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Περίληψη  

Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται στην θεματολογία των παράγωγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων (εξωχρηματιστηριακών - ΟTC και 

χρηματιστηριακών) τα οποία τις τελευταίες δεκαετίες παρά τους κινδύνους που τα 

χαρακτηρίζουν δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες στις χρηματοοικονομικές αγορές.     

Η σπουδαιότητα των παραγώγων δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι 

αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τη διαχείριση του κινδύνου, αλλά ως ένα διεθνές 

δίκτυο συνδέουν το παρόν με το μέλλον και αναμιγνύουν διακριτά περιουσιακά 

στοιχεία σ’ ένα σύνθετο. Από το 1980 τα παράγωγα εξαπλώθηκαν και εδραιώθηκαν 

σε νέες αγορές προϊόντων όπως αυτή της ενέργειας.  

Η αγορά της ενέργειας πιο τολμηρή και περίπλοκη από τις παραδοσιακές 

κεφαλαιαγορές καθώς εκτεθειμένη σε κινδύνους, ανέπτυξε για λόγους αντιστάθμισης 

πιο περίπλοκα ενεργειακά παράγωγα προϊόντα, τα παράγωγα ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιδίωξη της εργασίας είναι η λεπτομερής παρουσίαση και εξέταση των παράγωγων 

προϊόντων κυρίως η ανάλυση των ενεργειακών παράγωγων προϊόντων τα οποία 

εντάσσονται στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας και η παρουσίαση των 

διαδικασιών αποτίμησης τους με βασικά υποδείγματα.  

Επιπροσθέτως επιχειρείται μία ορθή προσέγγιση των αγορών ενέργειας για 

τον αναγνώστη, παρουσιάζοντας το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο που τις διέπει. 

Στο τέλος η παρουσίαση ολοκληρώνεται με την θεωρία του χαρτοφυλακίου, τα είδη 

των κινδύνων που επηρεάζουν την αξία του χαρτοφυλακίου και τα μέτρα εκτίμησης 

αυτών των κινδύνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

 

 

1.1  Εισαγωγή 

 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία ιλιγγιώδη ανάπτυξη  και μία έντονη φημολογία 

των παραγώγων, τα οποία αποτελούν αναγκαίο και εύχρηστο εργαλείο του επενδυτικού 

κοινού στον σύγχρονο χρηματοοικονομικό κόσμο. Σε περιόδους οικονομικών κρίσεων 

και σε περιόδους άσκησης πιέσεων των αγορών, τα παράγωγα έχουν συσχετισθεί με 

οικονομικές κερδοσκοπικές αποτυχίες και με αμφίβολες χρηματοοικονομικές αναφορές, 

δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς τη χρήση τους. Συνέπεια των προαναφερόμενων, 

ήταν η διαμόρφωση όρων και κανονισμών που προέβλεπαν τον εντοπισμό της φύσης και 

του επιπέδου των συναφών κινδύνων, την μείωση ή την εξάλειψη τους, αλλά και την 

διαφάνεια των συμβάσεων παραγώγων. Ένα θεσμικό πλαίσιο που συνεχώς 

αυστηροποιείται και ενισχύονται οι προσπάθειες εποπτικών μηχανισμών. 

 Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα αρχικά δεν δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα 

επιστημονικής έρευνας αλλά για να προσφέρουν ασφάλεια στις επενδύσεις 

χαρτοφυλακίων αντισταθμίζοντας τους κινδύνους και για να προσφέρουν αποδόσεις 

πολλαπλάσιες του αρχικού κεφαλαίου (μόχλευση). Η σπουδαιότητα των παραγώγων 

όμως δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τη διαχείριση 

του κινδύνου. Σύμφωνα με τους D. Bryan και M. Rafferty, τα παράγωγα ως σύστημα, ως 

ένα διεθνές δίκτυο, έχουν δύο πολύ σημαντικές ιδιότητες:1 

• Συνδέειν (Binding) : Τα παράγωγα εναρμονίζουν τις σημερινές με 

τις μελλοντικές τιμές και υπό αυτή την έννοια συνδέουν το παρόν με το μέλλον. 

• Αναμιγνύειν (Blending): Τα παράγωγα συνδυάζουν (αναμιγνύουν) 

διακριτά περιουσιακά στοιχεία σε ένα σύνθετο. 

                                                           
1
 Capitalism with Derivatives. A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class,  D. Bryan & M. 

Rafferty, Palgrave-MacMillan 2006 



Σελίδα | 2  

 

Επιπροσθέτως τα χρηματοοικονομικά παράγωγα δεν αποτελούν μία νεοφώτιστη 

ιδέα. Η πρώτη ιστορική αναφορά για την χρήση παραγώγων ξεκινά από την Αρχαία 

Ελλάδα και την Ρώμη με την διασφάλιση ποσότητας βασικών αγαθών όπως ελαιόλαδο 

και σιτάρι σε μια σταθερή τιμή για την ομαλή διαβίωση και λειτουργία των πόλεων –

κρατών. Είναι γνωστό ότι  το 330 π.χ.  ο Θαλής ο Μιλήσιος είχε προβλέψει την σοδειά 

ελαιοκάρπου στην περιοχή της Μιλήτου το επόμενο φθινόπωρο  ενώ συμφώνησε για όλη 

την διάρκεια της συγκομιδής να χρησιμοποιήσει τα ελαιοτριβεία της περιοχής 

πληρώνοντας ένα μικρό ποσό εκ των προτέρων ως δικαίωμα χρήσης (οoptions). 

Πράγματι κατά την συγκομιδή η ζήτηση ελαιοτριβείων ήταν μεγάλη,  ο Θαλής τα 

υπενοικίασε σε πολύ υψηλές τιμές και με αυτό τον τρόπο κατάφερε να αποκομίσει 

κέρδος.2 

 Τα παράγωγα πρωτοεμφανίστηκαν σε οργανωμένες αγορές στην Ιαπωνία με την 

άνθιση των συμβολαίων ρυζιού τον 16ο αιώνα και αντίστοιχα στην Ολλανδία το 17ο 

αιώνα όπου οι παραγωγοί τουλίπας προσπαθούσαν να διασφαλίσουν τον κίνδυνο 

μειωμένης παραγωγής. Χρειάστηκαν χρόνια και αρκετές προσπάθειες διασφάλισης του 

κινδύνου ώστε τον Απρίλιο του 1973 η αγορά να ομαλοποιηθεί όταν λειτούργησε το 

πρώτο οργανωμένο χρηματιστήριο παραγώγων το CBOE- Chicago Board of Trades και 

το Chicago Mercantile Exchange με την καθιέρωση κανόνων και την εξάλειψη του 

κινδύνου ασυνέπειας από την πλευρά των επενδυτών3. Ακολούθησε το New York Stock 

Exchange, το American Stock Exchange, καθώς και τα χρηματιστήρια του Montreal, και 

του Tokyo. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα χρηματιστήρια παραγώγων ιδρύθηκαν τις 

δεκαετίες του '80 και του '90.Τα τελευταία 15 χρόνια οι αγορές παραγώγων 

εξαπλώθηκαν, ξεκινώντας από την Αμερική, γρήγορα εδραιώθηκαν και στην Ευρώπη. Το 

1983 εμφανίστηκε το πρώτο παράγωγο πάνω σε δείκτες ενώ ακολούθησαν παράγωγα 

πάνω σε ομόλογα , νομίσματα και επιτόκια.  

Το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη ξεκίνησε με την 

κοινοτική οδηγία 96/92 που επιβλήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1999. Η οδηγία αυτή 

κατέστησε προφανή τη δυσκολία δημιουργίας μίας συμπαγούς ενιαίας αγοράς με μία 

ενιαία τιμή. Η ποικιλία του παραγωγικού δυναμικού μεταξύ των χωρών μελών και η 

κατάσταση στις διασυνδέσεις, οδήγησε σε περιφερειακές αγορές με συμφορήσεις των 

διασυνοριακών δικτύων. Η αλλαγή αυτή στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς έφερε στο 

                                                           
2 Αριστοτέλης, έργο: «Πολιτικά», Βιβλίο 1, κεφ.11 
3 Παναγιώτης Αλεξάκης, Τα Παράγωγα Προϊόντα & η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων, Εκδόσεις 
“ΕΛΛΗΝ”, 2005 



Σελίδα | 3  

 

προσκήνιο καινούργια φαινόμενα, νέες καταστάσεις, νέους κίνδυνους και έκανε 

επιτακτική την ανάγκη για την εύρεση εργαλείων που θα βοηθούσαν στη μελέτη αυτών. 

Πολλά από αυτά τα νέα θέματα προήλθαν από την έλλειψη εμπειρίας σε μια τέτοια 

καινοτομία, ενώ κάποια αλλά ήταν αναπόφευκτα λόγω των προτεινόμενων δομών4.  

 Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια νέα αγορά, είναι πιο τολμηρή απ' ότι οι 

παραδοσιακές κεφαλαιαγορές. Οι παράγοντες που επηρεάζουν προς τα εμπρός τις τιμές 

ενέργειας είναι πιο περίπλοκοι απ' αυτούς που οδηγούν τις κεφαλαιαγορές. Η εμπορία 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχετική με κάποιους ανεξάρτητους φυσικούς παράγοντες: 

εγκαταστάσεις παραγωγής, χωρητικότητα των γραμμών, καύσιμα (γαιάνθρακας - 

λιγνίτης, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, πυρηνική και υδροηλεκτρική ενέργεια) και ο καιρός. 

Επειδή η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται με την κλασσική έννοια, δεν είναι 

δυνατόν να επωφεληθούμε απ' τις ευκαιρίες της εξισορροπητικής κερδοσκοπίας 

(arbitrage) χωρίς να λαμβάνουμε υπ' όψη τους φυσικούς παράγοντες5. 

Στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι προφανής η ανάγκη για παράγωγα, 

τόσο απ' την μετοχική απαίτηση για ενεργειακά προϊόντα όσο και απ' την ανάγκη για 

επαρκή αντιστάθμιση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παραλληλίζουν σε 

μεγάλο βαθμό τις εμπορικές δραστηριότητες της συνολικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

και παρέχουν αποδεδειγμένα οφέλη στους μετόχους της τρέχουσας αγοράς. Τα 

συμβόλαια παρέχουν στους μετόχους περισσότερες ευκαιρίες για αντιστάθμιση εναντίον 

του ρίσκου των δυσμενών διακυμάνσεων των τιμών. Ακόμα, αυξάνουν γενικά τη 

ρευστότητα της αγοράς, ενεργοποιώντας ακόμα και ομάδες που δεν έχουν ενδιαφέρον 

αντιστάθμισης εναντίον οποιασδήποτε διανομής, ή εκτιμώντας το ρίσκο των αλλαγών 

στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ΣΜΕ παρέχουν ανταγωνιστικές τιμές για 

αγοραστικές συνδιαλλαγές6. 

 Μέχρι τη δεκαετία του '80 η ηλεκτρική ενέργεια θεωρούνταν σαν μια δημόσια 

υπηρεσία, ένα δημόσιο αγαθό, ένα φυσικό μονοπώλιο. Στα μέσα της δεκαετίας του '80 η 

διατήρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δημόσιο τομέα τέθηκε υπό σοβαρή 

αμφισβήτηση και έγιναν προσπάθειες να μετακυλήσει στον ιδιωτικό τομέα. Μέσα στη 

δεκαετία του '90 η αγορά βελτιώθηκε σημαντικά. Από έναν μονοπωλιακό και συμπαγή 

                                                           
4 Δημήτριος Μαυράκης, Εμπόδια στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Λιγνίτης και φυσικό 
αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, ΤΕΕ, Αθήνα, 9-10 Ιουνίου, 2005 
5 Γ. Καραθανάσης. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματηστηριακές Αγορές. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 2002. 
6
 Παναγιώτης Αλεξάκης, Τα Παράγωγα Προϊόντα & η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων, Εκδόσεις 

“ΕΛΛΗΝ”, 2005 
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ενεργειακό χώρο, περάσαμε σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό και ελαστικό χώρο του οποίου 

ο αντίκτυπος αρχίζει να γίνεται αντιληπτός τόσο στο βιοτικό επίπεδο του καταναλωτή 

όσο και στην οικονομία της κάθε χώρας. Η κεντρική ιδέα της νέας, απελευθερωμένης 

αγοράς ηλεκτρισμού είναι ο διαχωρισμός των υπηρεσιών που είναι συνυφασμένες με το 

αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, μεταφορά, διανομή, επικουρικές υπηρεσίες).  

Σε μια απελευθερωμένη αγορά η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι εκτεθειμένη σε 

διάφορες αγοραστικές τάσεις και παρουσιάζει αστάθεια σε σχέση με άλλα εμπορεύσιμα 

προϊόντα. Η αιτία γι' αυτό είναι η υψηλή μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα των 

παραγόντων που καθορίζουν τη ζήτηση (καιρικές συνθήκες και οικονομική 

δραστηριότητα) καθώς και την προσφορά (διαθεσιμότητα δυναμικού στην παραγωγή και 

μετάδοση, εισροές νερού και νέες εισαγωγές μακροπρόθεσμα). 

 

 

1.2 Τα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα  
 

 

Ο όρος παράγωγο (derivative) χρηματοοικονομικό προϊόν δηλώνει ότι η δημιουργία, η 

λειτουργία και η εφαρμογή του εξαρτάται από την ύπαρξη κάποιων άλλων βασικότερων 

προϊόντων ή υποκείμενων τίτλων (underlying assets) ή υποκείμενων στοιχείων 

ενεργητικού. Αυτός ο υποκείμενος τίτλος ή στοιχείο θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε 

οικονομική ασφάλεια, όπως μια εμπορεύσιμη μετοχή σε μια εταιρεία, ή σε ένα εταιρικό ή 

κρατικό ομόλογο, δείκτες μετοχών , εμπορεύματα, επιτόκια κλπ. Δεδομένου ότι πολλές 

από τις ιδέες στις χρηματοπιστωτικές αγορές επεκτείνονται (στη θεωρία και στην πράξη) 

για αγορές που περιλαμβάνουν αγαθά (γεωργικά προϊόντα όπως το σιτάρι ή ο καφές ή τα 

μέταλλα, και ενεργειακά αγαθά όπως το πετρέλαιο κλπ.), αυτά τα αγαθά μπορούν επίσης, 

να αποτελέσουν  υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού για ένα παράγωγο. 

Από μαθηματική πλευρά, ένα παράγωγο ορίζεται ως οποιαδήποτε πράξη ή 

σύμβαση που δίνει στον ιδιοκτήτη του κάποια στιγμή στο μέλλον μια πληρωμή που 

εξαρτάται από κάποιο άλλο στοιχείο ενεργητικού, και η θεωρία που αναπτύσσεται στη 

συνέχεια έχει αυτή τη προσέγγιση. 

 Πρόκειται για συμβόλαια των οποίων η τιμή παράγεται (derives) από την αξία 

άλλων βασικών υποκείμενων τίτλων και οποιαδήποτε μεταβολή ή εξέλιξη υφίσταται η 

αξία των υποκείμενων τίτλων μεταβάλλει και την τιμή των παράγωγων προϊόντων.  Τα 

παράγωγα προϊόντα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εκείνα που τίθενται προς 



 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένες

νομοθεσία-μηχανισμούς που διασφαλίζουν

σε εκείνα που αποτελούν ιδιωτικές

οργανωμένης αγοράς – εξωχρηματιστηριακά

(OTC), δηλαδή δεν προσφέρονται

συμφωνίες OTC είναι μία επενδυτική

ένας διαχειριστής ταμείου (fund

μεγάλης επιχείρησης. 8  Τυποποιημένα

χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο

αριθμός των παραγώγων που μπορούν

παράγωγων αγορών και αντίστοιχα

Τα πλέον συνήθη

Σχήμα 1. Τα Χρηματοοικονομικά

Διεθνώς, τα πιο δημοφιλή

οργανωμένη χρηματιστηριακή

πραγματοποιήσουν συναλλαγές

Δικαιώματα Προαίρεσης επί μετοχών

Συμβόλαια και τις Ανταλλαγές

αγορές. Ακολουθώντας τις εξελίξεις

έντονη ενθάρρυνση απελευθέρωσης

                                                           
7  Τα παράγωγα OTC (Over The Counter market derivatives) 
συμβαλλόμενων μερών, όπου ένας χρηματοπιστωτικός
από τα εμπορεύσιμα στο χρηματιστήριο παράγωγα
κατ’ ανάγκην γνωστός. 
8 Απόστολος Γ. Χριστόπουλος, Ιωάννης Γ. 
Μάρτιος 2012 
9 Nigel J. Cutland & Alet Roux , Derivative Pricing in Discrete Time (Springer Undergraduate Mathematics Series)
September 7, 2012 
 

Τα Συμβόλαια 
Μελλοντικής 
Εκπλήρωσης

(ΣΜΕ ή 
Futures)

οργανωμένες αγορές τα οποία διέπονται από την

που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων

ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων

εξωχρηματιστηριακά και είναι γνωστές ως Over

προσφέρονται για διαπραγμάτευση 7 . Συνήθως η μία

μία επενδυτική τράπεζα και η άλλη είναι ένας πελάτης

fund manager) ή ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου

Τυποποιημένα παράγωγα ολοένα διαπραγματεύονται

τον κόσμο σε μεγάλες ποσότητες (Cutland and Roux

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από

αντίστοιχα την προσφορά και ζήτηση.  

πλέον συνήθη χρηματοοικονομικά παράγωγα αποτελούν

Χρηματοοικονομικά Προϊόντα  

δημοφιλή παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται

χρηματιστηριακή αγορά και οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα

συναλλαγές είναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

επί μετοχών και επί δεικτών, σε αντίθεση με τα

Ανταλλαγές Απαιτήσεων που διαπραγματεύονται σε μη

τις εξελίξεις του επενδυτικού κοινού στην διεθνή αγορά

απελευθέρωσης της θα αναφερθούμε εκτενώς σε αυτό

                   
 OTC (Over The Counter market derivatives) είναι συμβόλαια προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες

χρηματοπιστωτικός θεσμός λειτουργεί ως ενδιάμεσος (matchmaker). Τα παράγωγα
παράγωγα, όπου η αγοραπωλησία των συμβολαίων γίνεται χωρίς ο συναλλασσόμενος

Ιωάννης Γ. Ντόκας, «Θέματα Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Θεωρίας

Derivative Pricing in Discrete Time (Springer Undergraduate Mathematics Series)

Τα 
Δικαιώματα 
Προαίρεσης 

(ΔΠ ή 
Options)

Τα 
Προθεσμιακά 

Συμβόλαια 
(Forwards)

Οι 
Ανταλλαγές 
Απαιτήσεων 

(Swaps) 
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ό την δική τους 

υποχρεώσεων τους και 

περισσοτέρων μερών εκτός 

Over The Counter 

Συνήθως η μία πλευρά σε 

ένας πελάτης της, όπως 

χαρτοφυλακίου μιας 

διαπραγματεύονται σε 

Roux, 2012).9 Ο 

εξαρτάται από την ύπαρξη 

αποτελούν :

 

διαπραγματεύονται στην 

την δυνατότητα να 

Εκπλήρωσης και τα 

με τα Προθεσμιακά 

σε μη οργανωμένες 

διεθνή αγορά και την 

σε αυτό το κεφάλαιο 

ιδιαίτερες απαιτήσεις δύο 
παράγωγα αυτά διαφέρουν 
συναλλασσόμενος να είναι 

Θεωρίας», Εκδόσεις Κριτική, 

Derivative Pricing in Discrete Time (Springer Undergraduate Mathematics Series) Paperback – 

Ανταλλαγές 
Απαιτήσεων 

Swaps) 
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στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε. ή Futures) και στα Δικαιώματα 

Προαίρεσης (ΔΠ ή Options) τα οποία παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και 

παραμένουν ένα ιδιαίτερο υποσχόμενο πεδίο δράσης για πολλούς από τους 

συμμετέχοντες όπου έχουν χαρακτηριστεί και ως «χρηματοοικονομικά όπλα μαζικής 

καταστροφής»10.   

 

 

1.3 Η Χρήση και η Οικονομική Σημασία των Παραγώγων 

 

 

 Η συνεισφορά των παραγώγων στην αποτελεσματικότητα της αγοράς προσδιορίζεται 

από θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Τα παράγωγα αν χρησιμοποιηθούν σωστά, 

μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο βοήθημα για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην 

προσπάθεια τους για να “επιβιώσουν” σε νευρικές ή πτωτικές περιόδους. Σε καμία 

περίπτωση όμως δεν πρέπει να συνδεθούν τα παράγωγα με την πτώση της αγοράς. Οι 

αποδόσεις των παραγώγων είναι οι ίδιες είτε η αγορά είναι πτωτική, είτε είναι ανοδική11. 

Σημειώνεται ότι τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα προσφέρουν αρκετές 

ευκαιρίες στο επενδυτικό κοινό και με την χρήση αυτών επιτυγχάνεται ο περιορισμός του 

πιστωτικού κινδύνου ή ακόμα και η εξάλειψη του καθώς και η δημιουργία κέρδους από 

την εκμετάλλευση ευκαιριών. Οι συμμετέχοντες στην αγορά των παραγώγων, ανάλογα με 

τον τρόπο που λειτουργούν, θα πρέπει να έχουν απόλυτη γνώση των κανόνων λειτουργίας 

τους και των λόγων για τους οποίους αυτά δημιουργήθηκαν. Διαφορετικά, παραμονεύει 

διαρκώς ο κίνδυνος ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες και να 

ανατρέψει τους αρχικούς στόχους της επένδυσης  για αυτό και καθίσταται αναγκαίο η 

αναζήτηση βοηθητικών μέσων - εργαλείων για τη διαχείριση του κινδύνου. Ειδικότερα, 

τα παράγωγα προϊόντα χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές για την επίτευξη των 

παρακάτω οικονομικών στόχων: 

� Αντιστάθμιση Κινδύνου και Αβεβαιότητας (hedging) 

Είναι η διαδικασία που ακολουθεί ένας αντισταθμιστής (hedger) για να μειώσει ή 

να εξαλείψει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει από ανειλημμένη θετική ή αρνητική θέση 

στην τρέχουσα αγορά. Έτσι, ένας επενδυτής επιθυμώντας να περιορίσει τον κίνδυνο 

                                                           
10 Warren Buffet, Αμερικάνος Μεγιστάνας των επιχειρήσεων, επενδυτής και φιλάνθρωπος 
11Ελίζα Στασοπούλου, Μηνιαίο Έντυπο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Τεύχος 160, Μάιος 2010, σελ.6 
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μείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου του που συνδέεται με την αβεβαιότητα, παίρνει 

μία θέση αντιστάθμισης που να δημιουργεί αντίθετα αποτελέσματα στην Αγορά των 

Παραγώγων του εν λόγω κινδύνου . 

� Κερδοσκοπία (speculation) 

Οι διαπραγματευτές-επενδυτές (speculators) βασιζόμενοι στις εκτιμήσεις-

προσδοκίες τους για την μελλοντική πορεία της αγοράς τόσο σε σχέση με την τιμή της 

υποκείμενης αξίας όσο και με την μεταβλητότητα, δημιουργούν κερδοσκοπικές θέσεις 

προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες κέρδους (δηλ. να επωφεληθούν από τις 

διακυμάνσεις των τιμών). Η κερδοσκοπία είναι απαραίτητη σ’ όλες τις αγορές, καθώς 

διευκολύνει τη μεταβίβαση του ρίσκου σε μια ελεύθερη οικονομία και δίνει την 

δυνατότητα στους επενδυτές να παίρνουν απλές ή σύνθετες θέσεις σε παράγωγα προϊόντα 

(μεταφράζοντας με αυτό τον τρόπο τις προβλέψεις τους) με αντίστοιχη ανάληψη των 

κινδύνων στους οποίους εκτίθενται. 

� Εξισορροπητική κερδοσκοπία χωρίς κίνδυνο (arbitrage) 

Είναι η επενδυτική ευκαιρία πραγματοποίησης κερδών χωρίς κίνδυνο (arbitrage) 

από τους εξισορροπητικούς κερδοσκόπους (arbitrageurs), εκμεταλλευόμενοι 

βραχυπρόθεσμες ανισορροπίες στις τιμές της αγοράς, δηλαδή  τυχόν διαφορές στις τιμές 

της ίδιας χρηματοοικονομικής αξίας που διαπραγματεύεται σε δύο διαφορετικές αγορές.  

