τους όπως επίσης στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Επίσης θα 

αναφερθούμε στα είδη των συμβολαίων που συνάπτονται προκειμένου να 

ολοκληρωθούν οι συναλλαγές σε παράγωγα αναδεικνύοντας, τι αφορά το καθένα, 

επισημαίνοντας την αγορά που διαπραγματεύονται, αλλά και τον τρόπο που 

διαπραγματεύονται. 

 

 

3.1. Είδη των αγορών παραγώγων.  

 

 

Όπως προαναφέραμε στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου οι συμμετέχοντες σε 

συναλλαγές που σχετίζονται με παράγωγα, θα πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές 
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τους σε δύο είδη αγορών, τα οργανωμένα χρηματιστήρια και την 

εξωχρηματιστηριακή αγορά. Οι δύο αυτές αγορές παρουσιάζουν διαφορές, ως προς 

τα χαρακτηριστικά τους και ως προς τα είδη των συμβολαίων που συνάπτονται, σε 

αυτές. Έτσι δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να επισημάνουμε, ότι η λειτουργία και 

των δύο αγορών είναι απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι ποικίλες απαιτήσεις 

των συμμετεχόντων στις συναλλαγές παραγώγων. 

 

 

3.2  Η χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων. 

 

 

Τα χρηματιστήρια, είτε πρόκειται για χρηματιστήρια όπου διαπραγματεύονται 

μετοχές είτε πρόκειται για χρηματιστήρια όπου διαπραγματεύονται παράγωγα, στις 

αρχικές τους μορφές, αποτελούσαν φυσικές τοποθεσίες στις οποίες 

πραγματοποιούνταν συναλλαγές. Κάποια από τα πιο γνωστά ήταν το New York Stock 

Exchange (NYSE), το οποίο δημιουργήθηκε το 1792 και το Chicago Board of Trade, 

στο οποίο διαπραγματευόταν συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωσης (futures) από το 

1848.
11

 Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από εκατό χρηματιστήρια μετοχών και 

παραγώγων στον ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο. 

Πέρα από φυσικές τοποθεσίες, τα χρηματιστήρια οριοθετούν τους θεσμικούς 

κανόνες που διέπουν την ροή των συναλλαγών και πληροφοριών που αφορούν τις 

συναλλαγές. Είναι στενά συνδεδεμένα με διαδικασίες εκκαθάρισης, μέσω των οποίων 

πραγματοποιείται η ολοκλήρωση των διαδικασιών μετά τις συναλλαγές, που αφορούν 

χρεόγραφα και παράγωγα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Ένα 

χρηματιστήριο συγκεντρώνει ζητούμενες και προσφερόμενες τιμές από όλους τους 

συμμετέχοντες στην αγορά άμεσα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενεργήσουν είτε 

αγοράζοντας ή πωλώντας, σε κάποια από τις τιμές που ήδη υφίστανται, είτε  

τοποθετώντας μία άλλη δική τους τιμή.  

Ανάλογα με το χρηματιστήριο, το μέσο επικοινωνίας μπορεί να είναι η φωνή, 

ένα σήμα με το χέρι, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ή ηλεκτρονικές εντολές που 

δημιουργούνται σε υπολογιστή. Όταν τα δύο μέρη καταλήξουν σε συμφωνία τότε η 

τιμή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή ανακοινώνεται σε όλη την αγορά. 
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Το αποτέλεσμα είναι ίσοι όροι ανταγωνισμού, οι οποίοι επιτρέπουν σε κάθε 

συμμετέχοντα να αγοράζει και να πωλεί όσο οποιοσδήποτε άλλος στην αγορά αρκεί 

να ακολουθεί τους κανόνες που διέπουν το χρηματιστήριο.  

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, η έλευση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

έχει εξαλείψει την ανάγκη να είναι τα χρηματιστήρια φυσικές τοποθεσίες. Πράγματι 

πολλές αίθουσες χρηματιστηρίων κλείνουν και οι παραγγελίες, οι συναλλαγές και οι 

εκτελέσεις, αυτών πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Το London Stock 

Exchange και το χρηματιστήριο NASDAQ είναι πλήρως ηλεκτρονικά, όπως είναι το 

Eurex, το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο futures στον κόσμο. Σε πολλά άλλα 

χρηματιστήρια χρησιμοποιούνται και οι δύο μορφές παράλληλα όπως το CME 

Group. 
12 

 

 

3.2.1 Κύρια χαρακτηριστικά μιας χρηματιστηριακής αγοράς. 

 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά για την επιτυχημένη δημιουργία ενός χρηματιστηρίου 

είναι: 

 Τυποποιημένα συμβόλαια.  

Τα συμβόλαια που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια είναι τυποποιημένα με 

βάση το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, την ημερομηνία και την τοποθεσία 

παράδοσης, την μέθοδο διακανονισμού και άλλους παράγοντες. Τα χρηματιστήρια 

επικεντρώνοντας τις συναλλαγές σε λιγότερους τύπους συμβολαίων προωθούν 

μεγαλύτερο βάθος στην αγορά και μεγαλύτερη ρευστότητα. 

 Επιτυχή διαδικασία εκκαθάρισης, ύπαρξη εκκαθαριστή.  

Ο ρόλος του εκκαθαριστή είναι να μεσολαβεί μεταξύ αγοραστή και πωλητή και να 

εγγυάται ότι η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί. Στην περίπτωση που μία από τις δύο 

πλευρές δεν τηρεί την συμφωνία, τότε ο εκκαθαριστής αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να τηρήσει την συμφωνία αντί εκείνης που την αθέτησε, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι στην ουσία από τη στιγμή 

που θα επιτευχθεί η συμφωνία τα δύο μέρη έχουν υποχρέωση να ολοκληρώσουν το 
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σκέλος που τους αφορά, σαν να είχαν συνάψει την συμφωνία με τον εκκαθαριστή, 

δηλαδή ο αγοραστής να αγοράσει το συμφωνηθέν από τον εκκαθαριστή και να 

πληρώσει σε αυτόν το αντίτιμο, ενώ ο πωλητής να πωλήσει το συμφωνηθέν στον 

εκκαθαριστή και να λάβει από αυτόν το αντίτιμο.  

 Σύστημα περιθωρίου ασφαλείας.  

Με την έννοια περιθώριο ασφαλείας εννοούμε ένα χρηματικό ποσό, το οποίο θα 

πρέπει να έχει απαραίτητα στον λογαριασμό του ο κάθε συμμετέχων σε μία 

συναλλαγή και το οποίο θα λειτουργεί ως εγγύηση για την ολοκλήρωση των 

συναλλαγών. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει τα παράγωγα έχουν μεγάλη μόχλευση. 

Είναι δυνατόν να κερδηθούν αλλά και να χαθούν μεγάλα ποσά. Ο λογαριασμός του 

περιθωρίου ασφαλείας είναι πολύ σημαντικός για την ολοκλήρωση των συναλλαγών, 

την διασφάλιση των συμμετεχόντων και την αξιοπιστία του χρηματιστηρίου. 

 Σύστημα διαφάνειας. 

 Ένα σύστημα διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό, ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι όροι 

συμμετοχής για όλους τους ενδιαφερόμενους. Επιτροπές εποπτείας, κανονιστικό 

πλαίσιο, αυστηρή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν το χρηματιστήριο και 

ανακοίνωση κάθε συναλλαγής στην αγορά είναι ορισμένα από τα στοιχεία που 

βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
13  

 

 

 

3.3 Εξωχρηματιστηριακή ή Over the counter αγορά. 

 

 

Σε αντίθεση με τα οργανωμένα χρηματιστήρια οι εξωχρηματιστηριακές (OTC) 

αγορές ποτέ δεν σχετίζονταν με μία φυσική τοποθεσία (αίθουσα). Πρόκειται για 

λιγότερο επίσημα, ωστόσο, πολύ καλά οργανωμένα διαδίκτυα συναλλακτικών 

σχέσεων επικεντρωμένα σε ένα ή περισσότερους χρηματομεσίτες - αντιπροσώπους.  

Οι χρηματομεσίτες ενεργούν ως διαμορφωτές της αγοράς, παραθέτοντας τις 

τιμές στις οποίες προτίθεται να πωλήσουν ή να αγοράσουν, σε άλλους 

χρηματομεσίτες και στους πελάτες τους ή στο κοινό. Αυτό δε σημαίνει ότι 

παραθέτουν,  ίδιες τιμές στους άλλους χρηματομεσίτες όπως στους πελάτες, καθώς 
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επίσης και ότι οι τιμές που παραθέτουν είναι ίδιες, για όλο το κοινό. Επιπλέον οι 

χρηματομεσίτες σε μία εξωχρηματιστηριακή αγορά ενός χρεογράφου, μπορούν να 

αποσυρθούν από την αγορά σε οποιαδήποτε στιγμή, κάτι το οποίο θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση της ρευστότητας, διαταράσσοντας την ικανότητα των 

συμμετεχόντων σε αυτή την αγορά να αγοράζουν ή να πωλούν. Οι 

εξωχρηματιστηριακές αγορές χαρακτηρίζονται από λιγότερη διαφάνεια και 

λειτουργούν με λιγότερους θεσμικούς κανόνες από ότι τα χρηματιστήρια. 

Η επικοινωνία στις εξωχρηματιστηριακές αγορές γίνεται μέσω τηλεφώνου, με 

μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άμεσα μηνύματα. Συχνά η 

διαδικασία ενισχύεται μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων όπου οι 

χρηματομεσίτες τοποθετούν τα ζεύγη εντολών. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης μέσω 

τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού μηνύματος είναι γνωστή ως διμερής συναλλαγή είτε 

πρόκειται για σχέση πελάτη – χρηματομεσίτη είτε χρηματομεσίτη με χρηματομεσίτη, 

καθώς μόνο αυτοί οι δύο συμμετέχοντες γνωρίζουν τις τιμές ή την εκτέλεση της 

συμφωνίας. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην αγορά δεν είναι ενήμεροι γι’ αυτή αν 

και σε ορισμένες περιπτώσεις ανακοινώνεται μετά την εκτέλεση των τιμών και του 

μεγέθους των συναλλαγών, το γεγονός. Ο κάθε συμμετέχων στην αγορά δεν έχει 

πρόσβαση στις οθόνες του χρηματομεσίτη και δε μπορεί να πραγματοποιήσει 

συναλλαγές σε αυτές τις τιμές. Παρόλο που η διμερής διαπραγμάτευση είναι 

αυτοματοποιημένη, δε θα πρέπει να θεωρείται ανταλλαγή διότι η εμπορική συμφωνία 

δεν είναι ανοικτή σε όλους τους συμμετέχοντες εξίσου. 

 

 

3.3.1 Οι  δύο διαστάσεις των εξωχρηματιστηριακών αγορών.  

 

 

 Η αγορά των πελατών. 

Η διμερής διαπραγμάτευση πραγματοποιείται μεταξύ των χρηματομεσιτών και 

των πελατών, όπως είναι μεμονωμένοι επενδυτές ή hedge funds. Οι 

χρηματομεσίτες συχνά ξεκινούν την επαφή με τους πελάτες τους, μέσω ενός 

υψηλού όγκου μηνυμάτων, τα οποία ονομάζονται «dealer runs», τα οποία 

περιέχουν μία λίστα διαφόρων χρεογράφων και παραγώγων, όπως επίσης και τις 

τιμές στις οποίες είναι διατεθειμένοι να τα αγοράσουν ή να τα πωλήσουν. 
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 Η αγορά μεταξύ των εμπόρων – χρηματομεσιτών. 

Οι χρηματομεσίτες μπορούν να ανταλλάσουν τιμές μεταξύ τους και είναι σε θέση 

να μεταθέσουν γρήγορα ένα μέρος του κινδύνου που διατρέχουν, σε άλλους 

χρηματομεσίτες, εξαιτίας των συναλλαγών τους με πελάτες, όπως είναι η 

απόκτηση μιας μεγαλύτερης θέσης από την επιθυμητή. Οι χρηματομεσίτες έχουν 

απευθείας τηλεφωνικές γραμμές ώστε να μπορούν επικοινωνούν μεταξύ τους 

μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι πελάτες μπορούν έχουν επικοινωνία με διάφορους 

χρηματομεσίτες ώστε να έχουν μία ένδειξη των τιμών της αγοράς, αλλά δε 

μπορούν να διεισδύσουν στην αγορά των χρηματομεσιτών. 

 

 

3.3.1 Κύρια χαρακτηριστικά της εξωχρηματιστηριακής αγοράς 

 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά για την επιτυχημένη δημιουργία μιας εξωχρηματιστηριακής 

αγοράς είναι: 

 Ευελιξία συμβολαίων.  

Η ευελιξία των συμβολαίων είναι η κύρια αρετή των εξωχρηματιστηριακών αγορών. 

Η ικανότητα δημιουργίας συμβολαίων, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα ακριβώς 

στις απαιτήσεις των πελατών και θα ικανοποιούν τις ανάγκες τους είναι κρίσιμης 

σημασίας για την επιτυχημένη λειτουργία μιας εξωχρηματιστηριακής αγοράς. 

 Κανονιστικό – ρυθμιστικό περιβάλλον.  

 Σε αντίθεση με τα χρηματιστήρια όπου τα συμβόλαια δεν έχουν κίνδυνο 

αθέτησης στις εξωχρηματιστηριακές αγορές τα συμβόλαια διατρέχουν κίνδυνο 

αθέτησης. Έτσι είναι σημαντική για την απρόσκοπτη λειτουργία των συναλλαγών, 

την αποφυγή εξαπάτησης και την αξιοπιστία μιας τέτοιας αγοράς να υπάρχει ένα 

κανονιστικό περιβάλλον, που θα λειτουργεί αποτρεπτικά στην δημιουργία τέτοιων 

καταστάσεων.  
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3.3.1.1 Εναλλακτικοί τρόποι για την μείωση του κινδύνου της 

αθέτησης. 

 

 

Εναλλακτικοί τρόποι για την μείωση του κινδύνου αθέτησης είναι: 

 Η διαπραγμάτευση μόνο με αξιόπιστα μέρη. 

Η διαπραγμάτευση μόνο με αξιόπιστα μέρη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένα 

περιθώρια κέρδους, ωστόσο μειώνει τον κίνδυνο αθέτησης. 

 Η ύπαρξη εγγυητή. 

Να ζητηθεί από τον πελάτη να υπάρξει κάποιος εγγυητής. Αυτό θα έχει ως συνέπεια 

την πληρωμή κάποιου ποσοστού στον εγγυητή προκειμένου να συμμετέχει, ωστόσο 

μειώνει τον κίνδυνο αθέτησης. 

 Η τροποποίηση των όρων του συμβολαίου.  

Με την τροποποίηση των όρων του συμβολαίου δύναται να υπάρξουν εξασφαλίσεις 

ενάντια σε περιπτώσεις αθέτησης.
13

 

 

 

3.4 Διαφορές μεταξύ των δύο αγορών. 

 

 Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών 

αγορών παρουσιάζονται στον πίνακα (2), όπου η κυριότερη διαφορά συνίσταται στην 

τυποποίηση. Στον πίνακα (2) με την έννοια διαφοροποιημένη, εννοούμε ότι την 

ικανότητα διαφοροποίησης των όρων των συμβολαίων και την ικανότητα 

προσαρμογής στις ανάγκες των συμβαλλομένων. Τέλος με την έννοια ρυθμιστικό 

σώμα εννοούμε την ύπαρξη εκκαθαριστή, όπου στο χρηματιστήριο είναι ένα φορέας 

το ίδιο το χρηματιστήριο, ενώ στις O.T.C. αγορές μπορεί να είναι διάφοροι ή να 

απουσιάζουν και τελείως. 
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Πίνακας (2): 

 
Χρηματιστηριακές 

αγορές 

Εξωχρηματιστηριακές 

αγορές 

Τιμολόγηση Τυποποιημένη Διαφοροποιημένη 

Ωρίμανση Τυποποιημένη Διαφοροποιημένη 

Ποσότητα Τυποποιημένη Διαφοροποιημένη 

Συχνότητα Τυποποιημένη Διαφοροποιημένη 

Ποιότητα Τυποποιημένη Διαφοροποιημένη 

Τεκμηρίωση  

(έγγραφη) 

Τυποποιημένη Διαφοροποιημένη 

Ρυθμιστικό σώμα Ένας φορέας Διάφοροι φορείς 

 

 

3.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αγορών παραγώγων. 

 

 

Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο αγορών έχουν συγκριτικά 

ως εξής: 

 Οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια τιμών, μεγαλύτερο βάθος 

και μεγαλύτερη ρευστότητα σε σχέση με τις εξωχρηματιστηριακές αγορές. Το κύριο 

χαρακτηριστικό των χρηματιστηριακών αγορών είναι η τυποποίηση. Λόγω της 

τυποποίησης μειώνονται τα νομικά έξοδα. Η ύπαρξη διαφόρων μηχανισμών όπως η 

ύπαρξη συστήματος εκκαθάρισης εγγυάται την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Λόγω 

αυτού του γεγονότος τα συμβόλαια δεν διατρέχουν πιστωτικό κίνδυνο και ο κάθε 
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συμμετέχον είναι αδιάφορος για την πιστωτική ικανότητα των άλλων 

συμμετεχόντων. 

 Στις εξωχρηματιστηριακές αγορές δεν υπάρχει καθόλου ή είναι μειωμένη, η 

διαφάνεια των τιμών, αφού αυτές διαπραγματεύονται διαπροσωπικά. Το κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι η προσαρμοστικότητα με βάση τις απαιτήσεις και τις 

ανάγκες των πελατών. Στις εξωχρηματιστηριακές αγορές δεν υπάρχει σύστημα 

εκκαθάρισης και άρα υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

αναζητούν τον κίνδυνο αθέτησης των αντισυμβαλλόμενων μερών. 

 Χρηματιστηριακές συναλλαγές     = Τυποποιημένα προϊόντα  = Κίνδυνος αγοράς 

 Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές = Διαφοροποιημένα προϊόντα =                                    

= Κίνδυνος αγοράς  + Κίνδυνος αθέτησης του αντισυμβαλλομένου. 

 

 

3.6 Είδη παραγώγων συμβολαίων. 

 

 

Στην ανάλυση που προηγήθηκε αναφερθήκαμε στα δύο κύρια είδη αγορών όπου 

διαπραγματεύονται τα παράγωγα, δηλαδή την χρηματιστηριακή αγορά και την 

εξωχρηματιστηριακή αγορά. Μπορέσαμε να εντοπίσουμε τις διαφορές τους, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που τις χαρακτηρίζουν. Ολοκληρώνοντας την 

παρουσίαση του συγκεκριμένου κεφαλαίου θα παραθέσουμε τα είδη των συμβολαίων 

μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους σε αυτά τα 

δύο είδη αγορών που προαναφέραμε.  

Τα σημαντικότερα είδη συμβολαίων μπορούν να διακριθούν ως εξής: 

 Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή Futures.  

 Προθεσμιακά συμβόλαια ή Forwards. 

 Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης ή Options. 

 Συμβάσεις ανταλλαγής ή Swaps.  
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3.7 Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή Futures  

 

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εισήχθησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 

στο Χρηματιστήριο Παραγώγων στις 27 Αυγούστου 1999 με υποκείμενο εργαλείο 

(underlying instrument) τον FTSE-20. Πρόκειται για συμφωνίες μεταξύ δύο 

συμβαλλομένων, για αγορά ή πώληση ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή 

κάποιας άλλης μεταβλητής (με βάση όσα είπαμε στον ορισμό),  σε συγκεκριμένη 

μελλοντική ημερομηνία (η ημερομηνία παράδοσης ή η τελική ημερομηνία 

διακανονισμού) και σε προκαθορισμένη τιμή (η μελλοντική τιμή). Η τιμή 

εκκαθάρισης είναι η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή της μεταβλητής 

την ημέρα παράδοσης.  

Υπάρχουν δύο θέσεις τις οποίες μπορεί να πάρει οποιοσδήποτε 

ενδιαφερόμενος και αυτές είναι η θέση αγοράς και η θέση πώλησης. Ο αγοραστής 

του υποκείμενου τίτλου λαμβάνει τη θέση long position και αναμένει άνοδο της τιμής 

του υποκείμενου τίτλου ή της μεταβλητής ενώ ο πωλητής λαμβάνει τη θέση short 

position, δηλαδή αναμένει την μείωση της τιμής του υποκείμενου τίτλου ή της 

μεταβλητής.  

Η διαφορά στην τιμή πώλησης και στη τιμή αγοράς αποτελεί το κέρδος ή την 

ζημιά του επενδυτή. Ο αγοραστής (Long Futures) έχει περιορισμένη ζημία και 

απεριόριστο κέρδος ενώ ο πωλητής (Short Futures) περιορισμένο κέρδος και 

απεριόριστη ζημία. Τα κέρδη και ζημίες αντιπροσωπεύουν ένα παίγνιο μηδενικού 

αθροίσματος, που σημαίνει ότι, για κάθε ευρώ που κερδίζει ο ένας των 

αντισυμβαλλόμενων, ο άλλος πρέπει να το χάσει. Οι επενδυτές έχουν την υποχρέωση 

να τηρήσουν τους όρους του συμβολαίου στην ημερομηνία παράδοσης. 

 Οι διαθέσιμες επιλογές ενός επενδυτή συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης 

είναι να το αφήσει να εκπνεύσει άρα αν έχει θέση αγοράς υποχρεούται να αγοράσει 

το υποκείμενο προϊόν ή μεταβλητή ενώ αν έχει θέση πώλησης θα πρέπει να το 

πουλήσει σε συγκεκριμένη τιμή και σε συγκεκριμένη ποσότητα, ή μπορεί να επιλέξει 

να κλείσει τη θέση του οπότε αποχωρίζεται τις συνέπειες τήρησης των όρων του 

συμβολαίου. Προκειμένου να κλείσει την θέση του αρκεί να λάβει μία αντίθετη θέση 

στο ίδιο συμβόλαιο. 
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3.7.1 Χαρακτηριστικά των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. 

 

 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 

συνοψίζονται ως εξής: 

 Είναι τυποποιημένα προϊόντα (μέγεθος, αριθμός συμβολαίων, τιμές, ημερομηνίες 

παράδοσης κλπ). 

 Διαπραγματεύονται σε οργανωμένα χρηματιστήρια. 

 Η εκκαθάριση των λογαριασμών γίνεται καθημερινά (μέθοδος marking to market) 

γεγονός που σημαίνει ότι επενδυτής μπορεί να πραγματοποιεί καθημερινά κέρδη ή 

ζημίες 

 Η εκκαθάρισή τους γίνεται μέσω ενός ειδικού φορέα του χρηματιστηρίου 

(εκκαθαριστής). 

 Ο επενδυτής υποχρεούται να διατηρεί ένα λογαριασμό περιθωρίου ασφαλείας 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις 

που τυχόν θα προκύψουν από τις ημερήσιες διακυμάνσεις. 

 Η εκπλήρωση των όρων των συμβολαίων είναι εγγυημένη. 

 

 

3.8 Προθεσμιακά συμβόλαια ή Forwards. 

 

 

Τα προθεσμιακά συμβόλαια αποτελούν το αρχαιότερο είδος της αγοράς παραγώγων. 

Εξ ορισμού είναι μια συμφωνία προκειμένου ένας επενδυτής να αγοράσει ή να 

πωλήσει ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή μία μεταβλητή, σε μια 

καθορισμένη τιμή, το οποίο ή η οποία πρέπει να παραδοθεί κατά την ημερομηνία 

λήξης στο μέλλον. Η συμφωνία πραγματοποιείται ιδιωτικά προκειμένου να καλύψει 

τις ανάγκες και των δύο συμβαλλομένων μερών, του  αγοραστή και του πωλητή. Εάν 

ένα μέρος έχει την πρόθεση να κλείσει το συμβόλαιο πριν την λήξη θα  πρέπει να έχει 
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λάβει προηγουμένως την έγκριση του άλλου μέρους. Στα περισσότερα σημεία τα 

προθεσμιακά συμβόλαια μοιάζουν με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. 

 

 

3.8.1 Χαρακτηριστικά των προθεσμιακών συμβολαίων. 

 

 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των προθεσμιακών συμβολαίων είναι: 

 Διαπραγμάτευση στις εξωχρηματιστηριακές αγορές. 

 Δεν είναι τυποποιημένα προϊόντα αλλά προσαρμόζονται για να καλύψουν τις 

ανάγκες των συμβαλλομένων (ως προς το μέγεθος, αριθμό συμβολαίων, τιμή κλπ). 

 Η εκκαθάρισή τους δεν πραγματοποιείται από συγκεκριμένο φορέα της αγοράς 

όπου διαπραγματεύονται, αλλά αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 

 Η τήρηση λογαριασμού περιθωρίου ασφαλείας δεν είναι υποχρεωτική. 

 Η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται μόνο στη λήξη. 

 Ο κίνδυνος αθέτησης είναι υπαρκτός αφού δεν υπάρχει εγγύηση της 

εξωχρηματιστηριακής αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται για την ολοκλήρωση 

της συμφωνίας.
11,14,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

3.9 Διαφορές μεταξύ προθεσμιακών συμβολαίων και συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης. 

 

 

Οι κύριες διαφορές συνοψίζονται στον  πίνακα (3): 

 

Πίνακας (3): 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

(Forwards) 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 

(Futures) 

Διαπραγματεύονται εκτός 

χρηματιστηρίου (OTC, over the counter) 

Διαπραγματεύονται σε οργανωμένα χρηματιστήρια. 

Μέγεθος προσαρμοσμένο ανάλογα με 

τις ανάγκες του επενδυτή 

Τυποποιημένα 

Εκκαθαρίζονται με φυσική παράδοση ή 

μετρητά. 

Δεν απαιτούν φυσική παράδοση του προϊόντος 

(συνήθως εκκαθαρίζονται με μετρητά) γιατί μπορεί 

να γίνει κλείσιμο της ανοικτής θέσης με άνοιγμα 

μίας αντίθετης. 

Η τιμή του συμβολαίου συμφωνείται 

από τα δύο μέρη και παραμένει σταθερή 

σε όλη τη διάρκεια μέχρι την λήξη. 

Η τιμή είναι τυποποιημένη και διακυμαίνεται 

ανάλογα με τις καθημερινές μεταβολές της τιμής του 

υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή μεταβλητής 

Ο αριθμός των συμβολαίων μπορεί να 

είναι οποιοσδήποτε. 

Ο αριθμός των συμβολαίων είναι καθορισμένος 

από το χρηματιστήριο 

Εκκαθάριση στη λήξη του συμβολαίου 

(ζημίες ή κέρδη στη λήξη) 

Καθημερινή εκκαθάριση (ζημίες ή κέρδη 

καθημερινά) 

Δεν απαιτείται περιθώριο ασφάλισης Απαιτείται περιθώριο ασφάλισης 

Μεγάλος πιστωτικός κίνδυνος Ελάχιστος πιστωτικός κίνδυνος 
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3.10  Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης ή Options. 

 

 

Σύμφωνα με όσα είδαμε προηγουμένως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και 

τα προθεσμιακά συμβόλαια, δημιουργούν την υποχρέωση και στα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη να τηρήσουν τους όρους του συμβολαίου. Έτσι υπήρξε η ανάγκη να 

δημιουργηθεί ένα είδος συμβολαίου το οποίο θα παρέχει, το δικαίωμα στο ένα 

συμβαλλόμενο μέρος, ενώ στο άλλο την υποχρέωση, να τηρήσει τους όρους του 

συμβολαίου. Το συμβόλαιο αυτό δεν ήταν άλλο από το συμβόλαιο δικαιώματος 

προαίρεσης. 

Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης λοιπόν, είναι χρηματοοικονομικά 

εργαλεία τα οποία παρέχουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να εμπλακεί σε μία 

μελλοντική συναλλαγή που αφορά ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία μεταβλητή. 

Χρησιμοποιούμε τον όρο να «εμπλακεί» διότι ο κάτοχος του δικαιώματος δεν είναι 

υποχρεωμένος να ασκήσει το δικαίωμα σε αντίθεση με τον πωλητή του δικαιώματος 

ο οποίος από τη στιγμή που θα ασκηθεί το δικαίωμα είναι υποχρεωμένος να τηρήσει 

τους όρους του συμβολαίου.  

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι δικαιωμάτων προαίρεσης τα δικαιώματα αγοράς ή 

call option και τα δικαιώματα πώλησης ή put option. Τα δικαιώματα προαίρεσης 

αγοράς δίνουν στον αγοραστή το δικαίωμα να αγοράσει μία συγκεκριμένη ποσότητα 

ενός εμπορεύματος, μιας μεταβλητής ή ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου σε μια συγκεκριμένη τιμή (τιμή άσκησης), ακριβώς σε μία ή πριν από μια, 

συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης). Ομοίως τα δικαιώματα 

προαίρεσης πώλησης δίνουν στον αγοραστή το δικαίωμα να πουλήσει μια 

συγκεκριμένη ποσότητα ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια συγκεκριμένη τιμή, 

ακριβώς σε μία ή πριν από μία ορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Τα Αμερικανικού 

τύπου μπορούν να ασκηθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν την λήξη ενώ τα Ευρωπαϊκού 

μόνο στην λήξη. 
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3.10.1  Βασικές θέσεις επί των δικαιωμάτων προαίρεσης. 

 

 

Οι βασικές θέσεις σε δικαιώματα προαίρεσης είναι τέσσερις: 

 Αγορά Δικαιώματος αγοράς (long call). 

 Αγορά Δικαιώματος πώλησης (long put). 

 Πώληση Δικαιώματος αγοράς (short call). 

 Πώληση Δικαιώματος πώλησης (short put). 

 Σε αυτές τις συναλλαγές ο αγοραστής καταβάλει στον πωλητή ένα ποσό 

προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα προαίρεσης. Αυτό το ποσό είναι το τίμημα 

του δικαιώματος. Αν ο αγοραστής δεν ασκήσει το δικαίωμα (είναι αυτό που επιθυμεί 

ο πωλητής) τότε απλά χάνει το τίμημα του δικαιώματος που κατέβαλε στον πωλητή. 

Στην περίπτωση που το ασκήσει ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει το 

συμβόλαιο και να καλύψει το κόστος τυχόν δαπανών που θα απαιτηθούν συνέπεια 

των μεταβολών των τιμών στην αξία του υποκείμενου προϊόντος ή μεταβλητής.
11 

 

 

3.11  Συμβάσεις ανταλλαγής ή Swaps.  

 

 

Οι συμβάσεις ανταλλαγής είναι συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων να 

ανταλλάξουν χρηματοροές ή άλλες μεταβλητές που σχετίζονται διάφορες επενδύσεις, 

για μία δεδομένη χρονική περίοδο. Οι περιοδικές πληρωμές μπορούν να 

πραγματοποιηθούν είτε σε σταθερό είτε σε μεταβλητά επιτόκια, ανάλογα με τους 

όρους της συμφωνίας. Ο υπολογισμός αυτών των πληρωμών βασίζεται σε ένα 

συμφωνημένο τίμημα, το ονομαστικό ποσό. Συχνά οι συμβάσεις ανταλλαγής 

πραγματοποιούνται επειδή το ένα μέρος έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν 

τομέα, όπως ο δανεισμός κεφαλαίων στα κυμαινόμενα επιτόκια, ενώ ένα άλλο μέρος 

μπορεί να δανειστεί πιο αποτελεσματικά σε περιπτώσεις όπως τα σταθερά 

επιτόκια.
11,16 
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Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα Swaps είναι: 

 Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (interest rates swap).  

 Συμβάσεις Ανταλλαγής Νομισμάτων (currency swap).  

 Συμβάσεις Ανταλλαγής Εμπορευμάτων (commodities swap).  

 Συμβάσεις Ανταλλαγής Μετοχών (equity swap).  

 

 

3.12  Λιγότερο διαδεδομένα συμβόλαια παραγώγων. 

 

 

Άλλα λιγότερο διαδεδομένα είδη συμβολαίων αποτελούν : 

 Oι εγγυήσεις ή Warrants. 

 Τα χρεόγραφα μακροπρόθεσμων προσδοκιών κεφαλαίου (μετοχών) ή αλλιώς 

LEAPS.  

 Τα καλάθια μετοχών ή baskets.  

 Τα δικαιώματα προαίρεσης συμβάσεων ανταλλαγής ή Swaptions.  

 

 

3.12.1  Oι εγγυήσεις ή Warrants. 

 

 

Οι εγγυήσεις δεν διαφέρουν πολύ από τα δικαιώματα προαίρεσης. Δίνουν το 

δικαίωμα στον κάτοχό τους να αγοράσει χρεόγραφα (συνήθως μετοχές) σε μία 

συγκεκριμένη τιμή σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο μέλλον. Συνήθως 

ενισχύουν την απόδοση του χρεογράφου κάνοντάς τα πιο ελκυστικά για τους 

επενδυτές. Οι κύριες διαφορές τους με τα Options είναι ότι πρόκειται για συμφωνίες 

μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας από ότι τα Options, αφού συνήθως αναφέρονται σε 
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χρόνια, ενώ τα Options σε μήνες. Τα Warrants διαπραγματεύονται στις 

εξωχρηματιστηριακές αγορές.
17

 

 

 

3.12.2   Τα χρεόγραφα μακροπρόθεσμων προσδοκιών κεφαλαίου 

(μετοχών) ή αλλιώς LEAPS.  

 

 

Ο όρος LEAPS προκύπτει από Long - Term Equity Anticipation Securities. 

Πρόκειται για Options με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών συνήθως. Το 

γεγονός αυτό σημαίνει μεγαλύτερο τίμημα για τα LEAPS από ότι για τα Options 

λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά και μεγαλύτερη δυνατότητα 

πραγματοποίησης κερδών (ή ζημιών).
18 

 

 

3.12.3  Τα καλάθια μετοχών ή baskets.  

 

 

Πρόκειται για ομάδες χρεογράφων (μετοχών) δεκαπέντε κατ’ ελάχιστο, οι οποίες 

διαπραγματεύονται ως μία μεμονωμένη μονάδα.   

 

 

3.12.4   Τα δικαιώματα προαίρεσης συμβάσεων ανταλλαγής ή 

Swaptions.  

 

 

Πρόκειται για δικαιώματα προαίρεσης τα οποία παρέχουν το δικαίωμα για αγορά ή 

πώληση δικαιωμάτων ανταλλαγής, τα οποία (δικαιώματα) θα καταστεί δυνατό να 

ασκηθούν την ημέρα της λήξης του δικαιώματος προαίρεσης. Στην ουσία πρόκειται 

για ένα δικαίωμα σε ένα προθεσμιακό συμβόλαιο ανταλλαγής δικαιωμάτων. 

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές Swaptions, η μία είναι η αγορά Swaptions και η 

άλλη η πώληση Swaptions. Η αγορά Swaption συνεπάγεται ένα δικαίωμα προαίρεσης 
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να ληφθούν σταθερές χρηματικές ροές και να πληρωθούν κυμαινόμενες, ενώ η 

πώληση Swaption είναι  ένα δικαίωμα προαίρεσης να ληφθούν κυμαινόμενες 

χρηματικές ροές και να πληρωθούν σταθερές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΔΕΙΚΤΗ  

Η΄ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ. 

 

 

Αφού παρουσιάσαμε τις διακρίσεις των παραγώγων με βάση τα διαφορετικά είδη 

συμβολαίων που μπορούν να συναφθούν, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση των 

σημαντικότερων ειδών παραγώγων με βάση το υποκείμενο δικαίωμα ή την 

σημαντική μεταβλητή από την οποία ή για την οποία δημιουργήθηκαν. Οι κυριότερες 

κατηγορίες παραγώγων με βάση το υποκείμενο δικαίωμα ή την σημαντική μεταβλητή 

είναι : 

 Παράγωγα ποσοτήτων (εμπορευμάτων). 

 Παράγωγα ιδιοκτησίας (μετοχών). 

 Παράγωγα επιτοκίων. 

 Παράγωγα συναλλάγματος. 

 Παράγωγα ενέργειας. 

 Πιστωτικά παράγωγα. 

 Παράγωγα επί μετεωρολογικών δεικτών ή Π.Μ.Δ. 

 

 

4.1 Παράγωγα συναλλάγματος. 

 

 

Η πρόοδος της τεχνολογίας (ηλεκτρονικές παραγγελίες κλπ), σε συνδυασμό με την 

κατάργηση ή μείωση παραδοσιακών περιορισμών (δασμοί) προωθούν ολοένα και 

περισσότερο το εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι επιχειρήσεις αλλά και 

μεμονωμένοι πωλητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται ανά τον κόσμο πέρα από τους 
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παράγοντες που καθορίζουν τον ανταγωνισμό, την αποδοτικότητα, την κερδοφορία 

κλπ, έχουν στραμμένη ή πρέπει να έχουν στραμμένη την προσοχή τους και στην 

συναλλαγματική ισοτιμία (όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ του νομίσματος της χώρας 

τους και της ξένης χώρας). Ο λόγος είναι απλός, η διακύμανση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας μπορεί να μεταβάλει το πραγματικό ποσό πώλησης – απόκτησης ενός 

εμπορεύματος. Υπάρχει σημαντικό κίνητρο στα άτομα που εμπλέκονται στο διεθνές 

εμπόριο, να επιθυμούν να πραγματοποιούν συναλλαγές οι οποίες θα παραμένουν 

ανεπηρέαστες από τον κίνδυνο των συναλλαγματικών ισοτιμιών ώστε να 

επικεντρώνονται στις κύριες λειτουργίες του εμπορίου. Αυτόν τον κίνδυνο, ο οποίος 

είναι γνωστός ως συναλλαγματικός κίνδυνος, μπορούν να τον αποφύγουν οι 

εμπλεκόμενοι στο διεθνές εμπόριο, χρησιμοποιώντας παράγωγα ξένου 

συναλλάγματος.  

Πέρα από τον κύριο λόγο που προαναφέραμε ισχύουν και οι λοιποί λόγοι της 

συμμετοχής στην χρήση παραγώγων συμβολαίων συναλλάγματος. Τα παράγωγα 

αυτής της κατηγορίας είναι παράγωγα στα οποία το υποκείμενο μέσο είναι το 

συνάλλαγμα. Δηλαδή πρόκειται για συμβόλαια τα οποία περιλαμβάνουν ανταλλαγές 

ενός νομίσματος με κάποιο άλλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διευθέτηση 

πραγματοποιείται σε κάποιο διεθνές νόμισμα. Ενώ σε κάποιες άλλες 

πραγματοποιείται στο νόμισμα της χώρας (εγχώριο νόμισμα). 

 

 

4.2  Παράγωγα μετοχών. 

 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για παράγωγα στα οποία το υποκείμενο μέσο 

είναι κάποια μετοχή, καλάθια μετοχών ή χρηματιστηριακοί δείκτες. Η αξία ενός 

τέτοιου συμβολαίου θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις διακυμάνσεις στην τιμή του 

υποκείμενου μέσου.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω των παραγώγων αυτού του 

είδους: 

 Να αποκτήσουν πρόσβαση σε «ιδιοκτησία», μετοχές ή δείκτες μέσω αυτού του 

είδους παραγώγων 
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 Να μεταθέσουν κινδύνους που σχετίζονται με την απόκτηση ή πώληση (μετοχών ή 

δεικτών) σε τρίτους. Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μία μετοχή ή δείκτη σε 

μία συγκεκριμένη τιμή σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον αποφεύγοντας 

απώλειες λόγω αύξησης της τιμής, οι κάτοχοι μπορούν να αποφύγουν απώλειες 

λόγω πώλησης της μετοχής ή του δείκτη που κατέχουν στην περίπτωση που η τιμή 

της μετοχής πέφτει. 

