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ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ

Στον πατέρα μου Θεμιστοκλή
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα παράγωγα προϊόντα ανθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν πολύ σημαντικό
εργαλείο για την ανάπτυξη και την διαβίωση μιας επιχείρησης. Λόγω των
χαρακτηριστικών τους και των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν, όλο και
περισσότεροι

επιχειρηματίες

σήμερα,

χρησιμοποιούν

παράγωγα

προϊόντα

προκειμένου να μειώσουν την έκθεσή τους στις διάφορες μορφές κινδύνων και
ταυτόχρονα να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρουν τα
καινοτομικά αυτά χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται: Τα παράγωγα προϊόντα, την χρήση τους
και τον ρόλο τους στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Η εργασία χωρίζεται σε επτά
κεφάλαια. Σε κάθε ένα από τα έξι πρώτα κεφάλαια εξετάζονται και αναλύονται
ζητήματα τα οποία άπτονται του θέματος στο οποίο το κάθε κεφάλαιο αναφέρεται,
ενώ στο έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα της μελέτης.
Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στα παράγωγα
προϊόντα. Αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας και γίνεται μια ιστορική αναδρομή
παρουσιάζοντας την εξέλιξη των παραγώγων προϊόντων από την αρχαιότητα έως τις
μέρες μας. Στην συνέχεια ορίζεται η έννοια των παραγώγων, περιγράφονται τα
χαρακτηριστικά τους και αναφέρονται οι κυριότερες κατηγορίες παραγώγων.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την επισκόπηση βιβλιογραφίας και
αναφέρεται συνοπτικά στους συγγραφείς και τις θέσεις τους, πάνω στις οποίες
στηρίχθηκε η εκπόνηση της παρούσας μελέτης.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στα είδη των παραγώγων
προϊόντων τα οποία είναι, τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures
contracts), τα Δικαιώματα Προαίρεσης (options), τα Προθεσμιακά Συμβόλαια
(Forwards), οι Ανταλλαγές Απαιτήσεων (swaps) και τα πιστωτικά παράγωγα.
Δίνονται ορισμοί για την κάθε κατηγορία παραγώγου, εξετάζονται και αναλύονται οι
βασικές θέσεις τους, ο τρόπος λειτουργίας τους, και οι στρατηγικές τους μέσα από
πολλά παραδείγματα και αναλυτικά σχεδιαγράμματα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι χρήσεις των παραγώγων προϊόντων.
Ορίζεται η έννοια του κινδύνου, αναφέρονται τα βασικότερα είδη κινδύνων και
αναλύεται ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης τους, που είναι η
αντιστάθμιση κινδύνου με την χρήση παραγώγων προϊόντων. Επίσης γίνεται
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αναφορά στην χρήση παραγώγων για σκοπούς κερδοσκοπίας, όπου ένας επενδυτής
είναι πρόθυμος να αναλάβει αυξημένο κίνδυνο προκειμένου να επιτύχει αυξημένες
αποδόσεις. Τέλος εξετάζεται μια λιγότερο γνωστή χρήση των παραγώγων προϊόντων,
η

χρησιμοποίησή

τους

ως

εργαλεία

φοροαποφυγής,

οι

φορολογούμενοι

χρησιμοποιούν τα παράγωγα για να τροποποιήσουν των χαρακτήρα, την πηγή και την
χρονική στιγμή πραγματοποίησης των κερδών και των ζημιών με απώτερο στόχο την
χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση.
Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται η λογιστική αντιμετώπιση των παραγώγων
προϊόντων

και

η

λογιστική

αντιστάθμισης.

Χρησιμοποιώντας

κατάλληλα

παραδείγματα αναλύουμε τις κατηγορίες παραγώγων και πως αυτές αναγνωρίζονται
στον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης σύμφωνα με το
ΔΛΠ 39. Επίσης παρουσιάζονται οι τρεις τύποι σχέσεων αντιστάθμισης, η
αντιστάθμιση εύλογης αξίας, η αντιστάθμιση ταμειακών ροών και η αντιστάθμιση
μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.
Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται ο ρόλος των παραγώγων προϊόντων στην
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Γίνεται αναφορά στα πιστωτικά παράγωγα και
ιδιαίτερα στα CDS και στα CDO, των οποίων η ανεξέλεγκτη έκδοση σε συνδυασμό
με την έλλειψη εποπτείας, προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στις διεθνείς αγορές
προκαλώντας μεγάλες απώλειες κεφαλαίων και την κατάρρευση επιχειρήσεων,
επενδυτών, ακόμα και κρατών. Επίσης αναλύεται πως τα υψηλά επίπεδα μόχλευσης
που παρουσιάζουν τα παράγωγα προϊόντα και η αλόγιστη χρήση τους, κυρίως για
σκοπούς κερδοσκοπίας, δημιούργησαν μια τεράστια φούσκα, τα αποτελέσματα της
οποίας αναμένεται να είναι καταστροφικά.
Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο, καταγράφονται τα συμπεράσματα της
εργασίας και κάποιες προτάσεις προκειμένου τα παράγωγα προϊόντα να αποτελέσουν
ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο και να συμβάλουν στην σταθερότητα της
παγκόσμιας οικονομίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Εισαγωγή στα παράγωγα προϊόντα
Η απελευθέρωση και η παγκοσμιοποίηση των αγορών έφεραν μεγάλες αλλαγές στην
παγκόσμια οικονομία, οι επιχειρήσεις πλέον, καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα
οικονομικό περιβάλλον το οποίο συνεχώς μεταβάλλεται με γοργούς ρυθμούς,
κρύβοντας ταυτόχρονα πολλούς κινδύνους. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών, είναι η χρήση παραγώγων προϊόντων, διότι τα
παράγωγα προϊόντα παρέχουν τη δυνατότητα για αποτελεσματική διαχείριση και
αντιστάθμιση του κινδύνου, με συνέπεια οι επιχειρήσεις πλέον να είναι σε θέση να
πραγματοποιήσουν επενδύσεις που χωρίς την χρήση παραγώγων προϊόντων δεν θα
τολμούσαν ποτέ να υλοποιήσουν. Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου, η
μείωση της μεταβλητότητας των ταμειακών ροών και ο περιορισμός στην
διακύμανση των κερδών, ευνοούν την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και οδηγούν σε
αύξηση της αξίας της.
Τα

παράγωγα

προϊόντα

καλύπτουν

διαφοροποιημένες

ανάγκες

και

μεταφέρουν με τρόπο αποτελεσματικό τον κίνδυνο σε τρίτους οι οποίοι είναι
διατεθειμένοι να τον αναλάβουν. Επίσης με τα παράγωγα προϊόντα μπορεί κάποιος
να αποκομίσει όφελος σε ανοδική, καθοδική, αλλά και σταθερή αγορά. Ακόμη με την
χρήση στρατηγικών θέσεων παραγώγων, μπορούν να δημιουργηθούν σύνθετες θέσεις
οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε είδους
επενδυτή, από τον πιο συντηρητικό έως και των πιο ριψοκίνδυνο. Επιπλέον στα
παράγωγα προϊόντα, δεν απαιτείται ή απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση σε
σύγκριση με άλλους τύπους συμβάσεων οι οποίοι έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις
μεταβολές που συμβαίνουν στις συνθήκες της αγοράς.
Λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα παράγωγα προϊόντα,
η εξάπλωσή τους τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε ραγδαία. Όμως η υπερβολική
ανάληψη κινδύνων, η μη επαρκής κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς παραγώγων
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από τους επενδυτές, η ανεπάρκεια των εποπτικών αρχών και η έλλειψη ενός
οργανωμένου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα ρύθμιζε την αγορά παραγώγων με
τρόπο αποτελεσματικό, οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες κεφαλαίων και έφεραν το
χρηματοπιστωτικό σύστημα στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η πρόσφατη
χρηματοπιστωτική κρίση η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς σε κάθε γωνιά
του πλανήτη, αποδεικνύει με τον πλέον εμφανή τρόπο ότι τα παράγωγα προϊόντα
ενέχουν πολλούς κινδύνους και η μη ορθολογική τους χρήση μπορεί να οδηγήσει σε
καταστροφικά αποτελέσματα.

1.1.1 Σκοπός της εργασίας και ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση της λογικής των παραγώγων
προϊόντων, αναλύοντας, τα είδη παραγώγων, τα χαρακτηριστικά τους, την χρήση
τους και τον ρόλο που έπαιξαν στην εμφάνιση και εξάπλωση της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η εν λόγω μελέτη επιδιώκει να προσφέρει στον
αναγνώστη όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να γνωρίσει τις βασικότερες
κατηγορίες παραγώγων, τις χρήσεις τους και να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας
τους. Επίσης η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναδείξει τα κυριότερα αίτια που
οδήγησαν στην εμφάνιση και την εξάπλωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής
κρίσης και τον ρόλο που έπαιξαν τα παράγωγα προϊόντα. Προκειμένου να γίνει
αντιληπτός ο τρόπος που λειτουργούν τα παράγωγα προϊόντα στην πράξη, η εργασία
περιλαμβάνει αρκετά παραδείγματα, πίνακες και σχεδιαγράμματα.
Συγκεκριμένα τα κυριότερα ερευνητικά ερωτήματα που πραγματεύεται αυτή
η μελέτη είναι τα ακόλουθα:
 Τι είναι παράγωγα προϊόντα.
 Ποια είναι τα βασικότερα είδη ή κατηγορίες παραγώγων.
 Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται από τους συναλλασσόμενους και τι οφέλη
προσφέρουν σε αυτούς.
 Πως αντιμετωπίζονται λογιστικά.
 Ποιος ο ρόλος τους στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
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1.2 Ιστορική αναδρομή
Τα παράγωγα προϊόντα (derivatives) δεν αποτελούν καινοτομία των σύγχρονων
αγορών κεφαλαίου και χρήματος, η πρώτη ιστορική αναφορά που έχουμε για τη
χρήση τέτοιων προϊόντων προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα γύρω στο 330 π.χ.
όπου ο φιλόσοφος Θαλής ο Μιλήσιος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Πολιτικά του
Αριστοτέλη» (Βιβλίο Ι, κεφάλαιο 11) (Αλεξάκης, 2005), χρησιμοποιώντας την γνώση
της αστρολογίας είχε προβλέψει ότι η συγκομιδή ελιάς στην περιοχή της Μιλήτου,
την επόμενη χρονιά, θα ήταν αρκετά μεγάλη. Για τον λόγο αυτόν, έδωσε ένα μικρό
ποσό και συμφώνησε από την προηγούμενη κιόλας χρονιά, να χρησιμοποιήσει τα
ελαιοτριβεία της περιοχής για όλο το διάστημα που θα κρατούσε η συγκομιδή.
Πράγματι, την επόμενη περίοδο η συγκομιδή ελιάς ήταν πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα
να αυξηθεί η ζήτηση ελαιοτριβείων δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον Θαλή να
ενοικιάσει τα ελαιοτριβεία σε τιμές πολύ μεγαλύτερες από αυτές που ο ίδιος είχε
κλείσει, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο υψηλό κέρδος.
Έκτοτε παράγωγα συναντάμε τον 17ο αιώνα στην Ολλανδία, όπου και γίνεται
η πρώτη προσπάθεια

για οργανωμένη διαπραγμάτευση τέτοιων προϊόντων στο

χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Εκεί, οι παραγωγοί και οι αγοραστές τουλίπας
προκειμένου να προστατέψουν το εισόδημά τους από τις πιθανές μεταβολές στην
τιμή και στην ποσότητα της τουλίπας, κλείνανε συμφωνίες και δίνανε προκαταβολές
για αγορά ή πώληση συγκεκριμένης ποσότητας τουλίπας, σε συγκεκριμένη
μελλοντική ημερομηνία και σε συγκεκριμένη ποιότητα, επιδιώκοντας με αυτόν τον
τρόπο να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο (hedge). Όμως οι κερδοσκόποι βασιζόμενοι σε
διακυμάνσεις των τιμών των συμβολαίων της τουλίπας, βρήκαν ευκαιρία να κάνουν
συναλλαγές, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν στα ύψη οι τιμές των βολβών των
τουλιπών. Πολλά αντισυμβαλλόμενα μέρη αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους μη
μπορώντας να εκπληρώσουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις με αποτέλεσμα η
Ολλανδική οικονομία να καταρρεύσει.
Επίσης στις αρχές του 18ου αιώνα στην Αγγλία, όπου η εταιρεία της Νότιας
Θάλασσας ανέλαβε να εξοφλήσει τις κρατικές όφειλες προς τρίτους με αντάλλαγμα
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το μονοπώλιο στο εμπόριο. Η ζήτηση για τις μονοπωλιακές επιχειρηματικές
δραστηριότητες της εταιρείας στην Νότια Θάλασσα κορυφώθηκε και η τιμή τις
μετοχής εκτοξεύθηκε στα ύψη. Σύντομα όμως έγινε αντιληπτό από τους
μεγαλομετόχους της εταιρείας ότι η υπερτιμημένη τιμή της μετοχής δεν
ανταποκρίνονταν στα κέρδη της, με συνέπεια να αρχίσουν να ξεπουλάν τις μετοχές
τους. Εκείνη την περίοδο τα παράγωγα έκαναν πάλι την εμφάνισή τους, η εταιρεία
της Νότιας Θάλασσας είδη είχε κυκλοφορήσει στην αγορά παράγωγα με βάση την
μετοχή της, έτσι οι επενδυτές μπορούσαν να αγοράσουν η να πουλήσουν μετοχές της
εταιρείας σε μελλοντικές ημερομηνίες και σε προκαθορισμένες τιμές.
Το 1790 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά την δημιουργία του New
York stock Exchange, προέκυψε για τους επενδυτές η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα
οργανωμένο χρηματιστήριο παραγώγων. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι συναλλαγές
των παραγώγων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, γίνονταν over the counter σε
ένα οργανωμένο δίκτυο μεγαλοεπενδυτών. Παρόλο που μέχρι τις αρχές του 20ου
αιώνα υπήρξαν σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων, ο
όγκος των συναλλαγών ήταν μικρός διότι η χρήση των παραγώγων ήταν κυρίως για
κερδοσκοπικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα πολλοί κερδοσκόποι να αθετούν τις
υποχρεώσεις τους.
Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά το χρηματιστηριακό κραχ
του 1929 όταν ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική ύφεση, αποφασίστηκε από το
κογκρέσο η σύσταση ενός σώματος που θα επιβλέπει την διαφάνεια των συναλλαγών
στην αγορά. Έτσι δημιουργήθηκε το SEC (Securities Exchange Commission).
Η ραγδαία ανάπτυξη των Χρηματοοικονομικών παραγώγων ξεκίνησε στις
αρχές της δεκαετίας του 1970, όπου ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε ο κανόνας του
χρυσού για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στο διεθνές εμπόριο που ίσχυε με την
συμφωνία του Bretton Woods από το 1944 (μέχρι τότε το δολάριο ήταν συνδεδεμένο
με τον χρυσό με σταθερή τιμή και όλα τα νομίσματα ήταν συνδεδεμένα με σταθερή
ισοτιμία με το δολάριο, το οποίο χρησίμευε ως συναλλαγματικό απόθεμα για κάθε
χώρα, δηλαδή όλα τα νομίσματα είχαν έμμεση αλλά σταθερή τιμή ως προς το χρυσό)
και καθιερώθηκε το σύστημα των κυμαινόμενων ισοτιμιών το οποίο ισχύει μέχρι και
σήμερα. Η αγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ομαλοποιήθηκε το 1973, όταν
διασφαλίστηκε και η εκκαθάριση των συμβολαίων με τη δημιουργία του
χρηματιστηρίου CBOE (Chicago Board Options Exchange) στο Σικάγο και του
Options Clearing Corporation. Με την καθιέρωση κανόνων συγκεκριμένης ορολογίας
[14]

και την εξάλειψη του κινδύνου ασυνέπειας των συμβαλλόμενων μερών, η αγορά
αναπτύχθηκε ταχύτατα ωθώντας και άλλα χρηματιστήρια όπως της Νέας Υόρκης, της
Φιλαδέλφειας, του Σύδνεϋ, του Μόντρεαλ και του Τόκιο να ξεκινήσουν συναλλαγές
σε παράγωγα.
Στην Ελλάδα τα παράγωγα έγιναν γνωστά το 1997, όπου με τον Νόμο
2533/97 δημιουργήθηκαν το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) και η
Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ). Το πρώτο παράγωγο
που δημιουργήθηκε ήταν το Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη
FTSE/ASE-20, το οποίο τέθηκε σε διαπραγμάτευση τον Αύγουστο του 1997 και η
υποκείμενη αξία του περιλαμβάνει τις 20 εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών με
την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση από διάφορους κλάδους της αγοράς.
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1.3 Έννοια των παραγώγων
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (derivative instruments) ονομάζονται
έτσι, επειδή δεν αποτελούν ουσιαστικά μια νέα κατηγορία χρηματοοικονομικών
προϊόντων, αλλά «παράγονται» από κάποια άλλα. Παράγωγο χρηματοοικονομικό
προϊόν ονομάζεται ένα συμβόλαιο, η αξία του οποίου εξαρτάται από την αξία
κάποιου άλλου υποκείμενου προϊόντος (underlying asset). Πρόκειται δηλαδή για ένα
αξιόγραφο, η τιμή του οποίου καθορίζεται με άμεσο τρόπο από την τιμή του
υποκείμενου τίτλου. Υποκείμενοι τίτλοι ή υποκείμενα προϊόντα μπορεί να είναι
μετοχές, χρηματοοικονομικοί δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες, κρατικά ομόλογα,
επιτόκια, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα, ενεργειακά προϊόντα, κ.α. (Λιβάνης &
Γεωργιάδης, 2002). Τα προϊόντα αυτά μπορούν να τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε
μία οργανωμένη δευτερογενή αγορά, όπως ένα χρηματιστήριο, είτε σε μη
οργανωμένες αγορές.

1.3.1 Έννοια παραγώγου σύμφωνα με το ΔΛΠ 39
Παράγωγο είναι χρηματοοικονομικό μέσο ή άλλο συμβόλαιο που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 39 όπως αυτό το πεδίο καθορίζεται στις παραγράφους 2-7 του
προαναφερόμενου προτύπου και έχει τα τρία ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) η αξία του μεταβάλλεται σύμφωνα με τις μεταβολές ενός καθορισμένου
επιτοκίου,

μιας

τιμής

χρηματοοικονομικού

μέσου,

ενός

αγαθού,

μιας

συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενός δείκτη τιμών ή συντελεστών, μιας πιστωτικής
διαβάθμισης ή ενός πιστωτικού δείκτη ή μιας άλλης μεταβλητής, με την προϋπόθεση,
στην περίπτωση μη χρηματοοικονομικής μεταβλητής, ότι η μεταβλητή δεν
αναφέρεται ειδικά σε κάποιον αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης (ορισμένες φορές
αποκαλείται το «υποκείμενο»)
β) δεν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική
επένδυση σε σχέση με άλλους τύπους συμβάσεων που έχουν παρόμοια συμπεριφορά
στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και
γ) διακανονίζεται σε μια μελλοντική ημερομηνία.
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1.3.2 Κατηγορίες παραγώγων
Τα πιο γνωστά παράγωγα προϊόντα είναι:


Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures contracts)



Τα Δικαιώματα Προαίρεσης (options)



Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forwards)



Οι Ανταλλαγές Απαιτήσεων (swaps)

Από τα παραπάνω, τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και τα Δικαιώματα
Προαίρεσης διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, στα Χρηματιστήρια
Παραγώγων, καθώς ορισμένα στοιχεία των συμβολαίων αυτών έχουν τυποποιηθεί,
ενώ τα Προθεσμιακά Συμβόλαια και οι Ανταλλαγές Απαιτήσεων διαπραγματεύονται
σε μη οργανωμένες αγορές Over The Counter (OTC) και προσφέρονται κυρίως από
τράπεζες (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2002).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τα παράγωγα προϊόντα αποτελούν ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ στις μέρες
μας. Με το εν λόγω θέμα ασχολήθηκαν πολλοί, γράφθηκαν βιβλία, άρθρα, κείμενα
και πραγματοποιήθηκαν διεξοδικές έρευνες με σκοπό να λυθούν απορίες και να
ξεκαθαριστούν σκοτεινά σημεία του θέματος. Με αυτόν τον τρόπο, άρχισαν να
γίνονται κατανοητά στο ευρύ κοινό, τα είδη των παραγώγων, ο τρόπος λειτουργίας
τους, οι κίνδυνοι που παραμονεύουν αν δεν είναι ορθή η χρήση τους και οι
επιπτώσεις των κινδύνων αυτών στους επενδυτές και γενικότερα στο σύνολο της
οικονομίας.
Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης βασίστηκε σε ελληνική και ξενόγλωσση
βιβλιογραφία, σε ξένα επιστημονικά άρθρα και περιοδικά, καθώς και σε στοιχεία που
αντλήθηκαν από το διαδίκτυο. Η έννοια των παραγώγων έφτασε στην χώρα μας με
σχετική καθυστέρηση σε σχέση με άλλες πιο αναπτυγμένες χώρες και ως εκ τούτου
λογικό είναι η ελληνική βιβλιογραφία να υστερεί έναντι της ξενόγλωσσης. Παρακάτω
παρατίθενται συγγραφείς, τα συγγράμματα των οποίων συνέβαλλαν αποφασιστικά,
στην σύνταξη της παρούσας μελέτης.
Οι Αλεξάκης, Π. (2005) και Λιβάνης, Ε. (2002) επιδιώκουν να παρουσιάσουν
στο ευρύ κοινό, τα είδη παραγώγων προϊόντων, τον τρόπο που λειτουργούν, τις
μεθόδους που αποτιμώνται και τις κυριότερες στρατηγικές αξιοποίησής τους. Επίσης
παρουσιάζουν στον αναγνώστη την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων, το
πλαίσιο λειτουργίας της, τα χαρακτηριστικά των παραγώγων που διαπραγματεύονται
σε αυτήν και πως αυτά χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές. Ακόμη
χρησιμοποιώντας αναλυτικά παραδείγματα αναλύουν τις βασικές θέσεις παραγώγων
και πως επιτυγχάνεται αντιστάθμιση και κερδοσκοπία με την χρήση κάθε κατηγορίας
παραγώγου.
Επίσης οι Αγγελόπουλος, Π. (2011) και Hull, J. (2006)&(2008) παρουσιάζουν
εκτενώς και αναλύουν με πρακτικές εφαρμογές και πλήθος παραδειγμάτων, όλες τις
κατηγορίες παραγώγων, όπως, Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Δικαιώματα
Προαίρεσης, Προθεσμιακά Συμβόλαια, Ανταλλαγές και Πιστωτικά Παράγωγα.
Γίνετε ιδιαίτερη αναφορά στα CDs και στα CDOs και αναλύονται έννοιες όπως, τα
ασφάλιστρα κινδύνου (spreads) και τα πιστωτικά γεγονότα. Επιπλέον εξετάζονται τα
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παράγωγα, ως επενδυτικά προϊόντα με υψηλή μόχλευση, καθώς και η συμβολή τους
παγκόσμια οικονομική κρίση.
Ο Μυλωνάς, Ν. (2005), αναλύει τους κινδύνους που έχουν να αντιμετωπίσουν
οι επενδυτές, οι οποίοι προέρχονται από τις μεταβολές στις τιμές των προϊόντων, των
συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και ταυτόχρονα επισημάνει την
αναγκαιότητα των παραγώγων προϊόντων στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά.
Τα παράγωγα προϊόντα αποτελούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης και
διαχείρισης των κινδύνων αυτών μέσο της αντιστάθμισης και παράλληλα παρέχουν
δυνατότητες κερδοσκοπίας. Επίσης αναλύει ενδελεχώς και με κατάλληλα
παραδείγματα περιπτώσεις αντιστάθμισης και κερδοσκοπίας για κάθε ανοιγμένη θέση
στις προθεσμιακές αγορές και στις αγορές δικαιωμάτων.
Οι Κόντος, Γ. (2010) και Bunea-Bontas, C., (2009) εξετάζουν την λογιστική
αντιμετώπιση των παραγώγων προϊόντων και τη λογιστική αντιστάθμισης.
Χρησιμοποιώντας πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα αναλύουν τις κατηγορίες
παραγώγων και πως αυτές αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και τις οικονομικές
καταστάσεις της επιχείρησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και FAS 133 αντίστοιχα.
Επίσης αναφέρουν και αναλύουν τις σχέσεις αντιστάθμισης, οι οποίες είναι η
αντιστάθμιση εύλογης αξίας, η αντιστάθμιση ταμειακών ροών και η αντιστάθμιση
μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.
Η Tavakoli, J. (2008) επισημάνει ότι με την εμφάνιση καινοτομικών
χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως τα CDO και τα άλλα πιστωτικά παράγωγα, το
τοπίο στις παγκόσμιες αγορές χρήματος έχει αλλάξει ριζικά. Με τα καινοτομικά αυτά
προϊόντα προσφέρονται μεγάλες ευκαιρίες κερδοσκοπίας, ταυτόχρονα όμως και
μεγάλοι κίνδυνοι ζημιών. Επίσης, εξηγεί ότι, προκειμένου οι επιχειρήσεις να
επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα καινοτομικά αυτά προϊόντα
και να αποφύγουν τους κινδύνους που ενέχουν, θα πρέπει να κατανοήσουν πλήρως
τον τρόπο λειτουργίας των πιστωτικών παραγώγων μέσα στην αγορά. Στην συνέχεια
αναλύει διεξοδικά τον τρόπο λειτουργίας των πιστωτικών παραγώγων και κυρίως των
CDO, καθώς επίσης τον τρόπο αποτίμησης τους και την σχέση αξίας κινδύνου.
Οι Martin, D. και Zailer, I. (2001), ασχολήθηκαν με τη χρήση των παραγώγων
προϊόντων από μια επιχείρηση για φορολογικό σχεδιασμό, με σκοπό τον περιορισμό
των φορολογικών επιβαρύνσεων για την επιχείρηση αυτή. Με τα παράγωγα προϊόντα
μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από μία
συγκεκριμένη συναλλαγή, χωρίς στην πραγματικότητα να πραγματοποιηθεί η εν
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λόγω συναλλαγή και χωρίς να υφίστανται οι δυσμενείς φορολογικές συνέπειες που
προκύπτουν από την πραγματοποίηση αυτής της συναλλαγής. Ο Schizer, D. (2004),
υποστήριξε ότι τα παράγωγα προϊόντα παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής φόρου στο
μέλλον για εισοδήματα που αποκτώνται στο τρέχον έτος, δίνοντας έτσι την ευκαιρία
επιλογής της κατάλληλης χρονικής στιγμής αναγνώρισης κερδών και ζημιών.
Οι Graham, J. και Rogers, D. (2002) εξετάζουν το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις
έχουν δύο ισχυρά κίνητρα για να κάνουν αντιστάθμιση, το ένα είναι, ότι με την
αντιστάθμιση αυξάνουν την ικανότητά τους να δανείζονται μειώνοντας έτσι την
φορολογική τους επιβάρυνση και το άλλο είναι, η μείωση των αναμενόμενων
φορολογικών

επιβαρύνσεων

όταν

η

συνάρτηση

φορολογίας

είναι

κυρτή.

Εξετάζοντας και αναλύοντας αυτά τα δύο κίνητρα, κατέληξαν ότι με την χρήση των
παραγώγων προϊόντων και την αντιστάθμιση, οι επιχειρήσεις μπορούν να
περιορίσουν την μεταβλητότητα των κερδών τους και να ελαχιστοποιήσουν την
πιθανότητα χρεοκοπίας, αυτό έχει σαν συνέπεια οι τράπεζες να δείχνουν μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις αυτές και να τις χορηγούν ευκολότερα και μεγαλύτερα
δάνεια. Όταν όμως μια επιχείρηση αυξάνει την ικανότητα της να δανείζεται, μειώνει
ταυτόχρονα την φορολογική της επιβάρυνση, λόγω των φορολογικών απαλλαγών
που προκύπτουν από τα εκπιπτόμενα από το φορολογητέο εισόδημα επιτόκια
δανεισμού. Όσον αφορά το δεύτερο κίνητρο, δεν μπόρεσαν να βρουν στοιχεία που να
συνδέουν την αντιστάθμιση των επιχειρήσεων, με την κυρτότητα της συνάρτησης
φορολογίας.
Ο Donohoe, M. (2011) ασχολείται με την ανεξερεύνητη πλευρά της χρήσης
παραγώγων προϊόντων που είναι η φοροαποφυγή και καταλήγει ότι τα παράγωγα
προϊόντα διευκολύνουν την ανάπτυξη εξεζητημένων και συνήθως επικερδών
στρατηγικών φοροαποφυγής. Οι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν τα παράγωγα για να
τροποποιήσουν τον χαρακτήρα, την πηγή και την χρονική στιγμή πραγματοποίησης
των κερδών και των ζημιών, με απώτερο στόχο την χαμηλότερη φορολογική
επιβάρυνση. Σε Αντίθεση με τους Graham, J. και Rogers, D. (2002), ο Donohoe, M.
(2011) μέσα από μια εμπειρική εξέταση του θέματος, καταλήγει ότι, όταν υπάρχει
προοδευτικό φορολογικό σύστημα η αναμενόμενη φορολογική επιβάρυνση είναι μια
κυρτή συνάρτηση του φορολογητέου εισοδήματος και η μεταβλητότητα του
εισοδήματος μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση. Μια
επιχείρηση η οποία έχει να αντιμετωπίσει έναν αυξανόμενο οριακό φορολογικό
συντελεστή, μπορεί να μειώσει τις αναμενόμενες φορολογικές υποχρεώσεις της,
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μειώνοντας τη μεταβλητότητα των εσόδων της, μέσω της αντιστάθμισης με τη χρήση
παραγώγων προϊόντων.
Πολλοί είναι αυτοί που ασχολήθηκαν με τον ρόλο των πιστωτικών
παραγώγων, όπως τα CDS και τα CDO, στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η
Stulz, R. (2010) επικεντρώνεται στον ρόλο των CDS, αρχικά αναλύει τον τρόπο
λειτουργίας τους και εξετάζει το μέγεθος και την μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς τους.
Εξετάζει τις περιπτώσεις της AIG, της Lehman Brothers, της Bear Stearns και
καταλήγει ότι η αιτία της κατάρρευσής δεν ήταν τα CDS, αλλά η μη ορθολογική
χρήση τους. Οι επενδυτές δεν εκτίμησαν τους πραγματικούς κινδύνους και τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούσαν με υπερβολικά υψηλά επίπεδα
μόχλευσης. Σύμφωνα με τον Wray, R. (2008) τα αίτια της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης ανιχνεύονται στην τιτλοποίηση, την μόχλευση και στην
συσκότιση

που

δημιουργήθηκε

από

τα

πολύ

σύνθετα

καινοτομικά

χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία πολλοί λίγοι είναι σε θέση να κατανοήσουν.
Οι Shiren, N., Assia, D. και Crosignani, M. (2009), τονίζουν την έλλειψη διαφάνειας
και τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου που σχετίζεται με τα CDS.
Ο Adams, E. (2010), επικεντρώνεται στα CDO και περιγράφει τον πανικό
που ακολούθησε το 2007 όταν από την κρίση στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ,
ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Οι επενδυτές άρχισαν ολοένα και
περισσότερο να αποφεύγουν τα δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα και έβλεπαν
την κρίση ως αποτυχία του συστήματος να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους
διαφόρους κινδύνους. Οι μαζικές πωλήσεις των CDO είχαν ως συνέπεια πολλά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να καταγράψουν τεράστιες απώλειες στα αποτελέσματά
τους και πολλά Hedge Funds να καταρρεύσουν. Ενώ μέχρι τότε τα CDO
αποτελούσαν μία πολλή καλή επένδυση, αργότερα η επένδυση σε CDO θεωρούνταν
καταστροφική. Στην συνέχεια στηλιτεύει των πελατειακό ρόλο των οίκων
αξιολόγησης, οι οποίοι χωρίς να έχουν καμιά εικόνα για την οικονομική κατάσταση
και γενικότερα για την αξιοπιστία των δανειοληπτών, έδιναν θετικές αξιολογήσεις
πάνω στις οποίες οικοδομούνταν οι τίτλοι των CDO. Δηλαδή οι λανθασμένες
αξιολογήσεις και η καθυστερημένη υποβάθμιση των τίτλων που σχετίζονταν με
στεγαστικά δάνεια χαμηλών εγγυήσεων, κλόνισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και
τους οδήγησε στην έξοδό τους από την αγορά των δομημένων χρηματοοικονομικών
προϊόντων, με όλες τις συνέπειες που ακολούθησαν.
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Επίσης για το θέμα των παραγώγων έχουν γραφτεί και άρθρα σε εφημερίδες,
τα οποία βασιζόμενα σε έγκυρα στοιχεία και πηγές, αναδεικνύουν το μέγεθος του
προβλήματος που δημιουργήθηκε από την κακή χρήση των παραγώγων. Οι
Γελαντάλι, Μ. και Γεωργάς, Β. (2011) βασιζόμενοι σε στοιχεία της BIS επισημάνουν
ότι ένας τεράστιος όγκος πλασματικών κεφαλαίων με την μορφή συμβολαίων
παραγώγων, έχει συσσωρευτεί στους ισολογισμούς των τραπεζών με κίνδυνο την
κατάρρευση ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος. Η μόχλευση τους έχει αυξηθεί
σε τεράστια επίπεδα με αποτέλεσμα οι θέσεις που κατέχουν σε παράγωγα, να είναι
πολύ μεγαλύτερη από τα πραγματικά τους κεφάλαια. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι
ότι τα παράγωγα αυτά, γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εξαπλώνονται
στους επενδυτές, εκτός οργανωμένων αγορών χωρίς έλεγχο και με αδιαφανείς
διαδικασίες. Ο Γεωργάς, Β. (2010) αναδεικνύει ότι η αξία όλων των τύπων
παραγώγων που διαπραγματεύονται εκτός οργανωμένων αγορών ξεπερνά κατά πολύ
το παγκόσμιο Ακαθάριστο Προϊόν και χαρακτηρίζει τα παράγωγα ως ωρολογιακή
φούσκα. Ο Ιωάννου, Χ. (2010) προσπαθεί να εξηγήσει με τρόπο απλό την έννοια των
CDS και μεταξύ άλλων επισημάνει ότι, όλα αυτά τα χρόνια οι διάφοροι επενδυτές
προκειμένου να καλυφθούν από το ενδεχόμενο χρεωκοπίας, μεταβίβαζαν κυρίως
μέσω των «naked» (γυμνών) CDS τον κίνδυνο σε άλλους επενδυτές, θεωρώντας ότι
μ’ αυτόν τον τρόπο είναι εξασφαλισμένοι απέναντι στον κινδύνου της χρεοκοπίας. Ο
μεγάλος όμως αυτός αριθμός εμπλεκομένων στους οποίους μεταβιβαζόταν ο κίνδυνος
δημιούργησε ένα τεράστιο πλασματικό πόσο αναφορικά με την ονομαστική αξία των
CDS.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
3.1 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures contracts)
Ορισμός
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ), είναι δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ
δυο μερών για την αγορά η πώληση ενός υποκείμενου τίτλου η αγαθού, σε
προκαθορισμένη ποσότητα και ποιότητα, σε ορισμένη ημερομηνία στο μέλλον και σε
μια συγκεκριμένη τιμή που καθορίζεται σήμερα. Από την συμφωνία αυτήν, για τον
αγοραστή προκύπτει η υποχρέωση να παραλάβει το υποκείμενο αγαθό κατά την
ημερομηνία λήξης και στην τιμή που διαπραγματεύτηκε το συμβόλαιο, ενώ για τον
πωλητή προκύπτει η υποχρέωση να παραδώσει το υποκείμενο αγαθό σ’ αυτήν την
ημερομηνία και στην προκαθορισμένη τιμή που διαπραγματεύτηκε το συμβόλαιο.
Σε ένα Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης, οι όροι καθορίζονται σε ένα
κοινό συμβόλαιο για όλους όσους συμμετέχουν στο χρηματιστήριο όπου τίθενται σε
διαπραγμάτευση τα ΣΜΕ, το μόνο που μεταβάλλεται είναι η τιμή του συμβολαίου η
οποία επηρεάζεται από την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
Οι

τιμές

των

υποκείμενων

περιουσιακών

στοιχείων

ορίζονται

από

τους

συναλλασσόμενους κάτω από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης που
ισχύουν σε μια ελεύθερη αγορά και είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την
χρηματιστηριακή κοινότητα (Αλεξάκης, 2005).
Επιπλέον όταν ένας επενδυτής αγοράζει ένα Συμβόλαιο Μελλοντικής
Εκπλήρωσης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μόνο ένα τμήμα της αξίας του
συμβολαίου το οποίο ονομάζεται «περιθώριο ασφάλισης» (margin). Το περιθώριο
ασφάλισης υφίσταται για να διασφαλίσει ότι ο αγοραστής του συμβολαίου είναι σε
θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του αν αυτό απαιτηθεί.

3.1.1 Είδη Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης διακρίνονται σε χρηματοοικονομικά
(financial futures), τα οποία έχουν ως υποκείμενο τίτλο ένα επιτόκιο, μια μετοχή, ένα
[23]

ομόλογο, μια συναλλαγματικά ισοτιμία, η κάποιον δείκτη και σε Συμβόλαια
Μελλοντικής Εκπλήρωσης προϊόντων

(commodity futures) τα οποία έχουν ως

υποκείμενο τίτλο ένα εμπορεύσιμο αγαθό (σιτάρι, ζάχαρη, κ.α.).
Οι κυριότερες κατηγορίες Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης είναι οι
ακόλουθες:
 ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο τα ομόλογα (Bonds Futures).
 ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο μια συναλλαγματική ισοτιμία Currency Futures. Τα
εν λόγω ΣΜΕ αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την αντιστάθμιση του
συναλλαγματικού κινδύνου.
 ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο ένα χρηματιστηριακό ή χρηματοοικονομικό δείκτη
(Index Futures / Interest Rate Futures).
 ΣΜΕ με υποκείμενο τίτλο ένα εμπορεύσιμο αγαθό (Commodity Futures).
Τα βασικά χαρακτηριστικά των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης είναι:
 Ο υποκείμενος τίτλος, δηλαδή το υποκείμενο του συμβολαίου που καθορίζει
την τιμή του.
 Η τυποποίηση, η οποία είναι απαραίτητη για την εγγύηση και την ομαλή
λειτουργία των συναλλαγών στην αγορά.
 Η διαπραγμάτευση σε οργανωμένα χρηματιστήρια.
 Η λήξη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον.
 Η μόχλευση, η δυνατότητα δηλαδή, ελέγχου μεγάλων χρηματικών ποσών ενός
υποκειμένου μέσου με ένα σχετικά μικρό αρχικό κεφάλαιο επένδυσης. Η
μόχλευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ επιθετικό η συντηρητικό τρόπο.
 Το περιθώριο ασφάλισης, το ελάχιστο δηλαδή ποσό που θα πρέπει να
καταβάλουν οι αντισυμβαλλόμενοι, ως ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας
της συναλλαγής.
 Ο πολλαπλασιαστής, ο οποίος καθορίζει την χρηματική αξία ενός Συμβολαίου
Μελλοντικής Εκπλήρωσης.
 Όρια θέσης, ο μέγιστος δηλαδή αριθμός συμβολαίων που μπορεί να
διαπραγματευτεί ο συναλλασσόμενος σε μία συνεδρίαση. Τα όρια θέσης
επιβάλλονται με σκοπό να αποτραπεί η χειραγώγηση της αγοράς.
 Ανώτατη και ελάχιστη διακύμανση της τιμής, δηλαδή η ανώτατη (limit up) ή
κατώτατη (limit down) μεταβολή της τιμής κατά την διάρκεια μίας
συνεδρίασης.
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3.1.2 Θέσεις σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
3.1.2.1 Θέση αγοράς ΣΜΕ (long position)
Στη θέση αγοράς Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (long position), ο
αγοραστής του συμβολαίου εκτιμά ότι θα υπάρξει άνοδος στην τιμή του υποκείμενου
αγαθού, οπότε προκειμένου να προφυλαχθεί από την επικείμενη άνοδο,
πραγματοποιεί συμφωνία για αγορά του αγαθού σε μια μελλοντική ημερομηνία και
σε μια προκαθορισμένη τιμή η οποία επηρεάζεται από την τρέχουσα τιμή αγοράς. Αν
πράγματι η τιμή του υποκείμενου αγαθού αυξηθεί κατά την ημερομηνία λήξης του
συμβολαίου, τότε ο αγοραστής θα έχει αγοράσει το αγαθό σε τιμή χαμηλότερη από
αυτήν που θα είχε καταβάλει αν το αγόραζε στη συγκεκριμένη μελλοντική στιγμή
στην τρέχουσα αγορά, με αποτέλεσμα να έχει πραγματοποιήσει κέρδος. Η διαφορά
της τρέχουσας τιμής του αγαθού και της προσυμφωνημένης τιμής του συμβολαίου,
αποτελεί το κέρδος του αγοραστή το οποίο δύναται να είναι απεριόριστο καθώς
αυξάνεται η διαφορά αυτή.

Κέρδος

Δυνητικό Κέρδος

0

Τιμή υποκείμενου
προϊόντος

Κίνδυνος

Ζημία

Σχεδιάγραμμα 3.1.2.1 Αγορά ΣΜΕ
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Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής εκτιμά ότι η τιμή της μετοχής μιας
συγκεκριμένης εταιρείας θα κινηθεί ανοδικά, οπότε αγοράζει ένα Συμβόλαιο
Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής αυτής, το συμβόλαιο αυτό αγοράστηκε με
σκοπό σε τρεις μήνες από σήμερα να αγοράσει 100 μετοχές της εταιρίας προς 7 ευρώ
την μία. Ένα Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης στην μετοχή της συγκεκριμένης
εταιρείας αναφέρεται σε 100 μετοχές. Αν κατά την ημερομηνία λήξης του
συμβολαίου η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι 8 ευρώ, ο επενδυτής κερδίζει 1 ευρώ
ανά μετοχή, 100 ευρώ συνολικά, διότι αγοράζει την μετοχή στα 7 ευρώ και μπορεί να
την πουλήσει στην αγορά προς 8 ευρώ. Αν όμως κατά την ημερομηνία λήξης του
συμβολαίου η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι 5 ευρώ, ο επενδυτής θα χάσει 2 ευρώ
ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά 200 ευρώ, διότι θα μπορούσε να αγοράσει την μετοχή
προς 5 ευρώ αλλά εκείνος την αγοράζει στα 7 ευρώ. Ο επενδυτής θα μπορούσε να
αποφύγει την ζημιά των 200 ευρώ, πουλώντας ένα άλλο συμβόλαιο ίδιας λήξης και
ίδιας τιμής, κλείνοντας έτσι την θέση του και αγοράζοντας την μετοχή από την αγορά
τις μετρητοίς προς 5 ευρώ ανά μετοχή.

3.1.2.2 Θέση πώλησης ΣΜΕ (short position)
Στη θέση πώλησης Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (short position), ο
πωλητής του συμβολαίου, από την άλλη πλευρά, εκτιμά ότι θα υπάρξει πτώση στην
τιμή του υποκείμενου αγαθού, οπότε προκειμένου να προφυλαχθεί από την
επικείμενη κάθοδο, πραγματοποιεί συμφωνία για πώληση του αγαθού σε μια
μελλοντική ημερομηνία και σε μια προκαθορισμένη τιμή η οποία επηρεάζεται από
την τρέχουσα τιμή αγοράς. Αν πράγματι η τιμή του υποκείμενου αγαθού μειωθεί
κατά την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου, τότε ο πωλητής θα έχει πουλήσει το
αγαθό σε τιμή υψηλότερη από αυτήν που θα ίσχυε αν το πουλούσε στη συγκεκριμένη
μελλοντική στιγμή στην τρέχουσα αγορά, με αποτέλεσμα να έχει πραγματοποιήσει
κέρδος. Αντίθετα με την θέση αγοράς στην θέση πώλησης το κέρδος είναι
περιορισμένο, διότι η τιμή ενός αγαθού δεν μπορεί να είναι αρνητική. Επιπλέον σε
μια τέτοια επένδυση η ζημιά μπορεί να είναι απεριόριστη, εφόσον στις ανοδικές
μεταβολές της τιμής ενός αγαθού δεν υπάρχουν όρια.
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Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής εκτιμά ότι η τιμή της μετοχής μιας
συγκεκριμένης εταιρείας θα κινηθεί πτωτικά, οπότε πουλάει ένα Συμβόλαιο
Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής αυτής, το συμβόλαιο αυτό πουλήθηκε με
σκοπό σε τρεις μήνες από σήμερα να πουλήσει 100 μετοχές της εταιρίας προς 7 ευρώ
την μία. Ένα Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης στην μετοχή της συγκεκριμένης
εταιρείας αναφέρεται σε 100 μετοχές. Αν κατά την ημερομηνία λήξης του
συμβολαίου η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι 5 ευρώ, ο επενδυτής θα κερδίσει 2
ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά 200 ευρώ, διότι πουλάει την μετοχή στα 7 ευρώ
και μπορεί να την αγοράσει από την αγορά τις μετρητοίς 5 ευρώ. Αν όμως κατά την
ημερομηνία λήξης του συμβολαίου η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι 8 ευρώ, ο
επενδυτής χάνει 1 ευρώ ανά μετοχή, 100 ευρώ συνολικά, διότι είναι υποχρεωμένος να
πουλήσει την μετοχή στα 7 ευρώ ενώ θα μπορούσε να την πουλήσει στην αγορά προς
8 ευρώ. Ο επενδυτής θα μπορούσε να αποφύγει την ζημιά των 100 ευρώ,
αγοράζοντας ένα άλλο συμβόλαιο ίδιας λήξης και ίδιας τιμής, κλείνοντας έτσι την
θέση του και πουλώντας την μετοχή από την αγορά τις μετρητοίς προς 8 ευρώ ανά
μετοχή.
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3.1.3 Θεωρητική Τιμή
Πολύ σημαντικό για κάθε επενδυτή είναι να γνωρίζει κατά πόσο η αξία ενός
Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης, αντανακλά τις πληροφορίες που αφορούν
στον υποκείμενο τίτλο πάνω στον οποίο το εν λόγω συμβόλαιο βασίζεται. Για τον
λόγο αυτόν δημιουργήθηκαν υποδείγματα αποτίμησης των ΣΜΕ για να μπορέσει να
ελεγχθεί εάν αυτά είναι ορθώς τιμολογημένα στην αγορά, έτσι ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές για την πραγματοποίηση κέρδους χωρίς
κίνδυνο (Rubinstein, 1999).
Ένα τέτοιο υπόδειγμα είναι, της θεωρητικής τιμής. Η θεωρητική τιμή ενός
ΣΜΕ είναι η προσδοκώμενη τιμή του συμβολαίου στη λήξη του. Ουσιαστικά είναι η
μελλοντική αξία του υποκείμενου τίτλου. Ο υπολογισμός ενός ΣΜΕ βασίζεται στον
τύπο:

F= S [1 + ( i - d ) t/365]
όπου
F: θεωρητική τιμή του ΣΜΕ
S: Η σημερινή τιμή του υποκείμενου
i: Το επιτόκιο δίχως κίνδυνο
d: Η μερισματική απόδοση της υποκείμενης αξίας
t: Ο χρόνος μέχρι την ημερομηνία λήξης
Αν η θεωρητική τιμή του συμβολαίου είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα
τιμή του υποκείμενου τίτλου, τότε το ΣΜΕ είναι υποτιμημένο, οπότε συμφέρει σε
κάποιον επενδυτή να αγοράσει το συμβόλαιο και να πωλήσει τον υποκείμενο τίτλο
στην αγορά σε υψηλότερη τιμή. Έτσι θα αυξηθεί η ζήτηση του ΣΜΕ και κατ’
επέκταση θα αυξηθεί και η τιμή του.
Αν η θεωρητική τιμή του συμβολαίου είναι μικρότερη από την τρέχουσα
τιμή του υποκείμενου τίτλου, τότε το ΣΜΕ είναι υπερτιμημένο, οπότε συμφέρει στον
επενδυτή να πουλήσει το συμβόλαιο και να αγοράσει τον υποκείμενο τίτλο στην
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τρέχουσα αγορά σε χαμηλότερη τιμή. Έτσι θα μειωθεί η ζήτηση του ΣΜΕ και με
συνέπεια να μειωθεί και η τιμή του.
Αν η θεωρητική τιμή του συμβολαίου είναι ίση με την τρέχουσα τιμή του
υποκείμενου τίτλου, τότε το ΣΜΕ είναι ορθά τιμολογημένο με αποτέλεσμα να μην
υπάρχουν ευκαιρίες για τον επενδυτή.