Άρα οι arbitrageurs θα έχουν πάντα δύο θέσεις αντίθετες μεταξύ τους όπου η μία θα 

καλύπτει την άλλη ( χαμηλή αγορά και υψηλή πώληση). Η εξισορροπητική κερδοσκοπία 

απαιτεί γρήγορες κινήσεις, γι’ αυτό και μπορεί να επιτευχθεί από ορισμένους 

συμμετέχοντες στην αγορά και κυρίως από αυτούς που έχουν άμεση πρόσβαση στα 

συστήματα συναλλαγών και καλή γνώση της αγοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 
 

Τα παράγωγα ως ταχύτατα αναπτυσσόμενα επενδυτικά προϊόντα, πλέον αποτελούν το 

επίκεντρο στις σύγχρονες αγορές (διεθνείς & εγχώριες) για πολλούς 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα ή για πολλούς μελετητές – 

συγγραφείς και ακαδημαϊκούς. Στην διεθνή αλλά και εγχώρια βιβλιογραφία υπάρχει 

πληθώρα κειμένων (βιβλίων και άρθρων) σχετικών με το ερευνητικό θέμα της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. Πολλά από αυτά που έχουν διατυπωθεί είναι κείμενα που 

αφορούν τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, την αγορά ενέργειας, την 

απελευθέρωσή της καθώς και την διαχείριση κινδύνου, όπως αυτά που ακολουθούν 

παρακάτω:   

1) C. Ekstrand το 2011, δίνει μια περιεκτική εισαγωγή στη μοντελοποίηση των 

παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, που καλύπτει όλες τις κύριες 

κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, εμπορεύματα, επιτόκια και ξένο 

συνάλλαγμα).  

2) Ο N. J. Cutland στο βιβλίο του το 2012 παρέχει μια εισαγωγή στη μαθηματική 

μοντελοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την ορθολογική τιμολόγηση 

των παραγώγων, η οποία αποτελεί μέρος της θεωρίας που υποστηρίζει όχι μόνο 

τις σύγχρονες οικονομικές πρακτικές, αλλά είναι μια ακμάζουσα περιοχή της 

μαθηματικής έρευνας. Το κεντρικό θέμα είναι το ζήτημα του πώς να βρούμε μια 

δίκαιη τιμή για ένα παράγωγο.  

3) Ο S. Allen το 2003, στην δεύτερη έκδοση του βιβλίου του περιγράφει τις απόψεις 

του για τις στρατηγικές, τις αρχές και τις τεχνικές μέτρησης που απαιτούνται για 

τη διαχείριση και τη μέτρηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Αναθεωρήθηκε 

πλήρως ώστε να αντικατοπτρίζει το σημερινό δυναμικό περιβάλλον και 

περιλαμβάνει διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από την παγκόσμια οικονομική 

κρίση του 2008. Επίσης παρέχει μια περιεκτική επισκόπηση ολόκληρου του τομέα 

της διαχείρισης των κινδύνων. 

4) Σύμφωνα με το βιβλίο του  L. S. Belyaev το  2011 διατυπώνεται και εξετάζεται η 

αναδιάρθρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στις ανεπτυγμένες όσο 

και στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
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τη Μεγάλη Βρετανία, την Κίνα και τη Ρωσία, και αντιμετωπίζει τα προβλήματα 

που προκύπτουν από αυτές τις μεταβάσεις. Το βιβλίο περιέχει επίσης μια 

ολοκληρωμένη ανάλυση των διαφορετικών μοντέλων της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και τη συμβατότητά τους με τις ιδιότητες των συστημάτων ηλεκτρικής 

ενέργειας και συνθήκες κάθε χώρας.  

5) Το 2002 οι  M. Shahidehpour και H.Yamin, στο πρώτο μέρος του βιβλίου 

παρουσιάζουν μια επισκόπηση των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Δεδομένου ότι η ικανότητα αντιμετώπισης της αβεβαιότητας και του 

κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, το δεύτερο μέρος του βιβλίου εξετάζει τις σύγχρονες μεθόδους και 

μοντέλα για τον αυτοπρογραμματισμό, την πρόβλεψη φορτίου, τις 

βραχυπρόθεσμες προβλέψεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Περιλαμβάνει 

μεθόδους για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και των κινδύνων στην 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

6) Μία άλλη προσέγγιση από τους J. Conejo, M. Carrión και  J. M. Morales το 2010 

διατυπώνεται στο βιβλίο τους, το οποίο εξετάζει την λήψη αποφάσεων υπό 

συνθήκες αβεβαιότητας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλέπει τα πρότυπα 

και τις διαδικασίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους πράκτορες της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να κάνουν συνειδητές αποφάσεις σε συνθήκες 

αβεβαιότητας. Οι διαδικασίες αυτές βασίζονται σε καθιερωμένα στοχαστικά 

μοντέλα προγραμματισμού που τις καθιστούν αποτελεσματικές και ισχυρές. 

Ιδιαίτερα, οι τεχνικές αυτές επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 

να προσφέρουν στρατηγικές στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. 

Τα προτεινόμενα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία 

καλύτερων στρατηγικών στις ενεργειακές προμήθειες.  

7) Οι J. Lucia και E. Schwartz το 2002 στην εργασία τους εξετάζουν τη σημασία των 

τακτικών μοτίβο στη συμπεριφορά των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, και τις 

συνέπειές της για τους σκοπούς των παραγώγων τιμών. Αναλύουν το 

Σκανδιναβικό μοντέλο Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης και τις προθεσμιακές τιμές. Καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ένα εποχικό συστηματικό σχέδιο κατά την διάρκεια του έτους είναι 

ζωτικής σημασίας για την εξήγηση του σχήματος της μελλοντικής εκπλήρωσης.  

8) Το 2012 το βιβλίο των D. Jansen, K. Ostertag και R. Walz εστιάζει στους 

μηχανισμούς διάχυσης, στις καινοτομίες της αειφορίας στον τομέα της ηλεκτρικής 
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ενέργειας, δηλαδή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) καθώς και στις ενεργειακές υπηρεσίες. 

Περιγράφεται η δομή της αγοράς και του δημόσιου τομέα, καθώς τα συμφέροντα, 

οι στρατηγικές και οι πόροι. Το βιβλίο αυτό είναι συνέχεια των προηγούμενων 

εργασιών που δημοσιεύονται στη σειρά «Αειφορία και Καινοτομία» από τους 

Praetorius et al (2009) και εμπλουτίζει τις αναλύσεις που παρουσιάζονται εκεί 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της ρύθμισης σε δημοτικές επιχειρήσεις Μια 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των τοπικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη στο βιβλίο του S. Stoft το 2002 

παρουσιάζονται στοιχεία για το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.  

9) Οι R. M. Kovacevic, M. T. Vespucci και G. Ch. Pflug, το 2013 επιχειρούν να 

δώσουν μια γενική εικόνα στα είδη των κινδύνων, μια εκτενής περιγραφή για το 

πώς μπορούν να εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης του κινδύνου. Οι 

διαχειριστικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σε καταστάσεις, όπου δεν είναι όλα 

τα σχετικά δεδομένα επακριβώς γνωστά. Ως εκ τούτου, η λήψη αποφάσεων υπό 

συνθήκες αβεβαιότητας είναι η μεθοδολογική προσέγγιση τους και σε πολλά 

κεφάλαια χρησιμοποιούνται πολλαπλά στάδια στοχαστικών βελτιστοποιήσεων ως 

ένα βασικό εργαλείο για την ανάλυση. 

10) Οι L.A. Barroso, T.H. Cavalcanti, P. Giesbertz, K. Purchala το 2005 περιγράφουν 

τα κύρια ευρήματα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της 

ομάδας εργασίας CIGRE «Ταξινόμηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας» στο 

πλαίσιο της επιτροπής μελέτης C5 της CIGRE. Παρέχεται μια επισκόπηση των 

διαφόρων διεθνών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας,  περιγράφεται και κατατάσσεται 

η οργάνωση και η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ανεξάρτητα από 

τις δομές της βιομηχανίας, η διαχείριση της συμφόρησης, βοηθητικές υπηρεσίες 

διαχείρισης και ρυθμιστικές πτυχές. 

11) Το 2005 στην εργασία του L. Onofri, επικρίνεται η απόφαση για την ΝΕΑ 

σύμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία δεν είναι αντίθετη προς τον 

ανταγωνισμό και ενισχύει την αποδοτικότητα σε ανταγωνιστικές αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένου ότι η διαδικασία αναδιάρθρωσης στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ είναι ακόμα εν αναμονή, επιλέγεται η  ΝΕΑ 

σύμβαση ως σημείο αναφοράς, προκειμένου να παράσχει μια εναλλακτική 

ανάγνωση και μελέτη περίπτωσης για τις τελικές μελλοντικές αποφάσεις 

ενεργειακής διαχείρισης. 
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12) Ο Παναγιώτης Αλεξάκης και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2005 παρουσιάζουν 

την εξέλιξη και αναλύουν όλες τις κατηγορίες των παραγώγων για την άμεση, 

σφαιρική και λειτουργική κατανόηση τους από τον αναγνώστη. Ιδιαιτέρως 

σημαντική είναι η ανάλυση της χρήσης των παραγωγών ως επενδυτικά εργαλεία 

που στοχεύουν στην αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και στην 

εξασφάλιση σταθερών ή και υψηλών αποδόσεων στις επενδύσεις. 

13) Ο Δημήτριος Μαυράκης το έτος 2005 στην εργασία του περιγράφει τη πορεία 

προς την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το διεθνές περιβάλλον 

και την ελληνική περίπτωση. Συνοπτικά παρουσιάζει τα κυριότερα εµπόδια για 

την ενιαία αγορά, την παραμένουσα µμονοπωλιακή δοµή, τις κρατικές 

επιδοτήσεις και την εµπορία εκπομπών.  

14) Ο Δ. Καινούργιος σε άρθρο του στο περιοδικό της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 

το έτος 2004, περιγράφει την διαφορετική φύση των αγορών ενέργειας, αναλύει 

τα παράγωγα χρηματοοικονομικά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας, 

κατηγοριοποιεί τα παράγωγα συμβόλαια της ηλεκτρικής ενέργειας, περιγράφει 

την τιμολόγηση των παράγωγων συμβολαίων, και τέλος τις οργανωμένες αγορές 

διαπραγμάτευσης παράγωγων συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας. 

15) Ο Α. Μπακιρτζής, σε Ημερίδα Δίκτυα Διασυνδέσεις και Προμήθεια Η.Ε., το 

2009, αναλύει την Οριακή Τιμή Συστήματος, περιγράφει πως γίνεται ο 

προσδιορισμός της Οριακής Τιμής Συστήματος και του Όγκου Συναλλαγών, τις 

καμπύλες προσφοράς και ζήτησης, τους περιορισμούς στην Οριακή Τιμή 

Συστήματος (ΟΤΣ), την Ελληνική Χονδρεμπορική Αγορά Η.Ε., το ιστορικό 

τρόπου υπολογισμού ΟΤΣ και στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ΟΤΣ. 

16) Ο Ε. Λεκατσάς το 2002 στο βιβλίο του αναλύει τα οικονομικά προβλήματα ενός 

διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος λαμβάνοντας, ταυτοχρόνως, υπόψη 

όλους τους τεχνικούς περιορισμούς αυτού. Το βιβλίο προσπαθεί να καλύψει το 

μεγάλο κενό που υπήρχε στην Ελληνική αγορά σχετικά με βασικές λειτουργίες 

στην διαδικασία παραγωγής του προϊόντος ηλεκτρισμός. Αναλύει έννοιες όπως το 

οριακό κόστος, το μεταβλητό κόστος, το σταθερό κόστος, το κόστος ευκαιρίας, το 

αποφευγόμενο κόστος, το λογιστικό κόστος, και το κόστος επένδυσης. 

17) Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν επίσης και με την ενεργειακή κρίση στην 

Καλιφόρνια των Η.Π.Α. ένας από αυτούς είναι ο J. Sweeney στο βιβλίο του 

εξετάζει πώς η ευκαιρία για την αναδιάρθρωση της αγορά ηλεκτρισμού στην 

Καλιφόρνια μετατράπηκε σε κίνδυνο. Πώς οι εσφαλμένοι χειρισμοί, οι 
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προκλήσεις της αυξημένης ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια και η κλιμάκωση του 

κόστους χονδρικής τελικά μετατράπηκε σε καταστροφή. Τεκμηριώνει πως ο 

κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και νομοθέτης ανταποκρίθηκε στην βραχυπρόθεσμη 

κρίση υιοθετώντας κακοσχεδιασμένα μακροπρόθεσμα μέτρα που δημιούργησαν 

μια επιβλαβή κληρονομιά για τις επόμενες δεκαετίες. Επίσης δείχνει πως μπορεί 

να ανατραπεί η κατάσταση και να προχωρήσουμε πέρα από τις δυσκολίες της με 

τη βελτίωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, τη μείωση των κινδύνων, καθώς 

και την κατάλληλη διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων του κράτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΣΜΕ ή 

FUTURES) 

 

 

3.1  Η Έννοια των Προθεσμιακών Συμβολαίων /Ορισμός 12 
 

 

Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ ή Futures) είναι δεσμευτικές συμφωνίες 

μεταξύ δύο μερών για την αγορά ή την πώληση ενός υποκείμενου τίτλου σε καθορισμένη 

ποσότητα και ημερομηνία στο μέλλον, που ονομάζεται χρόνος παράδοσης και σε μία τιμή 

που καθορίζεται εκ των προτέρων, την προθεσμιακή τιμή. 

Η συμφωνία αυτή δημιουργεί την υποχρέωση στον αγοραστή να παραλάβει το 

υποκείμενο αγαθό κατά την ημερομηνία παράδοσης, ενώ υποχρεώνει τον πωλητή να 

παραδώσει το υποκείμενο αγαθό σ’ αυτή την ημερομηνία και στην προκαθορισμένη τιμή. 

Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες 

αγορές παραγώγων έχουν τυποποιημένα χαρακτηριστικά (μέγεθος, διάρκεια, λήξη, 

εκκαθάριση, χρόνο παράδοσης κλπ) και το αίσιο τέλος της συναλλαγής εξασφαλίζεται 

από την οργανωμένη αγορά, από τους όρους που καθορίζονται τα συμβόλαια, τους 

μηχανισμούς και τις διαδικασίες για την σύναψη και την διαπραγμάτευση τους. Ως 

υποκείμενες αξίες σ’ αυτά τα παράγωγα προϊόντα περιλαμβάνονται δείκτες μετοχών, 

μετοχές, κρατικά ομόλογα, αγαθά (αγροτικά προϊόντα, μέταλλα), επιτόκια και 

συνάλλαγμα. 

Ο πλέον βασικότερος όρος που η αγορά θέτει για την τήρηση των 

συμφωνηθέντων είναι η κατάθεση ενός ποσού από κάθε αντισυμβαλλόμενο το οποίο 

λέγεται περιθώριο ασφάλισης (margin), διακανονίζεται σε ημερήσια βάση και 

αναπροσαρμόζεται καθημερινά βάσει των τιμών που επικρατούν στην ισχύουσα αγορά 

(mark to market) δηλαδή πρόκειται για μία διαδικασία καθημερινής αποτίμησης της 

θέσης και καθημερινής εκκαθάρισης του κέρδους ή της ζημίας. 13 

                                                           
12

  Παναγιώτης  Αλεξάκης, «Τα Παράγωγα Προϊόντα και η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων» Εκδόσεις  
Έλλην, Αθήνα 2005 
13
Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος, «Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» Β’  Εκδοση, Εκδόσεις 

Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2005  
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Ο αντισυμβαλλόμενος σε κάθε συναλλαγή και με κάθε αντισυμβαλλόμενο είναι 

το Γραφείο Εκκαθάρισης Συναλλαγών του χρηματιστηρίου παραγώγων, περιορίζοντας 

έτσι τον πιστωτικό κίνδυνο, αφού οι συμμετέχοντες σ’ ένα συμβόλαιο δεν έρχονται σε 

άμεση επικοινωνία και διαπραγμάτευση και κατά συνέπεια δεν έχει γνώση και ευθύνη ο 

ένας για την φερεγγυότητα του άλλου.14 

 

 

 

 

 

 
Εντολοδόχος Α                                                                                        Εντολοδόχος Β 
μεταφέρει εντολή                                                                                     μεταφέρει εντολή 

 

 

Διαπραγμάτευση με trader B                                                                        Διαπραγμάτευση με trader A 

Διαπραγματευτής Α (trader)                                                    Διαπραγματευτής Β (trader) 

Σχήμα 2. Διαδικασία Συμφωνίας ΣΜΕ 

Γνωστές οργανωμένες αγορές Μελλοντικών Συμβολαίων αποτελούν η ”International 

Monetary Market” ή ΙΜΜ και η “London International Financial Future Exchange” ή 

LIFFE οι οποίες ιδρύθηκαν το 1972 στο Σικάγο η πρώτη το 1982 η δεύτερη και 

ακολούθως σε Τόκιο, Φρανκφούρτη και Ζυρίχη. Σε αυτά τα χρηματιστήρια η δύναμη της 

ζήτησης και της προσφοράς συναντιούνται σε μία ελεύθερη αγορά όπου οι τιμές 

ορίζονται από τους συναλλασσόμενους και είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη τη 

χρηματιστηριακή κοινότητα.15 

 

                                                           
14
Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος, «Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα»  Β’  Εκδοση, Εκδόσεις 

Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2005 
 
15 Παναγιώτης  Αλεξάκης, «Τα Παράγωγα Προϊόντα και η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων» Εκδόσεις  
Έλλην, Αθήνα 2005 

Συμβαλλόμενος Α Συμβαλλόμενος Β 

 

Συμφωνία 

Δεδομένα: 

Σήμερα:      1/8/2014 

Παράδοση: 1/11/2014 
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3.2  Χρήση των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

 

 

Ο πρωταρχικός στόχος των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης καθώς και των 

υπολοίπων χρηματοοικονομικών παραγώγων είναι ο περιορισμός ή η εξουδετέρωση των 

κινδύνων που δημιουργούν οι συναλλαγές με το ελάχιστο δυνατό κόστος, για να 

προστατεύουν επενδύσεις και επιχειρηματικές ανάγκες ή ακόμα για να μετατρέπουν τις 

προσδοκώμενες τάσεις της αγοράς σε κερδοσκοπικές στρατηγικές.  

Υποκείμενοι τίτλοι συμβολαίων προς παράδοση είναι εκτεθειμένοι στους 

κινδύνους της αγοράς και με το άνοιγμα μιας θέσης αγοράς ή πώλησης διασφαλίζονται τα 

επίπεδα τιμών τους συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αποτελεσματικότητα της 

αγοράς 

 

 

3.3 Θέσεις σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης  
 

 

• Θέση αγοραστή Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης  
Στη λήψη θέση αγοράς Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Long Futures position) ο 

αγοραστής εκτιμά με βάση τις προσδοκίες του ότι η προθεσμιακή τιμή του υποκείμενου 

τίτλου ή του προϊόντος θα κινηθεί ανοδικά και το αγοράζει σήμερα (αποδέχεται την 

παράδοση) από την τρέχουσα αγορά Παραγώγων σε κάποια μελλοντική ημερομηνία σε 

μία συγκεκριμένη τιμή. Στην λήξη του συμβολαίου αν η τιμή του συμβολαίου αυξηθεί 

τότε ο αγοραστής θα επιτύχει κέρδος. 

Η μεγιστοποίηση του κέρδους για την θέση long σε futures  ξεχωρίζει καθώς η 

τιμή ανεβαίνει, δηλαδή ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στην τρέχουσα τιμή και στην 

τιμή που συμφωνήθηκε στο συμβόλαιο. Όσο πιο μικρή είναι η τιμή που αγοράζει και όσο 

πιο μεγάλη η τιμή που έχει ο υποκείμενος τίτλος στην τρέχουσα αγορά τόσο μεγαλύτερο 

κέρδος έχει. Τα κέρδη και ζημίες αντιπροσωπεύουν ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος 

(Zero - sum game / gain or loss), που σημαίνει ότι, για κάθε ποσό που κερδίζει ο ένας των 

αντισυμβαλλόμενων, ο άλλος πρέπει να το χάσει.  
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Σημειώνεται ότι ο επενδυτής ενός Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης έχει 

την δυνατότητα να το αφήσει να εκπνεύσει συνεπώς αν έχει θέση αγοράς υποχρεούται να 

αγοράσει το υποκείμενο προϊόν. Το κλείσιμο μιας θέσης γίνεται απλώς αναλαμβάνοντας 

μια αντίθετη θέση στο ίδιο συμβόλαιο και οι μη κλεισμένες θέσεις ονομάζονται «ανοικτές 

θέσεις. 

 
 
 

• Θέση πωλητή Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

Στην λήψη θέσης πώλησης Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Short Futures 

position), από την αντίθετη πλευρά, o πωλητής αναμένοντας μείωση της προθεσμιακής 

τιμής του υποκείμενου τίτλου ή προϊόντος προκειμένου να προστατευτεί απ’ αυτή την 

πτώση παραδίδει το προϊόν, το πουλάει σε κάποια μελλοντική ημερομηνία σε μία 

συγκεκριμένη τιμή.  

Στην λήξη του συμβολαίου αν η τιμή του συμβολαίου μειωθεί τότε ο πωλητής θα 

επιτύχει κέρδος το οποίο ισούται με την διαφορά ανάμεσα στην τιμή του συμβολαίου και 

στην τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου ή  προϊόντος. Συνήθως η θέση πώλησης 

χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση των κινδύνων και το μέγιστο κέρδος είναι 

περιορισμένο σε αντίθεση με τη μέγιστη ζημία που είναι απεριόριστη καθώς δεν υπάρχει 

όριο στις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου τίτλου ή προϊόντος. Και σε αυτή την 

περίπτωση αν ο επενδυτής επιλέξει να κλείσει τη θέση του πριν τη λήξη του οποιαδήποτε 

Payoff

F ST 

Διάγραμμα 1.  Θέση Αγοράς ΣΜΕ
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στιγμή, μπορεί να το πραγματοποιήσει με μία αντίθετη συναλλαγή ίσου αριθμού 

συμβολαίων.  

 
 

Το νεκρό σημείο (break even point) ισούται με την τιμή αγοράς του Συμβολαίου 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης και στις δύο θέσεις. 

 

Παράδειγμα : 

 Ας υποθέσουμε ότι τον Δεκέμβριο ένα ΣΜΕ αργού πετρελαίου διαπραγματεύεται στα 

50$ και κάθε Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης περιλαμβάνει 1000 βαρέλια αργού 

πετρελαίου. Ένας επενδυτής εισέρχεται σε  θέση αγοραστή (long position) και αγοράζει 

ένα ΣΜΕ Δεκεμβρίου αργού πετρελαίου στα 50$ το βαρέλι. 

Σενάριο 1ο # αν η τιμή του ΣΜΕ Δεκεμβρίου αυξηθεί στα 60$ 

Κατά την ημερομηνία παράδοσης αν η τιμή αυξηθεί στα 60$ το βαρέλι αργού 

πετρελαίου, τότε ο αγοραστής θα κερδίσει 10$/βαρέλι αργού πετρελαίου. Δεδομένου ότι 

το ΣΜΕ περιλαμβάνει 1000 βαρέλια αργού πετρελαίου το κέρδος που θα επιτύχει ο 

αγοραστής θα είναι: 10$ x 1000 = 10.000 $ σε αξία. 

Σενάριο 2ο # αν η τιμή του ΣΜΕ Δεκεμβρίου μειωθεί στα 40$ 

Payoff

F ST 

Διάγραμμα 2.  Θέση Πώλησης ΣΜΕ
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Κατά την ημερομηνία παράδοσης αν η τιμή μειωθεί στα 40$ το βαρέλι αργού 

πετρελαίου, τότε ο αγοραστής θα ζημιωθεί 10$/βαρέλι αργού πετρελαίου. Δεδομένου ότι 

το ΣΜΕ περιλαμβάνει 1000 βαρέλια αργού πετρελαίου η απώλεια που θα υποστεί ο 

αγοραστής θα είναι: 10$ x 1000 = 10.000 $ σε αξία. 

 

 

3.4 Βασικά Χαρακτηριστικά 
 

 

Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης που συναλλάσσονται καθημερινά στο 

Χρηματιστήριο Παραγώγων συνεπώς διαπραγματεύεται μόνο η τιμή τους και 

παρουσιάζουν κάποια τυποποιημένα χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται 

παρακάτω:16 

� Υποκείμενος Τίτλος : Αποτελεί το αντικείμενο του συμβολαίου και καθορίζει 

την τιμή του. 

� Μονάδα Συναλλαγής : Το μέγεθος / ποσότητα του συμβολαίου. 

� Μήνας συμβολαίου :  Αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης του συμβολαίου 

δηλαδή στον μήνα παράδοσης του. 

� Καθορισμός της τιμής : με ποιο τρόπο εκφράζεται η τιμή του συμβολαίου όταν 

αυτό συναλλάσσεται. Οι προθεσμιακές τιμές εκφράζονται και στις υποδιαιρέσεις 

αυτού όπως για παράδειγμα σε ευρώ και cents ή ακόμα και σε άλλα μεγέθη όπως 

ποσοστό στα επιτόκια ή μονάδες στους δείκτες.  