 Να μεταβάλουν ριζικά το χαρτοφυλάκιό τους χωρίς να ωθήσουν την αγορά προς 

κάποια κατεύθυνση. Οι κάτοχοι μεγάλων μεριδίων ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παράγωγα προκειμένου να πωλήσουν τις μετοχές 

τους δίχως να ωθούν την τιμή της μετοχής προς τα κάτω ενώ οι ενδιαφερόμενοι να 

αποκτήσουν μεγάλα μερίδια μετοχών μπορούν να αγοράσουν τις μετοχές δίχως να 

ωθούν την τιμή προς τα πάνω. 

 

 

4.3  Παράγωγα ποσοτήτων (εμπορευμάτων). 

 

 

Αυτή η κατηγορία παραγώγων αφορά παράγωγα στα οποία το υποκείμενο μέσο είναι 

κάποιο εμπόρευμα που παράγεται είτε μέσω καλλιέργειας όπως ρύζι, ζάχαρη κλπ, 

είτε κάποιο εμπόρευμα που παράγεται μέσω εξόρυξης, όπως πετρέλαιο μέταλλα κλπ.. 

Οι συμμετέχοντες στην χρήση αυτής της κατηγορίας παραγώγων εμπλέκονται διότι 

θέλουν να αποφύγουν κινδύνους που σχετίζονται: 

 Με την μη πραγματοποίηση της πώλησης των εμπορευμάτων τους 

 Με την μη εξεύρεση των εμπορευμάτων όταν τα επιθυμούν 

 Με την κάθοδο των τιμών των εμπορευμάτων (παραγωγοί) 

 Με την άνοδο των τιμών (καταναλωτές) 
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4.4  Παράγωγα επιτοκίων. 

 

 

Τα επιτόκια αποτελούν το κύριο υποκείμενο μέσο αυτής της κατηγορίας παραγώγων. 

Πρόκειται για μέσα αντιστάθμισης των κινδύνων που προέρχονται από τις μεταβολές 

των επιτοκίων. Αφορά όσους είναι εκτεθειμένοι σε κυμαινόμενα επιτόκια. Συνήθως 

πρόκειται για συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενων και σταθερών επιτοκίων. 

Επιτρέπουν σε ένα αγοραστή (του συμβολαίου) να κλειδώσει ένα μελλοντικό 

επιτόκιο. 

 

 

4.5  Πιστωτικά παράγωγα.  

 

 

Ένα πιστωτικό παράγωγο αναφέρεται σε κάθε ένα από τα «διαφορετικά μέσα και 

τεχνικές τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να διαχωρίσουν και στη συνέχεια να 

μεταφέρουν τον πιστωτικό κίνδυνο» της ολοκληρωτικής ή μερικής αθέτησης 

πληρωμών από ένα εταιρικό ή κρατικό δανειολήπτη, μεταφέροντάς το σε ένα φορέα, 

διαφορετικό από το δανειστή ή αλλιώς κάτοχο χρέους. Πρόκειται για ένα συμβόλαιο 

σύμφωνα με το οποίο ο πωλητής του συμβολαίου υπόσχεται στον αγοραστή ότι θα 

συνεχίσει κανονικά τις πληρωμές των ταμειακών ροών σε περίπτωση αθέτησης 

αυτών από τον υπόχρεο τους. 

Διακρίνονται σε μη χρηματοδοτούμενα πιστωτικά παράγωγα και σε 

χρηματοδοτούμενα πιστωτικά παράγωγα. Μη χρηματοδοτούμενο πιστωτικό 

παράγωγο είναι εκείνο στο οποίο η προστασία από τον πιστωτικό κίνδυνο πωλείται 

και αγοράζεται μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων, όπου το κάθε μέλος είναι υπεύθυνο 

εξ’ ολοκλήρου για τις πληρωμές που αναφέρονται στο συμβόλαιο και το αφορούν, 

χωρίς δικαίωμα προσφυγής σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Το κυριότερο είδος αυτών 

των παραγώγων είναι τα  CDS ή Credit Default Swaps (Συμβάσεις Ανταλλαγής 

Πιστωτικού Κινδύνου). Άλλα είδη αυτών των παραγώγων είναι: 

 Credit default swap (CDS) 

 Total return swap 

http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap
http://en.wikipedia.org/wiki/Total_return_swap
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 Constant maturity credit default swap (CMCDS) 

 First to Default Credit Default Swap 

 Portfolio Credit Default Swap 

 Secured Loan Credit Default Swap 

 Credit Default Swap on Asset Backed Securities 

 Credit default swaption 

 Recovery lock transaction 

 Credit Spread Option 

 CDS index products 

 Στην περίπτωση που το συμβόλαιο έχει συναφθεί από ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα ή ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV ή Special Purpose Vehicle) και οι 

πληρωμές που αναφέρονται στο συμβόλαιο πραγματοποιούνται με βάση χρήματα που 

προέρχονται από κάποια τεχνική τιτλοποιήσεων, όπως είναι ένα δάνειο, τότε μιλάμε 

για χρηματοδοτούμενα πιστωτικά παράγωγα. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέσα 

αυτής της κατηγορίας είναι οι εξασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις (CDO ή 

Collateralized Debt Obligation). Άλλα μέσα είναι: 

 Credit linked note (CLN) 

 Synthetic collateralized debt obligation (CDO) 

 Constant Proportion Debt Obligation (CPDO) 

 Synthetic Constant Proportion Portfolio Insurance (Synthetic CPPI). 

 

 

4.6  Παράγωγα ενέργειας.  

 

 

Ορισμένοι συγγραφείς κατηγοριοποιούν την συγκεκριμένη κατηγορία παραγώγων 

μαζί με τα παράγωγα ποσοτήτων, ενώ άλλοι τα τοποθετούν σε ξεχωριστή κατηγορία. 

Πρόκειται για παράγωγα στα οποία το υποκείμενο μέσο είναι το αργό πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο, ο ηλεκτρισμός κλπ. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την προστασία από 

τις μεταβολές στις τιμές της ενέργειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στο αργό 

πετρέλαιο θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν και ως περιπτώσεις παραγώγων 

εμπορευμάτων.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Constant_maturity_credit_default_swap
http://en.wikipedia.org/wiki/Swaption
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_linked_note
http://en.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation
http://en.wikipedia.org/wiki/Constant_Proportion_Debt_Obligation
http://en.wikipedia.org/wiki/Constant_Proportion_Portfolio_Insurance
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4.7  Παράγωγα επί μετεωρολογικών δεικτών ή Π.Μ.Δ. 

 

 

Σύμφωνα με όσα έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής η προστασία από τις μεταβολές των 

επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των τιμών των εμπορευμάτων, των 

τιμών των μετοχών, των τιμών της ενέργειας και τον κίνδυνο της αθέτησης ήταν τα 

κυριότερα κίνητρα που οδήγησαν στην δημιουργία ανάλογων κατηγοριών 

παραγώγων. Η διαφορά με τις προηγούμενες αναφερθείσες κατηγορίες παραγώγων 

είναι ότι στα Π.Μ.Δ. δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση με κάποιο υποκείμενο μέσο του 

οποίου η αξία να επηρεάζει την αξία των παραγώγων (για παράδειγμα η τιμή ενός 

εμπορεύματος ή μιας μετοχής). Στα Π.Μ.Δ. η προστασία από τις μεταβολές στις 

καιρικές συνθήκες, είναι το κύριο κίνητρο που οδήγησε στην δημιουργία τους. Στην 

συγκεκριμένη κατηγορία θα αναφερθούμε εκτενέστερα στα επόμενα κεφάλαια και 

ειδικότερα από τις διάφορες υποκατηγορίες Π.Μ.Δ. θα διακρίνουμε και θα 

επισημάνουμε εκείνη των Π.Α. 

Πριν κλείσουμε δε θα πρέπει να παραλείψουμε να επισημάνουμε ότι 

αναφερθήκαμε στις διάφορες κατηγορίες παραγώγων αναδεικνύοντας ως βασικό 

κίνητρο δημιουργίας τους την προστασία από μεταβολές σε διάφορους παράγοντες 

όπως οι τιμές προϊόντων, μετοχών κλπ. Αυτό το γεγονός δε σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 

κίνητρα κερδοσκοπία, εξισορροπητική κερδοσκοπία κλπ δεν είναι σημαντικά στην 

ύπαρξη των παραγώγων. Εξάλλου σε προηγούμενα κεφάλαια είδαμε ότι για να είναι 

δυνατή η ομαλή λειτουργία των παραγώγων και των αγορών στις οποίες 

διαπραγματεύονται, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κερδοσκοπικών κινήτρων, διότι σε 

αντίθετη περίπτωση θα υπήρχαν άτομα που θέλουν να μεταθέσουν τον κίνδυνο αλλά 

κανένας δεν θα ήταν διατεθειμένος να τον αναλάβει.
19 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

 

5.1 Ιστορία των Π.Μ.Δ. 

 

 

Από αρχαιοτάτων χρόνων οι καιρικές συνθήκες διαδραμάτιζαν εξέχοντα ρόλο σε 

διάφορες πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε 

την πραγματοποίηση του εμπορίου ειδικά για μεγάλες αποστάσεις που γινόταν με 

πλοία, διάφορα ταξίδια, αλλά ακόμη και την έκβαση ενός πολέμου. Ενδεικτικές ήταν 

οι προσπάθειες του ανθρώπου, να προβλέψει τις μελλοντικές καιρικές συνθήκες πριν 

την λήψη σημαντικών αποφάσεων είτε μέσω των αισθήσεων (όραση και ακοή) είτε 

μέσω της συμπεριφοράς των ζώων ή μέσω της αλληλεπίδρασης της γης, του αέρα, 

της φωτιάς και του νερού, όπως επίσης και να τις επηρεάσει, δίνοντας μάλιστα θεϊκή 

διάσταση στα διαφορετικά καιρικά φαινόμενα που πραγματοποιούνταν. Κοινή 

πρακτική αποτελούσαν οι θυσίες στους θεούς ως ένα μέτρο κατευνασμού της 

«θεϊκής» θέλησης και χειραγώγησης των καιρικών συνθηκών.  

Μία από τις αρχαιότερες επιστημονικές προσεγγίσεις στην μετεωρολογική 

πρόβλεψη, πραγματοποιήθηκε περίπου στο 300 Π.Χ. από τον Αριστοτέλη στο βιβλίο 

του "Μετεωρολογικά".
20

 Ο όρος μετεωρολογία εφευρέθηκε από τους αρχαίους 

Έλληνες και σημαίνει η μελέτη των ατμοσφαιρικών διαταραχών των μετεώρων. Ο 

Αριστοτέλης πραγματεύτηκε με χαρακτηριστικά και διαδικασίες σε οτιδήποτε 

συμβαίνει μεταξύ της επιφάνειας της γης και της τροχιάς της Σελήνης, από τους 

κομήτες μέχρι τα σύννεφα. Η συνέχεια του έργου του Αριστοτέλη πραγματοποιήθηκε 

από τον μαθητή του Θεόφραστο στο βιβλίο του «Περί σημείων υδάτων και 

πνευμάτων και χειμώνων και ευδίων».
21

 

Ευρισκόμενοι στην σύγχρονη οικονομική ιστορία ο άνθρωπος, 

εγκαταλείποντας τις δεισιδαιμονίες του παρελθόντος, ενέτεινε τις προσπάθειές του 

ακόμη περισσότερο προκειμένου να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ακριβέστερες 

προβλέψεις των καιρικών συνθηκών που επρόκειτο να διαμορφωθούν στο μέλλον. Τα 



 
54 

 

δελτία καιρού αποτελούν πλέον καθημερινότητα, σε κάθε δελτίο ειδήσεων. Οι λόγοι 

που ο καιρός έχει μεγάλη σημασία στην καθημερινότητα του ανθρώπου ποικίλουν 

και δεν διαφέρουν πολύ σε σχέση με αυτούς του παρελθόντος. Έτσι χαρακτηριστικά 

μπορούμε να αναφέρουμε ως μερικούς από αυτούς, την πραγματοποίηση ενός 

ταξιδιού, την οργάνωση διακοπών, ακόμη και την προστασία της ίδιας της ζωής του 

ανθρώπου από ακραίες καιρικές συνθήκες. Ωστόσο ο κυριότερος λόγος για τον οποίο 

ο άνθρωπος επιθυμεί ακόμη και σήμερα να προβλέψει τις καιρικές συνθήκες 

σχετίζεται με τις επιπτώσεις που έχουν οι μεταβολές του καιρού στην οικονομική 

δραστηριότητα του. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς το 80% του συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων των ανθρώπων εξαρτάται σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό από τις 

καιρικές συνθήκες.
22

  

 

 

5.2  Με ποιο τρόπο επηρεάζονται οι δραστηριότητες του ανθρώπου 

από τις μεταβολές στις καιρικές συνθήκες. 

 

 

Οι μεταβολές του καιρού θα θεωρήσουμε ότι επηρεάζουν την οικονομική 

δραστηριότητα των ανθρώπων υπό το πρίσμα τριών διαστάσεων: 

 Υπό το πρίσμα του χρόνου.  

 Υπό το πρίσμα της έντασης των μεταβολών. 

 Υπό το πρίσμα της μονιμότητας του αποτελέσματος. 

 

5.2.1. Το πρίσμα του χρόνου 

 

 

Σε αυτό το σημείο αναφερόμαστε περισσότερο στο πότε θα πραγματοποιηθούν αυτές 

οι μεταβολές παρά στη χρονική διάρκεια των μεταβολών. Έτσι οι μεταβολές μπορούν 
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να πραγματοποιηθούν βραχυχρόνια ή μακροχρόνια. Βραχυχρόνια αν θα 

πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον (σε μερικές μέρες) ή μακροχρόνια  αν θα 

πραγματοποιηθούν μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (σε μήνες ή χρόνια). Ο 

άνθρωπος γνωρίζοντας την ακριβή χρονική στιγμή που θα πραγματοποιηθούν οι 

μεταβολές στις καιρικές συνθήκες μπορεί να μεταβάλλει, να αναβάλει ή να αποφύγει 

οικονομικές δραστηριότητες τις οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα είχε αναλάβει. 

Ως παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε την ματαίωση ταξιδιών σε χώρες όπου 

αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα ή την αναβολή πραγματοποίησης 

επενδύσεων σε μετοχές εταιρειών θέρμανσης όταν αναμένονται υψηλότερες 

θερμοκρασίες τους χειμερινούς μήνες.  

 

 

5.2.2. Το πρίσμα της έντασης των μεταβολών. 

 

 

 Εδώ αναφερόμαστε στην επίδραση που αναμένεται να έχουν οι μεταβολές στις 

καιρικές συνθήκες στις οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Αν πρόκειται για 

μικρές μεταβολές των καιρικών φαινομένων (π.χ. μικρή αύξηση της θερμοκρασίας ή 

παροδικές βροχοπτώσεις) ή για μεγάλες – ακραίες μεταβολές (συνήθως συνδέονται 

με καταστροφές, όπως τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι, πλημμύρες). Ανάλογα με την 

ένταση των μεταβολών στις καιρικές συνθήκες τα άτομα προσαρμόζουν την 

οικονομική δραστηριότητά τους. Έτσι σε μία βροχερή ημέρα, ο ιδιοκτήτης ενός 

εμπορικού καταστήματος στο κέντρο μίας πόλης μπορεί να αντιμετωπίσει μειωμένη 

κίνηση λόγω της βροχής, αλλά συνήθως δε θα προβεί σε καμία ενέργεια. Αν όμως 

αναμένονται καταστροφές σε μία περιοχή, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, ένας 

επενδυτής μπορεί να αναβάλει την πραγματοποίηση μιας επένδυσης στην περιοχή 

αυτή, όπως την εγκατάσταση ενός εργοστασίου. 
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5.2.3 Το πρίσμα της μονιμότητας του αποτελέσματος. 

 

 

 Εδώ ενδιαφερόμαστε αν οι μεταβολές στις καιρικές συνθήκες έχουν μόνιμο 

χαρακτήρα ή αν είναι παροδικές. Όταν το αποτέλεσμα είναι παροδικό, μετά την 

μεταβολή του καιρικού φαινομένου αναμένεται η επιστροφή σε κανονικές συνθήκες, 

ενώ όταν είναι μονιμότερου χαρακτήρα, τότε μιλάμε για μεταβολές που 

πραγματοποιούνται και θα παραμείνουν στο μέλλον. Χαρακτηριστική περίπτωση 

είναι η αύξηση της θερμοκρασίας ως συνέπεια κλιματικών αλλαγών όπως το λιώσιμο 

των πάγων.  

 

 

5.3 Επιχειρήσεις και Π.Μ.Δ. 

 

 

Οι διάφορες επιχειρήσεις λοιπόν μπορούν να αντιμετωπίσουν από μικρές εώς πολύ 

μεγάλες διακυμάνσεις στα αποτελέσματά τους, ανάλογα με  τις καιρικές συνθήκες. 

Μπορούμε ως παραδείγματα να αναφέρουμε μία βροχερή μέρα όπου μπορεί να 

σημαίνει μειωμένη κίνηση στα μαγαζιά μίας πόλης αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 

σημαίνει επίσης αυξημένη χρήση των αυτοκινήτων και άρα αυξημένη κίνηση στα 

βενζινάδικα της ίδιας πόλης. Ένα λιγότερο ζεστό καλοκαίρι ή ένας περισσότερο 

θερμός χειμώνας μπορεί να σημάνει μεγάλες μειώσεις των πωλήσεων σε εταιρείες 

παροχής ενέργειας πχ ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ. Στην πρώτη 

περίπτωση, μιλάμε για μικρές μεταβολές των πωλήσεων και των αποτελεσμάτων των 

επιχειρήσεων, στην δεύτερη περίπτωση όμως όπου οι μεταβολές είναι μεγάλες, οι 

συνέπειες στα κέρδη και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων είναι σημαντικές.  

Προκειμένου να μπορέσουν να αντισταθμίσουν κινδύνους που 

πραγματοποιούνται από τις διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών, η αγορά 

οδηγήθηκε στην δημιουργία ενός νέου χρηματοοικονομικού προϊόντος στην αγορά 

παραγώγων, το οποίο δεν ήταν άλλο από τα Π.Μ.Δ.  

Η ανάγκη για τη δημιουργία παραγώγων καιρού εμφανίστηκε μετά τις 

δραματικές συνέπειες του φαινομένου El nino στη διάρκεια των ετών 1996 -1998. 

Τρεις συναλλαγές τον Αύγουστο του 1997 σηματοδότησαν την αρχή της τρέχουσας 



 
57 

 

έναντι δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 

της Koch Industries και της Enron (2 συναλλαγές) και μέσω της Willis, μεταξύ της 

Koch Industries and PXRe, Αυτές οι συναλλαγές αποτέλεσαν το αποκορύφωμα του 

έργου 18 μηνών, μεταξύ των Koch, Willis και Enron. Σκοπός αυτών των ενεργειών 

ήταν η εξεύρεση μέσων μεταφοράς του κινδύνου από δυσμενής καιρικές συνθήκες. 

Το έργο τους επικεντρώθηκε στη χρήση μετεωρολογικών δεδομένων – μετρήσιμων 

καιρικών συνθηκών όπως η θερμοκρασία – ως βάση για τους δείκτες κινδύνου, κάτι 

το οποίο τελικά αποδείχτηκε να είναι το κλειδί προκειμένου ώστε να καταστεί 

ανταλλάξιμος ο κίνδυνος από τις δυσμενής καιρικές συνθήκες. Ο κίνδυνος θα 

εκφραζόταν και θα μεταφερόταν σε όρους θερμοκρασίας, βροχόπτωσης, 

χιονόπτωσης, ταχύτητας του ανέμου κ.α. 
23 

Οι εταιρείες που διαπραγματεύονταν συμβόλαια που βασίζονταν στις τιμές 

του ηλεκτρισμού ή του αερίου προκειμένου να αντισταθμίσουν τους κινδύνους των 

τιμών αυτών, άρχισαν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν ότι θα μπορούσαν να 

διαπραγματεύονται συμβόλαια που βασίζονταν στις καιρικές συνθήκες προκειμένου 

να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο που σχετίζονταν με τις μεταβολές στις καιρικές 

συνθήκες, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.   Το 1999 το Chicago Mercantile Exchange 

παρουσίασε τα πρώτα, διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο, συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης που αφορούσαν καιρικές συνθήκες. Η αγορά αναπτύχθηκε ραγδαία στην 

Αμερική και σύντομα επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις της Ευρώπης και της Ασίας. 

Πλέον ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών παροχής ενέργειας, ασφαλιστικών εταιρειών, 

τραπεζών και αμοιβαίων κεφαλαίων διαθέτουν ομάδες, οι οποίες ασχολούνται 

αποκλειστικά με την αγορά και πώληση αυτών των παραγώγων.  

Το όργανο του κλάδου που αντιπροσωπεύει την αγορά παραγώγων καιρού, 

γνωστό ως Weather Risk Management Association (WRMA), ανέφερε συναλλαγές 

σε παράγωγα καιρού συνολικής ονομαστικής αξίας άνω των $10 δισεκατομμυρίων 

μέσα στο έτος 2002/2003.
24
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5.4 Μεγέθη στην παγκόσμια αγορά.  

 

 

Η αγορά των Π.Μ.Δ., μετά το αρχικό στάδιο της δημιουργίας, άρχισε να 

αναπτύσσεται και σε μία τετραετία το 2000-2001 η συνολική αξία των συμβολαίων 

που είχαν συναφθεί άγγιζε τα 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Την επόμενη χρονιά η 

αξία των συμβολαίων που είχαν συναφθεί περίπου διπλασιάστηκε και άγγιξε τα 4.3 

δισεκατομμύρια δολάρια. Η αγορά παρέμεινε περίπου σταθερή για μία τριετία 

περίπου και την χρονιά 2004 – 2005 η αξία των συμβολαίων διπλασιάστηκε εκ νέου 

και έφτασε τα 9.7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο αυτές οι αυξήσεις δεν ήταν 

τίποτε μπροστά στην έκρηξη που θα συνέβαινε ένα έτος μετά, όπου η συνολική αξία 

των συμβολαίων περίπου πενταπλασιάστηκε και άγγιξε τα 45.2 δις δολάρια. Αυτή 

ήταν και η καλύτερη χρονιά από πλευράς συνολικής ονομαστικής αξίας αφού το 

αμέσως επόμενο έτος η συνολική αξία των παραγώγων καιρού έπεσε στα 19.2 δις 

δολάρια. Παρά την αύξηση κατά 50% περίπου το επόμενο έτος η πορεία των ετών 

που θα ακολουθούσαν θα ήταν καθοδική, μειούμενη σε 15 δις το 2008 – 2009, σε 9.4 

δις το 2009 – 2010 και σε 11.8 δις δολάρια το 2010 – 2011. Διαγραμματικά όσα 

αναφέραμε παρουσιάζονται ως ακολούθως στο διάγραμμα (1): 
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5.5 Τι  είναι τα Π.Μ.Δ.  

 

 

Τα Π.Μ.Δ. είναι παράγωγα τα οποία συγκρινόμενα με τις άλλες κατηγορίες 

παραγώγων που προαναφέραμε, όπως των τιμών, εμπορευμάτων, επιτοκίων, 

συναλλάγματος κλπ, παρουσιάζουν την εξής διαφορά, δεν υπάρχει κάποιο 

υποκείμενο μέσο, του οποίου οι μεταβολές της αξίας, να έχουν ως αποτέλεσμα την 

μεταβολή της τιμής του παραγώγου. Η σημαντική μεταβλητή εδώ είναι οι 

διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών. Ειδικότερα αυτό που ενδιαφέρει είναι, όχι η 

μεταβολή κάποιας τιμής αλλά, η μεταβολή των σημαντικών μεγεθών της επιχείρησης,  

κυρίως των πωλήσεων, ως αποτέλεσμα της μεταβολής των καιρικών συνθηκών. Ενώ 

λοιπόν η τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει η επιχείρηση, μπορεί να 

είναι αμετάβλητη στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών, οι πωλήσεις μπορούν να 

παρουσιάσουν τρομερές διακυμάνσεις συνεπεία αυτών των μεταβολών του καιρού, 

λόγω αυξομειώσεων στην ζήτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αντιστάθμιση στην 

τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι αποτελεσματική, 

διότι δεν είναι απαραίτητο ότι οι διακυμάνσεις της ζήτησης θα μπορέσουν να 

αφομοιωθούν μέσω της μεταβολής των τιμών. Έτσι σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι ενώ 

η κατανάλωση παγωτών μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, δεν σημαίνει ότι θα 

υπάρξει ανάλογη μεταβολή και στην τιμή των παγωτών λόγω της αυξημένης 

ζήτησης, ενώ το πιθανότερο είναι να μην υπάρξει καμία μεταβολή. Για την 

προστασία λοιπόν από τις διακυμάνσεις της ζήτησης ως αποτέλεσμα των μεταβολών 

των καιρικών φαινομένων είναι προτιμότερη η χρήση των Π.Μ.Δ. παρά των 

«παραδοσιακών» παραγώγων. 

 

 

5.6 Διαφορές μεταξύ ασφάλισης και της χρήσης των Π.Μ.Δ. 

 

 

Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση των Π.Μ.Δ. συνδέεται με τις διάφορες μορφές 

ασφάλισης έναντι καταστροφών που προκαλούνται από διάφορα καιρικά φαινόμενα. 

Ωστόσο δεν θα πρέπει να συγχέονται με αυτού του είδους την ασφάλιση διότι 

υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές.  
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 Πρώτον, υπάρχει μία σημαντική διαφορά μεγέθους ως προς τις μεταβολές των 

καιρικών συνθηκών. Στην περίπτωση των ασφαλειών μιλάμε για ακραίες καιρικές 

συνθήκες (μεγάλες μεταβολές) οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα διάφορες 

καταστροφές, ενώ στην περίπτωση των Π.Μ.Δ. μιλάμε για μεταβολές συνήθως 

μικρής ή μεσαίες κλίμακας, αποτέλεσμα των οποίων είναι η μείωση της ζήτησης 

των προϊόντων.  

 Δεύτερον, στην περίπτωση των ασφαλειών η καταστροφή πρέπει να αποδειχθεί (για 

παράδειγμα η καταστροφή ενός μέρους ή ολόκληρης οικίας λόγω ενός τυφώνα), 

ενώ στην περίπτωση των Π.Μ.Δ. η μείωση της ζήτησης δεν πρέπει να αποδειχθεί. 

Αρκεί η πιστοποίηση της διαφορετικότητας της μετεωρολογικής συνθήκης (για 

παράδειγμα θερμοκρασία) που έχει συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο, από τον κοινά 

αποδεκτό φορέα μέτρησής της. 

 Τρίτον, οι ασφάλειες καλύπτουν ακραία καιρικά φαινόμενα και άρα με μικρή 

πιθανότητα εμφάνισης, ενώ τα Π.Μ.Δ. καλύπτουν μικρές (σχετικά) μεταβολές του 

καιρού με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης. (Η χρήση των Π.Μ.Δ. με την έννοια της 

ασφάλισης δεν είναι αυτή στην οποία αναφερόμαστε στην συγκεκριμένη 

διπλωματική). 

 

 

5.7 Βασικοί παράγοντες που πρέπει να καθοριστούν προκειμένου να 

συναφθεί ένα Π.Μ.Δ. 

 

 

Η αντιστάθμιση των κινδύνων που αφορούν μειωμένα αποτελέσματα (κυρίως κέρδη) 

λόγω των διαφορετικών καιρικών συνθηκών, η μεταβολή των οποίων ενδέχεται να 

επηρεάσει την ζήτηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μίας επιχείρησης, καθώς επίσης 

και η εξυπηρέτηση των υπολοίπων διαφορετικών χρήσεων των Π.Μ.Δ. 

(κερδοσκοπία, εξισορροπητική κερδοσκοπία κλπ) δεν είναι μία διαδικασία αυτόματη. 

Χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία, γνώση του αντικειμένου των παραγώγων, γνώση 

της επιχείρησης και των παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, 

χρήση τεχνικών και μεθόδων πρόβλεψης, τόσο των καιρικών συνθηκών όσο και των 

τιμών των συμβολαίων, αλλά και μεγάλη εμπειρία. 
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 Οι βασικότεροι παράγοντες που πρέπει να καθοριστούν προκειμένου να 

συναφθεί ένα συμβόλαιο που αφορά Π.Μ.Δ. είναι: 

 Αξιολόγηση των καιρικών φαινομένων στα οποία είναι ευάλωτη η επιχείρηση 

(χιόνι, αέρας, θερμοκρασία, βροχόπτωση). Ανάδειξη του σημαντικότερου ή των 

σημαντικότερων των σημαντικότερων καιρικών φαινομένων, τα οποία αναμένεται 

να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της επιχείρησης και πρέπει να αντισταθμιστούν.  

 Καθορισμός της μονάδας μέτρησης των μεταβολών του καιρικού φαινομένου που 

έχει επιλεχθεί. Χαρακτηριστικότατα παραδείγματα αποτελούν οι βαθμοημέρες 

θέρμανσης ή ψύξης, στις περιπτώσεις των παραγώγων που σχετίζονται με 

θερμοκρασίες. 

 Καθορισμός του οργανισμού ή φορέα που θα πραγματοποιήσει την μέτρηση. 

Συνηθέστερα παραδείγματα αποτελούν μετεωρολογικοί σταθμοί των οποίων τα 

δελτία καιρού χρησιμοποιούνται ως αξιόπιστες πηγές μέτρησης. 

 Καθορισμός του χρόνου στον οποίο θα αναφέρεται το συμβόλαιο. Τα συνηθέστερα 

παραδείγματα σύναψης συμβολαίων Π.Μ.Δ.  αφορούν τις περιόδους του χειμώνα ή 

του καλοκαιριού. 

 Καθορισμός της «νόρμας», της κανονικής ή αναμενόμενης τιμής του φυσικού 

φαινομένου που έχει επιλεχθεί. Πάντα γίνεται σε σχέση με την χρονική περίοδο που 

ενδιαφέρει την επιχείρηση σύμφωνα με την δραστηριότητά της. Αυτό το επίπεδο 

ονομάζεται και threshold ή Strike και συμβολίζεται με S ή Κ.  

 Καθορισμός εκείνου του επιπέδου της μεταβολής των καιρικών συνθηκών το οποίο 

αναμένεται να επιφέρει μεταβολές στα αποτελέσματα (κέρδη) της επιχείρησης. Αυτά 

τα επίπεδα συμβολίζονται συνήθως με το W. 

 Καθορισμός του τύπου του συμβολαίου που θα συναφθεί, δηλαδή αν θα πρόκειται 

για δικαίωμα προαίρεσης, προθεσμιακό συμβόλαιο, συμβόλαιο μελλοντικής 

εκπλήρωσης ή σύμβαση ανταλλαγής πληρωμών. 

 Καθορισμός του δείκτη, με βάση τον οποίο θα καθορίζονται ολοένα και μεγαλύτερα 

επίπεδα μεταβολών του καιρικού φαινομένου που έχει επιλεχθεί και αναμένεται να 

έχει αναλόγως, μεγαλύτερη επίδραση στα αποτελέσματα της επιχείρησης. Σε 

περίπτωση που ή μεταβολή είναι γραμμική συμβολίζεται με k ή δ ενώ αν είναι 

«δυαδική», αν πρόκειται δηλαδή για ένα σταθερό ποσό που θα πληρωθεί αν η τιμή 

W είναι μεγαλύτερη από το S πχ. $5,000 ή σε διαφορετική περίπτωση που θα είναι 

μικρότερη δεν πρόκειται να γίνει καμία πληρωμή $0, τότε συμβολίζεται με   . 
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 Καθορισμός της τιμής  που αναμένεται να πληρώσει ο αγοραστής του δικαιώματος 

στον πωλητή του συμβολαίου η οποία ονομάζεται και premium. 

 Καθορισμός της χρονικής στιγμής που θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί ένας εκκαθαριστής και ένας 

εναλλακτικός σταθμός μέτρησης για να καλυφθεί η περίπτωση που δεν 

πραγματοποιηθεί η μέτρηση από τον πρώτο σταθμό.
24

  

 

 

5.7.1 Παραδείγματα Π.Μ.Δ. 

 

 

Η μορφή ενός Π.Μ.Δ. μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του συμβολαίου που 

θα συναφθεί ωστόσο δύο ενδεικτικές μορφές μπορεί να είναι οι εξής: 

                              Heating Degree Days Forward           Cooling Degree Days Option 

Current time                 March 1, 2013                                       April 1, 2013 

Location                      Weather station A                               Weather station B 

Long Position                    Bank X                                                Ski resort Y      

Short Position              Energy Supply F                                            Bank E 

Accumulation                 April, 2014                                         August, 2014 
    Period 
 

Tick Size                     $6.000 per HDD                                        $9.000 per CDD 

Settlement Level              900 HDDs 

Strike Level                                                                                          750 CDDs 

Actual Level                    600 HDDs                                                    550 CDDs 

Payoffs at Maturity (600–900) 6.000 = - $1.800.000     (750–550)9.000=$1.800.000 
(Long Position) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ο ΣΚΟΠΟΣ, ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ Π.Μ.Δ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ. 

 

 

6.1 Σκοποί  χρήσης των Π.Μ.Δ. 

 

 

Προκειμένου να αντιληφθούμε το μέγεθος της επιρροής των καιρικών φαινομένων 

στην γενικότερη οικονομική δραστηριότητα, περίπου 20% της Αμερικανικής 

οικονομίας επηρεάζεται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες. Το 1998, καταθέτοντας 

στο Κογκρέσο, ο πρώην υπουργός Εμπορίου William Daley δήλωσε ότι, “Ο καιρός 

δεν είναι μόνο ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, είναι ένας σημαντικός οικονομικός 

παράγοντας. Τουλάχιστον $ 1 τρισεκατομμύριο της οικονομίας μας είναι ευαίσθητα 

στις καιρικές συνθήκες”.
25

  

Το κίνητρο της αντιστάθμισης των κινδύνων που σχετίζονται με τις διακυμάνσεις 

των καιρικών φαινομένων, είναι ο κύριος λόγος χρήσης αυτής της κατηγορίας 

παραγώγων. Πέρα από τις επιχειρήσεις και όσους επιθυμούν την αντισταθμιστική 

χρήση των Π.Μ.Δ., υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά παραγώγων 

καιρού. Οι σημαντικότεροι λόγοι που συμμετέχουν τα υπόλοιπα άτομα πέραν όσων 

αναζητούν την αντισταθμιστική χρήση ποικίλουν και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ως εξής: 

 διαχειριση χαρτοφυλακίου.  

 κερδοσκοπία.  

 εξισσοροπητική κερδοσκοπία. 
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6.2 Συμμετέχοντες στις αγορές Π.Μ.Δ. 

 

 

Οι κυριότεροι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση αυτής της κατηγορίας παραγώγων, 

μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτούς που είναι εκτεθειμένοι 

στις μεταβολές του καιρού άμεσα και επιζητούν την αντιστάθμιση και σε αυτούς που 

δεν είναι άμεσα  εκτεθειμένοι στις μεταβολές του καιρού και επιζητούν την 

κερδοσκοπία, εξισορροπητική κερδοσκοπία, καλύτερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου 

τους ή αντιστάθμιση με την έννοια όμως της ανάληψης πολύ υψηλού κινδύνου λόγω 

κάποιων κερδοσκοπικών θέσεων κλπ. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν : 

 Μεσίτες ενέργειας. 

 Ασφαλιστικές εταιρείες.  

 Χρηματοοικονομικά ιδρύματα. 

 Χρηματομεσίτες παραγώγων που διαπραγματεύονται στις εξωχρηματιστηριακές 

αγορές. 

 Χρηματομεσίτες που διαπραγματεύονται ασφάλειες. 

 Αμοιβαία κεφάλαια. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει ένα μεγάλο εύρος εταιρειών, οι οποίες ανήκουν σε 

διάφορες βιομηχανίες, όπως είναι: 

 Εταιρείες που σχετίζονται με τον ενεργειακό κλάδο όπως ηλεκτρισμού, εγχώριας 

διανομής φυσικού αερίου, εταιρείες διανομής προπανίου και πετρελαίου 

θέρμανσης. 

 Γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. 

 Κατασκευαστικές εταιρείες. 

 Εταιρείες εκμετάλλευσης υπεράκτιων εξεδρών παραγωγής. 

 Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ποτών και τροφίμων. 
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 Εταιρείες παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών και νοσοκομειακής περίθαλψης. 

 Εταιρείες λιανικού εμπορίου. 

 Μεταφορικές εταιρείες καθώς και ένα μεγάλο εύρος μεταποιητικών βιομηχανιών. 

 

 

6.3 Σε ποιες αγορές και με ποιο τρόπο συναλλάσσονται οι 

συμμετέχοντες στις αγορές Π.Μ.Δ.  

 

 

Με βάση την διάκριση που μόλις πραγματοποιήσαμε μπορούμε να πούμε ότι οι 

συμμετέχοντες στις αγορές Π.Μ.Δ . μπορούν να συναλλάσσονται είτε στην 

πρωτογενή είτε στη δευτερογενή αγορά. Ωστόσο δεν έχουν όλοι οι συμμετέχοντες 

πρόσβαση και στις δύο αυτές αγορές. Στη συνέχεια θα δείξουμε τις αγορές σε 

συνδυασμό με τους συναλλασσόμενους που συμμετέχουν σε αυτές. 

 

 

6.3.1 Η πρωτογενής – κύρια αγορά Π.Μ.Δ. 

 

 

Στην πρωτογενή – κύρια αγορά Π.Μ.Δ., η οποία συνήθως είναι μία 

εξωχρηματιστηριακή αγορά, έρχονται σε επαφή οι συμμετέχοντες στην πρώτη 

κατηγορία με τους συμμετέχοντες στην δεύτερη κατηγορία. Οι συμμετέχοντες της 

δεύτερης κατηγορίας επιθυμώντας να αντισταθμίσουν τους κινδύνους οι οποίοι 

σχετίζονται με την ευαισθησία τους στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών, 

οδηγούνται στην αγορά των Π.Μ.Δ., όπου θα αρχίσουν να συνδιαλλάσσονται με τους 

συμμετέχοντες στην πρώτη κατηγορία, οι οποίοι είναι διατιθέμενοι να αναλάβουν 

τους κινδύνους που επιθυμεί να μεταθέσει η δεύτερη κατηγορία, με σκοπό την 

πραγματοποίηση κέρδους.  
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6.3.2. Η δευτερογενής αγορά Π.Μ.Δ. 