3.1.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Συμβολαίων Μελλοντικής
Εκπλήρωσης
Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα προς
τους επενδυτές, συγκεκριμένα:
 Παρέχουν

υψηλή

ρευστότητα,

επιτρέποντας

στον

κάτοχό

τους

να

ρευστοποιήσει η να κλείσει την θέση του ανά πάσα στιγμή, προς όφελός του.
 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση κινδύνου, χωρίς να
απαιτούν την καταβολή υψηλού χρηματικού κεφαλαίου συγκριτικά με την
αγορά του υποκείμενου τίτλου.
 Δεν προϋποθέτουν αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτούν ελάχιστη αρχική
επένδυση σε σχέση με άλλους τύπους συμβάσεων που έχουν παρόμοια
συμπεριφορά στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς.
 Με την ύπαρξη του οίκου εκκαθάρισης μειώνεται ο πιστωτικός κίνδυνος
ανάμεσα στους αντισυμβαλλόμενους και παρέχεται η εγγύηση ότι οι
υποχρεώσεις του διακανονισμού θα εκπληρωθούν.
 Παρέχουν επαρκή διαφοροποίηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου ενός
επενδυτή δίχως να είναι απαραίτητη η ανασύνθεσή του.
 Παρέχουν υψηλή μόχλευση και συμβάλουν στην πραγματοποίηση μεγάλων
αποδόσεων.
 Επιτρέπουν την μεταφορά του κινδύνου και την πραγματοποίηση κέρδους.
 Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, παρέχουν από μόνα τους
πληροφόρηση για την αγορά.
Μειονεκτήματα των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης είναι τα ακόλουθα:
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 Δεν παρέχουν πλήρη αντιστάθμιση κινδύνου στον επενδυτή, διότι είναι
δύσκολο να υπάρξει πλήρης συσχέτιση ανάμεσα στο Συμβόλαιο Μελλοντικής
Εκπλήρωσης και στο υποκείμενο αγαθό.
 Με την καταβολή του περιθωρίου ασφάλισης, έχουμε ουσιαστικά δέσμευση
κεφαλαίου.
 Η αβεβαιότητα που υπάρχει ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο ένας
επενδυτής θα αγοράσει ή θα πωλήσει το αγαθό, η να κλείσει την θέση του
πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης.
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3.2 Δικαιώματα Προαίρεσης (options)
Ορισμός
Δικαίωμα προαίρεσης (option), είναι μία σύμβαση μεταξύ δύο, η οποία δίδει στο ένα
συμβαλλόμενο μέρος το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει η να πουλήσει
ένα υποκείμενο προϊόν στο άλλο μέρος, σε μια μελλοντική ημερομηνία και σε
καθορισμένη τιμή. Συγκεκριμένα ο αγοραστής – κάτοχος του συμβολαίου έχει την
δυνατότητα να αγοράσει ή να πουλήσει το υποκείμενο προϊόν του δικαιώματος σε
προκαθορισμένη τιμή, εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος ή στο τέλος αυτού.
Ενώ ταυτόχρονα, ο πωλητής του δικαιώματος προαίρεσης είναι υποχρεωμένος εάν ο
αγοραστής αποφασίσει την άσκηση του δικαιώματος, να τηρήσει τους όρους του
συμβολαίου και να αγοράσει η να πουλήσει το υποκείμενο προϊόν.
Αυτό που διαφοροποιεί τα δικαιώματα προαίρεσης από τα άλλα παράγωγα,
είναι η παροχή δικαιώματος στον αγοραστή να μην ασκήσει το δικαίωμα του αν δεν
τον συμφέρει, ενώ τα υπόλοιπα παράγωγα υποχρεώνουν τους αντισυμβαλλόμενους
στην εκτέλεση της συναλλαγής ή το κλείσιμο της θέσης τους. Το γεγονός αυτό φέρνει
τον αγοραστή σε πλεονεκτική θέση, γι αυτό και ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει
ένα αντίτιμο (ασφάλιστρο ή τιμή δικαιώματος) στον πωλητή για να αποκτήσει το
δικαίωμα.
Τα δικαιώματα προαίρεσης αποτελούν χρηματιστηριακές συμφωνίες με
τυποποιημένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά απεικονίζονται στον
παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 3.2 χαρακτηριστικά δικαιωμάτων
Υποκείμενος τίτλος

Ο τίτλος επί του οποίου συνάπτεται το δικαίωμα και τον οποίο ο

(underlying asset)

κάτοχος του δικαιώματος δικαιούται να αγοράσει η να
πουλήσει.

Το μέγεθος του

Για παράδειγμα ένα συμβόλαιο με υποκείμενο τίτλο την μετοχή

συμβολαίου

του ΟΠΑΠ, μπορεί να αντιστοιχεί σε 100 μετοχές του ΟΠΑΠ.

Τιμή άσκησης (strike

Η προσυμφωνημένη τιμή στην οποία ασκείται ένα δικαίωμα και

price ή exercise price)

η οποία κατά την διάρκεια του συμβολαίου δεν αλλάζει.

Διάρκεια (time to

Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ένα δικαίωμα μπορεί να

maturity)

ασκηθεί. Μετά τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος τα δύο
μέρη αποδεσμεύονται από τις υποχρεώσεις τους.

Κλάση (class)

Τα δικαιώματα του ίδιου είδους (αγοράς ή πώλησης) που
προέρχονται από τον ίδιο υποκείμενο τίτλο, είναι δικαιώματα
της ίδιας κλάσης.

Σειρά δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα είναι της ίδιας σειράς, όταν είναι της ίδιας

(series)

κλάσης και έχουν την ίδια τιμή άσκησης και την ίδια
ημερομηνία λήξης.

Τιμή Δικαιώματος

Η τιμή στην οποία διαπραγματεύεται ένα συμβόλαιο ονομάζεται

(Option Premium)

premium (ασφάλιστρο) και αποτελείται από την εσωτερική αξία
(intrinsic value) και την αξία του χρόνου (time value).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει και να διασφαλιστεί ένα
δικαίωμα προαίρεσης, είναι η ύπαρξη ενός συμβολαίου με το οποίο θα καθορίζονται
τα χαρακτηριστικά και οι όροι του συμβολαίου. Ανάλογα με το δικαίωμα που
ενσωματώνουν, τα δικαιώματα προαίρεσης διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, τα
δικαιώματα αγοράς (call options) και τα δικαιώματα πώλησης (put options). Τα
δικαιώματα αγοράς δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να αγοράσει από τον
πωλητή (writer) σε μια μελλοντική ημερομηνία (expiration date/maturity date) και σε
συγκεκριμένη τιμή. Τα δικαιώματα πώλησης δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα να
πουλήσει στον αγοραστή σε μια μελλοντική ημερομηνία και σε συγκεκριμένη τιμή.
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3.2.1 Βασικές θέσεις δικαιωμάτων προαίρεσης
Υπάρχουν τέσσερεις βασικές θέσεις στην αγορά δικαιωμάτων, με τις οποίες μπορεί
κάποιος να φτιάξει πολύ περισσότερες και πιο σύνθετες, αυτές είναι:
 Αγορά δικαιώματος αγοράς (long call)
 Πώληση δικαιώματος αγοράς (short call)
 Αγορά δικαιώματος πώλησης (long put)
 Πώληση δικαιώματος πώλησης (short put)

3.2.1.1 Αγορά Δικαιώματος Αγοράς
Ο αγοραστής ενός δικαιώματος αγοράς έχει το δικαίωμα να αγοράσει από τον
πωλητή, μια συγκεκριμένη ποσότητα από ένα υποκείμενο προϊόν, σε μια
προκαθορισμένη ημερομηνία και σε μια προσυμφωνημένη τιμή. Προκειμένου να
αγοράσει αυτό το δικαίωμα πληρώνει στον πωλητή κάποιο αντίτιμο για την
υποχρέωση που αναλαμβάνει. Ο λόγος που κάποιος επενδυτής επιλέγει να αγοράσει
το δικαίωμα αγοράς είναι ότι εκτιμά πως η τιμή του υποκείμενου προϊόντος θα ανέβει
και αντί να αγοράσει το ίδιο το προϊόν αγοράζει το δικαίωμα πάνω σε αυτό. Αν η
τρέχουσα τιμή του υποκειμένου προϊόντος είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης
του δικαιώματος, τότε συμφέρει στον επενδυτή να ασκήσει το δικαίωμά του
αγοράζοντας το υποκείμενο προϊόν σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν που θα το αγόραζε
στην τρέχουσα αγορά. Όσο μεγαλύτερη είναι η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου
προϊόντος από την τιμή άσκησης του δικαιώματος τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το
κέρδος του επενδυτή. Αντιθέτως αν η τρέχουσα τιμή του υποκειμένου αγαθού
μειωθεί, ο επενδυτής δεν θα ασκήσει το δικαίωμά του, αλλά τον συμφέρει να
αγοράσει το προϊόν από την τρέχουσα αγορά. Σε αυτήν την περίπτωση ο επενδυτής
θα ζημιωθεί μόνο με το ποσό που κατέβαλε ως αντίτιμο για την αγορά του
δικαιώματος. Όταν η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου προϊόντος είναι ίση με την τιμή
άσκησης του δικαιώματος συν το αντίτιμο αγοράς του δικαιώματος, τότε ο επενδυτής
δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία (Αλεξάκης, 2005).
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Σχεδιάγραμμα 3.2.1.1 Αγορά Δικαιώματος Αγοράς

Παράδειγμα: Έστω στις 11 Μαΐου ένας επενδυτής αγοράζει ένα δικαίωμα αγοράς επί
μιας μετοχής επειδή εκτιμά ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η τιμή της
μετοχής θα ανέβει. Η τιμή άσκησης κάθε μετοχής είναι 7 ευρώ και το δικαίωμα λήγει
την τρίτη Παρασκευή του Ιουνίου. Το αντίτιμο που θα πληρώσει ο επενδυτής για το
δικαίωμα αυτό είναι 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Το συμβόλαιο αναφέρεται σε 100
μετοχές, άρα ο επενδυτής πλήρωσε συνολικά 20 ευρώ. Αν κατά την ημερομηνία
λήξης του δικαιώματος η τρέχουσα τιμή είναι 8 ευρώ το δικαίωμα αγοράς θα ασκηθεί
και ο επενδυτής θα αγοράσει 100 μετοχές προς 7 ευρώ την μία. Πουλώντας τις
μετοχές αυτές στην τρέχουσα αγορά προς 8 ευρώ την μία, το κέρδος του θα είναι:
Τιμή πώλησης μετοχής

8 ευρώ

(Μείον) Τιμή άσκησης δικαιώματος μετοχής

7 ευρώ

(Μείον) Αντίτιμο Δικαιώματος ανά μετοχή

0,20 ευρώ

Καθαρό κέρδος ανά μετοχή

0,80 ευρώ

Καθαρό συνολικό κέρδος

80 ευρώ

Αν κατά την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος η τρέχουσα τιμή είναι 5 ευρώ
(μικρότερη από την τιμή άσκησης του δικαιώματος), ο επενδυτής δεν θα ασκήσει το
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δικαίωμα και η ζημία του ανέρχεται στα 0,20 ευρώ ανά μετοχή ή 20 ευρώ συνολικά,
όσο δηλαδή το αντίτιμο του δικαιώματος.

3.2.1.2 Πώληση Δικαιώματος Αγοράς (short call)
Ο πωλητής δικαιώματος αγοράς έχει διαφορετικές προσδοκίες από τον αγοραστή
δικαιώματος αγοράς και εκτιμά ότι θα υπάρξουν καθοδικές ή σταθεροποιητικές
τάσεις στην αγορά και γι’ αυτό το λόγο δέχεται να αναλάβει την υποχρέωση να
πωλήσει τον υποκείμενο τίτλο, στην καθορισμένη τιμή άσκησης αποκομίζοντας μια
ανταμοιβή (αντίτιμο), δηλαδή την τιμή του δικαιώματος που παίρνει την μορφή ενός
ασφάλιστρου κινδύνου. Ο πωλητής έχει την προσδοκία ότι η τιμή του υποκείμενου
προϊόντος θα μειωθεί κάτω από την τιμή άσκησης και ο αγοραστής δεν θα ασκήσει το
δικαίωμά του, με συνέπεια ο πωλητής να αποκομίσει κέρδος το οποίο θα ισούται με
την τιμή του αντιτίμου του δικαιώματος που εισέπραξε. Αντιθέτως όμως, αν η τιμή
του υποκείμενου προϊόντος ανέβει, τότε η ζημιά του πωλητή μπορεί να είναι
απεριόριστη, διότι όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου γίνεται όλο και μεγαλύτερη σε
σχέση με την τιμή άσκησης του δικαιώματος, ο πωλητής θα πρέπει να πουλάει το
υποκείμενο προϊόν στον αγοραστή σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτήν που ισχύει
στην τρέχουσα αγορά. Όταν η τιμή του δικαιώματος είναι ίση με την τιμή άσκησης
του δικαιώματος συν την τιμή του αντιτίμου του δικαιώματος, τότε ο πωλητής δεν
πραγματοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζημία (Αλεξάκης, 2005).
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Σχήμα 3.2.1.2 Πώληση Δικαιώματος Αγοράς
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Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής εκτιμά ότι η τιμή μιας μετοχής, η οποία είναι στα
7 ευρώ, θα παραμείνει σταθερή ή θα μειωθεί. Οπότε παίρνει την απόφαση να
πουλήσει ένα δικαίωμα αγοράς 100 μετοχών με τιμή άσκησης 8 ευρώ ανά μετοχή.
Για την υποχρέωση που επωμίζεται λαμβάνει τιμή δικαιώματος ίση με 0,20 ευρώ ανά
μετοχή δηλαδή 20 ευρώ. Αν στην ημερομηνία λήξης, η τιμή της μετοχής πέσει στα 5
ευρώ ο αγοραστής δεν θα ασκήσει το δικαίωμά του, εφόσον έχει την δυνατότητα να
αγοράσει τις μετοχές από το χρηματιστήριο σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή
άσκησης των 8 ευρώ, αφήνοντας κέρδος στον πωλητή τα 20 ευρώ από την τιμή του
δικαιώματος. Αν στην ημερομηνία λήξης, η τιμή της μετοχής είναι 9 ευρώ ο
αγοραστής θα ασκήσει το δικαίωμά του και η ζημία για των πωλητή θα είναι:
Τιμή άσκησης δικαιώματος μετοχής

8 ευρώ

(Πλέον) Τιμή δικαιώματος ανά μετοχή

0,20 ευρώ

(Μείον) Τιμή μετοχής

9 ευρώ

Καθαρή ζημία ανά μετοχή

(0,80 ευρώ)

Καθαρή συνολική ζημία

(80 ευρώ)

Αν στην ημερομηνία λήξης η τιμή της μετοχής είναι 8,20 ευρώ, όσο δηλαδή η τιμή
άσκησης δικαιώματος μετοχής συν την Τιμή δικαιώματος ανά μετοχή, ο πωλητής δεν
θα έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία.

3.2.1.3 Αγορά Δικαιώματος Πώλησης (long put)
Ο αγοραστής του δικαιώματος πώλησης, αποκτά το δικαίωμα να πουλήσει το
υποκείμενο προϊόν στην τιμή άσκησης κατά την διάρκεια ή στην λήξη του
δικαιώματος. Ως αντάλλαγμα για να αποκτήσει το εν λόγω δικαίωμα, ο αγοραστής
αποδίδει στον πωλητή την τιμή του δικαιώματος. Ο λόγος που κάποιος επενδυτής
προχωράει σε αυτήν την κίνηση, είναι ότι κρίνει πως η τιμή του υποκείμενου
προϊόντος θα μειωθεί αρκετά και, ότι εφόσον πέσει κάτω από την τιμή άσκησης, θα
ασκήσει το δικαίωμά του και θα βγάλει κέρδος πουλώντας το υποκείμενο προϊόν
στον πωλητή του δικαιώματος σε υψηλότερη τιμή. Σε αντίθετη περίπτωση, αν η τιμή
του υποκείμενου προϊόντος είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης, ο αγοραστής δεν
θα ασκήσει το δικαίωμά του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επειδή το υποκείμενο
[36]

προϊόν δεν μπορεί να λάβει τιμή χαμηλότερη του μηδενός, το κέρδος του είναι
περιορισμένο. Επίσης, η ζημιά του περιορίζεται στο ποσό που κατέβαλε για να
αγοράσει το δικαίωμα (Αλεξάκης, 2005).
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Σχήμα 3.2.1.3 Αγορά Δικαιώματος Πώλησης

Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής αγόρασε ένα δικαίωμα πώλησης επί μιας
μετοχής, επειδή προσδοκούσε πτώση της τιμής της στο αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα. Η τιμή άσκησης κάθε μετοχής είναι 6 ευρώ, για το δικαίωμα αυτό ο
επενδυτής πλήρωσε 0,20 ευρώ ανά μετοχή, ένα συμβόλαιο περιλαμβάνει 100
μετοχές, άρα ο επενδυτής κατέβαλε συνολικά 20 ευρώ. Αν κατά την ημερομηνία
λήξης του δικαιώματος η τρέχουσα τιμή είναι 8 ευρώ, ο επενδυτής δεν θα ασκήσει το
δικαίωμα πώλησης του δικαιώματος, διότι η τιμή άσκησης είναι μικρότερη από την
από την τρέχουσα τιμή, οπότε η ζημία του θα είναι 0,20 ευρώ ανά μετοχή ή 20 ευρώ
συνολικά όσο δηλαδή το αρχικό κόστος του δικαιώματος. Αν όμως κατά την
ημερομηνία λήξης του δικαιώματος η τρέχουσα τιμή είναι 4 ευρώ, τότε το δικαίωμα
θα ασκηθεί επειδή η τρέχουσα τιμή είναι μικρότερη από την τιμή άσκησης. Οπότε ο
επενδυτής θα αγοράσει 100 μετοχές προς 4 ευρώ την μία από την τρέχουσα αγορά
και αμέσως μετά θα τις πουλήσει κάνοντας χρήση του δικαιώματος πώλησης προς 6
ευρώ την μία και το κέρδος του θα είναι:
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Τιμή πώλησης (άσκησης)

6 ευρώ

(Μείον) Τιμή αγοράς

4 ευρώ

(Μείον) Κόστος δικαιώματος ανά μετοχή

0,20 ευρώ

Καθαρό κέρδος ανά μετοχή

1,80 ευρώ

Συνολικό καθαρό κέρδος

180 ευρώ

3.2.1.4 Πώληση Δικαιώματος Πώλησης (short put)
Ο πωλητής δικαιώματος πώλησης έχει διαφορετικές προσδοκίες από τον αγοραστή
δικαιώματος πώλησης και εκτιμά ότι θα υπάρξουν σταθεροποιητικές ή ανοδικές
τάσεις στην αγορά και γι’ αυτό το λόγο δέχεται να αναλάβει την υποχρέωση να
αγοράσει το υποκείμενο προϊόν, στην καθορισμένη τιμή άσκησης αποκομίζοντας μια
ανταμοιβή (αντίτιμο), δηλαδή την τιμή του δικαιώματος. Εφόσον οι εκτιμήσεις του
πωλητή δικαιώματος πώλησης επαληθευτούν και η τιμή του υποκείμενου προϊόντος
είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης, δεν θα συμφέρει στο αγοραστή να ασκήσει
το δικαίωμά του, οπότε ο πωλητής θα πραγματοποιήσει κέρδος ίσο με την τιμή του
δικαιώματος. Αντιθέτως, εάν δεν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις του πωλητή
δικαιώματος πώλησης και η τιμή του υποκείμενου προϊόντος πέσει σε τιμή
χαμηλότερη από την τιμή άσκησης, ο αγοραστής θα ασκήσει το δικαίωμά του και ο
πωλητής οφείλει να αγοράσει το υποκείμενο προϊόν σε τιμή υψηλότερη από αυτήν
που ισχύει στην τρέχουσα αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής θα έχει ζημία, η
οποία όμως θα είναι περιορισμένη διότι η τιμή του υποκείμενου προϊόντος δεν μπορεί
να είναι μικρότερη του μηδενός. Όταν η τιμή του υποκείμενου προϊόντος είναι ίση με
την τιμή άσκησης μείον την τιμή του δικαιώματος, τότε ο πωλητής δεν πραγματοποιεί
ούτε κέρδος ούτε ζημία (Αλεξάκης, 2005).
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Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής εκτιμά ότι η τιμή μιας μετοχής θα παραμείνει
σταθερή ή θα αυξηθεί. Πουλάει λοιπόν ένα δικαίωμα πώλησης επί της μετοχής αυτής
με τιμή άσκησης 7 ευρώ εισπράττοντας ασφάλιστρο (τιμή του Δικαιώματος) 0,20
ευρώ ανά μετοχή, ένα συμβόλαιο περιλαμβάνει 100 μετοχές, άρα εισέπραξε 20 ευρώ.
Αν η τιμή της μετοχής την ημέρα λήξης του δικαιώματος είναι 9 ευρώ, τότε ο
αγοραστής του δικαιώματος δεν θα ασκήσει το δικαίωμά του και το κέρδος του
πωλητή θα είναι ίσο με το ποσό του ασφαλίστρου, δηλαδή 0,20 ευρώ ανά μετοχή ήτοι
20 ευρώ συνολικά. Στην αντίθετη περίπτωση, που η τιμή της μετοχής πέσει στα 5
ευρώ, τότε ο αγοραστής του δικαιώματος θα ασκήσει το δικαίωμά του και ο πωλητής
του δικαιώματος θα υποχρεωθεί να αγοράσει τις μετοχές στην τιμή των 7 ευρώ,
χάνοντας 2 ευρώ (7-5) ανά μετοχή (αφού στην αγορά θα τις έβρισκε με 5 ευρώ).
Οπότε η ζημία για των πωλητή θα είναι:
Τιμή μετοχής στη λήξη

5 ευρώ

(Πλέον) Ασφάλιστρο (τιμή δικαιώματος) ανά μετοχή
(Μείον) Τιμή άσκησης

0,20 ευρώ
7 ευρώ

Καθαρή ζημία ανά μετοχή

(1,80 ευρώ)

Καθαρή συνολική ζημία

(180 ευρώ)
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Αν στην ημερομηνία λήξης η τιμή της μετοχής είναι 6,80 ευρώ, ο πωλητής δεν θα
έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία, διότι το άθροισμα της τιμής της μετοχής στην λήξη συν
το ασφάλιστρο, θα είναι ίσο με την τιμή άσκησης.

3.2.2 Τιμή Δικαιώματος (option premium)
Ένας επενδυτής προκειμένου να αποκτήσει ένα δικαίωμα αγοράς ή πώλησης ενός
υποκείμενου προϊόντος σε μία μελλοντική ημερομηνία και σε καθορισμένη τιμή,
καταβάλει στον πωλητή του δικαιώματος ένα χρηματικό ποσό ως αντίτιμο για την
υποχρέωση και τον κίνδυνο που αναλαμβάνει, να εκτελέσει την εντολή αγοράς η
πώλησης, αν ο κάτοχος αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμά του.
Το χρηματικό ποσό που καταβάλει ο επενδυτής για να αγοράσει ένα
δικαίωμα, ονομάζεται τιμή δικαιώματος ή ασφάλιστρο και αποτελείται από δυο
στοιχεία, την εσωτερική αξία και την αξία του χρόνου (Αλεξάκης, 2005),
συγκεκριμένα:
Τιμή δικαιώματος = Εσωτερική αξία + Αξία χρόνου
(Option premium = Intrinsic value + Time value)
Εσωτερική αξία, είναι η διαφορά μεταξύ υποκείμενου τίτλου και τιμής
άσκησης δικαιώματος. Η εσωτερική αξία του δικαιώματος αγοράς εκφράζεται από τη
σχέση:
Εσωτερική αξία δικαιώματος αγοράς= Τιμή υποκείμενου τίτλου – τιμή άσκησης
Εφόσον η τιμή του υποκείμενου τίτλου είναι μικρότερη ή ίση με την τιμή
άσκησης, δεν συμφέρει στον αγοραστή να ασκήσει το δικαίωμά του και να έχει
ζημία, γιατί έχει την δυνατότητα να αγοράσει τον υποκείμενο τίτλο σε χαμηλότερη
τιμή από την τρέχουσα αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η εσωτερική αξία και κατ’
επέκταση η τιμή δικαιώματος αγοράς δεν μπορεί να έχει τιμή χαμηλότερη του
μηδενός (Λιβάνης και Γεωργιάδης, 2002). Αντίθετα όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά
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μεταξύ υποκείμενου τίτλου και τιμής άσκησης τόσο μεγαλύτερη είναι η εσωτερική
αξία και κατ’ επέκταση η τιμή του δικαιώματος.
Η εσωτερική αξία δικαιώματος πώλησης εκφράζεται από τη σχέση:
Εσωτερική αξία δικαιώματος πώλησης = Τιμή άσκησης - Τιμή υποκείμενου
τίτλου
Για το δικαίωμα πώλησης, αν η τιμή του υποκείμενου τίτλου είναι
μεγαλύτερη ή ίση με την τιμή άσκησης, δεν συμφέρει στον αγοραστεί να ασκήσει το
δικαίωμά του και να έχει ζημία, γιατί έχει την δυνατότητα να πουλήσει τον
υποκείμενο τίτλο σε τιμή μεγαλύτερη από αυτήν που ισχύει στην τρέχουσα αγορά.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εσωτερική αξία και κατ’ επέκταση η τιμή
δικαιώματος αγοράς δεν μπορεί να έχει τιμή χαμηλότερη του μηδενός (Λιβάνης και
Γεωργιάδης, 2002). Αντίθετα, όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του υποκείμενου τίτλου
σε σχέση με την τιμή άσκησης τόσο μεγαλύτερη είναι η εσωτερική αξία και κατ’
επέκταση η τιμή του δικαιώματος.

3.2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των δικαιωμάτων
προαίρεσης
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή ενός δικαιώματος προαίρεσης
και λαμβάνονται υπόψη σε όλα κατά περίπτωση τα υποδείγματα αποτίμησης
δικαιωμάτων (Black and Scholes, Διωνυμικό υπόδειγμα), είναι οι εξής:
 Η τιμή του υποκείμενου τίτλου
 Η τιμή άσκησης του δικαιώματος
 Η μεταβλητότητα του υποκείμενου τίτλου
 Ο χρόνος που απομένει μέχρι την λήξη του συμβολαίου
 Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο
 Η προσδοκώμενη μερισματική απόδοση του υποκείμενου τίτλου κατά τη
διάρκεια που ισχύει το συμβόλαιο
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Η τιμή του υποκείμενου τίτλου
Η τιμή του υποκείμενου τίτλου επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την τιμή ενός
δικαιώματος. Όπως αναφέραμε νωρίτερα η τιμή του δικαιώματος διαμορφώνεται από
τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην τιμή άσκησης, την τιμή του υποκείμενου τίτλου
και την αξία του χρόνου, οπότε είναι εμφανές ότι με σταθερές την τιμή άσκησης και
την αξία του χρόνου, οι μεταβολές στην τιμή του υποκείμενου τίτλου θα επηρεάζουν
άμεσα την τιμή του δικαιώματος. Συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η τιμή του
υποκείμενου τίτλου τόσο αυξάνεται και η τιμή του δικαιώματος. Αντίστροφα για ένα
δικαίωμα πώλησης, όσο μειώνεται η τιμή του υποκείμενου τίτλου, τόσο αυξάνεται η
τιμή του δικαιώματος.
Η τιμή άσκησης του δικαιώματος
Κατά παρόμοιο τρόπο αν ληφθεί υπόψη η σχέση που αναφέραμε νωρίτερα και
που διαμορφώνει την τιμή του δικαιώματος παρατηρούμε ότι, με σταθερή την τιμή
του υποκείμενου αγαθού και την αξία του χρόνου, οι μεταβολές στην τιμή άσκησης
θα επηρεάζουν άμεσα την τιμή του δικαιώματος. Συγκεκριμένα για ένα δικαίωμα
αγοράς όσο αυξάνεται η τιμή άσκησης τόσο μειώνεται η τιμή του δικαιώματος.
Αντίθετα για ένα δικαίωμα πώλησης όσο αυξάνεται η τιμή άσκησης τόσο αυξάνεται
και η τιμή του δικαιώματος.
Η μεταβλητότητα του υποκείμενου τίτλου
Λέγοντας μεταβλητότητα εννοούμε την τυπική απόκλιση της απόδοσης ενός
υποκείμενου αγαθού, η οποία μετρά το μέγεθος των διακυμάνσεων της τιμής του
υποκείμενου τίτλου, συγκριτικά με τον μέσο όρο για μία συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. Όσο μεγαλύτερη μεταβλητότητα παρουσιάζει ένας υποκείμενος τίτλος τόσο
αυξημένη προβλέπεται να είναι και η τιμή του δικαιώματος. Αυτό ισχύει για κάθε
είδους δικαίωμα (Αλεξάκης, 2005).
Ο χρόνος που απομένει μέχρι την λήξη του συμβολαίου
Όσο μειώνεται ο χρόνος που ισχύει ένα δικαίωμα, τόσο μειώνεται η
πιθανότητα η τιμή του υποκείμενου τίτλου να αποκλίνει σημαντικά από τα τρέχοντα
επίπεδα. Άρα όσο μικρότερης διάρκειας είναι ένα δικαίωμα, τόσο η αξία του χρόνου
μειώνεται. Στην λήξη η αξία του χρόνου είναι μηδενική και η τιμή του δικαιώματος
είναι ίση με την εσωτερική αξία (Αλεξάκης, 2005).
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Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο
Για την αγορά ενός δικαιώματος, χρειάζεται μικρότερη δέσμευση κεφαλαίου
από αυτό που θα απαιτούνταν για την απόκτηση ενός υποκείμενου τίτλου στην
τρέχουσα αγορά. Επομένως το μέρος του κεφαλαίου που δεν δεσμεύεται θα
μπορούσε να επενδυθεί στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Όσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο
χωρίς κίνδυνο τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απόδοση του κεφαλαίου που απομένει από
την συναλλαγή σε δικαιώματα. Άρα, όταν αυξάνεται το επιτόκιο, αυξάνεται η τιμή
του δικαιώματος αγοράς και, αντίστροφα, μειώνεται η τιμή του δικαιώματος πώλησης
(Λιβάνης και Γεωργιάδης, 2002).
Η προσδοκώμενη μερισματική απόδοση του υποκείμενου τίτλου κατά τη διάρκεια
που ισχύει το συμβόλαιο
Ο κάτοχος ενός υποκείμενου τίτλου που είναι μια μετοχή κατά καιρούς
εισπράττει μερίσματα. Το προνόμιο αυτό δεν το έχει ο κάτοχος ενός δικαιώματος και
επειδή οι πληρωμές μερισμάτων έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της τιμής της
μετοχής (υποκείμενου τίτλου), τα μεγαλύτερα μερίσματα μειώνουν την αξία ενός
δικαιώματος αγοράς και αυξάνουν την αξία ενός δικαιώματος πώλησης (Λιβάνης και
Γεωργιάδης, 2002).

3.2.4 Το υπόδειγμα Black – Scholes – Merton
Το 1973, ο Fischer Black και ο Myron Scholes δημοσίευσαν την εργασία τους με
τίτλο, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” με θέμα τον τρόπο
αποτίμησης ενός δικαιώματος Ευρωπαϊκού τύπου μιας μετοχής η οποία δεν παρέχει
μέρισμα. Το ίδιο έτος ο Robert Merton με την εργασία του “Theory of Rational
Option Pricing” επέκτεινε το υπόδειγμα Black and Scholes προσθέτοντας την
περίπτωση αποτίμησης μιας μετοχής με μη μηδενική απόδοση. Η επιρροή του
υποδείγματος αυτού τα επόμενα χρόνια ήταν μεγάλη στον τρόπο τιμολόγησης και
αντιστάθμισης και δικαιωμάτων και η σπουδαιότητά του αναγνωρίστηκε όταν το έτος
1997 απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ στον Robert Merton και στον Myron Scholes
(ο Fischer Black αποβίωσε το 1995) (Hull, 2006).
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Πλεονέκτημα του υποδείγματος Black and Scholes αποτελεί το γεγονός ότι
για τον υπολογισμό της τιμής του δικαιώματος λαμβάνονται υπόψη παράγοντες οι
οποίοι μπορούν εύκολα να εκτιμηθούν.
Το υπόδειγμα βασίζεται σε κάποιες υποθέσεις οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
 Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις ανοιχτές πωλήσεις
 Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγής και διαπραγμάτευσης
 Ύπαρξη τέλειας αγοράς, χωρίς κόστος συναλλαγών και τέλεια πληροφόρηση
 Δεν υπάρχουν μερίσματα καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του παραγώγου
προϊόντος
 Δεν υπάρχουν ευκαιρίες ακίνδυνης εξισορροπητικής κερδοσκοπίας
 Η μεταβλητότητα (volatility) του υποκείμενου αγαθού είναι η τυπική
απόκλιση αυτού και είναι σταθερή και συνεχής
 Τα επιτόκια χωρίς κίνδυνο είναι σταθερά και ίδια καθ’ όλη την διάρκεια ζωής
του παραγώγου προϊόντος
 Οι στοχαστικές τιμές των μετοχών ακολουθούν την λογαριθμοκανονική
κατανομή

Οι σχέσεις του υποδείγματος για την αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης
Ευρωπαϊκού τύπου είναι οι ακόλουθες:
c = S N(d1) – Ke-rT N(d2)
p = Ke-rT N(-d2) – SN(-d1)
όπου
( ) (

d1=

√
( ) (

d2=

)

√

)

= d1 - √
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Όπου
c : Η αξία του δικαιώματος αγοράς
p : Η αξία του δικαιώματος πώλησης
S : Η τρέχουσα τιμή συναλλαγής του υποκείμενου τίτλου
K : Η τιμή άσκησης του δικαιώματος
r : Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο
T : Ο χρόνος μέχρι την λήξη του δικαιώματος
σ : Η μεταβλητότητα του υποκείμενου τίτλου
ln : Ο φυσικός λογάριθμος
Το μόνο πρόβλημα στην εφαρμογή των ανωτέρω σχέσεων είναι ο
υπολογισμός της συνάρτησης της αθροιστικής κανονικής κατανομής N(x) η οποία
δίνεται από πίνακες είτε υπολογίζεται με πολυωνυμικές προσεγγίσεις όπως για
παράδειγμα:
( )(
( )

N(x) = {

Όπου
k=

,

N΄(x) = √

γ = 0,2316419
α1 = 0,319381530
α2 = - 0,356563782
α3 = 1.781477937
α4 = -1.821255978
α5 = 1.330274429
Παράδειγμα: Έστω η τρέχουσα τιμή μιας μετοχής είναι 42 ευρώ, η τιμή άσκησης
του δικαιώματος είναι 40 ευρώ, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι 10% ανά έτος, η
μεταβλητότητα του υποκείμενου τίτλου είναι 20% ανά έτος, ο χρόνος μέχρι την λήξη
6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι S = 42, K = 40, r = 0,1, σ = 0,2 και T = 0,5. Οπότε
κάνοντας αντικατάσταση στους τύπους έχουμε:
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( ) (

d1=

)

= 0,7693

√

( ) (

d2=

)
√

= 0,6278

και
Ke-tT = 40e-0,05 = 38.049
Αν έχουμε δικαίωμα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου η αξία c θα είναι:
c = 42N(0,7693) – 38.049N(0,6278)
Αν έχουμε δικαίωμα πώλησης Ευρωπαϊκού τύπου η αξία p θα είναι:
P = 38.049N(-0,6278) – 42N(-0,7693)
Χρησιμοποιώντας την πολυωνυμική προσέγγιση έχουμε:
Ν(0,7693) = 0,7791,

Ν(-0,7693) = 0,2209

Ν(0,6278) = 0,7349,

Ν(-0,6278) = 0,2651

Οπότε c = 4,76 και p = 0,81
Αγνοώντας την χρονική αξία του χρήματος παρατηρούμε ότι η αξία του
υποκείμενου αγαθού πρέπει να αυξηθεί κατά 2,76 ευρώ (40 + 4,76 – 42 = 2,76) έτσι
ώστε ο αγοραστής δικαιώματος αγοράς να ρεφάρει. Ομοίως η αξία του υποκείμενου
αγαθού πρέπει να μειωθεί κατά 2,81 ευρώ έτσι ώστε ο αγοραστής δικαιώματος
πώλησης να μπορέσει να ρεφάρει (Hull, 2006).
Εκτός από το υπόδειγμα Black and Scholes υπάρχουν και άλλα υποδείγματα
τα οποία επιχειρούν να προσδιορίσουν την τιμή του δικαιώματος λαμβάνοντας υπόψη
διάφορους παράγοντες μερικά από αυτά είναι: Το διωνυμικό Υπόδειγμα Αποτίμησης
δικαιωμάτων, το οποίο βασίζεται στην αποτύπωση πιθανοτήτων για τις πιθανές
μελλοντικές καταστάσεις της τιμής του υποκείμενου και κατ’ επέκταση της αξίας του
δικαιώματος. Η τιμή των δικαιωμάτων προκύπτει μετά την επέκταση της μεθόδου σε
πάρα πολλές περιόδους. Η κύρια χρησιμότητά του είναι η απλότητα του και η
ευκολία κατανόησης του μηχανισμού αποτίμησης των δικαιωμάτων που προσφέρει.
Επίσης είναι το μοντέλο Cox – Rubinstein και το υπόδειγμα Black and Scholes με
μέρισμα.
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3.3 Στρατηγικές δικαιωμάτων προαίρεσης
Βασικό γνώρισμα των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι η δυνατότητα που παρέχεται
στους χρήστες τους να διαμορφώνουν, απλές ή σύνθετες στρατηγικές, ανάλογα με τις
προβλέψεις τους, τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν και το σκοπό για
τον οποίο χρησιμοποιούν το δικαίωμα. Επίσης, οι στρατηγικές διαμορφώνονται
ανάλογα με την τάση που επικρατεί στην αγορά, δηλαδή διαφορετική στρατηγική θα
εφαρμοστεί σε μια ανοδική αγορά και διαφορετική σε μια καθοδική αγορά. Η διαμόρφωση και η χρήση στρατηγικών αφορά όλα τα είδη δικαιωμάτων ανεξάρτητα από
το είδος του υποκείμενου τίτλου. Οι ίδιες στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν για
τα δικαιώματα συναλλάγματος, δεικτών, χρεογράφων, κ.α. (Αγγελόπουλος, 2011).
3.3.1 Ανοίγματα δικαιωμάτων (option spreads)
Τα ανοίγματα δικαιωμάτων είναι στρατηγικές που διαμορφώνονται με την
ταυτόχρονη αγορά και πώληση δικαιωμάτων του ίδιου είδους (δικαιώματα αγοράς ή
πώλησης), επί του ίδιου υποκείμενου τίτλου, αλλά διαφέρουν είτε στην τιμή
άσκησης, είτε στην ημερομηνία λήξης, είτε και στα δύο. Ο όρος άνοιγμα βασίζεται
στο γεγονός ότι το κέρδος ή η ζημία που θα προκύψει συναρτάται από τη σχετική
μεταβολή των τιμών των δύο δικαιωμάτων.
Βασικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών αυτών είναι ότι η απόδοσή τους
εξαρτάται περισσότερο από την μεταβολή του υποκείμενου τίτλου και λιγότερο από
την μεταβλητότητά του, η οποία επηρεάζει θετικά την θέσει αγοράς και αρνητικά την
θέση πώλησης. Επίσης το κέρδος και η ζημία περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο
ποσό.
Υπάρχουν τρεις τύποι ανοιγμάτων δικαιωμάτων:
 Κάθετο άνοιγμα (vertical spread), το οποίο στηρίζεται σε δικαιώματα που
έχουν την ίδια ημερομηνία λήξης και διαφορετική τιμή άσκησης.
 Οριζόντιο άνοιγμα ή χρονικό άνοιγμα (horizontal spread/time spread), το
οποίο στηρίζεται σε δικαιώματα που έχουν διαφορετική ημερομηνία λήξης
και ίδια τιμή άσκησης.
 Διαγώνιο άνοιγμα (diagonal spread), το οποίο συνδυάζει κάθετα και οριζόντια
ανοίγματα (Πορφύρης και Ηλιάδης, 2004).
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Πίνακας 3.3.1 ανοίγματα δικαιωμάτων
Ημερομηνία λήξης

Τιμή άσκησης

Κάθετο άνοιγμα

Ίδια

Διαφορετική

Οριζόντιο άνοιγμα

Διαφορετική

Ίδια

Διαγώνιο άνοιγμα

Διαφορετική

Διαφορετική

3.3.1.1 Κάθετα ανοίγματα (vertical spreads)
Κάθετο άνοιγμα είναι μια στρατηγική δικαιωμάτων η οποία αφορά αγορά και
πώληση του ίδιου είδους δικαιώματος, με ίδια ημερομηνία λήξης, αλλά διαφορετική
τιμή άσκησης. Διακρίνουμε δύο τύπους κάθετου ανοίγματος, το κάθετο ανοδικό
άνοιγμα, το οποίο όσο αυξάνεται η τιμή του υποκείμενου τίτλου αυξάνονται και τα
κέρδη και το κάθετο πτωτικό άνοιγμα, το οποίο όσο μειώνεται η τιμή του
υποκείμενου τίτλου αυξάνονται τα κέρδη (Πορφύρης και Ηλιάδης, 2004).

3.3.1.1.1 Κάθετο ανοδικό άνοιγμα
3.3.1.1.1.1 Κάθετο ανοδικό άνοιγμα με δικαιώματα αγοράς (vertical bull spread
with calls)
Ένας επενδυτής ο οποίος αναμένει ανοδική τάση στην αγορά ενός υποκείμενου
τίτλου επιλέγει την στρατηγική του κάθετου ανοδικού ανοίγματος με δικαίωμα
αγοράς, οπότε θα αγοράσει και συγχρόνως θα πουλήσει ένα δικαίωμα αγοράς με την
ίδια ημερομηνία λήξης αλλά διαφορετική τιμή άσκησης. Η τιμή άσκησης στην οποία
πουλάει το δικαίωμα πώλησης είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης στην οποία
αγοράζει το δικαίωμα αγοράς. Στην αρχή ο επενδυτής έχει την υποχρέωση να
αποδώσει κεφάλαιο για την αγορά των δικαιωμάτων αγοράς, αν το κόστος του
κεφαλαίου αυτού είναι μεγαλύτερο από το κέρδος που προκύπτει από την πώληση
των δικαιωμάτων αγοράς εξαιτίας της διαφοράς στην τιμή άσκησης. Ο λόγος που οι
επενδυτές επιλέγουν αυτήν την στρατηγική είναι για να οριοθετήσουν τις δυνητικές
ζημιές τους ενώ συγχρόνως περιορίζουν τα δυνητικά τους κέρδη.
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Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής εκτιμά ότι η τιμή μιας μετοχής θα ανέβει,
ταυτόχρονα όμως θεωρεί ότι η αγορά ενός απλού δικαιώματος είναι πολύ επικίνδυνη
και γι’ αυτό το λόγο αποφασίζει να δημιουργήσει ένα κάθετο ανοδικό άνοιγμα,
αγοράζει λοιπόν ένα δικαίωμα αγοράς 5 ευρώ με τιμή άσκησης 50 ευρώ και πουλάει
ένα δικαίωμα αγοράς 3 ευρώ με τιμή άσκησης 55 ευρώ και τα δύο δικαιώματα
αγοράς αφορούν τον ίδιο υποκείμενο τίτλο και έχουν την ίδια ημερομηνία λήξεως. Η
διαφορά των τιμών των δικαιωμάτων (5€ - 3€) είναι το κεφάλαιο που καταβάλει ο
επενδυτής και είναι ίσο με 2 ευρώ. Αν η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι χαμηλότερη
από 50, ευρώ δεν ασκείται κανένα δικαίωμα και ο επενδυτής έχει σταθερή ζημία ίση
με το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, δηλαδή 2 ευρώ. Αν η τρέχουσα τιμή της
μετοχής είναι μεταξύ 50 με 55 ευρώ η απόδοση θα είναι ίση με την τιμή της μετοχής
μείον την τιμή άσκησης της αγοράς του δικαιώματος αγοράς, μείον το κεφάλαιο που
έχει καταβληθεί. Αν η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη από 55 ευρώ, τότε
η απόδοση είναι ίση με, την τιμή της μετοχής (υποκείμενος τίτλος) μείον την τιμή
άσκησης της αγοράς του δικαιώματος αγοράς, μείον την τιμή της μετοχής μειωμένη
κατά την τιμή πώλησης του δικαιώματος αγοράς, μείον το κόστος κεφαλαίου. Η
απόδοση αυτή είναι σταθερά ίση με 3 ευρώ. Η απόδοση παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα (Αγγελόπουλος, 2011).
:
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Πίνακας 3.3.1.1.1.1 απόδοσης στρατηγικής bull spread
Τιμή

Αγορά

Πώληση

Απόδοση

Μετοχής

Δικαιώματος

Δικαιώματος

Αγοράς

Αγοράς

40

Δεν ασκείται

Δεν ασκείται

-2 ή (κόστος κεφαλαίου)

45

Δεν ασκείται

Δεν ασκείται

-2 ή (κόστος κεφαλαίου)

50

Δεν ασκείται

Δεν ασκείται

-2 ή (κόστος κεφαλαίου)

52

2

Δεν ασκείται

0 ή [(2 – 2 (κόστος κεφαλαίου)]

54

4

Δεν ασκείται

2 ή [(4 – 2 (κόστος κεφαλαίου)]

55

5

Δεν ασκείται

3 ή [(5 – 2 (κόστος κεφαλαίου)]

60

10

-5

3 ή [(10 – 5 – 2 (κόστος κεφαλαίου)]

65

15

-10

3 ή [(15 – 10 – 2 (κόστος κεφαλαίου)]

70

20

-15

3 ή [(20 – 15 – 2 (κόστος κεφαλαίου)]

(Αγγελόπουλος, 2011).

3.3.1.1.1.2 Κάθετο ανοδικό άνοιγμα με δικαιώματα πώλησης (vertical bull
spreads with puts)
Στο κάθετο ανοδικό άνοιγμα με δικαίωμα πώλησης, ο επενδυτής αγοράζει ένα
δικαίωμα πώλησης με χαμηλότερη τιμή άσκησης και πουλάει ένα δικαίωμα πώλησης
σε υψηλότερη τιμή άσκησης. Το κέρδος για τον επενδυτή προέρχεται από το γεγονός
ότι, το δικαίωμα που πωλείται με την υψηλότερη τιμή άσκησης είναι σε υψηλότερη
τιμή από το δικαίωμα που αγοράζεται. Εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης η τιμή
του υποκείμενου τίτλου είναι υψηλότερη και από τις δύο τιμές άσκησης των
δικαιωμάτων πώλησης, ο επενδυτής αποκομίζει το μέγιστο δυνατό κέρδος, αντίθετα
αν η τιμή του υποκείμενου τίτλου πέσει κάτω από τις δύο τιμές άσκησης, τότε η
ζημία μεγιστοποιείται. Η κυριότερη διαφορά ανάμεσα σε ένα κάθετο ανοδικό
άνοιγμα με την χρήση δικαιωμάτων αγοράς και σε ένα κάθετο ανοδικό άνοιγμα με
την χρήση δικαιωμάτων πώλησης είναι ότι το δεύτερο κατά το άνοιγμα της θέσης
αποφέρει έσοδο που αποτελεί και το μέγιστο δυνατό κέρδος της στρατηγικής, μιας
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και το δικαίωμα πώλησης που αγοράζεται είναι φθηνότερο από το δικαίωμα πώλησης
που πωλείται.