� Ελάχιστη διακύμανση τιμής : ανάλογα με το υποκείμενο αγαθό είναι η 

μεταβολή της τιμής του συμβολαίου (αύξηση ή μείωση)  και  αποσαφηνίζεται η 

επίδραση που έχει αυτή η μεταβολή στο συμβόλαιο. Δηλαδή είναι η ελάχιστη 

απαιτούμενη διακύμανση που θα πρέπει να εμφανίσει η αξία του συμβολαίου, 

ώστε να γίνει διαπραγμάτευση. Η ελάχιστη μεταβολή της τιμής γνωστή ως tick 

εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της αγοράς.17 

� Όρια θέσης : Είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο αγοράς ή κατοχής συμβολαίων 

που καθορίζεται από το Χρηματιστήριο Παραγώγων (position limit).Στόχος του 

                                                           
16 Fitzgerald MD., Financial Futures, Euromoney Publications, London 1983  
17 Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος, «Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα»  Β’  Εκδοση, Εκδόσεις 
Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2005 
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μέτρου αυτού είναι η προστασία του επενδυτή από αδυναμία εκπλήρωσης 

υποχρεώσεων και ταυτόχρονα η προστασία της αγοράς από χειραγώγηση. 

� Ημερήσιο όριο τιμής : Είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη μεταβολή της τιμής. 

Δηλαδή η τιμή του κάθε υποκείμενου τίτλου ή προϊόντος δεν επιτρέπεται σε μία 

ημερήσια συναλλαγή να υπερβεί ένα ποσοστό (limit up) και παράλληλα δεν 

μπορεί να μειωθεί πέρα από ένα ποσοστό (limit down). 

� Πρώτη / Τελευταία μέρα προειδοποίησης : Είναι οι ημέρες στις οποίες ο 

πωλητής πρέπει να προβεί στην παράδοση. 

� Τελευταία ημέρα συναλλαγών : Είναι η τελευταία μέρα πριν την τελική 

παράδοση όπου στην οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές σε 

συμβόλαια ενός συγκεκριμένου μήνα (last trading date).  

� Τελευταία ημέρα εκκαθάρισης : Είναι η τελευταία μέρα ή εκκαθάρισης 

(settlement date) των συμβολαίων σε χρηματικούς όρους ή με φυσική παράδοση. 

Μία η δύο μέρες πριν την εκκαθάριση το συμβόλαιο παύει να διαπραγματεύεται 

στην αγορά. 

� Ημερήσια Τιμή Εκκαθάρισης : Η ημερήσια τιμή διαπραγμάτευσης 

διαμορφώνεται ( daily settlement value) κατά την διαπραγμάτευση του 

συμβολαίου στην αγορά και χρησιμοποιείται καθημερινά για την αποτίμηση της 

κάθε θέσης.  

� Τελική Τιμή Εκκαθάρισης : Την ημέρα λήξεως του συμβολαίου διαμορφώνεται 

η τιμή του υποκείμενου τίτλου ως τιμή εκκαθάρισης (settlement value). 

� Ώρες συναλλαγών : Αποδίδονται οι ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι 

συναλλαγές. 

 

 

3.5 H Διαδικασία της Αποτίμησης των Συμβολαίων Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης 

 

 

Η διαδικασία της αποτίμησης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης έχει εξεταστεί με 

πολλές αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους προκειμένου να γίνει κατανοητό και να 

προσδιοριστεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αξία ενός ΣΜΕ και στην αξία του 

υποκείμενου τίτλου με απώτερο σκοπό την πραγματοποίηση κέρδους χωρίς κίνδυνο από 
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τους επενδυτές. Συνεπώς, μπορούμε να προσεγγίσουμε θεωρητικά την αξία που θα έχει 

ένα παράγωγο προϊόν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με το παρακάτω υπόδειγμα που 

βασίζεται στον τίτλο:  

F= S + [S (r-d)(t/365)] 
 

όπου, 

F : Η θεωρητική τιμή ενός ΣΜΕ (Fair Value) 

S : Η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου  

r : Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο κατά τη διάρκεια του συμβολαίου 

d : Η μερισματική απόδοση κατά τη διάρκεια του συμβολαίου 

t :  Ο χρόνος που απομένει έως τη λήξη (days in year 360 ή 365)  

ή θα μπορούσαμε να εκφράσουμε ότι η θεωρητική τιμή ισούται με την τρέχουσα τιμή και 

το χρηματικό ποσό που απορρέει από τη χρηματαγορά για όσο χρονικό διάστημα έχει 

διάρκεια το συμβόλαιο, πριν τη λήξη του. Συνεπώς αν η τιμή του ΣΜΕ διαφοροποιείται 

από τη θεωρητική του τιμή ο επενδυτής αποκομίζει κέρδος και θεωρείται υπερτιμημένο. 

Αν είναι υποτιμημένο ο επενδυτής θα αγοράσει το συμβόλαιο και θα πωλήσει τον 

υποκείμενο τίτλο σε υψηλότερη τιμή στην τρέχουσα αγορά.  

 

 

3.6 Η Λειτουργία της Εκκαθάρισης και των Margins - Περιθώριο 
Ασφαλείας 
 

 Όπως σε κάθε χρηματιστηριακό προϊόν λειτουργεί ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει την 

τήρηση των συμφωνηθέντων και για τις δύο πλευρές των επενδυτών, το ίδιο ισχύει και 

για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης.  

Ο πιο σημαντικός μηχανισμός, που εξασφαλίζει τις υποχρεώσεις των 

συμμετεχόντων σε κάθε συναλλαγή, ελέγχει, εγγυάται για όλα τα συμβόλαια και μειώνει 

τους κινδύνους είναι το Γραφείο Εκκαθάρισης Συναλλαγών ή Οίκος Εκκαθάρισης 

(Clearing House) που λειτουργεί σε κάθε οργανωμένη αγορά.  
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Ο κάθε επενδυτής που επιθυμεί να συναλλάσσεται στο χρηματιστήριο παραγώγων 

υποχρεούται από το Γραφείο Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί των Παραγώγων να τηρεί 

έναν Λογαριασμό Περιθωρίων, γνωστό και ως Margin Account σε συνεργαζόμενη 

Τράπεζα (Τράπεζα Θεσμοφύλακας ή Margin Bank) της οργανωμένης αγοράς όπου θα 

καταβληθεί ένα ελάχιστο ποσό για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της18. Το 

ποσό που καταβάλλεται γνωστό ως Περιθώριο Ασφάλισης (initial margin) διακανονίζεται 

σε ημερήσια βάση (daily settlement) και αναπροσαρμόζεται καθημερινά βάσει των τιμών 

που ισχύουν στην τρέχουσα αγορά (marking to market the account) δημιουργώντας την 

συνέπεια στον επενδυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Το ύψος του περιθωρίου 

σε ποσοστό κυμαίνεται από 3% έως 20% και σε κάποιες περιπτώσεις Συμβολαίων 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης μπορεί να φτάσει έως και 50% (Commodities Futures)19.  

Μετά την κατάθεση του αρχικού περιθωρίου (το περιθώριο έχει συνήθως δύο επίπεδα 

initial & maintenance) o οίκος εκκαθάρισης παρακολουθεί την πορεία του συμβολαίου 

και στην λήξη της συνεδρίασης εκκαθαρίζει το κέρδος ή τη ζημία που έχει 

πραγματοποιηθεί από την θέση του επενδυτή.  

Σε περίπτωση που το αρχικό χρηματικό περιθώριο ασφάλισης μειωθεί κάτω από 

ένα επίπεδο θα πρέπει να κατατεθεί από τον επενδυτή ένα επιπλέον ποσό (maintenance 

margin) ικανό να καλύψει το αρχικό περιθώριο, ώστε να μπορεί να εμπορεύεται ΣΜΕ στο 

χρηματιστήριο.20 Στην λήξη του ΣΜΕ γίνεται ο τελικός διακανονισμός κέρδους ή ζημίας 

με τους τρεις παρακάτω τρόπους :  

� Χρηματικός διακανονισμός 

� Φυσική παράδοση 

� Κλείσιμο θέσης 

Αν μία θέση παραμείνει ανοικτή μέχρι και την ημέρα λήξης, την επόμενη ημέρα 

θα γίνει για τελευταία φορά ο διακανονισμός του κέρδους ή της ζημίας και μετά η θέση 

θα πάψει να υφίσταται. Το περιθώριο ασφάλισης (margin) αποδεσμεύεται όταν ο 

επενδυτής κλείσει την ανοικτή του θέση ( είναι το σημείο από το οποίο αποδεσμεύεται 

των υποχρεώσεων του). 

                                                           
18 Ο κάθε λογαριασμός ανοίγεται είτε με την αγορά είτε με την πώληση του συμβολαίου και στην λήξη της ημερήσιας 
συνεδρίασης γίνεται η εκκαθάριση του κέρδους ή της ζημίας μέσω αυτού του margin account. 
19 Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος, «Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα»  Β’  Εκδοση, Εκδόσεις 
Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2005 
20

Kose JOHN, Apoorva KOTICHA, Ranga NARAYANA, Marti SUBRAHMANYAM, Margin Rules, Informed 
Trading in Derivatives, and Price Dynamics, Current Draft: March 2000 
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3.7 Είδη Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης  
 

 

3.7.1 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί μετοχών (Stock Futures) 
 

 

Διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Παραγώγων, ο υποκείμενος τίτλος είναι η 

εισηγμένη μετοχή μίας εταιρίας ή η υποκείμενη αξία είναι μετοχές εισηγμένες στην κύρια 

αγορά του Χρηματιστηρίου. Οι συναλλαγές σε αυτά τα συμβόλαια γίνονται σε 

πολλαπλάσια του ενός συμβολαίου , είτε σε πολλαπλάσια των εκατό συμβολαίων όπου 

κάθε συμβόλαιο αποτελείται από εκατό μετοχές με ελάχιστη μεταβολή της τιμής 0,01 €.         

Η ημέρα λήξης και η τελευταία ημέρα συναλλαγής τους είναι η τρίτη Παρασκευή του 

μήνα λήξης και δύο ώρες πριν κλείσει η χρηματιστηριακή αγορά. Σε περίπτωση που η 

μέρα λήξης αποτελεί αργία τότε είναι η προηγούμενη μέρα συναλλαγής. Το περιθώριο 

ασφάλισης για μία απλή θέση αγοράς ή πώλησης ορίζεται ως ποσοστό επί της ημερήσιας 

τιμής κλεισίματος της υποκείμενης μετοχής. Ο διακανονισμός τους γίνεται με την 

παράδοση από τον πωλητή προς τον αγοραστή του αριθμού μετοχών ίσο με το μέγεθος 

του συμβολαίου στην τελική τιμή διαπραγμάτευσης. 

 

 

Ποσό τελικού διακανονισμού    = 

 

    Τελική τιμή εκκαθάρισης  

 x   

μέγεθος συμβολαίου 

 

 

Εάν ο αγοραστής δεν επιθυμεί να παραλάβει τις μετοχές, μπορεί να κλείσει την 

θέση αγοράς πριν από την λήξη πουλώντας ισάριθμα ΣΜΕ στην συγκεκριμένη μετοχή. 

Αντίστοιχα ,ο πωλητής που δεν επιθυμεί να παραδώσει τις μετοχές, μπορεί να κλείσει τη 

θέση πώλησης πριν από την λήξη, αγοράζοντας ισάριθμα ΣΜΕ στη συγκεκριμένη 

μετοχή. Συνήθως περίπου το 20% των μετοχικών συμβολαίων φθάνει να εξασκηθεί στη 

λήξη. Προφανώς συμφέρει τον επενδυτή να κλείσει την θέση του παρά να πληρώσει όλο 

το κεφάλαιο και να παραλάβει τις μετοχές. Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί 

μετοχών παρατηρούνται ως πιο ελκυστικά προϊόντα από τις κινήσεις των μετοχών που 

υπάρχουν σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδυτή γιατί μειώνουν τον κίνδυνο μέσω της 
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αντιστάθμισης. Ωστόσο, το επενδυτικό κοινό τα χρησιμοποιεί για να κλειδώσει την τιμή 

αγοράς μιας μετοχής στο μέλλον (long hedge), την τιμή πώλησης μιας μετοχής στο 

μέλλον (short hedge) και για την απόκτηση κέρδους εκτιμώντας ή προβλέποντας την 

πορεία μιας μετοχής.  

 

 

3.7.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακών 

δεικτών, (Index Futures)  

 

 

Ο υποκείμενος τίτλος ή αξία είναι ένας δείκτης μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης και 

ένας δείκτης μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης αντίστοιχα με τις τιμές αγοράς και 

πώλησης αυτών των συμβολαίων να αναφέρονται σε μονάδες του δείκτη. Οι συναλλαγές 

στα συμβόλαια αυτά πραγματοποιούνται είτε σε πολλαπλάσια του ενός συμβολαίου είτε 

σε πολλαπλάσια των εκατό συμβολαίων με ελάχιστη μεταβολή τιμής ίση με 0,25 μονάδες 

του δείκτη. Η ημέρα λήξης και τελευταία ημέρα συναλλαγής είναι η τρίτη Παρασκευή 

του μήνα που λήγει το συμβόλαιο εκτός αν αποτελεί αργία όποτε ορίζεται η προηγούμενη 

μέρα συναλλαγής με την δέσμευση ενός περιθωρίου ασφαλείας 12% υπολογιζόμενο 

πάνω στην τιμή κλεισίματος των δεικτών. 

 Όπως σε όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, έτσι και τα συμβόλαια επί 

χρηματιστηριακών δεικτών αποτιμώνται και εκκαθαρίζονται καθημερινά με την 

διαδικασία marking to market. H τελική τιμή εκκαθάρισης (settlement price) είναι η τιμή 

κλεισίματος του δείκτη, κατά την ημέρα λήξης όπως αυτή διαμορφώνεται στην 

χρηματιστηριακή αγορά. 

 
 

Τελική Καθαρή Αξία    = 
 

Τελική τιμή εκκαθάρισης του δείκτη 
– 

Τιμή εκκαθάρισης της προηγούμενης μέρας 
συναλλαγής 

x 
πολλαπλασιαστή 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν προκύπτει θετική καθαρή αξία ο αγοραστής του 

συμβολαίου εισπράττει ενώ ο πωλητής αυτού την πληρώνει. Αντίστοιχα και στην 

περίπτωση της αρνητικής καθαρής αξίας ο αγοραστής του συμβολαίου πληρώνει και ο 

πωλητής εισπράττει την αξία. 
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Φυσική παράδοση του υποκείμενου τίτλου κατά την ημερομηνία λήξης του 

συμβολαίου δεν υπάρχει απλά και μόνο διακανονίζεται χρηματικά χρεώνοντας ή 

πιστώνοντας τον λογαριασμό του κατόχου του ΣΜΕ. Γνωστοί δείκτες οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται ως υποκείμενοι τίτλοι προθεσμιακών συμβολαίων στην ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά είναι ο δείκτης FTSE/ASE-20 και ο FTSE/ASE-Mid 40 ενώ σε 

παγκόσμια κλίμακα ακολουθούν ο Standard & Poors (S&P) 500, o New York Stock 

Exchange (NYSE) Composite, o Major Market Index, o Nikkei 225 Stock Average και 

διάφοροι άλλοι.  

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα ΣΜΕ στους δείκτες είναι σημαντικά για 

τους επενδυτές. Αφενός χρησιμοποιούνται για κερδοσκοπικούς λόγους, για αντιστάθμιση 

του κινδύνου από μία απρόβλεπτη πτωτική πορεία της αγοράς ώστε να προστατευθεί η 

αξία ενός χαρτοφυλακίου μετοχών και αφετέρου επιτυγχάνουν μεγάλη μόχλευση (δηλ. 

μεγάλες αποδόσεις), μικρά ανοίγματα τιμών σε σύγκριση με αυτά της τρέχουσας αγοράς, 

υψηλή ρευστότητα και εξασφάλιση ότι οι υποχρεώσεις του αντισυμβαλλόμενου που 

απορρέουν από τον ημερήσιο διακανονισμό θα εκπληρωθούν. 

 

 

3.7.3 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί επιτοκίων (Interest Rate 
Futures, IRF)21 
 

 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται συμβόλαια των οποίων ο υποκείμενος τίτλος 

τους εξαρτάται από το επίπεδο των επιτοκίων. Χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές, 

� για αντιστάθμιση των κινδύνων που προέρχονται από την μεταβολή των 

επιτοκίων  

� και για κερδοσκοπικούς λόγους προβλέποντας την πορεία των επιτοκίων.  

Οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται σε τέτοιου τύπου συμβόλαια είναι ο κίνδυνος που θα 

μεταβάλλει την αξία μίας επένδυσης ή ενός χαρτοφυλακίου και ο κίνδυνος που θα 

μειώσει την ρευστότητα λόγω της απώλειας εσόδων από μία πιθανή μεταβολή των 

επιτοκίων. Η διαπραγμάτευση τους βασίζεται στην καθημερινή αποτίμηση (mark to 

market) και στην τήρηση λογαριασμού περιθωρίων από τις δύο πλευρές των 

                                                           
21 Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος, «Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» Β’  Εκδοση, Εκδόσεις 
Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2005 



 

αντισυμβαλλομένων (αγοραστή

τους. Τα  επιτόκια ως υποκείμενος

τους πραγματοποιείται με ρευστά

τις οδηγίες της αγοράς. Το επιτόκιο

αναφοράς (Euribor ή Libor

διακανονισμού των συμβολαίων

 

 Αφού ο αγοραστής και ο πωλητής

τη λήξη του συμβολαίου ακολούθως

 

Σχήμα 4. Η τιμή του ΣΜΕ  

 

 

3.7.4 Ομολογιακά Συμβόλαια
Bond Futures) 
 

 

Αποτελούν  τυποποιημένα συμβόλαια

οποία ο υποκείμενος τίτλος μπορεί

συγκεκριμένη ομολογία όπως χρεόγραφα

αγορά και αξιοποιήθηκαν από

κίνδυνο των επιτοκίων. Χαρακτηρίζονται

Τιμή διακανονισμού

Επιτόκιο

αγοραστή και πωλητή) από όπου μπορούν να αποσύρουν

υποκείμενος τίτλος μπορεί να είναι τριών μηνών και

με ρευστά διαθέσιμα (cash settled) σύμφωνα με τους

Το επιτόκιο που διαμορφώνεται στην αγορά αποτελεί

bor) για να υπολογιστεί η τιμή εκκαθάρισης

μβολαίων, συνεπώς: 

πωλητής συμφωνούν σε μία τιμή του υποκείμενου

ακολούθως ισχύει το εξής : 

 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

συμβόλαια που στηρίζουν ενεργά την αγορά

τίτλος μπορεί να είναι ένα σύνθετο καλάθι ομολογιών

όπως χρεόγραφα του Δημοσίου. Αναπτύχθηκαν ελευθέρα

αξιοποιήθηκαν από τους επενδυτές για να αντισταθμίσουν τον

Χαρακτηρίζονται κυρίως από την ονομαστική τους

Αν η τιμή του συμβολαίου αυξηθεί (μειωθεί
επιτοκίο) ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος
πληρώσει στον πωλητή ένα ποσό

Αν η τιμή του συμβολαίου μειωθεί (αυξηθεί
επιτόκιο) ο πωλητής είναι υποχρεωμένος
πληρώσει στον αγοραστή ένα ποσό

 

διακανονισμού (Settlement Price) = 100 – Ετήσιο επιτόκιο

οπότε, 

Επιτόκιο (Future Rates) = 100 – Τιμή διακανονισμού
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αποσύρουν τα κέρδη 

μηνών και η εκκαθάριση 

με τους κανόνες και 

αποτελεί το επιτόκιο 

εκκαθάρισης ή τιμή 

υποκείμενου τίτλου, κατά 

Εκπλήρωσης (Treasury 

αγορά Futures στα 

καλάθι ομολογιών ή μία 

Αναπτύχθηκαν ελευθέρα στην 

αντισταθμίσουν τον  απρόβλεπτο 

ονομαστική τους αξία και η 

το
να

αυξηθεί το
υποχρεωμένος να

Ετήσιο επιτόκιο 

διακανονισμού 
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διαπραγμάτευση τους βασίζεται στην καθημερινή εκκαθάριση που γίνεται με φυσική 

παράδοση σε καθορισμένη τιμή (fix) διατηρώντας έναν μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα. Η 

διαδικασία της αποτίμηση τους που αποφέρει στον κάτοχο εισόδημα (τοκομερίδιο) και σε 

αυτή την περίπτωση είναι απαιτητό η κατάθεση περιθωρίων (margins).  

Πέρα των παραπάνω υπάρχουν κάποια άλλα πολύπλοκα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν αυτά τα συμβόλαια έναντι των άλλων. Πιο συγκεκριμένα το ομόλογο που 

διαπραγματεύεται στην αγορά παραγώγων είναι ένα συνθετικό ομόλογο με σταθερό 

τοκομερίδιο το οποίο διαμορφώνεται από έναν συντελεστή μετατροπής (conversion 

factor) ο οποίος εξισώνει το ομόλογο που παραδίδεται από τον πωλητή στον αγοραστή με 

το συνθετικό ομόλογο. Επειδή ο χρόνος καταβολής του τοκομεριδίου και της παράδοσης 

του ομολόγου διαφέρουν, όταν το συμβόλαιο εκκαθαρίζεται καταβάλλονται οι τόκοι από 

τον αγοραστή στον πωλητή. Βάσει των παραπάνω ισχύει : 

 

Δηλαδή ο αγοραστής του συμβολαίου θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που προκύπτει 

από την παραπάνω σχέση για να παραλάβει το ομόλογο. 

 

 

3.7.5 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί συναλλάγματος 
 

 

Καταρτίζονται για την ανταλλαγή ενός καθορισμένου ποσού ενός συγκεκριμένου 

νομίσματος με ένα άλλο νόμισμα σε συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία για την 

αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου. Ο αγοραστής συμβολαίου (long position) 

μπορεί να είναι ένας εισαγωγέας που πραγματοποιεί εισαγωγές με προθεσμιακό 

διακανονισμό ή μπορεί να είναι ένας πωλητής (short position) που αναμένει δολάρια 

(USD) σε ορισμένη χρονική στιγμή στο μέλλον, όπως ένας επενδυτής με εγχώριο 

νόμισμα το ευρώ και επενδύει σε κεφαλαιαγορά με νόμισμα το δολάριο (USD). Το 

περιθώριο ασφαλείας ανέρχεται σε ποσοστό 5% και το συμβόλαιο αποτιμάται 

καθημερινά.       

   

 

Τελικό ποσό εκκαθάρισης = 

Τιμή εκκαθάρισης x Συντελεστή μετατροπής + Δεδουλευμένοι Τόκοι 
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3.8 Παράδειγμα Αντιστάθμισης με Συμβόλαια Μελλοντικής 
Εκπλήρωσης 
 

 

Έστω πως ένας έμπορος συμφώνησε στις 16 Απριλίου να προμηθεύσει 10 μετρικούς 

τόνους κακάο στην εταιρεία ΑΒΓ σε 4 μήνες προς 1.356 δολάρια ανά τόνο. Ο έμπορος 

προέβη στην προθεσμιακή αυτή συμφωνία παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει την 

ποσότητα των 10 τόνων κακάο στις αποθήκες του. Προτίθεται όμως να την προμηθευτεί 

σε λιγότερο από 3 μήνες. Εάν ο έμπορος αποφασίσει να αντισταθμίσει την αρνητική θέση 

που μόλις έχει δημιουργήσει στην αγορά μετρητοίς, τότε θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση 

να αγοράσει συμβόλαια ΣΜΕ κακάο. Εάν καθυστερήσει να κλειδώσει το κόστος κτήσης 

του κακάο μέσω των συμβολαίων ΣΜΕ τότε θα βρίσκεται εκτεθειμένος εξ ολοκλήρου 

στον επιχειρηματικό κίνδυνο της δέσμευσης να πουλήσει το κακάο προς 1.356 δολάρια 

ανά τόνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTIONS) 

 

 

Τα δικαιώματα προαίρεσης (options) είναι συμβόλαια ή συμφωνίες ή συμβάσεις που 

παρέχουν στον κάτοχό του το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να υλοποιήσει μία 

εμπορική πράξη με άλλο συμμετέχοντα στην αγορά. Δηλαδή, να αγοράσει ή να πωλήσει 

τον υποκείμενο τίτλο σε μία καθορισμένη τιμή, την τιμή εξάσκησης (strike price ή 

exercise price)  και σε μία συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία ή κατά την διάρκεια 

μιας χρονικής περιόδου (σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο χρόνο που απομένει από την 

στιγμή αγοράς του δικαιώματος έως τη λήξη του). Η επιλογή άσκησης του δικαιώματος 

αυτού έγκειται απόλυτα στον κάτοχο του δικαιώματος προαίρεσης (αγοραστής): αν 

αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα, τότε ο πωλητής πρέπει να εκτελέσει μέρος του 

συμφωνηθέντος εμπορίου. Έτσι, οι θέσεις του πωλητή και του αγοραστή ενός 

δικαιώματος προαίρεσης είναι ασύμμετρες.  