 

 

Στην δευτερογενή αγορά, έρχονται σε επαφή συμμετέχοντες στην πρώτη κατηγορία 

μεταξύ τους. Οι συμμετέχοντες στην πρώτη κατηγορία διαπραγματεύονται 

προκειμένου να ανταλλάξουν συμβόλαια μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει διότι είναι 

δυνατόν μέσω του ανοίγματος κάποιας θέσης να έχει αναληφθεί μεγαλύτερος 

κίνδυνος από ότι ήταν αρχικά επιθυμητός. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, καθίσταται 

δυνατόν να επιχειρηθεί να αντισταθμιστεί ένα μέρος αυτού του κινδύνου. Πέρα από 

την μετάθεση ενός μέρους από το σύνολο του κινδύνου που έχει αναληφθεί, είναι 

δυνατόν να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο απλά και μόνο στη βάση πεποιθήσεων για 

την δυνατότητα επίτευξης ακόμη μεγαλύτερων κερδών. 

 

 

6.4 Κατηγοριοποίηση των Π.Μ.Δ. με βάση την μετεωρολογική 

συνθήκη. 

 

 

Στην προηγούμενη παράγραφο μπορέσαμε να παρουσιάσουμε τις κατηγορίες των 

εταιρειών οι οποίες ανήκουν σε διάφορα είδη βιομηχανιών και είτε άμεσα είτε 

έμμεσα επηρεάζονται από τις μεταβολές στις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο δεν κάναμε 

καμία αναφορά στα είδη των καιρικών συνθηκών στις οποίες είναι εκτεθειμένες. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κατηγοριοποίηση των Π.Μ.Δ. που ακολουθεί, στηρίζεται 

στις καιρικές συνθήκες οι οποίες αποτελούν τον υποκείμενο δείκτη του κάθε 

συμβολαίου Π.Μ.Δ. Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε τις τέσσερις κυριότερες 

κατηγορίες Π.Μ.Δ. αναφερόμενοι περισσότερο στο είδος της καιρικής συνθήκης που 

αποτελεί τον υποκείμενο δείκτη τους. 
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6.4.1 Παράγωγα Θερμοκρασίας. 

 

  

Η σημαντική μεταβλητή είναι η θερμοκρασία. Συνήθως οι μετρήσεις γίνονται με 

σημείο αναφοράς τις βαθμοημέρες θέρμανσης (heating degree days) ή τις 

βαθμοημέρες ψύξης (cooling degree days). Οι βαθμοημέρες θέρμανσης ή ψύξης 

μετρώνται ως αποκλίσεις της μέσης θερμοκρασίας μίας ημέρας (σε 24ωρη βάση) από 

τους 65
ο
F ή 18

ο
C. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, από την μεγαλύτερη θερμοκρασία μιας 

ημέρας αφαιρείται η μικρότερη και στην συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος του 

υπολοίπου. Αν αυτό το ποσό είναι μικρότερο από 65
ο
F ή 18

ο
C τότε μιλάμε για 

βαθμοημέρες θέρμανσης, ενώ αν το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από 65
ο
F ή 18

ο
C τότε 

μιλάμε για βαθμοημέρες ψύξης. Οι σχέσεις που τις περιγράφουν δίνονται ως εξής: 

                              
           

 
   

 

                    
           

 
      

 

 

6.4.2 Παράγωγα Βροχόπτωσης.  

 

 

Η σημαντική μεταβλητή είναι η βροχόπτωση. Οι μετρήσεις γίνονται με σημείο 

αναφοράς το ύψος της βροχόπτωσης. Η παγκόσμια μέση ετήσια βροχόπτωση πάνω 

από τη στεριά είναι 715 χιλιοστά ή 28.1 ίντσες, ενώ σε ολόκληρη τη Γη είναι 990 

χιλιοστά ή 39 ίντσες. Η μέτρηση γίνεται με ένα εργαλείο που ονομάζεται 

βροχόμετρο. 
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6.4.3 Παράγωγα Χιονόπτωσης.  

 

 

Η σημαντική μεταβλητή είναι η χιονόπτωση. Η χιονόπτωση δεν πραγματοποιείται σε 

όλες τις γεωγραφικές εκτάσεις και σε αυτές που παρατηρείται δεν πραγματοποιείται 

με τέτοια ένταση, ώστε ο υπολογισμός ενός μέσου όρου για ολόκληρη τη Γη, να είναι 

εφικτός. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με σημείο αναφοράς το ύψος της 

χιονόπτωσης. Στο C.M.E για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που αφορούν 

τόσο την χιονόπτωση όσο και την βροχόπτωση, το μέγεθος των συμβολαίων είναι 

500$ για τον αντίστοιχο δείκτη. Τόσο η χιονόπτωση όσο και η βροχόπτωση 

μετρώνται σε ίντσες και ο αντίστοιχος δείκτης είναι η συνολική χιονόπτωση – 

βροχόπτωση σε μία περίοδο. Το tick size είναι 0.1 ίντσες.  

 

 

6.4.4 Παράγωγα Ανέμου. 

 

 

Η σημαντική μεταβλητή είναι η ταχύτητα του ανέμου. Οι ταχύτητες του ανέμου 

ποικίλουν μεταξύ των διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών έτσι δεν είναι δυνατός ο 

υπολογισμός ενός μέσου όρου για ολόκληρη τη Γη. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται 

με βάση την ταχύτητα του ανέμου, η οποία μπορεί να ποικίλει από < 1 knots ή 1.852 

km/hour εώς > 120 knots ή 222.24 km/hour. 

 

 

6.4.5  Κρίσιμα σημεία 

 

 

Πριν προχωρήσουμε, κρίνεται σκόπιμο να παραθέσουμε ορισμένες επισημάνσεις 

σχετικά με τα Π.Μ.Δ. Αυτές έχουν ως εξής: 
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 Τα παράγωγα που αναφέρονται στην χιονόπτωση και στην βροχόπτωση συχνά 

αντιμετωπίζονται ως μία κατηγορία με την έννοια της κατακρήμνισης – πτώσης 

(χιονιού ή βροχής).  

 Η θερμοκρασία και ο άνεμος είναι καθημερινά παρατηρούμενα μεγέθη ενώ η 

χιονόπτωση ή η βροχή είναι φαινόμενα τα οποία έχουν δύο δυνατά ενδεχόμενα, είτε 

να πραγματοποιηθεί είτε να μη πραγματοποιηθεί η χιονόπτωση / βροχή.  

 Το γεγονός που προαναφέραμε είναι πολύ σημαντικό στην προσπάθεια πρόβλεψης 

του καιρικού φαινομένου της κατακρήμνισης διότι πρέπει να προβλεφθεί πρώτα αν 

θα πραγματοποιηθεί η βροχόπτωση ή η χιονόπτωση και κατόπιν ποια θα είναι η 

ένταση του φαινομένου. 

 Οι παγκόσμιοι μέσοι όροι των καιρικών φαινομένων (όπου παρατηρούνται) δε 

σημαίνει ότι είναι και αυτοί που θα χρησιμοποιηθούν στα συμβόλαια, καθώς 

ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. 

 Πέρα από τον τοπικό μέσο όρο λαμβάνονται υπόψιν και άλλοι παράγοντες, όπως το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, ή αύξηση του μέσου όρου της βροχόπτωσης, η 

επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στις κλιματικές αλλαγές, οι μετεωρολογικές 

προβλέψεις κ.α. 

 Άλλα λιγότερα χρησιμοποιούμενα μέσα, ως υποκείμενες μεταβλητές, είναι οι ώρες 

ηλιοφάνειας (δηλαδή οι ώρες που υπάρχει ηλιοφάνεια σε μία ημέρα), οι 

βαθμοημέρες ενέργειας (πρόκειται για ένα εναλλακτικό μέσο υπολογισμού 

μεταβλητών που αναφέρονται στην θερμοκρασία) και οι βαθμοημέρες ανάπτυξης 

(πρόκειται για τον χρόνο που απαιτείται για να μεγαλώσει ένα φυτό σε μία ημέρα). 
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Στον πίνακα (4) που ακολουθεί θα δείξουμε την σχέση μεταξύ είδους βιομηχανίας, 

μεταβλητών καιρικών φαινομένων και του είδους της έκθεσης των βιομηχανιών στις 

μεταβολές των καιρικών φαινομένων. 

 

Πίνακας (4): 

Βιομηχανία Μεταβλητές καιρικών 

φαινομένων. 

Είδος της έκθεσης στις μεταβολές 

των καιρικών φαινομένων. 

Ενέργειας Βροχόπτωση, Χιονόπτωση, 

Άνεμος, Ηλιακή ακτινοβολία 

Μειωμένη ή εξέχουσα ζήτηση 

Μειωμένη ή εξέχουσα προσφορά 

Γεωργίας Βροχόπτωση, Θερμοκρασία Απόδοση καλλιεργειών, χειρισμός, 

αποθήκευση, παράσιτα 

Κατασκευαστικού κλάδου 

(Στη στεριά - On shore) 

Άνεμος, Θερμοκρασία Υπερβάσεις στον προϋπολογισμό, 

Διατάραξη προγραμματισμού 

Κατασκευαστικού κλάδου 

(Παράκτια - Off shore) 

Κύμα, Άνεμος  Υπερβάσεις στον προϋπολογισμό, 

Διατάραξη προγραμματισμού 

Αθλητισμού και 

Ψυχαγωγίας 

Βροχόπτωση, Χιονόπτωση Ακυρώσεις,  

Διατάραξη προγραμματισμού 

Λιανικού εμπορίου Βροχόπτωση, Χιονόπτωση, 

Θερμοκρασία 

Μειωμένη ζήτηση προϊόντος 

Μεταφορών Βροχόπτωση, Χιονόπτωση, 

Θερμοκρασία 

Υπερβάσεις στον προϋπολογισμό 

Καθυστερήσεις 

Ταξιδιών και τουρισμού Βροχόπτωση, Χιονόπτωση, 

Θερμοκρασία 

Ακυρώσεις,  

Διατάραξη προγραμματισμού 

Κυβερνητικές Βροχόπτωση, Χιονόπτωση, 

Θερμοκρασία 

Υπερβάσεις στον προϋπολογισμό 
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ΤΜΗΜΑ 2
Ο

 

TΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΕΜΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
 

Ο ΑΝΕΜΟΣ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ 

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ 

 

 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας στον άνεμο και στις 

τρεις δυνάμεις που τον δημιουργούν, παραθέτοντας ορισμένα σημεία που χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής και αφορούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια θα 

αναδείξουμε τις επιχειρήσεις ως άμεσα ενδιαφερόμενες στις μεταβολές του ανέμου 

και θα αναφερθούμε στις σημαντικότερες κατηγορίες επιχειρήσεων των οποίων τα 

κέρδη επηρεάζονται από αυτές τις μεταβολές. Κλείνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο 

θα αναφερθούμε στα τρία κύρια χαρακτηριστικά του ανέμου τα οποία μεταβάλλουν 

τα κέρδη των επιχειρήσεων που μόλις προαναφέραμε. 

 

 

7.1  Τι είναι ο άνεμος και πως δημιουργείται. 

 

Δίνοντας ένα πολύ γενικό ορισμό, άνεμος είναι οποιαδήποτε κίνηση του αέρα. 

Συνήθως αυτό που μας ενδιαφέρει όταν μιλάμε για τον άνεμο είναι η «οριζόντια» 

κίνηση του αέρα. Η κατακόρυφη συνιστώσα του ανέμου, έχει συνήθως πολύ μικρά 

αποτελέσματα (εκτός από την περίπτωση της καταιγίδας) σε σχέση με την οριζόντια 

συνιστώσα του ανέμου, ωστόσο είναι πολύ σημαντική για την πρόβλεψη του καιρού 

καθημερινά. Η κίνηση του ανέμου και η φορά που πραγματοποιείται είναι 

αποτέλεσμα τριών δυνάμεων οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 Η κλίση πίεσης. 

 Η κίνηση της γης. 

 Η τριβή. 
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7.1.1 Η κλίση πίεσης.  

 

 

Πρόκειται για εκείνη την δύναμη η οποία τείνει να εξισώσει τις διαφορές πιέσεως 

μεταξύ των περιοχών. Αυτή η δύναμη ωθεί τον αέρα να κινηθεί από τις περιοχές 

υψηλών πιέσεων (υψηλά βαρομετρικά) προς τις περιοχές χαμηλών πιέσεων (χαμηλά 

βαρομετρικά). Έτσι αν η μόνη δύναμη που υπήρχε ήταν η κλίση πίεσης ο αέρας θα 

ωθούνταν από τις περιοχές υψηλής πίεσης προς τις περιοχές χαμηλής πίεσης. 

 

 

7.1.2 Η κίνηση της Γης. 

 

 

 Πρόκειται για την επίδραση ενός φαινομένου με την ονομασία Coriolis effect,  το 

οποίο επηρεάζει την κατεύθυνση της ροής του ανέμου. Το όνομά του οφείλεται στον 

Γάλλο επιστήμονα Gustav-Gaspard Coriolis, ο οποίος το περιέγραψε το 1835. Είναι η 

δύναμη, η οποία λόγω της περιστροφής της Γης (γύρω από τον εαυτό της), ωθεί τα 

αντικείμενα στο βόρειο ημισφαίριο να στρέφονται προς τα δεξιά και τα αντικείμενα 

στο νότιο να στρέφονται προς τα αριστερά. 

 

 

7.1.3 Η τριβή.  

 

 

Η επιφάνεια της Γης περιέχει εκτός από τους ωκεανούς και τις θάλασσες, σκληρές 

επιφάνειες όπως είναι τα βουνά και η στεριά γενικότερα. Η ύπαρξη σκληρών 

επιφανειών επιβραδύνει την δύναμη του ανέμου και ωθεί τους ανέμους να 

αποκλίνουν από τα υψηλά βαρομετρικά και να συγκλίνουν στα χαμηλά 

βαρομετρικά.
26 
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7.1.4 Σημεία που χρήζουν προσοχής. 

 

 

Πέρα από τις τρεις κύριες δυνάμεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για την δημιουργία και 

την φορά του ανέμου θα πρέπει να εφιστούμε την προσοχή μας, στα παρακάτω 

σημεία, τα οποία χρήζουν μεγάλη προσοχή. 

 Η ταχύτητα του ανέμου συνδέεται άμεσα με την κλίση πίεσης. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η κλίση πίεσης τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα του ανέμου. 

 Η κατεύθυνση του ανέμου στις περιοχές όπου παρατηρούνται υψηλά βαρομετρικά 

έχει την φορά των δεικτών του ρολογιού ενώ στις περιοχές όπου παρατηρούνται 

χαμηλά βαρομετρικά έχει κατεύθυνση αντίθετη από την φορά του ρολογιού. 

 Η κατεύθυνση του ανέμου στις περιοχές με υψηλά βαρομετρικά έχει την τάση να 

απομακρύνεται από το κέντρο, ενώ στις περιοχές με χαμηλά βαρομετρικά έχει την 

τάση να κατευθύνεται προς το κέντρο. 

 Η κατεύθυνση του ανέμου είναι από τις περιοχές με υψηλά προς τις περιοχές με 

χαμηλά βαρομετρικά. 

 Ο αέρας (που συγκεντρώνεται) δεν μπορεί να αποθηκευτεί στις περιοχές με χαμηλά 

βαρομετρικά και αναγκάζεται να κατευθυνθεί προς τα πάνω. Αποτέλεσμα είναι όσο 

ανεβαίνει να ψύχεται. Όταν ο αέρας ψύχεται μπορεί να διακρατήσει λιγότερους 

υδρατμούς και έτσι σχηματίζονται σύννεφα και πραγματοποιούνται βροχοπτώσεις. 

Γι’ αυτόν τον λόγο στις περιοχές με χαμηλά βαρομετρικά συχνά παρατηρούνται 

κακές καιρικές συνθήκες.  

 Καθώς ο αέρας διασπείρεται μακριά από τα υψηλά βαρομετρικά δεν γίνεται να 

υπάρξει κενό. Έτσι αέρας από τα υψηλότερα στρώματα είναι αυτός που θα τον 

αντικαταστήσει. Καθώς ο αέρας από τα υψηλότερα στρώματα κατευθύνεται στα 

χαμηλότερα στρώματα, θερμαίνεται και μπορεί να διακρατεί περισσότερους 

υδρατμούς με αποτέλεσμα τα σύννεφα να διαλύονται. Γι’ αυτόν τον λόγο περιοχές με 

υψηλά βαρομετρικά χαρακτηρίζονται από καλές καιρικές συνθήκες γενικά. 

 Άλλοι σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την δημιουργία των ανέμων 

είναι οι διαφορές στην απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας μεταξύ των διαφορετικών 

κλιματικών ζωνών, το φαινόμενο της αστικοποίησης και οι μακροχρόνιες 

κλιματολογικές αλλαγές του περιβάλλοντος. 
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 Μία επιχείρηση η οποία αναμένει είτε να εκμεταλλευτεί τον άνεμο 

(επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ανεμογεννήτριες) είτε αναμένει ότι 

θα επηρεαστεί από τον άνεμο (κατασκευαστικές εταιρείες), θα πρέπει, κατά τη 

σύνταξη του επιχειρηματικού πλάνου δράσης και πριν την ανάληψη της επένδυσης, 

να λάβει υπόψιν της μεταξύ όλων των άλλων παραγόντων όπως, στρατηγικές 

αποφάσεις, αποφάσεις μάρκετινγκ, κοστολόγηση κ.α. και τους παράγοντες που 

προαναφέραμε. Παράγοντες όπως η ύπαρξη ισχυρών ανέμων, η κατεύθυνση του 

ανέμου και η ταχύτητα του ανέμου, οι οποίοι θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα στη 

συνέχεια, μπορεί να αποδειχθούν ως οι σημαντικότεροι για την επιτυχία του 

επενδυτικού εγχειρήματος ή όχι. 

 

 

7.2. Άμεσα ενδιαφερόμενοι στις μεταβολές του ανέμου.  

 

 

Ο άνεμος επηρεάζει το σύνολο της ανθρωπότητας. Η επίδραση του ανέμου γενικά 

στην ανθρωπότητα μπορεί να έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Γενικά μπορούμε να 

πούμε ότι ο άνθρωπος επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις του ανέμου όταν 

πραγματοποιούνται σχετικά μεγάλες μεταβολές. Αυτό που ενδιαφέρει συνήθως τον 

μέσο άνθρωπο είναι αν θα έχει ισχυρούς ανέμους κάποιες ημέρες του χρόνου ώστε να 

αναβάλει κάποια ταξίδια, να πραγματοποιήσει διακοπές που σχετίζονται με αθλήματα 

όπου η ύπαρξη του ανέμου είναι απαραίτητη (windsurfing). Σε ακραίες περιπτώσεις 

το κύριο ενδιαφέρον του εστιάζεται στην προστασία της ζωής και της περιουσίας του.  

Αφήνοντας την περίπτωση του μέσου ανθρώπου, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες 

επιχειρήσεων των οποίων τα κέρδη σχετίζονται άμεσα με τις μεταβολές του ανέμου. 

Οι επιχειρήσεις αυτές ενδιαφέρονται άμεσα, ακόμη και για μικρές μεταβολές των 

καιρικών συνθηκών που σχετίζονται με τον άνεμο. Τα αποτελέσματα – κέρδη, των 

επιχειρήσεων οι οποίες είναι «οικονομικά ευαίσθητες» στις μεταβολές του ανέμου 

δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις, λοιπόν οι οποίες 

επιθυμούν την ύπαρξη ασθενών ανέμων, διότι σε περιόδους ισχυρών ανέμων τα 

κέρδη τους μειώνονται και το αντίθετο.  

Επιχειρήσεις όπως ασφαλιστικές εταιρείες, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, 

εταιρείες μεταφορών (ακτοπλοϊκές ή αεροπορικές) και κατασκευαστικές επιχειρήσεις 
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επιθυμούν την απουσία ή την ύπαρξη ασθενών ανέμων, προκειμένου να είναι σε θέση 

να πραγματοποιούν απρόσκοπτα τις λειτουργίες τους. Στον αντίποδα επιχειρήσεις 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως παροχής ηλεκτρισμού με ανεμογεννήτριες 

καθώς και επιχειρήσεις αναψυχής όπως η ιστιοπλοΐα και το windsurfing, έχουν ως 

απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ισχυρών ανέμων για τη λειτουργία τους. 

 

 

7.3 Τα κύρια χαρακτηριστικά του ανέμου. 

 

 

Πριν κλείσουμε το παρόν κεφάλαιο θα πρέπει να επισημάνουμε τα κύρια 

χαρακτηριστικά του ανέμου, τα οποία απασχολούν τις επιχειρήσεις και εξαιτίας τους, 

τα κέρδη δύναται να παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, κυρίως από τέτοιες επιχειρήσεις, είναι τρία 

και πρόκειται για: 

 Την ταχύτητα του ανέμου. 

 Την κατεύθυνση του ανέμου. 

 Την διάρκεια του ανέμου. 

 

 

7.3.1 Η ταχύτητα του ανέμου. 

 

 

Η ταχύτητα του ανέμου μπορεί να μετρηθεί με το ανεμόμετρο ή να κατηγοριοποιηθεί 

με βάση την κλίμακα Beaufort η οποία αντιστοιχεί ταχύτητες του ανέμου με τις 

επιπτώσεις της σε παρατηρούμενα φυσικά φαινόμενα. Η κλίμακα Fujita αναφέρεται 

κυρίως σε καταστροφικές συνέπειες του ανέμου. Το συνηθέστερο μέτρο της 

ταχύτητας του ανέμου είναι το 1 Knot. Πρόκειται για μία μονάδα μέτρησης της 

ταχύτητας ισοδύναμης με ένα ναυτικό μίλι ανά ώρα, 1.852km/h ή 0.514m/s.  



 
77 

 

Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει η ταχύτητα του ανέμου μία επιχείρηση, δεν 

είναι δύσκολο να τον αντιληφθεί κανείς. Όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι μεγάλη 

τότε αυτό σημαίνει μεγαλύτερα κέρδη για επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας (κυρίως 

ηλεκτρισμού) μέσω ανεμογεννητριών λόγω ταχύτερης περιστροφής των πτερυγίου 

της γεννήτριας που ωθούνται από τον άνεμο γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη 

μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ωστόσο δεν μπορεί να ισχυριστεί 

κάποιος, πως συμβαίνει το ίδιο και για τις επιχειρήσεις στον τομέα των μεταφορών, 

τις ασφαλιστικές και γεωργικές επιχειρήσεις, για τις οποίες ισχυροί άνεμοι μπορεί να 

οδηγήσουν στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους.  

 

 

7.3.2 Η κατεύθυνση του ανέμου. 

 

 

Η κατεύθυνση του ανέμου συνήθως εκφράζεται ως προς την κατεύθυνση από την 

οποία προέρχεται. Ειδικά πτερύγια χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν την 

κατεύθυνση του ανέμου. Στους αερολιμένες, ανεμοδείκτες χρησιμοποιούνται για να 

προσδιορίσουν την κατεύθυνση του ανέμου αλλά και για να προσδιορίσουν την 

έντασή του, ανάλογα με την κλίση του δείκτη.  

 Η κατεύθυνση του ανέμου είναι πολύ σημαντική. Ως παράδειγμα μπορούμε 

να αναφέρουμε μία επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 

ανεμογεννητριών η οποία εγκαθιστά της ανεμογεννήτριες σε μία περιοχή η οποία 

χαρακτηρίζεται από ισχυρούς ανέμους. Αν η κατεύθυνση που θα έχουν τα πτερύγια 

δεν είναι τέτοια ώστε να μπορεί να διοχετευθεί ο αέρας σε αυτά κατάλληλα, τότε δεν 

θα εκμεταλλευτούν πλήρως το πλεονέκτημα που τους παρέχει η εγκατάσταση σε 

αυτή την περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές περιοχές όπου υπάρχουν άνεμοι οι 

οποίοι είναι μεν ισχυροί, αλλά πνέουν σε διάφορες κατευθύνσεις, οι επιχειρήσεις, 

προκειμένου να εκμεταλλευτούν όσο καλύτερα γίνεται τον άνεμο, τοποθετούν 

πτερύγια τα οποία μπορούν να περιστρέφονται ώστε να συλλάβουν με τον καλύτερο 

τρόπο την κατεύθυνση του ανέμου.   
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7.3.3 Η διάρκεια του ανέμου. 

 

 

Εξίσου σημαντική ιδιότητα είναι και η διάρκεια του ανέμου. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν περιοχές στις οποίες πνέουν ισχυροί άνεμοι όμως για πολύ 

μικρά χρονικά διαστήματα (συνήθως λεπτά). Οι περιοχές αυτές δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως κατάλληλες για την εγκατάσταση επιχειρήσεων που σχετίζονται 

με την παραγωγή ενέργειας, διότι ο αέρας που θα συλλαμβάνεται από τα πτερύγια της 

ανεμογεννήτριας λόγω του πολύ μικρού χρονικού διαστήματος δεν θα είναι σε θέση 

να δημιουργήσει ικανή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάλογα σκεπτόμενοι 

μπορούμε να πούμε ότι κανένα άτομο, το οποίο ενδιαφέρεται να κάνει διακοπές οι 

σχετίζονται άμεσα με την ενασχόλησή του με το windsurfing, δε θα επιθυμούσε να 

παραμείνει για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες προκειμένου να ασχοληθεί με το 

αγαπημένο του άθλημα μόνο για λίγα λεπτά. Είναι εύλογο ότι θα προτιμήσει κάποιο 

μέρος, όπου ο άνεμος έχει και την απαιτούμενη έντασή αλλά και την επιθυμητή 

διάρκεια. 

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από το σύνολο 

των επιχειρήσεων που προαναφέρθηκαν και για τις οποίες ο άνεμος αποτελεί μείζον 

θέμα της λειτουργίας τους, οι επιχειρήσεις παροχής ενέργειας και ιδιαίτερα 

ηλεκτρισμού μέσω αιολικής ενέργειας, αποτελούν τους σημαντικότερους 

συμμετέχοντες στην αγορά Π.Μ.Δ. με υποκείμενο δείκτη την μέση ημερήσια 

ταχύτητα του ανέμου. Στη συνέχεια όταν θα αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις οι οποίες 

ενδιαφέρονται ή χρησιμοποιούν Π.Μ.Δ. με υποκείμενο δείκτη τον άνεμο, θα 

αναφερόμαστε σε μία επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 

ανεμογεννητριών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΑΝΕΜΟΥ. 

 

 

Κλείνοντας το πρώτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στις επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας, μέσω της χρήσης ανεμογεννητριών, ως τους κύριους συμμετέχοντες στην 

αγορά Π.Μ.Δ. με υποκείμενη μεταβλητή την μέση ημερήσια ταχύτητα του ανέμου. Η 

συμμετοχή των επιχειρήσεων σε μία τέτοια αγορά μπορεί να έχει διάφορες μορφές. 

Εμείς όταν αναφερόμαστε στη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε Π.Μ.Δ. με 

υποκείμενη μεταβλητή την ταχύτητα του ανέμου, θα εννοούμε ότι επιθυμία αυτών 

των επιχειρήσεων είναι να πραγματοποιήσουν αντισταθμιστική χρήση αυτών των 

παραγώγων.  

Οι επιχειρήσεις επιθυμούν λοιπόν, να αντισταθμίσουν τις αρνητικές συνέπειες 

των διακυμάνσεων στα τρία χαρακτηριστικά που προαναφέραμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, τα οποία είναι η ταχύτητα, η κατεύθυνση και η διάρκεια του ανέμου. Η 

χρήση των παραγώγων ως μέσα αντιστάθμισης στη συνέχεια, θα θεωρούμε ότι 

πραγματοποιείται αποκλειστικά για την αντιστάθμιση της μεταβλητότητας, στους 

ημερήσιους μέσους όρους ταχύτητας του ανέμου, τους οποίους για ευκολία από εδώ 

και στο εξής θα τους ονομάζουμε Η.Μ.Ο.Τ.Α . Η αντιστάθμιση των κινδύνων λόγω 

της μεταβλητότητας της κατεύθυνσης του ανέμου ή της μεταβαλλόμενης διάρκειάς 

του, θα θεωρήσουμε ότι πραγματοποιείται με άλλους τρόπους, όπως η εγκατάσταση 

περιστρεφόμενων πτερυγίων ή η διαφορετική γεωγραφική επιλογή του τόπου 

εγκατάστασης προκειμένου να αποφευχθούν τα αρνητικά αποτελέσματα που 

οφείλονται σε ανέμους μικρής διάρκειας. 

Έχοντας κατά νου όσα προαναφέρθηκαν, το θέμα που πρόκειται να μας 

απασχολήσει στα επόμενα κεφάλαια είναι η μέση ημερήσια ταχύτητα του ανέμου. 
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Πριν περάσουμε στα ουσιαστικότερα θέματα της τιμολόγησης των παραγώγων 

ανέμου θα πρέπει να αναφερθούμε στο θέμα της πρόβλεψης. 

 

 

8.1 Η πρόβλεψη.  

 

 

Η πρόβλεψη είναι μία δήλωση σχετικά με καταστάσεις οι οποίες αναμένεται να 

συμβούν συχνά στο μέλλον, η οποία βασίζεται συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, στην 

εμπειρία ή στην γνώση. Το φυσικότερο όλων είναι να υποθέτει κανείς, ότι σε γενικές 

γραμμές ο άνθρωπος επιθυμεί να γνωρίζει το μέλλον του, υπό την έννοια ότι επιθυμεί 

να γνωρίζει εκ των προτέρων συγκεκριμένες πτυχές της ζωής του. Ως τέτοιες πτυχές 

της ζωής του ανθρώπου μπορούμε να θεωρήσουμε την πρόβλεψη της υγείας του, την 

πρόβλεψη της εισόδου ενός νέου μέλους στην οικογένειά του, την πρόβλεψη σχετικά 

με την επαγγελματική του αποκατάσταση, το εισόδημα που αναμένεται να έχει τον 

επόμενο χρόνο ή τα επόμενα χρόνια όπως επίσης και τα έξοδα στα ίδια χρονικά 

διαστήματα. Είναι εύλογο λοιπόν, να θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος επιθυμεί την 

επιτυχία των προβλέψεών του ειδικά όταν η αποτυχία συνεπάγεται την δημιουργία 

δυσάρεστων καταστάσεων. 

Επανερχόμενοι στις επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να επιτύχουν 

τον στόχο της μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης, ζωτικής σημασίας κρίνεται 

η επίτευξη της κερδοφορίας – αποδοτικότητας, παράλληλα με την επίτευξη της 

εφικτότητας – βιωσιμότητας.
27

 Προκειμένου να επιτευχθεί η κερδοφορία – 

αποδοτικότητα και η εφικτότητα – βιωσιμότητα της επιχείρησης, μεγάλη σημασία 

έχει η δημιουργία κερδών όχι λογιστικών κερδών, αλλά εσόδων τα οποία θα 

καλύψουν πέρα από τα έξοδα και τους στόχους των συμμετόχων. Η επιχείρηση 

ενδιαφέρεται λοιπόν για την πρόβλεψη των εσόδων της ή με άλλα λόγια του ετήσιου 

εισοδήματός της.  

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις που αναμένεται να υπεισέρθουν σε μία σύναψη 

συμβολαίου Π.Α. ενδιαφέρονται για δύο ειδών προβλέψεις, η πρώτη αφορά το τμήμα 

της μετεωρολογίας ενώ η δεύτερη αφορά το τμήμα της τιμολόγησης του συμβολαίου. 
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8.2  Η πρόβλεψη των μετεωρολογικών συνθηκών. 

 

 

Όταν ξεκινήσαμε την εκπόνηση αυτής της εργασίας, δεν φανταζόμασταν ότι το 

σημαντικότερο τμήμα σε μία σύναψη ενός Π.Μ.Δ. και κατ’ επέκταση ενός Π.Α. θα 

ήταν, η μετεωρολογική πρόβλεψη. Λέγοντας μετεωρολογική πρόβλεψη δεν εννοούμε 

την πρόβλεψη που προέρχεται από κάποιο μετεωρολογικό σταθμό αλλά εννοούμε την 

πρόβλεψη που αφορά τον συγκεκριμένο υποκείμενο δείκτη του παραγώγου 

συμβολαίου, ο οποίος στην περίπτωσή μας είναι οι Η.Μ.Ο.Τ.Α. Λαμβάνοντας υπόψιν 

ότι οι καλύτερες ανεμογεννήτριες μπορούν να συλλάβουν περίπου το 30% της 

υποτιθέμενης μέγιστης χωρητικότητάς τους ενώ οι ταχύτητες του ανέμου στις οποίες 

λειτουργούν στο μέγιστο είναι περίπου 30-55 μίλια την ώρα τότε είναι πολύ εύκολο 

να αντιληφθεί κανείς γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία η πρόβλεψη της ταχύτητας του 

ανέμου για αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτή η πτυχή της πρόβλεψης είναι πολύ 

σημαντική διότι αφενός θα δώσει το έναυσμα για την εμπλοκή ή μη στην διαδικασία 

σύναψης ενός συμβολαίου Π.Α., ενώ σε ένα δεύτερο στάδιο αφού θα αποφασισθεί η 

σύναψη ενός τέτοιου συμβολαίου, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τιμή του 

συμβολαίου.  

 

 

8.3 Η τιμολόγηση των συμβολαίων. 

 

 

Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόβλεψης των μελλοντικών ταχυτήτων 

του ανέμου, το επόμενο βήμα είναι να αποφασισθεί η σύναψη ενός συμβολαίου Π.Α. 

Η απόφαση αυτή αφορά τις επιχειρήσεις, αφού αυτές αποτελούν τους οικονομικά 

ευάλωτους οργανισμούς, στις διακυμάνσεις της ταχύτητας του ανέμου. Θεωρώντας 

ως δεδομένη και σίγουρη την τιμή που θα προκύψει από την πρόβλεψη, αυτοί που 

δρουν κερδοσκοπικά (χρηματομεσίτες) και αυτοί που δρουν αντισταθμιστικά 

(επιχειρήσεις), πρέπει να προβούν στον καθορισμό της «δίκαιης» τιμής του 

συμβολαίου. Πραγματοποιώντας ο καθένας τις δικές του εκτιμήσεις σχετικά με την 

«δίκαιη» τιμή του συμβολαίου, οι όροι αυτού διαπραγματεύονται μέχρι να επέλθει η 

συμφωνία και να συναφθεί το συμβόλαιο ή να μην επέλθει καθόλου. 
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Πρέπει να αναφερθεί ότι ορισμένες τεχνικές πρόβλεψης της «δίκαιης» τιμής 

του συμβολαίου παραβλέπουν το γεγονός της μετεωρολογικής πρόβλεψης, αφού 

καθορίζουν τα τελικά αποτελέσματά τους χωρίς να κρίνεται αναγκαία η γνώση του 

καιρού. Ένα εξίσου σημαντικό θέμα είναι ότι η πλειοψηφία αυτών των παραγώγων 

διακινείται στις εξωχρηματιστηριακές αγορές κυρίως μετά από την στιγμή που το 

CME έπαυσε να προσφέρει τυποποιημένα συμβόλαια Π.Α. Ειδικότερα, σε έρευνα 

που πραγματοποιήσαμε στα C.M.E., L.I.F.E., EYREX, είδαμε ότι σε κανένα δεν 

προσφέρονται τυποποιημένα συμβόλαια ανέμου (πλην των καταστροφών τα οποία 

είπαμε ότι δεν αποτελούν την περίπτωση που εξετάζουμε), σε αντίθεση με άλλους 

δείκτες που αναφέρονται στην θερμοκρασία, χιονόπτωση, βροχόπτωση. 

Έτσι το γεγονός της τιμολόγησης καθίσταται ακόμη δυσκολότερο διότι τις 

περισσότερες φορές οι συμφωνίες που πραγματοποιούνται δεν ανακοινώνονται αλλά 

και ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τους δικούς κανόνες τιμολόγησης. 

 

 

8.4 Η διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

 

Για την αξιολόγηση των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια θα 

χρησιμοποιήσουμε την οπτική μελέτη διαγραμμάτων και ιστογραμμάτων, 

προκειμένου μέσα από την μελέτη αυτή, να εξάγουμε ορισμένα αρχικά 

συμπεράσματα σε 1
ο
 βαθμό. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν στατιστικοί δείκτες 

προκειμένου τα αρχικά μας συμπεράσματα, να αναλυθούν σε ένα δεύτερο επίπεδο, 

ώστε πέρα από την οπτική μελέτη, να έχουμε ποσοτικές αξιολογήσεις των 

μελετώμενων αποτελεσμάτων. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν υπολογισμούς μέσων 

όρων, μεγίστων και ελαχίστων τιμών, τυπικών αποκλίσεων και κυρίως του δείκτη R
2
.  

Από τους παραπάνω δείκτες αξίζει να πραγματοποίησουμε μία σύντομη 

αναφορά στον δείκτη R
2
 καθώς θα αποτελέσει ουσιαστικά, το κυριότερο κριτήριο 

πάνω στο οποίο θα στηριχθούμε για να κρίνουμε την καταλληλότητα ή μη των 

μεθόδων. Στην στατιστική ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο της καταλληλότητας ή 

μη, μιας γραμμής ή μιας καμπύλης, να αποδώσει ένα σύνολο δεδομένων. Αυτό που 

εννοούμε γραφικά, είναι κατά πόσο η γραμμή ή καμπύλη θα ταιριάζει στη 

διαγραμματική απεικόνιση των δεδομένων. Αριθμητικά μπορούμε να μεταφράσουμε 
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τον δείκτη R
2
, ως την απόκλιση μεταξύ των δεδομένων που προκύπτουν από την 

γραμμή ή την καμπύλη και των πραγματικών δεδομένων.  

Στην ουσία αυτό που επιχειρείται είναι να πραγματοποιηθεί σε μία πρώτη 

φάση η απεικόνιση των πραγματικών δεδομένων και στην συνέχεια να βρεθούν μία ή 

περισσότερες γραμμές ή καμπύλες, οι οποίες μέσω μαθηματικών πράξεων 

(προσθέσεις, αφαιρέσεις κλπ) να μπορούν να προσδιορίσουν όσο γίνεται καλύτερα, 

αυτήν την απεικόνιση των πραγματικών δεδομένων. Τα δεδομένα των γραμμών ή 

καμπυλών αποτελούν τις προβλέψεις, οπότε το R
2 

απεικονίζει την καταλληλότητα 

των προβλέψεων να προσεγγίσουν τα πραγματικά δεδομένα. Είναι λογικό λοιπόν να 

είναι επιθυμητές τιμές του R
2
 όσο γίνεται πιο κοντά στην μονάδα. Μία τιμή του R

2
 

ίση με την μονάδα, σημαίνει τέλεια προσαρμογή των προβλέψεων στα πραγματικά 

δεδομένα, ενώ αντιθέτως μία τιμή του R
2
 ίση με το μηδέν σημαίνει ότι οι προβλέψεις 

δεν μπορούν σε κανένα σημείο να προσεγγίσουν την πραγματικότητα. Η μέθοδος 

υπολογισμού του δείκτη R
2
, θα είναι η μη γραμμική ελαχίστων τετραγώνων (non-

linear least squares), με τη βοήθεια του λογισμικού Matlab. 

Σε ένα τρίτο επίπεδο μετά από τον υπολογισμό του δείκτη R
2
, ειδικά για την 

μέθοδο των αθροισμάτων των ημίτονων, θα παραθέσουμε ένα είδος «ποιοτικής» 

ανάλυσης των αριθμητικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τον υπολογισμό 

των αποκλίσεων μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των προβλέψεών μας. Έτσι 

θα μπορέσουμε να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την καταλληλότητα της 

συγκεκριμένης μεθόδου και θα καταστεί δυνατόν να αναδειχθούν συγκεκριμένες 

πτυχές των αποτελεσμάτων οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να αναδειχθούν μόνο από 

τον υπολογισμό του δείκτη R
2
. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΑΠΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΕΜΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. ΤΟ ΕΙΔΟΣ, Η 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ. 