3.3.1.1.2 Κάθετο πτωτικό άνοιγμα (vertical bear spread)
Για έναν επενδυτή που εφαρμόζει την στρατηγική του κάθετου πτωτικού ανοίγματος
οι προσδοκίες για την πορεία του υποκείμενου τίτλου είναι πτωτικές. Ένα κάθετο
πτωτικό άνοιγμα δημιουργείται είτε με δικαιώματα αγοράς είτε με δικαιώματα
πώλησης. Στην περίπτωση του κάθετου πτωτικού ανοίγματος, όπως και στην
περίπτωση του κάθετου ανοδικού ανοίγματος, αγοράζεται ένα δικαίωμα σε
συγκεκριμένη τιμή άσκησης και πωλείται ένα άλλο δικαίωμα ίδιου τύπου με
διαφορετική τιμή άσκησης. Στην περίπτωση του κάθετου πτωτικού ανοίγματος, η
τιμή άσκησης του δικαιώματος που αγοράζεται είναι μεγαλύτερη από την τιμή
άσκησης του δικαιώματος που πωλείται.

3.3.1.1.2.1 Κάθετο πτωτικό άνοιγμα με δικαιώματα αγοράς (vertical bear spread
with calls)
Όταν ο επενδυτής αναμένει να μειωθεί η τιμή του υποκείμενου τίτλου μπορεί να
κάνει χρήση κάθετου πτωτικού ανοίγματος με δικαιώματα αγοράς, αγοράζει δηλαδή
ένα δικαίωμα αγοράς με υψηλότερη τιμή άσκησης και πουλάει ένα με χαμηλότερη
τιμή άσκησης. Σ’ αυτή τη περίπτωση το κόστος του δικαιώματος αγοράς που
αγοράστηκε είναι μικρότερο από το έσοδο που προήλθε από την πώληση του
δικαιώματος. Όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου είναι μικρότερη και από τις δύο
τιμές άσκησης το κέρδος μεγιστοποιείται. Αντίθετα όταν η τιμή του υποκείμενου
τίτλου είναι μεγαλύτερη και από τις δύο τιμές, ο επενδυτής έχει ζημία η οποία είναι
ίση με την διαφορά μεταξύ των δύο τιμών άσκησης μείον το καθαρό έσοδο
(Αλεξάκης, 2005).
Παράδειγμα: Έστω κάποιος επενδυτής εκτιμά ότι η τιμή ενός δείκτη θα πέσει οπότε
αγοράζει ένα δικαίωμα αγοράς στις 1.150 μονάδες καταβάλλοντας 200 ευρώ και
συγχρόνως πουλά ένα δικαίωμα αγοράς πάλι στον ίδιο δείκτη στις 1.000 μονάδες
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εισπράττοντας 400 ευρώ. Και τα δύο δικαιώματα αφορούν τον ίδιο υποκείμενό τίτλο
και έχουν την ίδια ημερομηνία λήξης. Η συνδυασμένη αυτή θέση παράγει ένα καθαρό
εισόδημα ίσο με 200 ευρώ (400 ευρώ – 200 ευρώ). Η απόδοση παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 3.3.1.1.2.1 απόδοσης στρατηγικής bear spread
Δείκτης

Αγορά

Πώληση

Απόδοση (σε ευρώ)

(Τιμή σε

Δικαιώματος

Δικαιώματος

μονάδες)

Αγοράς (σε

Αγοράς (σε

ευρώ)

ευρώ)

1.000

Δεν ασκείται

Δεν ασκείται

200 ή (-200 + 400)

1.150

Δεν ασκείται

Δεν ασκείται

200 ή (-200 + 400)

1.100

Δεν ασκείται

Δεν ασκείται

200 ή (-200 + 400)

1.140

Δεν ασκείται

200

0 ή (-200 + 200)

1.150

Δεν ασκείται

150

-50 ή (-200 + 150)

1.200

50

-100

-50 ή (+50 – 100)

1.250

300

-350

-50 ή (+300 – 350)

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου είναι
χαμηλότερη από την τιμή εκτέλεσης και τα δύο δικαιώματα λήγουν χωρίς να
ασκηθούν, το κέρδος μεγιστοποιείται. Ακόμη όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου
υπερβαίνει την υψηλότερη τιμή άσκησης και τα δύο δικαιώματα είναι πάνω από το
χρηματικό τους ισοδύναμο, η απώλεια είναι μέγιστη (Πορφύρης και Ηλιάδης, 2004).

[52]

3.3.1.1.2.2 Κάθετο πτωτικό άνοιγμα με δικαιώματα πώλησης (vertical bear
spread with puts)
Στο κάθετο πτωτικό άνοιγμα με δικαιώματα πώλησης, ο επενδυτής αγοράζει ένα
δικαίωμα πώλησης με υψηλότερη τιμή άσκησης και πουλάει ένα δικαίωμα πώλησης
με χαμηλότερη τιμή άσκησης. Το κόστος του δικαιώματος πώλησης που αγοράζεται
είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα του δικαιώματος που πωλείται. Με αυτήν την
στρατηγική ο επενδυτής έχει περιορισμένες πιθανότητες κέρδους, αλλά και λιγότερες
πιθανότητες ζημίας και συνήθως την επιλέγει κάποιος, όταν αναμένεται να μειωθεί
ελαφρώς η τιμή του υποκείμενου τίτλου. Συγκριτικά με το κάθετο πτωτικό άνοιγμα
με δικαιώματα αγοράς, το κάθετο πτωτικό άνοιγμα με δικαιώματα πώλησης κατά το
άνοιγμα της έχει ως αποτέλεσμα ένα καθαρό κόστος διότι το δικαίωμα που
αγοράζεται είναι ακριβότερο από το δικαίωμα που πωλείται.

3.3.1.1.2.3 Ανοίγματα πεταλούδας – Butterfly spreads
Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει θέσεις σε δικαιώματα με τρεις διαφορετικές τιμές
άσκησης. Η πρώτη θέση περιλαμβάνει την αγορά ενός δικαιώματος με σχετικά
χαμηλή τιμή άσκησης, η δεύτερη θέση περιλαμβάνει την αγορά ενός δικαιώματος με
σχετικά υψηλή τιμή άσκησης και η τρίτη θέση περιλαμβάνει την πώληση δύο
δικαιωμάτων αγοράς, με τιμή άσκησης την ενδιάμεση τιμή των δύο παραπάνω τιμών.
Η τιμή άσκησης της τρίτης θέσης είναι κοντά στην τρέχουσα τιμή του υποκείμενου
τίτλου. Η στρατηγική αυτή οδηγεί σε κέρδη όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου
παραμένει κοντά στην τιμή άσκησης της τρίτης θέσης (ενδιάμεση τιμή) και προκαλεί
μικρές ζημίες όταν υπάρχει μια σημαντική μετακίνηση της τιμής του υποκείμενου
τίτλου προς διαφορετική κατεύθυνση. Αυτή η στρατηγική απαιτεί μία μικρή αρχική
επένδυση και είναι κατάλληλη για επενδυτές οι οποίοι θεωρούν ότι μία μεγάλη
μεταβολή της τιμής του υποκείμενου τίτλου είναι απίθανο να συμβεί (Hull, 2006).
Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής αγοράζει ένα δικαίωμα αγοράς της μετοχής της
εταιρείας ΑΒΓ, με τιμή άσκησης 60 ευρώ καταβάλλοντας αντίτιμο 10 ευρώ (υψηλή
τιμή), στην συνέχεια αγοράζει ένα ακόμα δικαίωμα αγοράς της μετοχής της εταιρείας
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ΑΒΓ, με τιμή άσκησης 100 ευρώ καταβάλλοντας αντίτιμο 4 ευρώ (χαμηλή τιμή).
Επίσης πουλάει δύο δικαιώματα αγοράς επί της μετοχής της εταιρείας ΑΒΓ με τιμή
άσκησης 80 ευρώ και αντίτιμο 6 ευρώ (ενδιάμεση τιμή). Τα ανωτέρω δικαιώματα
έχουν την ίδια ημερομηνία λήξης. Η απόδοση της στρατηγικής παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα όπου θεωρούνται διαφορετικές τιμές κατά την λήξη των
δικαιωμάτων (Αγγελόπουλος, 2011).
Πίνακας 3.3.1.1.2.3 απόδοσης στρατηγικής Butterfly spread
Τιμή

Αγορά

Πώληση

Πώληση

Αγορά

Butterfly

μετοχής

Δικαιώματο

Δικαιώματ

Δικαιώματος

Δικαιώματος

Spread

ς Αγοράς

ος αγοράς

αγοράς

Αγοράς

(Χαμηλή

(Ενδιάμεση

(Ενδιάμεση

(Υψηλή Τιμή)

Τιμή)

Τιμή)

Τιμή)

130

60

-44

-44

26

-2

120

50

-34

-34

16

-2

110

40

-24

-24

6

-2

104

34

-18

-18

0

-2

100

30

-14

-14

-4

-2

98

28

-12

-12

-4

0

96

26

-10

-10

-4

2

90

20

-4

-4

-4

8

88

18

-2

-2

-4

10

86

16

0

0

-4

12

80

10

6

6

-4

18

74

4

6

6

-4

12

70

0

6

6

-4

8

66

-4

6

6

-4

4

64

-6

6

6

-4

2

62

-8

6

6

-4

0

60

-10

6

6

-4

-2

50

-10

6

6

-4

-2

40

-10

6

6

-4

-2
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Όπως παρατηρούμε από το παράδειγμα όταν η τιμή της μετοχής αυξάνεται η
μειώνεται δημιουργούνται περιορισμένες ζημίες, ενώ όταν παραμένει σταθερή κοντά
στην ενδιάμεση τιμή, η στρατηγική αυτή αποδίδει κέρδη. Υπάρχουν διάφοροι
συνδυασμοί δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης που μπορούν να διαμορφώσουν την
στρατηγική Butterfly Spread. Για παράδειγμα μπορεί να διαμορφωθεί με την χρήση
δικαιωμάτων πώλησης επί της μετοχής της εταιρείας ΑΒΓ:
Αγορά δικαιώματος πώλησης με χαμηλή τιμή εξάσκησης.
Αγορά δικαιώματος πώλησης με υψηλότερη τιμή εξάσκησης.
Πώληση δύο δικαιωμάτων πώλησης με ενδιάμεση τιμή εξάσκησης (Αγγελόπουλος,
2011).
3.3.1.2 Οριζόντιο άνοιγμα ή χρονικό άνοιγμα (horizontal spread/time spread)
Σε αντίθεση με την στρατηγική του κάθετου ανοίγματος το οποίο αφορά δικαιώματα
με διαφορετική τιμή άσκησης αλλά ίδια ημερομηνία λήξης, η στρατηγική του
χρονικού ανοίγματος αφορά δικαιώματα με την ίδια τιμή άσκησης αλλά διαφορετική
ημερομηνία λήξης. Ένα οριζόντιο άνοιγμα μπορεί να δημιουργηθεί πουλώντας ένα
δικαίωμα αγοράς σε μία συγκεκριμένη τιμή άσκησης και αγοράζοντας ένα
μεγαλύτερης διάρκειας δικαίωμα αγοράς στην ίδια τιμή άσκησης και στον ίδιο
υποκείμενο τίτλο. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ωρίμανσης του δικαιώματος,
τόσο μεγαλύτερη είναι συνήθως και η τιμή του. Ένα χρονικό άνοιγμα απαιτεί
συνήθως μία αρχική επένδυση, διότι το δικαίωμα που αγοράζεται όπως αναφέραμε
είναι ακριβότερο και συνιστά καθαρό έξοδο για τον επενδυτή.
Ο επενδυτής μεγιστοποιεί τα κέρδη του όταν κατά την λήξη του δικαιώματος
πώλησης με μικρότερη διάρκεια, η τιμή του υποκείμενου τίτλου είναι κοντά στην
τιμή άσκησης. Αυτό συμβαίνει επειδή το δικαίωμα που πουλήθηκε έχει χάσει την
αξία του, ενώ το δικαίωμα που αγοράστηκε έχει αξία λόγω της μεγαλύτερης
διάρκειας που απομένει, οπότε αν ο επενδυτής το πουλήσει υπερκαλύπτει το αρχικό
κόστος δημιουργίας της θέσης. Αντιθέτως, εάν η τιμή του υποκείμενου τίτλου
αποκλίνει από την τιμή άσκησης, τότε είναι πιθανό ο επενδυτής να υποστεί ζημία.
Σε ένα αντίστροφα οριζόντιο άνοιγμα ο επενδυτής αγοράζει ένα μικρής
διάρκειας δικαίωμα και πουλάει ένα με μεγαλύτερη διάρκεια δικαίωμα. Εάν κατά την
ημερομηνία λήξης του δικαιώματος με την μικρότερη διάρκεια η τιμή του
υποκείμενου τίτλου είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την τιμή άσκησης, τότε
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πραγματοποιείται κέρδος. Αντίθετα, πραγματοποιούνται ζημίες εάν η τιμή του
υποκείμενου τίτλου βρίσκεται κοντά στην τιμή άσκησης (Hull, 2006).

3.3.1.3 Διαγώνια ανοίγματα (diagonal spread)
Τα ανοδικά, τα καθοδικά και τα ημερολογιακά (τα ημερολογιακά ανοίγματα
περιλαμβάνουν δικαιώματα με τις ίδιες τιμές άσκησης αλλά διαφορετικές
ημερομηνίες λήξης) ανοίγματα μπορούν όλα να δημιουργηθούν από μία θέση αγοράς
σε ένα δικαίωμα αγοράς και από μια θέση πώλησης σε ένα άλλο δικαίωμα αγοράς.
Στην περίπτωση των ανοδικών και καθοδικών ανοιγμάτων τα δικαιώματα αγοράς
έχουν διαφορετικές τιμές άσκησης και την ίδια ημερομηνία λήξης. Στην περίπτωση
των ημερολογιακών ανοιγμάτων τα δικαιώματα αγοράς έχουν την ίδια τιμή άσκησης
και διαφορετική ημερομηνία λήξης. Σε ένα διαγώνιο άνοιγμα τόσο η ημερομηνία
λήξης όσο και η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς είναι διαφορετικές. Αυτό
αυξάνει το εύρος των διαγραμμάτων κέρδους που είναι δυνατά (Hull, 2006).

3.3.2 Συνδυασμοί Straddles και Strangles
Οι συνδυασμοί straddles και strangles έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και
δημιουργούνται με την ταυτόχρονη αγορά και πώληση ίσου αριθμού δικαιωμάτων
αγοράς και πώλησης, στην ίδια ημερομηνία λήξης και σε ίδιες η διαφορετικές τιμές
άσκησης. Συγκεκριμένα, στα straddles έχουμε ταυτόχρονη αγορά και πώληση ίσου
αριθμού δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης, ίδια χρονική διάρκεια και ίδια τιμή
άσκησης, ενώ στα strangles η τιμή άσκησης είναι διαφορετική. Η διαφορά σε σχέση
με τις προηγούμενες στρατηγικές είναι ότι απαιτούν εκτιμήσεις ως προς την
μελλοντική μεταβλητότητα και βασίζονται στις προσδοκίες ως προς την κατεύθυνση
τις τιμής του υποκείμενου τίτλου.
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3.3.2.1 Straddles
3.3.2.1.1 Αγορά Straddles
Η στρατηγική αυτή επιλέγεται όταν ένας επενδυτής εκτιμά ότι η τιμή του
υποκείμενου τίτλου θα παρουσιάσει υψηλή διακύμανση, χωρίς απαραίτητα να
γνωρίζει αν εκείνη θα κινηθεί ανοδικά η πτωτικά. Η αγορά ενός straddle
πραγματοποιείται αγοράζοντας ένα δικαίωμα αγοράς και ένα δικαίωμα πώλησης, τα
οποία αφορούν τον ίδιο υποκείμενο τίτλο, έχουν την ίδια τιμή άσκησης και την ίδια
ημερομηνία λήξεως. Το κόστος της επένδυσης είναι ίσο με το κόστος αγοράς των
δικαιωμάτων των οποίων η τιμή εξαρτάται από την μεταβολή της τιμής του
υποκείμενου τίτλου. Πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής αποτελεί το γεγονός ότι τα
κέρδη είναι απεριόριστα ενώ οι ζημίες

περιορίζονται στο κόστος αγοράς των

δικαιωμάτων.
Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής αγοράζει ένα δικαίωμα αγοράς (call) επί μιας
μετοχής της εταιρείας ΑΒΓ με τιμή άσκησης 200 ευρώ καταβάλλοντας 16 ευρώ και
ένα δικαίωμα πώλησης (put) του ίδιου τύπου επί της μετοχής της εταιρείας ΑΒΓ με
τιμή άσκησης 200 ευρώ καταβάλλοντας 16 ευρώ. Όπως γνωρίζουμε ο κάτοχος του
δικαιώματος αγοράς έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει στη λήξη
του δικαιώματος τη μετοχή προς 200 ευρώ, επίσης ο κάτοχος του δικαιώματος
πώλησης έχει δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να πουλήσει στη λήξη του
δικαιώματος τη μετοχή προς 200 ευρώ. Η απόδοση της στρατηγικής παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα όπου θεωρούνται διαφορετικές τιμές κατά την λήξη των
δικαιωμάτων.
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Πίνακας 3.3.2.1.1 στρατηγική straddle – αγορά straddle
Τιμή

Άσκηση put

Μετοχής

Κέρδη/

Άσκηση call

Κέρδη/

Κέρδη

Ζημίες

Ζημίες

/Ζημίες

στο put

στο

στο

call

Straddle

288

ΟΧΙ

-16

ΝΑΙ

72

56

280

ΟΧΙ

-16

ΝΑΙ

64

48

260

ΟΧΙ

-16

ΝΑΙ

48

32

232

ΟΧΙ

-16

ΝΑΙ

16

0

216

ΟΧΙ

-16

ΝΑΙ

0

-16

200

ΝΑΙ/ΟΧΙ

-16

ΝΑΙ/ΟΧΙ

-16

-32

184

ΝΑΙ

0

ΟΧΙ

-16

-16

168

ΝΑΙ

16

ΟΧΙ

-16

0

136

ΝΑΙ

48

ΟΧΙ

-16

32

120

ΝΑΙ

64

ΟΧΙ

-16

48

112

ΝΑΙ

72

ΟΧΙ

-16

56

Από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση της
τρέχουσας τιμής της μετοχής από την τιμή άσκησης, είτε θετικά είτε αρνητικά, τόσο
υψηλότερα είναι τα κέρδη που πραγματοποιούνται μέσο της στρατηγικής αυτής.
Αντιθέτως όταν η τιμή της μετοχής δεν παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, η
στρατηγική αυτή οδηγεί σε ζημίες, οι οποίες περιορίζονται στο κόστος αγοράς των
δικαιωμάτων και μεγιστοποιούνται στο σημείο όπου η τιμή άσκησης των
δικαιωμάτων συμπίπτει με την τιμή της μετοχής. Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται
κυρίως όταν ο επενδυτής πιστεύει ότι θα υπάρξουν μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή
του υποκείμενου τίτλου (Αγγελόπουλος, 2011).
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3.3.2.1.2 Πώληση Straddle
Σε αντίθεση με την αγορά straddle, η πώληση straddle επιλέγεται από έναν επενδυτή
όταν αυτός προσδοκά σταθερότητα στην αγορά και μικρή διακύμανση της τιμής του
υποκείμενου τίτλου. Το κέρδος που μπορεί να αποκομίσει ένας επενδυτής είναι ίσο
με το αντίτιμο/ασφάλιστρο (premium) που έλαβε από την πώληση του δικαιώματος,
ενώ η ζημία είναι απεριόριστη. Η στρατηγική αυτή πραγματοποιείται με την πώληση
ενός δικαιώματος αγοράς (call) και ενός δικαιώματος πώλησης τα οποία αφορούν τον
ίδιο υποκείμενο τίτλο, με την ίδια τιμή άσκησης και την ίδια ημερομηνία λήξης.
Πρόκειται για μια στρατηγική με πολύ μεγάλο κίνδυνο, λόγο της απεριόριστης
δυνητικής ζημίας, γι’ αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί κοντά στην τρέχουσα τιμή, με
δικαιώματα δηλαδή που βρίσκονται εντός της χρηματικής τους αξίας (at the money).
Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής ο οποίος κατέχει αρνητική θέση (short) ως
πωλητής ενός straddle, πουλάει ένα δικαίωμα αγοράς (call) επί μιας μετοχής της
εταιρείας ΑΒΓ στην τιμή άσκησης 200 ευρώ με τιμή premium 16 ευρώ και ένα
δικαίωμα πώλησης (put) του ίδιου τύπου επί της μετοχής της εταιρείας ΑΒΓ στην
τιμή άσκησης 200 ευρώ και τιμή premium 16 ευρώ. Η απόδοση της στρατηγικής
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα όπου θεωρούνται διαφορετικές τιμές κατά την
λήξη των δικαιωμάτων.
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Πίνακας 3.3.2.1.2 στρατηγική straddle – πώληση straddle
Τιμή

Άσκηση put

Μετοχής

Κέρδη/

Άσκηση call

Κέρδη/

Κέρδη

Ζημίες

Ζημίες

/Ζημίες

στο put

στο

στο

call

Straddle

288

ΟΧΙ

16

ΝΑΙ

-72

-56

280

ΟΧΙ

16

ΝΑΙ

-64

-48

260

ΟΧΙ

16

ΝΑΙ

-48

-32

232

ΟΧΙ

16

ΝΑΙ

-16

0

216

ΟΧΙ

16

ΝΑΙ

0

16

200

ΝΑΙ/ΟΧΙ

16

ΝΑΙ/ΟΧΙ

16

32

184

ΝΑΙ

0

ΟΧΙ

16

16

168

ΝΑΙ

-16

ΟΧΙ

16

0

136

ΝΑΙ

-48

ΟΧΙ

16

-32

120

ΝΑΙ

-64

ΟΧΙ

16

-48

112

ΝΑΙ

-72

ΟΧΙ

16

-56

(Αγγελόπουλος, 2011).
Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι, όσο η τιμή του υποκείμενου τίτλου (τιμή της
μετοχής) απομακρύνεται από την τιμή άσκησης του δικαιώματος τόσο αυξάνεται και
η ζημία, ενώ όσο ποιο κοντά είναι η τιμή του υποκείμενου τίτλου στην τιμή άσκησης
του δικαιώματος, το κέρδος μεγιστοποιείται και είναι ίσο με την τιμή των
δικαιωμάτων premium 32 (16+16). Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται κυρίως όταν ο
επενδυτής εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν διακυμάνσεις στην τιμή του υποκείμενου
τίτλου (Αγγελόπουλος, 2011).
.
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3.3.2.2 Strangles
3.3.2.2.1 Αγορά strangles
Η στρατηγική αυτή διαμορφώνεται με την αγοραπωλησία δικαιωμάτων αγοράς (call)
και πώλησης (put), επί του ίδιου υποκείμενου τίτλου, με την ίδια ημερομηνία λήξης,
αλλά με διαφορετικές τιμές άσκησης (σε αντίθεση με την στρατηγική straddle όπου οι
δύο τιμές άσκησης ταυτίζονται). Συνήθως η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς
είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης του δικαιώματος πώλησης. Και σε αυτή τη
στρατηγική ο επενδυτής ρυθμίζει την συμπεριφορά του με βάση την μεταβλητότητα
του υποκείμενου τίτλου, χωρίς απαραίτητα να τον ενδιαφέρει αν θα κινηθεί ανοδικά ή
πτωτικά.
Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής αγοράζει ένα δικαίωμα αγοράς (call) επί της
μετοχής της εταιρείας ΑΒΓ με τιμή άσκησης 200 ευρώ και με τιμή premium 24 ευρώ
και ένα δικαίωμα πώλησης (put) της ίδιας μετοχής, με τιμή άσκησης 120 ευρώ και
τιμή premium 12 ευρώ. Η απόδοση της στρατηγικής παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα όπου θεωρούνται διαφορετικές τιμές κατά την λήξη των δικαιωμάτων.
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Πίνακας 3.3.2.2.1 στρατηγική strangle – αγορά strangle
Τιμή

Άσκηση put

Μετοχής

Κέρδη/

Άσκηση call

Κέρδη/

Κέρδη

Ζημίες

Ζημίες

/Ζημίες

στο put

στο

στο

call

strangle

300

ΟΧΙ

-12

ΝΑΙ

76

64

280

ΟΧΙ

-12

ΝΑΙ

56

44

260

ΟΧΙ

-12

ΝΑΙ

36

24

240

ΟΧΙ

-12

ΝΑΙ

16

4

236

ΟΧΙ

-12

ΝΑΙ

12

0

224

ΟΧΙ

-12

ΝΑΙ

0

-12

200

OXI

-12

NAI/OXI

-24

-36

160

OXI

-12

ΟΧΙ

-24

-36

140

OXI

-12

ΟΧΙ

-24

-36

120

NAI/OXI

-12

ΟΧΙ

-24

-36

108

ΝΑΙ

0

ΟΧΙ

-24

-24

100

NAI

8

OXI

-24

-12

84

NAI

24

OXI

-24

0

80

NAI

28

OXI

-24

4

60

NAI

48

OXI

-24

24

40

NAI

68

OXI

-24

44

(Αγγελόπουλος, 2011)
Από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση της τρέχουσας
τιμής της μετοχής από την τιμή άσκησης, τόσο υψηλότερα είναι τα κέρδη που
[62]

πραγματοποιούνται μέσο της στρατηγικής αυτής. Σε αντίθεση όμως με την
στρατηγική straddle, όπου η ζημία μεγιστοποιείται σε μία τιμή του υποκείμενου
τίτλου, στη στρατηγική strangle η ζημία μεγιστοποιείται σε ένα εύρος τιμών (μεταξύ
120 και 200 μονάδων) του υποκείμενου τίτλου, όπου η τιμή του δεν παρουσιάζει
έντονες διακυμάνσεις. Οι ζημίες που μπορεί να προκύψουν περιορίζονται στο κόστος
αγοράς των δικαιωμάτων. Όπως με τη στρατηγική straddle, έτσι και η στρατηγική
strangle εφαρμόζεται κυρίως όταν ο επενδυτής πιστεύει ότι θα υπάρξουν μεγάλες
διακυμάνσεις στην τιμή του υποκείμενου τίτλου (Αγγελόπουλος, 2011).
3.3.2.2.2 Πώληση strangle
Αυτή η στρατηγική εφαρμόζεται από επενδυτές οι οποίοι πιστεύουν ότι η
μεταβλητότητα της τιμής του υποκείμενου τίτλου είναι περιορισμένη. Το κέρδος που
μπορεί να αποκομίσει ένας επενδυτής προέρχεται από τα premiums που αποκτήθηκαν
από την πώληση των δικαιωμάτων, ενώ η ζημία είναι δυνητικά απεριόριστη. Σ’ αυτή
τη στρατηγική ο επενδυτής κατέχει θέση πώλησης (short position) και
πραγματοποιείται με την πώληση ενός δικαιώματος αγοράς (call) και ενός
δικαιώματος πώλησης τα οποία αφορούν τον ίδιο υποκείμενο τίτλο, την ίδια
ημερομηνία λήξης, αλλά διαφορετική τιμή άσκησης.
Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής πουλάει ένα δικαίωμα αγοράς (call) επί της
μετοχής της εταιρείας ΑΒΓ με τιμή άσκησης 200 ευρώ και με τιμή premium 24 ευρώ
και ένα δικαίωμα πώλησης (put) της ίδιας μετοχής, με τιμή άσκησης 120 ευρώ και
τιμή premium 12 ευρώ. Η απόδοση της στρατηγικής παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα όπου θεωρούνται διαφορετικές τιμές κατά την λήξη των δικαιωμάτων.
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Πίνακας 3.3.2.2.2 στρατηγική strangle – πώληση strangle
Τιμή

Άσκηση put

Μετοχής

Κέρδη/

Άσκηση call

Κέρδη/

Κέρδη

Ζημίες

Ζημίες

/Ζημίες

στο put

στο

στο

call

strangle

300

ΟΧΙ

12

ΝΑΙ

-76

-64

280

ΟΧΙ

12

ΝΑΙ

-56

-44

260

ΟΧΙ

12

ΝΑΙ

-36

-24

240

ΟΧΙ

12

ΝΑΙ

-16

-4

236

ΟΧΙ

12

ΝΑΙ

-12

0

224

ΟΧΙ

12

ΝΑΙ

0

12

200

OXI

12

NAI/OXI

24

36

160

OXI

12

ΟΧΙ

24

36

140

OXI

12

ΟΧΙ

24

36

120

NAI/OXI

12

ΟΧΙ

24

36

108

ΝΑΙ

0

ΟΧΙ

24

24

100

NAI

-8

OXI

24

12

84

NAI

-24

OXI

24

0

80

NAI

-28

OXI

24

-4

60

NAI

-48

OXI

24

-24

40

NAI

-68

OXI

24

-44

(Αγγελόπουλος, 2001)
Όπως παρατηρούμε το κέρδος μεγιστοποιείται μεταξύ των τιμών 120 και 200
του υποκείμενου τίτλου, δηλαδή στο διάστημα ανάμεσα στις δύο τιμές άσκησης και
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είναι ίσο με το άθροισμα των τιμών των δύο δικαιωμάτων 36 (24 + 12), αντίθετα όσο
η τιμή του υποκείμενου τίτλου απομακρύνεται από αυτό το διάστημα, εμφανίζονται
ζημίες οι οποίες συνεχώς αυξάνονται. Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται κυρίως όταν
ο επενδυτής εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν διακυμάνσεις στην τιμή του υποκείμενου
τίτλου (Αγγελόπουλος, 2011).
3.3.3 Strips και Straps
Η θέση strip διαμορφώνεται με την αγορά ενός δικαιώματος αγοράς και δύο
δικαιωμάτων πώλησης τα οποία έχουν την ίδια τιμή άσκησης και την ίδια
ημερομηνία λήξης. Με αυτή τη στρατηγική ο επενδυτής επιδιώκει να εκμεταλλευτεί
μια σημαντική μεταβολή της τιμής του υποκείμενου τίτλου, θεωρώντας πιο πιθανή
μια πτώση της τιμής παρά μια άνοδο.
Η θέση strap διαμορφώνεται με την αγορά ενός δικαιώματος πώλησης και δύο
δικαιωμάτων αγοράς τα οποία έχουν την ίδια τιμή άσκησης και την ίδια ημερομηνία
λήξης. Με αυτή τη στρατηγική ο επενδυτής επιδιώκει να εκμεταλλευτεί μια
σημαντική μεταβολή στην τιμή του υποκείμενου τίτλου, θεωρώντας πιθανότερη μια
άνοδο της τιμής του υποκείμενου τίτλου παρά μια πτώση (Αλεξάκης 2005).
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3.4 Ανταλλαγές (swaps)

Ένα (swap) είναι η συμφωνία μεταξύ δύο μερών για ανταλλαγή χρηματικών ροών
στο μέλλον. Με την συμφωνία αυτή ορίζεται η ημερομηνία όπου η χρηματική αυτή
ροή θα πληρωθεί, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της. Συνήθως ο υπολογισμός
των χρηματικών ροών περιλαμβάνει την μελλοντική αξία ενός επιτοκίου, μιας
συναλλαγματικής ισοτιμίας ή κάποιας άλλης μεταβλητής της αγοράς.
Όπως τα Προθεσμιακά Συμβόλαια έτσι και οι Ανταλλαγές είναι παράγωγα
προϊόντα τα οποία διαμορφώνονται εκτός οργανωμένων αγορών (Over The Counter),
με βάση τις ανάγκες του κάθε αντισυμβαλλόμενου. Ενώ όμως ένα Προθεσμιακό
Συμβόλαιο ισοδυναμεί με την ανταλλαγή των χρηματικών ροών σε μια μελλοντική
ημερομηνία μόνο, τα swaps συνήθως συνεπάγονται ανταλλαγές χρηματικής ροής οι
οποίες λαμβάνουν χώρα σε αρκετές μελλοντικές ημερομηνίες.
Το πρώτο Συμβόλαιο Ανταλλαγής (swap contract) τέθηκε σε διαπραγμάτευση
το 1980, από τότε η ανάπτυξη των συμβολαίων αυτού του είδους ήταν ραγδαία και
πλέον σήμερα κατέχουν μια βασική θέση στην εξωχρηματιστηριακή αγορά
παραγώγων. Οι κυριότερες κατηγορίες ανταλλαγών (swaps) είναι οι ανταλλαγές
επιτοκίων (interest rate swaps) και οι ανταλλαγές νομισμάτων (currency swaps) (Hull,
2008).

3.4.1 Ανταλλαγές επιτοκίων (interest rate swaps)
Οι

ανταλλαγές

επιτοκίων

(interest

rate

swaps)

είναι

συμβάσεις

μεταξύ

αντισυμβαλλομένων για ανταλλαγή χρηματικών ροών που προέρχονται από τόκους,
για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει μια
σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων είναι να υπάρχει μία απαίτηση η οποία θα δημιουργεί
τόκους προς είσπραξη, η μία υποχρέωση η οποία θα δημιουργεί τόκους προς
πληρωμή, για δύο διαφορετικούς αντισυμβαλλόμενους. Το ύψος της απαίτησης ή της
υποχρέωσης επί της οποίας υπολογίζονται οι τόκοι θα πρέπει να συμπίπτουν, όπως
επίσης και η διάρκεια τους, όμως θα πρέπει να διαφέρει το επιτόκιο για τον κάθε
αντισυμβαλλόμενο, όπως για παράδειγμα σταθερό επιτόκιο για τον έναν και
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κυμαινόμενο για τον άλλον, ή κυμαινόμενο και για τους δύο με βάση αναφοράς
διαφορετική.

Ο πιο συνηθισμένος τύπος ανταλλαγής επιτοκίων είναι η ανταλλαγή
σταθερού/κυμαινόμενου

επιτοκίου

(Plain

vanilla

swaps),

όπου

ένας

αντισυμβαλλόμενος συμφωνεί να πληρώνει χρηματικές ροές για κάποια χρόνια, ίσες
με ένα προαποφασισμένο σταθερό επιτόκιο, επί ενός πλασματικού κεφαλαίου. Ως
αντάλλαγμα λαμβάνει ένα κυμαινόμενο επιτόκιο επί του ιδίου πλασματικού
κεφαλαίου, για την ίδια χρονική περίοδο.
Στις περισσότερες συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων, το κυμαινόμενο επιτόκιο
συνδέεται με το επιτόκιο LIBOR η το επιτόκιο EURIBOR. Το επιτόκιο LIBOR
(London Interbank Offered Rate) είναι το διατραπεζικό επιτόκιο για τον δανεισμό
κεφαλαίων (ευρωδολάρια) από μια τράπεζα στην άλλη στον αγγλοσαξονικό κόσμο,
ενώ το επιτόκιο EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) είναι το διατραπεζικό
επιτόκιο για τον δανεισμό κεφαλαίων από μια τράπεζα στην άλλη, στην ευρωζώνη.
Τα εν λόγω επιτόκια χρησιμοποιούνται ως επιτόκια αναφοράς για τον καθορισμό
πολλών άλλων κυμαινόμενων επιτοκίων σε πολλές αγορές του κόσμου, γι’ αυτό και
ονομάζονται διατραπεζικά επιτόκια. Για να καταλάβουμε πως χρησιμοποιούνται αυτά
τα επιτόκια, θεωρούμε ότι έχουμε ένα εξαετές ομόλογο με επιτόκιο το οποίο
καθορίζεται ως εξαμηνιαίο LIBOR συν 0,3 % ανά έτος. Η διάρκεια αυτού του
ομολόγου διαιρείται σε 6 περιόδους των έξη μηνών η κάθε μια. Για κάθε περίοδο το
επιτόκιο ορίζεται σε 0,3% ετησίως πάνω από το εξαμηνιαίο επιτόκιο LIBOR στην
αρχή της περιόδου. Το επιτόκιο πληρώνεται στο τέλος της περιόδου.
Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε ένα swap διάρκειας τριών ετών ανάμεσα στην
τράπεζα Χ και στην τράπεζα Υ και το οποίο έχει έναρξη 10 Μαΐου 2010. Υποθέτουμε
ότι η τράπεζα Χ συμφωνεί να πληρώνει στην τράπεζα Υ ένα επιτόκιο 5% ετησίως επί
ενός κεφαλαίου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ως αντάλλαγμα η τράπεζα Υ συμφωνεί
να πληρώνει στην τράπεζα Χ ένα εξαμηνιαίο επιτόκιο LIBOR επί του ίδιου
κεφαλαίου. Επίσης θεωρούμε ότι οι πληρωμές θα γίνονται κάθε έξι μήνες και το
επιτόκιο 5% προσφέρεται με εξαμηνιαίο εκτοκισμό.
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5%
ΤΡΑΠΕΖΑ Χ

ΤΡΑΠΕΖΑ Υ

LIBOR

Η πρώτη πληρωμή θα γίνει 10 Νοεμβρίου 2010, δηλαδή έξη μήνες από την
έναρξη της συμφωνίας. Η τράπεζα Χ θα πληρώσει στην τράπεζα Υ 2.500.000
δολάρια (100.000.000* 5% ÷ 2). Η τράπεζα Υ θα πληρώσει στην τράπεζα Χ επιτόκιο
επί του κεφαλαίου των 100 εκατομμυρίων, σε εξαμηνιαία τιμή LIBOR η οποία ίσχυε
έξη μήνες πριν δηλαδή 10 Μαΐου 2010. Υποθέτουμε ότι η εξαμηνιαία τιμή LIBOR
στις 10 Μαΐου 2010 ήταν 4,2%. Η τράπεζα Υ θα πληρώσει στην τράπεζα Χ
2.100.000 δολάρια (5%Χ4,2%Χ100.000.000=2.100.000). Δεν υπάρχει αβεβαιότητα
σχετικά με την πρώτη πληρωμή διότι αυτή καθορίζεται από την τιμή LIBOR που
ίσχυε την ημερομηνία δημιουργήθηκε το συμβόλαιο.
Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου 2011, ένα χρόνο
δηλαδή μετά την αρχική συμφωνία. Η τράπεζα Χ θα πληρώσει στην τράπεζα Υ
2.500.000 δολάρια και η τράπεζα Υ θα πληρώσει στην τράπεζα Χ επιτόκιο επί του
κεφαλαίου των 100 εκατομμυρίων, σε εξαμηνιαία τιμή LIBOR η οποία ίσχυε έξη
μήνες πριν δηλαδή 10 Νοεμβρίου 2010 . Υποθέτουμε ότι η εξαμηνιαία τιμή LIBOR
στις 10 Νοεμβρίου 2010 ήταν 4,8%. Η τράπεζα Υ θα πληρώσει στην τράπεζα Χ
2.400.000 δολάρια (5%Χ4,8%Χ100.000.000=2.400.000).
Συνολικά έχουμε 6 συναλλαγές πληρωμών swap. Οι σταθερές πληρωμές είναι
πάντα 2.500.000 δολάρια. Οι πληρωμές όμως κυμαινόμενου επιτοκίου στις
ημερομηνίες πληρωμής, υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την εξαμηνιαία τιμή LIBOR
που ισχύει έξη μήνες πριν την ημερομηνία πληρωμής. Γενικά μια ανταλλαγή
επιτοκίων είναι δομημένη έτσι ώστε, ο ένας αντισυμβαλλόμενος να μεταβιβάζει την
διαφορά μεταξύ των πληρωμών στον άλλον αντισυμβαλλόμενο.
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις
ανταλλαγές επιτοκίων που γίνονται με βάση την εξαμηνιαία τιμή LIBOR. Ο πίνακας
δείχνει τις ανταλλαγές χρηματικών ροών από την πλευρά της τράπεζας Χ.
Σημειώνουμε ότι το κεφάλαιο των 100.000.000 δολαρίων χρησιμοποιείται μόνο για
των υπολογισμό των πληρωμών επιτοκίου. Το κεφάλαιο από μόνο του δεν
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ανταλλάσσεται, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το κεφάλαιο αυτό ορίζεται ως
πλασματικό (notional).
Πίνακας 3.4.1.a χρηματοροών σε εκατομμύρια δολάρια της τράπεζας Χ,
για το κεφάλαιο των 100.000.000 δολαρίων, σε μια τριετή ανταλλαγή επιτοκίων,
όταν το σταθερό επιτόκιο πληρωμής είναι 5% και το LIBOR εισπράττεται.
Ημερομηνία

Τιμή

Είσπραξη

Πληρωμή

Καθαρή

εξαμηνιαίου

κυμαινόμενης

σταθερής

χρηματοροη

LIBOR

χρηματοροής

χρηματοροής

ως ποσοστό

(επιτόκιο)

(επιτόκιο)

10 Μαΐου 2010

4,20%

10 Νοεμβρίου 2010

4.80%

+2,10

-2,50

-0,40

10 Μαΐου 2011

5.30%

+2,40

-2,50

-0,10

10 Νοεμβρίου 2011

5.50%

+2,65

-2,50

+0,15

10 Μαΐου 2012

5.60%

+2,75

-2,50

+0,25

10 Νοεμβρίου 2012

5.90%

+2,80

-2,50

+0,30

+2,95

-2,50

+0,45

10 Μαΐου 2013

Αν το κεφάλαιο ανταλλάσσεται κατά την λήξη του συμβολαίου, η φύση της
συμφωνίας δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση. Το κεφάλαιο είναι το ίδιο και για τις
σταθερές και για τις κυμαινόμενες πληρωμές. Η ανταλλαγή 100.000.000 δολαρίων
για 100.000.000 δολάρια στην λήξη του συμβολαίου, είναι μια συναλλαγή η οποία
δεν έχει καμία οικονομική αξία, ούτε για την τράπεζα Χ ούτε για την Τράπεζα Υ. Ο
πίνακας 3.4.1.b δείχνει τις χρηματοροές του προηγούμενου πίνακα 3.4.1.a
προσθέτοντας το κεφάλαιο με μια τελική συναλλαγή. Αυτό παρέχει μια
ενδιαφέρουσα άποψη για την ανταλλαγή επιτοκίων (swaps). Οι χρηματοροές της
τρίτης στήλης του 3.4.1.b πίνακά είναι οι χρηματοροές από μία θέση αγοράς (long
position) σε ένα κυμαινόμενο ομολογιακό επιτόκιο. Οι χρηματοροές της τέταρτης
στήλης του 3.4.1.b πίνακα είναι οι χρηματοροές από μία θέση πώλησης (short
position) σε ένα σταθερό ομολογιακό επιτόκιο. Ο πίνακας δείχνει ότι η ανταλλαγή
επιτοκίων μπορεί να θεωρηθεί ως μια ανταλλαγή μεταξύ ενός σταθερού ομολογιακού
επιτοκίου με ένα κυμαινόμενο ομολογιακό επιτόκιο. Η τράπεζα Χ, της οποίας η θέση
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παρουσιάζεται στον πίνακα 3.4.1.b έχει θετική θέση (long) στο κυμαινόμενο
ομολογιακό επιτόκιο και αρνητική θέση (short) στο σταθερό ομολογιακό επιτόκιο. Η
τράπεζα Υ έχει θέση (long) στο σταθερό ομολογιακό επιτόκιο και θέση (short) στο
κυμαινόμενο ομολογιακό επιτόκιο.
Αυτή η περιγραφή των χρηματοροών στα swaps βοηθάει να εξηγήσουμε γιατί
το κυμαινόμενο επιτόκιο σε μία ανταλλαγή, ορίζεται έξη μήνες πριν την πληρωμή
του. Γενικά ένα κυμαινόμενο ομολογιακό επιτόκιο, ορίζεται στην αρχή της περιόδου
και πληρώνεται στο τέλος. Ο υπολογισμός της κυμαινόμενης πληρωμής σε μια
ανταλλαγή σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου όπως αυτό που απεικονίζεται στον
πίνακα 3.4.1.b το επιβεβαιώνει αυτό.
Πίνακας 3.4.1.b χρηματοροών σε εκατομμύρια δολάρια από τον πίνακα
3.4.1.a όταν υπάρχει τελική συναλλαγή του κεφαλαίου.
Ημερομηνία

Τιμή

Είσπραξη

Πληρωμή

Καθαρή

εξαμηνιαίου

κυμαινόμενης

σταθερής

χρηματοροη

LIBOR

χρηματοροής

χρηματοροής

ως ποσοστό

(επιτόκιο)

(επιτόκιο)

10 Μαΐου 2010

4,20%

10 Νοεμβρίου 2010

4.80%

+2,10

-2,50

-0,40

10 Μαΐου 2011

5.30%

+2,40

-2,50

-0,10

10 Νοεμβρίου 2011

5.50%

+2,65

-2,50

+0,15

10 Μαΐου 2012

5.60%

+2,75

-2,50

+0,25

10 Νοεμβρίου 2012

5.90%

+2,80

-2,50

+0,30

+102,95

-102,50

+0,45

10 Μαΐου 2013
(Hull, 2008).

3.4.2 Η χρήση των ανταλλαγών (swaps) στην μετατροπή μιας
υποχρέωσης.
Ο λόγος που οι ανταλλαγές (swaps) είναι τόσο δημοφιλείς είναι ότι αποτελούν πολύ
ευέλικτα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Για παράδειγμα, μπορούν μετατρέψουν το
επιτόκιο ενός δανείου, από κυμαινόμενο σε σταθερό και αντίστροφα.
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Έστω η τράπεζα Χ του προηγούμενου παραδείγματος δανείζεται τα
100.000.000 δολάρια, με LIBOR συν 0,10% από την τράπεζα Υ. Μετά την συμφωνία
αυτή η τράπεζα Χ έχει τις ακόλουθες χρηματοροές: α) η τράπεζα Χ πληρώνει στους
εξωτερικούς δανειστές τιμή LIBOR συν 0,10%, β) σύμφωνα με τους όρους της
ανταλλαγής λαμβάνει τιμή LIBOR από την τράπεζα Υ και γ) ως αντάλλαγμα
πληρώνει στην τράπεζα Υ 5%. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 3.4.2 και των
πίνακα 3.4.2, με τις τρεις αυτές χρηματοροές η τράπεζα Χ έχει μετατρέψει τον
δανεισμό της από ένα κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR συν 0,10%, σε δανεισμό με
σταθερό επιτόκιο 5,1%.
Έστω ότι η τράπεζα Υ έχει σε εκκρεμότητα ένα τριετές δάνειο για το οποίο
πληρώνει επιτόκιο 5,20%. Μετά την σύναψη της συμφωνίας ανταλλαγής θα έχει τρεις
χρηματοροές: α) πληρώνει στους εξωτερικούς δανειστές 5,20%, β) σύμφωνα με τους
όρους της ανταλλαγής πληρώνει τιμή LIBOR στην τράπεζα Χ και γ) λαμβάνει από
αυτήν 5%. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 3.4.2 και των πίνακα 3.4.2, με τις τρεις
αυτές χρηματοροές η τράπεζα Υ έχει μετατρέψει τον δανεισμό της με σταθερό
επιτόκιο 5,20%, σε κυμαινόμενο δανεισμό με επιτόκιο LIBOR συν 0,2%.