Υπάρχουν πολλοί άλλοι τύποι δικαιώματος προαίρεσης. Για κάθε έναν από αυτούς, 

ο κάτοχος έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ασκήσει το δικαίωμα και να 

λάβει μια πληρωμή που εξαρτάται κατά κάποιο τρόπο από το υποκείμενο στοιχείο 

ενεργητικού, σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι μόνο από την αξία του κατά το χρόνος 

άσκησης, αλλά και την απόδοσή του μέχρι σήμερα. Τα δικαιώματα προαίρεσης μπορούν 

να ταξινομηθούν ανάλογα με το πότε μπορούν να ασκηθούν. Ένα ευρωπαϊκό δικαίωμα 

προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά την ημερομηνία λήξης του. Αντίθετα, ένα 

αμερικανικό δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί σε οποιαδήποτε ημερομηνία 

διαπραγμάτευσης. 

Τα δικαιώματα προαίρεσης βασίζονται σε μετοχές, δείκτες, επιτόκια, συνάλλαγμα ή 

άλλους τίτλους, δημιουργούνται είτε εντός οργανωμένων αγορών είτε εκτός 

οργανωμένων αγορών, διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, έχουν τυποποιημένα 

χαρακτηριστικά ή διατηρούν έναν εξειδικευμένο χαρακτήρα καθώς καλούνται να 

καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες των συμβαλλόμενων μερών και χρησιμοποιούνται από 

τους επενδυτές για την αντιστάθμιση του κινδύνου. Δικαιώματα προαίρεσης με μη 

τυποποιημένες ή ασυνήθιστες προδιαγραφές (που αναφέρονται μερικές φορές ως εξωτικά 

δικαιώματα προαίρεσης) συνήθως αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακής 

διαπραγμάτευσης. Η σύγχρονη προσέγγιση για την τυποποίηση των παραγώγων είναι 
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συντηρητική και ως εκ τούτου, νέα δικαιώματα προαίρεσης είναι συνήθως διαθέσιμα 

μόνο εξωχρηματιστηριακά22 . 

 

 

4.1 Είδη & Θέσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης 
 

 

Υπάρχουν δύο είδη δικαιωμάτων : Δικαίωμα αγοράς (call option) και Δικαίωμα πώλησης 

(put option) όπου διακρίνουμε αγοραστές και πωλητές σε κάθε είδος. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας των δικαιωμάτων προαίρεσης και 

αναλύονται οι βασικές τους θέσεις :23 

Πίνακας 1. Βασικές Θέσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης 

Περιπτώσεις Θέση Είδος Αποτέλεσμα 

Α Αγορά (long) Call Δικαίωμα να αγοράσει 

Β Πώληση (short) Call Υποχρέωση να πωλήσει 

C Αγορά (long) Put Δικαίωμα να πωλήσει 

D Πώληση (short) Put Υποχρέωση να αγοράσει 

 

A. Ο αγοραστής του δικαιώματος αγοράς (θέση long) έχει το δικαίωμα αλλά όχι την 

υποχρέωση να απαιτήσει από τον πωλητή του δικαιώματος την παράδοση του 

υποκείμενου τίτλου στην προκαθορισμένη τιμή και διάρκεια. Δηλαδή, βάσει των όρων 

του δικαιώματος, εάν το επιθυμεί στην λήξη του να αγοράσει τον υποκείμενο τίτλο. Ένας 

επενδυτής επιλέγει να αγοράσει το δικαίωμα αγοράς επειδή προβλέπει ότι η τιμή του 

υποκείμενου τίτλου, όπως για παράδειγμα μίας μετοχής θα ανέβει και αγοράζει ένα 

δικαίωμα πάνω σ’ αυτή. Συνεπώς αν η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου είναι 

μεγαλύτερη από την τιμή δικαιώματος , ο επενδυτής θα ασκήσει το δικαίωμα και θα 

δημιουργήσει κέρδος από αυτή την θέση. Αντιθέτως αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα γιατί η 

τιμή μειώθηκε, ο αγοραστής θα υποστεί ζημία ως προς το ποσό που κατέβαλε για να 

αγοράσει από τον πωλητή το δικαίωμα. Στο σημείο που η τιμή του δικαιώματος μαζί με 

την τιμή εξάσκησης είναι ίσα με την τρέχουσα τιμή τότε το συμβόλαιο λήγει χωρίς καμία 

αξία (breakeven point).   
                                                           
22

 S. Allen. Financial Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003. 

 
23 CBOE- The Options Institute 
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                 Διάγραμμα 3. Θέση Long Call σε ΔΠ 

Παράδειγμα: Ο Επενδυτής στις 01/11 εκτιμά ότι η τιμή μετοχής της Εθνικής Τράπεζας θα 

ανέλθει σημαντικά λόγω πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. H τρέχουσα τιμή της 

αγοράς είναι 20 € και η αγορά ενός δικαιώματος της Εθνικής Τράπεζας είναι 1 €. Το κάθε 

δικαίωμα αντιστοιχεί πάντα σε 100 μετοχές και θα πρέπει ο επενδυτής να πληρώσει ανά 

μετοχή 1 €, δηλαδή 100€.  

Στις 01/12 η τρέχουσα τιμή της μετοχής είναι 22 € και ο επενδυτής ασκεί το δικαίωμα του 

και αγοράζει τις μετοχές 20 € τη μία. Ο αγοραστής του δικαιώματος βγαίνει κερδισμένος 

και επομένως θα του παραδοθούν οι 100 μετοχές με αγορά κτήσης 20 €. Δηλαδή, 22 - 20 - 

1 = 1 € , άρα 100 €.  

B. Ο πωλητής του δικαιώματος αγοράς (θέση short) έχει την δυνητική υποχρέωση να 

παραδώσει στον αγοραστή τον υποκείμενο τίτλο στην προκαθορισμένη τιμή και στην 

ημερομηνία που αποφασίσει ο αγοραστής του δικαιώματος. Δηλαδή, έχει την υποχρέωση 

να εκπληρώσει τους όρους της συμφωνίας εάν ασκήσει το δικαίωμα ο αγοραστής. Ο 

υποκείμενος τίτλος θα πωληθεί στον αγοραστή αφού καταβληθεί το ασφάλιστρο 

κινδύνου από τον δεύτερο στον τελευταίο.  

Στην περίπτωση που ο πωλητής εκτιμήσει σωστά ότι η τιμή του υποκείμενου τίτλου 

θα μειωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο από την τιμή εξάσκησης, ο αγοραστής δεν θα ασκήσει 

το δικαίωμα του και ο πωλητής θα πραγματοποιήσει σημαντικά κέρδη. Ενώ στην 

περίπτωση που η τιμή του υποκείμενου τίτλου ακολουθεί την αντίθετη από τις 

προβλέψεις πορεία, χάνεται η δυνατότητα αποκόμισης κερδών από την θετική πορεία της 

αγοράς και η μέγιστη δυνητική ζημία που μπορεί να υποστεί ο πωλητής του δικαιώματος 

αγοράς είναι απεριόριστη. Το νεκρό σημείο της εξεταζόμενης θέσης για τον επενδυτή 

ισούται με την τιμή εξάσκησης κα τιμή του δικαιώματος που έχει εισπραχθεί. 
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Διάγραμμα 4. Θέση Short Call σε ΔΠ 

 Παράδειγμα: Κάποιος θεσμικός επενδυτής αποφασίζει να λάβει θέση πώλησης στην τιμή 

μιας μετοχής για την οποία εκτιμά ότι ενδέχεται να ακολουθήσει μία σταθερή πορεία ή θα 

κινηθεί πτωτικά λόγω της οικονομικής ύφεσης. Αποφασίζει να πωλήσει ένα δικαίωμα 

αγοράς 100 μετοχών με τιμή εξάσκησης 22 € ανά μετοχή και τιμή δικαιώματος ίση με 0,50 

ανά μετοχή, δηλαδή 50€. Στην ημερομηνία λήξης η μετοχή έχει τιμή 20 €, και αφού δεν έχει 

ασκήσει το δικαίωμα του ο αγοραστής αφήνει 50 € κέρδος στον πωλητή. 

Γ. Ο αγοραστής του δικαιώματος πώλησης (θέση long) έχει το δικαίωμα να πωλήσει στον 

πωλητή και όχι την υποχρέωση, τον υποκείμενο τίτλο σε μία προκαθορισμένη τιμή σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως τη λήξη του δικαιώματος. Δηλαδή, εάν τον συμφέρει 

στην λήξη του δικαιώματος να πωλήσει τον υποκείμενο τίτλο. Για αυτό το δικαίωμα ο 

αγοραστής πληρώνει την τιμή δικαιώματος (premium) στον πωλητή δικαιώματος 

πώλησης και προβαίνει στην αγορά του, διότι προσδοκά ότι η τιμή του υποκείμενου 

τίτλου θα μειωθεί σημαντικά. Εφόσον κυμανθεί κάτω από την τιμή εξάσκησης, θα 

μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα του και να ωφεληθεί με κέρδος. Εάν όμως κυμανθεί 

ανοδικά ο αγοραστής θα αφήσει το δικαίωμα να εκπνεύσει γιατί η τιμή του υποκείμενου 

τίτλου θα είναι υψηλότερη από την τιμή εξάσκησης και η ζημία του περιορισμένη. 

 

 

Διάγραμμα 5. Θέση Long Put σε ΔΠ 
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Παράδειγμα: Ένας επενδυτής προσδοκά ότι η μετοχή μίας εταιρίας θα μειωθεί και αγοράζει 

ένα δικαίωμα πώλησης 100 μετοχών σε τιμή εξάσκησης 12 € και με τιμή δικαιώματος 1 € 

ανά μετοχή. Άρα μπορεί να πωλήσει 100 μετοχές της ΙΒΜ προς 12 € τη μία. Στη λήξη του, η 

μετοχή έχει ακολουθήσει μία μικρή πτωτική πορεία και η τιμή της βρίσκεται στα 8 €, οπότε 

ο αγοραστής του δικαιώματος πώλησης ασκεί το δικαίωμα του και πωλεί τις μετοχές 12 € 

την κάθε μία. Το κέρδος ανά μετοχή που επιτυγχάνεται είναι ίσο με 12 - 8 -1 = 3 €. 

Δ. Ο πωλητής του δικαιώματος πώλησης (θέση short) έχει την δυνητική υποχρέωση να 

εκπληρώσει τους όρους της συμφωνίας όταν αυτό απαιτηθεί από τον αγοραστή, δηλαδή 

να παραδοθεί ο υποκείμενος τίτλος στην προκαθορισμένη τιμή και διάρκεια. Ο  πωλητής 

του δικαιώματος πώλησης αναμένει ότι η τιμή του υποκείμενου τίτλου μέχρι την 

ημερομηνία λήξης θα παραμείνει σταθερή ή θα αυξηθεί. Ο πωλητής αποκομίζει μέγιστο 

κέρδος όταν οι προσδοκίες του για την πορεία της μετοχής επιβεβαιωθούν, δηλαδή όταν 

η τιμή του υποκείμενου τίτλου αυξηθεί σε επίπεδο υψηλότερο από την τιμή εξάσκησης 

και συνεπώς το δικαίωμα εκπνεύσει. 

 

Διάγραμμα 6. Θέση Short Put σε ΔΠ 

Παράδειγμα: Βασιζόμενοι στο προηγούμενο παράδειγμα από την πλευρά του πωλητή 

δικαιώματος πώλησης (ευρωπαϊκού τύπου) πουλώντας το δικαίωμα εισπράττει 1 € ανά 

μετοχή και ελπίζει να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες του. Δηλαδή η μετοχή να βρίσκεται 

πάνω από τα 12 €. 

 

 

4.2 Συνθετικές Θέσεις 
 

 

Χαρακτηρίζονται οι νέες θέσεις που δημιουργούνται και αναπαράγονται μεταξύ τους από 

τον συνδυασμό θέσεων σε δικαιώματα προαίρεσης, ή με θέσεις στον υποκείμενο τίτλο ή 
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με θέσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και παρουσιάζουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά με τις βασικές. 

 

 

4.3 Βασικά Χαρακτηριστικά των Δικαιωμάτων Προαίρεσης 

 

� Υποκείμενο Προϊόν / Τίτλος / Αξία (underlying asset), είναι τίτλος 

ή το προϊόν επί του οποίου συνάπτεται το δικαίωμα, τον οποίο ο κάτοχος του 

δικαιώματος δικαιούται να αγοράσει και να πωλήσει αντίστοιχα. 

� Τιμή Εξάσκησης ή Εκτέλεσης (strike price ή exercise price), είναι 

η προσυμφωνημένη τιμή στην οποία ο κάτοχος ενός δικαιώματος μπορεί να 

αγοράσει ή να πωλήσει και η οποία δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του 

συμβολαίου. 

� Μέγεθος Συμβολαίου (contract size), τα δικαιώματα συνήθως 

αφορούν ένα καθορισμένο μέγεθος συμβολαίου, δηλαδή ένα συμβόλαιο 

μετοχικών δικαιωμάτων μπορεί να αποτελείται από 100 μετοχές. 

� Διάρκεια (maturity), το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί 

να εξασκηθεί ένα δικαίωμα Αμερικάνικου τύπου, αντιθέτως σε αυτά του 

Ευρωπαϊκού τύπου δηλώνεται ως το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την 

ημερομηνία εξάσκησής του.  

� Τύπος Δικαιώματος (style), υπάρχουν δύο τύποι δικαιωμάτων, 

Ευρωπαϊκού τύπου (άσκηση στη λήξη) και Αμερικάνικου τύπου (άσκηση μέχρι τη 

λήξη). 

� Κλάση Δικαιωμάτων (class) είναι τα δικαιώματα του ίδιου είδους, 

δηλαδή αγοράς ή πώλησης που προέρχονται από τον ίδιο υποκείμενο τίτλο. 

� Σειρά Δικαιωμάτων (series), τα δικαιώματα της ίδιας σειράς, όταν 

είναι ίδιας κλάσης και έχουν την ίδια τιμή εξάσκησης και την ίδια διάρκεια. 

� Τιμή Δικαιώματος ή Ασφάλιστρο (option price ή option 

premium), η τιμή στην οποία διαπραγματεύεται ένα συμβόλαιο ονομάζεται 

premium και καταβάλλεται από τον  αγοραστή στον πωλητή του δικαιώματος. 

Αποτελείται από δύο στοιχεία, την εσωτερική αξία ( intrinsic value) και την αξία 

του χρόνου (time value). 
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Τιμή Δικαιώματος = Εσωτερική Αξία + Αξία Χρόνου 

                                                   ή 

            Option premium = Intrinsic Value + Time Value 

Εσωτερική Αξία Δικαιώματος Αγοράς = Τιμή Υποκείμενου Τίτλου – Τιμή Εξάσκησης 

Η εσωτερική αξία είναι το τμήμα της τιμής (premium) του δικαιώματος. Εάν η 

τιμή του υποκείμενου τίτλου βρίσκεται κοντά ή κάτω από την τιμή εξάσκησης ο 

αγοραστής του δικαιώματος αγοράς δεν είναι υποχρεωμένος να ασκήσει το δικαίωμα και 

να υποστεί ζημία καθώς μπορεί να αγοράσει σε χαμηλότερη τιμή την υποκείμενη αξία 

από την τρέχουσα αγορά.  

Εσωτερική Αξία Δικαιώματος Αγοράς = Τιμή Εξάσκησης - Τιμή Υποκείμενου Τίτλου 

 Για το δικαίωμα πώλησης, εάν η τιμή του υποκείμενου τίτλου βρίσκεται κοντά ή 

πάνω από την τιμή εξάσκησης ο αγοραστής δεν είναι υποχρεωμένος να ασκήσει το 

δικαίωμα και να υποστεί ζημία καθώς μπορεί να πωλήσει σε υψηλότερη τιμή την 

υποκείμενη αξία στην τρέχουσα αγορά. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι δεν 

μπορεί να είναι αρνητική η εσωτερική αξία και η τιμή ενός δικαιώματος. 

 

 

4.4 Εσωτερική & Χρονική Αξία Δικαιωμάτων 24 
 

 

4.4.1Δικαίωμα Αγοράς εντός της Ισοδύναμης Χρηματικής Αξίας  
 

 

 Ένα δικαίωμα αγοράς είναι εντός της ισοδύναμης χρηματικής αξίας (in the money) όταν 

η τιμή εξάσκησης είναι μικρότερη από την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου. Σε 

αυτή την περίπτωση το δικαίωμα αγοράς έχει εσωτερική αξία, δηλαδή επιφέρει κέρδος 

άρα μπορεί να ασκηθεί. 

 

 

 

                                                           
24

 Παναγιώτης Αλεξάκης, Τα Παράγωγα Προϊόντα & η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων, Εκδόσεις 
“ΕΛΛΗΝ”, 2005 
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4.4.4 Δικαίωμα Πώλησης

 

 

 Ένα δικαίωμα πώλησης είναι

money), όταν η τιμή εξάσκησης

Συνεπώς, το δικαίωμα έχει εσωτε

 

Αγοράς εκτός της Ισοδύναμης Χρηματικής Αξίας
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4.5 Αξία Χρόνου  
 

 

Το άθροισμα της εσωτερικής

δικαιώματος συνεπώς η αξία του

τη λήξη του δικαιώματος. Όσο

του δικαιώματος τόσο υψηλότερη

δικαιώματος, ενώ όσο πλησιάζουμε
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αξία του χρόνου είναι η συνάρτηση του χρόνου που
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αντιστοίχως το χρόνο πώλησης του από την εξεταζόμενη
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χρονικής διάρκειας.25 Θεωρείται καλύτερη προοπτική η αγορά ενός δικαιώματος αγοράς, 

όταν ο χρόνος που απομένει για την εκπνοή του είναι μεγαλύτερος και της πώλησης του 

αντίστοιχα όταν είναι μικρότερος. Ωστόσο οι περισσότεροι επενδυτές αγοράζουν 

δικαιώματα κοντά στην ημερομηνία λήξης τους.26 

 

 

4.6 Παράγοντες που Επηρεάζουν την τιμή Δικαιώματος Προαίρεσης  
 

 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή δικαιώματος, προσδίδοντας 

αξία, είναι οι ακόλουθοι:  

� Η μεταβλητότητα (volatility) του υποκείμενου τίτλου. Περιγράφουμε την τυπική 

απόκλιση ενός υποκείμενου τίτλου, το μέγεθος των διακυμάνσεων του σε σχέση 

με το μέσο όρο σε μια δεδομένη χρονική περίοδο 

� Ο χρόνος που απομένει έως την λήξη του συμβολαίου 

� Η τιμή του υποκείμενου τίτλου 

� Η τιμή εξάσκησης 

� Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

� Η προσδοκώμενη μερισματική απόδοση του υποκείμενου τίτλου κατά τη διάρκεια 

ισχύος του δικαιώματος. 

 

 

4.7 Υποδείγματα Αποτίμησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης  
 

 

Οι επιδράσεις στην αξία των δικαιωμάτων από ανεξάρτητες μεταβλητές δεν είναι ικανές 

για να αποτιμήσουν δίκαια την αξία ενός δικαιώματος πριν τη λήξη του σε μία ομαλή 

αγορά. Τα τελευταία χρόνια πολλά μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων έχουν αναπτυχθεί 

και έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης από την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα για να 

αποδώσουν την δίκαιη τιμή ενός δικαιώματος. Πιο συγκεκριμένα να προσδιοριστεί και να 

αναγνωριστεί η συμπεριφορά του, η διαφορά ανάμεσα στην θεωρητική και τρέχουσα τιμή 

του λαμβάνοντας υπόψη την συμπεριφορά του υποκείμενου τίτλου, το χρόνο που 

                                                           
25 Παναγιώτης  Αλεξάκης, «Τα Παράγωγα Προϊόντα και η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων» Εκδόσεις  
Έλλην, Αθήνα 2005 
26 Cox J.C, Rubinstein M., Options Markets, Prentice-Hall, 1985 
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απομένει μέχρι τη λήξη του δικαιώματος και το μέγεθος της μεταβλητότητας της τιμής 

του υποκειμένου τίτλου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πιο αποδεκτό και “δημοφιλή” 

υποδείγματα αποτίμησης δικαιωμάτων της συμπεριφοράς των τιμών του υποκείμενου 

τίτλου.  

 

 

4.7.1 Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης με το Μοντέλο των Black & 
Scholes 
 

 

Το πιο αποδεκτό θεωρητικό μαθηματικό μοντέλο, ίσως ο πιο διαδεδομένος τρόπος 

αξιολόγησης ενός δικαιώματος προαίρεσης είναι η εξίσωση Black-Scholes. Οι Fischer 

Black και Miron Scholes27 , το 1973, στην προσπάθειά τους να αποτιμήσουν τα 

δικαιώματα με τις πιο ρεαλιστικές συνθήκες, δημοσίευσαν την πρώτη εργασία τους, η 

οποία αποσκοπούσε στην τιμολόγηση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης για την 

περίπτωση μιας μετοχής με μηδενική μερισματική απόδοση. Με βασική αρχή ότι δεν 

υπάρχουν ευκαιρίες εξισορροπητικής κερδοσκοπίας και ότι επιτυγχάνεται η αντιστάθμιση 

του κινδύνου, το υπόδειγμα που διατυπώθηκε βασίστηκε στις παρακάτω σημαντικές 

υποθέσεις,: 

1. Οι αγορές, στις οποίες η υποκείμενη αξία και τα δικαιώματα γίνονται 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης, δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγής. 

2. Η τιμή που λαμβάνει η υποκείμενη αξία μεταβάλλεται συνεχώς. 

3. Τα επιτόκια δανεισμού, τα επιτόκια χωρίς κίνδυνο παραμένουν σταθερά 

έως τη λήξη του δικαιώματος. 

4. Η μεταβλητότητα του υποκείμενου τίτλου ορίζεται ως η τυπική απόκλιση 

αυτού και παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη του δικαιώματος. 

5. Επιτρέπεται η προθεσμιακή πώληση των τίτλων και δεν υπάρχει 

περιορισμός. 

6. Οι υποκείμενοι τίτλοι δεν καταβάλλουν μερίσματα ή άλλες πληρωμές καθ’ 

όλη την διάρκεια ζωής του παράγωγου προϊόντος. 

7. Το δικαίωμα προαίρεσης είναι μόνο ευρωπαϊκού τύπου (European Call 

Option), μπορεί να εξασκηθεί στη λήξη του. 

                                                           
27  F. Black και M. Scholes “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, Μάιος  
1973 
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Ειδικότερα θεωρούν ότι είναι δυνατή η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου αποτελούμενο 

από ένα δικαίωμα αγοράς και τον υποκείμενο τίτλο, έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο να 

αντισταθμίζει τον κίνδυνο, δηλαδή να αποφέρει βέβαιο αποτέλεσμα με τη λήξη του 

δικαιώματος αγοράς στον κάτοχό του. Τα δεδομένα που εισάγονται στο υπόδειγμα είναι : 

C(S,t) : Η Αξία του δικαιώματος αγοράς. 

S0 : Η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου 

K : Η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος 

P : Η Αξία του δικαιώματος πώλησης 

Τ : Το διάστημα που απομένει μέχρι την λήξη του δικαιώματος  

r : Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

σ
2 : Η τυπική απόκλιση του υποκείμενου τίτλου ή η μεταβλητότητα του 

 N(x) : Η αθροιστική κανονική κατανομή πιθανοτήτων  

(cumulative normal probability) 

-e-rt : συντελεστής προεξόφλησης 

και σύμφωνα με το υπόδειγμα Black-Scholes προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις : 

 

                                C = Sο N (d1) – K e-rt N (d2)                            (1) 
 

                               P = K ∙e-rT ∙N (-d2) – So ∙N (-d1)                           (2) 
 

όπου d1 = ��(��/�)� !�"#/$%&
"√&  

 
d2 = ��(��/�)� !�"#/$%&

"√&  = d1 – σ √) 
 

όπου  Ν(x)= ,
√$- . /

∞ 123#
# 4(5) 
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Στην θεωρία, το υπόδειγμα Black-Scholes είναι σωστό εάν το βραχυπρόθεσμο 

επιτόκιο r παραμένει σταθερό, όπως επισημαίνουμε παραπάνω. Στην πράξη ο 

μαθηματικός τύπος χρησιμοποιείται συνήθως με το επιτόκιο r να ισούται με το επιτόκιο 

χωρίς κίνδυνο για μία επένδυση η οποία διαρκεί για χρονικό διάστημα Τ. 

Πιο αναλυτικά το S0N(d1) ερμηνεύεται ως η παρούσα αξία του υποκείμενου 

τίτλου, χρησιμοποιώντας το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο το Ke-rtN(d2) δείχνει την χρηματική 

αξία της τιμής εξάσκησης που πρέπει να πληρωθεί. Συγκεκριμένα το N(d1) και το N(d2) 

είναι οι πιθανότητες, οι οποίες αθροιστικά δίνουν την αξία του χρόνου και σταθμίζουν 

ανάλογα την τιμή του υποκείμενου τίτλου και την τιμή εξάσκησης αντίστοιχα. 