 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναδείχθηκε η σημασία της πρόβλεψης και ειδικότερα 

της πρόβλεψης των καιρικών συνθηκών στις επιχειρήσεις των οποίων τα 

αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα ακόμη και σε μικρές 

διακυμάνσεις στην ταχύτητα του ανέμου.  

 

 

9.1 Απλές μέθοδοι πρόβλεψης της ταχύτητας του ανέμου. 

 

 

Οι μέθοδοι πρόβλεψης των καιρικών συνθηκών και κατ’ επέκταση της ταχύτητας του 

ανέμου είναι πολλές. Ο λόγος που χρησιμοποιούνται είναι η ανάγκη του ατόμου να 

έχει όσο το δυνατόν καλύτερες εκτιμήσεις των μελλοντικών καιρικών συνθηκών. Οι 

γνωστότερες από αυτές τις μεθόδους είναι: 

 

 Η εμπειρική μέθοδος. 

 Μέθοδοι που βασίζονται σε υπολογισμούς μέσων όρων ιστορικών δεδομένων. 

 Η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης. 

 Στη συνέχεια της διπλωματικής μας στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα 

παρουσιάσουμε την εμπειρική μέθοδο πρόβλεψης και θα αναφερθούμε στα βασικά 

μειονεκτήματά της. (δε λαμβάνει υπόψιν της ιστορικά δεδομένα – μετρήσεις, δε 

μπορεί να μας δώσει ποσοτικές μετρήσεις) εκκινώντας από τα βασικά μειονεκτήματά 
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της, στη συνέχεια και προτού μπούμε στην παρουσίαση των υπολοίπων μεθόδων, θα 

αναφερθούμε στα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να είναι 

κατάλληλη η μελέτη των ιστορικών προβλέψεων. 

 

 

9.2 Η εμπειρική μέθοδος πρόβλεψης του ανέμου. 

 

 

Όταν αναφερόμαστε στην εμπειρική πρόβλεψη του καιρού εννοούμε την πρόβλεψη 

που πραγματοποιείται με βάση ενδείξεις, οι οποίες γίνονται αντιληπτές από τον 

άνθρωπο και ενυπάρχουν στην φύση. Ένας καλός παρατηρητής του καιρού μπορεί να  

προβλέπει τις αλλαγές του καιρού με βάση διάφορα φυσικά φαινόμενα ή την 

συμπεριφορά ζώων και πουλιών. Αυτό το είδος της πρόβλεψης του καιρού είχε 

εξέχουσα σημασία τα παλαιότερα χρόνια όπου δεν ήταν διαδεδομένο το ραδιόφωνο 

και η τηλεόραση. Ο άνθρωπος στηριζόταν στην εμπειρική πρόβλεψη σε εκείνες τις 

εποχές, προκειμένου να καθορίσει συγκεκριμένες πτυχές της ζωής του οι οποίες 

βρισκόταν σε άμεση εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες και ειδικότερα τις 

επαγγελματικές του δραστηριότητες. 

Το σύνολο των ενδείξεων στις οποίες βασίζεται η εμπειρική πρόγνωση του 

καιρού, ανάλογα με την χρονική διάρκεια τους μπορεί να διακριθεί, σε παροδικές 

ενδείξεις και μόνιμες. Παράδειγμα παροδικής ένδειξης αποτελούν μικροί 

χρωματιστοί κύκλοι γύρω από τη Σελήνη και τον Ήλιο, οι οποίοι προμηνύουν 

ισχυρούς ανέμους, ενώ από την άλλη πλευρά μόνιμη ένδειξη είναι η κλίση των 

δέντρων η οποία δείχνει την ύπαρξη και κατεύθυνση ισχυρών ανέμων. Μπορούμε να 

αναφέρουμε επίσης όταν ο καιρός μεταβληθεί στην αρχή ενός τετάρτου της σελήνης 

αναμένεται να διατηρηθεί όλο το τέταρτο και αν δεν μεταβληθεί κατά το αμέσως 

επόμενο τέταρτο, αναμένεται να διατηρηθεί επί τρία ακόμα τέταρτα.  

Στην εμπειρική πρόβλεψη του καιρού, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ανήκουν 

σημάδια τα οποία παρέχουν οι ζωντανοί οργανισμοί όπως η συμπεριφορά των ζώων. 

Όταν το φθινόπωρο ή την άνοιξη τα χελιδόνια πετούν χαμηλά προμηνύεται κρύος 

καιρός ή άνεμος, όταν οι γλάροι πετούν χαμηλά και προς το εσωτερικό της ξηράς 
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προμηνύεται κακοκαιρία, ενώ όταν οι γλάροι πετάνε κοντά στη θάλασσα θα φυσήξει 

δυνατός άνεμος. 

Στις προηγούμενες παραγράφους παραθέσαμε ορισμένα παραδείγματα 

εμπειρικής πρόβλεψης του καιρού. Βέβαια οι ενδείξεις στις οποίες έχει στηριχθεί ο 

άνθρωπος στο παρελθόν προκειμένου να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την 

πρόγνωση του καιρού και οι οποίες έχουν μεταδοθεί από γενιά σε γενιά, δεν 

περιορίζονται στα παραπάνω παραδείγματα. Σκοπός μας ήταν να πραγματοποιήσουμε 

μία σύντομη αναφορά στο συγκεκριμένο είδος πρόβλεψης και να παραθέσουμε 

ορισμένα παραδείγματα τα οποία να σχετίζονται και με την συγκεκριμένη καιρική 

συνθήκη την οποία θα μελετήσουμε στην συνέχεια. 

 

 

9.2.1 Μειονεκτήματα της μεθόδου της εμπειρικής πρόβλεψης. 

 

 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στην εμπειρική πρόβλεψη του καιρού, θα πρέπει 

να επισημάνουμε δύο σημαντικότατα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου.  

 Το πρώτο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δε λαμβάνει καθόλου υπόψη της 

ιστορικά δεδομένα στη διαδικασία πρόβλεψης. Ο καιρός και ειδικότερα ο άνεμος με 

τον οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

ανά περιόδους, οπότε η χρήση τέτοιων δεδομένων συμβάλει στην καλύτερη 

πρόγνωση του καιρού. 

 Το δεύτερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν δίνει ακριβείς μετρήσεις των 

μελετώμενων καιρικών φαινομένων. Ένας παρατηρητής του καιρού μπορεί να 

προβλέψει ορισμένα χαρακτηριστικά του καιρού σε γενικές γραμμές, όμως δεν 

μπορεί να μας δώσει ικανοποιητική πληροφόρηση σχετικά με την ακριβή μέτρηση 

της κάθε καιρικής συνθήκης. Με την χρήση αυτής της μεθόδου, ενώ είναι δυνατόν 

να προβλεφθεί για παράδειγμα η ύπαρξη ισχυρών ανέμων δεν μπορεί να 

προσδιορισθεί με ακρίβεια η ταχύτητά τους.  

Το δύο μειονεκτήματα που προαναφέρθηκαν θεωρούμε ότι είναι και τα 

σημαντικότερα αφού οι επιχειρήσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε στην παρούσα 

εργασία έχουν κάθε λόγο να επιθυμούν να γνωρίζουν με ακρίβεια τις μελλοντικές 

καιρικές συνθήκες. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη, ιστορικά δεδομένα 
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χρησιμοποιούνται στη πλειοψηφία των μεθόδων που έχουν παρουσιαστεί μέχρι 

σήμερα. Οι μέθοδοι που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια της παρούσας 

διπλωματικής, κάνουν χρήση ιστορικών δεδομένων. Το είδος και η μορφή των 

δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια, θα παρουσιασθούν στις επόμενες 

παραγράφους. 

 

 

9.3 Είδος και προέλευση των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στη 

συνέχεια. 

 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες αναφερόμαστε χρησιμοποιούν ωριαία δεδομένα καιρού 

προκειμένου να προβλέψουν παράγοντες που σχετίζονται με την ζήτηση και την 

προσφορά, ενώ ημερήσιοι μέσοι όροι απαιτούνται για να χρησιμοποιηθούν στα 

Π.Μ.Δ. Εφόσον εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για την τιμολόγηση των 

παραγώγων ανέμου, θα χρησιμοποιήσουμε Η.Μ.Ο.Τ.Α. 

 Το CME στη μέθοδο τιμολόγησης των παραγώγων ανέμου χρησιμοποιούσε 

ιστορικά δεδομένα 20 ετών. Τα δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στη 

συνέχεια προέρχονται από τον Ελλαδικό χώρο και ειδικότερα από την περιοχή της 

Κρήτης και του σταθμού της Αμμουδάρας του Ηρακλείου Κρήτης.
 28

 Η επιλογή 

αυτής της περιοχής έγινε με βάση τρία κριτήρια.  

 Ο συγκεκριμένος σταθμός ήταν ένας από τους λίγους σταθμούς που παρείχε 

ιστορικές μετρήσεις δέκα ετών. 

 Τα ιστορικά δεδομένα από τον συγκεκριμένο σταθμό ήταν πλήρη δηλαδή δεν έλειπε 

καμία τιμή. 

  Η Κρήτη θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες περιοχές στην Ελλάδα για την 

ανάπτυξη και εγκατάσταση επιχειρήσεων ενέργειας.  

 Δυστυχώς κατά την αναζήτησή μας, δεν μπορέσαμε να βρούμε ελεύθερα 

ιστορικά δεδομένα άνω των έντεκα ετών. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα 

δέκα ετών και δύο μηνών, ξεκινώντας από την 01-06-2003 και τελειώνοντας την 31-

07-2013. Λόγω του μεγάλου αριθμού των παρατηρήσεων 29,688 στο σύνολό τους ή 
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3,711 τα γνήσια, αρχικά δεδομένα μας θα παραδοθούν σε ψηφιακό δίσκο ο οποίος θα 

συνοδεύει την διπλωματική. Τα αρχικά δεδομένα και οι υπολογισμένοι μέσοι όροι θα 

βρίσκονται σε αρχείο Excell, ενώ οι μετέπειτα υπολογισμοί θα βρίσκονται σε αρχεία 

μορφής Matlab. Οπότε γίνεται εύκολα αντιληπτό χρησιμοποιήθηκε λογισμικό Excell 

και Matlab για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των προβλέψεων μας.
 

 

 

9.4 Χαρακτηριστικά των δεδομένων. 

 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που αφορούν τα δεδομένα μας μπορούν να 

συνοψισθούν ως εξής: 

 Τα δεδομένα των δέκα ετών θα χρησιμοποιηθούν ως δείγμα πάνω στα οποία θα 

εφαρμοστούν οι μέθοδοι που θα ακολουθήσουν, ενώ οι δύο τελευταίοι μήνες θα 

χρησιμοποιηθούν ως επαλήθευση για την καταλληλότητα των μεθόδων πρόβλεψης.  

 Τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε παρείχαν μετρήσεις της ταχύτητας του ανέμου ανά 

τρίωρο δηλαδή οκτώ μετρήσεις ανά ημέρα, ξεκινώντας από την 00:00΄ ώρα κάθε 

ημέρας.  

 Από τις οκτώ μετρήσεις κάθε ημέρας υπολογίσαμε την μέση ημερήσια ταχύτητα του 

ανέμου.  

 Από τα δίσεκτα έτη αφαιρέθηκε η 29
η
 Φεβρουαρίου προκειμένου να έχουμε ίδιο 

αριθμό παρατηρήσεων κάθε έτος. Το σύνολο των παρατηρήσεών μας είναι 3,650 

για το δείγμα πάνω στο οποίο θα εφαρμοστούν οι μέθοδοι πρόβλεψης και 61 για το 

δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί για επαλήθευση. 

 Στο σύνολο των παρατηρήσεων δεν έλειπε καμία τιμή λόγω βλάβης του σταθμού ή 

απώλειας δεδομένων, οπότε δε χρειάστηκε να συμπληρώσουμε τα δεδομένα.  

 Οι μέσες ημερήσιες ταχύτητες του ανέμου εφόσον δεν περιείχαν τιμές μικρότερες 

του μηδενός και μεγαλύτερες από το όριο που μπορεί να θεωρηθεί ως 

καταστροφικό (περίπου 63 Knot συνεπάγονται δημιουργία ανεμοστρόβιλων κλπ), 

θεωρήθηκε ότι είναι τιμές οι οποίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

 Η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου είναι το 1 Knot. 
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Στο διάγραμμα (2) αποτυπώνεται η διακύμανση των Η.Μ.Ο.Τ.Α. (κατακόρυφος 

άξονας)  συναρτήσει του χρόνου (οριζόντιος άξονας).  

 

 

 

Διάγραμμα 2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Η.Μ.Ο.Τ.Α., ΜΕΣΩ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ. 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προχωρήσουμε στην επίδειξη της απλούστερης εκ των 

μεθόδων που κάνουν χρήση ιστορικών δεδομένων προκειμένου μέσα από αυτά να 

είμαστε σε θέση να προβλέψουμε το μέλλον. Η μέθοδος αυτή έχει ως κύριο 

χαρακτηριστικό της, την υιοθέτηση της υπόθεσης ότι το μέλλον αποτελεί επανάληψη 

του παρελθόντος. Υιοθετώντας αυτήν την υπόθεση, αυτό που απαιτείται να 

πραγματοποιήσει ο χρήστης, είναι να επιλέξει σε ποια δεδομένα του παρελθόντος θα 

στηριχθεί και στην συνέχεια να υπολογίσει τον μέσο όρο αυτών των δεδομένων. Οι 

διαθέσιμες επιλογές για κάθε χρήστη είναι αναρίθμητες, ωστόσο εμείς θα 

περιοριστούμε στην επίδειξη πέντε εξ’ αυτών, με κριτήριο το χρονικό διάστημα από 

το οποίο θα ληφθούν τα ιστορικά δεδομένα μπορούν να διαχωριστούν ως εξής: 

 Μέθοδοι οι οποίες κάνουν χρήση των ιστορικών δεδομένων στο σύνολό τους. 

 Μέθοδοι οι οποίες κάνουν χρήση του τελευταίου και άρα πιο πρόσφατου έτους. 

 Μέθοδοι οι οποίες κάνουν χρήση ιστορικών δεδομένων του τελευταίου μήνα. 

 Μέθοδοι οι οποίες κάνουν χρήση ιστορικών δεδομένων της τελευταίας εβδομάδας. 

 Μέθοδοι οι οποίες αφορούν την πρόβλεψη σε μία ημερομηνία και κάνουν χρήση 

των δεδομένων της συγκεκριμένης ημερομηνίας για όλα τα προηγούμενα έτη. 
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10.1 Υπολογισμός των Η.Μ.Ο.Τ.Α. από το σύνολο των παρατηρήσεων 

των παρελθόντων ετών. 

 

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο αυτής της ενότητας του συγκεκριμένου κεφαλαίου, 

ο υπολογισμός των μελλοντικών Η.Μ.Ο.Τ.Α. θα γίνει με βάση τον μέσο όρο για το 

σύνολο των παρατηρήσεων. Η αποτύπωση του συνόλου των παρατηρήσεων (10 έτη) 

δίνεται στο διάγραμμα (3). Το σημείο 0 αντιστοιχεί στην 1-6-2003. 

 

 

 

Διάγραμμα (3). 

 

Η μέση ταχύτητα του ανέμου την 1-6-2013 θα είναι ίση με τον μέσο όρο των 

3650 παρατηρήσεων πριν, την 2-6-2013 θα είναι ίση με τον μέσο όρο των 3651 

παρατηρήσεων πριν κ.ο.κ. Αφού υπολογισθούν οι μέσες ημερήσιες ταχύτητες του 

ανέμου από την 1-6-2013 ως και την 31-7-2013 στη συνέχεια θα συγκριθούν με το  

δείγμα επαλήθευσης προκειμένου να έχουμε μία ένδειξη της απόκλισης αυτής της 

μεθόδου.  

Στο διάγραμμα (4) παρουσιάζουμε τις αποκλίσεις, των πραγματικών τιμών 

και των προβλέψεων. Με πράσινη γραμμή απεικονίζονται οι προβλέψεις με βάση 

τους μέσους όρους όπως έχουν υπολογισθεί, για το κρίσιμο διάστημα που 
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προαναφέραμε. Με μπλε οι πραγματικές τιμές από το δείγμα επαλήθευσης και με 

κόκκινο οι αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών τιμών και προβλέψεων. 

 

 

 

Διάγραμμα (4). 

 

Από την οπτική και μόνο εξέταση μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η συγκεκριμένη 

μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για προβλέψεις. Οπότε θα αρκεστούμε στην 

επαλήθευση αυτών που παρατηρούμε δια γυμνού οφθαλμού με την παράθεση της 

περιγραφικής στατιστικής των αποκλίσεων στον πίνακα (5). 

 

Πίνακας (5). 

 

Στατιστικά 

Μεγέθη 

Mean Max Min SD Range 

Αποκλίσεις  -0.9418 4.628 -6.081 2.197 10.71 

  

Βλέπουμε ότι η μέγιστη τιμή των αποκλίσεων σε απόλυτη τιμή είναι σχεδόν 6 Knot, 

ενώ το εύρος των αποκλίσεων είναι περίπου στα 11 Knot. Αυτό από μόνο του αρκεί 

για την επαλήθευση της ακαταλληλότητας της συγκεκριμένης μεθόδου. 
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10.2 Υπολογισμός των Η.Μ.Ο.Τ.Α. από το σύνολο των παρατηρήσεων 

του τελευταίου έτους. 

 

Η ανάλυσή μας θα ακολουθήσει το ίδιο σκεπτικό με την προηγούμενη περίπτωση με 

την μόνη διαφορά ότι ως ιστορικά δεδομένα για τον υπολογισμό των μελλοντικών 

προβλέψεων θα είναι αυτά του αμέσως προηγούμενου έτους. Η αποτύπωση του 

συνόλου των παρατηρήσεων για το τελευταίο έτος δίνεται στο Διάγραμμα (5). 

 

 

Διάγραμμα (5). 

 

 Έτσι η μέση ημερήσια ταχύτητα την 1-6-2013 θα προκύψει από τον μέσο όρο 

των 365 προηγούμενων παρατηρήσεων, την 2-6-2013 θα προκύψει από τον μέσο όρο 

των 365 παρατηρήσεων πριν με τελευταία παρατήρηση την πραγματική της 1-6-2013 

κοκ. 

Στο διάγραμμα (6) παρουσιάζουμε τις αποκλίσεις, των πραγματικών τιμών 

και των προβλέψεων. Με πράσινη γραμμή απεικονίζονται οι προβλέψεις με βάση 

τους μέσους όρους όπως έχουν υπολογισθεί, για το κρίσιμο διάστημα που 

προαναφέραμε. Με μπλε οι πραγματικές τιμές από το δείγμα επαλήθευσης και με 

κόκκινο οι αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών τιμών και προβλέψεων. 
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Διάγραμμα (6). 

 

Ομοίως μπορούμε να διαπιστώσουμε από την οπτική εξέταση και μόνο, την 

ακαταλληλότητα της μεθόδου για προβλέψεις, κάτι το οποίο θα επαληθεύσουμε από 

την περιγραφική στατιστική των αποκλίσεων, η οποία δίνεται στον πίνακα (6). 

Πίνακας (6). 

 

Στατιστικά 

Μεγέθη 

Mean Max Min SD Range 

Αποκλίσεις  -0.9418 4.628 -6.081 2.197 10.71 

 

Αυτό που βρήκαμε δηλαδή είναι ότι οι δύο μέθοδοι μας δίνουν ίδια 

περιγραφική στατιστική. Αυτό που συμβαίνει μπορούμε να το διαπιστώσουμε στην 

πράξη αν παραθέσουμε σε ένα διάγραμμα τις δύο αποκλίσεις. Στο διάγραμμα (7) 

απεικονίζονται οι αποκλίσεις του διαγράμματος (5) σε συνδυασμό με τις αποκλίσεις 

του διαγράμματος (6). Όπως θα δούμε οι δύο αποκλίσεις είναι πανομοιότυπες με 

μοναδική διαφορά ότι οι αποκλίσεις όπως προέκυψαν από τους υπολογισμούς των 

μέσων όρων για το ένα έτος, είναι περίπου σταθερά μικρότερες από τις αντίστοιχες 
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των μέσων όρων για τα δέκα έτη. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την μακροχρόνια 

τάση των Η.Μ.Ο.Τ.Α. να μειώνονται, κάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε στα επόμενα 

κεφάλαια. 

 

   

Διάγραμμα (7). 

 

 

10.3 Υπολογισμός  Η.Μ.Ο.Τ.Α. από το σύνολο των παρατηρήσεων του 

τελευταίου μήνα. 

 

Με βάση αυτή τη μέθοδο ιστορικά δεδομένα ενός μήνα απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση της πρόβλεψης. Η αποτύπωση του συνόλου των παρατηρήσεων για 

το τελευταίο έτος δίνεται στο διάγραμμα (8).  
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Διάγραμμα (8). 

 

Ακολουθώντας την ίδια τακτική που χρησιμοποιήσαμε για τον υπολογισμό 

του μέσου όρου της ταχύτητας του ανέμου από τις παρατηρήσεις του τελευταίου 

έτους, η πρόβλεψή μας για την 1-6-2013 θα προκύπτει από τον μέσο όρο των 31 

τελευταίων παρατηρήσεων από το σύνολο των 3650 κοκ. Στο διάγραμμα (9) 

παρουσιάζουμε τις αποκλίσεις, των πραγματικών τιμών και των προβλέψεων. Με 

πράσινη γραμμή απεικονίζονται οι προβλέψεις με βάση τους μέσους όρους όπως 

έχουν υπολογισθεί, για το κρίσιμο διάστημα που προαναφέραμε. Με μπλε οι 

πραγματικές τιμές από το δείγμα επαλήθευσης και με κόκκινο οι αποκλίσεις μεταξύ 

πραγματικών τιμών και προβλέψεων. 

 

Διάγραμμα (9). 
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Από την οπτική ερμηνεία του διαγράμματος (9), μπορούμε να 

διαπιστώσουμε μία ελαφρά βελτίωση της αποτύπωσης μεταξύ πραγματικών τιμών 

και προβλέψεων.  

Προκειμένου να έχουμε και μία δεύτερη άποψη επί του θέματος, θα 

παραθέσουμε στον πίνακα (7), την περιγραφική στατιστική των αποκλίσεων μεταξύ 

πραγματικών τιμών και προβλέψεων.  

 

Πίνακας (7). 

 

Στατιστικά 

Μεγέθη 

Mean Max Min SD Range 

Αποκλίσεις  1.145 5.129 -4.148 1.873 9.277 

 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε το εύρος των αποκλίσεων έχει μειωθεί σε 

σχέση με τις προηγούμενες περιπτώσεις από 10.71 σε 9.277, η τυπική απόκλιση έχει 

επίσης μειωθεί από 2.197 σε 1.873. Τα δύο αυτά γεγονότα καταδεικνύουν όσα 

μπορέσαμε να παρατηρήσουμε οπτικά. Η προβλεπτικότητα έχει βελτιωθεί σε σχέση 

με τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά και πάλι παραμένει σε μικρά επίπεδα. 

 

 

10.4 Υπολογισμός  Η.Μ.Ο.Τ.Α.  από το σύνολο των παρατηρήσεων της 

τελευταίας εβδομάδας. 

 

 

Με βάση αυτή τη μέθοδο ιστορικά δεδομένα μιας εβδομάδας απαιτούνται για να 

προβλεφθούν οι μελλοντικές τιμές. Η αποτύπωση του συνόλου των παρατηρήσεων 

για την τελευταία εβδομάδα δίνεται στο διάγραμμα (10). 
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Διάγραμμα (10). 

  

Με βάση την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε προηγουμένως για τον 

υπολογισμό του μέσου όρου της ταχύτητας του ανέμου, η πρόβλεψή μας για την 1-6-

2013 θα προκύπτει από τον μέσο όρο των 7 τελευταίων παρατηρήσεων από το 

σύνολο των 3,650 κοκ. Στο διάγραμμα (11) παρατίθεται το διάγραμμα των 

αποκλίσεων, πραγματικών και προβλεπόμενων τιμών. Με πράσινη γραμμή 

απεικονίζονται οι προβλέψεις με βάση τους μέσους όρους όπως έχουν υπολογισθεί, 

για το κρίσιμο διάστημα που προαναφέραμε. Με μπλε οι πραγματικές τιμές από το 

δείγμα επαλήθευσης και με κόκκινο οι αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών τιμών και 

προβλέψεων. 
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Διάγραμμα (11). 

 

 Από την οπτική εξέταση μπορούμε να παρατηρήσουμε ακόμη μεγαλύτερη 

προσαρμογή μεταξύ προβλέψεων και πραγματικών τιμών. Παραθέτοντας την 

περιγραφική στατιστική των αποκλίσεων στον πίνακα (8),  επαληθεύσαμε όσα 

διαπιστώσαμε οπτικά. Έτσι είδαμε το εύρος αλλά και την τυπική απόκλιση να 

παίρνουν μικρότερες τιμές από ότι σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. 

 

 

Πίνακας (8). 

 

Στατιστικά 

Μεγέθη 

Mean Max Min SD Range 

Αποκλίσεις  0.1408 4.911 -3.786 1.864 8.696 
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10.5 Υπολογισμός των Η.Μ.Ο.Τ.Α. από τις παρατηρήσεις που 

αντιστοιχούν στην ίδια ημερομηνία κάθε παρελθόντος έτους. 

 

 

Με βάση την μέθοδο που θα αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο, θεωρήθηκε ότι 

η μελλοντική τιμή σε μία χρονικά σειρά δεδομένων μπορεί να προβλεφθεί καλύτερα 

από τον μέσο των τιμών, που αντιστοιχούν στην ίδια ημερομηνία, για όλα τα 

προηγούμενα έτη. Έτσι για παράδειγμα η μέση ταχύτητα του ανέμου την 1-6-2013 θα 

μπορεί να προβλεφθεί από τον μέσο όρο που θα προκύψει από τις τιμές για την        

1-6-2012, 1-6-2011… 1-6-2003. Στο διάγραμμα (12) παρατίθενται οι αποκλίσεις, 

πραγματικών τιμών και προβλέψεων. 

 

 

 

Διάγραμμα (12). 

 

 Από την οπτική εξέταση του προηγούμενου διαγράμματος μπορούμε να 

διαπιστώσουμε κατ’ αρχάς ότι οι προβλέψεις μας προσεγγίζουν καλύτερα την 

διακύμανση των πραγματικών. Παραθέτοντας την περιγραφική στατιστική στον 

πίνακα (9), θα δούμε τις εξής τιμές: 
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Πίνακας (9). 

 

Στατιστικά 

Μεγέθη 

Mean Max Min SD Range 

Αποκλίσεις  0.2031 4.375 -5.95 1.907 10.32 

 

 

 Από την ανάλυση των δεδομένων του πίνακα (9), είδαμε τελικά ότι η 

παρατηρήσεις μας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό που εννοούμε 

είναι ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με την 

μέθοδο της προηγούμενης παραγράφου αφού το εύρος και η τυπική απόκλιση είναι 

μεγαλύτερες. Ωστόσο μπορούμε να δούμε ότι η διακύμανση των πραγματικών 

δεδομένων προσεγγίζεται πιο ικανοποιητικά σε σχέση με την προηγούμενη 

περίπτωση. Παρόλα αυτά ούτε η συγκεκριμένη μέθοδος δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητική μέθοδος πρόβλεψης των μελλοντικών  Η.Μ.Ο.Τ.Α. 

 

 

10.6 Σύνοψη. 

 

 

Αναφερθήκαμε εκτενώς σε αυτό το κεφάλαιο, στις μεθόδους που κάνουν χρήση 

ιστορικών δεδομένων για προβλέψεις, με βάση τον υπολογισμό του μέσου όρου των 

δεδομένων που επιλέγονται κάθε φορά. Οι μέθοδοι αυτές έχουν συγκεκριμένα 

πλεονεκτήματα αλλά και πολύ σημαντικά μειονεκτήματα.  
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10.6.1  Πλεονεκτήματα.  

 

 

 Η πολύ απλή και εύκολη χρήση των μεθόδων αυτών. 

Όπως είδαμε για την πρόβλεψη απαιτείται μόνο να προσδιορισθεί από τον χρήστη 

ποια δεδομένα θα χρησιμοποιήσει και στην συνέχεια να υπολογίσει τον μέσο όρο 

τους. 

 Η αποτύπωση σε γενικές γραμμές, των τάσεων στις οποίες υπόκεινται τα δεδομένα. 

Μακροχρόνια για την εκπλήρωση της διαδικασίας αυτής, απαιτούνται ιστορικά 

δεδομένα έτους ή ετών, ενώ βραχυχρόνια απαιτούνται δεδομένα μηνών ή και 

εβδομάδων. Στην περίπτωση που ενδιαφέρει η αποτύπωση της τάσης για κάθε 

ημερομηνία ξεχωριστά είδαμε ότι μία καλή ιδέα είναι ο υπολογισμός των μέσων 

όρων των αντίστοιχων ημερομηνιών για όλα τα παρελθόντα έτη. 

 

 

10.6.2. Μειονεκτήματα 

 

 

Ωστόσο πέρα από τα πλεονεκτήματα υπάρχουν και σημαντικά μειονεκτήματα των 

μεθόδων αυτής της κατηγορίας. Το βασικό μειονέκτημα προέρχεται από τον ίδιο τον 

ορισμό του μέσου όρου. Αυτό που εννοούμε είναι ότι με τον υπολογισμό του μέσου 

όρου δεν μπορούν να αποτυπωθούν ακραίες τιμές οι οποίες ενδέχεται να 

μεταβάλλουν ριζικά τα αποτελέσματα της πρόβλεψης. 

 Στην μακροχρόνια περίπτωση υπολογισμού των μέσων όρων χάνονται τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εποχής. Είδαμε ότι οι προβλέψεις στην περίπτωση 

των δέκα ετών ήταν περίπου στα 9 Knot, ενώ οι προβλέψεις στην περίπτωση του 

έτους ήταν περίπου στα 8 Knot. Ωστόσο οι πραγματικές τιμές μπορούσαν να πάρουν 

τιμές μέχρι και 15 Knot. 

 Στη βραχυχρόνια περίπτωση του μήνα ή της εβδομάδας παρόλο που 

λαμβάνεται υπόψιν σε γενικές γραμμές η εποχικότητα, ακραίες τιμές τείνουν να 

επηρεάζουν υπερβολικά τις προβλέψεις. Αυτό έγινε περισσότερο εμφανές στην 

μέθοδο που παρουσιάσαμε στην παράγραφο 10.5, καθώς όπως είδαμε και στο 

σχεδιάγραμμα σε χρονιές όπου απουσίαζαν ακραίες τιμές το μοντέλο μπορούσε να 
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απεικονίσει την τάση για κάθε ημερομηνία ξεχωριστά. Σε χρονιές όπου υπήρχαν 

ακραίες τιμές λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος οι αποκλίσεις μας ήταν 

μεγάλες. 

 Κλείνοντας λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε 

είναι ότι οι μέθοδοι με βάση τον υπολογισμό μέσων όρων ιστορικών δεδομένων είναι 

κατάλληλες για να αποτυπώνουν τάσεις σε γενικές γραμμές, ωστόσο στερούνται 

ακρίβειας και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για προβλέψεις από μόνες 

τους. Ειδικά σε ένα θέμα όπως η τιμολόγηση των παραγώγων ανέμου όπου 

συμβόλαια έχουν ως μέγεθος tick το 0.1 Knot γίνεται κατανοητό ότι μία απόκλιση 5 

Knot θα είχε πολύ δυσάρεστες συνέπειες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΩΣ 

ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Η.Μ.Ο.Τ.Α. 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε την απλούστερη από τις μεθόδους που 

κάνουν χρήση ιστορικών δεδομένων προκειμένου μέσω του υπολογισμού διαφόρων 

κατηγοριών μέσων όρων, να μας δώσουν μία εικόνα των μελλοντικών καταστάσεων. 

Περνώντας στο 11
ο
 κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την μέθοδο της γραμμικής 

παλινδρόμησης (Linear Regression).  

 

 

11.1 Η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης. 

 

 

Η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης στην απλούστερη μορφή της, περιγράφεται 

από την γνωστή σε όλους μας σχέση: 

 

                                                                                                 (11.1) 

 

 Στην στατιστική, η γραμμική παλινδρόμηση είναι μια προσέγγιση 

μοντελοποίησης της σχέσης μιας απλής, εξαρτημένης (dependent) μεταβλητής y με 

μια ή περισσότερες ανεξάρτητες (independent) μεταβλητές x1,x2,…xn  και ενός 

διαταρακτικού όρου ε, γνωστού και ως μεταβλητή λάθους ή «θορύβου». Έτσι η σχέση 

(11.1) θα γραφεί ως: 

 

                                                                                         (11.2) 

 

Στην περίπτωση της περιγραφής των Η.Μ.Ο.Τ.Α. μέσω μιας εξίσωσης γραμμικής 

παλινδρόμησης οι όροι στην σχέση (11.2) αναλύονται ως εξής: 
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 Με   συμβολίζουμε τις ημερήσιες ταχύτητες του ανέμου (εξηρτημένη 

μεταβλητή). 

 Με   συμβολίζουμε τον χρόνο t (ανεξάρτητη μεταβλητή). 

    είναι η κλίση (slope) της ευθείας γραμμής και    το διάστημα (intercept) 

πάνω από τον οριζόντιο άξονα από το οποίο θα εκκινεί η ευθεία γραμμή. 

 Με   συμβολίζουμε τον θόρυβο.  

 

 

11.2 Η εφαρμογή της μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης στα 

γνήσια δεδομένα. 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης της μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης 

με απλό και συνοπτικό τρόπο, το επόμενο βήμα είναι να εφαρμόσουμε την μέθοδο 

αυτή στα γνήσια δεδομένα. Σκοπός μας είναι να διαπιστώσουμε την καταλληλότητα 

ή μη της μεθόδου, στον τομέα της πρόβλεψης των μελλοντικών ημερησίων μέσων 

όρων ταχύτητας του ανέμου.  

 Από την εφαρμογή της μεθόδου στα γνήσια δεδομένα μας για χρονικό 

διάστημα από 1 εώς 3,650 βρήκαμε ότι, η κλίση της ευθείας είναι                               

               , ενώ το σημείο από το οποίο θα εκκινεί η ευθεία πάνω από τον 

οριζόντιο άξονα είναι,          .  

 Το γραμμικό μοντέλο που περιγράφει τα δεδομένα μας ορίζεται από την 

εξίσωση (11.3) και είναι: 

                                                                          (11.3) 

 Η γραφική απεικόνιση του μοντέλου, δίνεται στο διάγραμμα (13), όπου με 

μπλε γραμμές, απεικονίζεται η διακύμανση των Η.Μ.Ο.Τ.Α. στα γνήσια δεδομένα 

ενώ με κόκκινη η γραμμική εξίσωση της σχέσης (11.3). 
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Διάγραμμα (13). 

 

 Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και με γυμνό μάτι από το διάγραμμα (13) η 

γραμμική εξίσωση δεν μπορεί να αποτυπώσει ικανοποιητικά την διακύμανση των 

πραγματικών δεδομένων. Από εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου είδαμε ότι ο 

δείκτης R
2
 είναι ίσος με 0.057, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τα πτωχά 

αποτελέσματα της μεθόδου ως εργαλείο πρόβλεψης. Στο ίδιο αποτέλεσμα θα 

καταλήξουμε και από τον υπολογισμό της κανονικότητας των καταλοίπων όπου η 

κανονικότητα των καταλοίπων υπολογίστηκε ίση με 244.36. Ομοίως από το 

διάγραμμα καταλοίπων που παρουσιάζεται στο διάγραμμα (14) μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι αυτά αποκλίνουν πολύ από την τιμή 0, σε ορισμένα σημεία 

μάλιστα φτάνουν μέχρι και 20 μονάδες. 
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Διάγραμμα (14). 

 

Τέλος προκειμένου να δούμε και στην πράξη γιατί δεν είναι κατάλληλη η 

εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης για να προβλεφθούν οι μελλοντικές 

ταχύτητες του ανέμου, εφαρμόσαμε την γραμμική εξίσωση της σχέσης (11.3) για τους 

δύο μήνες μετά τα δέκα έτη ,δηλαδή για                       , προκειμένου 

στη συνέχεια να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας με τα πραγματικά από το δείγμα 

επαλήθευσης. Η απεικόνιση όσων αναφέρθηκαν δίνεται στο διάγραμμα (15). 

 

  Διάγραμμα (15). 
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Από την οπτική εξέταση του παραπάνω σχήματος μπορούμε εύκολα να 

διαπιστώσουμε ότι η γραμμική μέθοδος δεν είναι ικανή να απεικονίσει τις 

ποικιλόμορφες διακυμάνσεις των δεδομένων του δείγματος επαλήθευσης. 

Επιπροσθέτως προχωρήσαμε στον υπολογισμό των αποκλίσεων μεταξύ πραγματικών 

τιμών και προβλέψεων, του δείγματος επαλήθευσης. Τα αποτελέσματά μας 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα (16). 

 

 

Διάγραμμα (16). 

 

Από την περιγραφική στατιστική η οποία παρατίθεται στον πίνακα (10), θα 

καταλήξουμε με ευκολία στα ίδια συμπεράσματα.  

 

Πίνακας (10). 

 

Στατιστικά 

Μεγέθη 

Mean Max Min SD Range 

Αποκλίσεις  -1.708 3.899 -6.886 2.217 10.79 

 

 Στον πίνακα (10) λοιπόν, μπορούμε να δούμε ότι το εύρος των αποκλίσεων 

είναι περίπου 11 Knot. Αν αναλογισθούμε ότι το Tick size σε ορισμένα συμβόλαια 

είναι της τάξης του 0.1 Knot, τότε μπορούμε να καταλάβουμε την ακαταλληλότητα 

της συγκεκριμένης μεθόδου. Επίσης από τις τιμές των αποκλίσεων, είδαμε ότι σε 
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καμία ημερομηνία η απόκλιση μεταξύ πραγματικών τιμών και προβλέψεων, δεν 

κυμαινόταν μεταξύ (+0.1 Knot, - 0.1 Knot). 

 

 

11.3 Η μέθοδος γραμμικής παλινδρόμησης και η περιγραφή της τάσης. 

 

 

Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε συμπεράναμε με τον πλέον ενδελεχή τρόπο, 

την ακαταλληλότητα της γραμμικής παλινδρόμησης στην προσπάθεια ακριβής 

πρόβλεψης των μελλοντικών μέσων όρων ταχύτητας του ανέμου. Όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει τα δεδομένα χρονικών σειρών και ειδικότερα τα δεδομένα των Η.Μ.Ο.Τ.Α., 

χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, ασυμμετρίες και την μακροπρόθεσμη τάση να 

διακυμαίνονται γύρω από τον μέσο όρο τους.  