Σχήμα 3.4.2 μετατροπή της υποχρέωσης με την χρήση swap

LIBOR + 0,10%

0,50%
ΤΡΑΠΕΖΑ Χ

ΤΡΑΠΕΖΑ Υ
5,20%
LIBOR
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Πίνακας 3.4.2 μετατροπής υποχρεώσεων
Τράπεζα Χ

Τράπεζα Υ

LIBOR + 0,10%

5,20%

(Πλέον) Πληρωμές swap

5,0%

LIBOR

(Μείον) Εισπράξεις swap

-LIBOR

-5,0%

5,1%

LIBOR + 0,2%

Πληρωμές Δανείων

Καθαρές πληρωμές

3.4.3 Χρήση των Ανταλλαγών (swap) στην μετατροπή ενός
περιουσιακού στοιχείου.
Οι Ανταλλαγές (swaps) μπορούν μετατρέψουν το σταθερό έσοδο ενός περιουσιακού
στοιχείου σε μεταβλητό και αντίστροφα.
Για παράδειγμα έστω ότι η τράπεζα Χ έχει στην κατοχή της 100.000.000
δολάρια σε ομόλογα τα οποία θα αποδώσουν επιτόκιο 4,7% ετησίως για τα επόμενα
τρία έτη. Μετά την συμφωνία αυτή η τράπεζα Χ έχει τις ακόλουθες χρηματοροές: α)
Εισπράττει από τα ομόλογα 4,70%, β) σύμφωνα με τους όρους της Ανταλλαγής
εισπράττει LIBOR και γ) ως αντάλλαγμα πληρώνει 5%. Όπως φαίνεται από το
διάγραμμα 3.4.3 και των πίνακα 3.4.3, με τις τρεις αυτές χρηματοροές η τράπεζα Χ
έχει μετατρέψει την σταθερή απόδοση του περιουσιακού στοιχείου από 4,7%, σε
κυμαινόμενη απόδοση με επιτόκιο LIBOR μειωμένο κατά 0,3%.
Έστω ακόμα ότι η τράπεζα Υ έχει πραγματοποιήσει μια επένδυση
100.000.000 δολαρίων η οποία αποδίδει τιμή LIBOR μειωμένη κατά 0,2%. Μετά την
σύναψη της συμφωνίας ανταλλαγής θα έχει τρεις χρηματοροές: α) Εισπράττει τιμή
LIBOR μειωμένη κατά 0,2% επί της επένδυσης, β) σύμφωνα με τους όρους της
Ανταλλαγής πληρώνει LIBOR και γ) ως αντάλλαγμα εισπράττει 5%. Όπως φαίνεται
από το διάγραμμα 3.4.3 και των πίνακα 3.4.3, με τις τρεις αυτές χρηματοροές η
τράπεζα Υ έχει μετατρέψει την κυμαινόμενη απόδοση της επένδυσης από LIBOR
μειωμένο κατά 0,2%, σε σταθερή απόδοση 4,8%.
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Σχήμα 3.4.3 μετατροπή περιουσιακού στοιχείου με την χρήση swap

4,70%

5%
ΤΡΑΠΕΖΑ Χ

ΤΡΑΠΕΖΑ Υ
LIBOR-0,2%
LIBOR

Πίνακας 3.4.3 μετατροπής της απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου από
σταθερή σε κυμαινόμενη και αντίστροφα
Τράπεζα Χ

Τράπεζα Υ

Εισόδημα από την επένδυση

4,70%

LIBOR - 0,2%

(Μείον) Πληρωμές swap

-5,0%

-LIBOR

(Πλέον) Εισπράξεις swap

LIBOR

5,0%

LIBOR -0.3%

4,8%

Καθαρό Εισόδημα

3.4.4 Ανταλλαγή Σταθερού/Κυμαινόμενου Επιτοκίου (plain vanilla
swap) στην περίπτωση συγκριτικού πλεονεκτήματος.
Έστω οι δύο τράπεζες Χ και Υ έχουν την δυνατότητα να δανειστούν από την
διατραπεζική αγορά με διαφορετικά επιτόκια, τα οποία εμφανίζονται στον ακόλουθο
πίνακα:

[73]

Πίνακας 3.4.4 Διαφοράς Επιτοκίων
Τράπεζα Χ

Τράπεζα Υ

Διαφορά
Επιτοκίων

Σταθερό Επιτόκιο
Κυμαινόμενο

12%

10%

2%

LIBOR + 2%

LIBOR + 4%

2%

LIBOR
Συνολική Διαφορά

4%

Επιτοκίων
Παρατηρούμε ότι η τράπεζα Υ μπορεί να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους
από την τράπεζα Χ, στον δανεισμό με σταθερό επιτόκιο, ενώ η τράπεζα Χ μπορεί να
εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους από την τράπεζα Υ, στον δανεισμό με
κυμαινόμενο LIBOR. Δηλαδή η τράπεζα Υ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στον
δανεισμό με σταθερό επιτόκιο, το οποίο είναι ίσο με 2% (όσο δηλαδή η διαφορά των
επιτοκίων), ενώ η τράπεζα Χ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στον δανεισμό με
κυμαινόμενο LIBOR, το οποίο είναι ίσο με 2% (όσο δηλαδή η διαφορά των δύο
επιτοκίων). Όπως φαίνεται και στον πίνακα η συνολική διαφορά που μπορούν
επωφεληθούν οι δύο τράπεζες είναι 4% και προκύπτει αν η κάθε τράπεζα δανειστεί
με το επιτόκιο, στο οποίο έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.
Οπότε συμφέρει στην τράπεζα Χ να δανειστεί από την διατραπεζική αγορά με
κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR + 2% στο οποίο έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ την
τράπεζα Υ την συμφέρει να δανειστεί με σταθερό επιτόκιο 10% στο οποίο έχει
συγκριτικό πλεονέκτημα. Έπειτα γίνεται ανταλλαγή επιτοκίων ανάμεσα στις δυο
τράπεζες και η τράπεζα Χ καταβάλει στην τράπεζα Υ σταθερό επιτόκιο 11% με το
οποίο η τράπεζα Υ εξοφλεί το σταθερό επιτόκιο του δανείου. Επίσης η τράπεζα Υ
καταβάλει στην τράπεζα Χ επιτόκιο LIBOR + 2% με το οποίο η τράπεζα Χ εξοφλεί
τους τόκους από το δάνειο στην διατραπεζική αγορά.
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3.4.5 Ανταλλαγές Νομισμάτων (Currency Swaps)
Μία επίσης πολλή σημαντική κατηγορία ανταλλαγών (swaps) αποτελούν οι
ανταλλαγές νομισμάτων (Currency Swaps), οι συμφωνίες δηλαδή μεταξύ δύο
αντισυμβαλλομένων με βάση τις οποίες πραγματοποιούνται ανταλλαγές ποσών και
πληρωμές επιτοκίων σε ένα νόμισμα, για ποσά και πληρωμές επιτοκίων σε άλλο
νόμισμα. Στις Ανταλλαγές Νομισμάτων οι πληρωμές αφορούν τόσο σε τόκους όσο
και σε κεφάλαια, κάτι το οποίο δεν ισχύει στις ανταλλαγές επιτοκίων όπου οι
πληρωμές αφορούν μόνο τόκους.
Σε μία συμφωνία Ανταλλαγής Νομισμάτων απαιτείται το ποσό να είναι
συγκεκριμένο και για τα δύο νομίσματα. Το ποσό συνήθως ανταλλάσσεται στην αρχή
και στο τέλος της διάρκειας ζωής της ανταλλαγής (swap).
Παράδειγμα: Έστω ότι στις 16-5-2008 πραγματοποιείται μια πενταετής συμφωνία
ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ δύο εταιρειών, της αμερικάνικης εταιρείας
τεχνολογίας υπολογιστών Apple inc. και της Βρετανικής ενεργειακής εταιρείας
British Gas. Υποθέτουμε ότι η εταιρεία Apple inc. πληρώνει ένα σταθερό επιτόκιο
5% σε λίρες Αγγλίας και λαμβάνει ένα σταθερό επιτόκιο 6% σε δολάρια από την
British Gas, έχουμε δηλαδή μια ανταλλαγή νομισμάτων με σταθερά επιτόκια. Οι
πληρωμές επιτοκίων πραγματοποιούνται μια φορά τον χρόνο και τα ποσά των
κεφαλαίων είναι 18.000.000 δολάρια και 10.000.000 λίρες Αγγλίας. Στο παρακάτω
σχήμα απεικονίζονται οι αντίθετες ροές των ποσών. Οι πληρωμές των επιτοκίων για
όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η συμφωνία ανταλλαγής, καθώς και οι ροές των
τελικών ποσών πληρωμής έχουν την ίδια κατεύθυνση.
Σχήμα 3.4.5 χρηματοροών της εταιρείας Apple inc. σε μια ανταλλαγή
νομισμάτων

Λίρες Αγγλίας 5%
British Gas

Apple inc.

Δολάρια 6%
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Οπότε στην έναρξη της ανταλλαγής (swap) και την εκταμίευση των ποσών
των δανείων, η εταιρεία Apple inc. παραδίδει στην εταιρεία British Gas 18.000.000
δολάρια και λαμβάνει 10.000.000 λίρες Αγγλίας (η ισοτιμία δολαρίου/Αγγλικής λίρας
είναι 1,8). Κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η συμφωνία ανταλλαγής, η
εταιρεία Apple inc. ανταλλάσει τους τόκους με την εταιρεία British Gas δηλαδή
λαμβάνει ετησίως 1.080.000 δολάρια (6%Χ18.000.000=1.080.000) και παραδίδει
500.000 λίρες Αγγλίας (5%Χ10.000.000=500.000). Στην λήξη της συμφωνίας
ανταλλαγής, οι εταιρείες ανταλλάσουν τα αρχικά κεφάλαια, δηλαδή η Apple inc.
επιστρέφει στην British Gas 10.000.000 λίρες Αγγλίας και λαμβάνει 18.000.000
δολάρια . Τα κεφάλαια που ανταλλάχθηκαν στο τέλος της περιόδου δεν επηρεάζονται
από τις ισοτιμίες της συγκεκριμένης ημέρας. Οι χρηματοροές απεικονίζονται στον
παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3.4.5 χρηματοροών της εταιρείας Apple inc. σε μια ανταλλαγή
νομισμάτων
Ημερομηνία

Χρηματοροή

Χρηματοροή

Δολαρίων

Λιρών Αγγλίας

(σε εκατομμύρια)

(σε εκατομμύρια)

16 Μαΐου 2008

-18.000.000

16 Μαΐου 2009

1.080.000

500.000

16 Μαΐου 2010

1.080.000

500.000

16 Μαΐου 2011

1.080.000

500.000

16 Μαΐου 2012

1.080.000

500.000

16 Μαΐου 2013

19.080.000

10.500.000
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+10.000.000

3.4.5.1 Μετατροπή δανείων και περιουσιακών στοιχείων με την χρήση
Ανταλλαγής Νομισμάτων (Currency Swaps).
Με μια συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων μπορεί να επιτευχθεί η μετατροπή ενός
δανείου από ένα νόμισμα, σε δάνειο άλλου νομίσματος. Έστω ότι η εταιρεία Apple
inc. έχει την δυνατότητα να εκδώσει ένα ομολογιακό δάνειο 18.000.000 δολάρια το
οποίο εκφράζεται σε αμερικάνικα δολάρια με επιτόκιο 6%. Με τη συμφωνία
ανταλλαγής η εταιρεία Apple inc. μπορεί να μετατρέψει την συναλλαγή και να
δανειστεί 10.000.000 λίρες Αγγλίας με επιτόκιο 5%. Η αρχική ανταλλαγή κεφαλαίων
μετατρέπει την απόδοση της ομολογίας από Αμερικάνικα δολάρια, σε λίρα Αγγλίας.
Η εν λόγω συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή επιτοκίων και πληρωμών
ποσών από δολάρια σε λίρες Αγγλίας.
Ακόμη με τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων μπορεί τροποποιηθεί ένα
περιουσιακό στοιχείο. Έστω ότι η εταιρεία Apple inc. μπορεί να επενδύσει στο
Λονδίνο 10.000.000 λίρες Αγγλίας, με απόδοση 5% ετησίως για τα επόμενα 5 έτη,
ταυτόχρονα εκτιμά ότι το αμερικάνικο δολάριο θα ενισχυθεί έναντι της Αγγλικής
λίρας και επιλέγει μια επένδυση η οποία εκφράζεται σε αμερικάνικα δολάρια. Με την
ανταλλαγή νομισμάτων μπορεί η επένδυση να μετατραπεί σε επένδυση 18.000.000
δολαρίων με απόδοση 6%.

3.4.6 Άλλες κατηγορίες Ανταλλαγών
Εκτός από τις ανταλλαγές επιτοκίων και τις ανταλλαγές νομισμάτων υπάρχουν και
άλλες κατηγορίες ανταλλαγών όπως:

 Ανταλλαγές Συνολικών Αποδόσεων (Total Return Swaps), οι οποίες αφορούν
συμφωνίες μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων, για ανταλλαγή των συνολικών
αποδόσεων που προέρχονται από ένα χρηματοοικονομικό τίτλο. Αυτές τις
ανταλλαγές τις χρησιμοποιούν αρκετά συχνά οι τράπεζες και άλλοι
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, προκειμένου να μεταφέρουν και να
περιορίσουν την έκθεσή τους στον πιστωτικό κίνδυνο.
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 Ανταλλαγές Εμπορευμάτων (Commodity Swaps), τα οποία είναι σειρά
προθεσμιακών συμβολαίων επί ενός εμπορεύματος όπως είναι ο χρυσός, το
πετρέλαιο το σιτάρι και τα οποία έχουν ίδια προσυμφωνημένη τιμή, αλλά
διαφορετική ημερομηνία λήξης.
 Ανταλλαγές Μεταβλητότητας (Volatility Swaps), στις οποίες υπάρχει μια
σειρά χρονικών περιόδων, όπου στη λήξη κάθε περιόδου ο ένας
αντισυμβαλλόμενος πληρώνει μια προσυμφωνημένη μεταβλητότητα, ενώ ο
άλλος

αντισυμβαλλόμενος

πραγματοποιήθηκε

κατά

πληρώνει
την

διάρκεια

την
της

μεταβλητότητα
περιόδου.

η

Και

οποία
οι

δύο

μεταβλητότητες πολλαπλασιάζονται με το ίδιο πλασματικό ποσό, στον
υπολογισμό των πληρωμών.
 Προθεσμιακές Ανταλλαγές (Forward swaps), η συμφωνία δηλαδή μεταξύ δύο
αντισυμβαλλόμενων να ανταλλάξουν περιουσιακά στοιχεία, επιτόκια η
οτιδήποτε άλλο, σε μία μελλοντική ημερομηνία. Οι προθεσμιακές ανταλλαγές
δημιουργούνται με σκοπό να προσφέρουν στον επενδυτή ευελιξία στην
προσπάθεια του να πραγματοποιήσει τους επενδυτικούς του στόχους.

[78]

3.5 Πιστωτικά παράγωγα (Credit Derivatives)

3.5.1 Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk)

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, μια επιχείρηση κατά την διάρκεια της
λειτουργίας της αντιμετωπίζει διάφορες μορφές κινδύνων (ο συναλλαγματικός
κίνδυνος, ο επιτοκιακός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο νομικός κίνδυνος, ο
λειτουργικός κίνδυνος), ένας από αυτούς είναι και ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk),
η πιθανότητα δηλαδή απώλειας ή ζημίας για των πιστωτή (δανειστή), η οποία
απορρέει από το ενδεχόμενο ο οφειλέτης (δανειζόμενος) να μην εκπληρώσει την
υποχρέωσή του να επιστρέψει το ποσό ή και τους τόκους που δανείστηκε.
Πολύ σημαντικό για κάθε πιστωτή είναι η δυνατότητα υπολογισμού του
πιστωτικού κινδύνου, η αναμενόμενη δηλαδή ζημία που μπορεί να προκύψει από μια
χρηματοδότηση. Για να μπορέσει να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί ο πιστωτικός
κίνδυνος, θα πρέπει να καθοριστεί η έννοια της αδυναμίας εκπλήρωσης των
δανειακών υποχρεώσεων. Η έννοια της αδυναμίας εκπλήρωσης των δανειακών
υποχρεώσεων, περιλαμβάνει συνήθως κάποια στάδια ή αλλιώς κάποια πιστωτικά
γεγονότα (credit events), τα οποία ορίζονται στις δανειακές συμβάσεις έτσι ώστε ο
δανειστής και ο δανειζόμενος να γνωρίζουν με ακρίβεια τους όρους και τις
υποχρεώσεις τους. Κάποια από αυτά τα στάδια μπορεί να είναι η μη καταβολή
μέρους των υποχρεώσεων, η επιλεκτική παύση πληρωμών (επιλεκτική χρεωκοπία), η
αναδιάρθρωση χρέους, οριστική παύση πληρωμών προς τους πιστωτές (χρεοκοπία).
Επίσης πιστωτικά γεγονότα μπορεί να οριστούν η καθυστέρηση πληρωμής μιας
δόσης ενός δανείου για κάποιο χρονικό διάστημα, η τροποποίηση των όρων του
δανείου και η καταγγελία της συμβατικής σχέσης.
Το μέγεθος του πιστωτικού κινδύνου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την μέθοδο
και τον τρόπο αντιστάθμισης που θα επιλέξει ο πιστωτής προκειμένου να
αντιμετωπίσει την αναμενόμενη ζημία. Επίσης είναι καθοριστικός παράγοντας στην
διαμόρφωση του ύψους του επιτοκίου δανεισμού και του επιτοκιακού περιθωρίου
(spread).
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Στην αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου στα μεγάλα δάνεια, όπως είναι τα
ομολογιακά δάνεια και τα δάνεια κρατών, τα πιστωτικά γεγονότα καθορίζονται από
εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ή συνηθέστερα τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, οι κυριότεροι των οποίων είναι, ο οίκος Moody’ s, ο οίκος
Standard & Poor’ s και ο οίκος Fitch. Οι οίκοι αυτοί αξιολογούν την πιστοληπτική
ικανότητα και τα χρεόγραφα που εκδίδουν οι δανειζόμενοι και παρέχουν σχετική
πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους προκειμένου αυτοί να λάβουν ασφαλείς
χρηματοδοτικές αποφάσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές πραγματοποιούνται σήμερα σε
μεγάλη έκταση στις διεθνείς αγορές και καθορίζουν το κόστος και την δυνατότητα
δανεισμού μεγάλων επιχειρήσεων, τραπεζών και κρατών.
Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν δεχτεί έντονη κριτική με την αιτιολογία ότι
πρόκειται για μια ολιγοπωλιακή αγορά η αξιοπιστία της οποίας δεν ελέγχεται από
κανέναν. Επίσης δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι οι οίκοι αξιολόγησης, έχουν
μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην εξάπλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, διότι με
τις συνεχόμενες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας διαφόρων κρατών
επηρέασαν πολύ αρνητικά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
3.5.2 Πιστωτικά Γεγονότα (Credit Events)
Προτού αναφερθούμε στην έννοια και στις κατηγορίες των πιστωτικών παραγώγων,
καλό θα ήταν να διευκρινίσουμε τη σημαίνει πιστωτικό γεγονός κατά την Διεθνή
Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives
Association – ISDA). Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους ορισμούς του οργανισμού
έχουμε τα ακόλουθα πιστωτικά γεγονότα:

 Χρεωκοπία (Bankruptcy): Χρεωκοπία θεωρείται ότι υπάρχει μόνο όταν
πραγματοποιηθεί αθέτηση των υποχρεώσεων της οντότητας αναφοράς
(reference entity). Επίσης θεωρείται ότι υπάρχει χρεωκοπία ακόμη και αν η
οντότητα αναφοράς προχωρήσει σε κάποια ενέργεια αθέτησης.
 Αδυναμία πληρωμής: Η οντότητα αναφοράς δηλαδή, αδυνατεί να εξοφλήσει
τις υποχρεώσεις της. Η διαφορά από την προηγούμενη περίπτωση είναι ότι
στην αδυναμία πληρωμής δίνεται έμφαση στην έλλειψη ρευστότητας της
οντότητας αναφοράς.
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 Άρνηση αποδοχής χρεών (Repudiation): Η άρνηση δηλαδή του φορέα
αναφοράς να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, διότι έχει βάσιμα επιχειρήματα
που του επιτρέπουν να αμφισβητήσει την εγκυρότητα του χρέους και να το
καταστήσει απεχθές ή ανύπαρκτο.
 Υποβάθμιση (Downgrade): Η μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας του
φορέα αναφοράς από τους οίκους αξιολόγησης.
 Αναδιάρθρωση

(Restructuring):

Η

αναδιάρθρωση

θεωρείται

το

πιο

αμφισβητήσιμο πιστωτικό γεγονός, διότι στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε
απαραίτητα ζημίες για τους επενδυτές και αν ακόμα υπάρχουν ζημίες αυτές
είναι δύσκολο να προσδιοριστούν.

Μετά την πτώχευση της Αργεντινής το 2002, ο ISDA προχώρησε σε
τροποποιήσεις σχετικά με την άρνηση αποδοχής χρεών και την αναδιάρθρωση, οι
κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν τον ορισμό της αναδιάρθρωσης όταν αυτή
περιλαμβάνει ανταλλαγή ομολόγων με άλλα που έχουν διαφορετικό επιτόκιο και
διαφορετική ημερομηνία λήξης. Οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν τέσσερεις
επιλογές, α) χωρίς αναδιάρθρωση, β) πλήρης αναδιάρθρωση, γ) τροποποιημένη
αναδιάρθρωση και δ) τροποποιημένη αναδιάρθρωση υπό προϋποθέσεις. Τέλος το
πιστωτικό γεγονός από τη στιγμή που θα λάβει χώρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να
γνωστοποιηθεί.

3.5.3 Έννοια και κατηγορίες των Πιστωτικών παραγώγων
Τα πιστωτικά παράγωγα είναι συμφωνίες μεταξύ δύο η περισσότερων μερών, με τις
οποίες μεταβιβάζεται ο πιστωτικός κίνδυνος από το ένα μέρος στο άλλο με
αντάλλαγμα κάποια αμοιβή. Η κυριότερη χρήση των πιστωτικών παραγώγων είναι η
διαχείριση και η αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου, επίσης δεδομένου της
μόχλευσης που εμπεριέχουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως επενδυτικά
προϊόντα υψηλής απόδοσης από κερδοσκόπους. Στην πράξη με τα πιστωτικά
παράγωγα μεταφέρεται ο πιστωτικός κίνδυνος από των πωλητή του πιστωτικού
κινδύνου στον αγοραστή.
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Τα

πιστωτικά

εξωχρηματιστηριακές

παράγωγα

διαμορφώνονται

και

λειτουργούν

σε

αγορές (Over The Counter), συνεπώς οι όροι και το

περιεχόμενό τους καθορίζεται από τους αντισυμβαλλόμενους με βάση τις ανάγκες
τους.
Οι κυριότερες κατηγορίες πιστωτικών παραγώγων είναι οι ακόλουθες:

 Συμφωνίες Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Default Swaps – CDS)
 Οι διασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις (Collateralized Dept Obligations –
CDOs)
 Πιστωτικά δικαιώματα προαίρεσης (Credit Options)
 Ανταλλαγές συνολικής απόδοσης (Total Return Swaps)
 Χρεόγραφα συνδεδεμένα με πιστωτικό γεγονός (Credit Linked Notes)

3.5.3.1 Συμφωνίες Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Default Swaps –
CDS)

Οι

Συμφωνίες

Ανταλλαγής

Πιστωτικού

Κινδύνου

(CDS)

αποτελούν

την

δημοφιλέστερη κατηγορία πιστωτικών παραγώγων, τόσο από άποψη ποσοτική όσο
και από άποψη αριθμού συμβολαίων, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS). Η
Συμφωνία Ανταλλαγής Πιστωτικού κινδύνου (CDS) είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ δύο
αντισυμβαλλομένων, το οποίο προστατεύει και εξασφαλίζει των αντισυμβαλλόμενο
από

τον

κίνδυνο

χρεοκοπίας

μιας

οντότητας

αναφοράς

(οφειλέτης).

Να

διευκρινίσουμε ότι με τον όρο οντότητα αναφοράς (reference entity) εννοούμε τον
οφειλέτη του χρέους οποίος μπορεί να είναι μια επιχείρηση, ένα πιστωτικό ίδρυμα, η
ένα κράτος.
Ο ένας από τους αντισυμβαλλόμενους είναι ο αγοραστής του συμβολαίου ή
αγοραστής προστασίας (protection buyer) και ο άλλος είναι ο πωλητής του
συμβολαίου ή πωλητής προστασίας (protection seller). Ο αγοραστής του συμβολαίου
πραγματοποιεί περιοδικές πληρωμές στον πωλητή, μέχρι την ημερομηνία λήξης του
συμβολαίου ή μέχρι να συμβεί το πιστωτικό γεγονός. Από την άλλη μεριά ο πωλητής
του συμβολαίου εισπράττει τις περιοδικές πληρωμές, αλλά αναλαμβάνει την
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υποχρέωση να αποζημιώσει τον αγοραστή, σε περίπτωση που ο οφειλέτης ή αλλιώς η
οντότητα αναφοράς χρεοκοπήσει ή προκαλέσει κάποιο άλλο πιστωτικό γεγονός. Η
οντότητα αναφοράς (οφειλέτης) δεν απαραίτητο να είναι αντισυμβαλλόμενο μέρος
και τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζει τίποτα για την συναφθείσα συμφωνία.
Το περιοδικό ποσό το οποίο καταβάλει ο αγοραστής στον πωλητή κατά την
διάρκεια του συμβολαίου και το οποίο ονομάζεται ασφάλιστρο, προκύπτει από τις
παρακάτω σχέσεις:
Ασφάλιστρο = Ονομαστική Αξία Συμβολαίου Χ Διαφορά Απόδοσης
Διαφορά Απόδοσης = spread X ημέρες/ημέρες βάσης
Spread = διαφορά επιτοκίων μεταξύ δύο χωρών, της δανειζόμενης χώρας (π.χ.
Ελλάδα) και της χώρας η οποία έχει σταθερή οικονομία και το επιτόκιο της θεωρείται
σημείο αναφοράς (π.χ. Γερμανία). Η διαφορά επιτοκίων εκφράζεται σε μονάδες
βάσης, για παράδειγμα αν η Γερμανία δανείζεται με 3,07% και η Ελλάδα με 7,07% η
διαφορά επιτοκίων spread είναι 4% που μεταφράζεται σε 400 μονάδες βάσεις.
Από τις παραπάνω σχέσεις παρατηρούμαι ότι όσο αυξάνεται η διαφορά
επιτοκίων (spread) τόσο αυξάνεται το ασφάλιστρο η αλλιώς το περιοδικό ποσό το
οποίο καταβάλει ο αγοραστής στον πωλητή.

Επίσης η διαφορά των επιτοκίων

(spread) επηρεάζεται από την φερεγγυότητα του δανειζόμενου, για παράδειγμα αν μια
χώρα θεωρείται αφερέγγυα, τότε λόγο του υψηλού κινδύνου μη αποπληρωμής των
υποχρεώσεών της, οι δανειστές απαιτούν υψηλότερο επιτόκιο με αποτέλεσμα η
διαφορά επιτοκίων (spread) να αυξάνεται.
Οι Συμφωνίες Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (CDS), δίνουν την
δυνατότητα σε κάποιον επενδυτή να εκμεταλλευτεί τις μεταβολές στις τιμές των
spread και να κερδοσκοπήσει. Μπορεί για παράδειγμα οι τιμές των spread να είναι
υποτιμημένες ή υπερτιμημένες σχετικά με την απόδοση των ομολόγων που έχουν
εκδοθεί από ένα κράτος, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον
επενδυτή να εκμεταλλευτεί την διαφορά των τιμών και να κερδοσκοπήσει. Ακόμη
κάποιος επενδυτής μπορεί να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια με την πιστοληπτική
ικανότητα μιας χώρας. Βάση του γεγονότος ότι οι τιμές των spreads μεταβάλλονται
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ανάλογα με την αξιοπιστία της χώρας, μπορεί κάποιος επενδυτής να αγοράσει μια
Συμφωνία Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (CDS) της χώρας αυτής και να
κερδοσκοπήσει από το ενδεχόμενο να συμβεί κάποιο πιστωτικό γεγονός. Αντίθετα
κάποιος επενδυτής ο οποίος θεωρεί ότι η αξιοπιστία και η πιστοληπτική ικανότητα
της χώρας θα παρουσιάσει βελτίωση, επιλέγει να πάρει θέση πωλητή CDS και να
επωφεληθεί από την μη πραγματοποίηση πιστωτικού γεγονότος και την είσπραξη των
ασφαλίστρων από τον αγοραστή.
Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε ένα αντισταθμιστικό κεφάλαιο (hedge fund) το οποίο
εκτιμά ότι τα οικονομικά της χώρας Ε (οντότητα αναφοράς – οφειλέτης) δεν πάνε
καλά και ότι η χώρα αυτή δεν θα μπορέσει να πληρώσει το χρέος στους δανειστές της
και θα κηρύξει πτώχευση. Αγοράζει λοιπόν ένα συμβόλαιο ανταλλαγής πιστωτικού
κινδύνου (CDS) από την τράπεζα Γ αξίας 10.000.000 ευρώ και διάρκειας 3 ετών. Η
τιμή των spreads είναι 300 μονάδες βάσης δηλαδή 3% τον χρόνο, δηλαδή το ετήσιο
ποσό πληρωμής θα είναι 300.000 ευρώ.
Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις και οι χώρα Ε κηρύξει πτώχευση, έστω μετά
από δύο χρόνια, τότε το hedge fund θα εισπράξει την τράπεζα Γ 10.000.000 ευρώ,
ενώ θα έχει πληρώσει σ’ αυτήν 600.000 ευρώ. Το κέρδος για το hedge fund θα είναι
9.400.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί την αντίστοιχη ζημία για την τράπεζα Γ και τους
επενδυτές της.
Αν δεν επαληθευτούν οι προβλέψεις και η χώρα Ε δεν κηρύξει πτώχευση,
τότε το hedge fund θα έχει ζημία και στην λήξη της τριετίας θα έχει πληρώσει στην
τράπεζα Γ το ποσό των 900.000 ευρώ (3έτη Χ 300.000ευρώ), το οποίο αποτελεί την
αμοιβή της τράπεζας Γ για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει να αποζημιώσει το hedge
fund σε περίπτωση χρεοκοπίας της οντότητας αναφοράς.
Ας υποθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια της τριετίας, έστω στα δύο χρόνια, για
κάποιον λόγο η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας Ε επιδεινώνεται και η τιμή των
spreads ανεβαίνει π.χ. από τις 300 μονάδες βάσης στις 1.200 μονάδες βάσης, δηλαδή
12% ετησίως. Τότε θα ήταν συμφέρουσα επιλογή για το hedge fund να πουλήσει ένα
συμβόλαιο ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) στην τράπεζα Γ αξίας 10.000.000
ευρώ και διάρκειας 1 έτους, διότι στην λήξη της τριετίας, δηλαδή μετά από έναν
χρόνο, θα εισπράξει 12%Χ10.000.000=1.200.000 ευρώ, ενώ θα έχει πληρώσει
3Χ3%Χ10.000.000=900.000 ευρώ για ασφάλιστρα από την αγορά του συμβολαίου,
άρα θα έχει κέρδος 300.000 ευρώ.
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Έστω ότι στο δεύτερο έτος της τριετίας, βελτιώνεται η πιστοληπτική
ικανότητα της χώρας Ε και η τιμή των spreads μειώνεται από τις 300 μονάδες βάσης
στις 200 μονάδες βάσης δηλαδή 2% ετησίως. Θα ήταν συμφέρουσα επιλογή και σε
αυτήν τη περίπτωση το hedge fund να πουλήσει ένα συμβόλαιο ανταλλαγής
πιστωτικού κινδύνου (CDS) στην τράπεζα Γ αξίας 10.000.000 ευρώ και διάρκειας 1
έτους, διότι στην λήξη της τριετίας, δηλαδή μετά από έναν χρόνο, θα εισπράξει
2%Χ10.000.000=200.000 ευρώ, ενώ και για τα τρία χρόνια θα έχει πληρώσει
3Χ3%Χ10.000.000=900.000 ευρώ για ασφάλιστρα από την αγορά του συμβολαίου,
άρα θα έχει ζημία 700.000 ευρώ (900.000 – 200.000). Η ζημία αυτή όμως είναι
μικρότερη από την ζημία των 900.000 ευρώ που θα είχε αν δεν προχωρούσε σε αυτή
τη κίνηση.
Τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) αγοράζονται τόσο από
επενδυτές οι οποίοι κατέχουν κάποιο ομόλογο, όσο και από επενδυτές οι οποίοι δεν
κατέχουν το ομόλογο. Όταν ένας επενδυτής κατέχει ένα CDS χωρίς να κατέχει το
ομόλογο τότε έχουμε το λεγόμενο «naked» (γυμνό) CDS. Το τελευταίο διάστημα τα
«naked» CDS έχουν γίνει αντικείμενο έντονων επικρίσεων διότι, αγοράζοντας
κάποιος ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο χωρίς να κατέχει το ομόλογο, είναι σαν να
ασφαλίζεται για να προστατευθεί από μια καταστροφή που δεν αφορά αυτόν και από
την οποία όμως θα έχει κέρδος αν συνέβαινε. Είναι δηλαδή σαν να αγοράζει κάποιος
ασφαλιστήριο συμβόλαιο για να προφυλαχθεί από ενδεχόμενη πυρκαγιά που μπορεί
να συμβεί στο σπίτι του γείτονά του. Σε αυτήν τη περίπτωση θα είχε έναν πολύ
σημαντικό λόγο να βάλει ο ίδιος φωτιά στο σπίτι του γείτονά του, για να εισπράξει
την ασφάλεια. Ενώ από την άλλη, οι πωλητές προστασίας έχουν κάθε λόγο να
συντηρούν σενάρια καταστροφής προκειμένου να ανεβαίνουν οι τιμές των spreads
και να αυξάνονται με αυτόν τον τρόπο τα έσοδά τους από την είσπραξη των
ασφαλίστρων.

3.5.3.2 Εγγυημένες Χρεωστικές Υποχρεώσεις (Collateralized Debt Obligations CDOs)
Οι Εγγυημένες Χρεωστικές Υποχρεώσεις (Collateralized Debt Obligations - CDOs)
έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς στις μέρες μας. Ένα CDO είναι ένας τρόπος
δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων χρέους τα οποία έχουν διαφορετικά
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χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. Τα προϊόντα χρέους του χαρτοφυλακίου
ομαδοποιούνται σε διαφορετικά τμήματα (tranches) των οποίων η πιστοληπτική αξία
είναι ανάλογη με το ύψος του κινδύνου που περιλαμβάνουν, το σύνολο των
τμημάτων (tranches) αυτών αποτελεί το CDO. Τα χρεόγραφα του χαρτοφυλακίου
συνήθως προέρχονται από τιτλοποίηση ενυπόθηκων στοιχείων του ενεργητικού,
όπως για παράδειγμα ένα σύνολο δανείων για αγορά αυτοκινήτων, σπιτιών, δάνεια
κάποιων εταιρειών ή πιστωτικές κάρτες κ.ο.κ., τα δάνεια αυτά λειτουργούν ως
εγγύηση για την δημιουργία του CDO.
Στην διαδικασία δημιουργίας ενός CDO και κυρίως κατά την διάθεση των
χρεογράφων μπορεί να εμπλέκεται και κάποιος εξειδικευμένος φορέας, όπως μια
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV). Η Εταιρεία Ειδικού
Σκοπού αγοράζει τα χρεόγραφα του CDO (δάνεια, ομόλογα κ.α.) καταβάλλοντας την
αξία τους στον πωλητή, ο οποίος συνήθως είναι μια τράπεζα και στη συνέχεια αφού
τα ομαδοποιήσει σε τμήματα (tranches) ανάλογα με την πιστοληπτική τους αξία, τα
τιτλοποιεί και τα πουλάει στην αγορά. Λόγω τις μεγάλης αξίας της κάθε
τιτλοποίησης, οι αγοραστές είναι συνήθως μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές όπως,
πιστωτικά ιδρύματα και hedge funds.
Η δομή τω τμημάτων (tranches) είναι τέτοια ώστε οι όποιες ζημίες που θα
προκύψουν από την μη είσπραξη των απαιτήσεων πληρωμών, να απορροφώνται
βαθμιαία από τα τμήματα με την χαμηλότερη πιστοληπτική αξία προς τα τμήματα με
υψηλότερη πιστοληπτική αξία. Έτσι το 1ο τμήμα με την υψηλότερη πιστοληπτική
αξία προστατεύεται από το 2ο τμήμα με την χαμηλότερη πιστοληπτική αξία, επίσης
το 2ο τμήμα προστατεύεται από το 3ο τμήμα, κ.ο.κ. Όσο μεγαλύτερο κίνδυνο
εμπεριέχει ένα τμήμα τόσο υψηλότερο επιτόκιο αποδίδει.
Οι ροές ακολουθούν την επονομαζόμενη «ροή καταρράκτη», πρώτα
πληρώνονται οι επενδυτές του 1ου τμήματος, έπειτα του 2ου τμήματος κ.ο.κ. Επίσης
αν υπάρξει αθέτηση στη ροή πληρωμών σε κάποια από τα στοιχεία 1 έως n, πρώτα
σταματούν

οι

ροές

πληρωμών

προς

τους

επενδυτές

τμημάτων

υψηλής

επικινδυνότητας (4ο τμήμα) και μετά προς τους επενδυτές τμημάτων χαμηλής
επικινδυνότητας (2ο και 1ο τμήμα). Το 4ο τμήμα λόγο της υψηλής επικινδυνότητας και
επειδή απορροφά τις πρώτες ζημίες, το κρατάει συνήθως ο εκδότης προκειμένου να
κάνει το CDO ποιο δελεαστικό. Στο διάγραμμα 3.5.3.2 καταγράφεται ένα CDO
τεσσάρων τμημάτων.
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Σχεδιάγραμμα 3.5.3.2
Παράδειγμα Δομής CDO
Περιουσιακά στοιχεία

Τιτλοποιημένα

Προς

Χρεόγραφα

Τιτλοποίηση
Περιουσιακό
Στοιχείο 1

1ο Τμήμα

Περιουσιακό
Στοιχείο 2
Περιουσιακό
Στοιχείο 3
.
.
.

Εταιρεία
Ειδικού
Σκοπού
(SPV)

Επενδυτές
2ο Τμήμα

Περιουσιακό
Στοιχείο n-1

3ο Τμήμα

Περιουσιακό
Στοιχείο n

4ο Τμήμα

(Tavakoli, 2008).
Σε περιόδους όπου έχουμε χαμηλά επιτόκια, τα οποία έχουν σαν συνέπεια την
άνοδο της αξίας των ακινήτων, τα CDO παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη, διότι η αξία
των ακινήτων αποτελεί εγγύηση για τα CDO. Αντίθετα σε περιόδους όπου τα
επιτόκια είναι υψηλά, έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα, διότι η αποπληρωμή των
δανείων από τους δανειζόμενους και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν καταταγεί σε μη
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ικανοποιητικά τμήματα πιστωτικού κινδύνου, γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Αυτό
έχει σαν συνέπεια η αξία των ακινήτων να μειώνεται, με αποτέλεσμα τα χρεόγραφα
με τα οποία αντιπροσωπεύονται τα τιτλοποιημένα δάνεια (CDO), να μην έχουν
επαρκή εξασφάλιση.
Τα CDO παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα κα υψηλές αποδόσεις για τους
επενδυτές, γι’ αυτό άλλωστε γνώρισαν και τόσο μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια.
Δεν είναι όμως λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα CDO συνέβαλαν σε μεγάλο
βαθμό στην εξάπλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το μεγαλύτερο μέρος
των CDO σχετίζεται με χρεόγραφα που αφορούν την αγορά κατοικίας, αυτό είναι
λογικό διότι η αγορά κατοικίας εμφανίζει την μεγαλύτερη ζήτηση για
χρηματοδότηση. Όταν όμως στις ΗΠΑ η αγορά ακινήτων άρχισε να παρουσιάζει
προβλήματα λόγο της αδυναμίας των δανειοληπτών να πληρώσουν τις δόσεις των
δανείων, οι επενδυτές άρχισαν να έχουν ζημίες από τα CDO. Αυτό προκάλεσε
μαζικές πωλήσεις, με συνέπεια να καταγράψουν μεγάλες ζημίες οι τράπεζες και να
καταρρεύσουν πολλά hedge funds. Επίσης μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την εξάπλωση
της κρίσης έχουν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, οι οποίες δεν διασφάλισαν την ομαλή
λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με το να ελέγχουν την ρευστότητα
και την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, έτσι ώστε στην περίοδο της κρίσης να
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες ζημίες. Παρακάτω αναφέρουμε ένα
παράδειγμα για το πώς λειτουργεί ένα CDO.
Παράδειγμα: Έστω ο Α αγοράζει ένα διαμέρισμα λαμβάνοντας ένα στεγαστικό
δάνειο, ο Β που είναι επιχειρηματίας δανείζεται και αυτός για να επεκτείνει τις
επιχειρήσεις του διότι τα τοκοχρεολύσια εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα
της επιχείρησης. Το κράτος Γ και το κράτος Δ δανείζονται εκδίδοντας ομόλογα.
Παίρνουμε ένα τμήμα χρέους από τον καθένα, π.χ. 1.000 ευρώ από των Α, 2.000
ευρώ από τον Β, 1.500 ευρώ από το κράτος Γ και 1.500 ευρώ από το κράτος Δ και
δημιουργούμε ένα CDO. Τα βάζουμε όλα μαζί σε ένα συμβόλαιο και όποιος το
αγοράσει αποκτά το δικαίωμα να εισπράττει τα επιμέρους ποσά τον Α, τον Β, τον Γ
και τον Δ. Αν κάποιος από αυτούς χρεοκοπήσει, π.χ. ο Α, τότε το πακέτο αυτό έχασε
1.000 ευρώ από την αξία του (Βαρουφάκης, 2011).
Παρατηρούμε ότι το CDO αποτελείται από διαφορετικούς τύπους χρέους τα
λεγόμενα τμήματα, τα οποία εμπεριέχουν διαφορετικό βαθμό ρίσκου tranches. Όσο
μεγαλύτερο είναι το ρίσκο τόσο μεγαλύτερο και το επιτόκιο. Το πρόβλημα που
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δημιουργείται είναι, πως τιμολογείται ένα CDO, δεδομένου ότι στην πράξη το
περιεχόμενό του είναι πολύ πιο περίπλοκο από το παραπάνω παράδειγμα. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα η αξιολόγηση των CDO να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
και τα προβλήματα που προκύπτουν σε περιόδους κρίσης να είναι πολύ μεγάλα.

3.5.3.3 Χρεόγραφα συνδεδεμένα με πιστωτικό γεγονός (Credit Linked Notes CLN)

Τα Χρεόγραφα συνδεδεμένα με πιστωτικό γεγονός (Credit Linked Notes – CLN)
είναι μια σύνθετη μορφή τίτλων που περιλαμβάνουν κάποιο πιστωτικό παράγωγο.
Είναι ένα είδος χρέους το οποίο γίνεται αντικείμενο συναλλαγής στις ανοικτές αγορές
και οι πληρωμές του πιστωτικού παραγώγου μεταφέρονται στις αποδόσεις που
παίρνουν οι κάτοχοι των CLN. Δημιουργούνται από τράπεζες ή εταιρείες, αλλά
συνήθως εκδότης είναι μια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle –
SPV), η οποία αποτελεί και τον πωλητή προστασίας. Με τα CLN παρέχεται η
δυνατότητα μεταφοράς του πιστωτικού κινδύνου που συγκεντρώνουν τα υποκείμενα
στοιχεία του ενεργητικού (δάνεια ομόλογα κ.ο.κ.), χωρίς να επηρεάζεται η νομική
κατοχή του στοιχείου αυτού (υποκείμενος τίτλος) (Αγγελόπουλος, 2011).

Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε έναν επενδυτή ο οποίος θέλει να αγοράσει προστασία
μεταφέροντας τον πιστωτικό κίνδυνο σε κάποιον άλλο επενδυτή, με την
διαμεσολάβηση μιας Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV), η
οποία αποτελεί τον πωλητή προστασίας. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού πουλάει
προστασία στον επενδυτή μέσω ενός συμβολαίου CDS και λαμβάνει από αυτόν μια
περιοδική αμοιβή, ως αντάλλαγμα για την υποχρέωση που αναλαμβάνει να
αποζημιώσει των επενδυτή (αγοραστή προστασίας) σε περίπτωση που κατά την
διάρκεια του συμβολαίου συμβεί κάποιο πιστωτικό γεγονός. Η Εταιρεία Ειδικού
Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) κατά την έναρξη της συναλλαγής εκδίδει
χρεόγραφα τα οποία πουλάει στους επενδυτές. Τα χρεόγραφα αυτά είναι τα (Credit
Linked Notes - CLN). Στη συμφωνία έκδοσης και πώλησης χρεογράφων
καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους ο πιστωτικός κίνδυνος μεταφέρεται στους
επενδυτές, με την ενσωμάτωση των CDS στα χρεόγραφα που εκδίδει. Με τα έσοδα
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που λαμβάνει από την πώληση των χρεογράφων, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Special
Purpose Vehicle – SPV) αγοράζει άλλα χρεόγραφα με χαμηλότερο πιστωτικό
κίνδυνο, αντισταθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο του δανείου του
επενδυτή. Στο διάγραμμα 3.5.3.3 απεικονίζεται ένα CLN με την διαμεσολάβηση μιας
η Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV).