 

 

4.7.2 Ιδιότητες του Μοντέλου των Black & Scholes28 
 

 

Σε αυτό το στάδιο δείχνουμε ότι το μοντέλο έχει σωστές γενικές ιδιότητες εξετάζοντας τι 

συμβαίνει όταν κάποιες παράμετροι λαμβάνουν ακραίες τιμές. Όταν η τιμή της μετοχής 

μεγαλώνει πολύ, το δικαίωμα αγοράς είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εξασκηθεί. Τότε γίνεται 

παρόμοιο με ένα προθεσμιακό συμβόλαιο με τιμή παράδοσης Κ. Ως εκ τούτου 

αναμένουμε η τιμή αγοράς να είναι,  

S0-Ke –rT 

Στην πραγματικότητα η τιμή αγοράς του δικαιώματος δίνεται από την εξίσωση  

(1) , επειδή η S0 (τιμή μετοχής) αυξάνεται κατά πολύ, αντίστοιχα το d1 και το d2 , ενώ 

N(d1) και N(d2) είναι κοντά στο 1. Όταν η τιμή μετοχής αυξηθεί κατά πολύ, η τιμή ενός 

Ευρωπαϊκού δικαιώματος πώλησης P πλησιάζει στο μηδέν. Αυτό το αποτέλεσμα είναι 

σύμφωνο με την εξίσωση (2) γιατί N(-d1) και το N(-d2)  είναι κοντά στο 1 όταν S0 είναι 

μεγάλη. 

Αντίστοιχα, όταν η τιμή μετοχής μειώνεται τόσο το d1 όσο και το d2 μεγαλώνουν 

και συμπεριφέρονται με αρνητική διάθεση. Αυτό συμβαίνει διότι το N(d1) και το N(d2) 

είναι πολύ κοντά στο μηδέν και η εξίσωση (1) δίνει μία τιμή του δικαιώματος αγοράς 

κοντά στο μηδέν (λίγο πολύ αναμενόμενο) Επίσης το N(-d1) και το N(-d2) πλησιάζουν το 

                                                           
28

 John. C. Hull, Fundamentals of Futures & Options Markets, Pearson Education International,6
th 

Edition 

2008 
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1, έτσι ώστε η τιμή του δικαιώματος πώλησης να δίνεται από την εξίσωση (2) η οποία 

πλησιάζει προς Ke –rT- S0 (και αυτό αναμενόμενο).  

Η μόνη δυσκολία είναι ο υπολογισμός της αθροιστικής κανονικής συνάρτησης 

κατανομής N. Mία πολυωνυμική προσέγγιση που δίνει ακρίβεια με έξι δεκαδικά ψηφία 

είναι, 

7(/) = 81 − 7:(/)(;,< + ;$<$ + ;><> + +;?<?+, +;A<A   / ≥ 0  
  1 − C(−/)                                                                         / < 0  E 

 

 

4.7.3 Πρακτική Εφαρμογή του Υποδείγματος Black & Scholes 
 

 

Μία τιμή μετοχής έχει αξία 42€ πριν από την λήξη του δικαιώματος, και τιμή εξάσκησης 

40€. Αντίστοιχα το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι 10% και η μεταβλητότητα είναι 20% 

ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι S0=42, K=40, r=0.1, σ=0.2 και T = 0.5  
d1 = LM(?$/?N)� N.,�N.$#/$%×N.A

N.$√N.A  = 0.7693 

d2 = LM(?$/?N)2 N.,�N.$#/$%×N.A
N.$√N.A =0.6278 

και p = 38.049N(-0.6278)-42 N(-0.7693) 

Χρησιμοποιώντας την πολυωνυμική εξίσωση προκύπτουν τα εξής : 

Ν (0.7693)=0.7791 , Ν(-0.7693)=0.2209 

Ν (0.6278)=0.7349 , Ν(-0.6278)=0.2651 

Άρα, c = 4.76  και p = 0.81 

όπου                                                k = 
,

,�PQ:  ,  γ = 0.2316419 

α1 =  0.319381530, α2 = -0.356563782 

α3 = 1.78147793, α4 = -1.821255978, α5 = 1.330274429 

και  
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Ν’(x) =  ,
√$- 12R/##

 

Ανάλογα με την υπόθεση συμπεριφοράς των τιμών του υποκείμενου τίτλου  

χρησιμοποιούνται διαφορετικά θεωρητικά υποδείγματα αποτίμησης με κυριότερα : 

� Το μοντέλο Cox –Rubinstein 

� Το πολυωνυμικό μοντέλο 

� Το διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου 

� Το υπόδειγμα Black-Scholes με μερίσματα 

 

 

4.8  Είδη των Συμβάσεων Προαίρεσης 

 

 

Εντός και εκτός οργανωμένων αγορών παρουσιάζονται συμφωνίες πάνω σε 

διαφορετικούς υποκείμενους τίτλους. Ανάλογα με την διαπραγμάτευση τους, 

διακρίνονται : 

i. Δικαιώματα επί μετοχών (Stock Options), που ως υποκείμενη 

αξία ή τίτλο έχουν συγκεκριμένη μετοχή εισηγμένης χρηματιστηριακής εταιρίας 

όπου κάθε δικαίωμα καλύπτει συνήθως 100 μετοχές και ο διακανονισμός γίνεται 

με φυσική παράδοση των τίτλων που διαπραγματεύονται. 

ii.  Δικαιώματα σε χρηματιστηριακούς δείκτες (Index Options), 

πρόκειται για δικαιώματα, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος τους, με υποκείμενη 

αξία την τιμή κάποιου χρηματιστηριακού δείκτη όπως τον δείκτη FTSE/ASE-20 

και τον  FTSE/ASE-40 στην ελληνική αγορά και παγκοσμίως πιο γνωστοί οι 

δείκτες Standard and Poors 100 (S&P 100), S&P 500, Major Market, Institutional 

και  NYSE (New York Stock Exchange). Ο διακανονισμός είναι χρηματικός (δεν 

παραδίδεται το χαρτοφυλάκιο των μετοχών που είναι πάνω στον δείκτη) και το 

δικαίωμα επί κάποιου δείκτη για να έχει χρηματική αξία παράγεται με έναν 

πολλαπλασιαστή, ο οποίος ορίζεται από την εκάστοτε χρηματιστηριακή αγορά. 

iii.  Δικαιώματα σε επιτόκιο (Interest Rate Options), δημιουργούν 

αντιστάθμιση και συνδέονται με την σύναψη δανείου ή την αγορά τίτλου. Ο 

αγοραστής καταβάλλει στον πωλητή την τιμή δικαιώματος ή το ασφάλιστρο, 
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λειτουργώντας αντισταθμιστικά ο δεύτερος, για περιοριστεί η δυσμενής μεταβολή 

των επιτοκίων. 

iv. Δικαιώματα σε συνάλλαγμα (Currency Options), είναι ένας από 

τους καλύτερους τρόπους για επιχειρήσεις ή ιδιώτες να αντισταθμίσουν τις 

δυσμενείς μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο κάτοχος έχει το 

δικαίωμα να αγοράσει ή να πωλήσει το νόμισμα σε καθορισμένη συναλλαγματική 

ισοτιμία κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου.29 

v. Δικαιώματα σε συμβάσεις ανταλλαγής (Swap Options ή 

Swaptions), η κατηγορία αυτών των δικαιωμάτων με την σειρά της ποσοτικής 

τους σημασίας διακρίνεται σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, σε ανταλλαγές 

συναλλάγματος, σε συμφωνίες ανταλλαγής προϊόντων και μετοχών καθώς επίσης 

και σε πολλούς άλλους τύπους. Η συμφωνία σε αυτά τα δικαιώματα χαρακτηρίζει 

αν ο αγοραστής θα είναι παραλήπτης ενός πχ σταθερού επιτοκίου ( ένα call option 

σε ομόλογο) ή ενός πληρωτή σταθερού επιτοκίου (ένα put option σε ομόλογο) σε 

συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. 

vi. Δικαιώματα προθεσμιακών συμβολαίων (Futures Options), 

δίνουν το δικαίωμα στον αγοραστή και όχι την υποχρέωση να αναλάβει μία  

προθεσμιακή θέση σε μία συγκεκριμένη τιμή οποιαδήποτε στιγμή πριν την λήξη 

του ενώ ο  πωλητής αναλαμβάνει την αντίθετη θέση όταν ο αγοραστής ασκεί το 

δικαίωμα του.  

vii.  Τίτλοι επιλογής (Warrants), χαρακτηρίζονται και ως παράγωγα 

ασφάλειας ή πολλές φορές αποτελούν την «γλυκαντική ουσία» για να 

προσελκύσουν επενδυτές. Είναι τίτλοι που δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα 

να πληρώσει την τιμή εξάσκησης για να αποκτήσει μετοχές σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες στο μέλλον. Οπότε η αξία τους συνδέεται με την πιθανότητα η 

μετοχή να είναι πάνω από την τιμή εξάσκησης στις ημερομηνίες αυτές. Όσο πιο 

μεγάλη η πιθανότητα αυτή τόσο πιο πολύ είναι κάποιος διατεθειμένος να 

πληρώσει για τα warrants άρα τόσο πιο μεγάλη η αξία τους. 

 

 

                                                           
29

 www.investopedia.gr 
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Συνοψίζοντας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα οι διαφορές μεταξύ των 

Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και των Δικαιωμάτων Προαίρεσης . 

 

Πίνακας 2. Διαφορές μεταξύ ΣΜΕ και Δικαιωμάτων Προαίρεσης 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος 

να αγοράσει τον υποκείμενο τίτλο στην 

προκαθορισμένη τιμή και μελλοντική 

ημερομηνία, άρα να δεχτεί την παράδοση 

του τίτλου από τον κάτοχό του, τον 

πωλητή. 

Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να 

πωλήσει τον υποκείμενο τίτλο στην 

προκαθορισμένη τιμή και στην 

προκαθορισμένη ημερομηνία, άρα να 

παραδώσει τον υποκείμενο τίτλο στον 

αγοραστή. 

 

Δικαιώματα Προαίρεσης 

Σε αυτή την δεσμευτική 

συμφωνία, ο αγοραστής ενός δικαιώματος 

αγοράς ή πώλησης έχει το δικαίωμα και 

όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να 

πωλήσει τον υποκείμενο τίτλο στην 

προκαθορισμένη τιμή στον πωλητή. 

Σε αυτή την δεσμευτική συμφωνία, 

ο πωλητής ενός δικαιώματος αγοράς ή 

πώλησης είναι υποχρεωμένος να πωλήσει 

τον υποκείμενο τίτλο στην 

προκαθορισμένη τιμή και στην 

ημερομηνία που αποφασίσει ο αγοραστής 

του. 

 

 

4.9 Παράδειγμα Αντιστάθμισης με Δικαιώματα Προαίρεσης 
 

 

Είναι Μάιος και ένας επενδυτής που έχει στην κατοχή του 1000 μετοχές της εταιρίας 

Microsoft χρειάζεται προστασία από μία ενδεχόμενη μείωση της τιμής της μετοχής κατά 

την διάρκεια των επόμενων μηνών. Σκοπεύει να ρευστοποιήσει τις μετοχές του σε τρεις 

μήνες και αποφασίζει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο με την χρήση δικαιωμάτων. Εφόσον 

κατέχει τις μετοχές, κατανοούμε ότι πρόκειται να τις πωλήσει και ταυτόχρονα να 

διασφαλίσει την τιμή πώλησης. Συνεπώς τον Ιούλιο λαμβάνει θέση long σε 10 συμβόλαια 

(100 μετοχές ανά συμβόλαιο) δικαιωμάτων πώλησης για την Microsoft από το Chicago 

Board Options Exchange με τιμή εξάσκησης 27.50 $. Αυτό δίνει το δικαίωμα στον 
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επενδυτή να πωλήσει 1.000 μτχ στην τιμή 27.50 $ . Εάν η τιμή δικαιώματος είναι 1 $, 

κάθε συμβόλαιο ΔΠ θα κοστίσει 100 x 1$ = 100 $ και το συνολικό κόστος της 

στρατηγικής αντιστάθμισης θα είναι 10 x 100 $ = 1.000 $. Η στρατηγική κοστίζει 1000 $ 

αλλά εγγυάται ότι οι μετοχές μπορούν να πωληθούν τουλάχιστον 27.50 $ ανά μετοχή 

κατά την διάρκεια ζωής του δικαιώματος προαίρεσης. Αν η τρέχουσα τιμή S(t) της 

Microsoft πέσει κάτω από 27.50 $ τα δικαιώματα προαίρεσης μπορούν να ασκηθούν 

(27,500 $ πραγματοποιείται για όλο το χαρτοφυλάκιο) και θα έχει πραγματοποιήσει 

κέρδος. Αντίθετα αν υπερβεί αυτή την τιμή δεν ασκείται και λήγει χωρίς καμία αξία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 

Η ενέργεια παίζει κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες οικονομίες και την καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων στις βιομηχανικές χώρες. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι τεράστιες 

ποσότητες πετρελαίου και άνθρακα, όπως και άλλα καύσιμα, που μπορούν να 

αποθηκευτούν και να μεταφερθούν εύκολα, αποτελούν κρίσιμο αντικείμενο του εμπορίου 

σε όλο τον κόσμο. 

Ένα πιο πρόσφατο φαινόμενο είναι η εμφάνιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 

και φυσικού αερίου, οι οποίες αναπτύχθηκαν λόγω του πολύπλοκου και δαπανηρού 

δικτύου διανομής. Λόγω των μεγάλων αρχικών επενδύσεων στην υποδομή που είναι 

απαραίτητες για τη διανομή και λόγω των σημαντικών επιπτώσεων κλίμακας στην 

παραγωγή τους, για μεγάλο χρονικό διάστημα τα κρατικά μονοπώλια ήταν οι πιο 

αποδοτικοί πάροχοι. Στην πραγματικότητα, η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο 

θεωρήθηκαν ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις φυσικών μονοπωλίων. Αυτή εξακολουθεί 

να είναι η κατάσταση σε πολλές χώρες, με όχι πλήρως απελευθερωμένες αγορές 

ενέργειας.  

Από την τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα, ανταγωνιστικές αγορές για τα 

δίκτυα διανομής ενέργειας  έχουν δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο με την ελπίδα 

οικονομικού οφέλους από τη φθηνότερη παροχή ενέργειας. Ο ανταγωνισμός συνήθως  

δημιουργείται με διαχωρισμό των ρόλων της λειτουργίας του δικτύου, της παραγωγής και 

της εμπορίας. Με την απελευθέρωση της πρόσβασης στην υποδομή διανομής, τα εμπόδια 

εισόδου στην αγορά έχουν μειωθεί δραστικά και ευκαιρίες για την προμήθεια και εμπορία 

δημιουργήθηκαν για διάφορους συμμετέχοντες στην αγορά, όπως επενδυτές ή μεγάλους 

καταναλωτές ενέργειας30. 

 

                                                           
30

 L. S. Belyaev, Electricity Market Reforms Economics and Policy Challenges, Springer Science+Business Media, 
LLC, 2011. 
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5.1.1 Αβεβαιότητα και Αγορές Ideal Spot 

 

 

Μια ιδιαιτερότητα της ενεργειακής βιομηχανίας είναι ο μείζονος ρόλος της αβεβαιότητας: 

Η ζήτηση για το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

όπως η θερμοκρασία, ή ακόμα και μακροοικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι 

δύσκολο να προβλεφθούν. Επίσης, το επίπεδο της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δεν 

εξαρτάται μόνο από τη διαθεσιμότητα των δικτύων μεταφοράς και των σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και από τον άνεμο, τον ήλιο, και τις 

βροχοπτώσεις λόγω της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι λοιπόν 

ζήτημα ζωτικής σημασίας για τις ενεργειακές εταιρείες, να μπορέσουν να απορροφήσουν 

τις μεταβολές στην προσφορά και τη ζήτηση, ώστε να εξασφαλιστεί βραχυπρόθεσμα η 

πρόσβαση στη παροχή ενέργειας.  

Ως συνέπεια της αντιστοίχισης της βραχυπρόθεσμης προσφοράς και της ζήτησης, 

οι αγορές βέλτιστου σημείου (ideal spot markets) έχουν δημιουργήσει μια πηγή ευελιξίας 

(δηλαδή, βραχυπρόθεσμη παροχή ενέργειας) και τη θέσπιση σχετικών τιμών. Αυτό 

ισοδυναμεί με την προβολή των κινδύνων των εταιρειών ενέργειας σε αγορές spot, 

καθιστώντας δυνατή την ποσοτικοποίηση και το εμπόριο τους. Μια παρενέργεια της 

αύξησης των δραστηριοτήτων της αγοράς είναι η αύξηση της έκθεσης σε κινδύνους 

(τιμής αγοράς)  για τους προμηθευτές και τους παραγωγούς ενέργειας. Ως εκ τούτου τα 

παράγωγα ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαμορφώσουν το προφίλ 

κινδύνου των χαρτοφυλακίων ενέργειας31.  

 Έτσι, με την εμφάνιση των ρευστών αγορών ενέργειας, η ποσοτικοποίηση και η 

εμπορία των κινδύνων έχει γίνει ένα σημαντικό μέρος των καθημερινών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της ενεργειακής βιομηχανίας, προκαλώντας την ανάπτυξη 

προσαρμοσμένων τεχνικών για τη διαχείριση του κινδύνου ενέργειας. 

 

 

5.2 Η Έννοια του Παραγώγου στις Αγορές Ενέργειας  

 

 

Ένα παράγωγο είναι ένα συμβόλαιο το οποίο μπορεί να οριστεί ως «ένα εργαλείο του 
                                                           
31 M. Shahidehpour, H.Yamin, Z. Li, Market Operations in Electric Power Systems, John Wiley & Sons Inc,, New 
York, 2002. 
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οποίου η τιμή εξαρτάται από, ή προέρχεται από, την τιμή ενός άλλου στοιχείου». Αν και η 

πραγματική φυσική ζήτηση και η φυσική προσφορά αντιστοιχίζονται στις αγορές spot, 

τεράστιοι όγκοι ενέργειας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ως παράγωγα 

φυσικών προϊόντων. Οι κύριες αιτίες για το μεγάλο πλήθος ενεργειακών συμβολαίων σε 

κυκλοφορία είναι η αντιστάθμιση κινδύνου και η κερδοσκοπία. 

Η αντιστάθμιση μπορεί να οριστεί ως η εκτέλεση συναλλαγών για τη μείωση της 

έκθεσης σε  κινδύνους τιμής αγοράς. Η μείωση του κινδύνου μπορεί να απαιτήσει τόσο 

πωλήσεις όσο και αγορές παραγώγων: Οι παραγωγοί ενέργειας μπορεί να κάνουν πώληση 

τμημάτων της παραγωγής τους εκ των προτέρων, και οι μεγάλοι καταναλωτές να 

αγοράζουν τμήματα της ζήτησης τους εκ των προτέρων, για να μειώσουν την έκθεσή τους 

στη μελλοντική μεταβλητότητα των τιμών. Η κερδοσκοπία είναι ακριβώς η αντίστροφη 

έννοια της αντιστάθμισης: αποτελείται από την εκτέλεση  συναλλαγών για τη σκόπιμη 

έκθεση σε κινδύνους τιμών.  

 Χωρίς να γνωρίζει κανείς τα πραγματικά χαρτοφυλάκια των συμμετεχόντων στην 

αγορά, είναι αδύνατο να γίνει διάκριση μεταξύ αντιστάθμισης και κερδοσκοπίας. 

Ωστόσο, η αύξηση της ρευστότητας στην αγορά ενέργειας προέρχεται, τουλάχιστον εν 

μέρει, από την αυξημένη δραστηριότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η εξέλιξη 

αυτή μερικές φορές αναφέρεται ως η «χρηματιστικοποίηση των εμπορευματικών 

αγορών» 32.  

 

 

5.3 Τα Ενεργειακά Παράγωγα  
 

 

Ένα ενεργειακό παράγωγο είναι ένα παράγωγο συμβόλαιο που βασίζεται σε (προέρχεται 

από) ένα υποκείμενο στοιχείο ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, το αργό πετρέλαιο, ή η 

ηλεκτρική ενέργεια. Τα ενεργειακά παράγωγα είναι εξωτικά παράγωγα και 

περιλαμβάνουν συμβάσεις ανταλλαγής-εμπορίας όπως συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης. Οι σημαντικοί παίκτες στις αγορές παραγώγων 

ενέργειας περιλαμβάνουν σημαντικούς εμπορικούς οίκους, πετρελαϊκές εταιρείες, 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα33 

                                                           
32 C. Ekstrand, Financial Derivatives Modeling, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. 
33 J. Lucia, E. Schwartz, Electricity prices and power derivatives: Evidence from the Nordic power exchange, Review of 
Derivatives Research, 5, 5-50, 2002 
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5.4 Ενεργειακά Χρηματιστήρια και η Εξέλιξή τους 

 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η ηλεκτρική βιομηχανία ενέργειας έχει 

εξελιχθεί σε ένα ανταγωνιστικό σχήμα σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Το 1996, η 

Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας (FERC) θέσπισε την εντολή 888, ένα 

νομικό πλαίσιο για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των 

ΗΠΑ με την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς. Κατά το ίδιο 

έτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία 96/92 / ΕC, με στόχο την απελευθέρωση 

της αγοράς ενέργειας με ειδικούς καταναλωτές στα κράτη μέλη για τον καθορισμό των 

βασικών κανόνων για μια δημιουργική ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αυτό το νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο έχει ως στόχο να προωθήσει την αύξηση της  

επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια αποδεκτή ποιότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και 

την επίτευξη ελάχιστου κόστους για τους τελικούς χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιπλέον, έχει ως στόχο την παροχή καλύτερων κινήτρων για το σχηματισμό κεφαλαίου, 

για τους καταναλωτές ώστε να μην καταναλώνουν ενέργεια όταν το κόστος υπερβαίνει τα 

οφέλη τους, και καλύτερα κίνητρα για την έρευνα και την ανάπτυξη. 

Αυτή η αναδιάρθρωση επέτρεψε την απελευθέρωση του τομέα ηλεκτρικής 

ενέργειας  και την εμφάνιση αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Μια πρώτη 

διαδικασία απελευθέρωσης έλαβε χώρα στη Χιλή το 1982. Στην η πρώτη εμπειρία 

Ευρώπη έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην Αγγλία και την Ουαλία. Στις ΗΠΑ, 

το 1998, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς της Καλιφόρνια 

δημιούργησε μια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένη στο σχήμα της Αγγλίας, η οποία 

απέτυχε δραματικά το 2000, λόγω ατελειών σχεδιασμού. Οι Αγορές στην Ανατολική Ακτή 

των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των PJM, ISO της Νέας Αγγλίας, και η ISO στη Νέα 

Υόρκη ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1997, 1999 και το 1999, αντίστοιχα, και 

λειτουργούν με επιτυχία εκ τότε. Ο αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στη Νέα Ζηλανδία και 

την Αυστραλία άρχισαν να λειτουργούν το 1996 και το 1998, αντίστοιχα34. 

 

 

5.5 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Συμβόλαια Ηλεκτρικής Ενέργειας 

                                                           
34 L. S. Belyaev, Electricity Market Reforms Economics and Policy Challenges, Springer Science+Business Media, 
LLC, 2011. 
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Τα τελευταία χρόνια, στην παγκόσμια αγορά ενέργειας επικρατεί μια τάση 

απελευθέρωσης και προσαρμογής στις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού. Έτσι, 

δημιουργήθηκαν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα νέες 

ευκαιρίες διαχείρισης των κινδύνων που οφείλονται στη μεταβλητότητα των τιμών της 

ενέργειας μέσω των ενεργειακών παράγωγων συμβολαίων. Πολλές εταιρείες κοινής 

ωφέλειας στις ΗΠΑ αλλά και σε χώρες της Ε.Ε. βρίσκονται ήδη σε μία φάση 

αναδιάρθρωσης της ενδοεπιχειρησιακής δομής τους, δημιουργώντας τα δικά τους 

τμήματα ενεργειακού μάρκετινγκ ή συνάπτοντας συμφωνίες με μεσίτες ή διαμορφωτές 

αγοράς. Απώτερος σκοπός τους είναι η είσοδος τους σε νέες αγορές ενέργειας στις οποίες 

δεν κατέχουν την υποδομή παραγωγή.35,36 

Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ είναι μια αγορά της τάξεως άνω των 200 

δισ. $, στην οποία διαπραγματεύονται πληθώρα χρηματοοικονομικών συμβολαίων. Η 

ανάλυση των συμβολαίων αυτών όμως συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες σε σύγκριση με την 

ανάλυση των συμβολαίων στις αγορές μετοχών, συναλλάγματος και επιτοκίων. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποτελεί ένα υλικό εμπορεύσιμο 

αγαθό όπως άλλα χρηματιστηριακά προϊόντα, αφού δεν μπορεί με ευκολία να 

αποθηκευτεί ή να μεταφερθεί, με συνέπεια να παρουσιάζει μια αρκετά περίπλοκη 

συμπεριφορά τιμής37,38,39.  