 Η γραμμική μέθοδος παλινδρόμησης παρά τις όποιες ακαταλληλότητες στον 

τομέα της ακριβούς πρόβλεψης, είναι μία από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες 

μεθόδους για τον προσδιορισμό τέτοιων τάσεων στις χρονικές σειρές δεδομένων. Από 

την εξίσωση της σχέσης (11.3), είδαμε ότι η κλίση της ευθείας είναι αρνητική και 

μάλιστα ίση με             . Το γεγονός αυτό καταδεικνύει, μία μακροχρόνια 

τάση των ημερησίων μέσων όρων ταχυτήτων του ανέμου, να μειώνονται. Το γεγονός 

αυτό γίνεται εμφανές και με γυμνό μάτι όπου σε βάθος 10 ετών βλέπουμε την 

καθοδική πορεία της κόκκινης γραμμής στο διάγραμμα (13).  

 Η ιδιότητα αυτή της γραμμικής παλινδρόμησης είναι πολύ σημαντική και θα 

χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια, προκειμένου να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε 

την αποσύνθεση των δεδομένων της ταχύτητας του ανέμου, σε απλούστερες και 

γνωστές εξισώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ, Η 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ, Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 

ΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΗΜΙΤΟΝΩΝ 8 ΟΡΩΝ. 

 

 

12.1 Εισαγωγή 

 

 

Από τις μεθόδους πρόβλεψης των Η.ΜΟ.Τ.Α. που παρουσιάσαμε μέχρι στιγμής, 

διαπιστώσαμε τόσο την ύπαρξη όσο και την απουσία χρήσης ιστορικών δεδομένων, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του μελλοντικού προσδιορισμού τους. Το 

βασικό μειονέκτημα όλων των μεθόδων που προαναφέραμε είναι η αδυναμία 

προσδιορισμού της μελλοντικής ταχύτητας του ανέμου με ικανοποιητική ακρίβεια.  

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα παρουσιάσουμε μία απλή μέθοδο 

προσδιορισμού των μελλοντικών ταχυτήτων του ανέμου με ικανοποιητική ακρίβεια.  

Η μέθοδος που θα παρουσιάσουμε στηρίζεται στην αθροιστική αποσύνθεση χρονικών 

σειρών δεδομένων. Με βάση τη μέθοδο αυτή τα βήματα που θα ακολουθήσουμε είναι 

τα εξής: 

 Στο πρώτο βήμα θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το φαινόμενο της 

ασυμμετρίας, χρησιμοποιώντας την μέθοδο μετασχηματισμού BOX-COX. Από τη 

στιγμή που τα δεδομένα μας θα έχουν μετασχηματιστεί, θα δείξουμε ότι με μόλις 

τρεις εξισώσεις, μπορούμε με ικανοποιητική ακρίβεια να προσδιορίσουμε τις 

μελλοντικές μέσες ταχύτητες του ανέμου. Οι μετασχηματισμένοι Η.Μ.Ο.Τ.Α. θα 

αναφέρονται ως Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. 

 Στο δεύτερο βήμα θα προσδιορίσουμε την τάση των δεδομένων να διακυμαίνονται 

γύρω από τους μακροχρόνιους παρατηρούμενους μέσους όρους. Προκειμένου να 

επιτευχθεί αυτός ο σκοπός θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο της γραμμικής 

παλινδρόμησης, ακριβώς με τον τρόπο που δείξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, με 
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την μόνη διαφορά ότι τα δεδομένα στα οποία θα την εφαρμόσουμε, θα είναι οι 

Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. 

 Στο τρίτο βήμα θα προσδιορίσουμε την εποχικότητα των δεδομένων. Προκειμένου 

να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός θα χρησιμοποιήσουμε μία τμηματική σειρά Fourier 

στους Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. 

 Το τέταρτο βήμα μετά την διόρθωση του φαινομένου της ασυμμετρίας, θα είναι να 

αφαιρεθούν από τους Μ.Η.Μ.ΟΤ.Α. η τάση και η εποχικότητα, όπως έχουν 

προσδιορισθεί στα βήματα δύο και τρία. 

 Στο πέμπτο βήμα θα παρατηρήσουμε την κατανομή των Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α., από τους 

οποίους έχει αφαιρεθεί η τάση και η εποχικότητα. Σε αυτή την κατανομή θα 

προσπαθήσουμε να «ταιριάξουμε» μία γνωστή συνάρτηση και από τον υπολογισμό 

του R
2
, θα δούμε αν μας ικανοποιεί ή όχι αρχικά, αυτό το αποτέλεσμα. 

 Στο έκτο βήμα θα ενεργήσουμε αντίστροφα. Γνωρίζοντας τις τρεις εξισώσεις οι 

οποίες παράγουν με ικανοποιητικό τρόπο τα αρχικά δεδομένα μας, θα προσθέσουμε 

τις τρεις εξισώσεις με μόνη ανεξάρτητη μεταβλητή τον χρόνο. Η πρόσθεση θα 

πραγματοποιηθεί με t τέτοιο ώστε να συμπεριλαμβάνει όλο το χρονικό διάστημα για 

το οποίο έχουμε παρατηρήσεις, ήτοι από 1 εώς 3711. Θα ενεργήσουμε κατ’ αυτόν 

τον τρόπο διότι θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι όροι που περιέχουν ημίτονα και 

συνημίτονα βρίσκονται στην σωστή «φάση». Οι τελευταίες 61 παρατηρήσεις θα 

είναι οι προβλέψεις μας για το μέλλον. 

 Στο έβδομο βήμα θα αφαιρέσουμε από τις πραγματικές τιμές του δείγματος 

επαλήθευσης, αυτές που έχουν προκύψει από την διαδικασία της πρόβλεψης. 

Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω βήματα θα είμαστε σε θέση να βγάλουμε 

κάποια χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την μέθοδο που έχουμε αναπτύξει και τα 

αποτελέσματά της.  

Πριν κλείσουμε την παρουσίαση των βημάτων που θα ακολουθήσουμε πρέπει 

να επιστήσουμε την προσοχή μας σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός. Στο έβδομο 

βήμα όπως παρουσιάσθηκε είπαμε ότι θα αφαιρέσουμε από τις πραγματικές τιμές του 

δείγματος επαλήθευσης, αυτές που θα προκύψουν από την διαδικασία της 

πρόβλεψης. Ωστόσο, όπως θα μπορέσει κανείς να παρατηρήσει στη συνέχεια, οι 

πραγματικές τιμές των Η.Μ.Ο.Τ.Α. είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες από αυτές που 

προκύπτουν μετά την εφαρμογή της μεθόδου Box-Cox. 
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Οι τιμές που θα προκύψουν από την όλη διαδικασία της πρόβλεψης θα είναι 

αντίστοιχου μεγέθους με αυτές του δείγματος επαλήθευσης, για το οποίο όμως θα 

έχει εφαρμοστεί ο μετασχηματισμός Box-Cox. Η κλίμακα του μεγέθους των 

δεδομένων που θα προκύψουν από την διαδικασία της πρόβλεψης είναι αντίστοιχη 

αυτών που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό Box-Cox. Προκειμένου τα μεγέθη 

να βρίσκονται στην ίδια κλίμακα, ώστε να είναι εφικτές οι συγκρίσεις σκεφτήκαμε 

δύο τρόπους.  

 Στο μεν πρώτο να τελειώσουμε την διαδικασία της πρόβλεψης και στην συνέχεια να 

πραγματοποιήσουμε αλλαγή κλίμακας στις προβλέψεις μας. 

 Στο δε δεύτερο να τελειώσουμε την διαδικασία της πρόβλεψης και να 

πραγματοποιήσουμε αλλαγή κλίμακας στις τιμές του δείγματος επαλήθευσης. 

 Επιλέξαμε τον δεύτερο τρόπο λόγω της απλότητας του και του σκοπού που 

θέσαμε από την αρχή της παρουσίασης, δηλαδή ότι επιθυμία μας είναι στην παρούσα 

διπλωματική να παρουσιάσουμε μία απλή και ικανοποιητική μέθοδο πρόβλεψης των 

Η.Μ.Ο.Τ.Α. και τιμολόγησης των Π.Α. Επίσης λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν 

θελήσαμε να εξειδικεύσουμε στην αναζήτηση μιας μεθόδου η οποία θα μας επιτρέψει 

να αλλάξουμε κλίμακα στις προβλέψεις μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτυπώσουμε 

με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, την ακριβή απεικόνιση των αποκλίσεων από τις 

πραγματικές τιμές.  

Είμαστε σίγουροι ότι η τιμή αυτή υπάρχει και μάλιστα για μία τυχαία ημέρα 

του δείγματος επαλήθευσης ισούται με τον Η.Μ.Ο.Τ.Α – Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. Για 

παράδειγμα αν την 1-6-2013 ο πραγματικός Η.Μ.Ο.Τ.Α. είναι 10.5 Knot και από την 

εφαρμογή της Box-Cox, ο Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. είναι 3.5 Knot, τότε από την αφαίρεση που 

προαναφέραμε θα πάρουμε την τιμή 7. Έστω ότι οι προβλέψεις μας για την 

συγκεκριμένη ημερομηνία είναι 3.2 Knot, τότε η απόκλιση των προβλέψεών μας 

είναι 3.5 – 3.2 = 0.3 Knot. Έτσι η τέλεια αλλαγή κλίμακας στην πρόβλεψή μας θα 

ήταν να προσθέσουμε το υπόλοιπο της αφαίρεσης, δηλαδή τα 7 Knot. Τότε θα είχαμε 

προσεγγίσει τα πραγματικά δεδομένα στο αρχικό τους μέγεθος με την ίδια ακριβώς 

απόκλιση αφού 7 + 3.2 = 10.2. Η απόκλιση της πρόβλεψής μας θα είναι ακριβώς της 

ίδιας τάξης με προηγουμένως 10.5 -10.2 = 0.3 Knot, ωστόσο οι τιμές μας θα 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

Με βάση λοιπόν τα ιστορικά δεδομένα θα πρέπει να προσεγγίσουμε με κάποια 

μέθοδο όσο γίνεται κοντύτερα στην τιμή 7. Το ίδιο θα έπρεπε να πραγματοποιήσουμε 



 
113 

 

και για τις επόμενες τιμές του δείγματος επαλήθευσης. Περιοριζόμαστε λοιπόν στην 

συγκεκριμένη διπλωματική απλά στην υπόθεση ότι ο χρήστης των μεθόδων γνωρίζει 

ακριβώς την σχέση με την οποία θα αποτυπώσει επακριβώς τις αποκλίσεις (όπως 

προκύπτουν πριν την αλλαγή κλίμακας). Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μετασχηματισθούν 

και τα δεδομένα του δείγματος επαλήθευσης προκειμένου να έχουμε συγκρίσιμα 

μεγέθη και θεωρώντας ότι οι αποκλίσεις μας είναι πανομοιότυπες με αυτές που θα 

επιτευχθούν μετά την αλλαγή κλίμακας. Έτσι το σύνολο των μεθόδων που θα 

παρουσιασθούν θα συγκριθούν με τα μετασχηματισμένα δεδομένα του δείγματος 

επαλήθευσης.   

  

  

 

12.2 ΒΗΜΑ 1
ο
: Η ασυμμετρία των δεδομένων.  

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δεδομένα που αποτελούν χρονικές σειρές 

χαρακτηρίζονται από ασυμμετρία, κάποιου είδους εξάρτησης γύρω από τον μέσο όρο 

και περιοδικότητα. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην ταχύτητα του ανέμου δεν θα 

μπορούσαν να αποκλίνουν από αυτήν την περίπτωση. Τα γεγονότα αυτά μπορεί 

κανείς να τα διαπιστώσει και από το διάγραμμα (2) με γυμνό μάτι, όπου με μία 

γρήγορη ματιά μπορεί να παρατηρηθεί ότι: 

 οι τιμές των δεδομένων κινούνται γύρω από την τιμή των περίπου 10 Knot 

 ανά 365 μέρες ή περίπου ανά τρίμηνο έχουμε επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

 οι τιμές που ξεφεύγουν από το σύνολο των παρατηρήσεων, οι ακραίες τιμές, είναι 

ως επί το πλείστον στις υψηλές ταχύτητες του ανέμου. 

Σε αυτήν την παράγραφο θα ασχοληθούμε με το γεγονός της ασυμμετρίας των 

δεδομένων. Οι Η.Μ.Ο.Τ.Α. λοιπόν, παρουσιάζουν ασυμμετρίες, ένα φαινόμενο που 

είναι χαρακτηριστικό στο σχήμα ενός ιστογράμματος δεδομένων όταν περιέχει 

«παχιές ή μακριές ουρές». Όπως μπορούμε να δουμε στο ιστόγραμμα των αρχικών 

δεδομένων μας, το οποίο παρουσιάζεται στο διάγραμμα (17), οι παρατηρήσεις μας 

χαρακτηρίζονται από ασυμμετρία η οποία αποτυπώνεται στο σχήμα με την ύπαρξη 

«μακριάς ουράς» προς τα δεξιά. Στον οριζόντιο άξονα αποτυπώνονται οι 
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Η.Μ.Ο.Τ.Α., ενώ στον κατακόρυφο ο αριθμός των παρατηρήσεων που εμφανίζεται ο 

κάθε Η.Μ.Ο.Τ.Α., στο σύνολο του δείγματος.  

 

 

 

Διάγραμμα (17). 

 

Πέρα από την οπτική μελέτη από την περιγραφική στατιστική των γνήσιων 

δεδομένων που παρατίθεται στον Πίνακα (11), μπορούμε να καταλήξουμε στα ίδια 

συμπεράσματα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 . 

Στατιστικά 

Μεγέθη 

Mean Max Min SD Skew Kurt J-B p-value 

Γνήσια 

Δεδομένα 

9.64 31.37 1.5 4.18 0.918 4.45 1 <0.001 
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Το Jarque-Bera test έχει τιμή ίση με 1 και η πιθανότητα για το Jarque-Bera test είναι 

μικρότερη από 0.001 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση (ότι η κατανομή των δεδομένων μας ακολουθεί 

την κανονική κατανομή) και να δεχτούμε την εναλλακτική υπόθεση (η κατανομή των 

δεδομένων μας δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή). Ακόμη περισσότερο είχαμε 

διακρίνει στο ιστόγραμμα, την ύπαρξη «μακριάς ουράς στα δεξιά της κατανομής», 

κάτι το οποίο μπορούμε να το επαληθεύσουμε και από την θετική τιμή του skewness. 

Επειδή η τιμή είναι ναι μεν θετική αλλά μικρότερη της μονάδας, πρόκειται για ειδική 

περίπτωση ασυμμετρίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη «μακριάς ουράς» 

προς τα δεξιά, αλλά όχι με μεγάλο «πάχος». 

 

 

12.2.1. Η μέθοδος μετασχηματισμού ΒΟΧ-COX. 

 

 

Είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο ότι τα γνήσια δεδομένα χαρακτηρίζονται από 

ασυμμετρία. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε την ανάλυσή μας θα 

πρέπει τα γνήσια δεδομένα να μετασχηματισθούν ώστε να είναι κατάλληλα για να 

«μοντελοποιηθούν» στην συνέχεια. Με αυτή την έννοια εννοούμε ότι τα γνήσια 

δεδομένα θα πρέπει να παρουσιάζουν μία πιο σταθερή διακύμανση. Γι’ αυτόν τον 

σκοπό η μέθοδος που θα εφαρμόσουμε είναι ο μετασχηματισμός Box-Cox. Πρόκειται 

για μία μέθοδο δυναμικού μετασχηματισμού, ώστε τα δεδομένα να παρουσιάζουν πιο 

σταθερή διακύμανση και να ακολουθούν την κανονική κατανομή. Η γενική μορφή 

του μετασχηματισμού BOX-COX δίνεται από τον ακόλουθο ορισμό 
29

 στη                

σχέση (12.1): 

 

  
   

  
  

   

 
           

                

                                                                          (12.1)                                                       

 

Για να προσπεράσουμε το πρόβλημα της ασυμμετρίας, εφαρμόσαμε την 

μέθοδο BOX-COX στα γνήσια δεδομένα μας. Με    συμβολίζουμε την μέση 
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ημερήσια ταχύτητα του ανέμου με μέγεθος δείγματος 3,650 παρατηρήσεις. Μετά την 

εφαρμογή της μεθόδου το λ υπολογίστηκε ίσο με  0.3173. Η διακύμανση των 

μετασχηματισμένων δεδομένων απεικονίζεται στο διάγραμμα (18). 

 

 

Διάγραμμα (18). 

 

 

Στο διάγραμμα (18), των μετασχηματισμένων δεδομένων, μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι τα δεδομένα μας κατανέμονται ομοιόμορφα γύρω από τον μέσο 

όρο (κόκκινη γραμμή). Οι ακραίες τιμές κατανέμονται τόσο πάνω όσο και κάτω από 

τον μέσο όρο. Είναι εύλογο να υποθέσουμε λοιπόν ότι η συμμετρία επιτεύχθηκε. Για 

να επαληθεύσουμε όσα ελέχθησαν προηγουμένως προχωρήσαμε, στην κατασκευή 

του ιστογράμματος των μετασχηματισμένων δεδομένων και στην περιγραφική 

στατιστική τους. Το ιστόγραμμα των μετασχηματισμένων δεδομένων δίνεται στο 

διάγραμμα (19), ενώ η περιγραφική στατιστική δίνεται στον πίνακα (12) για 

λ=0.3173. Τα μετασχηματισμένα δεδομένα μας θα τα συμβολίζουμε με     από τον 

λατινικό όρο transformed. 
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 Διάγραμμα (19). 

 

Με βάση το παραπάνω ιστόγραμμα μπορούμε οπτικά να διαπιστώσουμε ότι 

τα δεδομένα μας ακολουθούν πλέον την κανονική κατανομή, ενώ από τα στατιστικά 

μεγέθη του πίνακα (12), η τιμή για το skewness είναι περίπου ίση με το 0. Αυτό το 

γεγονός σημαίνει ότι δεν εμφανίζονται «παχιές» ή «μακριές» ουρές σε καμία πλευρά 

του ιστογράμματος. Επιπροσθέτως από το Jarque-Bera test η τιμή που πήραμε ήταν 0, 

ενώ η πιθανότητα για το Jarque-Bera test είναι μεγαλύτερη από 0.5 για διάστημα 

εμπιστοσύνης 95%. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δεχθούμε την μηδενική υπόθεση 

(ότι η κατανομή των δεδομένων μας ακολουθεί την κανονική κατανομή). Μπορούμε 

λοιπόν να πούμε με βεβαιότητα ότι στα μετασχηματισμένα δεδομένα το φαινόμενο 

της ασυμμετρίας έχει διορθωθεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (12). 

Στατιστικά Μεγέθη Mean Max Min SD Skew Kurt J-B p-value 

Γνήσια Δεδομένα 9.64 31.37 1.5 4.18 0.918 4.45 1 <0.001 

Μετασχηματισμένα 

Δεδομένα(Box-

Cox) 

3.18 6.25 0.43 0.89 -0.003 2.97 0 >0.5 
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12.3 ΒΗΜΑ 2
ο
: Ο προσδιορισμός της τάσης των δεδομένων με την 

μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης. 

 

 

Όπως δείξαμε στο κεφάλαιο (11), η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης, είναι 

κατάλληλη για να προσδιορίσει τάσεις των δεδομένων να διακυμαίνονται γύρω από 

τους μακροχρόνιους μέσους όρους τους. Είδαμε ότι οι Η.Μ.Ο.Τ.Α. αποτελούν μία 

τέτοια περίπτωση δεδομένων, αφού ακόμη και όταν παρατηρούνται ακραίες τιμές 

μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι Η.Μ.Ο.Τ.Α. τείνουν να πάρουν τιμές κοντά 

στους μακροχρόνιους παρατηρούμενους μέσους όρους. Αντιθέτως, δε παρατηρήσαμε 

σε κανένα σημείο του διαγράμματος (2) διαταραχές, οι οποίες θα είχαν ως 

αποτέλεσμα οι παρατηρούμενες μέσες ταχύτητες του ανέμου να αποκλίνουν από τον 

μέσο όρο και να μην επιστρέφουν ποτέ ξανά σε αυτόν.  

Προκειμένου λοιπόν να προσδιορίσουμε την τάση των Η.Μ.Ο.Τ.Α. να 

διακυμαίνονται γύρω από τους μακροχρόνιους παρατηρούμενους μέσους όρους, θα 

εφαρμόσουμε την μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης στα μετασχηματισμένα 

δεδομένα μας. Η εφαρμογή θα γίνει με πανομοιότυπο τρόπο όπως στο κεφάλαιο (11). 

Οπότε δε χρειάζεται να αναφερθούμε περαιτέρω στο ζήτημα της εφαρμογής και θα 

περάσουμε ευθύς αμέσως στα αποτελέσματα που πήραμε. 

Από την εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης στα μετασχηματισμένα 

δεδομένα, είδαμε ότι η κλίση της γραμμικής εξίσωσης είναι ίση με -0.00019386, ενώ 

το διάστημα από το οποίο εκκινεί η ευθεία γραμμή πάνω από τον οριζόντιο άξονα ίσο 

με 3.539. Άρα η εξίσωση η οποία περιγράφει την τάση δίνεται από την σχέση (12.2) 

 

                                                                                     (12.2) 

 

Και πάλι μπορούμε να διαπιστώσουμε, ότι η μακροχρόνια τάση της μείωσης 

των μέσω όρων ταχύτητας του ανέμου εξακολουθεί να υφίσταται. Επίσης η 

ανταπόκριση της μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης ως μέθοδος ακριβούς 

πρόβλεψης των μελλοντικών ταχυτήτων δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά αφού το R
2
 

είναι ίσο με 0.0526. Ανακαλώντας τον υπολογισμό του R
2
 από την απευθείας 
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εφαρμογή της γραμμικής μεθόδου στα αρχικά δεδομένα όπου R
2
=0.057, βλέπουμε ότι 

οι δύο υπολογισμοί είναι πολύ κοντά γεγονός που μας οδηγεί να πιστέψουμε ότι, 

πέρα από όσα αναφέραμε στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου, ο υπολογισμός 

του R
2
 στα μετασχηματισμένα δεδομένα θα αποδίδει περίπου την τιμή του R

2
 στα 

αρχικά δεδομένα, με την κατάλληλη αλλαγή κλίμακας.  Έτσι θα επικεντρωθούμε 

στην παρουσίαση των μεθόδων στα μετασχηματισμένα δεδομένα.   

Συνεχίζοντας στο διάγραμμα (20) μπορούμε να δούμε σχηματικά όσα 

αναφέραμε σχετικά με την εφαρμογή της γραμμικής μεθόδου στα μετασχηματισμένα 

δεδομένα. Με κόκκινη γραμμή απεικονίζεται η εφαρμογή της γραμμικής 

παλινδρόμησης στα μετασχηματισμένα δεδομένα. 

 

 

Διάγραμμα (20). 

 

 

12.4 ΒΗΜΑ 3
ο
: Ο προσδιορισμός της εποχικότητας των 

μετασχηματισμένων δεδομένων. 

 

 

Από την οπτική εξέταση στο διάγραμμα (2,) μπορέσαμε να διαπιστώσουμε την τάση 

των ημερήσιων μέσων όρων ταχύτητας του ανέμου. Εκτός από την προηγούμενη 

διαπίστωση, ήμασταν σε θέση να διαπιστώσουμε επίσης και την ύπαρξη 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων, στις διακυμάνσεις των Η.Μ.Ο.Τ.Α. Τα μοτίβα αυτά 
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επαναλαμβάνονται περίπου ανά εποχή, για παράδειγμα θα δούμε ισχυρούς ανέμους 

τον χειμώνα και ασθενείς την άνοιξη. Προκειμένου να προσδιορίσουμε την 

εποχικότητα των Η.Μ.Ο.Τ.Α. θα χρησιμοποιήσουμε μία τμηματική σειρά Fourier η 

οποία περιγράφεται στην σχέση (12.3) με ετήσια και εξαμηνιαία περιοδικότητα 
30

: 

 

                  
   

   
          

   

   
          

   

   
           

   

   
     (12.3) 

 

Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τους παράγοντες            

εργασθήκαμε ως εξής: 

 

 Σε ένα πρώτο στάδιο,  δημιουργήσαμε το άθροισμα της σχέσης (12.4): 

 

       
   

   
        

   

   
       

   

   
        

   

   
                                 (12.4) 

 

Στην ουσία το άθροισμα της σχέσης (6.4) προκύπτει αν στην σχέση (12.3) 

θεωρήσουμε α0=0 και τους υπόλοιπους παράγοντες α1,…α4 =1. Αυτό το άθροισμα 

σχηματικά απεικονίζεται για το σύνολο των δέκα ετών στο διάγραμμα (21). 

 

 

Διάγραμμα (21). 
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 Στη συνέχεια τοποθετήσαμε μία σειρά Fourier της μορφής που δίνεται στη σχέση 

(12.5), πάνω στη σχέση (12.4): 

 

                                                             (12.5) 

 

Υποθέσαμε ότι αν ταιριάζει απόλυτα γραφική παράσταση της (12.5) στην 

γραφική παράσταση της (12.4) τότε θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κατά 

προσέγγιση τις εκτιμήσεις που θα προκύψουν για τα α0,α1,α2,α3,α4. Βρήκαμε ότι 

πράγματι η (12.5) ταιριάζει απόλυτα στην (12.4) με R
2 

= 1 και εκτιμηθέντες όρους 

α0= -1.092e-13, ενώ οι όροι α1,α2,α3,α4=1 και     w= 0.01721. 

 Στη συνέχεια υποθέσαμε ότι οι εκτιμήσεις των α1,α2,α3 και α4 για την σχέση 

(12.3), δεν θα απέχουν πολύ από τη μονάδα. 

Έτσι οι όροι α1 και α2 θα απέχουν από τη μονάδα όσο το μισό περίπου της 

τιμής του w, κάτω και πάνω από τη μονάδα αντίστοιχα ενώ οι όροι α3 και α4 θα 

απέχουν πάνω και κάτω από τη μονάδα όσο το w. Δηλαδή θα είναι αυτά του    

πίνακα (13): 

 

Πίνακας (13). 

0 
α0=0 

 
1- w /2 

 
α1=0.9914 

1+ w /2 

 
α2=1.009 

1- w 

 
α3=0.9827 

1+ w α4=1.017 

 

 Οπότε καταλήξαμε ότι η τελική μορφή της σχέσης (12.3) θα είναι : 

                 
   

   
            

   

   
             

   

   
           

   

   
  

(12.6) 

Στο διάγραμμα (22) μπορούμε να δούμε τις σειρές Fourier των σχέσεων (12.6) 

και (12.4) μαζί. Με κόκκινη γραμμή απεικονίζεται η σειρά Fourier της σχέσης (12.4) 

ενώ με γκρι διακεκομένη, η σειρά Fourier της σχέσης (12.6). Όπως βλέπουμε οι δύο 
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σειρές ταιριάζουν σχεδόν απόλυτα γεγονός που μας ωθεί να πιστέψουμε ότι οι 

εκτιμήσεις των όρων α0,…,α4 στην σχέση (12.6) δεν άλλαξαν την μορφή της 

τμηματικής σειράς της σχέσης (12.4). Είμαστε σε θέση λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε 

την σχέση (12.6) προκειμένου να εκφράσουμε την εποχικότητα. 

 

Διάγραμμα (22). 

 

 

12.5 ΒΗΜΑ 4
ο
: H αφαίρεση της τάσης και της εποχικότητας από τα 

μετασχηματισμένα δεδομένα. 

 

 

Στα βήματα 2 και 3 καταφέραμε να προσδιορίσουμε τα φαινόμενα της τάσης και της 

εποχικότητας που χαρακτηρίζουν τα δεδομένα μας. Το επόμενο βήμα είναι αυτά τα 

φαινόμενα που έχουν προσδιορισθεί και ορίζονται από τις σχέσεις (12.2) και (12.6) να 

αφαιρεθούν από τα μετασχηματισμένα δεδομένα μας    .  

Από την σχέση (12.2), η τάση προσδιορίζεται ως: 

 

 ά                         
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Ενώ η εποχικότητα ως: 

 

                 
   

   
            

   

   
              

   

   
            

   

   
  

 

Άρα κατ’ αυτόν τον τρόπο αφαιρώντας από τα μετασχηματισμένα δεδομένα 

μας      την τάση και την εποχικότητα, θα πάρουμε τα νέα μετασχηματισμένα 

δεδομένα τα οποία θα τα ονομάσουμε    , από τους λατινικούς όρους detrended 

deseasonalized. Τα νέα δεδομένα μας λοιπόν     θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της 

σχέσης 12.7: 

 

                           

 

                                      
   

   
            

   

   
   

                       
   

   
            

   

   
                                                                        (12.7) 

Η σχηματική απεικόνιση των νέων δεδομένων     δίνεται στο διάγραμμα (23). 

 

Διάγραμμα (23). 
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12.6 ΒΗΜΑ 5
ο
: H μοντελοποίηση των νέων δεδομένων μετά την 

αφαίρεση της τάσης και της εποχικότητας. 

 

 

Στην απεικόνιση του διαγράμματος (23), καταφέραμε να παραστήσουμε τα νέα 

δεδομένα μας     μετά την αφαίρεση της τάσης και της εποχικότητας, από τα 

μετασχηματισμένα δεδομένα μας    . Οι προσπάθειές μας σε αυτή την παράγραφο 

συγκεντρώνονται στην χρήση μιας γνωστής συνάρτησης προκειμένου να αποδοθεί 

όσο γίνεται καλύτερα αλλά συνάμα και απλούστερα, η κατανομή των νέων 

δεδομένων μας    . 

Από την οπτική και μόνο εξέταση του διαγράμματος (23), μπορούμε να 

υποπτευθούμε ότι μία ημιτονοειδής συνάρτηση ίσως να αποτελεί το αντικείμενο της 

αναζήτησής μας. Μία απλή ημιτονοειδής συνάρτηση μπορεί να περιγραφεί από την 

σχέση 12.8. 

 

f(x) =  a1sin(b1x+c1)                                                                                             (12.8) 

 

Στην περίπτωσή μας οι τιμές του x αντιστοιχούν στον χρόνο t, ενώ οι τιμές 

του f(x) αντιστοιχούν στα νέα μετασχηματισμένα δεδομένα μας      Οι όροι a1,b1 

και c1 είναι παράμετροι οι οποίοι πρέπει να εκτιμηθούν. Ακολουθώντας ίδια 

μεθοδολογία όπως και στα προηγούμενα κεφάλαια από την εκτίμηση με την μη 

γραμμική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων με διάστημα εμπιστοσύνης 95%, οι 

εκτιμήσεις των παραμέτρων έχουν ως εξής: 

a1= 1.569 

b1 = 0.01718 

c1 = -2.298 

 

Η ημιτονοειδής συνάρτηση της σχέσης (12.8) θα γίνει στην περίπτωσή μας: 

f(t) =  1.569sin(0.01718t-2.298)                                                                             (12.9) 
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Η διαγραμματική απεικόνιση των νέων δεδομένων σε συνδυασμό με την 

ημιτονοειδή συνάρτηση της σχέσης (12.9), δίνεται στο διάγραμμα (24). 

 

 

Διάγραμμα (24). 

 

Με κόκκινη γραμμή απεικονίζεται η ημιτονοειδής συνάρτηση της           

σχέσης (12.9). Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και με γυμνό μάτι, οι αρχικές 

σκέψεις μας, περί καταλληλότητας κάποιου είδους ημιτονοειδών συναρτήσεων 

προκειμένου να προβλεφθεί η κατανομή των νέων δεδομένων μας     , αρχίζουν να 

γίνονται πιο βάσιμες. Προχωρώντας, βρήκαμε ότι ένα άθροισμα ημιτόνων με 8 

όρους, μπορεί να προβλέψει σε ικανοποιητικό βαθμό τα νέα δεδομένα    . Αυτό το 

άθροισμα των ημιτόνων προκύπτει από την σχέση (12.8) προσθέτοντας 7 όρους 

όμοιους με τον αρχικό. Το άθροισμα των ημιτόνων αυτών θα δίνεται λοιπόν 

αναλυτικά από την σχέση (12.10) ως εξής: 

 

  f(x) = a1sin(b1x+c1) + a2sin(b2x+c2) + a3sin(b3x+c3) + a4sin(b4x+c4) + 

            + a5sin(b5x+c5) + a6sin(b6x+c6) + a7sin(b7x+c7) + a8sin(b8x+c8)      (12.10) 
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Κατά ανάλογο τρόπο όπως προηγουμένως, με f(x) θα έχουμε τα νέα δεδομένα 

μας    , ενώ με x θα έχουμε τις παρατηρήσεις από 1,2,…3650 που αντιστοιχούν 

στον χρόνο t. Οι παράμετροι a1,…a8 , b1,….b8 και c1,…..c8 εκτιμήθηκαν με την 

μέθοδο της μη γραμμικής προσέγγισης ελαχίστων τετραγώνων για διάστημα 

εμπιστοσύνης ίσο με 95%. Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων δίνονται στον πίνακα (14). 

 

Πίνακας (14). 

 
a1 = 1.567 b1 = 0.01723 c1 = -2.383 

a2 = 1.42 b2 =0.03441 c2 = -2.139   

a3 = 0.1087 b3 = 0.4389 c3 =  1.861 

a4 = 0.1052 b4 = 0.05194 c4 = -2.211   

a5 = 0.0992 b5 = 0.0861 c5 = -1.004   

a6 = 0.09989 b6 = 0.8508 c6 =1.365   

a7 = 0.09229 b7 = 0.003638 c7 = 0.2366   

a8 = 0.1053 b8 = 0.5968 c8 = 4.074   

 

Oπότε η σχέση (12.10) θα γίνει: 

 

                                                             

                                                     

                                                     

                              

                                                                                   

 

Όπου με      θα υπολογίζονται οι ημερήσιες ταχύτητες του ανέμου μετά την 

αφαίρεση της τάσης και της εποχικότητας από ένα άθροισμα ημιτόνων με 8 όρους, 

ενώ το    θα αντιπροσωπεύει τον χρόνο t.  Η διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης 

(12.11) δίνεται στο διάγραμμα (25), όπου παρουσιάζεται σε συνδυασμό με τα 

δεδομένα      
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Διάγραμμα (25). 

 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε η σχέση (12.11) είναι σε θέση να 

απεικονίσει σε ικανοποιητικό βαθμό την διακυμάνση των δεδομένων    . 

Ο υπολογισμός δε του R
2 

μας έδειξε ένα νούμερο κοντά στο 80% για την ακρίβεια 

77,4%. Το ποσοστό αυτό θεωρήθηκε κατ’ αρχάς ικανοποιητικό, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στον έλεγχο των προβλέψεων που θα προκύψουν σε σχέση με τις 

πραγματικές τιμές του δείγματος επαλήθευσης.  

 

 

12.7 ΒΗΜΑ 6
ο
: Η δημιουργία των προβλέψεών μας για το χρονικό 

διάστημα του δείγματος επαλήθευσης και η αφαίρεσή τους από τις 

πραγματικές τιμές. 

 

 

Με την ολοκλήρωση των βημάτων που παρουσιάσαμε μέχρι τώρα καταφέραμε να 

διορθώσουμε την ασυμμετρία των αρχικών Η.Μ.Ο.Τ.Α., να αφαιρέσουμε την τάση 

των Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. να διακυμαίνονται γύρω από τους μακροχρόνιους 

παρατηρηθέντες μέσους όρους, να αφαιρέσουμε την εποχικότητα των Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. 
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και τέλος να μοντελοποιήσουμε τα μετέπειτα δεδομένα σε ένα άθροισμα ημιτόνων με 

8 όρους. Από την οπτική εξέταση των αποτελεσμάτων μας πήραμε ενθαρρυντικές 

ενδείξεις καθότι όπως έγινε αντιληπτό από το διάγραμμα (25), ένα άθροισμα 

ημιτόνων με 8 όρους είναι κατάλληλο να μοντελοποιήσει τους Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. μετά 

την αφαίρεση της τάσης και της εποχικότητας. Πολύ περισσότερα από την στατιστική 

μελέτη προέκυψε ότι ο δείκτης R
2
 είναι ίσος με 77,4% γεγονός που καταδεικνύει 

αυτήν την καταλληλότητα. Ωστόσο η ανάλυσή μας δεν θα περιοριστεί σε μία απλή 

εκτίμηση του δείκτη R
2
 και θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο προκειμένου να 

δούμε πόσο καλές είναι στην πράξη οι μετρήσεις μας. 

Προχωρώντας λοιπόν στο επόμενο βήμα θα προσπαθήσουμε να 

δημιουργήσουμε τις δικές μας μελλοντικές προβλέψεις των Μ.Η.Μ..Ο.Τ.Α. Για να το 

επιτύχουμε αυτό θα ενεργήσουμε αντίστροφα, δηλαδή θα αθροίσουμε τις εξισώσεις 

(12.11), (12.6) και (12.2) με εξηρτημένη μεταβλητή τους προβλεπόμενους 

Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. και ανεξάρτητη μεταβλητή τον χρόνο t. Με     από τον λατινικό όρο 

prediction θα συμβολίζουμε τις προβλέψεις μας για τους Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. Θα έχουμε 

λοιπόν: 

                                       

                                  
   

   
            

   

   
 

            
   

   
            

   

   
 

                                                 

                                                       

                                                       

                              

                                                                                   

 

Ο χρόνος t θα πάρει τιμές από 1 ως 3,711. Οι παρατηρήσεις που θα 

προκύψουν θα αφορούν τις προβλεπόμενες τιμές για το σύνολο των 10 ετών και 2 

μηνών οπότε εμείς στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις τελευταίες 61 

παρατηρήσεις οι οποίες θα είναι οι προβλέψεις για το μέλλον.  

Στη συνέχεια θα συγκρίνουμε τις προβλεπόμενες τιμές με τις πραγματικές από 

το δείγμα επαλήθευσης. Ο λόγος που ενεργούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο και δεν 
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τοποθετούμε απευθείας ως t τις τιμές από 3651 εώς 3711 είναι για να είμαστε 

σίγουροι ότι οι ημιτονοειδείς και συνημιτονοειδείς όροι βρίσκονται στην σωστή 

φάση.   

Επίσης προκειμένου να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη των προβλέψεών μας με 

τα πραγματικά μεγέθη, η μέθοδος BOX-COX εφαρμόστηκε και στο σύνολο, των 

3711 παρατηρήσεων. Οι παρατηρήσεις από 3651 εώς 3711 αποτέλεσαν τις 

πραγματικές τιμές τις οποίες επιθυμούμε να προβλέψουμε. 

Μετά τους υπολογισμούς λοιπόν και την αφαίρεση των προβλέψεών μας, από 

τις πραγματικές του δείγματος επαλήθευσης, προέκυψαν τα αποτελέσματα των 

αποκλίσεων. Αυτά τα αποτελέσματα θα τα παρουσιάσουμε σε σχέση με διαστήματα 

Knot της τάξης του 0.1 στον πίνακα (15). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: 

 

Αριθμός παρατηρήσεων Εύρος αποκλίσεων ανά 0.1 

Knot 

Ποσοστό επιτυχίας 

7 +-0.1  11.47% 

13 +-0.2 21.31% 

16 +-0.3 26.3% 

23 +-0.4 37.7% 

34 +-0.5 55.73% 

41 +-0.6 67.21% 

46 +-0.7 75.41% 

50 +-0.8 82% 

55 +-0.9 90.16% 

57 +-1 93.44% 

58 +-1.1 95.08% 

58 +-1.2  95.08% 

59 +-1.3 96.72% 

60 +-1.4 98.36% 

61 +-1.5 100% 

 

Πριν προβούμε στα συμπεράσματα και στην συζήτηση των αποτελεσμάτων 

μας είναι χρήσιμο να παραθέσουμε την σχηματική απεικόνιση των αποκλίσεων 

μεταξύ των προβλέψεων και των πραγματικών τιμών στις οποίες έχουν διορθωθεί τα 

φαινόμενα της ασυμμετρίας. Οι αποκλίσεις αυτές απεικονίζονται στο διάγραμμα (26). 
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Διάγραμμα (26). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΤΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ. 