Σχήμα 3.5.3.3: CLN με την διαμεσολάβηση μιας Εταιρείας Ειδικού Σκοπού

Χρεόγραφα
με χαμηλό
πιστωτικό
κίνδυνο

Πληρωμή

Αγορά

Εταιρεία
Ειδικού
Σκοπού
(SPV)

Καταβολή ποσού σε περίπτωση

CLN

Επενδυτής

Αγορά
Πληρωμή Ασφαλίστρου

που πραγματοποιηθεί πιστωτικό
γεγονός
Αγοραστής
Προστασίας

Δάνειο
Άνοιγμα

3.5.3.4 Ανταλλαγές συνολικής απόδοσης (Total Return Swaps)
Οι Ανταλλαγές συνολικής απόδοσης (Total Return Swaps) είναι συμφωνίες μεταξύ
δύο αντισυμβαλλόμενων, για ανταλλαγή της συνολικής απόδοσης ενός τίτλου ή ενός
χαρτοφυλακίου, μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο πιστωτικό κίνδυνο από το ένα
μέρος στο άλλο. Η συνολική απόδοση ενός τίτλου διαμορφώνετε από το ύψος του
πιστωτικού κινδύνου, την απόδοση ενός επιτοκίου (Libor ή Euribor), πλέον ενός
περιθωρίου, υπολογιζόμενη επί ενός πλασματικού ποσού το οποίο έχει την ίδια
ονομαστική αξία με τον τίτλο.
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Σε αντίθεση με τα CDS και τα άλλα πιστωτικά παράγωγα όπου οι ανταλλαγές
συνδέονται κυρίως με την εμφάνιση πιστωτικού γεγονότος, οι Ανταλλαγές Συνολικής
Απόδοσης (Total Return Swaps) συνδέονται τόσο με την εμφάνιση πιστωτικού
γεγονότος όσο και με τις μεταβολές στην τρέχουσα αξία του υποκείμενου τίτλου,
επίσης ο κίνδυνος επιτοκίου μεταφέρεται. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται
κυρίως από μεγάλους επενδυτές όπως τράπεζες, hedge funds και άλλους
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς προκειμένου να περιορίσουν την έκθεσή τους
στον πιστωτικό κίνδυνο, μεταφέροντας τον από το ένα μέρος στο άλλο.
Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε μια συμφωνία Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης
(Total Return Swaps) διάρκειας 5 ετών, με ένα πλασματικό κεφάλαιο 100.000.000
δολάρια συγκεκριμένου τοκομεριδίου, το οποίο ανταλλάσσεται με ένα ομόλογο
επιτοκίου LIBOR + 25 basis point. Κατά την ημερομηνία καταβολής των πληρωμών
ο πληρωτής καταβάλει το τοκομερίδιο του ομολόγου με ονομαστική αξία
100.000.000 δολάρια. Ο λήπτης καταβάλει τόκο με επιτόκιο LIBOR + 25 basis point
επί του πλασματικού ποσού των 100.000.000 δολαρίων. Κατά την λήξη του
συμβολαίου ανταλλαγής καταβάλλεται το ποσό που εκφράζει την μεταβολή της
ονομαστικής αξίας του ομολόγου. Αν στο τέλος της πενταετίας η αξία του ομολόγου
αυξηθεί κατά 10%, ο πληρωτής θα πρέπει να πληρώσει 10.000.000 δολάρια (10% Χ
100.000.000=10.000.000). Ομοίως αν στο τέλος της πενταετίας η αξία του ομολόγου
μειωθεί κατά 15%, ο λήπτης θα πρέπει να πληρώσει 15.000.000 δολάρια (15% Χ
100.000.000=15.000.000). Αν υπάρξει αθέτηση της πληρωμής του ομολόγου, δηλαδή
πιστωτικό γεγονός, τότε παύει να υφίσταται η συμφωνία ανταλλαγής και ο λήπτης
καταβάλει 100.000.000 δολάρια (ονομαστική αξία ομολόγου) μείον την αγοραία αξία
του ομολόγου (Hull, 2008). Στο σχεδιάγραμμα 3.5.3.4 απεικονίζεται μια Ανταλλαγής
Συνολικής Απόδοσης (Total Return Swaps).
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Σχεδιάγραμμα 3.5.3.4 Ανταλλαγή Συνολικής Απόδοσης

Πληρωτής
Συνολικής
Απόδοσης

Συνολική Απόδοση

Λήπτης
Συνολικής
Απόδοσης

LIBOR + 25 μονάδες βάσης
Αποπληρωμή
Ομόλογο
(υποκείμενος
τίτλος)

3.5.3.5 Πιστωτικά δικαιώματα προαίρεσης (Credit Options)

Τα Πιστωτικά δικαιώματα προαίρεσης (Credit Options) έχουν πολλά κοινά
χαρακτηριστικά με τα δικαιώματα προαίρεσης τα οποία αναλύσαμε σε προηγούμενο
κεφάλαιο. Αγοραστής ενός δικαιώματος αγοράς ή πωλητής ενός δικαιώματος
πώλησης ενδέχεται να είναι κάποιος ο οποίος έχει αξιολογήσει την πιστοληπτική
ικανότητα ενός δανειολήπτη και την οποία έκρινε ως χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.
Ενώ Αγοραστής ενός δικαιώματος πώλησης ή πωλητής ενός δικαιώματος αγοράς
ενδέχεται να είναι ο ίδιος ο δανειολήπτης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να πουλήσει, να
μεταβιβάσει δηλαδή τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμής του δανείου στον πωλητή του
δικαιώματος πώλησης (π.χ. μια τράπεζα). Η τιμή του δικαιώματος αποτελεί το
ασφάλιστρο του πιστωτικού κινδύνου. Ακόμη η τράπεζα που χορηγεί το δάνειο
μπορεί να είναι ο αγοραστής ενός δικαιώματος πώλησης και πωλητής κάποιος
χρηματοοικονομικός οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει και τον πιστωτικό κίνδυνο.
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3.6 Προθεσμιακά Συμβόλαια (forward Contracts)
Προθεσμιακά

Συμβόλαια

(forward

contracts),

είναι

συμφωνίες

που

πραγματοποιούνται μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων, ενός αγοραστή και ενός πωλητή
για την αγοραπωλησία μιας αξίας, ενός εμπορεύματος, ή ενός τίτλου, η οποία θα
πραγματοποιηθεί

σε

κάποια

συγκεκριμένη

στιγμή

στο

μέλλον

και

σε

προσυμφωνημένη τιμή. Οι όροι των προθεσμιακών Συμβολαίων δεν είναι
τυποποιημένοι και διαμορφώνονται εκτός οργανωμένων αγορών (Over The Counter)
με το περιεχόμενό τους να διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του κάθε
αντισυμβαλλόμενου .
Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο αθέτησης των
όρων του συμβολαίου, διότι δεν παρέχεται η προστασία και η εξασφάλιση που
παρέχεται στις οργανωμένες αγορές, με αποτέλεσμα η εκπλήρωση των όρων του
συμβολαίου να εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την φερεγγυότητα του κάθε
αντισυμβαλλόμενου.
Όπως στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης έτσι και στα Προθεσμιακά
Συμβόλαια, ο ένας αντισυμβαλλόμενος ο οποίος είναι ο αγοραστής (θετική θέση –
long position), αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει ένα υποκείμενο προϊόν σε
μια προκαθορισμένη τιμή και σε μία συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία από τον
άλλο αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος είναι ο πωλητής (αρνητική θέση – short position)
του υποκείμενου τίτλου και αναλαμβάνει την υποχρέωση, να πουλήσει το υποκείμενο
προϊόν στην προκαθορισμένη τιμή και σε ορισμένη μελλοντική ημερομηνία.
Το υποκείμενο προϊόν ενός Προθεσμιακού συμβολαίου μπορεί να είναι
κάποιο φυσικό προϊόν όπως ο καφές, η ζάχαρη, τα σιτηρά, το πετρέλαιο, κ.α. ή
κάποιο χρηματοοικονομικό προϊόν όπως μια μετοχή, ένα επιτόκιο, το συνάλλαγμα
κ.α. Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια που έχουν για υποκείμενο τίτλο φυσικά προϊόντα τα
συναντάμε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια που
έχουν για υποκείμενο τίτλο χρηματοοικονομικά προϊόντα τα συναντάμε στους
νεότερους χρόνους.
Τα συμβόλαια αυτά αν και αποτελούν μια απλή μορφή παραγώγων προϊόντων
η σπουδαιότητά τους είναι μεγάλη, διότι συνιστούν βασική προϋπόθεση για τη
δημιουργία περισσότερο σύνθετων παραγώγων προϊόντων, όπως είναι οι ανταλλαγές
(swaps) και τα Συμβόλαια μελλοντικής Εκπλήρωσης. Επίσης παρέχουν πληροφορίες
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προκειμένου να προσδιοριστούν οι τρέχουσες και οι προθεσμιακές τιμές
(Αγγελόπουλος, 2011).
Παράδειγμα: Έστω μια εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, η οποία
προβλέπει ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση καυσίμων από
τους πελάτες της και ανησυχεί για τυχών αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου,
λόγω της υψηλής μεταβλητότητας των τιμών διεθνώς. Έτσι προκειμένου να αγοράσει
μετά από τέσσερεις μήνες 1.000 βαρέλια αργού πετρελαίου στην τιμή των 100
δολαρίων το βαρέλι, αποφασίζει να συνάψει ένα προθεσμιακό συμβόλαιο με κάποια
άλλη πετρελαϊκή εταιρεία η οποία συμφωνεί να πουλήσει μετά από τέσσερεις μήνες
1.000 βαρέλια αργού πετρελαίου στην τιμή των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η πρώτη
εταιρεία (ο αγοραστής) θα έχει τη θέση long στο συμβόλαιο ενώ η δεύτερη εταιρεία
(ο πωλητής) θα έχει τη θέση short στο συμβόλαιο.
Αν μετά από τέσσερεις μήνες η τιμή του βαρελιού είναι στα 110 δολάρια, ο
αγοραστής θα έχει κέρδος [(110 – 100)*1.000] = 10.000 δολάρια, διότι αυτός
συμφώνησε να αγοράσει το βαρέλι χαμηλότερη τιμή στα 100 δολάρια. Αντίθετα ο
πωλητής θα έχει ζημία 10.000 δολάρια διότι είναι υποχρεωμένος να πουλήσει 100
δολάρια το βαρέλι ενώ η τιμή του στην τρέχουσα αγορά θα είναι 110 δολάρια το
βαρέλι.
Αν όμως μετά από τέσσερεις μήνες η τιμή του βαρελιού είναι στα 90 δολάρια,
ο αγοραστής θα έχει ζημία [(100 – 90)*1.000] = 10.000 δολάρια το βαρέλι, διότι
αυτός συμφώνησε να το αγοράσει σε υψηλότερη τιμή στα 100 δολάρια. Αντίθετα ο
πωλητής θα έχει κέρδος 10.000 δολάρια διότι θα πουλήσει 100 δολάρια το βαρέλι
ενώ η τιμή του στην τρέχουσα αγορά θα είναι 90 δολάρια το βαρέλι.
Όπως παρατηρούμε το κέρδος που προκύπτει για τον έναν αντισυμβαλλόμενο
είναι η ζημία για τον άλλον, γι’ αυτό τα Προθεσμιακά Συμβόλαια θεωρούνται zero –
sum game.
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Κέρδος
Τιμή Συμβολαίου

Τρέχουσα Τιμή Συμβολαίου
στον χρόνο λήξης του

0

Ζημία
Σχεδιάγραμμα 3.6.a Αγοραστής Συμβολαίου (long Position)

Κέρδος

Τιμή Συμβολαίου

Τρέχουσα Τιμή Συμβολαίου
στον χρόνο λήξης του

0

Ζημία
Σχεδιάγραμμα 3.6.b Αγοραστής Συμβολαίου (Short Position)
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3.6.1 Σύγκριση Προθεσμιακών Συμβολαίων με Συμβόλαια Μελλοντικής
Εκπλήρωσης
 Στα Προθεσμιακά Συμβόλαια οι όροι διαμορφώνονται εκτός οργανωμένων
αγορών (Over The Counter), σε αντίθεση με τα Συμβόλαια Μελλοντικής
Εκπλήρωσης τα οποία δημιουργούνται και τίθενται σε διαπραγμάτευση σε
οργανωμένες αγορές.
 Οι όροι των Προθεσμιακών Συμβολαίων διαμορφώνονται ανάλογα με τις
απαιτήσεις του κάθε αντισυμβαλλόμενου, ενώ στα Συμβόλαια Μελλοντικής
Εκπλήρωσης είναι τυποποιημένοι.
 Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο αθέτησης, κάτι
το οποίο δεν ισχύει με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, όπου
λειτουργούν Γραφεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών τα οποία εγγυούνται την
ασφάλεια των συναλλαγών και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αθέτησης. Το
καλό τέλος των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης, διασφαλίζεται με την
κατάθεση των ελαχίστων περιθωρίων ασφάλισης (margins) καθώς και με την
καθημερινή εκκαθάριση (marking to market).
 Στα Συμβόλαια Μελλοντικής

Εκπλήρωσης

λόγω της

ύπαρξης

της

δευτερογενούς αγοράς, οι κάτοχοί τους μπορούν οποιαδήποτε στιγμή το
θελήσουν, πριν την λήξη του συμβολαίου να κλείσουν την θέση τους, σε
αντίθεση με τα Προθεσμιακά Συμβόλαια όπου οι αντισυμβαλλόμενοι θα
πρέπει να αγοράσουν η να παραδώσουν το υποκείμενο προϊόν στην
συγκεκριμένη ημερομηνία και στη συγκεκριμένη τιμή.
 Στα Προθεσμιακά Συμβόλαια έχουμε πάντοτε φυσική παράδοση του
υποκείμενου προϊόντος (physical delivery), ενώ στα Συμβόλαια Μελλοντικής
Εκπλήρωσης μπορεί να έχουμε εκκαθάριση της μετρητοίς (cash settled) η
φυσική

παράδοση

του

υποκείμενου

(Αγγελόπουλος, 2011).
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προϊόντος

(physical

delivery)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
4.1 Διαχείριση κινδύνου
4.1.1 Η έννοια του κινδύνου
Κίνδυνος είναι μια κατάσταση όπου κάποιος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με
βεβαιότητα το αποτέλεσμα μιας ενέργειας, είναι όμως σε θέση να περιγράψει τα
ενδεχόμενα αποτελέσματα και την πιθανότητα αυτά να πραγματοποιηθούν. Για
παράδειγμα όταν ρίχνουμε ένα κέρμα δεν γνωρίζουμε από την αρχή αν αυτό θα
καταλήξει κορώνα ή γράμμα. Ξέρουμε όμως ότι τα ενδεχόμενα αποτελέσματα είναι
δύο (κορώνα ή γράμμα) και η πιθανότητα αυτά να συμβούν είναι ίση με 50%. Η
έννοια του κινδύνου συχνά συγχέεται με την έννοια της αβεβαιότητας. Αβεβαιότητα
είναι μια κατάσταση όπου κάποιος ναι μεν δεν είναι σε θέσει να γνωρίζει με
βεβαιότητα το αποτέλεσμα μιας ενέργειας, όμως δεν είναι σε θέση να περιγράψει
ούτε τα ενδεχόμενα αποτελέσματα ούτε και την πιθανότητα αυτά να συμβούν.
Δηλαδή αβεβαιότητα είναι μια προχωρημένη κατάσταση κινδύνου τον οποίο
αδυνατούμε να περιγράψουμε (Μυλωνάς, 2005).
Ο κίνδυνος δεν αποτελεί απαραίτητα μια αρνητική έννοια, διότι παρέχει την
δυνατότητα σε κάποιον να αποκομίσει όφελος, αρκεί να ξέρει να τον διαχειρίζεται
αποτελεσματικά. Επίσης δεν είναι δυνατό να υπάρξει πλήρης εξάλειψη του κινδύνου,
είναι όμως δυνατό να υπάρξει κατανόηση και αποτελεσματική διαχείρισή του. Η
διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να αποτελεί μια συνεχή και αναπτυσσόμενη
διαδικασία, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλους τους κινδύνους οι οποίοι περιβάλλουν
τις παλαιότερες, τις τρέχουσες και τις μελλοντικές δραστηριότητες της οικονομικής
οντότητας.

4.1.2 Κατηγορίες κινδύνου
Κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους, οι οποίοι
επηρεάζονται από τη φύση της κάθε επένδυσης. Ένας επενδυτής ο οποίος επιθυμεί να
επενδύσει σε ένα προϊόν, πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλο γι’ αυτόν,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα προσωπικά και οικονομικά του δεδομένα, καθώς και το
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μέγεθος του κινδύνου είναι πρόθυμος να αναλάβει. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι
οι ακόλουθοι:
Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk): Η πιθανότητα δηλαδή να χαθεί ένα μέρος ή το
σύνολο των απαιτήσεών μας, λόγω αδυναμίας η άρνησης των δανειοληπτών να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις. Ο
κίνδυνος της μη πληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων είναι ιδιαίτερα
συνηθισμένος στις μέρες μας, κυρίως στον τραπεζικό τομέα όπου η διαγραφή των μη
εξυπηρετούμενων δανείων είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο πιστωτικός κίνδυνος
μπορεί να μεταβιβαστεί από το ένα μέρος στο άλλο, μέσο των πιστωτικών
παραγώγων.
Κίνδυνος αγοράς (Market Risk): Ο κίνδυνος δηλαδή να μεταβληθεί η αξία μιας
επένδυσης από μεταβολές στους γενικούς παράγοντες της αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς
είναι ένας από τους ποιο συνηθισμένους επενδυτικούς κινδύνους και μπορεί να
προκληθεί από απότομες μεταβολές στην προσφορά και στην ζήτηση ενός προϊόντος,
οι οποίες με την σειρά τους μεταβάλουν την τιμή του προϊόντος αυτού. Οι επενδυτές
σε χρηματοοικονομικά μέσα διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν μέρος η το σύνολο
των κεφαλαίων τους από μια αρνητική μεταβολή των τιμών.
Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk): Ο κίνδυνος ρευστότητας έχει να κάνει με την
δυνατότητα ρευστοποίησης μιας επένδυσης, κατά πόσο δηλαδή μπορεί ένα
περιουσιακό στοιχείο ή ένας χρηματοοικονομικός τίτλος να πωληθεί και να
μετατραπεί σε μετρητά, χωρίς να αναγκάζεται ο πωλητής να εισπράττει ποσά αρκετά
μικρότερα από το ύψος της αρχικής επένδυσης. Η έλλειψη ρευστότητας μιας
οικονομικής οντότητας μπορεί να έχει σαν συνέπεια την αθέτηση κάποιων
συμφωνιών πληρωμής. Η αθέτηση των συμφωνιών πληρωμής μπορεί να έχει πολύ
δυσάρεστες συνέπειες για την ίδια την οικονομική οντότητα, διότι οι όροι αθέτησης
είναι συνήθως πολύ αυστηροί. Άρα δεν αρκεί μια επένδυση να είναι μόνο κερδοφόρα,
θα πρέπει επίσης να είναι και εύκολα ρευστοποιήσιμη.
Συναλλαγματικός Κίνδυνος (Exchange Rate Risk): Μια επένδυση η οποία
πραγματοποιείται σε μια ξένη χώρα συνοδεύεται από τον κίνδυνο να χαθούν
κεφάλαια από μια υποτίμηση του νομίσματος ή μια μείωση της συναλλαγματικής
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ισοτιμίας. Ιδιαίτερα, σε περιόδους οικονομικών κρίσεων παρατηρούνται μεγάλες
αυξομειώσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες προκαλούν σημαντικά
οικονομικά προβλήματα κυρίως στις εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Κίνδυνος Επιτοκίου (Interest Rate Risk): Ο κίνδυνος επιτοκίου αναφέρεται στην
μελλοντική μείωση της αξίας μιας επένδυσης, λόγω μιας πιθανής αύξησης της τιμής
του επιτοκίου. Όταν έχουμε άνοδο των επιτοκίων σε μια οικονομία αυξάνεται
ταυτόχρονα και το εναλλακτικό κόστος της επένδυσης, με αποτέλεσμα οι επενδύσεις
να γίνονται όλο και λιγότερο επιθυμητές. Ο κίνδυνος επιτοκίων έγινε ιδιαίτερα
αισθητός μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση και την έξαρση των πληθωριστικών
τάσεων, όπου τα επιτόκια γνώρισαν δραματικές διακυμάνσεις.
Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational Risk): Ο λειτουργικός κίνδυνος προκύπτει από
την πιθανότητα να προκύψουν απώλειες κερδών ή κεφαλαίων, λόγω ανεπάρκειας
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ανθρωπίνων σφαλμάτων, αποτυχιών της
διοίκησης, εξωτερικών παραγόντων κ.ο.κ. Είναι δηλαδή η πιθανότητα να μειωθεί η
αξία μιας επιχείρησης λόγω προβλημάτων στην λειτουργία της, είτε σε τεχνικό
επίπεδο είτε σε επίπεδο οργανωτικής δομής και παρακολούθησης των κινδύνων.
Νομικός Κίνδυνος (Legal Risk): Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει από τις μεταβολές στο
νομικό πλαίσιο που διέπει τις αγορές, καθώς και την φορολόγηση των επενδύσεων
που διενεργούνται στην εν λόγω αγορά. Επίσης έχουμε αδυναμία εκτέλεσης
συμβάσεων λόγω νομικών προβλημάτων. Πολλές φορές οι ασαφείς, αόριστες και
γενικές νομοθετικές διατάξεις καθιστούν ανίσχυρες τις συμβάσεις ή άλλες
συμφωνίες, γεγονός που επιφέρει ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στους
αντισυμβαλλόμενους.
Συστημικός Κίνδυνος (Systemic Risk): Είναι ο κίνδυνος αστάθειας σε ολόκληρο το
χρηματοπιστωτικό σύστημα και μπορεί να προέλθει ύστερα από ένα γεγονός που
επηρεάζει την σταθερότητα μιας ομάδας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που
εξαρτώνται μεταξύ τους μέσω της επενδυτικής τους δραστηριότητας. Για παράδειγμα
η αποτυχία ενός hedge fund μπορεί να επιφέρει την κατάρρευση ενός μεγάλου
χρηματοπιστωτικού οργανισμού ο οποίος είναι άμεσα εκτεθειμένος στο hedge fund.
Η κατάρρευση του μεγάλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού μπορεί να προκαλέσει
την κατάρρευση άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και να δημιουργηθεί έτσι
μια κατάσταση αλυσιδωτών αντιδράσεων (ντόμινο).
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Κίνδυνος πληθωρισμού (Inflation Risk): Αφορά τον κίνδυνο να υπάρξουν απώλειες
στην πραγματική αξία του κεφαλαίου εξαιτίας μιας μεγαλύτερης από την
αναμενόμενη αύξησης του πληθωρισμού.
Πολιτικός Κίνδυνος (Political Risk ή Country Risk): Οι εξελίξεις σε πολιτικό
στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο διεθνώς, επηρεάζουν την πορεία των
κεφαλαιαγορών και των χρηματαγορών. Για παράδειγμα γεγονότα όπως, πόλεμοι,
κατάληψη εξουσίας από δικτατορικά καθεστώτα, κυβερνητικές επιλογές σε
νευραλγικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, μπορούν να επηρεάσουν
σε καθοριστικό βαθμό την απόδοση μιας επένδυσης.
4.1.3 Διαχείριση κινδύνου (Risk Management)
Η αβεβαιότητα και οι επενδυτικοί κίνδυνοι που αναφέραμε πριν, δημιούργησαν
στους επενδυτές την ανάγκη προστασίας των χαρτοφυλακίων τους από τον κίνδυνο
απώλειας των κεφαλαίων τους. Κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής διαχείρισης κάθε
οικονομικού οργανισμού αποτελεί η διαχείριση κινδύνου, η διαδικασία δηλαδή όπου
ένας οργανισμός προσεγγίζει μεθοδικά τους κινδύνους που έχουν σχέση με τις
δραστηριότητες του, προκειμένου να αποφύγει τις πιθανές απώλειες κεφαλαίου. Η
αναγνώριση και ο χειρισμός αυτών των κινδύνων αποτελούν βασικά στοιχεία
αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνου. Με την διαχείριση κινδύνου δεν αποτρέπετε
πλήρως η πιθανότητα εμφάνισης απωλειών, παρέχεται όμως η δυνατότητα
περιορισμού

των

επιπτώσεων

διαφόρων

γεγονότων,

διαμέσου

διαδικασιών

πρόβλεψής τους.
Η διαχείριση κινδύνου περιλαμβάνει τρία στάδια:
α) Την αναγνώριση κινδύνων, δηλαδή των εντοπισμό στοιχείων και ενδείξεων ότι
κάτι μπορεί να πάει στραβά και στην συνέχεια αναλύονται οι επιπτώσεις.
β) Τον ποσοτικό προσδιορισμό, όπου θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα πόσο
επικίνδυνη είναι μια δραστηριότητα και στη συνέχεια να εκτιμηθεί το επίπεδο του
κινδύνου, η πιθανότητα δηλαδή να συμβεί το ενδεχόμενο. Υπάρχουν διάφορες
τεχνικές για τον ποσοτικό προσδιορισμό όπως, η μέθοδος Monte Carlo, η ανάλυση
ευαισθησίας, η προσδοκώμενη αξία, κ.α.
γ) Τον έλεγχο ή τον μετριασμό των επιπτώσεων, όπου αφού αναγνωριστούν και
εκτιμηθούν οι κίνδυνοι, αρχίζει η διαδικασία εφαρμογής διαφόρων μέτρων
προκειμένου είτε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος, είτε να μετριαστούν οι επιπτώσεις από
αυτόν.
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Σκοπός της διαχείρισης κινδύνου είναι ο περιορισμός των κινδύνων που
αντιμετωπίζει η οικονομική οντότητα, σε επιθυμητά επίπεδα. Στην σύγχρονη
μεταβαλλόμενη ανταγωνιστική αγορά, επιβάλλεται για την οικονομική οντότητα, η
ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση, προσαρμογή και ανάπτυξη ενός ευέλικτου
πλαισίου διαχείρισης κινδύνου. Οι βασικές αρχές για την εφαρμογή ενός
αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης κινδύνων είναι:
 Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποτελεί μέρος της συνολικής επιχειρηματικής
και χρηματοοικονομικής στρατηγικής της οικονομικής οντότητας.
 Έχουν προσδιοριστεί και αναπτυχθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
αξιολόγηση

των

κινδύνων

που

προέρχονται

από

επιχειρηματικές

δραστηριότητες.
 Αναπτύσσονται διαδικασίες με τις οποίες εξασφαλίζεται με συνέπεια ο
έλεγχος και η συγκέντρωση δεδομένων, καθώς επίσης και ο περιορισμός της
μη απαραίτητης έκθεσης στον κίνδυνο.
 Οι βάσεις δεδομένων και τα συστήματα μετρήσεων είναι προσαρμοσμένα
στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.
 Εφαρμογή προγράμματος αξιολόγησης της απόδοσης σε ατομικό και
επιχειρηματικό επίπεδο (Oldfield & Santomero, 1997).
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση θα πρέπει να
εφαρμόσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων, μερικοί από αυτούς είναι:
α) Η μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, διότι μια επιχείρηση
σήμερα εκτίθεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες,
τα επιτόκια και τις τιμές των αγαθών, με συνέπεια ο κίνδυνος να επηρεάζει την αξία
της ίδιας της επιχείρησης. Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου συντελεί στην
αύξηση της αξίας της επιχείρησης.
β) Με

την διαχείριση κινδύνου

και

μέσω

του

περιορισμού της

μεταβλητότητας της αξίας της επιχείρησης, μειώνεται η πιθανότητα η επιχείρηση να
αντιμετωπίσει οικονομικές δυσχέρειες και χρηματοδοτικές δυσκολίες. Με την
αντιστάθμιση δύνεται η δυνατότητα να περιοριστεί το οποιοδήποτε μελλοντικό
κόστος το οποίο μπορεί να προέλθει από υποεπένδυση και οικονομική δυσχέρεια της
επιχείρησης.
γ) Η δυνατότητα δανεισμού μιας επιχείρησης μπορεί να αυξηθεί με την με την
διαδικασία διαχείρισης κινδύνου. Δηλαδή όσο περισσότερη διαχείριση κινδύνου
[101]

κάνει μια επιχείρηση τόσο περισσότερο προστατεύεται η αξία της από τις
διακυμάνσεις των τιμών και κατ’ επέκταση τόσο περισσότερο δανεισμό μπορεί να
υποστηρίξει.
δ) Με την διαχείριση κινδύνου μπορεί να επιτευχθεί μείωση του κόστους
δανεισμού μιας επιχείρησης. Διότι όταν η αξία της επιχείρησης παραμένει σταθερή
ακόμα και σε περιόδους με έντονες διακυμάνσεις των τιμών, τότε η επιχείρηση αυτή
μπορεί να επιτύχει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού, από μια επιχείρηση η οποία δεν
κάνει διαχείριση κινδύνου και είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές των τιμών.
ε) Η αναμενόμενη φορολογική επιβάρυνση μπορεί να μειωθεί με την
διαδικασία διαχείρισης κινδύνου. Όταν έχουμε ένα προοδευτικό φορολογικό
σύστημα, η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης είναι μια κυρτή συνάρτηση ως
προς το φορολογητέο της εισόδημα. Μια επιχείρηση αντιμετωπίζοντας έναν
αυξανόμενο οριακό φορολογικό συντελεστή, μπορεί να μειώσει την αναμενόμενη
φορολογική της υποχρέωση, μειώνοντας την μεταβλητότητα του εισοδήματός της
(Donohoe, 2011).
Τέλος πολύ σημαντικό εργαλείο προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική
διαχείριση κινδύνου σε μια επένδυση, αποτελεί η χρήση παραγώγων προϊόντων. Τα
παράγωγα προϊόντα μπορούν να προστατεύσουν την αξία μιας επένδυσης σε μια
πτωτική αγορά, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το
βασικότερο πλεονέκτημα των παραγώγων προϊόντων είναι ότι επιτρέπουν την
αποτελεσματική διαχείριση διαφόρων μορφών κινδύνου, αυτός είναι άλλωστε και ο
λόγος της ραγδαίας αύξησης των συναλλαγών σε παράγωγα. Δεν είναι λίγοι αυτοί
που θεωρούν τα παράγωγα αποτελούν εργαλείο σταθεροποίησης της παγκόσμιας
οικονομίας και ότι μπορούν να παίξουν ρόλο ανάλογο με αυτόν που έπαιξε ο χρυσός
τον δέκατο ένατο αιώνα (Bryan and Rafferty, 2006).
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4.2 Αντιστάθμιση και κερδοσκοπία
Η αντιστάθμιση κινδύνου αποτελεί των βασικότερο λόγο της δημιουργίας και της
ραγδαίας ανάπτυξης των παραγώγων προϊόντων. Στην σύγχρονη μεταβαλλόμενη
ανταγωνιστική αγορά οι επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες σε μεγαλύτερο κίνδυνο
αναφορικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και τις τιμές των αγαθών,
με αποτέλεσμα η αντιστάθμιση κινδύνου να έχει γίνει απαραίτητη για κάθε
επιχείρηση και για κάθε επενδυτή. Εκτός από την αντιστάθμιση τα παράγωγα
προϊόντα έχουν και άλλες χρήσεις όπως, κερδοσκοπία, μεταφορά κινδύνου και
επένδυση.
Η προσπάθεια εξουδετέρωσης των κινδύνων από τις αυξομειώσεις των τιμών
των αγαθών ή αξιόγραφων στις αγορές μετρητοίς, καλείται αντιστάθμιση. Συνεπώς
για να υπάρχει αντιστάθμιση από την ανάληψη θέσεων στα παράγωγα προϊόντα, θα
πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονα αντίθετη ανειλημμένη θέση στην αγορά μετρητοίς.
Η στρατηγική που ακολουθεί ένας επενδυτής ο οποίος ανοίγει μια θέση
αγοράς ή πώλησης προσδοκώντας κάποιο όφελος από την μελλοντική πορεία των
τιμών ενός τίτλου η αγαθού, καλείται κερδοσκοπία. Ένας κερδοσκόπος παίρνει
μέρος στην αγορά παραγώγων όχι για να προστατεύσει την θέση που έχει ανοίξει
στην αγορά μετρητοίς, αλλά ανοίγει θέσεις με σκοπό να αποκομίσει κέρδος από μια
ενδεχόμενη μεταβολή των τιμών. Η χρήση παραγώγων προϊόντων για κερδοσκοπία
απευθύνεται σε επενδυτές που είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν αυξημένο κίνδυνο
προκειμένου να επιτύχουν αυξημένες αποδόσεις. Η ύπαρξη κερδοσκόπων
συμπληρώνει τους υπάρχοντες φυσικούς αντισταθμιστές στην αγορά παραγώγων,
εφόσον η θέση των αντισταθμιστών είναι δεδομένη, είναι πολύ σημαντικό να
υπάρχουν πρόθυμοι διαπραγματευτές για να πάρουν τις αντίθετες θέσεις και να
αναλάβουν τον κίνδυνο (Μυλωνάς, 2005).
Η αντιστάθμιση κινδύνου με την χρήση παραγώγων προϊόντων αποτελεί
σήμερα μια ιδιαίτερα συνηθισμένη διαδικασία από όλους όσους συμμετέχουν στις
αγορές. Οι θέσεις που ανοίγονται συνήθως στα παράγωγα είναι δύο, α) η θέση
αγοράς ή αλλιώς θετική θέση (long position) την οποία ανοίγει κάποιος ο οποίος
κατέχει έναν συγκεκριμένο τίτλο ή έχει δεσμευθεί να παραλάβει έναν τίτλο σε μια
μελλοντική ημερομηνία και β) η θέση πώλησης ή αλλιώς αρνητική θέση (short
position) την οποία ανοίγει κάποιος ο οποίος έχει δανειστεί ή έχει δεσμευτεί να
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παραδώσει έναν τίτλο σε μια μελλοντική ημερομηνία. Αντιστάθμιση μπορεί να
επιτευχθεί με την χρήση όλων των κατηγοριών παραγώγων.
4.2.1 Αντιστάθμιση με την χρήση Προθεσμιακών Συμβολαίων
Αντιστάθμιση με την χρήση Προθεσμιακών Συμβολαίων πραγματοποιείται με την
απόκτηση ενός προθεσμιακού συμβολαίου σε αντίθετη θέση από την θέση στην
αγορά μετρητοίς. Με αυτόν τον τρόπο εξισορροπείται η ζημία που προκύπτει από την
θέση στην αγορά τοις μετρητοίς.
Παράδειγμα: Έστω η βρετανική εταιρεία Α εξάγει εμπορεύματα στην γερμανική
εταιρεία Β. Η βρετανική εταιρεία Α έχει την δυνατότητα να συνάψει ένα
προθεσμιακό συμβόλαιο, όπου θα καθορίζεται το ποσό των λιρών Αγγλίας που θα
λάβει από την Γερμανική εταιρεία Β για μια συναλλαγή που θα πραγματοποιηθεί
μετά από έξι μήνες, κλειδώνοντας με αυτόν τον τρόπο την συναλλαγματική ισοτιμία
Αγγλικής λίρας με ευρώ. Θα πρέπει δηλαδή η βρετανική εταιρεία Α να ανοίξει θέση
αγοράς σε ένα εξαμηνιαίο προθεσμιακό συμβόλαιο σε λίρες Αγγλίας. Εάν στο τέλος
του εξαμήνου το ευρώ έχει ανατιμηθεί έναντι της Αγγλικής λίρας, η βρετανική
εταιρεία θα έχει κέρδος. Αν όμως στο τέλος του εξαμήνου το ευρώ υποτιμηθεί έναντι
της Αγγλικής λίρας, η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου θα είναι αρνητική, διότι η
βρετανική εταιρεία Α θα είχε καλύτερα αποτελέσματα εάν δεν προχωρούσε σε
αντιστάθμιση κινδύνου.
Αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης: Πλήρη αντιστάθμιση έχουμε όταν η θέση
του αντισταθμιστή μετά την αντιστάθμιση παραμένει ίδια όπως πριν λάβει
οποιαδήποτε θέση. Έστω ότι στον χρόνο 0 εφαρμόζεται αντιστάθμιση, όπου η τιμή
της μετρητοίς είναι Co και η προθεσμιακή τιμή είναι F0,T. Η διαφορά ανάμεσα στην
προθεσμιακή τιμή και στην τιμή μετρητοίς είναι η βάση και δίνεται από τη σχέση:
B0=F0,T – C0
Όταν ο αντισταθμιστής αναλαμβάνει αντίθετη θέση στην προθεσμιακή αγορά σχετικά
με την αγορά μετρητοίς, τότε εξουδετερώνει τον κίνδυνο από τις μεταβολές των
τιμών. Δεν μπορεί όμως να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος από τις μεταβολές της βάσης,
διότι κατά το χρόνο 0 όπου πραγματοποιείται η αντιστάθμιση, η βάση του χρόνου t
στον οποίο θα ολοκληρωθεί η αντιστάθμιση είναι τυχαία μεταβλητή, επειδή τυχαίες
μεταβλητές είναι τόσο η προθεσμιακή όσο και η τιμή μετρητοίς. Στον χρόνο t η βάση
είναι:
Bt=Ft,T – Ct
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Οπότε ο συνολικός κίνδυνος του αντισταθμιστή εξουδετερώνεται πλήρως όταν Bt=B0
επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο πλήρη αντιστάθμιση.
4.2.2 Αντιστάθμιση κινδύνου με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Όπως και με τα Προθεσμιακά Συμβόλαια, η αντιστάθμιση κινδύνου με Συμβόλαια
Μελλοντικής Εκπλήρωσης συνίσταται στην ανάληψη θέσης στην προθεσμιακή
αγορά η οποία είναι αντίθετη με αυτήν που έχει αναληφθεί στην αγορά μετρητοίς.
Έτσι οι τυχών μελλοντικές ζημίες που θα προκύψουν, αντισταθμίζονται πλήρως από
τα κέρδη που θα πραγματοποιηθούν από την αντίθετη θέση. Ένα Συμβόλαιο
Μελλοντικής Εκπλήρωσης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να συμψηφιστεί, αγοράζοντας
ένα άλλο Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης με την ίδια ημερομηνία λήξης.
Ένας επενδυτής ο οποίος θέλει να αντισταθμίσει την θέση του
χρησιμοποιώντας Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης μπορεί να λάβει είτε θέση
πώλησης (short hedge) είτε θέση αγοράς (long hedge) σε Συμβόλαια Μελλοντικής
Εκπλήρωσης.
4.2.2.1 Αντιστάθμιση Πώλησης (short hedge)
Η Αντιστάθμιση Πώλησης (short hedge) είναι κατάλληλη όταν μια εταιρεία η ένας
επενδυτής γνωρίζει ότι πρόκειται να πουλήσει ένα προϊόν ή έναν τίτλο σε μια
μελλοντική ημερομηνία και θέλει να προστατευθεί από τον κίνδυνο η τιμή του
προϊόντος αυτού η του τίτλου, να πέσει σε επίπεδα χαμηλότερα από την τρέχουσα
τιμή. Συνεπώς τον συμφέρει να λάβει μια θέση short σε ΣΜΕ για να αντισταθμίσει
τον κίνδυνο, έτσι αν η τιμή του προϊόντος πέσει σε σχέση με την τρέχουσα τιμή, θα
έχει ζημία από την πώληση του προϊόντος στην αγορά μετρητοίς, αλλά θα
ταυτόχρονα θα έχει κέρδη από την θέση στα ΣΜΕ. Αν η τιμή του προϊόντος ανέβει σε
σχέση με την τρέχουσα τιμή, ο επενδυτής θα έχει κέρδος από την πώληση του
προϊόντος στην αγορά μετρητοίς αλλά ταυτόχρονα θα έχει ζημία από την θέση που
έχει λάβει στα ΣΜΕ.
Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε έναν επενδυτή ο οποίος αγόρασε 100 μετοχές μιας
εταιρείας στην τιμή των 7 ευρώ. Ο επενδυτής έχει σκοπό να κρατήσει τις μετοχές και
να τις πουλήσει μετά από έξι μήνες. Έτσι ο επενδυτής έχει μια θετική θέση στην
αγορά μετρητοίς, διότι όσο αυξάνεται η τιμή της μετοχής αυξάνεται και το κέρδος
του, ενώ όσο μειώνεται η τιμή της μετοχής το κέρδος του μειώνεται, επιπλέον αν η
τιμή της μετοχής δεν μεταβληθεί ο επενδυτής δεν θα έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία.
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Έστω μετά από έξι μήνες η τιμή της μετοχής είναι στα 10 ευρώ τότε ο επενδυτής έχει
κέρδος 3 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή 300 ευρώ (3Χ100=300) συνολικά. Στο παρακάτω
σχήμα απεικονίζονται τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από διάφορες τιμές της
μετοχής.
Θετική θέση στην
αγορά μετρητοίς

Κέρδος

0

7ευρώ

Τιμή Μετοχής

Ζημία
Σχεδιάγραμμα 4.2.2.1.a κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από διάφορες τιμές της
μετοχής.

Αν τώρα ο επενδυτής θέλει να προστατεύσει την θέση του από μια
ενδεχόμενη μείωση της τιμής της μετοχής, στρέφετε στην αγορά παραγώγων και
λαμβάνει αρνητική θέση, πουλώντας δηλαδή ένα Συμβόλαιο Μελλοντικής
Εκπλήρωσης μετά από έξι μήνες, διότι στην αγορά μετρητοίς έχει θετική θέση. Στο
παρακάτω σχήμα απεικονίζονται τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από
διάφορες τιμές της μετοχής, χρησιμοποιώντας ΣΜΕ για αντιστάθμιση.

Θετική θέση στην
αγορά μετρητοίς

Κέρδος

0

7ευρώ

Τιμή Μετοχής

Πώληση ΣΜΕ

Ζημία

Σχεδιάγραμμα 4.2.2.1.b κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από διάφορες τιμές της
μετοχής, χρησιμοποιώντας ΣΜΕ για αντιστάθμιση
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Αν η τιμή της μετοχής ανέβει στα 10 ευρώ ο επενδυτής θα έχει κέρδος 3 ευρώ
(10-7=3) ανά μετοχή από την αγορά μετρητοίς, ενώ θα έχει ζημία 3 ευρώ (10-7=3)
ανά μετοχή από την αγορά παραγώγων. Αν η τιμή πέσει 4 ευρώ ο επενδυτής θα
κερδίσει 3 ευρώ ανά μετοχή από την αγορά παραγώγων, αλλά θα χάσει 3 ευρώ ανά
μετοχή από την αγορά μετρητοίς. Αν η τιμή παραμείνει στα 7 ευρώ ο επενδυτής πάλι
δεν θα είχε ούτε κέρδος ούτε ζημία. Όπως βλέπουμε με την αντιστάθμιση που
εφάρμοσε ο επενδυτής δεν πραγματοποίησε ούτε κέρδος ούτε ζημία και είναι σε θέση
να γνωρίζει το ποσό των χρημάτων που θα λάβει σε έξι μήνες.
Η πλήρης εξουδετέρωση του κινδύνου που είδαμε στο προηγούμενο
διάγραμμα είναι τεχνικά αδύνατη εφόσον και οι δυο θέσεις τέμνουν τον οριζόντιο
άξονα στο ίδιο σημείο, στην πράξη τα σημεία τομής των δύο γραμμών θέσης με τον
οριζόντιο άξονα δεν συμπίπτουν. Έστω ο επενδυτής μετά από έξι μήνες πουλούσε
ένα Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης της μετοχής στα 8 ευρώ τότε θα κέρδιζε 1
ευρώ (8-7=1) ανά μετοχή, δηλαδή το κέρδος του θα ήταν ίσο με το εμβαδό του
τριγώνου που σχηματίζεται από τις δύο θέσεις, όπως φαίνεται και στο παρακάτω
διάγραμμα.

Θετική θέση στην
αγορά μετρητοίς
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Σχεδιάγραμμα 4.2.2.1.c το κέρδος σε μη πλήρη εξουδετέρωση του κινδύνου
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4.2.3.1 Αντιστάθμιση Αγοράς (long hedge)
Η Αντιστάθμιση Αγοράς (long hedge) είναι κατάλληλη όταν μια εταιρεία η ένας
επενδυτής γνωρίζει ότι πρόκειται να αγοράσει ένα προϊόν ή έναν τίτλο σε μια
μελλοντική ημερομηνία και θέλει να προστατευθεί από τον κίνδυνο η τιμή του
προϊόντος αυτού η του τίτλου, να ανέβει σε επίπεδα υψηλότερα από την τρέχουσα
τιμή. Συνεπώς τον συμφέρει να λάβει μια θέση long σε ΣΜΕ για να αντισταθμίσει τον
κίνδυνο, έτσι αν η τιμή του προϊόντος ανέβει σε σχέση με την τρέχουσα τιμή, θα έχει
ζημία από την αγορά του προϊόντος στην αγορά μετρητοίς, αλλά θα ταυτόχρονα θα
έχει κέρδη από την θέση στα ΣΜΕ. Αν η τιμή του προϊόντος πέσει σε σχέση με την
τρέχουσα τιμή, ο επενδυτής θα έχει κέρδος από την αγορά του προϊόντος στην αγορά
μετρητοίς αλλά ταυτόχρονα θα έχει ζημία από την θέση που έχει λάβει στα ΣΜΕ.
Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε μια εταιρεία εμπορίας καυσίμων η οποία εκτιμά ότι
τους επόμενους μήνες η ζήτηση για καύσιμα θα αυξηθεί, συνεπώς θα χρειαστεί
αυξημένες ποσότητες αργού πετρελαίου προκειμένου να το παρασκευάσει σε
καύσιμο και να το διαθέσει στους καταναλωτές. Λόγω όμως της υψηλής
μεταβλητότητας των τιμών του αργού πετρελαίου διεθνώς, η εταιρεία θέλει να
προστατευθεί από τον κίνδυνο να αγοράσει το αργό πετρέλαιο σε ιδιαίτερα αυξημένη
τιμή στο μέλλον. Οπότε στην αγορά της μετρητοίς η εταιρεία κατέχει αρνητική θέση
διότι αυξήσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου αυξάνουν το κόστος αγοράς, ενώ
μειώσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου μειώνουν το κόστος αγοράς.
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Σχεδιάγραμμα 4.2.3.1.a κέρδη σε αρνητική θέση στην αγορά μετρητής

[108]

Έστω ότι η τρέχουσα τιμή του αργού πετρελαίου είναι 100 δολάρια το βαρέλι
και η εταιρεία θα χρειαστεί 1.000 βαρέλια μετά από τρείς μήνες. Αν η εταιρεία θέλει
να προστατευθεί από το ενδεχόμενο ανόδου μετά από τρείς μήνες της τιμής του
αργού πετρελαίου διεθνώς, θα λάβει αντίθετη θέση και θα αγοράσει ένα Συμβόλαιο
Μελλοντικής Εκπλήρωσης από την αγορά παραγώγων για το αργό πετρέλαιο.
Αν μετά από τρεις μήνες η τιμή του αργού πετρελαίου ανέβει στα 110 δολάρια
το βαρέλι, η εταιρεία θα έχει κέρδος 10 δολάρια ανά βαρέλι (110-100=10) από την
θέση στην αγορά ΣΜΕ το οποίο όμως εκμηδενίζεται από την ισόποση ζημία στη θέση
μετρητοίς. Αν όμως η τιμή του αργού πετρελαίου πέσει στα 90 δολάρια το βαρέλι
μετά από τρεις μήνες, η ζημία των 10 δολαρίων ανά βαρέλι από τη θέση ΣΜΕ,
εξισορροπείται από το ισόποσο κέρδος από τη θέση μετρητοίς.

θετική θέση στην
αγορά ΣΜΕ
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Σχεδιάγραμμα 4.2.3.1.b αντιστάθμιση σε αντίθετη θέση μέσω αγοράς ενός ΣΜΕ από την
αγορά παραγώγων

Η εξισορρόπηση των ζημιών της μιας θέσης από τα κέρδη της άλλης θα
συμβεί σε όλα τα επίπεδα τιμών αρκεί οι τιμές μετρητοίς και ΣΜΕ να κινούνται
παράλληλα.
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4.2.4 Αντιστάθμιση Κινδύνου με τη χρήση δικαιωμάτων
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αντιστάθμιση είναι η διαδικασία που ακολουθεί ένας
επενδυτής, προκειμένου να μειώσει ή να εξαλείψει των κίνδυνο που αντιμετωπίζει
από ανειλημμένες θέσεις αγοράς ή πώλησης στην αγορά μετρητοίς. Έτσι και με την
δικαιωμάτων η αντιστάθμιση πραγματοποιείται με την δημιουργία αντίθετης θέσης
από την ανειλημμένη θέση στην αγορά μετρητοίς. Η εξασφάλιση όμως από τον
κίνδυνο μεταβολής των τιμών δεν συντελείται χωρίς κόστος. Στις αγορές
προθεσμιακών συμβολαίων το κόστος δεν μπορεί να υπολογιστεί από πριν, διότι
εξαρτάται από τη διαφορά που υπάρχει στις τιμές στην αγορά μετρητοίς και στην
προθεσμιακή κατά τις ημερομηνίες ανοίγματος και κλεισίματος της αντιστάθμισης.
Στις αγορές δικαιωμάτων όμως το κόστος αντιστάθμισης μπορεί να προσδιοριστεί εκ
των προτέρων και δεν μπορεί να υπερβεί την τιμή απόκτησης του δικαιώματος. Ο
προσδιορισμός του κόστους αντιστάθμισης επιτρέπει στους υπευθύνους μιας
επιχείρησης να προγραμματίζουν την στρατηγική και τιμολογιακή πολιτική τους
κάτω από την προϋπόθεση του ελαχίστου κέρδους που μπορούν να επιτύχουν ενώ
ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα αύξησής του (Μυλωνάς, 2005).
Σε αντίθεση με το κόστος αντιστάθμισης, το αποτέλεσμα της αντιστάθμισης,
προσδιορίζεται επαρκέστερα με την χρήση προθεσμιακών συμβολαίων και
Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης, απ’ ότι με την χρήση δικαιωμάτων. Το
αποτέλεσμα της αντιστάθμισης με δικαιώματα προαίρεσης δεν είναι εκ των προτέρων
γνωστό διότι παραμένει άγνωστο κατά πόσο στη λήξη του δικαιώματος η άσκηση του
θα είναι επωφελής και επιπλέον απαιτείται η συνεχής αναπροσαρμογή του αριθμού
των δικαιωμάτων ώστε να προσαρμοστεί η θέση της μετρητοίς. Αντίθετα με εξαίρεση
την επίδραση του κινδύνου βάσης, η μεταβολή της τιμής του υποκείμενου τίτλου
οδηγεί σε παρόμοια μεταβολή του Προθεσμιακού Συμβολαίου ή του Συμβολαίου
Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Συνεπώς εάν λάβουμε μια θέση αντίθετη από τη θέση
μετρητοίς, η αρχική τιμή του συμβολαίου κλειδώνεται και μεταβάλλεται ως προς την
μεταβολή της βάσης.
Ο κίνδυνος περιορίζεται πολύ περισσότερο με τη χρήση δικαιωμάτων από ότι
με τα προθεσμιακά συμβόλαια και τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, διότι ο
αγοραστής ενός δικαιώματος περιορίζει τις απώλειές του στην τιμή του ασφαλίστρου,
ενώ στα προθεσμιακά συμβόλαια και τα ΣΜΕ ο επενδυτής είναι εκτεθειμένος σε
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μεγαλύτερο κίνδυνο και επιπλέον κατάθεση σε περίπτωση που προκύψει δυσμενής
μεταβολή στην τιμή του προθεσμιακού συμβολαίου ή του ΣΜΕ. Δηλαδή με τη χρήση
δικαιωμάτων επιτρέπεται η στους αντισταθμιστές προστατευτούν από ανεπιθύμητες
μεταβολές των τιμών, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να επωφεληθούν από επιθυμητές
μεταβολές.
4.2.4.1 Βασικοί Τρόποι Αντιστάθμισης με την χρήση δικαιωμάτων
Οι δύο βασικοί τρόποι αντιστάθμισης με την χρήση δικαιωμάτων αποτελούνται από
την αγορά δικαιωμάτων αγοράς και την αγορά δικαιωμάτων πώλησης.
Όπως γνωρίζουμε, ένα δικαίωμα αγοράς δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα
και όχι την υποχρέωση να αγοράσει το υποκείμενο προϊόν σε μια προσυμφωνημένη
τιμή και σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Όταν η τιμή του υποκείμενου
τίτλου ενός δικαιώματος αναμένεται να κινηθεί ανοδικά, τότε το δικαίωμα αυτό
αποκτά αξία, ενώ όταν η όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου ενός δικαιώματος
αναμένεται να κινηθεί πτωτικά τότε η αξία του δικαιώματος αυτού μηδενίζεται.
Συνεπώς όταν κάποιος επενδυτής κατέχει αρνητική θέση στην αγορά μετρητοίς και
θέλει να προστατευθεί από ενδεχόμενη άνοδο της τιμής του υποκείμενου τίτλου, η
απόκτηση ενός δικαιώματος αγοράς αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Σε αυτήν
την περίπτωση ενδείκνυται για τον επενδυτή η αντιστάθμιση με αγορά δικαιώματος
αγοράς ή πώληση δικαιώματος πώλησης.
Παράδειγμα: Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα θεωρούμε ότι έχουμε πάλι μια
εταιρεία εμπορίας καυσίμων η οποία εκτιμά ότι τους επόμενους μήνες η ζήτηση για
καύσιμα θα αυξηθεί, συνεπώς θα χρειαστεί αυξημένες ποσότητες αργού πετρελαίου
προκειμένου να το παρασκευάσει σε καύσιμο και να το διαθέσει στους καταναλωτές.
Λόγω όμως της υψηλής μεταβλητότητας των τιμών του αργού πετρελαίου διεθνώς, η
εταιρεία θέλει να προστατευθεί από τον κίνδυνο να αγοράσει το αργό πετρέλαιο σε
ιδιαίτερα αυξημένη τιμή στο μέλλον. Οπότε στην αγορά της μετρητοίς η εταιρεία
κατέχει αρνητική θέση διότι αυξήσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου αυξάνουν το
κόστος αγοράς, ενώ μειώσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου μειώνουν το κόστος
αγοράς. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στην αγορά ενός
δικαιώματος αγοράς ή στην πώληση ενός δικαιώματος πώλησης. Αν προτιμήσει την
αγορά δικαιώματος αγοράς έχει την ευχέρεια να επιλέξει η ίδια αν τη συμφέρει η
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πραγματοποίηση της συναλλαγής μέσω της αγοράς των παραγώγων, ενώ με το
δικαίωμα πώλησης παραχωρεί το δικαίωμα στον αντισυμβαλλόμενο.
Έστω επιλέγει την αγορά δικαιώματος αγοράς. Θεωρούμε ότι η τρέχουσα
τιμή του αργού πετρελαίου είναι 100 δολάρια το βαρέλι και η εταιρεία θα χρειαστεί
1.000 βαρέλια μετά από τρείς μήνες. Παρέχεται λοιπόν ένα δικαίωμα αγοράς για
1.000 βαρέλια αργού πετρελαίου προς 1$ το βαρέλι, διάρκειας τριών μηνών και τιμή
άσκησης 105$.
Αν μετά από τρεις μήνες η τιμή του αργού πετρελαίου ανέβει στα 110 δολάρια
το βαρέλι, η εταιρεία θα ασκήσει το δικαίωμα και θα αγοράσει το προϊόν μέσω της
αγοράς παραγώγων, πληρώνοντας 105$Χ1.000=105.000$, το κόστος αγοράς του
δικαιώματος ήταν 1.000Χ1$=1.000$ οπότε το συνολικό κόστος είναι 106.000$. Αν η
εταιρεία δεν επέλεγε την αγορά παραγώγων θα έπρεπε να αγοράσει το προϊόν από την
αγορά μετρητοίς προς 110 δολάρια το βαρέλι και θα πλήρωνε συνολικά 110.000$,
συνεπώς με αυτήν την επιλογή κέρδισε 4.000$. Άρα ο κίνδυνος από την ανεπιθύμητη
αύξηση της τιμής του υποκείμενου προϊόντος αντισταθμίστηκε. Αν μετά από τρεις
μήνες στην λήξη του δικαιώματος η τιμή του αργού πετρελαίου πέσει στα 90 δολάρια
το βαρέλι τότε η εταιρεία δεν θα ασκήσει το δικαίωμά αγοράς αλλά θα αγοράσει το
προϊόν από την αγορά μετρητής καταβάλλοντας 90$Χ1.000=90.000$ συν το κόστος
αγοράς του δικαιώματος 1.000$, το συνολικό κόστος της θα είναι 91.000$.