Οι δυσκολίες που σχετίζονται με τη μεταφορά και διανομή, την παραγωγή, 

διάφορες οικολογικές παραμέτρους και άλλους περιορισμούς σημαίνουν ότι δεν είναι 

δυνατή η αποτίμηση του συνόλου της ηλεκτρικής ενεργείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι 

συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα οι εταιρείες κοινής 

ωφελείας, διαθέτουν ένα ευρύ και ανομοιόμορφο καταναλωτικό δίκτυο. Το γεγονός αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχουν πλήθος διαφορετικών συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι οι 

συναλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και 

ευμετάβλητες και διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αδιαφάνειας στις τιμές της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ακολούθως παρατίθενται οι επενδυτικές επιλογές που μπορεί να 

                                                           
35

 Δ. Καινούργιος, Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, βιομηχανική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής 
Κεφαλαιαγοράς, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000. 
36 J. Lacey, "Electric Utilities Retool for the Future", Derivatives Strategy, 1996 
37  D. Jansen, K. Ostertag, R. Walz, Sustainability innovations in the electricity sector, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2012. 
38

 Β. Murray, Electricity Markets: Investment, Performance and Analysis. John Wiley and Sons, Dec. 1998. 
39

 Δ. Καινούργιος, Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, βιομηχανική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής 
Κεφαλαιαγοράς, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000 



Σελίδα | 53  

 

πραγματοποιήσει ένας επενδυτής σε μια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας40. 

� Αγορά ή πώληση μιας σταθερής ή ακαθόριστης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας 

σε μια σταθερή ή κυμαινόμενη τιμή, σε μια προκαθορισμένη μελλοντική χρονική 

στιγμή. 

� Αγορά ή πώληση μιας σταθερής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας σε μια 

κυμαινόμενη τιμή, με βάση μια ελαχίστη ή/και μια μέγιστη τιμή σε μια 

προκαθορισμένη μελλοντική χρονική στιγμή. 

� Αγορά ή πώληση μιας ακαθόριστης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας σε μια 

κυμαινόμενη τιμή, με βάση μια ελαχίστη ή/και μια μέγιστη τιμή σε μια 

προκαθορισμένη μελλοντική χρονική στιγμή. 

� Αγορά ή πώληση μιας σταθερής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας σε μια σταθερή 

ή κυμαινόμενη τιμή, με ρήτρα που δίνει τη δυνατότητα διακοπής της συναλλαγής 

(interruption). 

� Αγορά ή πώληση μιας σταθερής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας σε μια σταθερή 

ή κυμαινόμενη τιμή, με ρήτρα που δίνει τη δυνατότητα διακοπής, η οποία όμως 

μπορεί να ακυρωθεί (bought through) σε μια υψηλότερη τιμή. 

� Αγορά ή πώληση όσης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας  χρειάζεται για ένα σταθερό 

ποσό.                                                                                

� Αγορά ή πώληση μιας ελάχιστης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για ένα 

σταθερό ποσό.                                                                                

� Αγορά ή πώληση μιας όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας ηλεκτρικής 

ενέργειας, για ένα σταθερό ποσό.                                                                                

                                                                       

Όταν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεταβαλλόμενη,  τότε η κυμαινόμενη τιμή 

μπορεί να είναι η τρέχουσα τιμή (spot price) της ηλεκτρικής ενεργείας στην ημερομηνία 

παράδοσης ή ένας δείκτης τιμών (price index). Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί 

να βασίζεται στο περιθώριο κέρδους (profit margin) του αγοραστή ή προμηθευτή, ή σε 

ένα δείκτη που σχετίζεται με τις κλιματολογικές συνθήκες (για παράδειγμα θερμοκρασία 

                                                           
40 M. Shahidehpour, H.Yamin, Z. Li, Market Operations in Electric Power Systems, John Wiley & Sons Inc,, New 
York, 2002. 
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ή βροχή) ή ακόμα και σε ένα μέσο όρο των παραπάνω. Σχετικά με την τιμή αναφοράς 

(reference price), αυτή μπορεί να βασίζεται σε ένα μέσο όρο κατά τη διάρκεια του 

χρόνου, όπως η μέση τιμή της μέγιστης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια 

του μήνα πριν την παράδοση.41 42 

 

 

5.6 Ανάλυση και Τιμολόγηση Παραγώγων Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

 

Η ανάλυση των τύπων συμβολαίων δεν είναι μια απλή υπόθεση διότι, εμφανίζονται το 

καθένα ξεχωριστά να έχουν μοναδικά διαστήματα τιμών κάτω από διαφορετικές τιμές 

πληρωμών (payoff structure). Με τη χρήση της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής 

(Financial Engineering) είναι δυνατή η αποσύνθεση αυτών των συμβολαίων και 

διαχωρισμός τους στα πιο βασικά δομικά συστατικά τους - δηλαδή σε 

χρηματοοικονομικά δικαιώματα και προθεσμιακές συναλλαγές. Η διαδικασία αυτή της 

αποσύνθεσης μας επιτρέπει να έρθουμε σε επαφή με κοινές δομές συναλλαγών μέσα σε 

διαφορετικά χρηματοοικονομικά εργαλεία.  

Ένα συμβόλαιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερές τιμές μπορεί να 

αναλυθεί στις εξής παραμέτρους 43 44:  

� Παραδοσιακή προθεσμιακή συμφωνία (forward agreement) πώλησης από μια 

εταιρεία κοινής ωφέλειας ή αγοράς από ένα πελάτη ορισμένης ποσότητας 

ηλεκτρικής ενέργειας με ένα σταθερό κόστος  

� Ενσωματωμένο στην προθεσμιακή συμφωνία δικαίωμα αγοράς (call option) 

που συνάπτεται από τον πελάτη, και επιτρέπει στον πωλητή να ακυρώσει την 

προθεσμιακή συμφωνία.  

� Ενσωματωμένο δικαίωμα αγοράς που αγοράζεται από τον πελάτη σε μια 

υψηλότερη τιμή άσκησης και του επιτρέπει να ακυρώσει τη ρήτρα διακοπής της 

συναλλαγής.  

                                                           
41 R Maxant, Rich Tanenbaum, and George Travers, Clarity in Understanding Electricity Contracts and their Associated 
Risks. From the U.S. Power Market: Restructuring and Risk Management, Published 1997 by Risk Publications, Londo 
42 

43
 Δ. Καινούργιος, Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, βιομηχανική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής 

Κεφαλαιαγοράς, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000 
 
44 L. S. Belyaev, Electricity Market Reforms Economics and Policy Challenges, Springer Science+Business Media, 
LLC, 2011. 
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Το καθαρό πριμ δικαιώματος (net option premium) που καταβάλλεται ή 

λαμβάνεται θα είναι ενσωματωμένο στην σταθερή προθεσμιακή τιμή. Εάν ένα συμβόλαιο 

συνάπτεται με τιμές της αγοράς μια χρονική περίοδο τότε οι σταθερές προθεσμιακές τιμές 

του συμβολαίου υποχρεώνονται να είναι διαφορετικές από την αγοραία τιμή ενός 

συμβατικού συμβολαίου (χωρίς τις ρήτρες διακοπής και ακύρωσης της διακοπής). Η 

συμφωνημένη τιμή για το συμβόλαιο μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως τιμή εκτός-αγοράς 

(off market price) που σημαίνει ότι η τιμή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την 

προθεσμιακή τιμή της αγοράς45.  

Όταν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνονται πάνω από το κόστος αγοράς 

ανά KWh, τότε οι πληρωμές του δικαιώματος διακοπής της συναλλαγής (interruptibility 

option) (το οποίο έχει πωλήσει ο πελάτης στην εταιρεία κοινής ωφέλειας όπως ορίζεται 

στην προθεσμιακή συμφωνία) οι ζημές επιβαρύνουν την εταιρεία. Ακυρώνοντας την 

συμφωνία εξαλείφεται αυτή η ζημιά αφού η εταιρεία μπορεί να πωλήσει ηλεκτρική 

ενέργεια στην τιμή της αγοράς. Το συμβόλαιο ενσωματώνει ένα εργαλείο το οποίο 

πληρώνει στην εταιρεία ένα ποσό όταν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη 

από το κόστος αγοράς ανά KWh (τιμή εξάσκησης της διακοπής), αλλά δεν επιφέρει αξία  

όταν η τιμή είναι μεγαλύτερη από αυτό το επίπεδο. Στην λήξη το δικαίωμα θα έχει αξία 

αν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη από το κόστος αγοράς της μέσω της 

προθεσμιακής συμφωνίας, διότι η εταιρεία θα έχει την ικανότητα να ακυρώνει την 

προθεσμιακή συναλλαγή σε τιμή μικρότερη του κόστους της προθεσμιακής αγοράς, 

δίνοντας της τη δυνατότητα να πωλήσει ηλεκτρική ενέργεια στην αγορά σε υψηλότερη 

τιμή. 46 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εταιρεία κοινής ωφέλειας πληρώνει ένα πριμ για το 

δικαίωμα. Αν αυτό αντιπροσωπεύει τη συνολική συναλλαγή, υποθέτουμε ότι η σταθερή 

τιμή που πληρώνει ο πελάτης ήταν μικρότερη από την αγοραία τιμή της ηλεκτρικής 

ενέργειας (χωρίς τη ρήτρα διακοπής της συναλλαγής). Στην περίπτωση του δικαιώματος 

ακύρωσης της διακοπής της συναλλαγής, το οποίο αγοράζεται από τον πελάτη σε μια 

υψηλότερη τιμή εξάσκησης, ο τελευταίος πληρώνει ένα πριμ για αυτό το δικαίωμα. Το 

πριμ αυτό ενσωματώνεται στην σταθερή προθεσμιακή τιμή.  

Στην αρχή της συναλλαγής, το αν η εταιρεία κοινής ωφέλειας είναι πληρωτής του 

καθαρού πριμ (net premium payer) ή όχι εξαρτάται από το ποιο δικαίωμα έχει 

                                                           
45

 M. Shahidehpour, H.Yamin, Z. Li, Market Operations in Electric Power Systems, John Wiley & Sons Inc,, New 
York, 2002. 
46 Δ. Καινούργιος, Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, βιομηχανική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής 
Κεφαλαιαγοράς, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000. 
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μεγαλύτερη αξία - το δικαίωμα αγοράς που επιτρέπει στην εταιρεία να διακόψει τη 

συναλλαγή ή το δικαίωμα αγοράς το οποίο επιτρέπει στον πελάτη να παρακάμψει τη 

ρήτρα διακοπής. Αυτό μας εισάγει στην έννοια της λογικής αξίας του συμβολαίου.  

Μετά το διαχωρισμό των εργαλείων στα συνθετικά τους μέρη και την κατανόηση 

των μεταβλητών που είναι απαραίτητες για την αποτίμησή τους, σειρά έχει η εφαρμογή 

της διαδικασίας τιμολόγησης τους. Με δεδομένο τη διαφορετικότητα των ενεργειακών 

αγορών σε σχέση με τις χρηματαγορές, η δυσκολία στην αποτίμηση των ενεργειακών 

επαφίεται στην εξεύρεση/κατασκευή υποδειγμάτων τιμολόγησης και διαχείρισης 

κινδύνου που να δύναται να ενσωματώσουν και τη βραχυπρόθεσμη και τη 

μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των αγορών. Κατά συνέπεια, για την αποτίμηση των 

προθεσμιακών συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούνται υποδείγματα όπως 

είναι τα47 :  

• Υπόδειγμα λογαριθμικής-κανονικής τιμής (lognormal price model),  

• Υποδείγματα αναστροφής στον μέσο (Mean reverting models), και  

• Υποδείγματα δύο και τριών παραγόντων (two and three factor models),  

ενώ για τα δικαιώματα χρησιμοποιούνται,  

• το διωνυμικό και τριωνυμικό υπόδειγμα αποτίμησης (binomial and trinomial option 

pricing model). 

 

 

5.7 Κατηγοριοποίηση των Παραγώγων Συμβολαίων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 
 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω των λιανικών 

παραγώγων συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας είναι δύο48:  

� Η τιμή ανά KWh  

� αριθμός των KWh που καλύπτουν (ποσότητα)  

 

 Υπάρχουν πέντε τρόποι δόμησης κάθε χαρακτηριστικού και ενσωμάτωσής τους σε ένα 

παράγωγο εργαλείο ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η τιμή μπορεί να καθοριστεί 
                                                           
47

 J. Lucia, E. Schwartz, Electricity prices and power derivatives: Evidence from the Nordic power exchange, Review of 
Derivatives Research, 5, 5-50, 2002 
48

 S. Stoft, Power System Economics, Wiley Publication, 2002 
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ως: 

• Σταθερή  

• Κυμαινόμενη  

• Κυμαινόμενη με ένα μέγιστο όριο (floating with a cap)  

• Κυμαινόμενη με ένα ελάχιστο όριο (floating with a floor)  

• Κυμαινόμενη με ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο όριο  

Η ποσότητα μπορεί να καθοριστεί ως εξής:  

• Σταθερή  

• Μεταβαλλόμενη  

• Μεταβαλλόμενη με ένα ελάχιστο όριο  

• Μεταβαλλόμενη με ένα μέγιστο όριο  

• Μεταβαλλόμενη με ένα ελάχιστο και μέγιστο όριο  

Συνδυάζοντας τις παραπάνω πέντε παραλλαγές της τιμής και των πέντε της ποσότητας 

δημιουργούνται συνολικά 25 διαφορετικοί τύποι συμβολαίων που διαπραγματεύονται 

στις προηγμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός των 25 τύπων συμβολαίων υπάρχει 

και ένα ακόμα είδος ενεργειακού συμβολαίου με το οποίο ο πελάτης καταβάλλει ένα 

σταθερό ποσό για ακαθόριστο αριθμό KWh. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα 

επέκτασης καθενός από τα 26 είδη συμβολαίων έτσι ώστε, αντί η παράδοση να λαμβάνει 

χώρα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, να μπορεί να επιτυγχάνεται σε μια σειρά από 

διαφορετικές ημερομηνίες στο μέλλον49.  

Οι δυο σημαντικότερες πηγές κινδύνου οι οποίες χρειάζεται να αντισταθμιστούν 

είναι δύο 50: 

� κίνδυνος τιμής: αναφέρεται στον κίνδυνο ζημιάς ενός 

αντισυμβαλλόμενου σε ένα συμβόλαιο εξαιτίας των μεταβολών στην τιμή της 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

� κίνδυνος μεταβολής της ποσότητας: εμφανίζεται όταν η ποσότητα 

της ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδεται είναι κατά υψηλότερη ή χαμηλότερη 

από την προβλεπόμενη ποσότητα 

                                                           
49 Δ. Καινούργιος, Ενεργειακές Αγορές και Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών, Τεύχος 37, 2004 
50 R. M. Kovacevic, M. T. Vespucci, G. Ch. Pflug, Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading, 
Springer Science+Business Media New York, 2013. 
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Στην πλειονότητα συμβολαίων η ποσότητα προς παράδοση δεν είναι γνωστή εκ 

των προτέρων, γεγονός που σημαίνει ότι επισύρουν τον κίνδυνο ποσότητας, για την οποία 

η αποτελεσματική αντιστάθμιση δεν είναι δυνατή πάντοτε. Η ζητούμενη ποσότητα 

μπορεί να σχετίζεται με την τιμή της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σε γενικό επίπεδο. 

Τα άγνωστα ή μη καθορισμένα επίπεδα ποσότητας δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με 

ευκολία. Αν και ένα εκτιμώμενο μέγεθος της μεταβαλλόμενης ποσότητας θα μπορούσε 

να αντισταθμιστεί με την αγορά δικαιωμάτων, ωστόσο η εκτεταμένη χρήση των 

συγκεκριμένων αυτών εργαλείων ίσως αποβεί δαπανηρή και αναποτελεσματική.51 

 

 

5.8 Οργανωμένες Αγορές Διαπραγμάτευσης Παραγώγων Συμβολαίων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

 

Οι τύποι των αγορών περιλαμβάνουν την Αγορά της Ενέργειας (Energy Market), την 

Αγορά των Επικουρικών Υπηρεσιών (Ancillary Services Market) και την Αγορά 

Δικαιωμάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Transmission Market). Επίσης, 

κατηγοριοποιούνται σε Προθεσμιακή Αγορά (Forward Market) και σε Αγορά 

Πραγματικού Χρόνου (Real-Time Market). Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι αγορές δεν 

είναι ανεξάρτητες, αλλά σχετίζονται μεταξύ τους. Ειδικότερα52,53,54 : 

1. Αγορά Ενέργειας (Energy Market). Η Αγορά Ενέργειας είναι ένας κεντρικός 

μηχανισμός που διευκολύνει την ανταλλαγή ισχύος μεταξύ Παραγωγών και 

Προμηθευτών. Οι τιμές αυτής της Αγοράς είναι αξιόπιστοι δείκτες όχι μόνο για 

τους συμμετέχοντες στην αγορά αλλά και για άλλες χρηματοοικονομικές αγορές 

καθώς και για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ισχύος. Αυτή η Αγορά έχει μία 

ουδέτερη και ανεξάρτητη λειτουργία εκκαθάρισης. Επίσης, ο ΙSO και το 

Χρηματιστήριο Ενέργειας λειτουργούν τη συγκεκριμένη Αγορά. Σε ένα μοντέλο 

MinISO, ο ΑΔΣ δέχεται τις προσφορές ζήτησης και παραγωγής (η κάθε 

                                                           
51

 Δ. Καινούργιος, Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, βιομηχανική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής 
Κεφαλαιαγοράς, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000. 
52

 L. S. Belyaev, Electricity Market Reforms Economics and Policy Challenges, Springer Science+Business Media, 
LLC, 2011. 
53

 M. Shahidehpour, H.Yamin, Z. Li, Market Operations in Electric Power Systems, John Wiley & Sons Inc,, New 
York, 2002. 
54 D. Jansen, K. Ostertag, R. Walz, Sustainability innovations in the electricity sector, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2012. 
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προσφορά αποτελείται από ένα ζεύγος τιμής και ποσότητας) από τους 

συμμετέχοντες στην αγορά και καθορίζει την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) 

στην οποία η ενέργεια αγοράζεται και πωλείται. Σε γενικές γραμμές, ο τρόπος 

καθορισμού της ΤΕΑ είναι ο εξής: Αθροίζονται οι προσφορές παραγωγής, 

σχηματίζεται μια καμπύλη προσφοράς καθώς αθροίζονται και οι προσφορές της 

ζήτησης και κατά συνέπεια δημιουργείται μια καμπύλη ζήτησης αντίστοιχα. Το 

σημείο τομής των δύο αυτών καμπυλών είναι η ΟΤΣ. Σε περιόδους που υπάρχει 

συμφόρηση στο δίκτυο, γίνονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Στην Καλιφόρνια των 

Η.Π.Α. αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται με τη μορφή επιπρόσθετης χρέωσης για κάθε 

γραμμή μεταφοράς στην οποία υπάρχει συμφόρηση.  

 Σε ένα μοντέλο MaxISΟ, οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να υποβάλουν 

πληροφορίες, όπως η προσφορά ενέργειας, το κόστος εκκίνησης, το κόστος 

λειτουργίας χωρίς φορτίο και ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας/κράτησης της 

Μονάδας. Από αυτά τα δεδομένα, ο ΑΔΣ δεσμεύει τις Μονάδες που ικανοποιούν 

τους συγκεκριμένους περιορισμούς και μεγιστοποιούν το κοινωνικό πλεόνασμα. 

Ο ΑΔΣ θα θέσει τις χρεώσεις εξαιτίας της συμφόρησης των γραμμών μεταφοράς 

ως δυικές μεταβλητές που θα αντιστοιχούν στους περιορισμούς της 

χωρητικότητας των γραμμών μεταφοράς ή θα βρει τις Οριακές Τιμές Συστήματος 

(Locational Marginal Prices - LMP) .  

2. Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών (Ancillary Services Market). Επικουρικές 

Υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μεταφορά της ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω του Συστήματος από τα σημεία έγχυσης στα σημεία 

κατανάλωσης, καθώς και οι υπηρεσίες για τη διασφάλιση της ποιότητας παροχής 

της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Συστήματος. Οι Επικουρικές Υπηρεσίες 

συμβάλλουν στην αξιόπιστη λειτουργία του Συστήματος. Σύμφωνα με το Άρθρο 

124 του «Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας», οι Επικουρικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε:  

i. Πρωτεύουσα Ρύθμιση και Εφεδρεία 

ii.  Δευτερεύουσα Ρύθμιση και Εύρος 

iii.  Τριτεύουσα Ρύθμιση και Στρεφόμενη Εφεδρεία 

iv. Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία 

v. Στατή Εφεδρεία 

vi. Ρύθμιση Τάσης 
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vii.  Επανεκκίνηση του Συστήματος.  

3. Αγορά Δικαιωμάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Transmission 

Market). Το αγαθό που ανταλλάσσεται σε μια αγορά μεταφοράς είναι το 

Δικαίωμα Μεταφοράς (Transmission Right). Αυτό μπορεί να είναι το δικαίωμα 

στη μεταφορά ισχύος, το δικαίωμα στην έγχυση ισχύος στο δίκτυο, ή το δικαίωμα 

στην εξαγωγή ισχύος από αυτό. Ο κάτοχος του δικαιώματος μεταφοράς μπορεί 

είτε να ασκήσει το δικαίωμα που έχει να μεταφέρει ισχύ είτε να αποζημιωθεί 

χρηματικά επειδή μεταβίβασε αυτό το δικαίωμα σε άλλους χρήστες. Η σημασία 

του δικαιώματος μεταφοράς παρατηρείται όταν συμβαίνει συμφόρηση στο δίκτυο 

μεταφοράς. Οι συμμετέχοντες έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα μεταφοράς και 

μπορούν να αντισταθμίσουν τις χρεώσεις εξαιτίας της συμφόρησης που συμβαίνει 

στο δίκτυο μέσω πίστωσης. Η δημοπρασία δικαιωμάτων μεταφοράς 

αντιπροσωπεύει μια συγκεντρωτική δημοπρασία στην οποία οι συμμετέχοντες 

στην αγορά υποβάλουν τις προσφορές τους για την αγορά και την πώληση των 

δικαιωμάτων μεταφοράς. Η δημοπρασία διεξάγεται από τον ΑΔΣ ή από έναν 

εκπρόσωπο ορισμένο από τον ΑΔΣ, και στόχος της είναι να καθορίσει τις 

προσφορές που θα ήταν εφικτές όσον αφορά τους περιορισμούς μεταφοράς και να 

μεγιστοποιήσει τα έσοδα από τη χρήση του δικτύου μεταφοράς. Ο αγοραστής 

ενός δικαιώματος μεταφοράς πρέπει να γνωστοποιήσει το μέγιστο ποσό του 

δικαιώματος μεταφοράς που είναι πρόθυμος να διαπραγματευτεί προς αγορά, 

εκτός από την τιμή αγοράς και τα σημεία της έγχυσης και απορρόφησης. Ένας 

πωλητής του δικαιώματος μεταφοράς πρέπει να γνωστοποιήσει το μέγιστο ποσό 

του δικαιώματος μεταφοράς που είναι πρόθυμος να διαπραγματευτεί προς 

πώληση, εκτός από την τιμή αγοράς και τα σημεία της έγχυσης και απορρόφησης. 

Με την δευτερογενή αγορά δημοπρασιών για δικαιώματα μεταφοράς, μπορεί να 

υλοποιηθεί μια πιο ισχυρή και ρευστή αγορά για τα δικαιώματα μεταφοράς και να 

διευκολυνθούν οι αγορές εμπορίας ενέργειας. Η δευτερεύουσα δημοπρασία θα 

μπορούσε να πραγματοποιείται μηνιαία, εβδομαδιαία ή καθημερινά.  

4. Προθεσμιακή Αγορά (Forward Market). Στις περισσότερες αγορές ηλεκτρισμού, 

στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ, Day-Ahead Forward Market) 

συμβαίνει η κατανομή των πόρων για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, (σχήμα 5). 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά υποβάλλουν προσφορές για την παροχή και ζήτηση 

ενέργειας. O ΑΔΣ αθροίζει τις Προσφορές των Παραγωγών (Οffers) και των 

Καταναλωτών (Βids) και έτσι σχηματίζεται μία καμπύλη προσφοράς και μία 



 

καμπύλη ζήτησης αντίστοιχα

Οριακή Τιμή Συστήματος

μπορεί να υπάρχει στις

αλγοριθμική διαδικασία

(Locational Marginal Pricing 

Σχήμα 5 . Προσδιορισμός ΟΤΣ

  

Ο ΗΕΠ περιλαμβάνει

παραγωγών και προμηθ

διαμορφώθηκε από τον

ποσότητα ισχύος, ή να

ώστε να καλυφθεί η 

παραγωγούς, οι αγοραστές

διαμορφώθηκε από τον

ισχύ από αυτή που είχαν

τιμή του LMP που προκύπτει

Ωριαίου ΗΕΠ (Ηour

παρεκκλίσεις από τον ΗΕΠ

μπορούν να ανταλλαχθούν

Προθεσμιακής Αγοράς

                                                           
55 Α. Μπακιρτζής, Οριακή Τιμή Συστήματος

αντίστοιχα. Η τομή αυτών των δύο καμπυλών προσδιορίζει

Συστήματος (ΟΤΣ) και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφόρηση

υπάρχει στις γραμμές μεταφοράς υπολογίζεται μετά

διαδικασία βελτιστοποίησης η Οριακή Τιμή σε 

al Pricing - LMP). 