 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε μία απλή μέθοδο πρόβλεψης των 

Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. Η μέθοδος που παρουσιάσαμε όπως το σύνολο των μεθόδων που 

έχουν παρουσιασθεί μέχρι σήμερα έχει σαφή πλεονεκτήματα αλλά και εμφανή 

μειονεκτήματα. Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα πραγματοποιήσουμε την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της μεθόδου και στην παράθεση πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων. 

 

 

13.1 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 

 

Στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου παραθέσαμε στον πίνακα (15) τα 

αποτελέσματα των αποκλίσεων μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματικών τιμών των 

Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. Οι αρχικές τιμές του δείγματος επαλήθευσης μετασχηματίστηκαν με 

την μέθοδο BOX-COX προκειμένου τα μεγέθη μας να είναι συγκρίσιμα. Οι 

αποκλίσεις αυτές παρατέθηκαν σχηματικά στο διάγραμμα (26). Από τον πίνακα (15) 

και το διάγραμμα (26) μπορούμε να εξάγουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα.  

 Η μέθοδός μας μπορεί να προβλέψει τους Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α σε ποσοστό άνω του 90% 

για αποκλίσεις ± 0.9 Knot, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για αποκλίσεις ± 1 Knot 

αγγίζει το 95%. 

 Η μέθοδός μας δε μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια ±0.1 Knot σε ποσοστό πάνω 

από 11.5%. (Δύο παρατηρήσεις αποκλείστηκαν οριακά αφού ήταν εκτός του ± 0.1 

Knot αλλά εντός του ± 0.11 οπότε αν συμπεριληφθούν τότε το αντίστοιχο ποσοστό 

δεν υπερβαίνει το 15%). 
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 Οι θετικές αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών και προβλεπόμενων τιμών αφορούν 51 

στις 61 παρατηρήσεις δηλαδή ποσοστό περίπου 83.6%  

 Οι αρνητικές αποκλίσεις αφορούν 10 στις 61 παρατηρήσεις δηλαδή ποσοστό 

περίπου 16.7%. 

 Οι αποκλίσεις άνω του 1 Knot αφορούν στο σύνολό τους θετικές αποκλίσεις. 

 Οι αρνητικές αποκλίσεις κάτω του 0.5 Knot είναι μόλις μία, κάτι το οποίο 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 0.047%.  

 Οι θετικές αποκλίσεις άνω του 0.5 Knot είναι 22 δηλαδή σε ποσοστό 36%.  

 Οι προβλέψεις μας είναι επιτυχείς σε ένα εύρος  ± 0.2 Knot σε όλο το διάστημα των 

61 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία της μεθόδου μας δεν περιορίζεται μόνο 

στις πρώτες μέρες για το χρονικό διάστημα πρόβλεψης, όπως συνέβαινε στις 

προηγούμενες μεθόδους. 

 

 

13.2 Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την καταλληλότητα της 

μεθόδου. 

 

 

Πριν ξεκινήσουμε την αναφορά μας στους παράγοντες οι οποίοι αναμένεται να 

επηρεάσουν την καταλληλότητα της μεθόδου που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στον αναγνώστη ότι οι αποκλίσεις προέκυψαν 

ως αποτέλεσμα της αφαίρεσης των προβλεπόμενων τιμών των Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α., από 

τις πραγματικές τιμές του δείγματος επαλήθευσης όπως αυτά προέκυψαν μέσα από 

τον μετασχηματισμό BOX-COX. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία 

διότι οι θετικές αποκλίσεις σημαίνουν ότι οι πραγματικές ταχύτητες του ανέμου είναι 

μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες και το αντίστροφο. 

Θα συνεχίσουμε λοιπόν αναφερόμενοι στους κυριότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν την κατάλληλότητα της μεθόδου που παρουσιάσαμε. Οι παράγοντες 

αυτοί συνοψίζονται στο μέγεθος Tick του συμβολαίου, στο είδος της επιχείρησης και 

το είδος του ανέμου από τον οποίο επιθυμεί να αντισταθμιστεί, όπως επίσης και στο 

είδος του συμβολαίου που θα συναφθεί. 
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13.2.1 Το είδος της επιχείρησης και το είδος της αντιστάθμισης την 

οποία επιθυμεί. 

 

 

Ο πρώτος ίσως και ο σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος θα επηρεάσει την 

καταλληλότητα της μεθόδου είναι το είδος της επιχείρησης. Από το είδος της 

επιχείρησης θα καθορισθεί στη συνέχεια το είδος της αντιστάθμισης που είναι 

επιθυμητό. 

 Στην εργασία μας θεωρήσαμε αυθαίρετα ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες 

αναφερόμαστε είναι οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 

ανεμογεννητριών, επειδή αποτελούν τους κυριότερους συμμετέχοντες στο χώρο των 

παραγώγων ανέμου. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτές τις επιχειρήσεις 

συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη ισχυρών ανέμων, άρα το λογικό είναι οι επιχειρήσεις 

αυτές να εισέρχονται στις αγορές παραγώγων ανέμου προκειμένου να 

αντισταθμίσουν τις δυσμενείς συνέπειες που προκαλούνται από την απουσία τέτοιων 

ανέμων.  

Το γεγονός αυτό επηρεάζει την καταλληλότητα της μεθόδου ως εργαλείο 

πρόβλεψης αν λάβουμε υπόψιν, ότι σε γενικές γραμμές οι θετικές αποκλίσεις είναι 

επιθυμητές, διότι συνεπάγονται την ύπαρξη ανέμων μεγαλύτερης έντασης από την 

προβλεπόμενη. Αν συνδυάσουμε το επιθυμητό της θετικής απόκλισης, τουλάχιστον 

σε όρους παραγωγής, με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αποκλίσεών μας 

αφορά θετικές αποκλίσεις τόσο σε ποσοστό 83.6% έναντι 13.7% για τις αρνητικές, 

όσο και σε απόλυτες τιμές, αφού η μέγιστη θετική απόκλιση είναι περίπου 1.5 Knot 

ενώ η μέγιστη αρνητική είναι περίπου 0.8 Knot, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 

μέθοδός μας προσεγγίζει ικανοποιητικά τις αρνητικές αποκλίσεις. Ένα ενισχυτικό 

στοιχείο αυτής της άποψης είναι ότι οι αρνητικές αποκλίσεις μεγαλύτερες των 0.5 

Knot είναι της τάξης του 4.5%. Έτσι μόνο σε ποσοστό μικρότερο του 5% θα πρέπει 

να αναμένουμε οι πραγματικές τιμές του ανέμου να είναι χαμηλότερες από τις 

προβλέψεις για αποκλίσεις κάτω του 0.5 Knot.  
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13.2.2 Το μέγεθος Tick του συμβολαίου. 

 

 

Πέρα από το είδος της επιχείρησης, το οποίο σε μεγάλο βαθμό καθορίζει και την 

αντιστάθμιση που είναι επιθυμητή, ένας δεύτερος πολύ σημαντικός παράγοντας από 

τον οποίο θα καθορισθεί η επιτυχία της μεθόδου είναι το μέγεθος Tick του 

συμβολαίου.  

Σε ορισμένα συμβόλαια το μέγεθος αυτό καθορίζεται στα 0.1 Knot γεγονός 

που καθιστά την μέθοδό μας ακατάλληλη για προβλέψεις τόσο μεγάλης ακρίβειας 

αφού το ποσοστό πρόβλεψής μας δεν μπορεί να υπερβεί το 15% στην καλύτερη των 

περιπτώσεων. Σε άλλα συμβόλαια το μέγεθος Tick καθορίζεται στο 1 Κnot γεγονός 

το οποίο αυτόματα καθιστά κατάλληλη την μέθοδό μας καθότι το ποσοστό 

πρόβλεψής μας είναι στο 93.44%. Αν συνυπολογισθεί ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες 

αναφερόμαστε και σύμφωνα με όσα παραθέσαμε προηγουμένως, επιθυμούν σε 

γενικές γραμμές τις θετικές αποκλίσεις των προβλέψεών μας, τότε το ποσοστό αυτό 

εκτινάσσεται στο 100% αφού η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση είναι της τάξης των 

0.8 Κnot. 

 

 

13.2.3 To είδος του συμβολαίου που θα συναφθεί. 

 

 

Ο τρίτος καθοριστικός παράγοντας της καταλληλότητας της μεθόδου μας είναι το 

είδος του συμβολαίου που θα συναφθεί.  

Ορισμένα είδη συμβολαίων προβλέπουν την πληρωμή ενός ποσού αρχικά από 

την επιχείρηση στον πωλητή του συμβολαίου και παρέχουν πληρωμή ή πληρωμές 

στον αγοραστή, σε περιπτώσεις που οι ΗΜΟΤΑ είναι μικρότεροι από ένα όριο που 

έχει προκαθοριστεί. Αυτά τα είδη των συμβολαίων συνήθως δεν απαιτούν καμία 

επιπλέον πληρωμή από τον αγοραστή στην περίπτωση που οι ταχύτητες του ανέμου 

ξεπεράσουν το όριο.  

Αντιθέτως υπάρχουν άλλα είδη συμβολαίων που δεν απαιτούν καμία αρχική 

πληρωμή από τον αγοραστή και παρέχουν πληρωμή ή πληρωμές σε περιπτώσεις που 

οι Η.Μ.Ο.Τ.Α. είναι μικρότεροι από ένα όριο που έχει προκαθορισθεί. Σε αυτά τα 
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είδη των συμβολαίων όμως, απαιτείται από τον αγοραστή να προβεί σε πληρωμή ή 

πληρωμές προς τον πωλητή του συμβολαίου όταν οι Η.Μ.Ο.Τ.Α. υπερβούν ένα όριο 

το οποίο επίσης θα έχει προκαθορισθεί.  

Από την ανάλυση που πραγματοποιήσαμε είδαμε ότι οι αποκλίσεις της 

μεθόδου μας είναι μεγαλύτερες τόσο σε ποσοστά όσο και σε απόλυτες τιμές προς τα 

πάνω. Αυτό σημαίνει ότι οι πραγματικοί Η.Μ.Ο.Τ.Α. είναι μεγαλύτεροι από τους 

προβλεφθέντες με την χρήση της μεθόδου μας, οπότε στην περίπτωση του δευτέρου 

συμβολαίου η μέθοδός μας κρίνεται ακατάλληλη, αφού θα απαιτηθούν πληρωμές 

μεγαλύτερες από αυτές που έχει υπολογίσει ο αγοραστής. Στην περίπτωση του 

πρώτου συμβολαίου ωστόσο, ο αγοραστής μπορεί με μεγάλη ακρίβεια να υπολογίσει 

τις πληρωμές που θα λάβει χωρίς να τον ενδιαφέρουν οι περιπτώσεις όπου δεν θα 

υπολογίσει σωστά τους μεγαλύτερους Η.Μ.Ο.Τ.Α. αφού γι’ αυτούς δεν θα χρειαστεί 

να πληρώσει τίποτε. 

 

 

13.3 Πλεονεκτήματα της μεθόδου της αθροιστικής αποσύνθεσης. 

 

 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου που παρουσιάσθηκε είναι η απλότητα 

και η ευκολία εφαρμογής της προκειμένου μία χρονική σειρά δεδομένων, όπως είναι 

οι Η.Μ.Ο.Τ.Α., να διασπασθεί σε απλούστερες και γνωστές εξισώσεις. Μπορέσαμε 

να αποδείξουμε ότι μετά τη διόρθωση του φαινομένου της ασυμμετρίας, με μόλις 

τρεις εξισώσεις μπορούμε να προβλέψουμε τους μελλοντικούς Η.Μ.Ο.Τ.Α. Οι 

εξισώσεις αυτές είναι γνωστές στο ευρύ κοινό αφού αφορούν μία γραμμική εξίσωση, 

μία τμηματική σειρά Fourier και ένα άθροισμα ημιτόνων με 8 όρους.  

Η μέθοδός μας παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στο γεγονός αυτό 

οδηγηθήκαμε από την αρχική εκτίμηση του R
2
 = 0.773 για την καταλληλότητα των 

ημιτονοειδών αθροισμάτων να περιγράψουν την κατανομή των Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α., από 

τους οποίους είχε προηγουμένως αφαιρεθεί η τάση και η εποχικότητα.  

Πέρα από την αρχική εκτίμηση του R
2
 η πεποίθηση της καταλληλότητας της 

μεθόδου μας στηρίχθηκε και σε ένα σύνολο άλλων λόγων οι οποίοι σχετίζονται με 

την ανάλυση και συνεκτίμηση των παραγόντων που παρουσιάσαμε στην παράγραφο 

13.2. Σε γενικές γραμμές διαπιστώσαμε ότι μόνο σε ποσοστό 5% είναι πιθανόν η 
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μέθοδός μας να παρέχει μεγαλύτερους Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. από τους πραγματικούς για 

μεγέθη άνω των 0.5 Knot στα μετασχηματισμένα δεδομένα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 

  

 

Στο 14
ο
 κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε ορισμένα θέματα και προβληματισμούς που 

αφορούν την μέθοδο που παρουσιάσαμε ενδελεχώς μέχρι στιγμής, παρουσιάζοντας 

συνοπτικά και ορισμένες λύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν τα αποτελέσματα μας. 

 

 

14.1 Προβληματικές τιμές των δεδομένων. 

 

 

Στο κεφάλαιο 9 αναφερθήκαμε στα δεδομένα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε 

στη συνέχεια και υποθέσαμε ότι τα δεδομένα μας δεν περιέχουν προβληματικές τιμές. 

Σε αυτήν την υπόθεση οδηγηθήκαμε καθώς τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε ήταν 

πλήρη, αφού δεν έλλειπε καμία τιμή για καμία ημερομηνία, ενώ ταυτόχρονα οι τιμές 

των δεδομένων μας είναι αντιπροσωπευτικές της πραγματικότητας, καθότι δεν 

περιέχονται αρνητικές τιμές ( η ταχύτητα του ανέμου δεν είναι δυνατόν να είναι 

αρνητική) ή τιμές που αγγίζουν ταχύτητες ακραίων καιρικών φαινομένων. 

 Ωστόσο παρά την ανυπαρξία τιμών που είναι αρνητικές ή αγγίζουν τα όρια 

ακραίων καιρικών φαινομένων, είναι δυνατόν τα δεδομένα του δείγματός μας να 

περιέχουν προβληματικές τιμές. Για παράδειγμα παρά την πληρότητα του δείγματος 

είναι δυνατόν να έχουν πραγματοποιηθεί λάθη κατά την καταγραφή των δεδομένων. 

Έτσι αν σε περιόδους όπου παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες του ανέμου 

εντοπίσουμε μία πολύ υψηλή τιμή, αυτή η τιμή είναι δυνατόν να οφείλεται σε κάποια 

λανθασμένη καταχώρηση.  

Αυτές οι προβληματικές τιμές είναι πολύ χρήσιμο να εντοπισθούν καθώς 

επηρεάζουν σημαντικά την κατανομή και άρα την ικανότητα πρόβλεψης του 
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δείγματος. Ένας καλός τρόπος για να ελέγξουμε την ύπαρξη προβληματικών τιμών 

θα ήταν να παρουσιάσουμε τα δεδομένα μας πριν την μοντελοποίηση σε κάποιον 

ειδικό, ή να έχουμε μετεωρολογικές προβλέψεις παράλληλα με τα παρατηρούμενα 

μεγέθη, ώστε σε μεγάλες αποκλίσεις να έχουμε κάποια ένδειξη για την ύπαρξη 

προβληματικών τιμών. 

 

 

14.2 Η ύπαρξη μακροχρόνιας τάσης των δεδομένων να κυμαίνονται 

γύρω από τον μέσο όρο. 

 

 

Στα δεδομένα των ταχυτήτων του ανέμου διαπιστώσαμε την ύπαρξη της τάσης, να 

διακυμαίνονται γύρω από τους μακροχρόνιους παρατηρούμενους μέσους όρους. Δεν 

αναφερθήκαμε καθόλου κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μας στην στασιμότητα 

των ημερησίων μέσων όρων ταχύτητας του ανέμου.  

Στις στάσιμες μεταβλητές οι μέσοι όροι και οι διακυμάνσεις είναι σταθερές 

στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι οι στάσιμες μεταβλητές δε ακολουθούν τάσεις. Τα 

δεδομένα των Η.Μ.Ο.Τ.Α. δεν είναι στάσιμα. Ένας τρόπος για να διορθωθεί αυτή η 

κατάσταση είναι η αφαίρεση της τάσης από τα αρχικά δεδομένα προκειμένου να 

επιτευχθεί ο σκοπός της στασιμότητας.  

Μία από τις συνηθέστερες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην πράξη για να 

αφαιρεθεί η τάση είναι η γραμμική μέθοδος που παρουσιάσαμε. Στην παρουσίαση 

της αθροιστικής αποσύνθεσης που πραγματοποιήσαμε, μετά την χρήση της μεθόδου 

της γραμμικής παλινδρόμησης, σιωπηρά υποθέσαμε ότι έχει αφαιρεθεί η τάση και 

έχει επιτευχθεί ο σκοπός της στασιμότητας. Το γεγονός αυτό δε συμβαίνει πάντοτε 

στην πράξη. Ορισμένες φορές απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα για να 

μετασχηματισθεί μία μη στάσιμη μεταβλητή, σε στάσιμη. Ένας τρόπος είναι η 

διαφοροποίηση (differentiation). Υπάρχουν διάφορα είδη διαφοροποίησης όπως αυτή 

των χρονικών υστερήσεων, η στοχαστική και η μερική διαφοροποίηση. 

Η διαδικασία αυτή είναι μία απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να 

μετατραπεί μία μη στασιμη μεταβλητή σε στάσιμη. Η στασιμότητα είναι απαραίτητη 

ειδικά σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται αυτοπαλίνδρομα μοντέλα κινούμενων 

μέσων όρων, γνωστά ως ARMA. Ορισμένες φορές η επίτευξη της στασιμότητας δεν 

είναι αρκετή, καθώς τα δεδομένα μπορεί εκτός από την αυτοσυσχέτιση να 



 
139 

 

χαρακτηρίζονται και από ετεροσκεδαστικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση 

ενός γενικευμένου αυτοπαλίνδρομου μοντέλου ετεροσκεδαστικότητας GARCH ίσως 

να απαιτηθεί. Προκειμένου να μοντελοποιηθούν οι Η.Μ.Ο.Τ.Α. έχουν 

χρησιμοποιηθεί πολλές διαφοροποιήσεις των παραπάνω μοντέλων όπως ΑR, MA, 

EGARCH, FIGARCH κλπ.  

 

 

14.3 Η Ανάλυση Κυματιδίων (Wavelet stationary analysis) προς 

επίλυση του προβλήματος της στασιμότητας. 

 

 

Ένας δεύτερος τρόπος προκειμένου να διορθωθεί η απουσία της στασιμότητας είναι 

μέσω της ανάλυσης κυματιδίων (Wavelet analysis). Θα παρουσιάσουμε την μέθοδο 

πολύ συνοπτικά χωρίς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες καθώς επιθυμία μας είναι η 

απλή απεικόνιση των μεθόδων. Με τη βοήθεια του λογισμικού Matlab, που 

χρησιμοποιήσαμε εισάγαμε τα μετασχηματισμένα δεδομένα από τα οποία έχει 

αφαιρεθεί η τάση και η εποχικότητα, με τις μεθόδους που δείξαμε. Στη συνέχεια από 

την ανάλυση κυματιδίων χρησιμοποιήσαμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές κυμάτων, 

μία προς μία. Η καλύτερη επιλογή προέκυψε για το κύμα της κατηγορίας Haar 

επιπέδου 1 αφού τα δεδομένα είναι μόλις 3,650 οπότε δεν επαρκούν για να 

χρησιμοποιηθούν ανώτερα επίπεδα. Επίσης ως μέθοδος thresholding που επιλέχθηκε 

είναι η επιλογή hard της penalize high. 

 To ιστόγραμμα των καταλοίπων, έχει κανονική κατανομή και παρουσιάζεται 

στο διάγραμμα (27). 
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Διάγραμμα (27) 

 

 Το διάγραμμα (28) των αυτοσυσχετίσεων μας δείχνει τιμές περίπου 0. 

 

 
 

Διάγραμμα (28). 
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Αν το διάγραμμα των αυτοσυσχετίσεων μετά την διόρθωση του φαινομένου 

της στασιμότητας «ανοιχτεί» για Lags = 20, τότε όπως θα δούμε και στο      

διάγραμμα (29) δύο παρατηρήσεις (περίοδοι 1 και 2) είναι έξω από το οριοθετημένο 

πλαίσιο. Αυτό το γεγονός μας οδηγεί να πιστέψουμε ότι ένα μοντέλο AR(2) ίσως να 

είναι κατάλληλο για να μοντελοποιηθούν τα δεδομένα μας, όπως έχουν προκύψει 

μετά την διόρθωση της στασιμότητας.  

Βέβαια προκειμένου να είμαστε σίγουροι θα πρέπει να ελέγξουμε κα το 

διάγραμμα των μερικών αυτοσυσχετίσεων, ώστε να βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για 

AR(2) και όχι κάποια μορφή ARMA ή ARIMA.  

Μπορούμε να το διαπιστώσουμε εναλλακτικά, από τον έλεγχο στασιμότητας 

Leybourne-McCabe. Στην περίπτωσή μας η τιμή που πήραμε από την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου ήταν 1. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση ότι τα δεδομένα μας περιγράφονται από μία σειρά AR, έναντι της 

εναλλακτικής, ότι τα δεδομένα μας περιγράφονται από ένα μοντέλο ARIMA (p,1,1). 

Ωστόσο αυτή η μέθοδος (ARIMA), δεν είναι αυτή που εξετάζουμε στην 

συγκεκριμένη διπλωματική, οπότε δεν θα αναλυθεί περαιτέρω και θα αρκεστούμε σε 

αυτό το σημείο μόνο στην παράθεση των αυτοσυσχετίσεων για Lags=20, του 

διαγράμματος (29). 

 
 

 

Διάγραμμα (29). 
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Κλείνοντας την αναφορά μας στα κατάλοιπα, θα παρουσιάσουμε στο 

διάγραμμα (30) την διακύμανση των καταλοίπων, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε 

ότι διακυμαίνονται περίπου γύρω από το 0.  

 
 

Διάγραμμα (30). 

 

Από την περιγραφική στατιστική (πίνακας 16), του δείγματος είδαμε ότι ο 

μέσος όρων των σφαλμάτων είναι μηδέν με τυπική απόκλιση ίση 0.3.  

 

Πίνακας (16.) 

 

Στατιστικά Μεγέθη Mean Max Min SD Range 

Κατάλοιπα 0 1.203 -1.177 0.3008 2.38 

 

Σε ένα τελικό στάδιο προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι πράγματι έχει 

διορθωθεί το πρόβλημα της στασιμότητας χρησιμοποιήσαμε το τεστ KPSS. Η τιμή 

που πήραμε είναι 1 γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε την μηδενική 

υπόθεση ότι τα δεδομένα μας (μετά και την διόρθωση της στασιμότητας) είναι 

στάσιμα ακολουθώντας κάποια τάση.  



 
143 

 

Προχωρήσαμε στη συνέχεια και εξαγάγαμε τα αποτελέσματα μετά την 

διόρθωση της στασιμότητας. Η σχηματική απεικόνισή της διακύμανσής τους δίνεται 

στο διάγραμμα (31). 

 

 

 

Διάγραμμα (31). 

 

Στις νέες τιμές που πήραμε εφαρμόσαμε την σχέση των ημιτόνων 8 όρων της 

12.10. Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων παρέμειναν ίδιες με αυτές που είχαμε 

πραγματοποιήσει στην 12.11, όμως ο δείκτης R
2 

είναι ίσος πλέον με 0.8395. Αυτό 

σημαίνει ότι μετά την επίτευξη του στόχου της στασιμότητας, η ίδια ημιτονοειδής 

εξίσωση μπορεί να προβλέψει τους μελλοντικούς Η.Μ.Ο.Τ.Α. σε ποσοστό περίπου 

84%. Το ποσοστό αυτό αν το συγκρίνουμε με το ποσοστό του 77.4% που είχε 

επιτευχθεί πριν μπορούμε να καταλάβουμε την σημασία της συγκριτικής μεθόδου. Η 

βελτίωση που έχει επιτευχθεί είναι της τάξης του 6.6%. Στο διάγραμμα (32),   

μπορούμε να διαπιστώσουμε και οπτικά την καλύτερη προσαρμογή (κόκκινη 

καμπύλη) μετά την διόρθωση της στασιμότητας, στα δεδομένα μετά την αφαίρεση 

της τάσης, εποχικότητας και την διόρθωση της στασιμότητας. Για να έχουμε μία 

καλύτερη εικόνα της σύγκρισης ανακαλούμε το διάγραμμα (25), όπου έχει 
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πραγματοποιηθεί η προσαρμογή στα δεδομένα χωρίς να έχει διορθωθεί το φαινόμενο 

της στασιμότητας. 

 
 

 

Διάγραμμα (32). 

 

 

Διάγραμμα (25). 
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Από την οπτική σύγκριση μπορούμε να διαπιστώσουμε, ότι η προσαρμογή 

στο διάγραμμα (32) είναι καλύτερη, σε σχέση με το διάγραμμα (25). Άρα και οπτικά 

επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί και οι υποθέσεις μας περί βελτιώσεως της αρχικής 

μεθόδου, μετά και την διόρθωση του προβλήματος της στασιμότητας, μέσω της 

χρήσης ανάλυσης κυματιδίων.   

 

 

14.4 Ο διαταρακτικός όρος ε. 

 

 

Στην ανάλυση που πραγματοποιήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια ελάχιστα 

αναφερθήκαμε στην ύπαρξη του διαταρακτικού όρου ε. Ο όρος αυτός υπάρχει σε 

κάθε εξίσωση και δημιουργεί θόρυβο, ανάλογα με τη βαρύτητά του. Υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου η εξηρτημένη μεταβλητή μπορεί να προκύψει απευθείας μέσω 

κάποιας σχέσης, από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ε είναι 

ίσο με μηδέν. Στον αντίποδα υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εξαρτημένη μεταβλητή, 

μπορεί να προκύψει μέσω κάποιας σχέσης από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, συν 

κάποιο θόρυβο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ε είναι διάφορο του μηδενός.  

 

 

14.5 Η ανάλυση των Κυματιδίων για την αφαίρεση του θορύβου. 

 

 

Στο διάγραμμα (25) είδαμε ότι η ημιτονοειδής σχέση με 8 όρους που 

χρησιμοποιήσαμε, μπορούσε ικανοποιητικά να προσεγγίσει την διακύμανση των 

Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α., από τους οποίους είχε αφαιρεθεί η τάση και η εποχικότητα. Αυτό που 

γινόταν εμφανές και στο οποίο θέλουμε να αναφερθούμε ευθύς αμέσως, είναι πως 

παρατηρήσαμε, ότι για να είναι καλύτερη η προσέγγιση της ημιτονοειδούς 

συνάρτησής μας στους Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. μετά την αφαίρεση της τάσης και της 

εποχικότητας, θα έπρεπε είτε να δημιουργήσουμε θόρυβο και να τον προσθέσουμε 

στην ημιτονοειδή συνάρτηση μας, είτε να αφαιρέσουμε τον θόρυβο από τους 
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Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. από τους οποίους είχε αφαιρεθεί η τάση και η εποχικότητα και στη 

συνέχεια να εφαρμόσουμε την ημιτονοειδή συνάρτησή μας. 

Στην πρώτη από τις δύο περιπτώσεις σκεφτήκαμε μέσα από την δημιουργία 

κυματιδίων να χρησιμοποιήσουμε μία σύνθεση Βrownian κίνησης η οποία όμως δεν 

θα έπρεπε να παρεκλίνει πολύ από τον μέσο όρο και στην συνέχεια να την 

προσθέσουμε στην ημιτονοειδή συνάρτησή μας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε 

καταφέρει να προσθέσουμε θόρυβο στην ημιτονοειδή συνάρτησή μας ώστε να 

προσεγγίζει με καλύτερο τρόπο τα Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. μετά την αφαίρεση της τάσης και 

της εποχικότητας.  

Στην δεύτερη περίπτωση σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση 

κυματιδίων για την αφαίρεση του θορύβου. Έτσι χρησιμοποιήσαμε ένα κύμα της 

κατηγορίας Haar επιπέδου 3 με entropy log energy. Μετά την αφαίρεση του θορύβου 

εξαγάγαμε τα αποτελέσματά μας. Στο διάγραμμα (33), παρουσιάζονται τα δεδομένα 

μετά την αφαίρεση της τάσης, της εποχικότητας και του θορύβου  

 
Διάγραμμα (33). 

 

Στη συνέχεια εφαρμόσαμε την ημιτονοειδή συνάρτηση της σχέσης 12.10, 

όπου οι εκτιμηθέντες όροι παραμένουν οι ίδιοι, όμως ο δείκτης R
2 

ισούται πλέον 

0.9289 δηλαδή το ποσοστό επιτυχίας μας ανέβηκε στο 93% περίπου. Η αύξηση σε 
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σχέση με τα αρχικά ποσοστά της τάξης του 77.4% είναι περίπου της τάξης του 

15.5%. Η σχηματική απεικόνιση της προσαρμογής του αθροίσματος των ημιτόνων 

της σχέσης 12.10, στους Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α. που προκύπτουν μετά την αφαίρεση της 

τάσης, της εποχικότητας και του θορύβου παρουσιάζεται στο διάγραμμα (34). 

 

 

Διάγραμμα (34). 

 

Σε αυτό το σημείο σταματήσαμε τις προσπάθειές για να βελτιώσουμε 

περαιτέρω την μέθοδό μας, καθότι απαιτούνται πιο τεχνικές λεπτομέρειες και 

μέθοδοι, όπως είναι η χρήση νευρωνικών δικτύων. Εξάλλου ο αρχικός στόχος μας 

ήταν να προσδιορίσουμε μία απλή μέθοδο η οποία να προβλέπει ικανοποιητικά τους 

Η.Μ.Ο.Τ.Α., οπότε θα αρκεστούμε σε αυτό το σημείο, στην αποτύπωση των 

συγκεκριμένων τρόπων βελτίωσης της αρχικής μας μεθόδου, τους οποίους 

παρουσιάσαμε προηγουμένως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
 

XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ, ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ Η.Μ.Ο.Τ.Α., ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 

 

 
Αφήνοντας στην άκρη την εμπειρική μέθοδο, τα μοντέλα που έχουν παρουσιασθεί 

μέχρι σήμερα είναι σε θέση να προβλέψουν με ικανοποιητική ακρίβεια τους 

Η.Μ.Ο.Τ.Α. Τα μοντέλα αυτά άλλοτε στηρίζονται σε μαθηματικές και 

οικονομετρικές μεθόδους, ενώ άλλοτε στηρίζονται σε πιο σύγχρονες τεχνικές. Τα 

διάφορα μοντέλα, λοιπόν, παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν έχουν και 

σημαντικά μειονεκτήματα. Τα σημεία κριτικής , θα αναδειχθούν στην συνέχεια, αφού 

προηγουμένως αναφερθούμε συνοπτικά, στις κυριότερες κατηγορίες των μοντέλων 

προσδιορισμού των Η.Μ.Ο.Τ.Α. Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην 

μετεωρολογική πρόβλεψη η οποία πραγματοποιείται από μετεωρολογικούς σταθμούς, 

ως εναλλακτική λύση. 

 

 

15.1 Μέθοδοι και τεχνικές προσδιορισμού των Η.Μ.Ο.Τ.Α. 

 

 

Προσδιορίζοντας τα σημαντικότερα μοντέλα πρόβλεψης και ειδικότερα τις μεθόδους 

που χρησιμοποιούνται σε αυτά, για την προσέγγιση των μελλοντικών Η.Μ.Ο.Τ.Α., θα 

καταστεί δυνατή στη συνέχεια, η επισήμανση των σημαντικότερων μειονεκτημάτων 

τους. Οι μέθοδοι και υπολογισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτά τα μοντέλα είναι οι 

εξής:  

 Υπολογισμοί διαφόρων συνόλων μέσων όρων από τα ιστορικά δεδομένα των 

Η.Μ.Ο.Τ.Α. 

 Χρήση της γραμμικής παλινδρόμησης, είτε ως μεθόδου πρόβλεψης των μελλοντικών 

Η.Μ.Ο.Τ.Α. απευθείας είτε ως μέσο προσδιορισμού της τάσης των Η.Μ.Ο.Τ.Α. 
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 Προσομειώσεις ΜΟΝΤΕ CARLO. H μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψιν διάφορους 

παράγοντες οι οποίοι αναμένεται να επηρεάσουν την τιμή της μεταβλητής που μας 

ενδιαφέρει και στη συνέχεια πραγματοποιούνται πολλές επαναλήψεις πάνω από 

1000, όπου σε κάθε ενδεχόμενο αντιστοιχίζεται μία πιθανότητα με βάση την 

συχνότητα εμφάνισης της.   

 Εργαλεία μετασχηματισμού για την διόρθωση της ασυμμετρίας, μεθόδους 

δυναμικού μετασχηματισμού των δεδομένων όπως η μέθοδος BOX-COX. 

 Εργαλεία για τον προσδιορισμό της τάσης των ιστορικών δεδομένων και την 

διόρθωση της έλλειψης της στασιμότητας. Συχνότερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 

αποτελούν η γραμμική μέθοδος και η διαφοροποίηση. 

 Ανάλυση Fourier  για την αφαίρεση της εποχικότητας των δεδομένων. 

 Εργαλεία ελέγχου της στασιμότητας, όπως είναι η μέθοδος KPSS ή Leybourne-

McCabe. Ορισμένες φορές διορθώνεται μόνο με την αφαίρεση της τάσης (γραμμική 

παλινδρόμηση), ενώ σε άλλες απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα όπως η 

διαφοροποίηση (απλή, χρονικών υστερήσεων, στοχαστική κλπ) ή η ανάλυση 

κυματιδίων (Wavelet analysis). 

 Πρόβλεψη μέσω ημιτονοειδών αθροισμάτων. 

 Πρόβλεψη μέσω αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων κινητών μέσων όρων και των 

παραλαγών τους, ARIMA, AR ή MA. 

 Πρόβλεψη μέσω αυτοπαλίνδρομων μοντέλων ετεροσκεδαστικότητας ARCH. Και 

των παραλλαγών τους, GARCH, E-GARCH ή FI-GARCH. 

 Χρήση της ανάλυσης κυματιδίων (Wavelet analysis), είτε ως μεθόδου πρόβλεψης 

απευθείας (με βάση την ενέργεια που απαιτείται κάθε φορά για την αποσύνθεση), 

είτε ως μέσου για την αφαίρεση του θορύβου που δημιουργείται από τον 

διαταρακτικό όρο ε. 

 Πρόβλεψη μέσω της χρήσης Νευρωνικών Δικτύων (Neural Network Training). 

 Από όσα παραθέσαμε προηγουμένως μπορούμε να δούμε ότι τα διαθέσιμα 

μέσα για τον υπολογισμό των Η.Μ.Ο.Τ.Α. είναι πάρα πολλά. Η σειρά με την οποία τα 

παραθέσαμε θεωρήσαμε ότι εκκινεί από τα απλούστερα και καταλήγει στα πιο 

σύνθετα. Σημαντικό ρόλο για την επιλογή της μεθόδου ή των μεθόδων που θα 

χρησιμοποιηθούν, διαδραματίζουν τα ίδια τα δεδομένα. Με την έννοια αυτή εννοούμε 

ότι δεν είναι όλες οι μέθοδοι κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν κάθε φορά, παρόλο 

που αναφερόμαστε σε δεδομένα Η.Μ.Ο.Τ.Α. Για παράδειγμα από τη συλλογή 



 
150 

 

δεδομένων για κάποια άλλη περιοχή πχ  την Θράκη, μετά την αφαίρεση της τάσης και 

της εποχικότητας δεν είναι σίγουρο ότι η μορφή της διακύμανσης των Μ.Η.Μ.Ο.Τ.Α 

θα είναι αυτή του διαγράμματος (23), ώστε να οδηγηθεί ό χρήστης στην χρήση ενός 

συνόλου αθροισμάτων ημιτονοειδών όρων.  

 

 

15.2 Μειονεκτήματα των μεθόδων και τεχνικών προσδιορισμού των 

Η.Μ.Ο.Τ.Α. 

 

 

Κλείνοντας την προηγούμενη παράγραφο είδαμε ότι η φύση των δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν μετέπειτα για τον προσδιορισμό των Η.Μ.Ο.Τ.Α., είναι εξέχουσας 

σημασίας στη διαδικασία επιλογής της μεθόδου ή των μεθόδων που θα επιλεγούν για 

να πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη. Ωστόσο πέρα από την φύση των δεδομένων η 

οποία δύναται να καθιστά την μία ή την άλλη μέθοδο ακατάλληλη για μελλοντικές 

προβλέψεις, υπάρχει και ένα σύνολο άλλων λόγων οι οποίοι αποτρέπουν τους 

ενδιαφερόμενους από την χρήση τέτοιων μεθόδων. Οι σημαντικότεροι λόγοι 

παρουσιάζονται ως εξής: 

 

 Πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για προβλέψεις. 

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι πάντα διαθέσιμα δωρεάν, δεν είναι βέβαιο ότι είναι 

έγκυρα, είναι ελλιπή και πολλές φορές απουσιάζουν παντελώς για τις περιοχές που 

πιθανόν να ενδιαφέρουν τον χρήστη. 

 Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Οι απλούστερες και ευκολότερα κατανοητές 

μέθοδοι συνήθως δεν μπορούν να δώσουν ακριβείς προβλέψεις, ειδικά σε ένα εύρος 

κάτω του   1 Knot. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελλούν οι μέθοδοι που 

στηρίζονται στον υπολογισμό διαφορετικών συνόλων μέσων όρων και η γραμμική 

μέθοδος, όταν δεν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους. 

 Η χρήση των μεθόδων απαιτεί πολύ καλή γνώση μαθηματικών και οικονομετρικών 

υποδειγμάτων.  

 Η χρήση των μεθόδων απαιτεί εξοικίωση στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

σε αντίθεση με άλλων ειδών προβλέψεις, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν 

μέσω ενημέρωσης από εφημερίδες, τηλεόραση κλπ. 



 
151 

 

 Πολύ μεγάλη εξειδίκευση στη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών συστημάτων όπως 

Matlab, Excell, E-Views.  