Αγορά δικαιώματος
Αγοράς

Κέρδος
105$
106$

Τιμή Αργου
πετρελαίου

0
-1
Ζημία

Αρνητική Θέση
στην Αγορά
Μετρητοίς

Αγορά Δικαιώματος
Πώλησης

Σχεδιάγραμμα 4.2.4.1.a Αντιστάθμιση με Αγορά Δικαιώματος Αγοράς
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Έστω ότι η εταιρεία επιλέγει την πώληση ενός δικαιώματος πώλησης.
Πουλάει λοιπόν ένα δικαίωμα πώλησης για 1.000 βαρέλια αργού πετρελαίου προς
1,20$ το βαρέλι, διάρκειας τριών μηνών και με τιμή άσκησης 105,20$.
Αν μετά από τρεις μήνες στη λήξη του δικαιώματος η τιμή του αργού
πετρελαίου είναι στα 110 δολάρια το βαρέλι, ο αγοραστής του δικαιώματος πώλησης
δεν θα ασκήσει το δικαίωμά του, οπότε η εταιρεία θα αγοράσει το πετρέλαιο από τη
αγορά μετρητοίς προς 110$ το βαρέλι και θα καταβάλει 110$Χ1.000=110.000$, ενώ
θα έχει λάβει 1,20$Χ1.000=1.200$ από την πώληση του δικαιώματος, οπότε το
συνολικό κόστος της επιχείρησης θα είναι 108.800$. Αν όμως μετά από τρεις μήνες
στη λήξη του δικαιώματος η τιμή του αργού πετρελαίου μειωθεί στα 90$ το βαρέλι, ο
αγοραστής του δικαιώματος πώλησης, θα ασκήσει το δικαίωμα του πουλώντας το
προϊόν στην εταιρεία. Η εταιρεία θα πληρώσει 105,20$Χ1.000=105.200$ και θα
εισπράξει από την πώληση του δικαιώματος 1.200$, οπότε το συνολικό κόστος της
επιχείρησης θα είναι 104.000$.
Αν η εταιρεία δεν επέλεγε την αγορά παραγώγων, θα αναγκαζόταν να
αγοράσει το προϊόν από την αγορά μετρητοίς προς 90$ το βαρέλι και θα πλήρωνε
90.000$. Το επιπλέον ποσό των 10.000$ (100.000$-90.000$) το οποίο κατέβαλε η
εταιρεία οφείλεται στο γεγονός ότι πούλησε το δικαίωμα στον αγοραστή δικαιώματος
πώλησης, παραχωρώντας την δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος όταν την
συμφέρει. Έτσι ο αγοραστής του δικαιώματος πώλησης πούλησε πλέον το προϊόν της
στα 105,20$ μέσω της αγοράς παραγώγων και όχι στα 90$ που ήταν η τιμή του
προϊόντος στην αγορά μετρητοίς, με αποτέλεσμα το ποσό των 10.000$ που έχασε η
εταιρεία να το κερδίσει αυτός.

[113]

Κέρδος
Πώληση Δικαιώματος
Πώλησης

Τιμή Αργου
πετρελαίου

0
105,20$

Ζημία

Αρνητική Θέση
στην Αγορά
Μετρητοίς

Πώληση Δικαιώματος
Αγοράς

Σχεδιάγραμμα 4.2.4.1.b Αντιστάθμιση με Πώληση Δικαιώματος Πώλησης

Σε αντίθεση με το προηγούμενο παράδειγμα, θα εξετάσουμε τώρα την περίπτωση
όπου ένας επενδυτής κατέχει θετική θέση στην αγορά μετρητής και επιθυμεί να
προστατευτεί από ενδεχόμενη πτώση της τιμής του υποκείμενου προϊόντος χωρίς
όμως να μηδενίσει την κερδοφορία του σε περίπτωση που η τιμή του υποκείμενου
προϊόντος ανέβει. Σε αυτήν την περίπτωση ενδείκνυται για τον επενδυτή η
αντιστάθμιση με αγορά δικαιώματος πώλησης ή με πώληση δικαιώματος αγοράς.
Παράδειγμα: Όπως και σε προηγούμενο παράδειγμα, έστω πάλι ότι έχουμε έναν
επενδυτή ο οποίος αγόρασε 100 μετοχές μιας εταιρείας στην τιμή των 7 ευρώ. Ο
επενδυτής έχει σκοπό να κρατήσει τις μετοχές και να τις πουλήσει μετά από έξι
μήνες. Έτσι ο επενδυτής έχει μια θετική θέση στην αγορά μετρητοίς, διότι όσο
αυξάνεται η τιμή της μετοχής αυξάνεται και το κέρδος του, ενώ όσο μειώνεται η τιμή
της μετοχής το κέρδος του μειώνεται, επιπλέον αν η τιμή της μετοχής δεν μεταβληθεί
ο επενδυτής δεν θα έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία. Ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει ένα
δικαίωμα πώλησης ή να πουλήσει ένα δικαίωμα αγοράς. Αν αποφασίσει να αγοράσει
ένα δικαίωμα πώλησης έχει την ευχέρεια να επιλέξει ο ίδιος αν τον συμφέρει να
προχωρήσει στην συναλλαγή μέσω της αγοράς παραγώγων, ενώ αν αποφασίσει να
πουλήσει ένα δικαίωμα αγοράς παραχωρεί το δικαίωμα στον αγοραστή να επιλέξει.
Έστω ο επενδυτής επιλέγει να αγοράσει ένα δικαίωμα πώλησης. Παρέχεται
λοιπόν ένα δικαίωμα πώλησης για 100 μετοχές της εταιρείας με τιμή άσκησης 7,40
ευρώ και διάρκειας 6 μήνες. Αν μετά από 6 μήνες στην λήξη του δικαιώματος η τιμή
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της μετοχής πέσει στα 4 ευρώ, ο επενδυτής θα ασκήσει το δικαίωμα πουλώντας τις
μετοχές του μέσω της αγοράς παραγώγων λαμβάνοντας 7,40€Χ100=740€, το κόστος
αγοράς δικαιώματος ήταν 40€ και το κόστος αγοράς των μετοχών ήταν
7€Χ100=700€, οπότε το συνολικό κέρδος θα είναι 740€ - 40€ - 700€ = 0€. Αν ο
επενδυτής δεν επέλεγε την αγορά παραγώγων, θα έπρεπε να πουλήσει την μετοχή στα
4€ έχοντας ζημία 300€. Αν όμως στην λήξη του δικαιώματος η τιμή της μετοχής έχει
ανέβει στα 10 ευρώ ανά μετοχή, ο επενδυτής δεν θα ασκήσει το δικαίωμά πώλησης
και θα πουλήσει την μετοχή στην αγορά προς 10 ευρώ, λαμβάνοντας
10€Χ100=1.000€, ενώ θα έχει πληρώσει 0,40Χ100=40€ για την αγορά του
δικαιώματος και 7€Χ100=700 ευρώ για την αγορά μετοχών, οπότε το συνολικό
κέρδος θα είναι 1.000€ – 40€ – 700€ = 260€.

Κέρδος

Θετική Θέση στην
Αγορά Μετρητοίς
Αγορά δικαιώματος
Αγοράς

7€
7,40€

Τιμή μετοχής

0
0,40

Αγορά Δικαιώματος
Πώλησης

Ζημία
Σχεδιάγραμμα 4.2.4.1.c Αντιστάθμιση με Αγορά Δικαιώματος Πώλησης

Έστω ο επενδυτής επιλέγει αντιστάθμιση με την πώληση δικαιώματος αγοράς.
Οπότε πουλάει ένα δικαίωμα αγοράς για 100 μετοχές της εταιρείας προς 0,40€ ανά
μετοχή, διάρκειας 6 μήνες και τιμή άσκησης 7,40€. Αν μετά από έξι μήνες στην λήξη
του δικαιώματος η τιμή της μετοχής πέσει στα 4 ευρώ τότε αυτός που αγόρασε το
δικαίωμα αγοράς δεν θα το ασκήσει, οπότε ο επενδυτής θα πουλήσει την μετοχή στην
αγορά προς 4€ και θα λάβει 4€Χ100= 400€, επίσης θα έχει λάβει 0,40€Χ100=40€ για
την πώληση του δικαιώματος και θα έχει πληρώσει 7€Χ100=700€ για την αγορά των
μετοχών. Η συνολική ζημία θα είναι 400€ + 40€ - 700€ = 260€. Αν ο επενδυτής δεν
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επέλεγε την αγορά παραγώγων θα έπρεπε να πουλήσει την μετοχή προς 4€ και η
συνολική ζημία του θα ήταν 300€. Αν όμως στην λήξη του δικαιώματος η τιμή της
μετοχής αυξηθεί στα 10 ευρώ, τότε αυτός που αγόρασε το δικαίωμα θα ασκήσει το
δικαίωμα και θα αγοράσει τις μετοχές μέσω της αγοράς παραγώγων καταβάλλοντας
7,40€Χ100=740€. Ο επενδυτής θα λάβει 740€ από την αγορά μετοχών, εισέπραξε
ήδη 40€ από την πώληση του δικαιώματος και παράλληλα πλήρωσε 700€ για την
αγορά των μετοχών, οπότε το συνολικό του κέρδος θα είναι 740€ + 40€ - 700€ = 80€.
Αν ο επενδυτής δεν κατέφευγε στην αγορά παραγώγων θα λάμβανε 10€Χ100=1.000€
και θα είχε κέρδος 300€, δεν θα αντιστάθμιζε όμως τον κίνδυνο από μια ανεπιθύμητη
πτώση της τιμής της μετοχής.

Θετική Θέση στην
Αγορά Μετρητοίς

Κέρδος

0,40

7€ (X-C)

Πώληση Δικαιώματος
Πώλησης

7,80€ (X+C)
Τιμή Μετοχής

0
7,40€ (X)

Πώληση Δικαιώματος
Αγοράς

Ζημία

Όπου X=Τιμή Άσκησης Δικαιώματος και C=Τιμή Δικαιώματος Αγοράς
Σχεδιάγραμμα 4.2.4.1.d Αντιστάθμιση με Πώληση Δικαιώματος Αγοράς

4.2.5 Η σημασία του Δέλτα στην αντιστάθμιση
Η αντιστάθμιση με την χρήση δικαιωμάτων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την
σχέση που υπάρχει μεταξύ της τιμής του δικαιώματος και της τιμής του υποκείμενου
προϊόντος. Η τιμή του Δέλτα είναι προσδιοριστικός παράγοντας του αριθμού των
δικαιωμάτων που απαιτούνται στην αντιστάθμιση. Στην πράξη όσο μεγαλύτερη είναι
η τιμή του Δέλτα τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός των δικαιωμάτων που απαιτούνται
στην αντιστάθμιση και αντίστροφα. Η σχέση αυτή μπορεί να εκφραστεί με τον
ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
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Μέγεθος θέσης στην Αγορά Δικαιωμάτων =

υπ ρχουσα θ ση στην αγορ μετρητο ς
Δ λτα του Δικαι ματος

Επίσης ένα δικαίωμα το οποίο αποτιμάται παραπάνω από το χρηματικό του
ισοδύναμο έχει δέλτα κοντά στην μονάδα, ενώ αν αποτιμάτε κάτω από το χρηματικό
του ισοδύναμο έχει δέλτα κοντά στο μηδέν. Μια επιθυμητή κάλυψη κατά 100%
προϋποθέτει ότι η αναλογία αντιστάθμισης θα είναι ίση με τη μονάδα, μια μερική
κάλυψη μικρότερη του 100% δηλώνει ότι η αναλογία αντιστάθμισης είναι μικρότερη
της μονάδας.
Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε μια εταιρεία παραγωγής πετρελαίου η οποία για τους
επόμενους τρεις μήνες θα παράγει 2.000.000 βαρέλια, προκειμένου να προστατευτεί
από μια ανεπιθύμητη πτώση της τιμής του πετρελαίου, επιλέγει να αντισταθμίσει τον
κίνδυνο με την χρήση δικαιωμάτων. Η θέση της εταιρείας στην αγορά μετρητοίς είναι
θετική, οπότε για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο θα επιλέξει να αγοράσει δικαιώματα
πώλησης. Αν τα δικαιώματα που χρησιμοποιεί έχουν Δέλτα 0,40, ποιο θα είναι το
μέγεθος της θέσης στην αγορά δικαιωμάτων που θα πρέπει να δημιουργηθεί; Η
απάντηση προκύπτει από το προηγούμενο τύπο, όπου αντικαθιστώντας τα δεδομένα
έχουμε:

= 5.000.000 βαρέλια

Μέγεθος θέσης στην Αγορά Δικαιωμάτων =

Επειδή κάθε συμβόλαιο αργού πετρελαίου αναφέρεται σε 1.000 βαρέλια, απαιτηθούν
5.000

δικαιώματα

αργού

πετρελαίου

για

να

καλύψουν

το

100%

της

προγραμματισμένης παραγωγής. Στην περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί μερική
αντιστάθμιση έστω 63% τότε ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιωμάτων θα είναι
0,63Χ5.000=3150 (Μυλωνάς, 2005).

4.2.6 Αντιστάθμιση κινδύνου με ανταλλαγές επιτοκίων
Μπορούμε να επιτύχουμε αντιστάθμιση κινδύνου επιτοκίων χρησιμοποιώντας όλα τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επί επιτοκίων. Εδώ θα αναφερθούμε σε ένα
παράδειγμα αντιστάθμισης κινδύνου με την χρήση ανταλλαγών επιτοκίων. Έστω ότι
έχουμε μια επιχείρηση η οποία έχει δανειστεί 1.200.000€ με κυμαινόμενο επιτόκιο
Euribor + 3%. Η διάρκεια του δανείου είναι τρία έτη και η καταβολή των τόκων
γίνεται ανά εξάμηνο. Η διοίκηση της επιχείρησης εκτιμά ότι στα επόμενα έτη θα
υπάρξει άνοδος των επιτοκίων, οπότε για να προστατευτεί, συνάπτει μια συμφωνία
ανταλλαγής του κυμαινόμενου επιτοκίου Euribor + 3% με ένα σταθερό επιτόκιο 6%
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για όλη την περίοδο του δανείου. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση αποδίδει τόκο 6%
και εισπράττει τόκο με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor. Άρα για το πρώτο
εξάμηνο η επιχείρηση θα καταβάλει 1.200.000Χ0,06Χ

=36.000.

Το ποσό που θα καταβάλει ο αντισυμβαλλόμενος σε κάθε εκτοκιστική
περίοδο εξαρτάται από το ύψος του προθεσμιακού επιτοκίου Euribor στην αρχή κάθε
εξαμήνου. Έστω ότι στην αρχή του πρώτου εξαμήνου το προθεσμιακό επιτόκιο
Euribor είναι 4%, οπότε ο αντισυμβαλλόμενος στο τέλος του εξαμήνου θα καταβάλει
στην επιχείρηση:
Ύψος δανείου Χ (Euribor + 3% ) Χ
1.200.000 Χ 7% Χ
42.000€
Η επιχείρηση χρησιμοποιεί το ποσό των 42.000€ για να εξοφλήσει τους τόκους των
δανείων της. Με βάση διαφορετικές τιμές επιτοκίου Euribor διαμορφώνεται ο
ακόλουθος πίνακας.
Πίνακας 4.2.6 Αντιστάθμιση κινδύνου με ανταλλαγές επιτοκίων
Εξάμηνα

Επιτόκιο

Χρεολύσιο

Euribor

Υπόλοιπο

Καταβολές

Καταβολές

Καθαρή

Κεφαλαίου

Επιχείρησης

Αντισυμβαλ-

ροή

λόμενου

1

4%

200.000

1.200.000

36.000

42.000

6.000

2

6%

200.000

1.000.000

30.000

45.000

15.000

3

5%

200.000

800.000

24.000

32.000

8.000

4

3,5%

200.000

600.000

18.000

10.500

-7.500

5

3%

200.000

400.000

12.000

6.000

-6.000

6

2,5%

200.000

200.000

6.000

2.500

-3.500

Οι ανταλλαγές επιτοκίων χρησιμοποιούνται στις αγορές για την αντιστάθμιση
του κινδύνου επιτοκίων κυρίως μακροπρόθεσμων θέσεων και επιτυγχάνεται με την
χρήση τους, η μείωση του κόστους δανεισμού και η αντιστάθμιση του κινδύνου του
κυμαινόμενου επιτοκίου (Αγγελόπουλος, 2011).
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4.3 Παράγωγα προϊόντα ως εργαλείο φοροαποφυγής
4.3.1 Παράγωγα προϊόντα και φορολογικός σχεδιασμός
Τα παράγωγα προϊόντα συνήθως χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνου και
για κερδοσκοπία. Ένα λιγότερο γνωστό κίνητρο για την χρήση παραγώγων
προϊόντων, αποτελεί η χρησιμοποίηση τους από τις επιχειρήσεις για φορολογικό
σχεδιασμό και κατ’ επέκταση για αποφυγή των φορολογικών επιβαρύνσεων. Η χρήση
δηλαδή των παραγώγων προϊόντων από μια επιχείρηση για φορολογικό σχεδιασμό,
στόχο έχει τον περιορισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων για την επιχείρηση αυτή.
Με τα παράγωγα προϊόντα μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο οικονομικό
αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από μία συγκεκριμένη συναλλαγή, χωρίς στην
πραγματικότητα να πραγματοποιηθεί η εν λόγω συναλλαγή και χωρίς να υφίστανται
οι δυσμενείς φορολογικές συνέπειες που προκύπτουν από την πραγματοποίηση μιας
συναλλαγής. Δηλαδή μια συναλλαγή με παράγωγα προϊόντα έχει φορολογικές
συνέπειες για μία επιχείρηση, οι οποίες όμως είναι διαφορετικές από τις φορολογικές
συνέπειες που προκύπτουν από μια πραγματική συναλλαγή, όπως η αγορά ή η
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, ωστόσο και οι δυο συναλλαγές έχουν το ίδιο
οικονομικό αποτέλεσμα (Martin & Zailer (2001).
Για παράδειγμα, έστω ένας επενδυτής ο οποίος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας
η αξία των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν ο
επενδυτής πουλήσει τις μετοχές, θα αποκομίσει σημαντικό κέρδος από την εν λόγω
επένδυση, παράλληλα όμως θα αυξηθεί και η φορολογική του επιβάρυνση. Αν όμως
οι μετοχές κρατηθούν σαν επένδυση θα υπάρχει φορολογικό όφελος, διότι ο
επενδυτής δεν θα είναι εκτεθειμένος στους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές που
αντιστοιχούν στα υψηλά ατομικά εισοδήματα. Για να μπορέσει λοιπόν ο εν λόγω
επενδυτής να κατοχυρώσει τα κέρδη του από την ανατίμηση της μετοχής και να μην
έχει μεγάλη φορολογική επιβάρυνση, θα πρέπει να ακολουθήσει μια διαφορετική
στρατηγική χρησιμοποιώντας παράγωγα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν τα
παρακάτω στοιχεία: α) Αγορά από έναν αντισυμβαλλόμενο ενός δικαιώματος
προαίρεσης πώλησης υποκειμένου τίτλου με μετρητά χωρίς φυσική παράδοση, β)
πώληση σε έναν αντισυμβαλλόμενο ενός δικαιώματος αγοράς υποκείμενου τίτλου της
μετρητοίς χωρίς φυσική παράδοση του υποκείμενου τίτλου και γ) ένα δάνειο
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εγγυημένο από μία ποσότητα μετοχών ίση με την παρούσα αξία των μετοχών (Martin
& Zailer (2001).
Κάτω από αυτά τα δεδομένα ο επενδυτής δεν θα πουλήσει τις μετοχές. Το
αποτέλεσμα από την συνεχόμενη διακράτηση των μετοχών με την χρήση
δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης όπως αναφέρθηκαν παραπάνω (α), (β), είναι ο
επενδυτής να μην είναι πλέον εκτεθειμένος στην διακύμανση της αξίας των μετοχών.
Αυτό συμβαίνει επειδή, αν κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος η τιμή
της μετοχής ανέβει, η άνοδος αυτή θα αντισταθμιστεί από αντίστοιχη ζημία που θα
προκύψει από το γεγονός ότι ο αντισυμβαλλόμενος θα ασκήσει το δικαίωμα αγοράς.
Αντίθετα αν η τιμή της μετοχής πέσει, η μείωση αυτή θα αντισταθμιστεί από το
αντίστοιχο κέρδος το οποίο θα προκύψει από την άσκηση του δικαιώματος πώλησης.
Επίσης με τον περιορισμό της έκθεσής του στις διακυμάνσεις των τιμών των
μετοχών, ο επενδυτής μπορεί να λάβει μετρητά με την μορφή ενός δανείου (γ). Το
συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα είναι ίδιο με το αποτέλεσμα από την πώληση των
μετοχών, αυτό συμβαίνει επειδή ο επενδυτής δεν είναι πλέον εκτεθειμένος στην
μεταβολή της αξίας των μετοχών ενώ ταυτόχρονα έχει λάβει μια ποσότητα μετρητών
η οποία είναι ίση με την αξία των μετοχών κατά τον χρόνο τακτοποίησης της
συναλλαγής. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε χωρίς να πωληθούν οι μετοχές και
χωρίς να αυξηθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις του επενδυτή οι οποίες θα
προέκυπταν από την πώληση των μετοχών. Βέβαια το δάνειο θα πρέπει να
αποπληρωθεί κάποια στιγμή, ωστόσο το κεφάλαιο αποπληρωμής θα πρέπει πάντα να
είναι διαθέσιμο, καθώς η αξία των μετοχών συν του δικαιώματος είναι ίση με το ποσό
του δανείου για όλη τη χρονική περίοδο μέχρι την ημερομηνία άσκησης του
δικαιώματος (Martin & Zailer (2001).
4.3.2 Λογιστική Αντιστάθμισης και φορολογία
Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), ένα παράγωγο μπορεί να
αναγνωριστεί είτε σαν περιουσιακό στοιχείο είτε σαν υποχρέωση στον ισολογισμό
μιας επιχείρησης και αποτιμάται στην εύλογη αξία. Οποιοδήποτε απραγματοποίητο
κέρδος η ζημία που προκύπτει από μεταβολές στην εύλογη αξία, αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης. Επίσης με τη λογιστική αντιστάθμισης ένα παράγωγο μπορεί
να χαρακτηρισθεί για αντιστάθμιση από την έκθεση: α) στις μεταβολές της εύλογης
αξίας και να αναγνωρισθεί σαν περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, β) στην
μεταβλητότητα των ταμειακών ροών από ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο,
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ή μια υποχρέωση, ή μια συναλλαγή που είναι πολύ πιθανό να συμβεί, γ) τον κίνδυνο
ξένου συναλλάγματος ο οποίος συνδέεται με μια επένδυση στο εξωτερικό.
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία από ένα αποτελεσματικό αντισταθμιστικό
μέσω και οι μεταβολές στην εύλογη αξία από το υποκείμενο στοιχείο,
περιλαμβάνονται στο καθαρό εισόδημα την ίδια λογιστική περίοδο. Εναλλακτικά,
απραγματοποίητα κέρδη και ζημίες παραγώγων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
της λογιστικής αντιστάθμισης η προκύπτουν από μη αποτελεσματική αντιστάθμιση,
αναγνωρίζονται στο καθαρό εισόδημα στην στιγμή που προκύπτουν. Επομένως οι
θέσεις κερδοσκοπίας και το μη αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης, έχουν
άμεση επιρροή στα λογιστικά έσοδα και κατ’ επέκταση στο φορολογητέο εισόδημα.
Δηλαδή οι επιχειρήσεις οι οποίες αυξάνουν ή αποτυγχάνουν να μειώσουν την έκθεσή
τους στους οικονομικούς κινδύνους, θα έχουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση σε
σχέση με τις επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν αποτελεσματική αντιστάθμιση στους
οικονομικούς κινδύνους (Donohoe, 2011).
Για τη φορολογία εισοδήματος υπάρχει μια εξαίρεση σχετικά με το γεγονός
ότι μια συναλλαγή πραγματοποιείται προτού αναγνωριστεί ως κέρδος η ζημία. Για
φορολογικούς σκοπούς μια οικονομική οντότητα πρέπει ξεκάθαρα να ορίσει την
αντισταθμιστική πολιτική της συναλλαγής κατά την ημερομηνία που αυτή
πραγματοποιείται και το αντισταθμιστικό στοιχείο πρέπει να επιβαρύνεται το ίδιο. Η
αναγνώριση αυτή για την χρηματοοικονομική λογιστική ή για άλλους ρυθμιστικούς
σκοπούς δεν είναι επαρκής, εάν από τα λογιστικά βιβλία δεν προκύπτει ότι αυτή είναι
για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Μία επιχείρηση συνήθως συνάπτει ένα
συμβόλαιο για να αντισταθμίσει μια μελλοντική υποχρέωση αγοράς ή να κλειδώσει
μια τιμή πώλησης σε ξένο νόμισμα. Κάποιες φορές μια επιχείρηση χρειάζεται να
δημιουργήσει ένα κεφαλαιακό κέρδος η ζημία προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σε
για τον φορολογικό της σχεδιασμό (Bloom & Cenker, 2008).
Έστω η Αγγλική επιχείρηση Α πουλάει προϊόντα αξίας 20.000€ στην Γαλλική
επιχείρηση Β και παραδίδει τα προϊόντα στις 10-1-2012. Σύμφωνα με τους όρους της
συμφωνίας, η επιχείρηση Β θα πρέπει να καταβάλει τα 20.000 ευρώ στην επιχείρηση
Α στις 11-1-2013. Η επιχείρηση Α έχει τέσσερεις εναλλακτικές επιλογές για την
αντιστάθμιση των εισπρακτέων λογαριασμών.
α) Αγορά ενός δικαιώματος για πώληση προϊόντων αξίας 20.000€ στις 11-1-2013
ορίζοντας την συναλλαγή ως αντιστάθμιση εύλογης αξίας. Κέρδη και ζημίες από
διαφορετικούς τύπους παραγώγων προϊόντων στην αντιστάθμιση εύλογης αξίας
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καταχωρούνται στην δήλωση εισοδήματος, αντισταθμίζοντας κέρδη και ζημίες
αντισταθμισμένων συναλλαγών.
β) Αγορά ενός δικαιώματος για πώληση προϊόντων αξίας 20.000€ στις 11-1-2013
ορίζοντας την συναλλαγή ως αντιστάθμιση ταμειακών ροών, περιορίζοντας με αυτόν
τον τρόπο την μεταβλητότητα του εισοδήματος και κατ’ επέκταση την έκθεση στους
υψηλούς προοδευτικούς φορολογικούς συντελεστές. Κέρδη και ζημίες στην
αντιστάθμιση ταμειακών ροών τοποθετούνται σε άλλο σωρευμένο αναλυτικό
εισόδημα μέχρι η συναλλαγή να πραγματοποιηθεί, στη συνέχεια μεταφέρονται στη
δήλωση εισοδήματος για να αντισταθμίσουν τα κέρδη και τις ζημίες από την
συναλλαγή.
γ) Να συνάψει ένα προθεσμιακό συμβόλαιο σε ξένο νόμισμα, ορίζοντας τη
συναλλαγή ως αντιστάθμιση εύλογης αξίας. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
καταγράφουν την ισοτιμία του δολαρίου της πώλησης κατά την ημερομηνία της
πώλησης. Κάθε απραγματοποίητη ξένη συναλλαγή κέρδος η ζημία, είναι
δεδουλευμένα στο καθαρό εισόδημα κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία το
επιτόκιο συναλλάγματος αλλάζει.
δ) Να συνάψει ένα προθεσμιακό συμβόλαιο σε ξένο νόμισμα, ορίζοντας τη
συναλλαγή ως αντιστάθμιση ταμειακών ροών (Bloom & Cenker, 2008).
Επίσης, η αποτελεσματική αντιστάθμιση μπορεί να επιφέρει μείωση των
φορολογικών επιβαρύνσεων ανεξάρτητα από την φοροαποφυγή, ωστόσο η μείωση
της φορολογικής επιβάρυνσης από την αποτελεσματική αντιστάθμιση είναι
σημαντικά μικρότερη από αυτές της μη αποτελεσματικής αντιστάθμισης και της
κερδοσκοπίας (Donohoe, 2011).
4.3.3 Παράγωγα προϊόντα και η δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης χρονικής
στιγμής αναγνώρισης κερδών και ζημιών.
Τα παράγωγα παρέχουν δυνατότητες πληρωμής φόρου στο μέλλον για εισοδήματα
που αποκτώνται στο τρέχον έτος. Ο κάτοχος ενός παραγώγου μπορεί να ισχυρισθεί
ζημίες ακόμη και χωρίς να έχει βρει των αγοραστή της επένδυσής του η οποία έχει
απομειωθεί. Αντίθετα με την χρήση παραγώγων μπορεί απλά να εξοφλήσει τον
αντισυμβαλλόμενο του με έναν διακανονισμό με μετρητά. Επίσης μπορεί να
μεταφέρει χρονικά τα κέρδη του προκειμένου να πληρώσει λιγότερο φόρο (Schizer,
2004).
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Για παράδειγμα, έστω η τιμή της μετοχής της εταιρείας Α είναι στα 10€ και
ένας φορολογούμενος ο οποίος κρίνει ότι η τιμή της εν λόγω μετοχής θα κινηθεί
ανοδικά, συνάπτει ένα συμβόλαιο να αγοράσει σε δύο χρόνια από τώρα 100 μετοχές
της εταιρείας Α στην τιμή των 11€ καταβάλλοντας 1.100€ προκειμένου να
αποκομίσει κέρδος από την άνοδό της μετοχής. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος
πέσει έξω στις προβλέψεις του και η τιμή της μετοχής πέσει στα 6€ τότε θα μπορούσε
να διακόψει το συμβόλαιο νωρίτερα να αγοράσει τις 100 μετοχές πληρώνοντας 600€
(6€*100) και να καταβάλει την διαφορά των περίπου 500€ (5€*100) στον
αντισυμβαλλόμενο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια πλασματική ζημία χωρίς
το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα να αλλάξει, ο φορολογούμενος και πάλι θα
πληρώσει 1.100€ για 100 μετοχές, μόνο που θα πληρώσει νωρίτερα δημιουργώντας
έτσι μια πλασματική ζημία στην χρήση την οποία πραγματοποιήθηκε η εν λόγω
συναλλαγή, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την φορολογική του επιβάρυνση. Αν
τώρα η τιμή της μετοχής αυξηθεί στα 20€ ο φορολογούμενος μπορεί να μεταφέρει
χρονικά το κέρδος του διακρατώντας το παράγωγο ή αποδεχόμενος την φυσική
παράδοση των μετοχών. Σε αυτήν την περίπτωση ο φορολογούμενος δεν θα
πληρώσει φόρο για την αύξηση της τιμής μετοχής παρά μόνο όταν αποφασίσει να την
πουλήσει.
4.3.4 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και φοροαποφυγή
Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα είναι ότι διευκολύνουν την ανάπτυξη εξεζητημένων και συνήθως επικερδών
στρατηγικών φοροαποφυγής. Τα παράγωγα μπορούν να προσφέρουν ακριβή και
προβλέψιμα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, με γνωστό το επίπεδο του κινδύνου
και με μικρή πιθανότητα να εντοπιστούν από τις φορολογικές αρχές. Οι
φορολογούμενοι χρησιμοποιούν τα παράγωγα για να τροποποιήσουν τον χαρακτήρα,
την πηγή και την χρονική στιγμή πραγματοποίησης των κερδών και των ζημιών με
απώτερο στόχο την χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση.
Λόγω του γεγονότος ότι τα παράγωγα αποτελούν σύνθετα χρηματοοικονομικά
προϊόντα,

ικανά

να

προσφέρουν

πολύπλοκους

και

πρωτότυπους

τρόπους

φοροαποφυγής, είναι πολύ πιθανό κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να
πληρώσουν λιγότερο φόρο να τα χρησιμοποιήσουν γι’ αυτό το σκοπό. Προς αυτήν
την κατεύθυνση βοηθάνε, οι αδυναμίες του φορολογικού συστήματος το οποίο σε
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κάποιες περιπτώσεις επιτρέπει μια οικονομική συναλλαγή που παράγει το ίδιο
οικονομικό αποτέλεσμα να φορολογείται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την
μορφή της συναλλαγής. Για παράδειγμα μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει
συμμετοχή στην καθαρή θέση μιας άλλης επιχείρησης με διαφορετικούς τύπους
συναλλαγών όπως, να αγοράσει μετοχές της επιχείρησης αυτής, να συνάψει με την
επιχείρηση αυτή μια ανταλλαγή swap, να αγοράσει ένα δικαίωμα αγοράς ή να
πουλήσει ένα δικαίωμα πώλησης, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η αξία της
συναλλαγής μπορεί να είναι περίπου ίδια, διαφέρει όμως ο τρόπος που
αντιμετωπίζονται φορολογικά. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις η ίδια η νομοθεσία
δημιουργεί αντιφάσεις, ασάφειες και ανακρίβειες, οι οποίες κάνουν το έργο των
φορολογικών αρχών δυσκολότερο, διευκολύνοντας ταυτόχρονα κάποιες επιχειρήσεις
να αποφεύγουν την πληρωμή των φόρων που αναλογούν σ’ αυτές, χρησιμοποιώντας
παράγωγα προϊόντα (Donohoe, 2011).
Ακόμη με την χρήση των παραγώγων και την αντιστάθμιση, οι επιχειρήσεις
μπορούν να περιορίσουν την μεταβλητότητα των εσόδων - ζημιών τους και την
πιθανότητα χρεοκοπίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να
εμπιστεύονται περισσότερο τις επιχειρήσεις αυτές και να τις χορηγούν ευκολότερα
και μεγαλύτερα δάνεια. Όταν όμως μια επιχείρηση αυξάνει την ικανότητα της να
αντλεί δάνεια, πληρώνει ταυτόχρονα και λιγότερους φόρους, λόγω των φορολογικών
απαλλαγών που προκύπτουν από τα εκπιπτόμενα από το φορολογητέο εισόδημα
επιτόκια δανεισμού (Graham and Rogers, 2002). Βέβαια και ο υπέρογκος δανεισμός
κρύβει κινδύνους και η μεταβλητότητα των εσόδων – ζημιών μπορεί να περιοριστεί
και με άλλες λογιστικές πολιτικές πέραν των παραγώγων.
Όταν υπάρχει προοδευτικό φορολογικό σύστημα η αναμενόμενη φορολογική
επιβάρυνση είναι μια κυρτή συνάρτηση του φορολογητέου εισοδήματος και η
μεταβλητότητα του εισοδήματος μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη φορολογική
επιβάρυνση. Μια επιχείρηση η οποία έχει να αντιμετωπίσει έναν αυξανόμενο οριακό
φορολογικό συντελεστή, μπορεί να μειώσει τις αναμενόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις της, μειώνοντας τη μεταβλητότητα των εσόδων της μέσω της
αντιστάθμισης με τη χρήση παραγώγων προϊόντων (Donohoe, 2011).
Παράδειγμα: Έστω για την επιχείρηση Α υπάρχει πιθανότητα 50% τα έσοδά της
πριν τη φορολογία (ΕΠΦ) να είναι 300.000.000€

και -200.000.000€ (ζημία)

αντίστοιχα, επίσης ο συντελεστής φορολογίας είναι στο 20% των κερδών και σε
περίπτωση ζημιών έχουμε παροχή οικονομικής βοήθειας 20%.
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Με βάση τα ανωτέρω το Αναμενόμενο Εισόδημα Προ Φόρων (ΑΕΠΦ) θα είναι:
(ΑΕΠΦ)=50%Χ300.000.000€ + 50%Χ(-200.000.000€)=50.000.000€
Και ο Φόρος επί του Αναμενόμενου Εισοδήματος (ΦΑΕ) θα είναι:
(ΦΑΕ)=20%Χ50.000.000€=10.000.000€
Επίσης ο Αναμενόμενος Φόρος (ΑΦ) θα είναι:
(ΑΦ)=50%Χ[20%Χ300.000.000€ + 20%Χ(-200.000.000€)]
=50%Χ[60.000.000€ – 40.000.000€]=10.000.000€
Δηλαδή ο Φόρος Αναμενόμενου Εισοδήματος (ΦΑΕ) είναι ίσος με τον Αναμενόμενο
Φόρο (ΑΦ), (ΦΑΕ)=(ΑΦ).
Αν τώρα η παροχή οικονομικής βοήθειας στην περίπτωση ζημιών μειωθεί από 20%
σε 10% και ο συντελεστής φορολογίας παραμείνει 20%, τότε θα έχουμε:
(ΦΑΕ)=20%Χ50.000.000€=10.000.000€

και

(ΑΦ)=50%Χ[20%Χ300.000.000€ + 10%Χ(-200.000.000€)]
=50%[60.000.000€ – 20.000.000€]=20.000.000€

Φόρος
60 εκ.

(ΦΑΕ)

300 εκ.

200 εκ.

Έσοδα Πριν
τη Φορολογία

Ζημία
20 εκ.
(ΑΦ)
40 εκ.
Παροχή οικονομικής
βοήθειας

Σχεδιάγραμμα 4.3.4 Αναμενόμενος Φόρος και Φόρος Αναμενόμενου Εισοδήματος
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Παρατηρούμε ότι τώρα ο Φόρος Αναμενόμενου Εισοδήματος (ΦΑΕ) είναι
διαφορετικός από τον Αναμενόμενο Φόρο (ΑΦ), (ΦΑΕ)=10.000€ και (ΑΦ)=40.000€
(σχεδιάγραμμα 4.3.4). Αν μπορούσε να επιλέξει η επιχείρηση Α ποιον φόρο θα
πλήρωνε, θα επέλεγε τον Φόρο Αναμενόμενου Εισοδήματος (ΦΑΕ) από τον (ΑΦ),
διότι ο πρώτος είναι 10.000.000€ ενώ ο δεύτερος 20.000.000€. Την δυνατότητα της
επιλογής η επιχείρηση Α μπορεί να την αποκτήσει με την χρήση παραγώγων και την
αντιστάθμιση κινδύνου, όπου μπορεί να καθορίσει το επιθυμητό μελλοντικό
Αναμενόμενο Εισόδημα Προ Φόρων. Όταν η συνάρτηση φορολογητέου εισοδήματος
είναι κυρτή η επιχείρηση έχει όφελος από την αντιστάθμιση κινδύνου, στην
περίπτωσή μας το όφελος είναι ίσο με 10.000.000€.
Τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν από την αντιστάθμιση κινδύνου
αποτελούν μια συνάρτηση η οποία συνδέεται θετικά με την κυρτότητας του
φορολογικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Αν στο παράδειγμά μας ο συντελεστής
φορολογίας παραμείνει σταθερός, ενώ σε περίπτωση ζημιών η παροχή οικονομικής
βοήθειας είναι μηδενική, η κυρτότητα του φορολογικού σχεδιασμού της επιχείρησης
αυξάνεται και μαζί της αυξάνεται και το φορολογικό όφελος της επιχείρησής Α, από
10.000.000€ σε 20.000.000€. Η κυρτότητα του φορολογικού σχεδιασμού μιας
επιχείρησης προκύπτει όταν το οριακό φορολογικό ποσοστό είναι μεγαλύτερο από το
μέσο φορολογικό ποσοστό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ &
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
5.1 Λογιστική Αντιμετώπιση παραγώγων
Η λογιστική παρακολούθηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
διέπεται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Αναγνώριση και επιμέτρηση. Ο σκοπός του Δ.Λ.Π. 39 είναι να καθιερώσει αρχές για
την αναγνώριση και την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων,
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και κάποιων συμβολαίων αγοράς ή πώλησης μη
χρηματοοικονομικών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων μιας οικονομικής οντότητας, να διακρίνουν τη σπουδαιότητα και την
επίδραση των χρηματοοικονομικών μέσων στην οικονομική θέση, στα αποτελέσματα
και στις ταμειακές ροές της.
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 υπάρχουν δύο κατηγορίες παραγώγων. Στην πρώτη
κατηγορία περιλαμβάνονται τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα ή άλλα
συμβόλαια τα οποία αποκτηθήκαν για εμπορικούς σκοπούς και για τα οποία
υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης
κερδών, καθώς και αυτά τα οποία δεν αποτελούν συμβόλαια χρηματοοικονομικής
εγγύησης ή προσδιορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, σύμφωνα
πάντα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το εν λόγω πρότυπο. Στην δεύτερη
κατηγορία περιλαμβάνονται τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα ή άλλα
συμβόλαια τα οποία χρησιμοποιούνται από μια οικονομική οντότητα για σκοπούς
αντιστάθμισης κινδύνων και ταυτόχρονα πληρούν τα κριτήρια εφαρμογής της
λογιστικής αντιστάθμισης που ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 39.
Στο Δ.Λ.Π. 39 ορίζεται τι είναι μέσο αντιστάθμισης και τι είναι
αντισταθμισμένο στοιχείο. Μέσο αντιστάθμισης είναι ένα προσδιορισμένο παράγωγο
η ένα προσδιορισμένο, μη παράγωγο χρηματοοικονομικό στοιχείο ή μια παράγωγη
χρηματοοικονομική υποχρέωση της οποίας η εύλογη αξία ή οι ταμειακές ροές
αναμένεται να συμψηφίσουν τις μεταβολές της εύλογης αξίας ή των ταμειακών ροών
ενός προσδιοριζόμενου αντισταθμιστικού στοιχείου. Αντισταθμισμένο στοιχείο είναι
κάθε περιουσιακό στοιχείο, υποχρέωση, βέβαιη δέσμευση ή πολύ πιθανή μελλοντική
προσδοκώμενη συναλλαγή ή καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό που
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α) εκθέτει την οικονομική οντότητα σε κίνδυνο μεταβολών της εύλογης αξίας ή των
μελλοντικών ταμειακών ροών και το οποίο β) προσδιορίζεται ως αντισταθμισμένο
στοιχείο.
Τα παράγωγα προϊόντα είτε αφορούν στοιχεία του ενεργητικού είτε
υποχρεώσεις από παράγωγα, αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στην
εύλογη αξία συμπεριλαμβάνοντας τα έξοδα που προκύπτουν από την συναλλαγή
κατά την σύναψη του συμβολαίου. Ως εύλογη αξία ορίζεται το ποσό με το οποίο ένα
στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να διακανονιστή
στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εμπορική βάση μεταξύ δυο μερών
τα οποία έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου και ενεργούν με την θέλησή τους. Ο
καλύτερος τρόπος προσδιορισμού της εύλογης αξίας ενός παραγώγου κατά την
αρχική αναγνώριση, είναι η τιμή της συναλλαγής, (η αξία δηλαδή του αντιτίμου που
πληρώθηκε ή εισπράχθηκε), εκτός αν η εύλογη αξία του παραγώγου μπορεί να
εκτιμηθεί από την σύγκριση με άλλες τρέχουσες συναλλαγές στην αγορά του ίδιου
χρηματοοικονομικού μέσου, η αν υπάρχει δυνατότητα χρήσης τεχνικών εκτίμησης
στις οποίες περιλαμβάνονται μεταβλητές που περιέχουν δεδομένα από ενεργείς
αγορές.
Στα παράγωγα προϊόντα για σκοπούς κερδοσκοπικούς κάθε προκύπτουσα
διαφορά κατά την αποτίμηση καταχωρείται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσεως,
με αποτέλεσμα αν προκύπτει κέρδος για τον αγοραστή να προκύπτει ζημία για τον
πωλητή και αν προκύπτει ζημία για τον αγοραστή να προκύπτει κέρδος για τον
πωλητή.
Παράδειγμα: Έστω η εταιρεία ΑΒΓ αγοράζει στις 10-2-2013 από την τράπεζα Χ ένα
δικαίωμα ευρωπαϊκού τύπου να αγοράσει μετά από έξι μήνες στις 10-6-2013 το
δολάριο Αμερικής έναντι του ευρώ σε μια συγκεκριμένη τιμή, καταβάλλοντας
ασφάλιστρο (premium) 400 ευρώ. Η έγγραφή που θα κάνει η εταιρεία ΑΒΓ στα
βιβλία της στις 10-2-2013 θα είναι:

39.02.51 Παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς
38.00

Ταμείο

400€
400€
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Έστω ότι στις 31-3-2013 (ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων) η τιμή του δικαιώματος είναι στα 550€, η έγγραφή που θα κάνει η
εταιρεία ΑΒΓ θα είναι:

39.02.51 Παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς

150€

79.15.01 Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων

150€

Υποθέτουμε επίσης ότι στις 10-6-2013 η τρέχουσα τιμή του δικαιώματος είναι
στα 300€, οπότε η εταιρεία ΑΒΓ δεν θα ασκήσει το δικαίωμά της και το υπόλοιπο
των 550€ του λογαριασμού Παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς θα πρέπει να
μεταφερθεί στα αποτελέσματα χρήσεως. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί θα
είναι:

79.15.01 Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων

550€

39.02.51 Παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς

550€

Από την άλλη μεριά ο πωλητής του δικαιώματος που είναι η τράπεζα Χ θα
καταχωρίσει στις οικονομικές τις καταστάσεις τις ακόλουθες λογιστικές έγγραφές:
Στις 10-2-2013:

30.00 Ταμείο

400€

59.02.51 Παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς

400€

Στις 31-3-2013:

69.15.01 Ζημιές από αποτίμηση παραγώγων
59.02.51 Παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς
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150€
150€

Στις 10-6-2013

59.02.51 Παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς

550€

69.15.01 Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων

150€

79.15.01 Κέρδη από αποτίμηση παραγώγων

400€

(Κόντος, 2010).