Προσδιορισμός ΟΤΣ στον ΗΕΠ από τις Kαμπύλες Προσφοράς και Ζήτησης

περιλαμβάνει μόνο οικονομικές και όχι φυσικές συναλλαγές

προμηθευτών. Οι παραγωγοί πληρώνονται την

από τον ΗΕΠ και πρέπει να παράγουν την προκαθορισμένη

ή να αγοράσουν ισχύ από την Αγορά Πραγματικού

καλυφθεί η ποσότητα που δεν παρήχθη. Κατ’ αντιστοιχία

αγοραστές ηλεκτρικής ισχύος πληρώνουν την ισχύ

από τον ΗΕΠ και σε περίπτωση που καταναλώσουν

που είχαν αγοράσει πληρώνουν αυτή την επιπρόσθετη

που προκύπτει από την Αγορά Πραγματικού Χρόνου

Ηour-Αhead Forward Market) είναι μια αγορά

τον ΗΕΠ. Τόσο η ενέργεια όσο και οι επικουρικές

ανταλλαχθούν στην Προθεσμιακή Αγορά. Η εκκαθάριση

Αγοράς γίνεται πρώτη. Έπειτα, οι προσφορές για τι

                   
Συστήματος, Ημερίδα Δίκτυα Διασυνδέσεις και Προμήθεια Η.Ε., Πάτρα
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καμπυλών προσδιορίζει την 

τη συμφόρηση που 

υπολογίζεται μετά από μία 

σε Κάθε Κόμβο 

                                                                 

Ζήτησης.55 

συναλλαγές μεταξύ 

πληρώνονται την LMP που 

την προκαθορισμένη 

Πραγματικού Χρόνου 

αντιστοιχία με τους 

ισχύ στο LMP που 

καταναλώσουν περισσότερη 

επιπρόσθετη ισχύ στην 

Χρόνου. Η Αγορά 

αγορά για τυχόν 

επικουρικές υπηρεσίες 

Η εκκαθάριση της 

για τις επικουρικές 

Ε., Πάτρα, 16-2-2009 
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υπηρεσίες υποβάλλονται, η εκκαθάριση των οποίων μπορεί να γίνει είτε 

ταυτόχρονα είτε ακολουθιακά.56 

5. Αγορά Πραγματικού Χρόνου (Real Time Market)  

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, η 

παραγωγή και η κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος πρέπει να εξισορροπούνται στον 

πραγματικό χρόνο. Είναι πολύ πιθανό, οι πραγματικές τιμές της παραγωγής και 

των φορτίων να διαφέρουν από τις τιμές που έχουν στη Μακροπρόθεσμη Αγορά. 

Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω αναπάντεχων διακοπών της ηλεκτροδότησης ή λόγω 

μεταβολών της πραγματικής από την προβλεπόμενη ζήτηση. Αυτή η μεταβολή 

στη ζήτηση έχει σαν αποτέλεσμα να διαφέρουν τα LMP που προέκυψαν στον 

ΗΕΠ με τα LMP που προέκυψαν στην Αγορά Πραγματικού Χρόνου. Επομένως, η 

Αγορά Πραγματικού Χρόνου έχει σαν σκοπό την εξισορρόπηση της παραγωγής 

και της κατανάλωσης ισχύος.  

 

 

5.9 Μορφές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

 

Χονδρική Aγορά Hλεκτρισμού (Whole Sale Electricity Market) 

Η χονδρική αγορά ηλεκτρισμού υφίσταται όταν οι ανταγωνιστές παραγωγοί προσφέρουν 

την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν στους λιανικούς προμηθευτές. Έπειτα οι λιανικοί 

προμηθευτές, θέτουν νέα τιμή στην ενέργεια που μεταπωλούν στους καταναλωτές, 

λειτουργώντας ως «ενδιάμεσοι». Ωστόσο, σε πολλές αγορές υπήρξε στροφή στους 

τελικούς χρήστες. Μεγάλοι τελικοί χρήστες που ήθελαν να περικόψουν τα περιττά 

ενεργειακά κόστη τους αρχίζουν να αναγνωρίζουν την αξία μιας τέτοιας κίνησης. 

     Στη χονδρική αγορά έχουμε τρεις λειτουργούς-διαχειριστές: 57  

� Ο Διαχειριστής της Αγοράς (MO-Market Operator), o οποίος διαχειρίζεται και βοηθά την 

αγορά, καταγράφει τους συμμετέχοντες της αγοράς, λαμβάνει τις προσφορές και ζητήσεις 

από τους συμμετέχοντες, εξισορροπεί την αγορά και τιμολογεί.  

� Ο Διαχειριστής του Συστήματος (SO-System Operator), χειρίζεται ή συντονίζει το 

σύστημα, διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ασφάλεια, εξισορροπεί σε πραγματικό 
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 Δ. Καινούργιος, Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, βιομηχανική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής 
Κεφαλαιαγοράς, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000 
57 L. S. Belyaev, Electricity Market Reforms Economics and Policy Challenges, Springer Science+Business Media, 
LLC, 2011. 
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χρόνο την προσφορά και τη ζήτηση μέσω της κατανομής φορτίου, διαχειρίζεται τις 

βοηθητικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος και τέλος 

διαχειρίζεται την Συμφόρηση (Congestion).  

� Ο Διαχειριστής της Μεταφοράς (TO-Transmission Operator) σχεδιάζει, κατασκευάζει, 

συντηρεί και έχει στην ιδιοκτησία του τις γραμμές μεταφοράς. 

Για να ευδοκιμήσει ένα οικονομικά επαρκές σύστημα χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού 

είναι σημαντικό να πληρούνται κάποια κριτήρια. Κεντρική ιδέα στα κριτήρια αυτά είναι 

μία Τρέχουσα Αγορά (Spot Market) της οποίας η οικονομική αποστολή βασίζεται στην 

προσφορά, λειτουργεί με την οικονομική κατανομή με περιορισμούς ασφαλείας και 

χαρακτηρίζεται από Κομβική Τιμολόγηση (Nodal Pricing). Η θεωρητική τιμή του 

ηλεκτρισμού σε κάθε κόμβο του δικτύου είναι μία υπολογισμένη τιμή του Kαθαρού 

Οριακού Kόστους (Shadow Price), στην οποία γίνεται η υπόθεση ότι μία πρόσθετη 

κιλοβατώρα απαιτείται στον ζητούμενο κόμβο και το υποθετικό οριακό κόστος στο 

σύστημα που θα ήταν αποτέλεσμα της βέλτιστης κατανομής των διαθέσιμων μονάδων 

εγκαθιστά το υποθετικό κόστος παραγωγής της υποθετικής κιλοβατώρας. Αυτό είναι 

γνωστό ως Τοπική Οριακή Τιμολόγηση (Locational Marginal Pricing - LMP) ή Κομβική 

Τιμολόγηση και χρησιμοποιείται σε κάποιες απελευθερωμένες αγορές. 

Στις LMP αγορές, όπου υπάρχουν περιορισμοί σε ένα δίκτυο μεταφοράς, υπάρχει 

η ανάγκη για πιο ακριβή παραγωγή στο κάτω όριό της. Οι τιμές και στα δύο όρια 

παραγωγής διαχωρίζονται, δημιουργώντας την Τιμολόγηση Συμφόρησης (Congestion 

Pricing) και τα Ενοίκια Περιορισμών (Constraint Rentals). Ο περιορισμός μπορεί να 

δημιουργηθεί όταν ένας συγκεκριμένος κλάδος ενός δικτύου φτάνει το θερμικό του όριο 

ή όταν συμβεί μία ενδεχόμενη υπερφόρτωση εξαιτίας ενός γεγονότος σε ένα άλλο σημείο 

του δικτύου (π.χ. αποτυχία μιας γεννήτριας ή ενός μετασχηματιστή ή διακοπή λειτουργίας 

γραμμής). Το τελευταίο αναφέρεται ως περιορισμός ασφαλείας. Ο χειρισμός των 

συστημάτων μεταφοράς γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει συνέχεια στην παροχή 

ακόμα και αν επρόκειτο να συμβεί ένα απρόοπτο γεγονός, όπως η απώλεια μιας γραμμής. 

Αυτό είναι γνωστό ως σύστημα περιορισμών ασφαλείας58. 

Ανάλογα με το χρόνο τον οποίο αφορά η χονδρική αγορά υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες αυτής, η «εκ των προτέρων» (ex-ante), η αγορά πραγματικού χρόνου (Real 

Time) και η «εκ των υστέρων» αγορά (ex-post). Κατά την ex-ante διαδικασία γίνεται ο 

ημερήσιος ενεργειακός προγραμματισμός και η ημερήσια εκκαθάριση της αγοράς 

ενέργειας την προηγούμενη μέρα. Στη real time φάση γίνεται το πρόγραμμα κατανομής 
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και η κατανομή των μονάδων σε πραγματικό χρόνο ενώ κατά την ex-post γίνεται εκ των 

υστέρων ο υπολογισμός της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων, η Ημερήσια Εκκαθάριση των 

Αποκλίσεων της Αγοράς Ενέργειας και η Μηνιαία Εκκαθάριση της Αγοράς Επικουρικών 

Υπηρεσιών (Εφεδρειών). 

Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού (Retail Electricity Market)  

Μία λιανική αγορά ηλεκτρισμού υπάρχει όταν οι τελικοί καταναλωτές μπορούν να 

επιλέγουν τον προμηθευτή τους από τους ανταγωνιστές λιανοπωλητές. Ένα ξεχωριστό 

ζήτημα για τις αγορές ηλεκτρισμού είναι αν οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν ή όχι μία 

τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο (τιμές βασισμένες στην μεταβλητή τιμή χονδρικής) ή 

μία τιμή που τίθεται με άλλο τρόπο, όπως είναι τα μέσα ετήσια κόστη. Σε πολλές αγορές 

οι καταναλωτές δεν πληρώνουν με βάση την σε πραγματικό χρόνο τιμολόγηση και έτσι 

δεν έχουν κίνητρο να μειώσουν τη ζήτηση σε καιρούς υψηλών τιμών ή να μεταθέσουν τη 

ζήτηση τους σε άλλες περιόδους. Μπορεί, ωστόσο να χρησιμοποιηθούν τεχνικές 

Απόκρισης της Ζήτησης (Demand Response – DR) ώστε να μειωθεί η ζήτηση κατά την 

περίοδο αιχμής. 

 Γενικά, οι αρχές της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού ακολουθούν αυτές της 

χονδρικής αγοράς. Ωστόσο, δύναται να υπάρχει μία μόνο εταιρία παραγωγής και να 

έχουμε επίσης λιανικό ανταγωνισμό. Αν σε ένα κόμβο του συστήματος μεταφοράς μπορεί 

να τεθεί μία τιμή χονδρικής και οι ποσότητες ηλεκτρισμού σ’ αυτόν τον κόμβο μπορούν 

να γίνουν συμβατές, τότε είναι πιθανός ο ανταγωνισμός για τους λιανικούς πελάτες μέσω 

του συστήματος διανομής σ’αυτό τον κόμβο59. 

 

5.10 Παράγοντες, Ρυθμιστικά Όργανα της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στην Ελλάδα 
 

 

Οι παράγοντες που σχετίζονται με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

είναι
60,61: 

� Οι παραγωγοί: Ως παραγωγοί χαρακτηρίζονται όλοι όσοι κατέχουν 

άδεια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τους χορηγείται από τη 

                                                           
59 R. M. Kovacevic, M. T. Vespucci, G. Ch. Pflug, Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading, 
Springer Science+Business Media New York, 2013. 
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 Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας”, ΦΕΚ Β΄ 655/17-05-2005. 
61  Ε. Λεκατσάς, «Οικονομική Aνάλυση Ηλεκτρικών Συστημάτων – Προβλήματα Προσαρμογής Εν Όψει της 
Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρισμού», Έκδοση ΤΕΕ, Αθήνα 2000. 
 



Σελίδα | 65  

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για 

αδειοδότηση ιδιωτών. 

� Οι προμηθευτές: Στην κατηγορία των προμηθευτών ανήκουν οι 

έμποροι, οι ιδιώτες και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), οι οποίοι 

προμηθεύουν με ενέργεια τους επιλεγέντες πελάτες του Συστήματος έπειτα από 

σύναψη εμπορικών συμβολαίων. Στην περίπτωση των μη επιλεγέντων πελατών, 

το ρόλο του προμηθευτή τον αναλαμβάνει αποκλειστικά η ΔΕΗ. 

� Οι επιλεγέντες πελάτες: Είναι οι πελάτες οι οποίοι επιλέγουν να 

προμηθεύονται ενέργεια μέσω του Συστήματος Συναλλαγών Ενέργειας προς 

ιδιωτική και αποκλειστική χρήση (Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες). 

Τα θεσμικά όργανα, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απελευθερωμένη αγορά 

ενέργειας είναι τα ακόλουθα62,63: 

1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ): Η ΡΑΕ, η οποία συγκροτήθηκε τον 

Ιούλιο του 2000, αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η 

παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας, όπως αυτή αναπτύσσεται – τόσο μονοσήμαντα 

στην Ελληνική αγορά – όσο και όπως αυτή λειτουργεί και αναπτύσσεται σε σχέση με 

τις ξένες αγορές ενέργειας, και ιδίως με αυτές με τις οποίες διασυνδέεται. Από το 

Μάρτιο του 2011, η ΡΑΕ έχει κυρίως αποφασιστικές αρμοδιότητες και σημαντικότατη 

συνεργασία με τους λοιπούς Ρυθμιστές και Διαχειριστές, θα ενισχυθεί δε περαιτέρω η 

οικονομική και διοικητική της αυτοτέλεια64. 

2. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ): Η Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει σήμερα μια 

μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 70% της εγκατεστημένης ισχύος 

των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό 

της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και 

σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 

Μετά την απόσχιση των κλάδων Μεταφοράς και Διανομής, δημιουργήθηκαν δύο 

100% θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής 
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 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, «Έκθεση Πεπραγμένων Ιούλιος 2000 – Δεκέμβριος 2002» και “Έκθεση Πεπραγμένων 
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63 Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας”, ΦΕΚ Β΄ 655/17-05-2005. 
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Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) και ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.)65. 

3. Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ): 

Ως Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ) ο ΑΔΜΗΕ έχει σαν αποστολή τη διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας 

με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, προωθώντας την 

ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

και εξασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση των χρηστών του ΕΣΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ 

εκτελεί όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στο Άρθρο 94 του Νόμου 4001/2011. O 

ΑΔΜΗΕ είναι μέλος του ENTSO-E (European Network of Transmission System 

Operators for Electricity) με συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του66. 

4. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΔΕΔΔΗΕ): Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ανώνυμη εταιρεία, θυγατρική της ΔΕΗ, η οποία είναι 

και ο μοναδικός (100%) ιδιοκτήτης της. Συστάθηκε με το Ν. 4001/2011, με τον οποίο 

η Οδηγία 2009/72/ΕΚ της ΕΕ, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία 

επιβάλλει το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της 

Μεταφοράς και Διανομής από τις καθετοποιημένες ηλεκτρικές επιχειρήσεις όπως η 

ΔΕΗ. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) έχοντας λάβει από τη ΡΑΕ σχετική Άδεια 

Διαχείρισης. Η κυριότητα του ΕΔΔΗΕ παραμένει στη ΔΕΗ, η οποία έχει ήδη λάβει 

σχετική Άδεια Αποκλειστικότητας. 

5. Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ): Ο ΛΑΓΗΕ  

ιδρύθηκε με βάση το ν.4001/2011 για τη «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179/22-8-2011) και ασκεί τις 

δραστηριότητες που ασκούνταν από τη Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), πλην εκείνων που κατά το 

άρθρο 99 του ν.4001/2011 μεταφέρονται στην Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ). Ο ΛΑΓΗΕ εφαρμόζει τους κανόνες για τη 

λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον 
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Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό67. 

 

 

5.10.1 Νομικό Πλαίσιο της Αγοράς Ενέργειας 
 

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) είναι 

υπεύθυνο για την άσκηση της ενεργειακής πολιτικής στην Ελλάδα. Διαμορφώνει το 

ρυθμιστικό και νομικό καθεστώτος της ενεργειακής αγοράς, την εκπλήρωση των 

περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας, μέσω της προώθησης των ΑΠΕ, της 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.  

Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, με στόχο να δημιουργήσει βιώσιμες, 

ανταγωνιστικές και ασφαλείς πηγές ενέργειας, έχει αναπτύξει ένα περιεκτικό ρυθμιστικό 

πλαίσιο και πλαίσιο αγοράς για τον τομέα της ενέργειας. Σε συνδυασμό με το νομοθετικό 

πλαίσιο επενδύσεων της Ελλάδας, προβλέπονται εξαιρετικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε 

διάφορους τομείς. Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας ευνοεί μεγάλες επενδύσεις στον  

ιδιωτικό τομέα. 

Με το Νόμο 2773/1999 απελευθερώθηκε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με 

αποτέλεσμα η εγχώρια παραγωγή, μεταφορά και διανομή ενέργειας να είναι ανοικτές σε 

ιδιωτικούς επενδυτές. Η αλλαγή αυτή μεταμόρφωσε την αγορά ηλεκτρισμού και 

ενέργειας της Ελλάδας σε έναν από τους πιο ελκυστικούς τομείς ανάπτυξης και ευκαιριών 

στην Ευρώπη. Ενώ, κατά το παρελθόν, η ΔΕΗ κατείχε το μονοπώλιο της παραγωγής, 

μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, σήμερα εταιρείες από όλο τον κόσμο 

σπεύδουν να εκμεταλλευτούν αυτή την εξαιρετική ευκαιρία στην ελληνική ενεργειακή 

αγορά
68. 

Μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σήμερα είναι:  

• Ελληνικά Πετρέλαια 

• Motor Oil 

• Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 

• Προμηθέας Gas Α.Ε 
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68 Ν. 2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 286/22-12-99): «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων 
ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» 
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• ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 

• Όμιλος Μυτιληναίου 

• TΕΡΝΑ Ενεργειακή 

• Global Energy 

• Energy Solutions κ.α. 

Οι εταιρείες αυτές ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη 

διανομή φυσικού αερίου και τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως με τον Νόμο 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) 

θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς τους κανόνες της 

Οδηγίας 96/92/ΕΚ. Ο Νόμος 2773/1999 τροποποιήθηκε με το Ν.2837/2000 και το 

Ν.2491/2001, για να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα της ενεργειακής αγοράς και να 

διασφαλισθεί αποτελεσματικότερα η επάρκεια ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας69,70.  

Η οδηγία 96/92/ΕΚ αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2003/54/ΕΚ που επιδιώκει 

τη δημιουργία μιας απολύτως λειτουργικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς. Η 

οδηγία περιέχει επίσης ρυθμίσεις για την οργάνωση της πρόσβασης στα δίκτυα, ρυθμίσεις 

για τη διαχείριση των δικτύων μεταφοράς και διανομής και για τον αποτελεσματικό 

διαχωρισμό των Διαχειριστών του Συστήματος μεταφοράς και του Δικτύου διανομής από 

τις δραστηριότητες της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Νόμος 

3426/2005 «Επιτάχυνση της Διαδικασίας για την Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας», εναρμόνισε πλήρως την εθνική νομοθεσία με την οδηγία 2003/54/ΕΚ71. 

Όσον αφορά στην αγορά του φυσικού αερίου, ο Νόμος 3428/2005 καθόρισε το 

πλαίσιο για την απελευθέρωσή της. Οι βασικές διατάξεις του νόμου αφορούν, μεταξύ 

άλλων: 

1. Στο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα φυσικού αερίου 

(προμήθεια, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, υγροποίηση και αεριοποίηση ΥΦΑ), που 

αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την απελευθέρωση της αγοράς. 
                                                           
69

 Ν.2941/01 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 201/12-09-01): «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης 
ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις.» 
70 Ν. 2837/00 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 178/03-08-00): «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, 
Τουρισμού και άλλες διατάξεις.» 
71 Ν. 3426/05 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 309/22-12-05): «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς της 
ηλεκτρικής ενέργειας.» 



Σελίδα | 69  

 

2. Στην επίτευξη του διαχωρισμού του διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος 

Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Για το σκοπό του οποίου ιδρύθηκε ο Διαχειριστής Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) σαν ανώνυμη εταιρία, 100% θυγατρική της 

ΔΕΠΑ Α.Ε.  

3. Στην προμήθεια φυσικού αερίου στους πελάτες. Ειδικά για την περίπτωση 

των Επιλεγέντων Πελατών, η προμήθεια φυσικού αερίου διέπεται από τον Κώδικα 

Προμήθειας. 

 Ο Νόμος 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 27.06.2006), οργάνωσε και συστηματοποίησε το μέχρι τότε υπάρχον 

νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και εισήγαγε ρυθμίσεις για την απλοποίηση και επιτάχυνση της 

διαδικασίας αδειοδότησης των έργων αυτών. Παράλληλα, παρέχονται αυξημένες τιμές 

πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα ΑΠΕ72.  

 Ο Νόμος 3851/2010, καθόρισε εθνικούς στόχους για τις ΑΠΕ που είναι 20% στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας (σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ), 40% 

στην ηλεκτροπαραγωγή. Με τον Ν. 3468/2006 εισάγονται ορισμένες αναθεωρήσεις σε 

μια σειρά από άρθρα του, που αναφέρονται στις αδειοδοτικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ, και αναπροσαρμόζονται οι τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, και 

κυρίως στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών73. 

 

 

5.11 Αγορά Πετρελαίου 
 

 

Παραδοσιακά, υπάρχουν δύο αγορές πετρελαίου. Η πρώτη είναι η αγορά αργού 

πετρελαίου από τις πετρελαϊκές εταιρείες. Η δεύτερη αποτελείται από τις προθεσμιακές 

αγορές  ενέργειας στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, οι οποίες εμπορεύονται το δικαίωμα 

να αγοράσει κανείς πετρέλαιο, μια προκαθορισμένη στιγμή στο μέλλον. Περίπου το 20% 

της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου πωλείται κατ’ αυτόν τον τρόπο.  

Οι αυξημένες ανάγκες ενέργειας για τα ανεπτυγμένα κράτη καθώς και οι πολιτικές 

                                                           
72 Ν. 3468/2006 (Τεύχος ΦΕΚ Α’129/27-06-2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και 
λοιπές διατάξεις» 
73

 Ν. 3851 (Τεύχος 85/4-06-2010): «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» 
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και στρατιωτικές συγκρούσεις για την απόκτηση και έλεγχο των πηγών ενέργειας, 

δημιούργησαν έντονες πιέσεις στη διαμόρφωση της τιμής των προϊόντων ενέργειας με 

αποτέλεσμα την έντονη και συνεχή μεταβολή τους. Οι μεταβολές αυτές έφεραν σε 

δύσκολη θέση τις ανεπτυγμένες οικονομίες ιδιαίτερα κατά την πετρελαϊκή κρίση του 

1973 λόγω του εμπάργκο των Αράβων, την πτώση του Σάχη της Περσίας το 1979 και τον 

πόλεμο Ιράκ-Ιράν αμέσως μετά. Η πολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή από τα 

ανωτέρω γεγονότα, ώθησε το New York Mercantile Exchange από πολύ νωρίς στην 

εισαγωγή συμβολαίων ΣΜΕ αργού πετρελαίου τύπου WTI (West Texas Intermediate) το 

1983. Έκτοτε άλλα προϊόντα ενέργειας έκαναν την εμφάνιση τους στα χρηματιστήρια 

εμπορευμάτων, όπως φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη αλλά και 

διαφορετικές ποιότητες αργού πετρελαίου, όπως είναι το παράδειγμα εισαγωγής 

συμβολαίων ΣΜΕ αργού πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας στο International 

Petroleum Exchange του Λονδίνου74. 

Μια ακόμη παράμετρος στην προθεσμιακή αγορά πετρελαίου είναι και η διαρκής 

ανάπτυξη σε προϊόντα και η επέκταση σε άλλες διεθνείς αγορές όπως προκύπτει από τη 

στρατηγική που αναπτύσσουν πολλά χρηματιστήρια. Συγκεκριμένα, η αύξηση των τιμών 

του πετρελαίου στη διάρκεια του 2004 ώθησε τις συναλλαγές ΣΜΕ και δικαιωμάτων του 

ΝΥΜΕΧ στα ύψη. Αντίστοιχη αύξηση των συναλλαγών παρουσίασε και το ΙΡΕ που 

προσφέρει παράγωγα για το αργό πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας. Η οικονομική 

ευρωστία που διαθέτει το ΝΥΜΕΧ το ώθησε να δημιουργήσει μια νέα αγορά στο 

Δουβλίνο όπου από 1/11/2004 προσφέρει προς διαπραγμάτευση παράγωγα συμβόλαια 

στο αργό πετρέλαιο τύπου Brent. Στόχος του ΝΥΜΕΧ είναι να προσελκύσει συναλλαγές 

που διαφορετικά θα γίνονταν στο ΙΡΕ του Λονδίνου αυξάνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ 

τους. Για το λόγο αυτό σχεδιάζει τη μεταφορά του χρηματιστηρίου από το Δουβλίνο στο 

Λονδίνο μέσα στο 200575. 