 Οικονομική επένδυση για την απόκτηση της απαραίτητης υπολογιστικής ισχύος. Το 

πρόβλημα της υπολογιστικής ισχύος είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην χρήση 

Νευρωνικών Δικτύων. Πειραματισθήκαμε στην χρήση ενός δικτύου NAR 

(Nonlinear Autoregressive). Το εύρος των διαθέσιμων επιλογών μας κυμαινόταν 

από 1 εώς 100 καθυστερήσεις (Delays) ενώ παράλληλα οι Νεύρωνες που θα 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την εκπαίδευση του δικτύου κυμαινόταν από 

10 εώς 10,000. Η εκπαίδευση ενός τέτοιου δικτύου με 40 καθυστερήσεις και 500 

Νεύρωνες, απαιτούσε περίπου 2 Giga μνήμης RAM. Αν συνυπολογίσουμε ότι το 

λογισμικό για την λειτουργία του υπολογιστή, όπως τα Windows 7 απαιτεί 0.8 Giga, 

τότε μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι ένας μέσος ατομικός υπολογιστής 

φτάνει στα όρια της λειτουργίας του. Παράλληλα εκμεταλεύεται μόλις το 40% σε 

όρους καθυστερήσεων ενώ ταυτόχρονα μόλις το 5% των διαθέσιμων επιλογών σε 

όρους χρησιμοποιούμενων Νευρώνων. Συνεχίζοντας τους πειραματισμούς μας 

είδαμε ότι δε μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω από το 10% ταυτόχρονα και 

στις δύο επιλογές. Στην περίπτωση επιθυμίας ακριβέστατων μετρήσεων ίσως να 

απαιτείται ποσοστό άνω του 10% από τις διαθέσιμες επιλογές, οπότε εύλογα 

συμπεραίνουμε ότι απαιτείται και η ανάλογη υπολογιστική ισχύς με αντίστοιχα 

υψηλότερο κόστος. 

 Οικονομική επένδυση για την απόκτηση του ανάλογου λογισμικού. Πέρα από την 

οικονομική επένδυση για την απόκτηση της απαραίτητης υπολογιστικής ισχύος 

απαιτείται και οικονομική επένδυση για την απόκτηση του κατάλληλου λογισμικού 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση των πιο σύνθετων και τεχνικών μεθόδων. 

 Οι λόγοι που προαναφέρθηκαν απαιτούν από τις επιχειρήσεις την κατανομή 

οικονομικών πόρων προκειμένου να αποκτηθούν λογισμικό, υπολογιστική ισχύς και 

εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ στην περίπτωση των ιδιωτών επενδυτών, όλα τα 

παραπάνω κόστη βαρύνουν τον χρήστη των μεθόδων αυτών, στο οποίο θα πρέπει να 

συνυπολογισθεί και το κόστος ευκαιρίας. Αυτοί οι λόγοι που παρουσιάσαμε είναι 

ιδιαίτερα σημαντικοί και αποτελούν την εξήγηση στο θέμα της απουσίας των ιδιωτών 

επενδυτών, από τη συγκεκριμένη αγορά παραγώγων. Η λύση για κάποιο επενδυτή 

στην περίπτωση που δεν επιθυμεί να αναλάβει τα παραπάνω κόστη είναι απλή, δεν θα 
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εμπλακεί σε μία τέτοια αγορά. Αυτό δε μπορεί να συμβεί όμως και με τις επιχειρήσεις 

στις οποίες αναφερόμαστε στην παρούσα διπλωματική.  

Εξάλλου δεν συμβαδίζει πάντοτε η γνώση της χρήσης των παραγώγων ως 

εργαλεία αντιστάθμισης, με την γνώση της χρήσης των μεθόδων πρόβλεψης των 

καιρικών συνθηκών που θα χρησιμοποιηθούν, για την τιμολόγηση των παραγώγων. 

Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ορισμένα άτομα μπορούν να γνωρίζουν ποια θα 

είναι η αξία ενός παραγώγου συμβολαίου, αν έχουν ως δεδομένη, την τιμή της 

υποκείμενης μεταβλητής, η οποία στην περίπτωσή μας είναι οι Η.Μ.Ο.Τ.Α. Πως είναι 

δυνατόν όμως να αποκτηθεί αυτή η γνώση; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται 

από τους μετεωρολογικούς σταθμούς πρόβλεψης. 

 

 

15.3 Πρόβλεψη των Η.Μ.Ο.Τ.Α. από τους μετεωρολογικές υπηρεσίες. 

 

 

Σε αντίθεση με τον μέσο άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί μία σχετική γνώση του καιρού, 

οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις στις οποίες αναφερόμαστε επιθυμούν 

ακριβέστατες προβλέψεις των καιρικών συνθηκών. Ο μέσος άνθρωπος χρησιμοποιεί 

την εμπειρική πρόβλεψη, τα δελτία καιρού των ειδήσεων και το διαδίκτυο, 

προκειμένου να αποκτήσει αυτήν την σχετική γνώση του καιρού. Οι επιχειρήσεις 

όμως δε μπορούν να βασιστούν στα παραπάνω μέσα για την απόκτηση ακριβούς 

γνώσης των μελλοντικών καιρικών συνθηκών. Οι διαθέσιμες επιλογές των 

επιχειρήσεων είναι δύο: 

 Να χρησιμοποιήσουν κάποια ή κάποιες από τις μεθόδους που αναφέραμε 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν οι ίδιες την πρόβλεψη. 

 Να αποκτήσουν την πρόβλεψη των μελλοντικών καιρικών συνθηκών από έγκυρες 

μετεωρολογικές υπηρεσίες. 

 Στην πρώτη από τις δύο περιπτώσεις αναφερθήκαμε εκτενώς στα 

προηγούμενα κεφάλαια και στις προηγούμενες παραγράφους. Στην συγκεκριμένη 

παραγραφο θα αναφερθούμε στην δεύτερη περίπτωση, αυτή της απόκτησης 

προβλέψεων από έγκυρες μετεωρολογικές υπηρεσίες. Ως τέτοιες μπορούν να 

θεωρηθούν: 
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 Επίσημοι μετεωρολογικοί σταθμοί που βρίσκονται εγκατεστειμένοι σε διάφορες 

περιοχές μιας χώρας όπως, αεροδρόμια, στρατιωτικές μονάδες (πολεμική 

αεροπορία) κ.α. 

 Εθνικά συστήματα και εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, όπως είναι η ΕΜΥ στη 

χώρα μας, το Meteo France στη Γαλλία και το DWD στην Γερμανία. 

 Παγκόσμια συστήματα και παγκόσμιοι οργανισμοί παροχής μετεωρολογικών 

προβλέψεων, όπως είναι το European Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts (E.C.M.W.F.), το Global Environmental Multiscale Model (G.E.M.), 

το Naval Research Laboratory Navy Global Environmental Model (NAV.GEM) 

και το U.K. Met Office's Unified Model.  

Από τα ανωτέρων επιλέξαμε να αναφερθούμε στο E.C.M.W.F., αφού 

πρόκειται για Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Καιρικών Προβλέψεων, 

συνεργάζεται με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες διαφόρων χωρών 

(συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας) παίρνοντας δεδομένα από αυτές και 

παρέχοντας μετρήσεις σε αυτές, ενώ για τις προβλέψεις κάνει χρήση 

υπερυπολογιστών τους οποίους δεν έχουν στη διάθεσή τους συνήθως οι εθνικές 

μετεωρολογικες υπηρεσίες για τις προβλέψεις τους.  

Εντελώς συνοπτικά θα αναφέρουμε ότι η μεθοδολογία που ακολουθείται 

στηρίζεται στον διαμελισμό ολόκληρης της επιφάνειας της γης σε περιοχές (grid) 

περίπου 16 επί 16 χιλιομέτρων.  Στην επιφάνεια της γης λαμβάνονται υπόψιν η 

θερμοκρασία του εδάφους, οι υδάτινες και ενεργειακές διακυμάνσεις. Επίσης πέρα 

από τον οριζόντιο διαμελισμό πραγματοποιείται και κάθετος, όπου λαμβάνονται 

υπόψιν παράγοντες στην ατμόσφαιρα όπως ο άνεμος, η υγρασία, τα σύννεφα, η 

θερμοκρασία και το ύψος.  

Το μοντέλο πραγματοποιεί λοιπόν υπολογισμούς λαμβάνοντας υπόψιν του 

όλους αυτούς του παράγοντες κάθε 4 λεπτά περίπου. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο ο 

οριζόντιος διαμελισμός της γης απαιτεί την δημιουργία υπολογισμών για 2 

εκατομμύρια περιοχές, τότε είναι εύκολο να καταλάβουμε τον λόγο για τον οποίο 

απαιτείται τεράστια υπολογιστική ισχύς. Η υπολογιστική ισχύς του E.C.M.W.F. είναι 

περίπου 4 teraflop, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το E.C.M.W.F., έχει 

υπογραφεί συμφωνία τον Ιούνιο του 2013 για την αγορά υπερυπολογιστικής 

υποδομής από την Cray UK Ltd, ισχύος πολλών petaflops
31

. Ανάμεσα στα πολλά 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Centre_for_Medium-Range_Weather_Forecasts
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Environmental_Multiscale_Model
http://en.wikipedia.org/wiki/Navy_Global_Environmental_Model
http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Model
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Centre_for_Medium-Range_Weather_Forecasts
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Centre_for_Medium-Range_Weather_Forecasts
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Centre_for_Medium-Range_Weather_Forecasts
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προϊόντα που παρέχονται από το ECMWF, είναι προβλέψεις όπως επίσης, δεδομένα 

και λογισμικό.
32 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
 

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΑΝΕΜΟΥ. 

 

 

Περνώντας στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας μας, θα θίξουμε το 

θέμα του υπολογισμού της τιμής των παραγώγων ανέμου. Μέχρι σήμερα έχουν 

παρουσιασθεί διάφορες μέθοδοι για τον υπολογισμό της σωστής τιμής ενός 

παραγώγου αυτής της κατηγορίας. Η κατηγοριοποίηση των μεθόδων αυτών, στη 

συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την χρήση ή μη, προβλέψεων για τον 

υπολογισμό των ΗΜΟΤΑ, ως απαραίτητο συστατικό για τον υπολογισμό των 

πληρωμών που θα περιλαμβάνονται στα Π.Α. Θα αναφερθούμε συνοπτικά σε 

ορισμένες από τις μεθόδους της κάθε κατηγορίας, ενώ στην συνέχεια θα 

παρουσιάσομε την προσωπική μας άποψη σχετικά με τον προσδιορισμό της τιμής 

ενός  Π.Α. 

 

 

 

16.1 Προσδιορισμός της τιμής ενός συμβολαίου Π.Α. με χρήση 

προβλέψεων για τον υπολογισμό των ΗΜΟΤΑ.  

 

 

Υπάρχουν μέθοδοι οι οποίες, πρώτα υπολογίζουν τις πληρωμές που θα περιλαμβάνει 

ένα Π.Α. και στην συνέχεια προβαίνουν στον υπολογισμό της τιμής του παραγώγου 

συμβολαίου. Προκειμένου να καθορισθούν οι πληρωμές είναι απαραίτητος ο 

υπολογισμός της μελλοντικής τιμής του υποκείμενου δείκτη, δηλαδή ο υπολογισμός 

των ΗΜΟΤΑ. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν μέθοδοι, όπως η μέθοδος μηδενικής 

εξισορροπητικής κερδοσκοπίας Cox, Ross and Rubinstein (1979).
33

 Οι δύο 

παραλλαγές της μεθόδου είναι, αυτή που προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας κατανομής 

πιθανότητας μηδενικού κινδύνου για τον υποκείμενο δείκτη (βλ. Heath, Platen and 

Schweizer (2001)
34

 και αυτής που προκύπτει από την επίλυση μιας μερικής 

διαφορικής εξίσωσης Pirrong and Jermakyan (2001)
35

. Επίσης στη συγκεκριμένη 

κατηγορία ανήκουν μοντέλα τιμολόγησης που στηρίζονται στην κατανάλωση  (Cao 

and Wei 2004, Lucas 1978)
36 
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16.2 Προσδιορισμός της τιμής ενός συμβολαίου Π.Α. χωρίς χρήση 

προβλέψεων για τον υπολογισμό των ΗΜΟΤΑ.  

 

 

Στον αντίποδα των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, 

υπάρχουν μέθοδοι, οι οποίες προσεγγίζουν το θέμα της τιμολόγησης ενός Π.Α., χωρίς 

να προβούν στον υπολογισμό των μελλοντικών τιμών των υποκείμενων δεικτών. 

Στην συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν μέθοδοι τιμολόγησης οι οποίες δεν 

επιχειρούν να προσδιορίσουν τις μελλοντικές τιμές των Η.Μ.Ο.Τ.Α., καθώς η χρήση 

αυτών των μεθόδων δεν σχετίζεται άμεσα με τον συγκεκριμένο προσδιορισμό. 

Τέτοιες μέθοδοι είναι αυτοί της τιμολόγησης των Π.Α. με τη λογική της ασφάλισης, η 

εμπειρική τιμολόγηση των παραγώγων και η ιστορική (Burn) ανάλυση. 

 

 

16.2.1 Η τιμολόγηση με τη λογική της ασφάλισης. 

 

 

Η χρήση των παραγώγων σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται περισσότερο ως 

μέσο ασφάλισης από ακραία καιρικά φαινόμενα, παρά ως μέσο αντιστάθμισης λόγω 

σχετικά μικρών διακυμάνσεων στον υποκείμενο δείκτη. Έτσι μπορούμε να 

αναφέρουμε ως παράδειγμα, την χρήση των Π.Α. από μία αεροπορική εταιρεία 

προκειμένου να αντισταθμιστούν κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την ύπαρξη 

ανέμων άνω των 60 Knot σε μία περιοχή, όπου συνήθως πνέουν άνεμοι της τάξης των 

20 Knot, για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Σε τέτοιες περιπτώσεις  δεν απαιτείται ο 

ακριβής προσδιορισμός των Η.Μ.Ο.Τ.Α., αλλά να προσδιορισθεί ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο ταχύτητας του ανέμου (πχ 60 Knot), το οποίο αν πραγματοποιηθεί στην 

πράξη, τότε θα σημάνει και την ενεργοποίηση του συμβολαίου. 
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16.2.2  Η τιμολόγηση με βάση εμπειρικές προβλέψεις. 

 

 

Η τιμολόγηση αυτή στηρίζεται σε προβλέψεις που πραγματοποιούνται με βάση την 

εκάστοτε κρίση και τις εκτιμήσεις του ατόμου, σχετικά με την κίνηση της αγοράς των 

παραγώγων ανέμου. Απαιτεί μεγάλη εμπειρία και θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με άλλες μεθόδους, καθώς αποτελεί την λιγότερο επιστημονική μέθοδο. 

Στηρίζεται στην διάισθηση του ατόμου, οπότε δεν απαιτεί κανένα υπολογισμό των 

υποκείμενων δεικτών, όπως είναι οι Η.Μ.Ο.Τ.Α. 

 

 

16.2.3. Η ιστορική (Burn) ανάλυση. 

  

 

Η μέθοδος της ιστορικής ανάλυσης είναι η πιο απλή μέθοδος από όσες κάνουν χρήση 

ιστορικών στοιχείων, αλλά συνάμα είναι και αυτή που υπόκειται στις περισσότερο 

λανθασμένες εκτιμήσεις (πλην της εμπειρικής μεθόδου). Για μία συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο που μας ενδιαφέρει, συγκεντρώνονται ιστορικά στοιχεία των 

πραγματοποιούμενων πληρωμών των συμβολαίων. Ως δίκαια τιμή του συμβολαίου 

θεωρείται ο μέσος όρος των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το 

παρελθόν.  

 

 

16.3 Αρχικές υποθέσεις για τον προσδιορισμό της τιμής ενός 

προθεσμιακού συμβολαίου Π.Α. 

 

 

Στη συνέχεια προκειμένου να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα απλό μοντέλο 

τιμολόγησης των Π.Α., υπενθυμίζοντας ότι τα παράγωγα αυτής της κατηγορίας ως 

επί το πλείστον αφορούν προϊόντα που διαπραγματεύονται στις εξωχρηματιστηριακές 

αγορές, θα προβούμε σε ένα σύνολο αρχικών υποθέσεων. Από αυτές τις υποθέσεις θα 
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γίνει κατανοητό για ποιο είδος συμβολαίου θα μιλήσουμε και πως θα 

προσδιορίζονται σε γενική μορφή οι πληρωμές του. Στην επόμενη ενότητα, όπως θα 

δούμε αναλυτικότερα προκειμένου να επιτύχουμε τον τελικό μας στόχο 

(προσδιορισμός της τιμής του συμβολαίου) θα απαιτηθεί ένα μεγάλο σύνολο, 

επιπρόσθετων υποθέσεων. Αίροντας σταδιακά τις επιπρόσθετες υποθέσεις θα 

καταστεί εφικτός ο προσδιορισμός των ειδικότερων χαρακτηριστικών του 

συμβολαίου (μέγεθος Strike, Tick size κλπ) και του σημείου όπου δύναται να 

επιτευχθεί η ισορροπία.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για ένα  προθεσμιακό 

συμβόλαιο, το οποίο σε ένα πρώτο στάδιο θα υποθέσουμε ότι διαφέρει σε σχέση με 

ένα αντίστοιχο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, μόνο στο γεγονός της 

τυποποίησης (κεφάλαιο 3
ο
).  

Συνεχίζοντας σε ένα δεύτερο στάδιο, προκειμένου να κάνουμε απλούστερη 

την παρουσίαση μας θα υποθέσουμε ότι οι πληρωμές τις οποίες περιλαμβάνει το 

προθεσμιακό μας συμβόλαιο, είναι πανομοιότυπες με τις πληρωμές τις οποίες 

περιλαμβάνει ένα αντίστοιχο δικαιωμάτων προαίρεσης, με την μόνη διαφορά να 

υφίσταται στο γεγονός, ότι το μεν πρώτο καθιστά υποχρεωτική την τήρησή του ενώ 

το δεύτερο όχι.  

Επίσης προκειμένου να προχωρήσουμε με απλότητα στην ανάλυσή μας, θα 

ξεφύγουμε αρχικά, από τον «αυστηρό» ορισμό της χρήσης του όρου      που 

προκύπτει από την γενική μορφή ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης.  

Κλείνοντας ως αγοραστής ενός τέτοιου συμβολαίου θεωρείται μία επιχείρηση 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανεμογεννητριών, ενώ ως πωλητής ένας 

χρηματομεσίτης. Οι δύο αυτές κατηγορίες συμμετεχόντων στην αγορά Π.Α. θα 

αναφέρονται στην συνέχεια ως αγοραστής και ως πωλητής αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 



 
159 

 

16.4 Καθορισμός των πληρωμών σε ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων 

προαίρεσης Π.Α. 

 

 

Μετά από τις αρχικές αυτές τοποθετήσεις μας είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε 

ξεκινώντας από τον προσδιορισμό των πληρωμών που περιλαμβάνονται στα 

δικαιώματα προαίρεσης. Όπως έχουμε ήδη πει στο κεφάλαιο 3, τα δικαιώματα 

προαίρεσης διακρίνονται σε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς (Call options) και σε 

δικαιώματα προαίρεσης πώλησης (Put options). Οι πληρωμές των δύο αυτών 

κατηγοριών θα προκύπτουν σύμφωνα με τον τρόπο τον οποίο παρουσιάζουμε ευθύς 

αμέσως. 

 

 

16.4.1 Πληρωμές δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς. 

 

  
 

    
                                                                                                          (16.1) 

 

Ο αγοραστής ενός τέτοιου συμβολαίου θα λάβει πληρωμές αν οι ταχύτητες του 

ανέμου (πραγματικές) είναι μεγαλύτερες από το Κ. Εδώ ο αγοραστής θέλει να 

αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες από μεγάλες ταχύτητες του ανέμου 

(μεγαλύτερες σε σχέση με ένα επίπεδο Κ).  

 

 

16.4.2 Πληρωμές δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης. 

 

  
 

    
                                                                                                       (16.2) 

 

Ο αγοραστής ενός τέτοιου συμβολαίου θα λάβει πληρωμές αν οι ταχύτητες του 

ανέμου (πραγματικές) είναι μικρότερες από το Κ. Εδώ ο αγοραστής θέλει να 
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αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες από χαμηλές ταχύτητες του ανέμου 

(μικρότερες σε σχέση με ένα επίπεδο Κ). Αυτή η περίπτωση είναι που ενδιαφέρει τις 

επιχειρήσεις στις οποίες αναφερόμαστε και με αυτή θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. 

Έτσι όταν θα μιλάμε για το προθεσμιακό συμβόλαιο το οποίο περιέχει πληρωμές ίδιες 

με αυτές ενός αντίστοιχου συμβολαίου δικαιωμάτων προαίρεσης θα εννοούμε τις 

πληρωμές που προκύπτουν από την αγορά ενός δικαιώματος προαίρεσης πώλησης. 

Αγοραστής είναι όπως είπαμε μόνο οι επιχειρήσεις ενώ πωλητής είναι κάποιος 

χρηματομεσίτης.  

Στις σχέσεις (16.1) και (16.2) συμβολίζονται με: 

 δ είναι το tick size, δηλαδή το ποσό χρημάτων (€) ανά συμφωνηθέν μέγεθος 

μέτρησης των Η.Μ.Ο.Τ.Α. (Knot). 

       είναι η ταχύτητα του ανέμου ( προσδιορισμένη με βάση τις μεθόδους που 

δείξαμε), κατά την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί να αποτελέσει την χρονική 

στιγμή του ελέγχου. 

 Κ είναι το Strike, δηλαδή εκείνο το καθορισμένο επίπεδο των Η.Μ.Ο.Τ.Α. το 

οποίο θα είναι το όριο για την πραγματοποίηση ή όχι των όρων που περιγράφονται 

στο συμβόλαιο. 

Είμαστε σε θέση, μετά τον προσδιορισμό των πληρωμών και ειδικότερα των 

πληρωμών που δύναται να προκύψουν από τη σύναψη ενός συμβολαίου δικαιωμάτων 

προαίρεσης πώλησης, να προχωρήσουμε στον προσδιορισμό της τιμής του 

προθεσμιακού συμβολαίου για το οποίο μιλάμε. 

 

 

16.5 Ο προσδιορισμός της τιμής ενός προθεσμιακού συμβολαίου. 

 

 

Στο συγκεκριμένο κομμάτι της διπλωματικής, θα ασχοληθούμε με τον προσδιορισμό 

της τιμής ενός προθεσμιακού συμβολαίου Π.Α.. Θα παραθέσουμε την προσωπική μας 

άποψη απαντώντας στο ερώτημα, ποια θα πρέπει να είναι η τιμή αυτή. Για να είμαστε 

σε θέση να το πραγματοποιήσουμε θα στηριχθούμε στο κυρίαρχο κίνητρο των 

επιχειρήσεων, το οποίο δεν είναι άλλο από την επίτευξη σταθερών κερδών.  

Εκκινώντας από αυτή την επιθυμία των επιχειρήσεων και λαμβάνοντας 

υπόψιν ένα σύνολο από σημαντικούς παράγοντες, όπως το συμφέρον των 
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αντισυμβαλλομένων, θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την τιμή αυτών των 

συμβολαίων. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλα όσα αναφέραμε, θα πρέπει να 

υιοθετήσουμε ένα σύνολο «αυστηρών» αλλά συνάμα απλουστευτικών υποθέσεων, τις 

οποίες θα προσπαθήσουμε να άρουμε σταδιακά, ώστε να προσεγγίσουμε την 

πραγματικότητα με τον καλύτερο τρόπο. 

 

 

16.5.1 Επιπρόσθετες Υποθέσεις. 

 

 

 Ως αγοραστές των συμβολαίων θεωρούνται οι επιχειρήσεις και μόνο αυτές.  

 Οι επιχειρήσεις που θα αγοράσουν τα συμβόλαια είναι αυτές που ενεργοποιούνται 

στον χώρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανεμογεννητριών. Άρα βασική 

επιθυμία τους είναι να αντισταθμίσουν κινδύνους που σχετίζονται με χαμηλές 

ταχύτητες του ανέμου. 

 Τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων προκύπτουν με σταθερή αναλογία, στις 

αυξομειώσεις της ταχύτητας του ανέμου. Για παράδειγμα η αύξηση της ταχύτητας 

του ανέμου κατά 1 Knot αυξάνει τα κέρδη κατά 1,000€ ενώ το αντίστροφο 

συμβαίνει όταν η ταχύτητα του ανέμου μειώνεται κατά 1 Knot. 

 Οι επιχειρήσεις μέσω της γεωγραφικής επιλογής του τόπου εγκατάστασης, 

πραγματοποιούν μόνο κέρδη, τα οποία όμως δεν είναι σταθερά καθ’ όλη την 

διάρκεια του έτους, λόγω της διακύμανσης των ταχυτήτων του ανέμου.  

 Προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα σταθερά κέρδη οι επιχειρήσεις έχουν 

οριοθετήσει ένα ποσό ως στόχο σταθερών κερδών. Κάποιους μήνες τα κέρδη των 

επιχειρήσεων είναι ακριβώς όσο και ο στόχος που έχουν θέσει, κάποιους είναι 

μεγαλύτερα ενώ κάποιους είναι μικρότερα. Ο στόχος των σταθερών κερδών 

θεωρούμε ότι συνδυάζεται με συγκεκριμένο επίπεδο ταχύτητας του ανέμου, το οποίο 

δεν είναι άλλο από το μέσο όρο των ταχυτήτων του ανέμου της περιοχής.  

 Οι επιχειρήσεις αυτές, επιθυμούν να κάνουν χρήση των παραγώγων μόνο τις κακές 

περιόδους, δηλαδή τις περιόδους στις οποίες οι ταχύτητες των ανέμων 

παρατηρούνται μειωμένες σε σχέση με τις ταχύτητες των ανέμων που απαιτούνται 

για να δημιουργήσουν τα σταθερά κέρδη. 
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 Επιθυμία των επιχειρήσεων είναι να εμπλακούν στην χρήση Π.Α. με μοναδικό 

σκοπό την αντιστάθμιση και όχι το κέρδος, μέσα από την χρήση των παραγώγων 

αυτή καθ’ αυτή. Άρα είναι διατεθειμένες να αποχωριστούν κάποια κέρδη που έχουν 

πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν ή που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον (είναι 

ορθότερο να μιλάμε για κέρδη που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν αφού τα 

μελλοντικά κέρδη δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθούν στην πράξη), πάνω από το 

σταθερό όριο που έχουν θέσει, πληρώνοντας ένα ποσό σήμερα, προκειμένου να 

πραγματοποιήσουν κάποια έσοδα μέσα από την χρήση των παραγώγων, τα οποία 

θα αντισταθμίσουν τα έσοδα που έχουν αποχωριστεί και θα οδηγήσουν κατά αυτόν 

τον τρόπο σε σταθερά κέρδη – έσοδα καθόλη τη διάρκεια της περιόδου που μας 

ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, είναι διατεθειμένες να πληρώσουν δέκα χιλιάδες ευρώ 

σήμερα, για να λάβουν δέκα χιλιάδες ευρώ αύριο. 

 Η πραγματοποίηση κέρδους από τις επιχειρήσεις μέσω της χρήσης παραγώγων, 

είναι επιθυμητή αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος για τον οποίο εισέρχονται στην 

συγκεκριμένη αγορά. Οι κινήσεις των επιχειρήσεων γίνονται στην βάση της λογικής 

της αντιστάθμισης. 

 Επιθυμία των πωλητών των συμβολαίων είναι η πραγματοποίηση κέρδους. 

 Ο αγοραστής και ο πωλητής, έχουν συνάψει ένα και μοναδικό συμβόλαιο, δεν είναι 

δυνατή η αντιστάθμιση ή η πραγματοποίηση κέρδους μέσα από ένα σύνολο 

συμβολαίων. 

 Το ποσό που περιλαμβάνεται στα συμβόλαια μπορεί να είναι απεριόριστο. 

 Προκειμένου να κάνουμε απλούστερη την παρουσίασή μας θα υποθέσουμε χρονική 

περίοδο ενός έτους, μέσα στην οποία η επιχείρηση θα πραγματοποιεί σταθερά κέρδη 

στους δέκα μήνες σύμφωνα με τον στόχο που έχει θέσει, ένα μήνα κέρδη πάνω από 

τον στόχο και ένα μήνα κάτω από τον στόχο. Η υπόθεση αυτή μπορεί εύκολα να 

αντικατασταθεί από περισσότερους μήνες ή για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. 

 Στα συμβόλαια μας, ως χρονικό σημείο μέτρησης θα θεωρηθεί ότι είναι ένα μόνο 

σημείο, άρα         . 

 Επειδή οι μελλοντικές ταχύτητες του ανέμου δεν είναι γνωστές την στιγμή που 

συνάπτεται το συμβόλαιο, η τιμή του προσδιορίζεται με βάση τις μελλοντικές τιμές 

που προβλέπουν οι δύο πλευρές     για την επιχείρηση και     για τον πωλητή 

του συμβολαίου. 
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 Τα σταθερά κέρδη των επιχειρήσεων είναι επιθυμητά, για διάφορους λόγους όπως η 

προσέλκυση επενδυτών, η καλύτερη οικονομική διαχείριση, η μείωση του κινδύνου 

της οικονομικής δυσπραγίας και των επιτοκίων δανεισμού που συνδέονται με αυτόν 

κ.α. 

Μετά από την παράθεση των ανωτέρων υποθέσεων, τις οποίες θα 

χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με τις αρχικές, θα μπορέσουμε, μέσα από μία 

διαδικασία η οποία θα συνοδεύεται από ένα σύνολο παραδειγμάτων, να οδηγηθούμε 

στο τελικό μας συμπέρασμα.  

 

 

16.6 Η περίπτωση όπου αγοραστής και πωλητής έχουν τις ίδιες 

προβλέψεις σχετικά με τον μελλοντικό δείκτη και η ακρίβεια των 

προβλέψεών τους είναι άριστη. 

 

 

Η διαδικασία της τιμολόγησης με βάση όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως σε 

συνθήκες βεβαιότητας, θα προσδιορισθεί ως εξής: 

Σε ένα πρώτο βήμα οι επιχειρήσεις καθορίζουν τον στόχο κέρδους που 

επιθυμούν. Σε αυτόν τον στόχο κέρδους αντιστοιχεί μία συγκεκριμένη ταχύτητα του 

ανέμου, η οποία θα πρέπει να παρατηρηθεί προκειμένου να πραγματοποιηθεί το 

κέρδος. Στη συνέχεια θα πρέπει να καθορισθεί η ευαισθησία των κερδών σε όρους 

ταχυτήτων των ανέμων. Αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα ότι για κάθε αυξομείωση 

της ταχύτητας του ανέμου κατά 1 Knot τα κέρδη αυξομειώνονται αντίστοιχα κατά 

1,000€. 

 Έστω λοιπόν ότι το επίπεδο αυτό του ανέμου είναι    από τον λατινικό όρο 

Wind Target. Η τιμή αυτή του ανέμου είναι ίση με την μέση τιμή που παρατηρείται 

και αναμένεται, όταν εγκαθίσταται μία επιχείρηση σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή. Έστω ότι η μελλοντική τιμή της ταχύτητας του ανέμου είναι    από τον 

λατινικό όρο Wind Future. 

 Έχοντας τόσο η επιχείρηση όσο και ο πωλητής την ίδια γνώση για το μέλλον 

η οποία μάλιστα είναι ακριβής, ανακαλώντας τις αρχικές μας υποθέσεις μπορούμε να 
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προσδιορίσουμε την τιμή του συμβολαίου, ως το ακριβές ποσό της πληρωμής που θα 

πραγματοποιηθεί από τον πωλητή προς τον αγοραστή.  

 

Τιμή του συμβολαίου  = Πληρωμή προς τον αγοραστή  =  δ(0, K –   ).         (16.3) 

 

Όπου δ είναι το μέγεθος τικ του συμβολαίου (tick size), K το μέγεθος Strike του 

συμβολαίου και   , η τιμή της ταχύτητας του ανέμου την ημέρα μέτρησης. 

Προκειμένου η επιχείρηση να μπορέσει να πραγματοποιήσει την αντιστάθμιση της 

μείωσης των κερδών από την μείωση της ταχύτητας του ανέμου πλήρως θα πρέπει το 

Κ=  . Για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό που θέλουμε να δείξουμε μέχρι 

στιγμής θα παραθέσουμε ένα παράδειγμα.  

Έστω λοιπόν ότι για μία επιχείρηση            και για κάθε 1      

αντιστοιχούν πραγματικά κέρδη ίσα με 1,000€. Για κάθε ένα από τους δέκα μήνες 

όπου υποθέσαμε σταθερές ταχύτητες του ανέμου θα πραγματοποιούνται κέρδη ίσα με 

30,000€. 

 Έστω ότι η πτώση της ταχύτητας του ανέμου πραγματοποιείται κατά τον μήνα 

Ιούλιο και είναι για την καθορισμένη ημέρα μέτρησης, ίση με 10       Τα κέρδη της 

επιχείρησης τον μήνα Ιούλιο θα πέσουν στα 20,000€. Η επιχείρηση επιθυμεί λοιπόν 

μέσω της χρήσης των παραγώγων να λάβει κατά τον μήνα Ιούλιο (τέλος του μήνα) 

10,000€ για να πραγματοποιήσει σταθερά κέρδη.  

 

 Αν η επιχείρηση θέσει Κ=   και δ=1,000€/1      τότε η πληρωμή του 

συμβολαίου θα είναι ίση με: 

 

 Πληρωμή προς τον αγοραστή =  δ(K –   )=  δ (   –   )= 1,000(30-20) = 10,000€  

 

 Αν θέσει Κ<   πχ Κ=25      και δ=1,000€/1      τότε η πληρωμή του 

συμβολαίου θα είναι ίση με: 

 

Πληρωμή προς τον αγοραστή =  δ (K –   )=  1,000(25-20) = 5,000€ 
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 Αν θέσει Κ>   πχ Κ= 35      και δ=1,000€/1      τότε η πληρωμή του 

συμβολαίου θα είναι ίση με: 

 

Πληρωμή προς τον αγοραστή =  δ (K –   )= 1,000(35-20) = 15,000€ 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο σκεπτόμενοι, η επιχείρηση θα πρέπει να καθορίσει το 

μέγεθος του δ ακριβώς ίσο με τον τρόπο που επηρεάζονται τα κέρδη της από την 

ταχύτητα του ανέμου. Αυτό που εννοούμε είναι να προσδιορίσει την ευαισθησία των 

κερδών της στα διάφορα επίπεδα μεταβολής των ταχυτήτων του ανέμου. Αν τα κέρδη 

της αναμένεται να μεταβληθούν 1,000€ για κάθε μεταβολής της ταχύτητας του 

ανέμου κατά 1       τότε θα πρέπει να θέσει το δ=1,000€/1     ,  αν αναμένεται να 

μεταβληθούν κατά 500€ ανά 0.5      τότε θα πρέπει να θέσει το  δ=500€/0.5     , 

ενώ αν τα κέρδη της αναμένει να μεταβληθούν 100€ ανά 0.1      τότε θα πρέπει να 

θέσει δ=100€/0.1        

Συμπεραίνουμε λοιπόν με βάση τα παραπάνω ότι η επιχείρηση πρέπει να 

θέσει Κ=   και δ τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται στην ευαισθησία της επιχείρησης 

όπως προσδιορίζεται σε χρηματικούς όρους (πχ €) ανά μονάδα μέτρησης του ανέμου 

(πχ Knot). Έστω λοιπόν ότι το δ για την επιχείρησή μας είναι ίσο με 1,000€/1       

Άρα η επιχείρηση γνωρίζοντας με βεβαιότητα ότι η    την ημέρα μέτρησης είναι 

ίση με 20       θα επιθυμεί την σύναψη ενός συμβολαίου που θα της αποφέρει 

10.000€. Οι πληρωμές του συμβολαίου λοιπόν θα είναι όπως αυτές που 

περιγράφονται στην σχέση (16.3). 

 

 

16.6.1  Πόσο θα πληρώσει μία επιχείρηση για να αποκτήσει ένα τέτοιο 

συμβόλαιο. 

  

 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται από  διάφορους παράγοντες και κυρίως 

από την επιθυμία από μέρους του πωλητή να πραγματοποιήσει κέρδος. Έχοντας κατά 

νου αυτήν την επιθυμία να πραγματοποιήσει κέρδος, ο πωλητής γνωρίζοντας με 

βεβαιότητα ότι η μελλοντική ταχύτητα του ανέμου θα πέσει στο επίπεδο των 20  
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    , γνωρίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιήσει πληρωμές στον αγοραστή ίσες με 

10,000€. Άρα δε θα δεχθεί να πωλήσει το συμβόλαιο σε τιμή κατώτερη των 10,000€. 

Οι δύο αυτές δυνάμεις δρουν αντίθετα και έτσι η ισορροπία μπορεί να επέλθει μόνο 

στην τιμή των 10,000€.  

Η επιχείρηση μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως τον κίδνυνο που σχετίζεται με 

την διακύμανση των τιμών των ταχυτήτων του ανέμου μόνο, αν θέσει ένα σταθερό 

όριο – στόχο κέρδους ίσο με τη μέση παρατηρούμενη ταχύτητα του ανέμου στην 

περιοχή, στη συνέχεια εξισώσει το Κ=   και θέσει δ τέτοιο που να ανταποκρίνεται 

στην ευαισθησία των κερδών σε όρους €/     . Οπότε από εδώ και στο εξής το 

Κ=  . 

  Σε συνθήκες βεβαιότητας και αφού πραγματοποιηθούν τα προηγούμενα, η 

δίκαιη τιμή του συμβολαίου είναι αυτή που εξισώνει τις πληρωμές από μέρους του 

πωλητή στον αγοραστή με την τιμή που θα πληρώσει ο αγοραστής για να αγοράσει το 

συμβόλαιο. Σε αυτή την τιμή κανένας από τους δύο δεν πραγματοποιεί κέρδος ή 

ζημία από την σύναψη του συμβολαίου.  

 

 

16.6.2 Τι συμβαίνει με τον πρωταρχικό στόχο της επίτευξης σταθερών 

κερδών.  

 

 

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι απλή. Η επίτευξη σταθερών κερδών για 

όλους τους μήνες είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο αν κάποιον ή κάποιους μήνες, είτε 

στο παρελθόν είτε στο μέλλον, η επιχείρηση έχει ή πρόκειται να πραγματοποιήσει 

κέρδη πάνω από το όριο στόχο, ίσα με το ποσό των πληρωμών που επιθυμεί να λάβει 

μέσα από την χρήση των παραγώγων.  

Αυτό γίνεται περισσότερο αντιληπτό αν επανέλθουμε στο παράδειγμα της 

επιχείρησής μας και υποθέσουμε ότι για κάποιον μήνα του έτους π.χ. τον μήνα 

Ιανουάριο, η ταχύτητα του ανέμου ανέρχεται στα 40     . Αυτό θα σημαίνει κέρδη 

ίσα με 40,000€. Προκειμένου η επιχείρηση να πραγματοποιήσει κέρδη σταθερά κάθε 

μήνα, θα πρέπει να παραιτηθεί από τις επιπλέον 10,000€ τον Ιανουάριο για να λάβει 
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10,000€ τον Ιούλιο. Ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχει πετύχει τον στόχο των 

σταθερών κερδών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.  