5.2 Λογιστική αντιστάθμισης
Σύμφωνα με την παράγραφο 85 του Δ.Λ.Π. 39 η λογιστική αντιστάθμισης
αναγνωρίζει στα αποτελέσματα χρήσεως τη συμψηφιστική επίδραση των μεταβολών
στις εύλογες αξίες του μέσου αντιστάθμισης και του αντισταθμισμένου στοιχείου.
Σκοπός της αντισταθμιστικής λογιστικής είναι η απεικόνιση στις οικονομικές
καταστάσεις των συνεπειών των αντισταθμιστικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα
αυτών που αφορούν την χρήση παραγώγων αντιστάθμισης, απεικονίζοντας με αυτόν
το τρόπο για την ίδια περίοδο τις συνέπειες τόσο στο παράγωγο όσο και στον
αντισταθμισμένο κίνδυνο (Κόντος, 2010).
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, κατά το Δ.Λ.Π. 39 όλα τα παράγωγα
απεικονίζονται στην εύλογη αξία παρουσιάζοντας κέρδη και ζημίες στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Συνήθως τα παράγωγα χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν
περιουσιακά στοιχεία αλλά και υποχρεώσεις που αποτιμώνται στο κόστος, στο
αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία με κέρδη και ζημίες καταχωρημένες στην
καθαρή θέση, καθώς επίσης και βέβαιες δεσμεύσεις ή πολύ πιθανές μελλοντικές
προσδοκώμενες συναλλαγές οι οποίες δε είναι καταχωρημένες στον ισολογισμό.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αναντιστοιχία στο χρονοδιάγραμμα
της καταχώρισης του κέρδους ή της ζημίας. Με την αντισταθμιστική λογιστική η
αναντιστοιχία αυτή μπορεί να διορθωθεί, μεταβάλλοντας το χρονοδιάγραμμα
καταχώρησης κερδών και ζημιών είτε στο αντισταθμισμένο στοιχείο είτε στο μέσο
αντιστάθμισης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εξομάλυνση και περιορίζεται η
μεταβλητότητα που θα δημιουργούνταν αν τα κέρδη και οι ζημίες από την χρήση του
παραγώγου καταχωρούνταν στην κατάσταση αποτελεσμάτων (Κόντος, 2010).
[130]

Η αντισταθμιστική λογιστική είναι προαιρετική, αλλά σε περίπτωση επιλογής
της θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις της παραγράφου
88 του Δ.Λ.Π. 39 οι οποίες είναι οι εξής:
 Με την έναρξη της αντιστάθμισης θα πρέπει να υπάρχει προσδιορισμός και
τεκμηρίωση της σχέσης αντιστάθμισης καθώς και των επιδιώξεων της
οικονομικής οντότητας σε ότι αφορά την διαχείριση κινδύνου και την
ανειλημμένη στρατηγική αντιστάθμισης. Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται το
αντισταθμιστικό

μέσο,

αντισταθμισμένου

το

αντισταθμισμένο

κινδύνου

και

ο

στοιχείο,

τρόπος

η

φύση

αξιολόγησης

του
της

αποτελεσματικότητας του μέσου αντιστάθμισης.
 Η αντιστάθμιση αναμένεται να είναι πάρα πολύ αποτελεσματική στην
επίτευξη του συμψηφισμού των μεταβολών της εύλογης αξίας ή των
ταμειακών ροών που αποδίδονται στον αντισταθμιστικό κίνδυνο.
 Η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης θα πρέπει να αποτιμάται αξιόπιστα.
Θα πρέπει δηλαδή να αποτιμηθούν με αξιοπιστία, τόσο η εύλογη αξία ή οι
ταμειακές ροές του αντισταθμισμένου στοιχείου που αποδίδονται στον
αντισταθμισμένο κίνδυνο, όσο και η εύλογη αξία του μέσου αντιστάθμισης.
 Η

προσδοκώμενη

συναλλαγή

που

θα

αποτελέσει

το

υποκείμενο

αντιστάθμισης ταμειακών ροών θα πρέπει να είναι πολύ πιθανό να συμβεί.
Επίσης θα πρέπει η συναλλαγή αυτή να είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο
μεταβολής των ταμειακών ροών η οποία είναι πιθανό να επηρεάσει τα
αποτελέσματα.
 Η αξιολόγηση της αντιστάθμισης θα πρέπει να γίνεται σε συνεχή βάση.

5.3 Σχέσεις αντιστάθμισης
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 διακρίνονται τρεις τύποι σχέσεων αντιστάθμισης, η
αντιστάθμιση εύλογης αξίας, η αντιστάθμιση ταμειακών ροών και η αντιστάθμιση
μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.
5.3.1 Αντιστάθμιση εύλογης αξίας
Στην αντιστάθμιση εύλογης αξίας χρησιμοποιούνται παράγωγα προϊόντα ή άλλα
χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό να συμψηφιστούν οι δυσμενείς μεταβολές στην
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εύλογη αξία και κατ’ επέκταση στα αποτελέσματα χρήσεως και οι οποίες αφορούν
μεταβολές της εύλογης αξίας σε, αναγνωρισμένα στοιχεία του ενεργητικού,
υποχρεώσεις, βέβαιες δεσμεύσεις ή πολύ πιθανές μελλοντικές προσδοκώμενες
συναλλαγές οι οποίες δε είναι καταχωρημένες στον ισολογισμό. Αυτό που
επιτυγχάνεται είναι ο συμψηφισμός στις μεταβολές της εύλογης αξίας του
αντισταθμισμένου στοιχείου, με τις μεταβολές στην εύλογη αξία του μέσου
αντιστάθμισης. Στην συνέχεια το συμψηφιστικό αποτέλεσμα από τις εν λόγω
μεταβολές της εύλογης αξίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Επιπλέον με
την αντιστάθμιση εύλογης αξίας μια οικονομική οντότητα έχει την δυνατότητα να
αντισταθμίσει έναν συγκεκριμένο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να επιφέρει δυσμενείς
μεταβολές στην εύλογη αξία.
Αναφορικά με την λογιστική αντιμετώπιση της αντιστάθμισης εύλογης αξίας,
το Δ.Λ.Π. 39 προβλέπει ότι: Το κέρδος η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση
του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία πρέπει να αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης. Επίσης, όταν το αντισταθμισμένο στοιχείο αποτιμάται στο
κόστος, η λογιστική αξία του αντισταθμισμένου στοιχείου προσαρμόζεται με το
κέρδος ή τη ζημία που προκύπτει από το αντισταθμισμένο στοιχείο και αφορά τον
αντισταθμισμένο κίνδυνο και καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως. Το ίδιο
ισχύει και για τα αντισταθμισμένα στοιχεία που είναι διαθέσιμα προς πώληση.
Παράδειγμα αντιστάθμισης εύλογης αξίας, αποτελεί η αντιστάθμιση κινδύνου
από μια μεταβολή στην εύλογη αξία ενός δανείου σε σταθερό επιτόκιο, προκειμένου
να προστατευθεί ο επενδυτής η μια οικονομική οντότητα από δυσμενείς μελλοντικές
μεταβολές του ύψους του επιτοκίου και αφορά τόσο τον δανειστεί όσο και τον
δανειζόμενο. Επίσης αντιστάθμιση εύλογης αξίας αποτελεί και η αντιστάθμιση μιας
βέβαιης δέσμευσης, όπως για παράδειγμα η περίπτωση μιας εταιρείας εμπορίας
καυσίμων η οποία αντιμετωπίζει υψηλή ζήτηση στην αγορά διότι οι καταναλωτές
ζητούν όλο και περισσότερα καύσιμα και προκειμένου να προστατευθεί από
ανεπιθύμητες μεταβολές της τιμής του πετρελαίου διεθνώς αγοράζει ένα παράγωγο
για αντισταθμίσει τον κίνδυνο.
5.3.2 Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
Η αντιστάθμιση ταμειακών ροών αναφέρεται στην έκθεση μιας οικονομικής
οντότητας στις μεταβολές των ταμειακών ροών, η οποία προέρχεται από
καταχωρημένα στοιχεία του ενεργητικού, υποχρεώσεις, πολύ πιθανές μελλοντικές
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προσδοκώμενες συναλλαγές εκτεθειμένες σε συγκεκριμένους κινδύνους που μπορεί
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσης.
Παράδειγμα αντιστάθμισης ταμειακών ροών αποτελεί η σύναψη μιας
συμφωνίας ανταλλαγών (swap) με την οποία ουσιαστικά μετατρέπετε ένα επιτόκιο
δανεισμού από κυμαινόμενο σε σταθερό. Επίσης αντιστάθμιση ταμειακών ροών
αποτελεί και η αντιστάθμιση μελλοντικού κινδύνου για πολύ πιθανές μελλοντικές
συναλλαγές, όπως για παράδειγμα η αγορά ή πώληση εμπορευμάτων.
Όταν κατά την διάρκεια μιας περιόδου η αντιστάθμιση ταμειακών ροών
ικανοποιεί τους όρους που προβλέπονται από την παράγραφο 88 του Δ.Λ.Π. 39, τότε
αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξής:
 Το σκέλος του κέρδους ή της ζημίας του μέσου αντιστάθμισης που αποτελεί
«αποτελεσματική αντιστάθμιση», καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια
μέσω της κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.
 Το αναποτελεσματικό μέρος του κέρδους η της ζημίας του αντισταθμιστικού
μέσου καταχωρείται στα αποτελέσματα.
Επιπλέον, το συνθετικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αφορά το
αντισταθμισμένο στοιχείο προσαρμόζεται στο χαμηλότερο ποσό από το, σωρευτικό
κέρδος ή ζημία του αντισταθμιστικού μέσου από την έναρξη της αντιστάθμισης και
τη σωρευμένη μεταβολή της εύλογης αξίας, των αναμενόμενων ταμειακών ροών από
το αντισταθμισμένο στοιχείο. Το κέρδος ή η ζημία που απομένει επί του
αντισταθμιστικού μέσου καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης.
5.3.3 Αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό
Στην αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό
μπορούν οι επιχειρήσεις να προστατευτούν από τις συναλλαγματικές διαφορές και
τον κίνδυνο απώλειας της αξίας της επένδυσης, δανειζόμενες στο ίδιο νόμισμα ή
χρησιμοποιώντας ανταλλαγές νομισμάτων (currency swaps).
 Το σκέλος του κέρδους ή της ζημίας του μέσου αντιστάθμισης που αποτελεί
«αποτελεσματική αντιστάθμιση», καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια
μέσω της κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.
 Το αναποτελεσματικό μέρος του κέρδους η της ζημίας του αντισταθμιστικού
μέσου καταχωρείται στα αποτελέσματα.
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Κατά τη διάθεση της αντιστάθμισης, το κέρδος ή η ζημία του μέσου
αντιστάθμισης που αποτελεί «αποτελεσματική αντιστάθμιση» και έχει καταχωρηθεί
απευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης.
Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί ένα παράδειγμα προκειμένου
να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος που λειτουργεί η αντισταθμιστική λογιστική.
Παράδειγμα: Έστω ότι την 1-1-2011 η επιχείρηση ΑΒΓ αγοράζει 100 μετοχές των
10€ της εταιρείας ΧΨΩ, δηλαδή το συνολικό της κόστος είναι 1.000€, η εν λόγω
επένδυση υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας και των ταμειακών της
ροών. Προκειμένου η επιχείρηση ΑΒΓ να αντισταθμίσει τον κίνδυνο αγοράζει ένα
δικαίωμα πώλησης, παράγωγο η αξία του οποίου μεταβάλλεται αντίστροφα από την
μεταβολή της τιμής της μετοχής. Στο δικαίωμα πώλησης ορίζεται τιμή άσκησης
1.000€ για τις 31-12-2012. Θεωρούμε επίσης ότι στις 31-12-2011 η τιμή της μετοχής
είναι 8€ και η αξία της επένδυσης 800€, και επιπλέον η αξία του παραγώγου 200€.
Ακόμη στην ημερομηνία λήξης του δικαιώματος στις 31-12-2012 η μετοχή πωλείται
προς 8€ ανά μετοχή δηλαδή 800€.
Αν τώρα εφαρμόσουμε λογιστική αντιστάθμισης εύλογης αξίας, το κέρδος
από το αντισταθμιστικό μέσο και η ζημία από το αντισταθμισμένο στοιχείο
καταχωρείται στο αποτέλεσμα του 2011, με συνέπεια να μειώνεται η μεταβλητότητα
στα κέρδη και τις ζημίες.
Συνέπειες από την

Συνέπειες από την

Αποτέλεσμα

μεταβολή της εύλογης

μεταβολή της εύλογης

(κέρδος/ ζημία)

αξίας της μετοχής

αξίας του δικαιώματος
πώλησης

2011

-200€

2012

-200€

σύνολο

-200€

+200€

0
0

+200€

0

Αν εφαρμόσουμε λογιστική αντιστάθμισης ταμειακών ροών τότε τα κέρδη
από το αντισταθμιστικό μέσο καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια έως ότου
καταχωρηθούν οι ζημίες από το αντισταθμισμένο στοιχείο στα κέρδη ή ζημίες.
Θεωρούμε ότι οι ζημίες από το αντισταθμισμένο στοιχείο καταχωρούνται στα κέρδη
ή τις ζημίες του 2012.
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Συνέπειες από την

Συνέπειες από την

Αποτέλεσμα

μεταβολή της εύλογης

μεταβολή της εύλογης

(κέρδος/ ζημία)

αξίας της μετοχής

αξίας του δικαιώματος
πώλησης

2011

+200€

0

2012

-200€

+200€

0

Σύνολο

-200€

+200€

0

Αν δεν εφαρμοστεί λογιστική αντιστάθμισης τα κέρδη ή ζημίες θα
παρουσιάζουν διακυμάνσεις διότι οι ζημίες από την μετοχή και τα κέρδη από το
παράγωγο θα εμφανίζονται σε διαφορετικές περιόδους.
Συνέπειες από την

Συνέπειες από την

Αποτέλεσμα

μεταβολή της εύλογης

μεταβολή της εύλογης

(κέρδος/ ζημία)

αξίας της μετοχής

αξίας του δικαιώματος
πώλησης
+200€

2011
2012

-200€

Σύνολο

-200€

+200€
-200€

+200€

0

5.4 Αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης
Η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης αφορά τον βαθμό στον οποίο οι μεταβολές
στην εύλογη αξία ή στις ταμειακές ροές του αντισταθμισμένου στοιχείου, οι οποίες
οφείλονται σε αντισταθμισμένο κίνδυνο, συμψηφίζονται από μεταβολές στην εύλογη
αξία ή τις ταμειακές ροές του μέσου αντιστάθμισης. Δείχνει δηλαδή τον βαθμό
απόδοσης ενός αντισταθμιστικού μέσου αναφορικά με την προστασία του
αντισταθμισμένου στοιχείου από δυσμενείς μεταβολές που έχουν σχέση με τον
αντισταθμισμένο κίνδυνο.
Κατά το Δ.Λ.Π. 39, μια αντιστάθμιση θεωρείται άκρως αποτελεσματική μόνο
στην περίπτωση που πληρούνται ταυτόχρονα οι ακόλουθες δυο προϋποθέσεις:
 Κατά την έναρξη μιας αντιστάθμισης όπως και σε μεταγενέστερες περιόδους,
αναμένεται η αντιστάθμιση να είναι άκρως αποτελεσματική αναφορικά με τον
συμψηφισμό στις μεταβολές της εύλογης αξίας ή των ταμειακών ροών που
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οφείλονται στον αντισταθμισμένο κίνδυνο. Τέτοια προσδοκία μπορεί να
θεμελιώνεται με διάφορους τρόπους, όπως η σύγκριση προγενέστερων
μεταβολών της εύλογης αξίας ή των ταμειακών ροών του αντισταθμισμένου
στοιχείου που οφείλονται στον αντισταθμισμένο κίνδυνο με προγενέστερες
μεταβολές της εύλογης αξίας ή των ταμειακών ροών του μέσου
αντιστάθμισης, ή θεμελιώνοντας την ύπαρξη μιας υψηλού βαθμού συσχέτισης
μεταξύ της εύλογης αξίας ή των ταμειακών ροών του αντισταθμισμένου
στοιχείου και εκείνων του μέσου αντιστάθμισης.
 Τα πραγματικά αποτελέσματα της αντιστάθμισης κυμαίνονται στο εύρος
80%- 125%. Για παράδειγμα εάν η ζημία επί του μέσου αντιστάθμισης είναι
120€ και το κέρδος επί των άμεσα ρευστοποιήσιμων μέσων είναι 100€, ο
συμψηφισμός μπορεί να αποτιμηθεί με 120€/100€ που είναι ίσος με 120%, ή
με 100€/120€ που είναι ίσος με 83%, άρα η αντιστάθμιση είναι άκρως
αποτελεσματική δεδομένου ότι πληρείται η προηγούμενη προϋπόθεση.
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης, γίνεται κατά την
κατάρτιση των ετήσιων ή ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής
μονάδας. Πλην όμως δεν καθορίζεται μια συγκεκριμένη μέθοδος αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης, αλλά η μέθοδος που θα επιλέξει τελικά η
οικονομική μονάδα εξαρτάται από την στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων της. Οι
πιο συνήθεις μέθοδοι μέτρησης της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης είναι:
 Η σύγκριση βασικών όρων (critical terms comparison), του μέσου
αντιστάθμισης με εκείνους του αντισταθμισμένου στοιχείου. Αν όλοι οι
βασικοί όροι ταιριάζουν απόλυτα, η αντιστάθμιση αναμένεται να είναι άκρως
αποτελεσματική.
 The Dollar Offset Method, αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την σύγκριση στην
μεταβολή της εύλογης αξίας ή των ταμειακών ροών του μέσου αντιστάθμισης
με τη μεταβολή στην εύλογη αξία ή των ταμειακών ροών του
αντισταθμισμένου στοιχείου. Αυτή η μέθοδος δηλώνει ότι η αντιστάθμιση
είναι άκρως αποτελεσματική αν το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 80%-125%.
 Ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis), η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει
μέτρηση της έντασης της στατιστικής σχέσης μεταξύ του αντισταθμισμένου
στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης. Η ανάλυση παλινδρόμησης
αναφέρεται στο πως μεταβάλλεται μια εξαρτημένη μεταβλητή από τις
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αλλαγές μιας άλλης ανεξάρτητης μεταβλητής, στην περίπτωσή μας η
εξαρτημένη

μεταβλητή

εκφράζει

την

μεταβολή

της

αξίας

του

αντισταθμισμένου στοιχείου και η ανεξάρτητη μεταβλητή εκφράζει την
μεταβολή του μέσου αντιστάθμισης (Bunea-Bontas et al., 2009).
Μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να εμφανίσει την μη
αποτελεσματική αντιστάθμιση στις οικονομικές της καταστάσεις. Για να μπορέσει να
εκτιμήσει το ακριβές ύψος της αντιστάθμισης, θα πρέπει να ορίσει τον
αντισταθμιστικό κίνδυνο και να περιγράψει την μέθοδο μέτρησης της μεταβολής
αξίας του αντισταθμισμένου στοιχείου που αποδίδεται στον αντισταθμισμένο
κίνδυνο. Το αποτελεσματικό μέρος της μεταβολής της αξίας του παραγώγου μπορεί
να υπολογιστεί, όταν γνωρίζουμε την μεταβολή του υποκείμενου προϊόντος. Γενικά η
μη αποτελεσματική αντιστάθμιση δεν είναι τίποτα περισσότερο από την διαφορά
μεταξύ της πλήρους μεταβολής στην εύλογη αξία και του αποτελεσματικού μέρους
αυτής της μεταβολής (Bunea-Bontas et al., 2009).

5.5 Διακοπή της λογιστικής της αντιστάθμισης
Όταν μια οικονομική οντότητα δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ώστε να είναι
αποτελεσματική, η αντιστάθμιση διακόπτει τη διαδικασία από την τελευταία
ημερομηνία στην οποία αποδείχθηκε η συμμόρφωση προς την αποτελεσματικότητα
της αντιστάθμισης, δίχως να αποκλείεται η αναδρομική διακοπή.
5.5.1 Διακοπή αντιστάθμισης εύλογης αξίας
Σύμφωνα με την παράγραφο 91 του Δ.Λ.Π. 39, μια οικονομική μονάδα θα πρέπει να
διακόπτει μια σχέση αντιστάθμισης της εύλογης αξίας, όταν υφίστανται οι παρακάτω
συνθήκες:
 Το μέσο αντιστάθμισης λήξει ή πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί.
 Η αντιστάθμιση δεν ικανοποιεί πλέον τους όρους που απαιτούνται για την
αναγνώριση της σχέσης αντιστάθμισης.
 Η οικονομική μονάδα αποφασίζει να ανακαλέσει τη σχέση αντιστάθμισης.
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5.5.2 Διακοπή αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύμφωνα με την παράγραφο 101 του Δ.Λ.Π. 39, μια οικονομική μονάδα θα πρέπει να
διακόπτει μια σχέση αντιστάθμισης της εύλογης αξίας, όταν υφίστανται οι παρακάτω
συνθήκες:
 Το μέσο αντιστάθμισης λήξει ή πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί. Σ’ αυτήν την
περίπτωση το συσσωρευμένο κέρδος ή η ζημία από το μέσο αντιστάθμισης
που εξακολουθεί καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, κατά τον χρόνο
που η αντιστάθμιση ήταν ενεργός, καταχωρείται ξεχωριστά στα ίδια κεφάλαια
έως ότου πραγματοποιηθεί η προσδοκώμενη συναλλαγή.
 Η αντιστάθμιση δεν ικανοποιεί πλέον τους όρους που απαιτούνται για την
αναγνώριση της σχέσης αντιστάθμισης. Και σ’ αυτήν την περίπτωση το
συσσωρευμένο κέρδος ή η ζημία από το μέσο αντιστάθμισης που εξακολουθεί
καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, κατά τον χρόνο που η
αντιστάθμιση ήταν ενεργός, καταχωρείται ξεχωριστά στα ίδια κεφάλαια έως
ότου πραγματοποιηθεί η προσδοκώμενη συναλλαγή.
 Δεν αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί η προσδοκώμενη συναλλαγή, με
συνέπεια το συσσωρευμένο κέρδος η ζημία από το μέσο αντιστάθμισης που
εξακολουθεί να καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, από το χρόνο που
η αντιστάθμιση ήταν ενεργός καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως.
 Η οικονομική μονάδα αποφασίζει να ανακαλέσει τη σχέση αντιστάθμισης. Για
αντισταθμίσεις μιας προσδοκώμενης συναλλαγής, το συσσωρευμένο κέρδος ή
η ζημία από το μέσο αντιστάθμισης που συνεχίζει να καταχωρείται απευθείας
στα ίδια κεφάλαια, κατά τον χρόνο που η αντιστάθμιση ήταν ενεργός,
καταχωρείται ξεχωριστά στα ίδια κεφάλαια έως ότου πραγματοποιηθεί η
προσδοκώμενη συναλλαγή. Αν ή συναλλαγή πλέον δεν αναμένεται να
πραγματοποιηθεί, το συσσωρευμένο κέρδος ή ζημία που έχει καταχωρηθεί
απευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης (παρ.
101 Δ.Λ.Π. 39).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
6.1 παράγωγα προϊόντα και η κρίση στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ
Η χρηματοπιστωτική κρίση που έκανε την εμφάνισή της το 2007 στις ΗΠΑ και η
οικονομική κρίση που επακολούθησε και γρήγορα επεκτάθηκε σε κάθε γωνιά του
πλανήτη, μονοπωλούν την παγκόσμια οικονομική επικαιρότητα. Με τον όρο
«οικονομική κρίση» εννοούμε το φαινόμενο με το οποίο η συνεχής και αισθητή
μείωση της οικονομικής δραστηριότητας

χαρακτηρίζει μια οικονομία και

συγκεκριμένα παρατηρείται μια συνεχής και αισθητή μείωση της απασχόλησης, του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, των τιμών, των επενδύσεων, κ.ο.κ.
Το πρόβλημα ξεκίνησε από τις ΗΠΑ με τις επισφάλειες των τραπεζών από τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια της αγοράς ακινήτων. Μέχρι το 2007 η αγορά ακινήτων
στις ΗΠΑ γνώρισε μια τεράστια άνθηση παρασύροντας ταυτόχρονα και τις τιμές των
ακινήτων σε υπερβολικά ύψη. Η άνθηση αυτή προήλθε κυρίως από την πολιτική των
τραπεζών να χορηγούν με μεγάλη ευκολία δάνεια με χαμηλές η και ανύπαρκτες
εγγυήσεις, τα λεγόμενα Subprime Mortgage Loans, και στην συνέχεια να τα
τιτλοποιούν. Όταν όμως άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες αδυναμίες αποπληρωμής
των δανείων αυτών από τους δανειολήπτες και να πραγματοποιούνται κατασχέσεις
ακινήτων, προκλήθηκε μεγάλη αναταραχή στις αγορές.
Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι κατείχαν τίτλους που σχετίζονταν με την εξέλιξη
της αγοράς ακινήτων με αποτέλεσμα να καταγράψουν μεγάλες ζημίες, διότι με την
διαδικασία της τιτλοποίησης τα δομημένα αυτά προϊόντα είχαν εξαπλωθεί σε
ολόκληρο τον πλανήτη. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να επικρατήσει μεγάλη
αβεβαιότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης στην αγορά. Οι τράπεζες περιόρισαν σε
μεγάλο βαθμό την χορήγηση δανείων προς το σύνολο της οικονομίας, με συνέπεια να
δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα ρευστότητας. Η μείωση στις τιμές των
ακινήτων είχε σαν αποτέλεσμα την μη επαρκή εξασφάλιση των τιτλοποιηθέντων
δανείων και την εμφάνιση υψηλών ζημιών στους κατόχους τους, όπως για
παράδειγμα θεσμικοί επενδυτές και πιστωτικά ιδρύματα, και σε συνδυασμό με τον
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περιορισμό της χρηματοδότηση της οικονομίας, η παγκόσμια οικονομική ύφεση ήταν
φυσικό επακόλουθο.
Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι από το πρόβλημα της αγοράς ακινήτων
στις ΗΠΑ καταλήξαμε σε κρίση ρευστότητας και έπειτα σε μία γενικότερη
χρηματοπιστωτική κρίση και ύφεση. Όλα αυτά έφεραν στο φως της επικαιρότητας
τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τα ολέθρια αποτελέσματά τους,
αναδεικνύοντας

ταυτόχρονα

τον

ρόλο

που

διαδραμάτισαν

τα

παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα την περίοδο της κρίσης. Η ανάπτυξη των παραγώγων
προϊόντων ήταν ραγδαία πριν και κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
και συνέβαλε καθοριστικά στην δημιουργία και την εξάπλωσή της. Παρακάτω
αναλύουμε τον ρόλο των παράγωγων προϊόντων στην τόσο αμφιλεγόμενη συζήτηση
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αναδεικνύοντας και εστιάζοντας κυρίως στον
ρόλο κάποιων πιστωτικών παραγώγων, της τιτλοποίοισης, των οίκων αξιολόγησης
και της μόχλευσης.

6.1.1 Ο ρόλος των Εγγυημένων Χρεωστικών Υποχρεώσεων (Collateralized Debt
Obligations - CDOs) και τις τιτλοποίησης (securitization) στην παγκόσμια
οικονομική κρίση
Οι Εγγυημένες Χρεωστικές Υποχρεώσεις (Collateralized Debt Obligations - CDOs)
είναι δομημένα χρηματοοικονομικά μέσα, δημιουργούνται με την διαδικασία της
τιτλοποίησης και βρίσκονται στο επίκεντρο της υπάρχουσας χρηματοπιστωτικής
κρίσης. Συγκεκριμένα, τα CDO είναι χρηματοοικονομικά μέσα εγγυημένα από ένα
χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται από διαφοροποιημένα δάνεια, υποθήκες,
ομόλογα, ή άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ή από έναν συνδυασμό
όλων αυτών (Michello et al., 2008).
Η παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των αγορών σε συνδυασμό με τα
καινοτομικά χρηματοοικονομικά προϊόντα διαχείρισης και μεταφοράς κινδύνου μέσω
της τιτλοποίησης (securitization), αποτέλεσαν την αφετηρία για την δημιουργία των
κατάλληλων συνθηκών εμφάνισης και εξάπλωσης της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης.
Κατά την περίοδο 2001 έως 2005 η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ γνωρίζει μια
μεγάλη άνθιση, κεντρικό ρόλο σ ‘αυτό έπαιξε η πολιτική της κυβέρνησης Μπους, η
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οποία ενθάρρυνε και στήριζε μέσω προγραμμάτων τις κατώτερες οικονομικά και
σκληρά εργαζόμενες τάξεις, να πραγματοποιήσουν το όνειρο τους και να αποκτήσουν
ιδιόκτητη κατοικία. Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε και από άλλες χώρες, όπως για
παράδειγμα η Αγγλία. Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική θα έπρεπε τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν ευκολότερα και με πιο χαμηλό επιτόκιο
δάνεια. Καθοριστικής σημασίας βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση παρείχαν το
άνοιγμα των αγορών, η σταδιακά μεγάλη ελευθερία κινήσεων που απέκτησαν οι
τράπεζες, η έκρηξη των καινοτομικών χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως τα
CDO, και η τιτλοποίηση (securitization).
Πλέον τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρείχαν όλο και περισσότερα
στεγαστικά δάνεια και με ολοένα και ποιο ελαστικούς όρους για τους δανειολήπτες.
Στην συνέχεια συγκέντρωναν τα δάνεια αυτά, τα χώριζαν σε κατηγορίες ανάλογα με
τον πιστωτικό τους κίνδυνο και τα τιτλοποιούσαν. Κατά τη διαδικασία της
τιτλοποίησης ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συγκεντρώνει τις χρηματικές ροές που
προέρχονται από διάφορα δάνεια και δημιουργεί τίτλους, μεταφέροντας τις ροές που
προέρχονται από τους αρχικούς τίτλους στους επενδυτές, μείον ένα διακρατούμενο
ποσό. Οι επενδυτές αγοράζουν τους τίτλους αυτούς καταβάλλοντας στο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το αντίστοιχο κεφάλαιο. Με την διαδικασία αυτή
διαχωρίζεται η έκδοση του δανείου από την χρηματοδότησή του, δηλαδή το δάνειο το
εκδίδει η τράπεζα αλλά το χρηματοδοτεί ο επενδυτής, στον οποίον και μεταβιβάζεται
πλέον πέρα από τις χρηματικές ροές και ο πιστωτικός κίνδυνος.
Επίσης, πολύ συνηθισμένο ήταν το φαινόμενο τράπεζες να μεταφέρουν τα
τιτλοποιούμενα στοιχεία εκτός ισολογισμού. Αυτό συνέβαινε διότι κάθε τράπεζα
είναι υποχρεωμένη να διαθέτει ένα ποσοστό ρευστών διαθεσίμων το οποίο δεν θα
χρησιμοποιηθεί για την χορήγηση δανείων. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από το
μέγεθος των δανείων, των ομολόγων, καθώς και άλλων μη ρευστοποιήσιμων μορφών
χρέους που εμφανίζονται στο ενεργητικό της. Οπότε η τράπεζα για να μπορέσει να
αποδεσμεύσει κεφάλαια και να χορηγήσει περισσότερα δάνεια, μεταφέρει μέσω της
τιτλοποίησης σε μια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV), τα
δάνεια, τα ομόλογα και τις άλλες μη ρευστοποιήσιμες μορφές χρέους που
εμφανίζονται στον ενεργητικού της. Αυτό που επιτυγχάνεται από την τράπεζα είναι
με τα ίδια κεφάλαια να χορηγούνται περισσότερα δάνεια.
Έστω για παράδειγμα το ύψος των δανείων που εμφανίζει μια τράπεζα στο
ενεργητικό της είναι 10.000.000.000€ και από αυτά θα πρέπει να κρατήσει ως
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κεφαλαιακό απόθεμα το 10% δηλαδή 1.000.000.000€ και να δανείσει το 90% δηλαδή
9.000.000.000€. Με την διαδικασία της τιτλοποίησης μπορεί η τράπεζα να μεταφέρει
από το ενεργητικό της τα 9.000.000.000€ σε μία Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και πλέον
το ύψος των δανείων που εμφανίζονται στο ενεργητικό να είναι 1.000.000.000€ (αντί
για 10.000.000.000€ που ήταν πριν) και από αυτά θα είναι υποχρεωμένη να κρατήσει
ως κεφαλαιακό απόθεμα τα 100.000.000€ και να δανείσει τα 900.000.000€. Με αυτόν
τον τρόπο η τράπεζα κατάφερε να μειώσει το υποχρεωτικά διακρατούμενο
κεφαλαιακό της απόθεμα και να χορηγήσει περισσότερα δάνεια. Ακόμη και αν η
τράπεζα πτωχεύσει, τα στοιχεία που τιτλοποιήθηκαν δεν επηρεάζονται.
Με την διαδικασία της τιτλοποίησης και την μεταφορά του πιστωτικού
κινδύνου σε τρίτους, πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν πλέον ισχυρό κίνητρο
να χορηγήσουν δάνεια ακόμη και σε δανειολήπτες που ήταν πρακτικά αδύνατο να τα
αποπληρώσουν διότι το ετήσιο εισόδημά τους ήταν μικρό, δείχνοντας με αυτόν τον
τρόπο μια ιδιαίτερα ανεύθυνη στάση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση
του αριθμού των ενυπόθηκων δανείων, αύξηση της ζήτησης στην αγορά κατοικίας,
αύξηση των τιμών των κατοικιών και αύξηση του αριθμού των τιτλοποιήσεων.
Για αρκετά χρόνια οι δανειζόμενοι πλήρωναν τα δάνειά τους, οι δανειστές
αποκόμιζαν κέρδη από τη συγκέντρωση των ενυπόθηκων δανείων σε πακέτα, οι
επενδυτές λάμβαναν μια συμφέρουσα απόδοση από τα τιτλοποιημένα χρεόγραφα που
κατείχαν και γενικά η τιτλοποίηση δούλευε καλά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η
ανοδική πορεία των τιμών των ακινήτων διατηρήθηκε, γεγονός που αποτέλεσε
κίνητρο για πολλές επιχειρήσεις του κλάδου να λάβουν στεγαστικά δάνεια,
προκειμένου να επωφεληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αγορά και
επαναπώληση κατοικίας σε αρκετά υψηλότερη τιμή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί μια υπερπροσφορά καινούργιων κατοικιών οι οποίες δεν μπορούσαν
πωληθούν. Επιπλέον με την ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων στα τέλη του 2005
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της υπερβολικής ανάπτυξης των
οικονομικών δραστηριοτήτων, που θα οδηγούσε των πληθωρισμό σε πολύ υψηλά
επίπεδα, άρχισαν τα πρώτα προβλήματα.
Με την αύξηση των επιτοκίων και των τιμών των ακινήτων το εισόδημα των
οικονομικά ασθενέστερων τάξεων δεν επαρκούσε πλέον για την αποπληρωμή των
δανείων τους, επίσης αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των απούλητων κατοικιών.
Έτσι η ζήτηση για αγορά κατοικίας έπεσε με συνέπεια πέσουν και οι τιμές των
κατοικιών, επίσης ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε
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κατακόρυφα, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις τιτλοποιήσεις οι οποίες άρχισαν
πλέον να καταγράφουν σημαντικές ζημίες.
Κεντρικό ρόλο στα γεγονότα που αναφέρθηκαν, έπαιξαν οι Εγγυημένες
Χρεωστικές Υποχρεώσεις (Collateralized Debt Obligations - CDOs), οι οποίες
συνέβαλλαν ώστε η τιτλοποίηση να γίνει πιο λειτουργική, ενσωματώνοντας
περισσότερες μορφές τίτλων που εκδίδονται με την τιτλοποίηση και επιτρέποντας την
αναδιανομή του αρχικού πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τη διαφοροποίηση στην
οργάνωση και την διευθέτηση των ροών των πληρωμών. Τα CDO περιλαμβάνουν
κυρίως χρεόγραφα υποθηκευμένων κατοικιών και η απόδοση τους εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από την πορεία της αγοράς ακινήτων, οπότε η ανάπτυξή τους όλο αυτό
το διάστημα ήταν ραγδαία, λόγω της ανοδικής πορείας που υπήρξε στην αγορά
ακινήτων και λόγω των υψηλών αποδόσεων που υπόσχονταν.
Όταν ξεκίνησε η χρηματοπιστωτική κρίση τον Αύγουστο του 2007, η έκδοση
των CDO έπεσε δραματικά. Από το χρονικό εκείνο σημείο, οι επενδυτές άρχισαν
ολοένα και περισσότερο να αποφεύγουν τα δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα,
διότι επικράτησε η αντίληψη ότι η «αξία της υποκείμενης εγγύησης διαβρώθηκε»
(Adams, 2010). Για τις εγγυήσεις των CDO οι οποίες περιλάμβαναν χρεόγραφα με
υποθήκη κατοικίας (RMBS – Residential Mortgage – Backed Securities), υπήρχε
πλέον μια μεγάλη καχυποψία η οποία με την εξάπλωση της κρίσης μετατράπηκε σε
πανικό. Επιπρόσθετα η κρίση επέδρασε πολύ αρνητικά στα CDO διότι οι επενδυτές
έβλεπαν την κρίση ως αποτυχία του συστήματος να διαχειριστεί αποτελεσματικά
τους διάφορους κινδύνους, με αποτέλεσμα να γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί
αναφορικά με την ικανότητα των τραπεζών και των άλλων χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων

να

διαχειριστούν

τον

κίνδυνο

με

την

χρήση

δομημένων

χρηματοοικονομικών προϊόντων (Adams, 2010).
Οι πωλήσεις CDO ήταν μαζικές, με αποτέλεσμα πολλά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα να καταγράψουν τεράστιες απώλειες στα αποτελέσματά τους και πολλά
Hedge Funds να καταρρεύσουν. Ενώ μέχρι τότε τα CDO αποτελούσαν μία πολλή
καλή επένδυση, αργότερα η επένδυση σε CDO θεωρούνταν καταστροφική.
6.1.2 Η τρόπος αξιολόγησης των CDO ως αιτία εμφάνισης της κρίσης
Η πολυπλοκότητα στη δομή των CDO και η δυσκολία αξιολόγησής τους
αποτέλεσαν, βασική αιτία για την εμφάνιση της παρούσας χρηματοπιστωτικής
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κρίσης. Πολλοί οργανισμοί αγόραζαν CDO δίχως να έχουν την υποδομή να ελέγξουν
την πιστωτική επίδοση (credit performance) των CDO ή να υπολογίσουν τις
αναμενόμενες χρηματικές ροές από το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο (Adams,
2010). Από την άλλη μεριά, οι οίκοι αξιολόγησης (εκ των οποίων οι δημοφιλέστεροι
είναι η Standard & Poor’ s, η Moody’ s και η Fitch Ratings) δεν είχαν καμία εικόνα
για την οικονομική κατάσταση και γενικότερα για την αξιοπιστία των δανειοληπτών,
πάνω στις υποχρεώσεις και την φερεγγυότητα των οποίων οικοδομούνταν οι τίτλοι
των CDO.
Αυτό που συνέβαινε ήταν, οι οίκοι αξιολόγησης προκειμένου να εκτιμήσουν
την αξιοπιστία των δανειοληπτών, χρησιμοποιούσαν στοιχεία από δανειολήπτες
παρελθόντων περιόδων. Όμως τα στοιχεία που υπήρχαν αναφέρονταν σε περιόδους
όπου υπήρχε μεγάλη άνθηση στην αγορά ακινήτων, η αποπληρωμή των δανείων ήταν
σχεδόν βέβαιη και ο πιστωτικός κίνδυνος ανύπαρκτος. Οι οίκοι αξιολόγησης
αγνοούσαν το γεγονός ότι η ανοδική πορεία της αγοράς ακινήτων κάποια στιγμή θα
σταματούσε και θα εμφανίζονταν το πραγματικό μέγεθος του πιστωτικού κινδύνου
που μέχρι τότε δεν υπολόγιζαν.
Επίσης, όλο αυτό το διάστημα επικρατούσε η αντίληψη ότι συγκεντρώνοντας
ένα πλήθος ανεξάρτητων μεταξύ τους δανείων σε ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν όπως
είναι ένα CDO, μπορεί να επιτευχθεί πολύ καλή διαφοροποίηση κινδύνου, διότι
θεωρούνταν πως μια ταυτόχρονη και μεγάλη σε πλήθος αθέτηση πληρωμών από τους
δανειολήπτες, ήταν απίθανο να συμβεί. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχε
διαφοροποίηση διότι τα ανεξάρτητα μεταξύ τους δάνεια αφορούσαν στεγαστικά
δάνεια και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που κτίζονταν από αυτά, ήταν εκτεθειμένα
σε μια μόνο αγορά, στην αγορά κατοικίας. Το γεγονός αυτό δεν λήφθηκε υπόψη από
τους οίκους αξιολόγησης, με αποτέλεσμα όταν η αγορά ακινήτων άλλαξε πορεία, η
αξιολογήσεις να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συνεχώς να
αναθεωρούνται.
Οι λανθασμένες αξιολογήσεις και η καθυστερημένη υποβάθμιση των τίτλων
που σχετίζονταν με στεγαστικά δάνεια χαμηλών εγγυήσεων, κλόνισε την
εμπιστοσύνη των επενδυτών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων απέναντι στους
οίκους αξιολόγησης. Όταν οι επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν
εμπιστεύονται την ικανότητα των δημιουργών CDO να οργανώσουν κατάλληλα
συμβόλαια και επίσης δεν εμπιστεύονται την ικανότητα των οίκων αξιολόγησης να
εκτιμήσουν με ακρίβεια τους κινδύνους που περιλαμβάνει ένα CDO ή κάποιο άλλο
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χρηματοπιστωτικό προϊόν, τότε δεν υπάρχει άλλη επιλογή γι’ αυτούς παρά η έξοδός
τους από την αγορά (Adams, 2010).
Οι οίκοι αξιολόγησης δέχτηκαν έντονη κριτική για τον ρόλο τους στην
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστεψαν ότι είχε
δημιουργηθεί μια πελατειακή σχέση ανάμεσα στους οίκους αξιολόγησης και τους
εκδότες των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα τα εκδιδόμενα
χρηματοπιστωτικά προϊόντα να αξιολογούνται με βαθμό πολύ μεγαλύτερο από αυτόν
που πραγματικά άξιζαν, άλλωστε τα κίνητρα ήταν ισχυρά. Για παράδειγμα ένα
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί να εκδώσει ένα CDO, θα επιλέξει τον οίκο
αξιολόγησης ο οποίος θα δώσει την καλύτερη αξιολόγηση στο CDO. Από την άλλη
μεριά τον οίκο αξιολόγησης τον συμφέρει να δώσει την καλύτερη αξιολόγηση,
πρώτον για να κερδίσει τον πελάτη-εκδότη και δεύτερων για να αποκομίσει οφέλη
από τις παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες και την διαρκή επίβλεψη αναφορικά
με την δομή του εκδιδόμενου CDO. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2006, το 44% των
εσόδων

της

Moody’

s

προέρχονταν

χρηματοοικονομικών προϊόντων (Wray, 2008).
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από

την

αξιολόγηση

σύνθετων

6.2 Συμφωνίες Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Default
Swaps – CDS) και ο ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομική κρίση
Οι Συμφωνίες Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Default Swaps – CDS)
είναι: «παράγωγα προϊόντα τα οποία συνδέονται με τον πιστωτικό κίνδυνο
συγκεκριμένων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων (συνήθως ομολόγων και
δανείων) και λειτουργούν ως ένα είδος εξασφάλισης του αγοραστή ενός τέτοιου
προϊόντος, καθώς ο πωλητής του προϊόντος αναλαμβάνει, έναντι ασφαλίστρου, να
αποζημιώσει τον αγοραστή σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του εκδότη του
υποκείμενου στοιχείου. Τα συμβόλαια αυτά αποτελούν ένα εργαλείο μετάθεσης του
πιστωτικού κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου αναφοράς (reference asset) από
έναν επενδυτή σε έναν άλλον χωρίς να μεταβιβάζεται και η κυριότητα του στοιχείου
αυτού» (Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούλιος 2010) .
Τα CDS διαμορφώνονται και λειτουργούν σε εξωχρηματιστηριακές αγορές
(Over The Counter) όπου οι όροι και το περιεχόμενό τους καθορίζονται ανάλογα με
τις ανάγκες του κάθε αντισυμβαλλόμενου. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας
Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS), τα CDS
θεωρούνται

η

δημοφιλέστερη

κατηγορία

πιστωτικών

παραγώγων,

ωστόσο

καταλαμβάνουν ένα μικρό μέρος (περίπου 25 τρισεκατομμύρια δολάρια) του
συνόλου των παραγώγων που διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά, το οποίο
ξεπερνά τα 600 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Τα CDS αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο διότι προστατεύουν τους
χρήστες τους από τον πιστωτικό κίνδυνο. Συνήθως χρησιμοποιούνται από τράπεζες
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πιστωτικός κίνδυνος και να μην βρεθούν
αντιμέτωπες με προβλήματα ρευστότητας, σε περίπτωση που κάποιοι δανειολήπτες
αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Τα τελευταία χρόνια
υπήρξε μια μεγάλη αύξηση της αξίας των CDS η οποία όμως δεν συνοδεύτηκε από
ανάλογη αύξηση της αξίας των εκδοθέντων ομολόγων. Δηλαδή μπορεί ένα
χρηματοπιστωτικό

ίδρυμα

να

έχει

εκδώσει

ομόλογα

συνολικής

αξίας

1

δισεκατομμύριο ευρώ και ταυτόχρονα οι ανοικτές θέσεις CDS που αφορούν τα
συγκεκριμένα ομόλογα να έχουν αξία 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό συμβαίνει διότι
τα CDS δεν χρησιμοποιούνται πλέον μόνο για αντιστάθμιση του πιστωτικού
κινδύνου, αλλά και για σκοπούς κερδοσκοπίας.
[146]

Σε μια συμφωνία Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (CDS) υπάρχουν ο
Αγοραστής Προστασίας (protection buyer) και ο πωλητής προστασίας (protection
seller), ο πρώτος καταβάλει στον δεύτερο ένα ασφάλιστρο, ανά τακτά χρονικά
διαστήματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το συμβόλαιο ή μέχρι να συμβεί
κάποιο πιστωτικό γεγονός. Ο δεύτερος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει
τον αγοραστή σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί κάποιο πιστωτικό γεγονός το
οποίο αναφέρεται στην συμφωνία. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο
πιστωτικά γεγονότα σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων
(International Swaps and Derivatives Association – ISDA) είναι: Χρεωκοπία,
αδυναμία πληρωμής, άρνηση αποδοχής χρεών, υποβάθμιση, αναδιάρθρωση. Στο
παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι χρηματοροές μιας συμφωνίας Ανταλλαγής
Πιστωτικού Κινδύνου (CDS):

Ασφάλιστρο
Protection Seller
(Πωλητής
Προστασίας)

Παράδοση τίτλου σε περίπτωση
πιστωτικού γεγονότος

Protection Buyer
(Αγοραστής
Προστασίας)

Καταβολή αποζημίωσης στον
αγοραστή σε περίπτωση
πιστωτικού γεγονότος

Σχεδιάγραμμα 6.2 Χρηματοροές μιας Συμφωνίας Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (CDS)

Να διευκρινίσουμε ότι με τον όρο οντότητα αναφοράς (reference entity)
εννοούμε τον οφειλέτη του χρέους

οποίος μπορεί να είναι μια επιχείρηση, ένα

πιστωτικό ίδρυμα, η ένα κράτος. Επίσης όσον αφορά στην τιμή του ασφαλίστρου,
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αυτή εξαρτάται από το Spread του CDS, το οποίο είναι διαφορά επιτοκίων (π.χ.
Ελλάδας, Γερμανίας) και εκφράζεται σε μονάδες βάσης. Όσο αυξάνεται η διαφορά
επιτοκίων (spread) τόσο αυξάνεται το ασφάλιστρο η αλλιώς το περιοδικό ποσό το
οποίο καταβάλει ο αγοραστής στον πωλητή. Η διαφορά των επιτοκίων (spread)
επηρεάζεται από την φερεγγυότητα του δανειζόμενου, για παράδειγμα αν μια χώρα
θεωρείται αφερέγγυα, τότε λόγο του υψηλού κινδύνου μη αποπληρωμής των
υποχρεώσεών της, οι δανειστές απαιτούν υψηλότερο επιτόκιο με αποτέλεσμα η
διαφορά επιτοκίων (spread) να αυξάνεται.