Στην περίπτωση που τον Ιανουάριο πραγματοποιούνται ταχύτητες του ανέμου 

ίσες με 35      , τότε τα κέρδη της επιχείρησης θα είναι ίσα με 35,000€ οπότε το 

ανώτερο ποσό το οποίο μπορεί να δώσει προκειμένου να πραγματοποιήσει σταθερά 

κέρδη είναι 5,000€. Κανείς δεν θα δεχθεί να παραχωρήσει όμως ένα συμβόλαιο το 

οποίο θα παρέχει πληρωμές 10,000€ για να λάβει 5,000€, σε συνθήκες βεβαιότητας.  

Οπότε το ανώτερο ποσό που μπορεί να παραχωρήσει η επιχείρηση, είναι ίσο 

με το ποσό των κερδών πάνω από το όριο – στόχο που έχει θέσει, τα οποία, είτε 

πραγματοποιήθηκαν είτε πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Το ποσό το 

οποίο τελικά θα λάβει ως πληρωμές είναι ίσο με 5,000€. Με αυτό τον τρόπο η 

επιχείρηση θα έχει πραγματοποιήσει σταθερά κέρδη 30,000€ για έντεκα μήνες και 

ένα μήνα μειωμένα κέρδη κατά 5,000€ ήτοι 25,000€. 

Στην περίπτωση που τον Ιανουάριο πραγματοποιούνται ταχύτητες του ανέμου 

ίσες με 45     , τότε τα κέρδη της επιχείρησης θα είναι ίσα με 45,000€ οπότε το 

ανώτερο ποσό το οποίο θα δώσει προκειμένου να πραγματοποιήσει σταθερά κέρδη 

είναι 10,000€. Αυτό θα συμβεί διότι δεν είναι λογικό γνωρίζοντας ότι στο μέλλον θα 

λάβει πληρωμές ίσες με 10,000€ να επιθυμεί να πληρώσει ένα μεγαλύτερο ποσό 

σήμερα. Υπενθυμίζουμε ότι υποθέσαμε ότι όλες οι πληρωμές αφορούν χρονικό 

διάστημα ενός έτους οπότε για λόγους απλότητας θεωρήθηκε ότι η αξία του χρήματος 

είναι ίδια σε όλη την διάρκεια του έτους. 

 

 

16.7 Η περίπτωση όπου αγοραστής και πωλητής έχουν τις ίδιες 

προβλέψεις όμως η λειτουργούν σε καθεστώς αβεβαιότητας. 

 

 
Σε αυτήν την παράγραφο θα εξετάσουμε την περίπτωση όπου τόσο ο αγοραστής όσο 

και ο πωλητής θα χρησιμοποιήσουν την ίδια μέθοδο πρόβλεψης άρα προβλέπουν την 

ίδια ταχύτητα του ανέμου στο μέλλον    αλλά το αποτέλεσμα της μεθόδου είναι 

αβέβαιο. Αυτό σημαίνει ότι αναμένουν ακριβώς την ίδια ταχύτητα του ανέμου αλλά 

το αποτέλεσμα μπορεί να πάρει διάφορες τροπές σε σχέση με αυτή που έχουν 

σχεδιάσει όταν συνάπτουν το συμβόλαιο. 
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 Έτσι στο παράδειγμα της επιχείρησης της προηγούμενης ενότητας έστω ότι και οι 

δύο πλευρές υποθέτουν ταχύτητες του ανέμου ίσες με 20 Knot τον μήνα Ιούλιο. Με 

βάση αυτή την πρόβλεψη θα συνάψουν το προθεσμιακό συμβόλαιο. Ο μεν αγοραστής 

θα προβλέπει ότι κατά τον μήνα Ιούλιο θα λάβει πληρωμές ίσες με: 

 

 Πληρωμές = δ(     –   )= 1,000(30-20) = 10,000€   

 

Ο δε πωλητής θα προβλέπει ότι θα καταβάλλει πληρωμές ίσες με το 

προηγούμενο ποσό. 

Η επιχείρηση θα επιθυμεί λοιπόν να καταβάλει ποσό, το πολύ ίσο με 10,000€ 

προκειμένου να αγοράσει ένα τέτοιο συμβόλαιο, ενώ ο πωλητής θα θελήσει να λάβει 

τουλάχιστον ποσό ίσο με 10,000€ προκειμένου να παραχωρήσει ένα τέτοιο 

συμβόλαιο. Η μόνη περίπτωση ισορροπίας προκειμένου να συναφθεί ένα τέτοιο 

συμβόλαιο είναι η τιμή του να κοστίζει 10,000€.  

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι επειδή χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο πρόβλεψης 

ότι και οι δύο διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο να πέσουν έξω στις προβλέψεις τους και 

άρα συμφωνούν να συνάψουν ένα τέτοιο συμβόλαιο. Θα υποθέσουμε επίσης για 

λόγους απλότητας ότι τα έσοδα κατά τον μήνα Ιανουάριο επαρκούν για να συναφθεί 

το συμβόλαιο στο ύψος που επιθυμεί η επιχείρηση. 

 

 

16.7.1 Τα δυνατά ενδεχόμενα όταν και οι δύο πλευρές έχουν τις ίδιες 

προβλέψεις αλλά λειτουργούν υπό καθεστώς αβεβαιότητας. 

 

 

Από την στιγμή που θα συναφθεί ένα συμβόλαιο Π.Α. με τον τρόπο που δείξαμε τα 

δυνατά ενδεχόμενα είναι τα εξής: 

 Να προβλέψουν και οι δύο πλευρές μείωση της ταχύτητας του ανέμου και οι 

προβλέψεις τους να είναι 100% ακριβείς. Αυτή η περίπτωση αντιστοιχεί με την 

περίπτωση που αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα όπου κανένας από τους δύο 

δεν πραγματοποιεί κέρδος ή ζημία. 

 Να προβλέψουν και οι δύο πλευρές μείωση της ταχύτητας του ανέμου αλλά οι 

προβλέψεις τους να μην είναι ακριβείς.  
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Ειδικά για την δεύτερη περίπτωση υπάρχει ένα σύνολο διαφορετικών σεναρίων τα 

οποία θα έχουν διαφορετικά αποτελέσματα για την επιχείρηση και τον πωλητή του 

συμβολαίου. Η κάθε μία περίπτωση θα παρουσιαστεί ξεχωριστά στην συνέχεια. 

 

 

16.8 Αβεβαιότητα και ακριβείς προβλέψεις. 

 

 

Στην περίπτωση αυτή καμία από τις δύο πλευρές δεν πραγματοποιεί κέρδος ή ζημία η 

επιχείρηση πληρώνει 10.000€ στον πωλητή του συμβολαίου, τα χρήματα αυτά 

προέρχονται από αυξημένα κέρδη τον μήνα Ιανουάριο σε σχέση με τον στόχο των 

30,000€ ανά μήνα, ενώ λαμβάνει 10,000€ τον μήνα Ιούλιο. 

 

 Άρα τον μήνα Ιανουάριο θα πραγματοποιήσει κέρδη: 

Κέρδη = 40,000€ (από την αυξημένη παραγωγή) – 10,000€(η τιμή του 

συμβολαίου)=30,000€ (στόχος).  

 

 Τον μήνα Ιούλιο θα πραγματοποιήσει κέρδη: 

 Κέρδη = 20.000€ (από την μειωμένη παραγωγή) + 10.000€ (πληρωμές 

συμβολαίου)=30.000€ (στόχος). 

 

Οπότε όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, η επιχείρηση επιτυγχάνει τον 

πρωταρχικό της στόχο. Ο δε πωλητής δεν επιτυγχάνει τον πρωταρχικό του στόχο, 

αφού δεν πραγματοποιεί κέρδη, ωστόσο δεν καταγράφει και ζημίες. 

 

 

16.9 Αβεβαιότητα, Ανακριβείς προβλέψεις - Η πραγματική ταχύτητα 

του ανέμου είναι μικρότερη από αυτή της πρόβλεψης.  

 

 

 

Σε αυτήν την περίπτωση έστω λοιπόν ότι υποτέθηκε ότι η ταχύτητα του ανέμου θα 

είναι στα 20 Knot, αλλά η πραγματική παρατηρούμενη είναι 15 Knot. Υπενθυμίζουμε 
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ότι το συμβόλαιο έχει συναφθεί και κόστισε 10,000€ στην επιχείρηση. Οι πληρωμές 

που θα περιλαμβάνει λοιπόν το συμβόλαιο θα είναι ίσες με: 

 

 Πληρωμές = δ(     –   )= 1,000(30-15)=15,000€ .  

 

Άρα η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει κέρδος από την σύναψη του συμβολαίου ενώ 

ο πωλητής ζημία, ίση με 5.000€. 

 

 

16.10 Αβεβαιότητα, Ανακριβείς προβλέψεις - Η πραγματική ταχύτητα 

του ανέμου είναι μεγαλύτερη από αυτή της πρόβλεψης, αλλά μικρότερη 

από το     

 

 

Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να φανταστούμε μία ταχύτητα του ανέμου ίση με 

25 Knot. Οι πληρωμές του συμβολαίου θα είναι ίσες με: 

 

Πληρωμές = δ(     –   )= 1,000(30-25)=5,000€.  

 

Η επιχείρηση θα έχει πραγματοποιήσει ζημία από την σύναψη του συμβολαίου αφού 

θα έχει πληρώσει 10,000€ ενώ θα λάβει 5,000€ από τον πωλητή, ο οποίος θα έχει 

πραγματοποιήσει το αντίστοιχο κέρδος. 

 

 

 

16.11 Αβεβαιότητα, Ανακριβείς προβλέψεις - Η πραγματική ταχύτητα 

του ανέμου είναι μεγαλύτερη από αυτή της πρόβλεψης και μεγαλύτερη 

από το     

  

 

Σε αυτήν την περίπτωση θα έχει συναφθεί το συμβόλαιο, ο μεν πωλητής του θα έχει 

εισπράξει 10,000€, αλλά δεν θα πραγματοποιήσει καμία πληρωμή στην επιχείρηση 
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αφού οι ταχύτητες του ανέμου είναι τελικά μεγαλύτερες από το ύψος του strike Κ. Η 

επιχείρηση θα έχει πραγματοποιήσει ζημία από την αγορά του παραγώγου ίση με 

10,.000€ ενώ ο πωλητής του θα έχει πραγματοποιήσει κέρδος ίσο με αυτό το ποσό. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι ίσως να δημιουργείται σταδιακά η 

αίσθηση, ότι το συγκεκριμένο εργαλείο είναι ακατάλληλο για να επιτευχθούν οι 

στόχοι της επιχείρησης. Προκειμένου να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει στην ουσία θα 

θυμηθούμε τον πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης ο οποίος είναι να πραγματοποιεί 

σταθερά κέρδη καθ’ όλη τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Έτσι στην περίπτωση 

του παραδείγματος που παραθέσαμε θα εξετάσουμε τα διαφορετικά σενάρια υπό το 

πρίσμα της επίτευξης ή μη του πρωταρχικού στόχου της επιχείρησης.  

 

 

 

16.12 Επίτευξη του πρωταρχικού στόχου στην περίπτωση των 

ανακριβών προβλέψεων, με την πραγματική ταχύτητα του ανέμου να 

είναι μικρότερη από αυτή της πρόβλεψης.  

 

 

 

Η επιχείρηση πληρώνει 10,000€ στον πωλητή του συμβολαίου τον Ιανουάριο και 

λαμβάνει 15,000€ τον Ιούλιο. 

 Η επιχείρηση πραγματοποιεί τον Ιανουάριο έσοδα ίσα με τον στόχο κέρδος ενώ 

τον Ιούλιο θα πραγματοποιήσει κέρδη ίσα με: 

 

Κέρδη = 15,000€ (μειωμένη παραγωγή) + 15,000€       (πληρωμές 

συμβολαίου)=30,000€ (στόχος). 

 

 Ο πωλητής του συμβολαίου πραγματοποιεί ζημία ίση με 5,000€ ενώ η 

επιχείρηση επιτυγχάνει τον πρωταρχικό στόχο της αφού τα κέρδη της τον 

Ιανουάριο είναι όσα και τον Ιούλιο και ίσα με 30,000€. 
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16.13 Επίτευξη του πρωταρχικού στόχου στην περίπτωση των 

ανακριβών προβλέψεων, με την πραγματική ταχύτητα του ανέμου να 

είναι μεγαλύτερη από αυτή της πρόβλεψης, αλλά μικρότερη από το 

    

   

 

Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση πληρώνει 10,000€ στον πωλητή του 

συμβολαίου τον Ιανουάριο όμως λαμβάνει 5,000€ τον Ιούλιο.  

 Άρα τον Ιανουάριο πραγματοποιεί κέρδη ίσα με 30,000€, ενώ τον Ιούλιο θα 

πραγματοποιήσει κέρδη ίσα με: 

 

Κέρδη = 25,000€ (από την παραγωγή) + 5,000€ (πληρωμές του συμβολαίου) = 

30,000€ (στόχος). 

 

 Ο πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης έχει επιτευχθεί αφού κάθε μήνα τα 

κέρδη της είναι ίσα με 30,000€ ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και ο στόχος του 

πωλητή για επίτευξη κέρδους αφού θα λάβει 10,000€ από την επιχείρηση για 

την πώληση του συμβολαίου ενώ θα πληρώσει μόλις 5,000€ τον μήνα Ιούλιο, 

πραγματοποιώντας κέρδος ίσο με 5,000€. 

 

 

16.14 Επίτευξη του πρωταρχικού στόχου στην περίπτωση των 

ανακριβών προβλέψεων, με την πραγματική ταχύτητα του ανέμου να 

είναι μεγαλύτερη από αυτή της πρόβλεψης  και μεγαλύτερη από το     

 

 

Αν υποτεθούν παρατηρούμενες ταχύτητες του ανέμου ίσες με 35 Knot, τότε η 

επιχείρηση πληρώνει 10,000€ στον πωλητή του συμβολαίου τον Ιανουάριο ενώ δεν 

λαμβάνει τίποτε τον Ιούλιο αφού οι παρατηρούμενες ταχύτητες του ανέμου είναι 

μεγαλύτερες από το     Τα κέρδη της επιχείρησης τον μήνα Ιανουάριο είναι ίσα με 

30,000€ ενώ τον μήνα Ιούλιο είναι ίσα με 35,000€ όλα από την παραγωγή. Άρα ο 
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πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης επιτυγχάνεται αφού σε κάθε μήνα τα κέρδη 

είναι ίσα με 30,000€ και μάλιστα επιτυγχάνονται και εναλλακτικοί όπως η 

πραγματοποίηση ακόμη μεγαλύτερων κερδών πάνω από το όριο – στόχο αφού τον 

μήνα Ιούλιο πραγματοποιούνται κέρδη 5,000€ πάνω από το όριο στόχο των 30,000€. 

Ταυτόχρονα ο πωλητής του συμβολαίου επιτυγχάνει κέρδη ίσα με 10,000€  

 

 

 16.15 Σύνοψη.  

 

 

Από όσα παραθέσαμε μέχρι στιγμής μπορούμε να εξάγουμε ορισμένα ιδιαίτερα 

χρήσιμα συμπεράσματα.  

Μία επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει τον πρωταρχικό στόχο 

της επίτευξης σταθερών κερδών μπορεί να τον πετυχαίνει πάντα αρκεί 

 Να επιλέξει ένα τόπο εγκατάστασης τέτοιο, ώστε να μπορέσει μετέπειτα να θέσει 

ένα στόχο – όριο κέρδους που να αντιστοιχεί στον μέσο όρο των παρατηρούμενων 

μέσων όρων ταχυτήτων του ανέμου.  

 Σε ένα δεύτερο στάδιο να έχει προσδιορίσει επιτυχώς και με πολύ μεγάλη ακρίβεια 

την ευαισθησία των κερδών της σε όρους χρηματικών μονάδων ανά μονάδα 

μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου, δηλαδή €/Knot.  

 Σε ένα τρίτο στάδιο θα πρέπει να οριοθετήσει την τιμή strike Κ ίση με την ταχύτητα 

– στόχο, που θα του επιτρέψει να πραγματοποιήσει τον στόχο - όριο που έχει θέσει 

και είναι ίση με τον μέσο όρο της ταχύτητας του ανέμου, που παρατηρείται στην 

περιοχή.  

Αν πραγματοποιήσει όλα αυτά, τότε δείξαμε ότι σε συνθήκες όπου η 

διαχρονική αξία του χρήματος είναι ίδια για την χρονική περίοδο που εξετάζουμε, 

τότε ανεξάρτητα με τις προβλέψεις της επιχείρησης, ο πρωταρχικός στόχος της 

πραγματοποίησης σταθερών κερδών επιτυγχάνεται πάντα.  

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αν πραγματοποιήσει όλα τα ανωτέρω 

αναγραφόμενα ότι δεν είναι απαραίτητη η γνώση των μελλοντικών ΗΜΟΤΑ, αφού 

ακόμη και όταν πέφτει έξω στις προβλέψεις της η επιχείρηση, πάλι πετυχαίνει τον 

πρωταρχικό στόχο της επίτευξης σταθερών κερδών.  

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικό για διάφορους λόγους. 
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 Ο πρώτος είναι ότι στην πραγματικότητα μία επιχείρηση δεν θα θελήσει να κάνει 

αέναη χρήση των Π.Α. αφού όπως είπαμε επιθυμεί την χρήση τους μόνο για τους 

μήνες όπου αναμένει οι Η.Μ.Ο.Τ.Α. να είναι μικρότερες από το όριο στόχο. Έτσι 

είναι απαραίτητο να προβλέψει αρχικά σε ποιους μήνες οι ΗΜΟΤΑ θα πέσουν 

κάτω από το αναμενόμενο.  

 Δεύτερον, η επιχείρηση δεν έχει στην διάθεσή της κέρδη πάνω από το όριο στόχο 

που θέσει ίσα με οποιοδήποτε ποσό. Αυτό που εννοούμε είναι ότι σε κάποιον ή 

κάποιους μήνες όπου θα αναμένει έσοδα μικρότερα από τα αναμενόμενα, ίσως 

μέσα από τα συσσωρευμένα κέρδη των προηγούμενων μηνών να μπορεί να 

αντισταθμίσει για παράδειγμα ένα ποσό ίσο με 12,000€ αλλά όχι ένα ποσό ίσο με 

17,000€. Έτσι μέσα από την πρόβλεψη των ΗΜΟΤΑ, θα μπορέσει να καθορίσει 

ποιο είναι το ποσό για το οποίο θα χρειαστεί αντιστάθμιση.  

 Τρίτον ακόμη και αν έχει απεριόριστα συσσωρευμένα κέρδη, δεν θα δεχόταν να 

πληρώσει ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσό προκειμένου να ασφαλιστεί για ένα 

μικρότερο ποσό. Αυτό που εννοούμε είναι ότι δεν θα ήθελε να πληρώσει 20,000€ 

για να αντισταθμίσει κινδύνους οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσό 3,000€. Πολύ 

περισσότερο δεν θα ήθελε να πληρώνει χρήματα προκειμένου να αντισταθμίσει 

χαμηλές ταχύτητες του ανέμου και αυτές να μην πραγματοποιούνται ποτέ, αφού θα 

προτιμούσε να κρατήσει τα κέρδη για άλλες χρήσεις. 

 

 

16.17 Άρση των περιορισμών των υποθέσεων μας. 

 

  

Σκεπτόμενοι όσα αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο είμαστε σε θέση να 

άρουμε σταδιακά ορισμένες υποθέσεις μας.  

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν άρουμε την υπόθεση περί ισότητας της αξίας του 

χρήματος διαχρονικά, τότε μεταξύ όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, η επιχείρηση θα 

πρέπει να προσδιορίσει ποιο είναι εκείνο το επιτόκιο με το οποίο θα πρέπει να 

προεξοφληθεί η τυχόν μελλοντική πληρωμή. Αυτό το επιτόκιο θα είναι ίσο κατά την 

άποψή μας με το κόστος χρήσης κεφαλαίων της επιχείρησης (για την κανονική 

λειτουργία) συν το κόστος χρήσης που προκύπτει προκειμένου να είναι σε θέση να 

κάνει αποτελεσματική χρήση των παραγώγων.  
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 Η δεύτερη κατά σειρά υπόθεση που πρέπει να άρουμε είναι η υπόθεση ότι η 

επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδη τέτοια ώστε να μπορεί πάντα να καλύψει την τιμή 

που θα απαιτηθεί να πληρωθεί εκ μέρους της, προκειμένου να συναφθεί το 

συμβόλαιο στο ύψος της αντιστάθμισης που επιθυμεί. Οι επιχειρήσεις στην 

πραγματικότητα δεν είναι απόλυτο ότι θα πραγματοποιήσουν κέρδη τέτοια ώστε να 

μπορούν να συνάψουν οποιοδήποτε συμβόλαιο απαιτηθεί προκειμένου να 

επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με την 

σύναψη ενός συμβολαίου ανταλλαγής πληρωμών, όπου δεν απαιτείται καμία 

αρχική πληρωμών. 

 Η υπόθεση περί ενός μόνο μήνα πάνω και ενός κάτω από την μέση παρατηρούμενη 

ταχύτητα του ανέμου δεν είναι καθόλου ρεαλιστική στην πραγματικότητα. 

Μπορούμε όμως να θεωρήσουμε εύλογα, πως αναμένουμε, ότι  περίπου ίδιες μέρες 

οι ταχύτητες του ανέμου θα είναι πάνω από τον μέσο όρο όσες και κάτω από το 

μέσο όρο. Στην πραγματικότητα αυτό μπορεί να ελεγχθεί και μέσω της επιλογής του 

τόπου εγκατάστασης. 

 Η υπόθεση της μίας πληρωμής μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα με περισσότερες, 

αρκεί για τις ημερομηνίες που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των όρων του 

συμβολαίου να υπολογισθεί το άθροισμα των πληρωμών, αφού δεν θα 

πραγματοποιηθεί μία πληρωμή αλλά ένα άθροισμα πληρωμών (στην περίπτωση 

που πληρούνται οι όροι και πρέπει να πραγματοποιηθούν τέτοιες).  

 Τέλος η υπόθεση των ίδιων προβλέψεων πρέπει να αντικατασταθεί από 

διαφορετικές προβλέψεις για τον αγοραστή και πωλητή. 

 

 

16.18 Ο προσδιορισμός της τιμής του συμβολαίου για την επιχείρηση 

μετά την άρση των υποθέσεων. 

 

 

Η τιμή του συμβολαίου για την επιχείρηση θα είναι ίση 

  

           ώ  
 

       

   

   

       ώ   ά     ό       ό    
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f είναι η τιμή του συμβολαίου για την επιχείρηση 

Οι πληρωμές προσδιορίζονται με τον τρόπο που δείξαμε προηγουμένως δηλαδή από 

την σχέση   (    –    ), όπου    είναι το Tick size,    το Strike και       η 

πρόβλεψη της μελλοντικής ταχύτητας του ανέμου από την επιχείρηση. 

   είναι το άθροισμα από τα δύο κόστη που πρέπει να λάβει υπόψιν της η επιχείρηση 

και θα χρησιμοποιηθεί ως επιτόκιο προεξόφλησης των μελλοντικών πληρωμών του 

συμβολαίου. 

t είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ενδιαφερόμαστε. 

 

 

16.19 Ο προσδιορισμός της τιμής του συμβολαίου για τον πωλητή 

μετά την άρση των υποθέσεων. 

 

 

Η τιμή του συμβολαίου για τον πωλητή θα είναι: 

 

           ώ  
 

       

   

   

   

 

 

j είναι η τιμή του συμβολαίου για την επιχείρηση 

Οι πληρωμές προσδιορίζονται με τον τρόπο που δείξαμε προηγουμένως δηλαδή από 

την σχέση δ (  Κ –    ), όπου    είναι το Tick size,    το Strike που επιθυμεί ο 

πωλητής και     η πρόβλεψη της μελλοντικής τιμή της ταχύτητας του ανέμου  

   είναι το κόστος χρήσης κεφαλαίου για τον πωλητή  

t είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ενδιαφερόμαστε. 
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16.20 Οι επιθυμίες των αντισυμβαλλομένων και πως δύναται να 

επιτευχθεί η ισορροπία. 

 

 

 Η επιθυμία της επιχείρησης είναι να θέσει στο συμβόλαιο τα εξής: 

 

     = τις δικές της προβλέψεις για τους μελλοντικούς ΗΜΟΤΑ, 

Κ      =   ,  

δ       = ευαισθησία κερδών σε όρους €/Knot και 

       = κόστος χρήσης κεφαλαίου + κόστος χρήσης Π.Α. (Προς το συμφέρον της 

επιχείρησης είναι ο παρανομαστής του δ να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος, δηλαδή οι 

υποδιαιρέσεις της μονάδας μέτρησης του ανέμου να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. 

Αυτό συμβαίνει διότι σε μεγάλεw τιμές π.χ. 2 Knot αν η μείωση είναι της τάξης του 1.3 

Κnot, το συμβόλαιο να μην ενεργοποιηθεί και η επιχείρηση να μη λάβει καμία 

πληρωμή.  

 

 Η επιθυμία του πωλητή είναι να θέσει στο συμβόλαιο τα εξής: 

 

    = τις δικές του προβλέψεις για τους μελλοντικούς ΗΜΟΤΑ, 

 Κ    = όσο γίνεται μικρότερο,  

δ    = όσο γίνεται μικρότερο, δηλαδή όσο γίνεται με μεγαλύτερο παρανομαστή και 

      = δικό του κόστος χρήσης κεφαλαίων.  

 

Επειδή χαρακτηρίσαμε ζωτικής σημασίας την επιλογή για την επιχείρηση των 

δ, Κ και     η ισορροπία μπορεί να επέλθει αν και μόνο αν δ, Κ και    είναι αυτά 

της επιχείρησης. Ο πωλητής προκειμένου να αντισταθμίσει τους δικούς του 

κινδύνους και να επιτύχει κέρδη θα καθορίσει το      Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του 

συμβολαίου στην οποία ενδέχεται να συμφωνήσουν τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη 

θα προκύπτει από την σχέση: 
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Με την μόνη διαφορά ότι τώρα οι πληρωμές θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα 

της σχέσης δ (Κ –    ).  

Η ισορροπία είναι εφικτή λοιπόν για τη σχέση αν το άθροισμα των πληρωμών 

που θα προκύπτουν από την σχέση δ (Κ –    ), όπου τα δ και Κ καθορίζονται 

από την επιχείρηση και το   καθορίζεται από τον πωλητή.  

Αν επιστρέψουμε και στην αυστηρή διατύπωση των συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης του όρου      , η τιμή του συμβολαίου θα πρέπει να είναι: 

 

                    

   

   

                            

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι όροι της παραπάνω εξίσωσης θα πρέπει το 

σύνολο των προεξοφλημένων πληρωμών να είναι μικρότερο ή ίσο των κερδών που 

είναι πάνω από τον στόχο – όριο.  

Μέχρι αυτό το όριο ο πωλητής του συμβολαίου θα προσπαθήσει να θέσει όσο 

το δυνατόν μικρότερο    . Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να λάβει μεγαλύτερο 

ποσό από την επιχείρηση προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί αρχικά το 

συμβόλαιο. Ουσιαστικά ο πωλητής ποντάρει στο γεγονός ότι τοποθετώντας 

μικρότερες τιμές στο     ότι θα λάβει μεγαλύτερα ποσά από την επιχείρηση αρχικά 

ως πληρωμή για να συναφθεί το συμβόλαιο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θα 

πραγματοποιηθούν μεγαλύτερες    και άρα θα χρειαστεί να επιστρέψει στην 

επιχείρηση μικρότερα ποσά, ως αποτέλεσμα των όρων που περιγράφονται στο 

συμβόλαιο και οι οποίοι θα τηρηθούν με βάση την πραγματική      

Η επιχείρηση αφού έχει οριοθετήσει δ, Κ και    μπορεί να πληρώσει μέχρι το 

ποσό των συσσωρευμένων κερδών των προηγούμενων περιόδων πάνω από το στόχο, 

προκειμένου να αποκτήσει την αντιστάθμιση που επιθυμεί. Έτσι μπορούμε να πούμε 
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ότι αν η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει κέρδη πάνω από το στόχο ίσα με 30,000€ 

κατά το παρελθόν και επιθυμεί αντιστάθμιση ίση με 10,000€, τότε είτε λόγω 

διαφορετικών εκτιμήσεων σχετικά με την   , είτε για λόγους που σχετίζονται με τα 

κίνητρα των παικτών, πιθανόν να είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει να πληρώσει 

κάποιο ποσό πάνω από τις 10,000€ ίσως 11,000€ ή 12,000€ κοκ., προκειμένου να 

αποφύγει τις ανεπιθύμητες συνέπειες των μη σταθερών κερδών. 

 Η διαδικασία αυτή μπορεί να προκύψει μέσω της διαφορετικής αντίληψης για 

την τιμή     όπου αν υποθέσουμε ότι ο πωλητής πάντα θα τοποθετεί μικρότερες 

τιμές από αυτές που αναμένει για το   , τότε μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε 

ότι το κέρδος του πωλητή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Το τελικό ποσό της 

συμφωνίας θα προκύψει μέσω της διαπραγμάτευσης των δύο πλευρών υπό το πρίσμα 

όσων αναλυτικά παραθέσαμε προηγουμένως.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Κατά την παρουσίαση της εργασίας μας, μπορούμε να πούμε ότι αναφερθήκαμε σε 

ένα σύνολο θεμάτων που αφορούν τα παράγωγα και ειδικότερα τα παράγωγα επί 

μετεωρολογικών. Στο 1
ο
 τμήμα της εργασίας μας αναφερθήκαμε σε διάφορες πτυχές 

των παραγώγων και των Π.Μ.Δ. Ξεκινήσαμε την παρουσίασή μας από την 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών εργαλείων και καταλήξαμε στην τιμολόγηση 

των Π.Α. Από τα χρηματοοικονομικά εργαλεία διακρίναμε τα παράγωγα και αφού 

καλύψαμε ένα σύνολο θεμάτων που τα αφορούν, ξεχωρίσαμε τα Π.Μ.Δ.  

Ακολουθώντας περίπου το ίδιο μοτίβο αναφερθήκαμε σε ένα σύνολο 

σημαντικών σημείων τα οποία θεωρήσαμε πως ήταν αναγκαίο να αναδειχθούν, ώστε 

να καταστεί δυνατή στη συνέχεια, η κατηγοριοποίηση των Π.Μ.Δ. και η επικέντρωση 

του ενδιαφέροντός μας στα Π.Α. Σκοπός μας ήταν να καταστεί όσο γίνεται 

απλούστερη και πιο κατανοητή η παρουσίασή μας, προκειμένου ένα άτομο χωρίς 

εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο, να είναι σε θέση να κατανοήσει, σε ένα πρώτο 

θεωρητικό επίπεδο, τους όρους, τα σημαντικότερα θέματα και την λογική πίσω από 

την ύπαρξη και χρήση αυτών των χρηματοοικονομικών εργαλείων.   

Έχοντας πάντα ως γνώμονα την απλότητα της παρουσίασής μας περάσαμε 

στο 2
ο
 τμήμα της διπλωματικής μας, όπου θελήσαμε να αναφερθούμε στην 

τιμολόγηση των Π.Α. Αναδείξαμε την σημασία της πρόβλεψης της μετεωρολογικής 

συνθήκης προκειμένου στην συνέχεια να είναι δυνατή η τιμολόγηση ενός 

προθεσμιακού συμβολαίου Π.Α. Έτσι αναλύσαμε διάφορες μεθόδους για την 

πρόβλεψη των ΗΜΟΤΑ. Δείξαμε ότι μέσω της αθροιστικής αποσύνθεσης των 

χρονολογικών σειρών, με τη διόρθωση της συμμετρίας, μετά την αφαίρεση της τάσης 

και της εποχικότητας, είναι δυνατόν, μέσω ενός αθροίσματος ημιτόνων που περιέχει 

οκτώ όρους να πάρουμε ικανοποιητικές εκτιμήσεις του μέλλοντος.  

Ειδικότερα κατέστη δυνατή, η σύγκριση με άλλες απλές μεθόδους ,όπως 

αυτές της γραμμικής προσέγγισης και του υπολογισμού διαφόρων συνόλων μέσων 

όρων. Παρατηρήσαμε θεαματική αύξηση της επιτυχίας της προσέγγισής μας σε 

σχέση με αυτές τις απλές μεθόδους. Δεν σταματήσαμε σε αυτό το σημείο, αφού πέρα 

από οπτική σύγκριση μέσω διαγραμμάτων και την αριθμητική προσέγγιση μέσω 
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διαφόρων στατιστικών δεικτών και κυρίως του R
2
, προβήκαμε σε ένα είδος 

«ποιοτικής» ανάλυσης των αποτελεσμάτων μας. Αυτό το είδος της «ποιοτικής» 

ανάλυσης, μας ώθησε να θεωρήσουμε ότι τα κατ’ αρχήν θεωρητικά αποτελέσματά 

δίνουν θετικότερες μετρήσεις σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Τελειώνοντας το τμήμα 

της πρόβλεψης των ταχυτήτων του ανέμου θελήσαμε να αναφερθούμε και σε 

ορισμένα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης και δείξαμε με ποιους τρόπους 

μπορούν να βελτιωθούν και ποια θα είναι τα αποτελέσματα από την χρήση αυτών των 

μεθόδων. 

Αφού ολοκληρώσαμε το τμήμα της παρουσίασης που αφορούσε την 

πρόβλεψη των μετεωρολογικών συνθηκών, κρίναμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στον 

καθορισμό της τιμής των συμβολαίων των παραγώγων ανέμου και ειδικότερα ενός 

προθεσμιακού συμβολαίου.  

Για να είμαστε σε θέση να καταφέρουμε το στόχο μας προβήκαμε σε ένα 

σύνολο υποθέσεων, τις οποίες προσπαθήσαμε να άρουμε σε κάθε βήμα μας στη 

συνέχεια. Έτσι μπορέσαμε να φτάσουμε στον υπολογισμό της τιμής ενός 

προθεσμιακού συμβολαίου δεχόμενοι, ότι θα διαφέρει σε σχέση με ένα αντίστοιχο 

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης μόνο στο γεγονός της τυποποίησης και ότι θα 

περιέχει ίδιες πληρωμές με ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης, με μοναδική 

διαφορά την υποχρέωση και το δικαίωμα σχετικά με την τήρηση των όρων που 

περιέχονται σε αυτά.  

Εκκινήσαμε υποθέτοντας ίδια μέθοδο πρόβλεψης των καιρικών συνθηκών για 

τον αγοραστή και τον πωλητή του συμβολαίου σε συνδυασμό με ακριβείς 

προβλέψεις, συνεχίσαμε με ίδια μέθοδο πρόβλεψης αλλά με αβεβαιότητα στις 

προβλέψεις και καταλήξαμε σε διαφορετική μέθοδο πρόβλεψης και αβεβαιότητα στις 

προβλέψεις.  

Δείξαμε ότι η μοναδική περίπτωση ισορροπίας είναι αυτή στην οποία η 

επιχείρηση θα καθορίσει το μέγεθος του tick size, την τιμή του strike και το επιτόκιο 

προεξόφλησης, ενώ ο πωλητής θα μπορεί να διαμορφώσει και αυτός την τιμή του 

συμβολαίου με βάση το ποσό των πληρωμών που θα περιέχει, καθορίζοντας την τιμή 

των προβλέψεων των μελλοντικών ταχυτήτων του ανέμου.  

Δείξαμε ότι ο πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης, επιτυγχάνεται μόνο αν 

θέσει tick size ίσο με την ευαισθησία των κερδών της στην αναλογία χρηματικών 

μονάδων μέτρησης (€) / μονάδες μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου (Knot), 
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μέγεθος strike ίσο με το επίπεδο του ανέμου το οποίο είναι απαραίτητο για να 

δημιουργήσει ένα σταθερό όριο – στόχο κέρδους και το οποίο θα πρέπει να 

αντιστοιχεί στον μακροχρόνιο μέσο όρο των ταχυτήτων του ανέμου στον τόπο 

εγκατάστασης της επιχείρησης, ενώ συστήσαμε ως επιτόκιο προεξόφλησης των 

πληρωμών το άθροισμα του κόστους χρήσης κεφαλαίου της επιχείρησης συν το 

κόστος που είναι απαραίτητο για να είναι σε θέση η επιχείρηση να κάνει χρήση των 

Π.Α.  

Από την πλευρά του πωλητή δείξαμε ότι αυτός θα επιθυμεί να προσδιορίζει 

τις ταχύτητες του ανέμου, όσο γίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα, προκειμένου να 

αυξήσει τις δυνατότητες κέρδους, τόσο από άποψη πιθανότητας πραγματοποίησης 

όσο και από άποψη μεγέθους του πραγματοποιούμενου κέρδους.  

Καταλήξαμε ότι η επιχείρηση και ο πωλητής θα συμφωνήσουν σε μία τέτοια 

τιμή, η οποία θα προεξοφλεί τα αθροίσματα των μελλοντικών πληρωμών με βάση 

όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως και εφόσον αυτή η τιμή είναι μικρότερη από το 

μέγεθος των πραγματοποιούμενων κερδών πάνω από το σταθερό όριο – στόχο. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η διαδικασία που παραθέσαμε είναι μία παραλλαγή της 

θεωρίας των παιγνίων, όπου η κυρίαρχη στρατηγική ανήκει στην επιχείρηση η οποία 

δεν πρέπει να κάνει πίσω στον καθορισμό των τριών παραγόντων που αναφέραμε 

αναλυτικά. Ο πωλητής από την πλευρά του θα ακολουθήσει την αμέσως καλύτερη 

επιλογή αφού θεωρητικά μπορεί να ειπωθεί ότι το εισόδημά του προέρχεται από τα 

κέρδη που θα πραγματοποιήσει από τις πωλήσεις των συμβολαίων. Άρα δεν μπορεί 

να είναι αμετακίνητος στις θέσεις του αφού αν δεν πωλήσει κανένα συμβόλαιο δεν θα 

πραγματοποιήσει καθόλου έσοδα. Η δεύτερη καλύτερη επιλογή γι αυτόν είναι να 

καθορίσει την τελική τιμή του συμβολαίου προσδιορίζοντας την πρόβλεψη για την 

μελλοντική ταχύτητα του ανέμου.   

Κλείνοντας αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η ανωτέρω διαδικασία θα επιτευχθεί 

μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ αγοραστή και πωλητή μέχρι να συμφωνηθούν οι 

όροι και η σωστή τιμή του συμβολαίου. Μπορέσαμε να δείξουμε λοιπόν γιατί η 

πρόβλεψη των Η.Μ.Ο.Τ.Α. του ανέμου είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς μέσα 

από αυτές θα προκύψει η τιμή του συμβολαίου την οποία πρέπει να καταβάλουν οι 

επιχειρήσεις αρχικά προκειμένου να συναφθεί το συμβόλαιο. Αξίζει καταλήγοντας να 

υπενθυμίσουμε ότι λόγω της εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης των 

συμβολαίων, οι «τυποποιημένες» μέθοδοι πρόβλεψης των καιρικών συνθηκών και 
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τιμολόγησης των παραγώγων ίσως τελικά να μην έχουν μεγάλη σημασία αφού ο 

καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τους δικούς του όρους στην διαμόρφωση της 

τελικής τιμής.  
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