6.2.1

Συμφωνίες

Ανταλλαγής

Πιστωτικού

Κινδύνου

(CDS)

ως

μέσω

κερδοσκοπίας (speculation) ο ρόλος των «naked» (γυμνά) CDS και η περίπτωση
της AIG
Αρχικά ο λόγος δημιουργίας των CDS ήταν η αντιστάθμιση κινδύνου, έτσι ώστε ο
κάτοχος ενός ομολόγου να προστατεύεται από τον πιστωτικό κίνδυνο σε περίπτωση
που ο εκδότης του ομολόγου αθετήσει την υποχρέωση πληρωμής του. Αργότερα
όμως τα CDS έγιναν αντικείμενο καθαρής κερδοσκοπίας (speculation). Ένας
επενδυτής ο οποίος επιθυμεί να κερδοσκοπήσει και εκτιμά ότι ο εκδότης ενός
ομολόγου θα αθετήσει την υποχρέωση πληρωμής του, θα αγοράσει προστασία με ένα
CDS και θα αποκομίσει κέρδος σε περίπτωση που επαληθευτεί. Αντιθέτως, εάν
πιστεύει ότι η οικονομική θέση και η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη θα
βελτιωθούν, τότε θα πουλήσει προστασία για να εισπράξει τις περιοδικές πληρωμές
ασφαλίστρων του αγοραστή.
Ωστόσο οι κερδοσκόποι βρήκαν έναν ακόμη τρόπο να κερδοσκοπήσουν
χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα «naked» (γυμνά) CDS, η περίπτωση δηλαδή όπου ένας
επενδυτής κατέχει ένα CDS χωρίς να κατέχει το ομόλογο. Τα «naked» CDS όλο αυτό
το διάστημα έχουν γίνει αντικείμενο έντονων επικρίσεων διότι παραπέμπουν σε
διαδικασίες στοιχήματος. Για παράδειγμα ο Α βάζει στοίχημα με τον Β για το αν ο Γ
θα συνεχίσει να πληρώνει το δάνειο που έχει λάβει, όσο ο Γ δεν χρεοκοπεί και
συνεχίζει να πληρώνει το δάνειο του, ο Α πληρώνει στον Β ένα ασφάλιστρο, αν ο Γ
χρεοκοπήσει και σταματήσει να πληρώνει το δάνειο, ο Β θα πρέπει να αποζημιώσει
τον Α καταβάλλοντας του ένα ποσό. Δηλαδή αγοράζοντας κάποιος ένα συμβόλαιο
Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (CDS) χωρίς να κατέχει το ομόλογο, είναι σαν να
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ασφαλίζεται για να προστατευθεί από ένα καταστροφικό γεγονός που δεν αφορά τον
ίδιο και από το οποίο όμως θα είχε κέρδος αν συνέβαινε. Δεν διαφέρει δηλαδή από το
γεγονός όπου κάποιος συνάπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για να προφυλαχθεί
από ενδεχόμενη πυρκαγιά που μπορεί να συμβεί στο σπίτι του γείτονά του. Σε αυτήν
τη περίπτωση ο κάτοχος του συμβολαίου όχι μόνο δεν ενδιαφέρετε για την ασφάλεια
του σπιτιού του γείτονά του, αλλά αντίθετα έχει έναν πολύ σημαντικό λόγο να
προκαλέσει ο ίδιος την πυρκαγιά προκειμένου να εισπράξει την ασφάλεια. Από την
άλλη πλευρά, οι πωλητές προστασίας έχουν κάθε λόγο να δημιουργούν και να
συντηρούν σενάρια καταστροφής προκειμένου να ανεβαίνουν οι τιμές των spreads
και να αυξάνονται με αυτόν τον τρόπο τα έσοδά τους από την είσπραξη των
ασφαλίστρων.
Τα «naked» (γυμνά) CDS αποτελούν το 80% των CDS και παρά τις έντονες
επικρίσεις που δέχονται, συμβάλλουν στην βελτίωση της ρευστότητας των αγορών.
Ωστόσο όμως δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με την ευρεία χρήση
των «naked» (γυμνά) CDS αλλοιώθηκε ο μηχανισμός προσδιορισμού των τιμών με
αποτέλεσμα οι οντότητες αναφοράς (οφειλέτες) να καταβάλουν πολύ υψηλά επιτόκια
για τα δάνεια που έχουν λάβει.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια κυριάρχησε η πεποίθηση ότι με τα καινοτομικά
αυτά προϊόντα που λέγονται CDS, εξαλείφεται ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Πλέον οι
επενδυτές προέβαιναν στην αγορά ομολόγων χωρίς να ενδιαφέρονται για να την
φερεγγυότητα του εκδότη – δανειολήπτη, αρκεί να αγόραζαν ταυτόχρονα το CDS το
οποίο ως ένα μαγικό ραβδί, θα τους προστάτευε από κάθε κίνδυνο. Όμως ένα ραβδί
παραμένει μαγικό όσο δεν χρειάζεται να αποδείξει τις μαγικές ικανότητες του, έτσι
και με τα CDS όταν χρειάστηκε να αποδείξουν την εύρυθμη λειτουργία τους και να
προστατεύσουν τους κατόχους τους, δεν είχαν καμία απολύτως επιτυχία.
Αυτό φάνηκε με την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όπου αρκετές
τράπεζες και εταιρείες κήρυξαν πτώχευση, ανάμεσά τους και ο αμερικανικός
κολοσσός Lehman Brothers. Οι εκδότες CDS και ιδιαίτερα η γιγαντιαία ασφαλιστική
εταιρεία AIG η οποία ήταν ο μεγαλύτερος εκδότης CDS, αδυνατούσαν πλέον να
καλύψουν όλες αυτές τις απώλειες που προήλθαν από τις απανωτές χρεωκοπίες και
να αποζημιώσουν τους κατόχους CDS. Έτσι το Σεπτέμβριο του 2008 το Αμερικανικό
Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα
(Fed)

πρόσφεραν

στην

AIG

έκτακτη

οικονομική

δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να την διασώσουν.
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ενίσχυση

ύψους
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Η διάσωση της AIG κρίθηκε αναγκαία διότι μια πιθανή κατάρρευσή της θα
προκαλούσε παράλυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η AIG είχε πουλήσει
ένα τεράστιο αριθμό CDS καλύπτοντας χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ενώ
ήταν συνδεδεμένα με την αγορά κατοικίας και ήταν χαρακτηρισμένα ως ΑΑΑ, όταν
ξέσπασε η κρίση στην εν λόγω αγορά τα χρηματοπιστωτικά αυτά προϊόντα έχασαν
εντελώς την αξία τους, με συνέπεια να βρεθεί εκτεθειμένη απέναντι σε τεράστιες
υποχρεώσεις προς τους κατόχους των εν λόγω προϊόντων (Stulz, 2010). Όσοι είχαν
αγοράσει CDS από αυτήν δεν θα είχαν πλέον καμία ασφάλεια και θα ήταν
εκτεθειμένοι στον πιστωτικό κίνδυνο και τις χρεοκοπίες. Θα επικρατούσε μεγάλη
αναταραχή στις αγορές και λόγο της μεγάλης έλλειψης εμπιστοσύνης οι πωλήσεις
ομολόγων θα ήταν μαζικές και ο κίνδυνος κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος θα ήταν πλέον ορατός. Ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις από τους
Αμερικανούς πολίτες διότι το βάρος από την διάσωση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος θα έπεφτε στην πλάτη τους μέσω της φορολογίας, δεν είναι λίγοι αυτοί
που ισχυρίζονται ότι τα CDS ήταν το όχημα το οποίο επιλέχθηκε για να μεταφερθεί ο
πλούτος από το δημόσιο στους ιδιώτες.

6.2.2 Η έλλειψη εποπτείας στην αγορά CDS και η δημιουργία πλασματικής αξίας
ως παράγοντες της κρίσης
Είναι γεγονός πως η έλλειψη εποπτείας και η αδιαφάνεια που επικρατούσε στις
εξωχρηματιστηριακές αγορές επέτρεψε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δρουν
χωρίς έλεγχο, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο σημείο να κατέχουν θέσεις σε CDS
αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, δίχως ταυτόχρονα να κατέχουν τα κεφάλαια που
απαιτούντα σε περίπτωση ανάγκης. Τα CDS δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν το
χρηματοπιστωτικό σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα, μεταφέροντας τον πιστωτικό
κίνδυνο από κάποιον επενδυτή ο οποίος δεν επιθυμεί να τον αναλάβει, σε κάποιον
άλλον επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να τον αναλάβει. Λόγω όμως της απουσίας
κάποιας

εποπτικής

αρχής

τα

CDS

δεν

κατάφεραν

να

βοηθήσουν

το

χρηματοπιστωτικό σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα. Η ανεξέλεγκτη έκδοση CDS
από τις επενδυτικές τράπεζες και την AIG προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο έφτασε στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η
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περίπτωση της AIG κλόνισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών οι οποίοι πλέον
θεωρούν ότι τα CDS παρέχουν ασφάλεια μόνο όταν εγγυάται γι’ αυτά το κράτος.
Επίσης ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε τόσα χρόνια η αγορά των CDS,
δημιούργησε τεράστια πλασματικά ποσά, αναφορικά με την ονομαστική αξία των
CDS (Gross Notional Value) και την καθαρή αξία CDS (Net Notional Value). Όλα
αυτά τα χρόνια οι διάφοροι επενδυτές προκειμένου να καλυφθούν από το ενδεχόμενο
χρεωκοπίας μεταβίβαζαν, κυρίως μέσω των «naked» (γυμνών) CDS, τον κίνδυνο σε
άλλους επενδυτές, θεωρώντας ότι μ’ αυτόν τον τρόπο είναι εξασφαλισμένοι απέναντι
στον κινδύνου της χρεοκοπίας. Ο μεγάλος όμως αυτός αριθμός εμπλεκομένων στους
οποίους μεταβιβαζόταν ο κίνδυνος δημιούργησε ένα τεράστιο πλασματικό πόσο
αναφορικά με την ονομαστική αξία των CDS. Σύμφωνα με έκθεση της Deutsche
Bank ο πραγματικός κίνδυνος σε περίπτωση που πληρωθούν όλα τα CDS είναι
περίπου 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η ονομαστική αξία των CDS που
κυκλοφορούν στην αγορά είναι περίπου 36 τρισεκατομμύρια δολάρια (Ιωάννου,
2011).
Παράδειγμα: Έστω η τράπεζα Α εκτιμά ότι η χώρα Ε λόγω της δύσκολης
οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκετε, δεν θα καταφέρει να ανταπεξέλθει
στις δανειακές της υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ομόλογο που εξέδωσε και θα
χρεοκοπήσει. Οπότε η τράπεζα Α προκειμένου να επωφεληθεί, αγοράζει ένα CDS
έστω αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τράπεζα Β καταβάλλοντάς της
ένα περιοδικό ποσό για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το συμβόλαιο ή μέχρι η χώρα
Ε να χρεοκοπήσει. Η τράπεζα Β εισπράττει το περιοδικό ποσό, αλλά αναλαμβάνει
την υποχρέωση να αποζημιώσει την τράπεζα Α καταβάλλοντας της 10
δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπτωση που η χώρα Ε χρεοκοπήσει.
Στην συνέχεια η τράπεζα Β επανεξετάζει την περίπτωση και επειδή έχει
αρχίσει να έχει αμφιβολίες για το αν η χώρα Ε θα γλιτώσει την χρεωκοπία και
προκειμένου να προστατευθεί, αγοράζει

ένα CDS αξίας 10 δισεκατομμυρίων

δολαρίων από την τράπεζα Γ καταβάλλοντάς της ένα περιοδικό ποσό για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί το συμβόλαιο ή μέχρι η χώρα Ε να χρεοκοπήσει. Η τράπεζα Γ
εισπράττει το περιοδικό ποσό, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την
τράπεζα Β καταβάλλοντας της 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπτωση που η χώρα
Ε χρεοκοπήσει.
Η τράπεζα Γ επειδή και αυτή άρχισε να έχει αμφιβολίες αγοράζει ένα CDS
αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τράπεζα Δ καταβάλλοντάς της ένα
[151]

περιοδικό ποσό για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το συμβόλαιο ή μέχρι η χώρα Ε να
χρεοκοπήσει. Η τράπεζα Δ εισπράττει το περιοδικό ποσό, αλλά αναλαμβάνει την
υποχρέωση να αποζημιώσει την τράπεζα Γ καταβάλλοντας της 10 δισεκατομμύρια
δολάρια σε περίπτωση που η χώρα Ε χρεοκοπήσει.
Παρατηρούμε ότι η Ονομαστική Αξία/Ακαθάριστη Πλασματική Αξία (Gross
Notional Value) των CDS του ομολογιακού δανείου της χώρας Ε είναι 30
δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά το καθαρό ποσό του κινδύνου/Καθαρή Πλασματική
Αξία (Net Notional Value) που θα πρέπει να πληρωθεί, είναι τα 10 δισεκατομμύρια
δολάρια τα οποία θα πρέπει να καταβάλει η τράπεζα Δ στην τράπεζα Α σε περίπτωση
χρεοκοπίας της χώρας Ε.
Η διαφορά μεταξύ του (Gross Notional Value) και του (Net Notional Value)
είναι ότι το πρώτο μας δείχνει τον αριθμό των συναλλαγών που έχουν
πραγματοποιηθεί, ενώ το δεύτερο μας δείχνει την αξία των συναλλαγών που έχουν
πραγματοποιηθεί.
Όπως προέκυψε από την παραπάνω ανάλυση τα CDS δημιουργήθηκαν για να
βοηθήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα, τελικά όμως
λόγω της έλλειψης εποπτείας και ενός αυστηρού κανονιστικού πλαισίου που θα
ρύθμιζε και θα προλάμβανε τις παθογένειες της αγοράς CDS, το χρηματοπιστωτικό
σύστημα όχι μόνο δεν λειτούργησε καλύτερα αλλά έφτασε στα πρόθυρα της
κατάρρευσης, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να δαπανήσουν τεράστια κονδύλια για
την διάσωσή του και φορτώνοντάς τα τελικά στις πλάτες των φορολογουμένων. Για
την κατάσταση αυτήν που δημιουργήθηκε συνέβαλαν τα μέγιστα η χρήση των CDS
για κερδοσκοπικούς σκοπούς, η ανεξέλεγκτη έκδοση CDS από τις επενδυτικές
τράπεζες και την AIG και βέβαια τα «naked» (γυμνά) CDS. Μάλιστα όσον αφορά
στα «naked» (γυμνά) CDS η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε την απαγόρευσή τους,
επιτρέποντας μόνο την διαπραγμάτευσή των CDS τα οποία καλύπτουν έννομο
ασφαλιστικό συμφέρον και αυτό υπό προϋποθέσεις, επίσης θα πρέπει να ελέγχεται η
κεφαλαιακή επάρκεια και η φερεγγυότητα του εκδότη έτσι ώστε σε περίπτωση που
συμβεί κάποιο πιστωτικό γεγονός να μπορούν να πληρωθούν οι αποζημιώσεις.
Βέβαια η ψήφιση των συγκεκριμένων μέτρων αποτελεί μια θετική εξέλιξη αλλά
δυστυχώς ψηφίστηκαν με μεγάλη καθυστέρηση και αφού πρώτα το κακό είχε γίνει.

[152]

6.3 Μόχλευση και πλασματικά κεφάλαια (Leverage and notional
capitals)
Η ραγδαία ανάπτυξη των παραγώγων προϊόντων έγινε για να βοηθήσει τους
συμμετέχοντες στις αγορές μετρητοίς να διαχειριστούν τους κινδύνους που
επηρεάζουν την αξία των προϊόντων τους. Όμως το ίδιο προϊόν το οποίο παρέχει
ασφάλεια σε κάποιον επενδυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο κερδοσκοπίας για
κάποιον άλλο. Αν ο κίνδυνος από την κατοχή ενός παραγώγου αντισταθμίζεται από
την κυριότητα του υποκείμενου προϊόντος, δηλαδή η θέση του παραγώγου είναι
καλυμμένη, τότε τα παράγωγα αυτά παρέχουν προστασία από μια ενδεχόμενη ζημία
και χρησιμοποιούνται ως αντισταθμιστικά μέσα. Αν όμως ο επενδυτής δεν καλύπτει
την θέση του δηλαδή δεν έχει την κυριότητα του υποκείμενου προϊόντος αλλά μόνο
το παράγωγο, τότε το παράγωγο θεωρείται κερδοσκοπικό μέσο.
Έχουμε δύο τύπους παραγώγων, α) τα παράγωγα τα οποία η εκκαθάρισή τους
γίνεται με την καταβολή της αξίας του συμβολαίου και της παραλαβής του
υποκείμενου προϊόντος με φυσική παράδοση και β) τα παράγωγα τα οποία η
εκκαθάρισή τους γίνεται της μετρητοίς χωρίς να απαιτείται η φυσική παράδοση ή
παραλαβή του υποκείμενου προϊόντος, ούτε επίσης η καταβολή του συνολικού ποσού
στην αρχή ή στην λήξη του συμβολαίου.
Τα παράγωγα που περιλαμβάνονται στον πρώτο τύπο δεν εμπεριέχουν κάποιο
είδος μόχλευσης και η χρήση τους γίνεται με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου. Το
κέρδος ή η ζημία του αγοραστή ή του πωλητή προκύπτει από την διαφορά της τιμής
του συμβολαίου και της τρέχουσας κατά την λήξη του συμβολαίου, τιμής του
υποκείμενου προϊόντος στην αγορά μετρητοίς. Τα παράγωγα που περιλαμβάνονται
στον δεύτερο τύπο εμπεριέχουν υψηλή μόχλευση και η χρήση τους γίνεται με σκοπό
όχι μόνο την αντιστάθμιση αλλά την κερδοσκοπία. Στην περίπτωση αυτή
προκειμένου να εξασφαλιστεί το καλό τέλος της συναλλαγής θα πρέπει στην αρχή
του συμβολαίου να κατατεθεί ένα μικρό ποσό (ασφάλιστρο, περιθώριο, τιμή
premium, κ.ο.κ.) αναλογικά με την αξία του υποκείμενου προϊόντος.
Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να
εξαλείψουν τους κινδύνους από μελλοντικές διακυμάνσεις στις τιμές των
προθεσμιακών συμβολαίων και στην δεύτεροι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για το
φυσικό προϊόν αλλά προσπαθούν να επωφεληθούν από τους κινδύνους και τις
διακυμάνσεις των τιμών αγοράζοντας και πουλώντας.
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Ο χρηματικός διακανονισμός και το περιθώριο (margin), τα οποία
χαρακτηρίζουν

τα παράγωγα, συμβάλουν στην δημιουργία της μόχλευσης και

ελκύουν τους κερδοσκόπους στις αγορές παραγώγων. Η χρήση των παραγώγων για
κερδοσκοπία και οι μη επαρκώς θεσμοθετημένες και εποπτευόμενες οργανωμένες
αγορές παραγώγων, αποτελούν βασικές αιτίες για την εμφάνιση χρηματοπιστωτικών
κρίσεων. Παρακάτω αναφέρουμε ένα παράδειγμα προκειμένου να γίνει κατανοητός ο
τρόπος που λειτουργεί η μόχλευση.
Παράδειγμα: Έστω ένας επενδυτής ο οποίος διαθέτει ένα κεφάλαιο 40.000€ και
σκέφτεται να αγοράσει μετοχές της εταιρείας ΑΒΓ στην αγορά μετρητοίς, επίσης
μπορεί να στραφεί στην αγορά παραγώγων και να αγοράσει δικαιώματα προαίρεσης
με υποκείμενο τίτλο τις μετοχές της ίδιας εταιρείας. Θεωρούμε ότι η τιμή της μετοχής
είναι στα 4€, οπότε για να αγοράσει 1.000 μετοχές στην αγορά μετρητοίς θα πρέπει
να καταβάλει 4.000€. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει μόχλευση διότι
οποιοδήποτε κέρδος η ζημία προκύπτει από την διακύμανση της τιμή των μετοχών.
Για παράδειγμα αν η τιμή της μετοχής ανέβει στα 6€ τότε το κέρδος του επενδυτή θα
είναι 2.000€ [(6-4)Χ1.000=2.000€].
Έστω τώρα ότι ο επενδυτής αποφασίζει να στραφεί στην αγορά παραγώγων
αγοράζοντας δικαιώματα προαίρεσης με τιμή premium 5€ και υποκείμενο τίτλο
μετοχές της εταιρείας ΑΒΓ. Ένα συμβόλαιο περιλαμβάνει 100 μετοχές, οπότε ο
επενδυτής με το κεφάλαιο των 40.000€ μπορεί να αγοράσει 80 συμβόλαια
(40.000/100=400, 400 /5=80). Το κέρδος ή η ζημία θα εξαρτάται από την μεταβολή
της τιμής των 8.000 μετοχών (80Χ100). Το αποτέλεσμα της μόχλευσης με την χρήση
δικαιωμάτων προαίρεσης είναι η δημιουργία ενός πλασματικού ποσού ίσου με
32.000€ (8.000Χ4=32.000). Αν η τιμή της μετοχής ανέβει στα 8€ τότε το πλασματικό
ποσό της θέσης θα είναι ίσο με 64.000€ (8.000Χ8=64.000).
Έστω ότι η τιμή του δικαιώματος είναι στα 2,5€ ανά μετοχή, οπότε ο
επενδυτής με το κεφάλαιο των 40.000€ μπορεί πλέον να αγοράσει 160 συμβόλαια
(40.000/100=400,

400/2,5=160). Το κέρδος ή η ζημία θα εξαρτάται από την

μεταβολή της τιμής των 16.000 μετοχών (160Χ100). Με την τιμή της μετοχής στα 4€,
το αποτέλεσμα της μόχλευσης με την χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης είναι η
δημιουργία ενός πλασματικού ποσού 64.000€ (16.000Χ4). Αν η τιμή της μετοχής
στην αγορά μετρητοίς ανέλθει στα 8€ ανά μετοχή, το πλασματικό ποσό θα
διαμορφωθεί στα 128.000€ (16.000Χ8).

[154]

Όπως γνωρίζουμε στην αγορά παραγώγων κατά την λήξη ενός δικαιώματος
προαίρεσης δεν υπάρχει φυσική παράδοση του υποκείμενου τίτλου ούτε
καταβάλλεται το συνολικό πραγματικό ύψος των θέσεων, αλλά γίνεται εκκαθάριση
των θέσεων με βάση το πλασματικό ποσό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
παράδοξες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Αγγελόπουλος, 2011).
Έστω στο παράδειγμά μας ο επενδυτής (αγοραστής) κατέχει θετική θέση στην
αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης με τιμή δικαιώματος 2,5€ και τιμή εξάσκησης 5€. Αν
η τιμή της μετοχής στην λήξη του συμβολαίου είναι κάτω από τα 5€ ο αγοραστής δεν
θα ασκήσει το δικαίωμά του και η ζημία θα είναι 40.000€ όσο δηλαδή και το
επενδυμένο κεφάλαιο. Επίσης μεγάλες ζημίες μπορεί να υποστεί ο πωλητής του
δικαιώματος ή αλλιώς ο κάτοχος αρνητικής θέσης, αν η τιμή της μετοχής κατά την
λήξη του συμβολαίου ανέλθει στα 8€. Η ζημία σ’ αυτήν τη περίπτωση θα είναι
48.000€ [(8-5)Χ16.000=48.000].
Υψηλό βαθμό χρηματοοικονομικής

μόχλευσης

συναντάμε στις

αγορές

εμπορευμάτων όπως ο χρυσός, το πετρέλαιο, το σιτάρι, η ζάχαρη κ.α. και αιτία είναι
το χαμηλό περιθώριο (margin), το ελάχιστο δηλαδή ποσό που θα πρέπει να καταθέσει
ένας επενδυτής προκειμένου να αποκτήσει ένα δικαίωμα προαίρεσης. Το χαμηλό
περιθώριο ή αλλιώς «αέρας» και η υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση προκάλεσαν
τα τελευταία χρόνια, μεγάλη εισροή κεφαλαίων από τον χρηματοπιστωτικό τομέα
στις αγορές εμπορευμάτων με σκοπό την κερδοσκοπία. Οι προσδοκίες όμως των
κερδοσκόπων για γρήγορες και μεγάλες αποδόσεις με την χρήση καινοτομικών
προϊόντων υψηλής μόχλευσης, σε συνδυασμό με την έλλειψη κανόνων, οργάνωσης,
εποπτείας και διαφάνειας στην λειτουργία των αγορών αυτών, είχε σαν συνέπεια την
εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και των τροφίμων στα ύψη με αποτέλεσμα σε
πολλές χώρες το βιοτικό επίπεδο να έχει φτάσει σε επίπεδα εξαθλίωσης και οι
άνθρωποι να μην μπορούν να εξασφαλίσουν ακόμη και τα απαραίτητα για την
διαβίωσή τους.
6.3.1 Τα υψηλά επίπεδα μόχλευσης και η φούσκα των παραγώγων
Χρησιμοποιώντας τον όρο μόχλευση εννοούμε ότι ένα παράγωγο λειτουργεί σαν
μοχλός, μπορεί δηλαδή με μικρή προσπάθεια να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση. Το
χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους κερδοσκόπους, ενώ
ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στις διεθνείς αγορές.
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Σύμφωνα με στοιχεία της BIS ένας τεράστιος όγκος πλασματικών κεφαλαίων
με την μορφή συμβολαίων παραγώγων, έχει συσσωρευτεί στους ισολογισμούς των
τραπεζών με κίνδυνο την κατάρρευση ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος. Οι
τράπεζες και οι επενδυτικοί οίκοι οι οποίοι ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, ενισχύονται από τις κυβερνήσεις των κρατών
προκειμένου να διασωθούν, αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη δύναμη. Η μόχλευση τους
έχει αυξηθεί σε τεράστια επίπεδα με αποτέλεσμα οι θέσεις που κατέχουν σε
παράγωγα να είναι πολύ μεγαλύτερη από τα πραγματικά τους κεφάλαια.
Οι 25 μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως είναι εκτεθειμένες σε παράγωγα το
ύψος των οποίων εκτιμάτε σε 231 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το σύνολο του
ενεργητικού τους ανέρχεται σε

7,8 τρισεκατομμύρια δολάρια (πίνακας 6.3.1),

στοιχεία τα οποία φανερώνουν το τρομακτικό επίπεδο στο οποίο έχει ανέλθει η
μόχλευση των κεφαλαίων τους (Γεραντάλι και Γεωργάς, 2011).
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Πίνακας 6.3.1.a: Οι 25 ποιο εκτεθειμένες σε παράγωγα τράπεζες
Α/Α

ΤΡΑΠΕΖΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

JP MORGAN CHASE BANK
CITIBANK NATIONAL
BANK OF AMERICA
GOLDMAN SACHS BANK
WELLS FARGO BANK
HSBC BANK USA NATIONAL
BANK OF NEW YORK MELLON
STATE STREET BANK & TRUST
MORGAN STANLEY BANK
PNC BANK NATIONAL
SUNTRUST BANK
NORTHERN TRUST
REGIONS BANK
U S BANK NATIONAL
FIFTH THIRD BANK
KEYBANK NATIONAL
TD BANK NATIONAL
BRANCH BANKING & TRUST
UNION BANK NATIONAL
RBS CITIZENS NATIONAL
ALLY BANK
TD BANK USA NATIONAL
BANK OF OKLAHOMA NA
HUNTINGTON NATIONAL
DEUTSCHE BANK TR CO AMERICAS

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(σε εκατομμύρια
δολάρια)
1.631.621
1.154.293
1.482.278
89.447
1.102.278
181.118
181.855
155.529
68.180
256.639
162.510
70.373
128.373
302.260
108.972
88.592
168.749
150.828
78.675
107.836
70.284
11.148
17.415
53.407
45.504

ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
(σε εκατομμύρια
δολάρια)
77.898.648
50.252.508
48.463.617
42.547.726
3.754.683
3.667.023
1.429.403
778.801
373.770
344.617
319.644
243.838
122.002
96.923
77.779
67.537
66.525
65.838
42.969
42.534
35.994
34.319
28.665
28.381
27.879

(Γεραντάλι και Γεωργάς, 2011).
Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι τα παράγωγα αυτά δημιουργούνται,
γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλάζουν χέρια και εξαπλώνονται στους
επενδυτές μέσα από «σκοτεινές πλατφόρμες» (εκτός οργανωμένων αγορών)
επενδυτικών τραπεζών χωρίς έλεγχο και με αδιαφανείς διαδικασίες (Γεραντάλι και
Γεωργάς, 2011). Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Διεθνούς Τράπεζας
Διακανονισμών (BIS) τα οποία κυκλοφόρησαν των Μάιο του 2013 και
περιλαμβάνουν δεδομένα μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2012 και τα οποία
απεικονίζονται στον πίνακα 6.3.1.b, η αξία όλων των τύπων παραγώγων που
διαπραγματεύονται

εκτός

οργανωμένων
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αγορών

είναι

περίπου

632,579

τρισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της BIS για την παγκόσμια
αγορά παραγώγων, από το σύνολο των 632,579 τρισεκατομμυρίων δολαρίων
(http://www.bis.org/statistics/derstats.htm):
 Τα 489,703 τρισεκατομμύρια δολάρια αφορούν παράγωγα που σχετίζονται με
τις μεταβολές των επιτοκίων (interest rates swaps).
 Άλλα 67,358 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι τα συμβόλαια σε ξένο
συνάλλαγμα (foreign exchange contracts).
 Ενώ σε περίπου 25,069 τρισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται ότι φτάνουν
τα ασφάλιστρα έναντι ρίσκου αθέτησης χρέους (CDS), δηλαδή τα στοιχήματα
για τη χρεοκοπία επιχειρήσεων ή χωρών.
 Περίπου 2,587 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι τα συμβόλαια σε εμπορεύματα
και πολύτιμα μέταλλα, ενώ σε περίπου 41,611 τρισεκατομμύρια δολάρια
εκτιμάται η αξία των υπόλοιπων ειδών παραγώγων.
Αν λάβουμε υπόψη ότι το παγκόσμιο Ακαθάριστο Προϊόν είναι περίπου 60
τρισεκατομμύρια

δολάρια

ετησίως,

τότε

η

αξία

των

παραγώγων

που

διαπραγματεύονται εκτός οργανωμένων αγορών είναι τουλάχιστον 10 φορές
μεγαλύτερη. Ο μεγαλοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ έχει χαρακτηρίσει τις αγορές
παραγώγων «οικονομικά όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία εμπεριέχουν
θανάσιμους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία» (Γεωργάς, 2010).
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Πίνακας 6.3.1.b: Ονομαστική αξία ανοικτών θέσεων παραγώγων εκτός
οργανωμένων αγορών σε δισεκατομμύρια δολάρια.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύνολο
Συμβολαίων
Συμβόλαια σε
ξένο
συνάλλαγμα
Προθεσμιακές
ανταλλαγές
Ανταλλαγές
νομισμάτων
Δικαιώματα
προαίρεσης
Συμβόλαια
Επιτοκίων
Προθεσμιακές
συμφωνίες
επιτοκίων
Ανταλλαγές
επιτοκίων
Δικαιώματα
προαίρεσης
Συνδεδεμένα
Συμβόλαια
Προθεσμιακά
συμβόλαια και
ανταλλαγές
Δικαιώματα
προαίρεσης
Συμβόλαια
Εμπορευμάτων
Χρυσός
Άλλα
εμπορεύματα
Προθεσμιακά
συμβόλαια και
ανταλλαγές
Δικαιώματα
προαίρεσης
CDS
Έναντι
ενός μέσου
Έναντι
πολλαπλών
μέσων
CDS
σε δείκτες
Αταξινόμητα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2010
601.046

ΙΟΥΝΙΟΣ
2011
706.884

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2011
647.777

ΙΟΥΝΙΟΣ
2012
639.366

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2012
632.579

57.796

64.698

63.349

66.645

67.358

28.433

31.113

30.526

31.395

31.718

19.271

22.228

22.791

24.156

25.420

10.092

11.358

10.032

11.094

10.220

465.260

553.240

504.117

494.427

489.703

51.587

55.747

50.596

64.711

71.353

364.377

441.201

402.611

379.401

369.999

49.295

56.291

50.911

50.314

48.351

5.635

6.841

5.982

6.313

6.251

1.828

2.029

1.738

1.880

2.045

3.807

4.813

4.244

4.434

4.207

2.922

3.197

3.091

2.994

2.587

397
2.525

468
2.729

521
2.570

523
2.471

486
2.101

1.781

1.846

1.745

1.659

1.363

744

883

824

812

739

29.898
18.145

32.409
18.105

28.626
16.865

26.931
15.566

25.069
14.309

11.753

14.305

11.761

11.364

10.760

7.476

12.473

10.514

9.731

9.663

39.536

46.498

42.610

42.057

41.611

Πηγή: BIS τριμηνιαία αναφορά, Ιούνιος 2013
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6.3.2 Μόχλευση παραγώγων και η παγκόσμια ρευστότητα
Όπως γνωρίζουμε, θεωρητικά η ρευστότητα ρυθμίζεται με την νομισματική πολιτική
που ασκείται μέσω των κεντρικών τραπεζών των κρατών. Στην σύγχρονη εποχή όμως
της κυριαρχίας των καινοτομικών χρηματοοικονομικών προϊόντων, επινοήθηκαν ένα
σωρό μέθοδοι δημιουργίας χρήματος από το «τίποτα», επηρεάζοντας με αυτόν τον
τρόπο σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της παγκόσμιας ρευστότητας. Κυρίαρχη θέση
καταλαμβάνουν τα παράγωγα προϊόντα και η τιτλοποίηση των απαιτήσεων.
Συγκεκριμένα με την χρήση της τιτλοποίησης παραβιάζονται οι κανονισμοί για την
επάρκεια κεφαλαίων των τραπεζών και χορηγούνται περισσότερα δάνεια και κατ’
επέκταση διοχετεύεται περισσότερο ρευστό στις αγορές. Δεν είναι λίγες οι
περιπτώσεις όπου σε τιτλοποιημένα ομόλογα ενσωματώνονται παράγωγα προϊόντα,
παρουσιάζοντας έτσι υψηλό βαθμό μόχλευσης. Το μέγεθος του προβλήματος
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

1048% του
παγκόσμιου Α.Π.
148% του
παγκόσμιου Α.Π.
70% του
παγκόσμιου Α.Π.
9% του
παγκόσμιου Α.Π.

82% της
ρευστότητας

παράγωγα
Τιτλοποίηση Απαιτήσεων
Τραπεζικά Δάνεια
Καθαρό χρήμα

χρημ

12% της
ρευστότητας
5% της
ρευστότητας

1% της
ρευστότητας

Πηγή: IMF, BIS, Independent Strategy (Figure 2)

Σχεδιάγραμμα 6.3.2 Η ανεστραμμένη πυραμίδα της παγκόσμιας ρευστότητας, 2009

Το ανωτέρω σχήμα απεικονίζει πως είναι δομημένη η παγκόσμια ρευστότητα
και τι ποσοστό αναλογεί σε κάθε κατηγορία ρευστότητας συγκριτικά με το
παγκόσμιο Ακαθάριστο Προϊόν. Τα στοιχεία που προκύπτουν είναι τρομακτικά, τα
παράγωγα αποτελούν το 82% της παγκόσμιας ρευστότητας και το 1048% του
παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος. Ενώ το καθαρό χρήμα που αποτελείται από
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κέρματα, χαρτονομίσματα και καταθέσεις, καταλαμβάνει μόνο το 1% της παγκόσμιας
ρευστότητας και το 9% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος. Επίσης οι
χορηγήσεις των τραπεζών καταλαμβάνουν το 5% της παγκόσμιας ρευστότητας και το
70% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος. Τέλος η τιτλοποίηση απαιτήσεων
καταλαμβάνει το 12% της παγκόσμιας ρευστότητας και το 148% του παγκόσμιου
Ακαθάριστου Προϊόντος.
Όπως αναφέραμε και νωρίτερα το τραπεζικό σύστημα μέσω της μόχλευσης
παραγώγων βρήκε τον τρόπο να δημιουργεί χρήμα από το «τίποτα», παρακάμπτοντας
με αυτόν τον τρόπο τον ρόλο των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών που
είναι μέσω της νομισματικής πολιτικής, να ελέγχουν την ποσότητα χρήματος που
κυκλοφορεί με σκοπό να διασφαλίσουν την ισορροπία στις αγορές και την οικονομία.
Το γεγονός αυτό συνιστά ένα τεράστιο πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία και
αποτελεί την κυριότερη αιτία για την δημιουργία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής
κρίσης που ζούμε σήμερα. Ο Anselm Bauer Rothschild, μέλος της γνωστής
Γερμανοιουδαϊκής οικογένειας τραπεζιτών οι οποίοι ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος
του παγκόσμιου πλούτου, είχε πει: «Αφήστε με ελεύθερο να εκδίδω και να ελέγχω τα
χρήματα ενός έθνους και δεν με ενδιαφέρει ποιος ψηφίζει τους νόμους του».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε μια προσπάθεια να οριστεί και να αναλυθεί η
έννοια των παραγώγων προϊόντων, επίσης εξετάσαμε τα είδη των παραγώγων
προϊόντων και πως αυτά χρησιμοποιούνται, τέλος έγινε μια αναφορά για το πως τα
παράγωγα προϊόντα επηρέασαν και συνέβαλαν στην δημιουργία και την εξάπλωση
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι παράγωγο προϊόν, χρηματοοικονομικό ή μη, είναι
ένα συμβόλαιο το οποίο εκτελείται στο μέλλον και η αξία του οποίου εξαρτάται από
την αξία κάποιου άλλου υποκείμενου προϊόντος (underlying asset), στην συνέχεια
παρουσιάστηκαν οι κυριότερες κατηγορίες παραγώγων οι οποίες είναι, τα Συμβόλαια
Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures contracts), τα Δικαιώματα Προαίρεσης (options),
τα Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forwards), οι Ανταλλαγές Απαιτήσεων (swaps) και τα
πιστωτικά παράγωγα, επίσης έγινε αναφορά στην χρησιμότητα των παραγώγων
προϊόντων η οποία κυρίως είναι η αντιστάθμιση κινδύνου και η κερδοσκοπία, ακόμη
έγινε ανάλυση των θέσεων και των στρατηγικών για την κάθε κατηγορία παραγώγων
με πολλά και αναλυτικά παραδείγματα έτσι ώστε να είναι κατανοητή η λειτουργία
τους από τον αναγνώστη, τέλος παρουσιάστηκε ο ρόλος των παραγώγων προϊόντων
στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση όπου κεντρικό ρόλο έχουν τα πιστωτικά
παράγωγα και η μόχλευση.
Στην σύγχρονη εποχή των παγκοσμιοποιημένων αγορών, οι επιχειρήσεις
καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται
ταχύτατα και κρύβει πολλούς κινδύνους. Οι εξωγενείς παράγοντες και η οικονομική
αστάθεια οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον οποίο θα
πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβιώσουν. Η
χρησιμότητα των παραγώγων προϊόντων μέσα στο περιβάλλον αυτό είναι πολύ
μεγάλη, διότι παρέχουν τη δυνατότητα για αποτελεσματική διαχείριση και
αντιστάθμιση του κινδύνου, με συνέπεια οι επιχειρήσεις πλέον να είναι σε θέση να
πραγματοποιούν επενδύσεις που χωρίς την χρήση παραγώγων προϊόντων δεν θα
τολμούσαν ποτέ να υλοποιήσουν. Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου, η
μείωση της μεταβλητότητας των ταμειακών ροών, ο περιορισμός στην διακύμανση
των κερδών, ευνοούν την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και οδηγούν σε αύξηση της
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αξίας της. Με την εξάλειψη του κινδύνου και της αβεβαιότητας, οι επιχειρήσεις
μπορούν πλέον να υπολογίσουν με ακρίβεια τα μελλοντικά τους έξοδα, γεγονός που
διευκολύνει τον μελλοντικό οικονομικό τους προγραμματισμό και τις επιτρέπει να
επικεντρωθούν στην κύρια οικονομική τους δραστηριότητα.
Η ραγδαία εξάπλωση των παραγώγων προϊόντων οφείλεται στο γεγονός ότι
έχουν την δυνατότητα να καλύπτουν διαφοροποιημένες ανάγκες και να μεταφέρουν
με τρόπο αποτελεσματικό τον κίνδυνο σε τρίτους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να τον
αναλάβουν. Με τα παράγωγα προϊόντα μπορεί κάποιος να αποκομίσει όφελος σε
ανοδική, καθοδική, αλλά και σταθερή αγορά. Με την χρήση στρατηγικών θέσεων
παραγώγων, μπορούν να δημιουργηθούν σύνθετες θέσεις οι οποίες μπορούν να
καλύψουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε είδους επενδυτή, από τον πιο
συντηρητικό έως και των πιο ριψοκίνδυνο. Ακόμη στα παράγωγα προϊόντα, δεν
απαιτείται ή απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση σε σύγκριση με άλλους τύπους
συμβάσεων οι οποίοι έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις μεταβολές που συμβαίνουν
στις συνθήκες της αγοράς (Κόντος, (2010).
Εκτός όμως από τα πολλά πλεονεκτήματα που αναφέραμε, τα παράγωγα
προϊόντα κρύβουν και πολλούς κινδύνους οι οποίοι οφείλονται κυρίως στον τρόπο με
τον οποίο χρησιμοποιούνται από τους κατόχους τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν
σημειωθεί μεγάλες απώλειες κεφαλαίων οι οποίες συνδέονται με την χρήση
παραγώγων προϊόντων. Οι αιτίες που προκάλεσαν τις απώλειες αυτές έχουν σχέση με
την υπερβολική ανάληψη κινδύνων, την μη επαρκή κατανόηση της λειτουργίας της
αγοράς παραγώγων από τους επενδυτές, την ανεπάρκεια των εποπτικών αρχών και
την έλλειψη ενός οργανωμένου κανονιστικού πλαισίου το οποίο θα ρυθμίζει την
αγορά παραγώγων με τρόπο αποτελεσματικό. Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση
η οποία με ταχύτατους ρυθμούς εξαπλώθηκε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αποδεικνύει
με τον πλέον εμφανή τρόπο την κακή χρήση των παραγώγων προϊόντων και ότι η
κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Τα πιστωτικά παράγωγα όπως για παράδειγμα τα CDS και τα CDOS
δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα να λειτουργήσει
καλύτερα, μεταφέροντας τον πιστωτικό κίνδυνο από κάποιον επενδυτή ο οποίος δεν
επιθυμεί να τον αναλάβει, σε κάποιον άλλον επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να τον
αναλάβει. Λόγω όμως της απουσίας κάποιας εποπτικής αρχής και της απληστίας των
κερδοσκόπων, δεν κατάφεραν να βοηθήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα να
λειτουργήσει καλύτερα. Αντίθετα η ανεξέλεγκτη έκδοση τους, προκάλεσε μεγάλη
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αναταραχή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο έφτασε στα πρόθυρα της
κατάρρευσης, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να δαπανήσουν τεράστια κονδύλια για
την διάσωσή του και φορτώνοντάς τα τελικά στις πλάτες των φορολογουμένων. Για
παράδειγμα με τα λεγόμενα «naked» (γυμνά) CDS, παρέχεται η δυνατότητα στα
διεθνή κεφάλαια και τους κερδοσκόπους να παίζουν κερδοσκοπικά παιχνίδια
στοιχηματίζοντας στην χρεοκοπία μιας επιχείρησης ή ακόμα και μιας χώρας, με ότι
αυτό συνεπάγεται. Ακόμη η έκρηξη των καινοτομικών χρηματοοικονομικών
προϊόντων όπως τα CDO, τα οποία συνδέονταν με τα λεγόμενα Subprime δάνεια
(δάνεια χαμηλών εγγυήσεων) της αγοράς κατοικίας κυρίως των ΗΠΑ, αποτέλεσαν
την κυριότερη αιτία εξάπλωσης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης σε κάθε
γωνιά του πλανήτη, όταν τον Αύγουστο του 2007, έσκασε η φούσκα στην αγορά
ακινήτων των ΗΠΑ.
Τα υψηλά επίπεδα μόχλευσης που παρουσιάζουν τα παράγωγα προϊόντα και η
αλόγιστη χρήση τους, κυρίως για σκοπούς κερδοσκοπίας, δημιούργησαν μια τεράστια
φούσκα τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να είναι καταστροφικά. Σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία της BIS η αξία όλων των τύπων παραγώγων που
διαπραγματεύονται εκτός οργανωμένων αγορών ξεπερνάει τα 600 τρισεκατομμύρια
δολάρια, την ίδια στιγμή μάλιστα που το παγκόσμιο Ακαθάριστο Προϊόν είναι
περίπου 60 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, δηλαδή η αξία των παραγώγων
προϊόντων που διαπραγματεύονται εκτός οργανωμένων αγορών είναι τουλάχιστον 10
φορές μεγαλύτερη από το παγκόσμιο Ακαθάριστο Προϊόν. Γεγονός με βάση το οποίο
ο μεγαλοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ έχει χαρακτηρίσει τις αγορές παραγώγων
«οικονομικά όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία εμπεριέχουν θανάσιμους
κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία».
Τελειώνοντας αυτήν την μελέτη, καταλήγουμε στο γεγονός ότι τα παράγωγα
προϊόντα αποτελούν χρήσιμα εργαλεία και μπορούν να προσφέρουν σημαντικά
οφέλη, στους επενδυτές, στις επιχειρήσεις και γενικότερα στην οικονομία, υπό την
προϋπόθεση, βέβαια, να υπάρχει ορθή χρήση από τους συναλλασσόμενους. Ωστόσο
όμως κρύβουν και πολλούς κινδύνους, οι οποίοι όπως αποδείχτηκε δεν λήφθηκαν
σοβαρά υπόψη από τους εμπλεκόμενους στην εν λόγω αγορά, με αποτέλεσμα τα
παράγωγα προϊόντα να αποτελούν την κυριότερη αιτία αποσταθεροποίησης της
αγοράς και εμφάνισης της παρούσας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν
όσοι εμπλέκονται στην αγορά παραγώγων, να εστιάσουν την προσοχή τους στην
ορθολογική χρήση των παραγώγων προϊόντων η οποία περιλαμβάνει την επαρκή
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κατανόηση της λειτουργίας των παραγώγων προϊόντων και την ορθολογική ανάληψη
κινδύνων. Θα πρέπει επίσης οι κυβερνήσεις να φροντίσουν για την δημιουργία ενός
ισχυρού κανονιστικού πλαισίου το οποίο θα ρυθμίζει και θα προλαμβάνει τις
παθογένειες της εν λόγω αγοράς, επιπρόσθετα θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των
εποπτικών αρχών έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής επίβλεψη και οι κερδοσκόποι να μη
δρουν ανεξέλεγκτα στην αγορά παραγώγων. Αν και οι απώλειες που συνοδεύουν μια
κρίση έχουν πάντα αρνητικό αντίκτυπο, μπορούν ταυτόχρονα να λειτουργήσουν με
τρόπο διδακτικό, υπενθυμίζοντας σε όσους συμμετέχουν στις αγορές παραγώγων ότι
θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και να μην επαναλαμβάνουν λάθη του
παρελθόντος.
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