Η ύπαρξη συμβολαίων ΣΜΕ υπό διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια 

εμπορευμάτων βοήθησε πολύ τους αντισταθμιστές να αντιμετωπίσουν την αυξημένη 

μεταβλητότητα και τις τιμές ρεκόρ που επακολούθησαν λόγω μιας σειράς γεγονότων 

όπως: ο πόλεμος του κόλπου το 1990-91, η σύρραξη κουρδικών φατριών στο βόρειο 

τμήμα του Ιράκ το 1997 και βέβαια η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράκ με τον πόλεμο 

του 2003 και τις συγκρούσεις που επακολούθησαν. Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 
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 L. S. Belyaev, Electricity Market Reforms Economics and Policy Challenges, Springer Science+Business Media, 
LLC, 2011. 
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 A. J. Conejo, M. Carrión, J. M. Morales, Decision Making Under Uncertainty in Electricity Markets, Springer 
Science+Business Media, LLC, 2010. 
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και οι σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις για τον έλεγχο των ενεργειακών κολοσσών 

επέφεραν επιπρόσθετη αβεβαιότητα στην αγορά του πετρελαίου. Στην ελλιπή και 

μεταβαλλόμενη προσφορά προστέθηκε και η αυξημένη ζήτηση πετρελαίου από τις νέες 

αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας (Κίνα, Ινδία) με αποτέλεσμα να σημειωθεί ρεκόρ 23 

ετών στις τιμές του πετρελαίου το 200476. 

 

 

5.12 Αγορά του Φυσικού Αερίου 
 

 

Το φυσικό αέριο αποτελεί το στρατηγικό καύσιμο του ενεργειακού συστήματος της 

Ελλάδας σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η διείσδυσή του υπό ανταγωνιστικούς όρους 

έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον, και κυρίως την 

πλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι μία ταχέως αναδυόμενη 

αγορά φυσικού αερίου, ενώ συγχρόνως έχει προσελκύσει σημαντικού ύψους ξένες 

επενδύσεις για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των δικτύων στις πόλεις με παράλληλη 

επίπτωση και στην απασχόληση. Παράλληλα, έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την 

κατασκευή από Έλληνες και ξένους επενδυτές σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που θα 

χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως καύσιμο και έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής συνολικής 

ισχύος 2800 MW. Η δημιουργία συνθηκών που συμβάλλουν στην ωρίμανση της αγοράς 

φυσικού αερίου μέσω της απορρόφησης σημαντικών ποσοτήτων στην ηλεκτροπαραγωγή 

και στις πόλεις έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βιωσιμότητα του μεγάλου έργου υποδομής 

του φυσικού αερίου και την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Κυρίως μέσω της νέας 

ιδιωτικής ηλεκτροπαραγωγής η κατανάλωση φυσικού αερίου της χώρας προβλέπεται να 

αυξηθεί από τα 2 δις κυβικά μέτρα σήμερα στα 6-7 δις κυβικά μέτρα μετά από 5-6 

χρόνια. 77 

Με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για την αγορά του φυσικού αερίου, 

ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία μιας νέας, απελευθερωμένης 

αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα μας. Σήμερα, οι προοπτικές περαιτέρω διείσδυσης και 

χρήσης του φυσικού αερίου διαφαίνονται ιδιαίτερα θετικές, καθώς οι διεθνείς 

διασυνδέσεις, η ηλεκτροπαραγωγή με χρήση φυσικού αερίου και οι επεκτάσεις του 
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δικτύου φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της χώρας, αναμένεται να οδηγήσουν σε 

διπλασιασμό της εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αερίου στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, 

νέες προοπτικές διανοίγονται μετά την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, μετά την 

υπογραφή της Συνθήκης που έγινε στις 25 Οκτωβρίου 2005.  Η θέσπιση κατάλληλου 

κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς φυσικού αερίου σε συμφωνία με την 

Κοινοτική Οδηγία 55/2003 κρίνεται καθοριστικής σημασίας, καθώς αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά τόσο τα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά, 

όσο και θέματα σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας γενικότερα. Τα βασικότερα σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου για την αγορά 

του φυσικού αερίου είναι:78  

1. Το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς του φυσικού αερίου, με ορισμό νέων 

Επιλεγέντων Πελατών (πελάτες που έχουν δικαίωμα επιλογής του προμηθευτή 

τους), πέραν εκείνων που προβλέπονταν από τον Ν.3175 του 2003.  

2. Η δραστηριοποίηση στην ελληνική επικράτεια, άλλων προμηθευτών,  πέραν της 

ΔΕΠΑ Α.Ε., μετά τη λήψη της σχετική άδεια. Για την πληρέστερη προστασία των 

καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, παρέχεται εξουσιοδότηση 

για τη θέσπιση του Κώδικα Προμήθειας, με τις διατάξεις του οποίου θα 

ρυθμίζεται ο τρόπος άσκησης της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου σε 

επιλεγέντες πελάτες. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής ειδικών 

υποχρεώσεων σε προμηθευτές οι οποίοι κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά.  

3. Η ίδρυση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Διαχειριστής του Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (ΔΕΣΦΑ), 100% θυγατρικής της ΔΕΠΑ, στην 

οποία μεταβιβάζεται, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης, η κυριότητα του 

Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και στην οποία 

παραχωρούνται όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, ανάπτυξης, συντήρησης και 

λειτουργίας του. Επιπλέον, για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη σύστασή του 

ΔΕΣΦΑ, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Ανάπτυξης διορίζονται (και ανακαλούνται) όλα τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η υψηλή 

περιουσιακή βάση της ΔΕΠΑ Α.Ε., καθώς και ο αποτελεσματικός λειτουργικός 

διαχωρισμός και η ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ από την ΔΕΠΑ, γεγονός που καθιστά 

εφικτή την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των χρηστών (προμηθευτών και πελατών) 
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στο ΕΣΦΑ.  

4. Η χορήγηση αδειών για την κατασκευή, κυριότητα, λειτουργία και την 

εκμετάλλευση Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), βάσει 

αντικειμενικών και διάφανων κριτηρίων, καθώς και η χορήγηση αδειών για τη 

διαχείριση και εκμετάλλευση των ΑΣΦΑ.  

5. Η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΦΑ, χωρίς διακρίσεις κατά τρόπο διαφανή, 

ώστε να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά φυσικού αερίου.   

6. Ο λογιστικός διαχωρισμός για τις δραστηριότητες προμήθειας σε επιλεγέντες και 

μη επιλεγέντες πελάτες, όπως επίσης η υποχρέωση τήρησης χωριστών 

λογαριασμών από επιχειρήσεις που ασκούν περισσότερες από μία δραστηριότητες 

φυσικού αερίου για κάθε μία από τις δραστηριότητες αυτές, ώστε να 

αποφεύγονται τυχόν διακρίσεις και σταυροειδείς επιδοτήσεις. 

Επιπλέον, με την Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό του τιμολογίου μεταφοράς 

φυσικού αερίου (ΦΕΚ 360/Β/27/03/2006), καθορίστηκαν τα τιμολόγια πρόσβασης τρίτων 

(τέλη διέλευσης) στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της χώρας. Με τις νομοθετικές 

πρωτοβουλίες αυτές, η κυβέρνηση υλοποιεί το κυβερνητικό πρόγραμμα για την 

απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και υιοθετεί τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.  Η 

απελευθέρωση των αγορών ενέργειας, σε συνδυασμό με τις μεγάλες διεθνείς ενεργειακές 

πρωτοβουλίες δημιουργούν ένα νέο τοπίο στην ενέργεια. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 

σταυροδρόμι των μεγάλων διεθνών ενεργειακών δρόμων ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου 

και πετρελαίου και μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με στόχο τον 

ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την 

αναβάθμιση της γεωστρατηγικής της θέσης. 

 

 

5.13 Μοντέλα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

 

Σήμερα δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο τυποποιημένο μοντέλο της αγοράς ηλεκτρισμού λόγω 

των διαφορών που υπάρχουν στις δομές των μοντέλων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 

των πολιτικών που διέπουν τη λειτουργία τους σε κάθε χώρα. Παρόλα αυτά, από τα 

διάφορα μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί έως τώρα, μπορούμε να διαχωρίσουμε τρία 
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βασικά μοντέλα τα οποία έχουν προταθεί για τις αγορές ηλεκτρισμού. Αυτά είναι τα 

εξής
79,80,81:  

1. Μοντέλο Κοινοπραξίας (PoolCo Model). Το Μοντέλο Κοινοπραξίας ορίζεται ως 

μια συγκεντρωτική αγορά στην οποία γίνεται εκκαθάριση για πωλητές και 

αγοραστές. Όλες οι εταιρίες παραγωγής υποβάλλουν προσφορές τιμής και 

ποσότητας για την ισχύ που προμηθεύουν. Σχηματίζεται έτσι μια καμπύλη 

προσφοράς. Οι πωλητές ανταγωνίζονται για το δικαίωμα να παρέχουν ενέργεια 

στο δίκτυο και όχι σε συγκεκριμένους αγοραστές. Αν οι προσφορές τους είναι 

πολύ υψηλές, δεν μπορούν να πουλήσουν. Οι παραγωγοί μπορούν είτε να 

υποβάλλουν τιμές που βασίζονται σε προκαθορισμένα μεταβλητά κόστη, είτε 

ελεύθερα να επιλέξουν τις τιμές που επιθυμούν να υποβάλλουν. Σε ότι αφορά τη 

ζήτηση, ο διαχειριστής της αγοράς μπορεί να κάνει πρόβλεψη της ζήτησης και με 

βάση αυτή την πρόβλεψη να κάνει την κατανομή των μονάδων. Αυτό ονομάζεται 

Μονομερής Κοινοπραξία (Οne-Sided Pool). Μπορεί επίσης να υπάρξει και 

Διμερής Κοινοπραξία (Two–Sided Pools), όπου ο διαχειριστής της αγοράς κάνει 

την κατανομή με βάση μία καμπύλη ζήτησης που έχει σχηματιστεί από 

προσφορές των αγοραστών, όπως Εταιρίες Διανομής ή Επιλέξιμοι Καταναλωτές. 

Οι αγοραστές ανταγωνίζονται για την αγορά της ηλεκτρικής ισχύος και αν οι 

προσφορές τους είναι πολύ μικρές δεν θα μπορούν να προβούν σε αγορά. Σε αυτή 

την αγορά, αμείβονται κατά κύριο λόγο οι γεννήτριες χαμηλού κόστους. Ένας 

Ανεξάρτητος Λειτουργός ή Διαχειριστής Συστήματος (ΑΔΣ – ISO) μέσα σε αυτό 

το μοντέλο θα κάνει την οικονομική κατανομή και θα προκύψει μία συγκεκριμένη 

τιμή για την ηλεκτρική ισχύ, δίνοντας έτσι στους συμμετέχοντες ένα σήμα που 

επηρεάζει τις αποφάσεις τους για κατανάλωση και για επενδύσεις.  

2. Μοντέλο Διμερών Συμβάσεων (Bilateral Contracts Model). Σε αυτό το μοντέλο, οι 

πωλητές και οι αγοραστές συνάπτουν Διμερείς Συμβάσεις για την παροχή ισχύος. 

Οι Διμερείς Συμβάσεις είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν προκύψει μετά από 

διαπραγμάτευση που αφορά την παράδοση και την παραλαβή της ισχύος μεταξύ 

των δύο εμπόρων. Αυτά τα συμβόλαια θέτουν τους όρους και τις συνθήκες της 

συμφωνίας ανεξάρτητα από τον ISO. Ο ISO παρ’ όλα αυτά πρέπει να εξασφαλίσει 
                                                           
79

 L.A. Barroso, T.H. Cavalcanti, P. Giesbertz, K. Purchala, “Classification of Electricity Market Models Worldwide”, 
On behalf of CIGRE Task Force C5.2.1, IEEE, 2005. 
80

 M. Shahidehpour, H.Yamin, Z. Li, Market Operations in Electric Power Systems, John Wiley & Sons Inc,, New 
York, 2002. 
81 L. S. Belyaev, Electricity Market Reforms Economics and Policy Challenges, Springer Science+Business Media, 
LLC, 2011. 
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ότι υπάρχει επαρκή χωρητικότητα για τη μεταφορά ισχύος και να εξασφαλίσει την 

ασφαλή μεταφορά. Οι πωλητές είναι «Γεννήτριες» και οι αγοραστές Εταιρίες 

Διανομής ή Επιλέξιμοι Καταναλωτές. Υπάρχει και η περίπτωση στην οποία οι 

Γεννήτριες γίνονται αγοραστές, όταν για παράδειγμα υπάρχει έλλειψη ισχύος. 

Παρομοίως, οι καταναλωτές γίνονται πωλητές. Αυτό το μοντέλο είναι αρκετά 

ευέλικτο, καθώς τα δύο συναλλασσόμενα μέρη καθορίζουν τους επιθυμητούς 

όρους. Μειονέκτημα αυτού του μοντέλου αποτελεί το υψηλό κόστος που 

προκύπτει από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και της θέσπισης 

συμβολαίων.  

3. Υβριδικό Μοντέλο (Hybrid Model). Το Υβριδικό μοντέλο συνδυάζει 

χαρακτηριστικά των δύο παραπάνω μοντέλων. Σε αυτό το μοντέλο δεν είναι 

υποχρεωτική η χρησιμοποίηση μιας κοινοπραξίας (PoolCo) και ο πελάτης μπορεί 

να επιλέξει είτε να διαπραγματευτεί την αγορά ισχύος κατευθείαν με τους 

προμηθευτές είτε να αγοράσει την ισχύ στη Βραχυπρόθεσμη Τιμή της Αγοράς 

(Spot Market Price). H κοινοπραξία (PoolCo) θα εξυπηρετήσει όλους τους 

συμμετέχοντες που δεν υπογράφουν διμερείς συμβάσεις. Η δυνατότητα να 

διαπραγματεύονται οι πελάτες την αγορά της ισχύος με τους προμηθευτές 

δημιουργεί μια μεγάλη γκάμα παροχής υπηρεσιών και τιμολογιακών επιλογών 

που συμβαδίζουν με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. 

 

 

5.14 Η Περίπτωση Βlackout της Καλιφόρνια 

 

 
Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ μέχρι το έτος 1998 στηριζόταν στο  νόμο Public Utility 

Holding Company Act που είχε ψηφίσει το Κογκρέσο το 1935. Σύμφωνα με το νόμο αυτό 

οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας είχαν αποκτήσει την μονοπωλιακή εκμετάλλευση των 

γεωγραφικών περιοχών στις οποίες ήταν εγκατεστημένες κάτω από τον πολιτικό έλεγχο 

των αντίστοιχων αρχών. Οι εταιρείες είχαν εγγυημένο κέρδος σε σχέση με τις επενδύσεις 

και τα έξοδά τους. Αυτή η σχέση είχε άμεση επίδραση στην τελική διαμόρφωση των 

τιμολογίων προς τους καταναλωτές τους.  

O νόμος για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ετέθη σε 
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λειτουργία το 1998 και είχε δημιουργήσει την προσδοκία ότι ο ανταγωνισμός θα 

οδηγούσε σε αύξηση της αποτελεσματικότητας της ηλεκτρικής βιομηχανίας και επομένως 

σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές με ευεργετικά αποτελέσματα για το 

περιβάλλον και ολόκληρη την οικονομία της Καλιφόρνιας. Παρά όμως τις αρχικές 

διακηρύξεις, οι τελικές ρυθμίσεις κατέληξαν να υπηρετούν στόχους διαφορετικούς από 

αυτούς για τους οποίους εφαρμόσθηκαν.  

Η πρώτη ρύθμιση αφορούσε τα τιμολόγια των καταναλωτών, τα οποία οι 

εταιρείες προσπάθησαν και πέτυχαν να τα «κλειδώσουν» μέχρι το 2002 σε τιμές κατά 

50% υψηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο.  H ρύθμιση αυτή, η οποία ήταν αρχικά εις 

βάρος των τελικών καταναλωτών, μπορεί να απέφερε μέχρι σήμερα στις εταιρείες 20 δισ. 

δολάρια, ταυτόχρονα όμως αποτέλεσε και μια από τις αιτίες που τις οδήγησαν στα 

πρόθυρα της χρεοκοπίας, όταν οι τιμές χονδρικής πώλησης, από τους ιδιώτες 

παραγωγούς, εκτοξεύθηκαν στα ύψη. Με μια άλλη ρύθμιση, οι εταιρείες υποχρεώθηκαν 

να πωλήσουν το ήμισυ τουλάχιστον των μονάδων παραγωγής τους, προκειμένου να 

αυξηθεί ο αριθμός των παραγωγών και επομένως να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός.  

Oι εταιρείες εφάρμοσαν τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής California Public 

Utilities Commission προσβλέποντας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανεξάρτητους παραγωγούς κυρίως εκτός των ορίων της πολιτείας. Η μεγαλύτερη από 

αυτές, η Pacific Gas & Electric Company (PG&E Co) πώλησε το σύνολο των μονάδων 

παραγωγής της από συμβατικά καύσιμα και γεωθερμία. H κίνηση αυτή της επέτρεψε να 

αντιμετωπίσει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις της προς τρίτους.  Με την κάλυψη της 

ισχύουσας νομοθεσίας και χωρίς να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα συμβόλαια αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας από τους νέους αγοραστές η PG&E Co, πέτυχε να εξασφαλίσει την 

πώληση των μονάδων παραγωγής της σε τιμή τριπλάσια της λογιστικής τους αξίας.  

Η ζήτηση είχε αρχίσει να αυξάνεται ραγδαία και η κατασκευή νέων σταθμών 

καθυστερούσε έτσι ο ρυθμιστής του συστήματος ήταν  υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την 

κάλυψη των αναγκών της ζήτησης με προμήθεια ενέργειας από τις γειτονικές πολιτείες οι 

οποίες ήταν όμως πεπερασμένες. Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί επέβαλαν τους όρους τους 

δημιουργώντας συνθήκες έλλειψης στην κύρια αγορά δημοπρασιών και αποσπώντας με 

αυτό τον τρόπο, εξαιρετικά υψηλές τιμές μέσω της δευτερεύουσας αγοράς.  

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έφτανε τα 55.500 MW, η συμβολαιοποιημένη 

ισχύς στα 4.500 MW και αιχμή κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής ζήτησης στα 

45.600 MW. Έτσι, η Καλιφόρνια λόγω και των δυσμενών καιρικών συνθηκών, 
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οδηγήθηκε σε διακοπές, σε περιόδους όπου η ζήτηση ήταν μικρότερη από 30.000 MW. 

Mε τις τιμές λιανικής πώλησης παγωμένες και τις τιμές χονδρικής πώλησης να έχουν 

δεκαπλασιασθεί, οι εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας βρέθηκαν σε κατάσταση 

αδυναμίας εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς τους παραγωγούς και 

οδηγήθηκαν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.  

Οι καταναλωτές έπρεπε να πληρώσουν για την κατανάλωση ενός αγαθού σε 

τελική τιμή, το ύψος της οποίας είχε διαμορφωθεί ερήμην τους και παρά τις περί του 

αντιθέτου εγγυήσεις. Στο καθεστώς κρίσης που δημιουργήθηκε η πολιτεία της 

Καλιφόρνιας αποφάσισε να παρέμβει προσπαθώντας να ομαλοποιήσει την αγορά, 

υποσχόμενη ότι δεν θα μεταβάλλει τα τιμολόγια. Mε απόφασή της η πολιτειακή 

συνέλευση αποφάσισε την άντληση 200 δισ. $ από την κεφαλαιαγορά της Καλιφόρνιας 

με την μορφή ομολόγων. Tο ποσό αυτό ο κυβερνήτης άρχισε να το διαθέτει, προκειμένου 

να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης και να αποφύγει την χρεοκοπία των ενδιάμεσων 

εταιρειών διανομής και το συνεπαγόμενο κόστος σε ολόκληρη την οικονομία της 

πολιτείας.  

Οι ενδιάμεσες εταιρείες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας την κατάργηση 

του νόμου που τους απαγορεύει αυξήσεις στις τελικές τιμές διάθεσης ηλεκτρικής 

ενέργειας. H προσφυγή της Edison International δεν έγινε δεκτή σε πρώτη φάση από τον 

τοπικό δικαστή και η προοπτική της χρεοκοπίας για όλες τις ενδιάμεσες εταιρείες ήταν 

πολύ πιθανή. Σε απάντηση αυτής της απόφασης και προκειμένου να μειωθούν οι πιέσεις 

των πιστωτών, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας άρχισε τις διαπραγματεύσεις με τις δύο 

μεγαλύτερες ενδιάμεσες εταιρείες για την αγορά και μίσθωση σε αυτές των δικτύων 

μεταφοράς τους. Παράλληλα, οι παραγωγοί συνέχιζαν να πιέζουν για υψηλές τιμές με την 

ισχύ των εκτός λειτουργίας μονάδων να έχει φθάσει τα 10.400 MW82. 

 

 

5.15 Η Ελληνική Περίπτωση  

 

 

Oι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα για τις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Καλιφόρνια, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς αρχίζει η 

                                                           
82 J.Sweeney,  The California Electricity Crisis. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 2002 
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προσπάθεια απελευθέρωσης της αντίστοιχης αγοράς σε αυτήν. Επομένως η επισήμανση 

πιθανών αντιστοιχιών είναι δυνατόν να αποδειχθούν χρήσιμες.  

Οι αστοχίες στην οργάνωση και λειτουργία μιας νέας αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι δυνατόν να παρασύρουν σε ύφεση ολόκληρη την οικονομία εντός της 

οποίας λειτουργεί. H κυβέρνηση οφείλει να εφοδιάσει την ρυθμιστική αρχή και τον 

διαχειριστή του συστήματος με το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που να εγγυάται την 

ανεξαρτησία και αξιοπιστία τους. Πέραν τούτου οι ίδιες οι αρχές αυτές οφείλουν να 

πείσουν τις εταιρείες για την αμεροληψία και την αποφασιστικότητά τους να 

λειτουργήσει η αγορά ομαλά, χωρίς διακρίσεις. Οφείλουν επίσης να διαμορφώσουν και 

να ανακοινώσουν σαφείς και αποτελεσματικούς κανόνες λειτουργίας σε κανονικές και 

έκτακτες συνθήκες. Όπως έδειξε η περίπτωση της Καλιφόρνιας, κάθε προσπάθεια 

διατήρησης ή διαμόρφωσης προνομίων που προκαλεί στρεβλώσεις στη λειτουργία της 

αγοράς είναι δυνατόν να εξελιχθεί εις βάρος των παικτών υπέρ των οποίων γίνονται οι 

ρυθμίσεις.  

H ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναπτύσσεται στη βάση περιοριστικών 

δεσμεύσεων κρυπτομονοπωλιακών λογικών που απειλούν να δημιουργήσουν δυσάρεστες 

εκπλήξεις εάν οι συγκυρίες, όπως και στην περίπτωση της Καλιφόρνιας, το επιτρέψουν.   

H λειτουργία του ανταγωνισμού στην παραγωγή υποθέτει την ύπαρξη πολλών παικτών, 

κανείς εκ των οποίων δεν θα πρέπει να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, δεν 

επιτρέπει παραμορφώσεις στον ανταγωνισμό από έμμεσες επιδοτήσεις και μεροληπτικές 

συμπεριφορές των αρχών της αγοράς.  

Η περίπτωση της Καλιφόρνιας έδειξε ότι μπορεί να οδηγήσει, όχι μόνο σε 

οδυνηρά προγράμματα διακοπών, αλλά και σε ανεπιθύμητες για τους καταναλωτές, 

μεταβολές των τιμολογίων. Mια τέτοια κατάσταση είναι πιθανόν να προκύψει στο 

ελληνικό σύστημα. H ενθάρρυνση της εισαγωγής του φυσικού αερίου ως καυσίμου στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ο αποκλεισμός από τις αδειοδοτήσεις του λιγνίτη και 

του άνθρακα, δημιουργεί στρέβλωση στην ασφάλεια τροφοδοσίας. H υπερβολική 

εξάρτηση από ένα καύσιμο εισαγόμενο από έναν μόνο αγωγό, εμπεριέχει πιθανότητες 

κινδύνων για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς που δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει 

αποδεκτοί. Αυτό που έδειξε η περίπτωση της Καλιφόρνιας είναι ότι οι προσπάθειες 

ελέγχου της αγοράς υπέρ συγκεκριμένων παικτών τελικά λειτούργησαν εις βάρος τους 

όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν.  

 Η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
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προδιαγραφές και με βάση τον Νόμο 3175/2003 (τροποποίηση Ν.2773/99) και τον νέο 

Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχει 

επιρροές από το σκανδιναβικό και κυρίως το βρετανικό πρότυπο. Το βασικό 

χαρακτηριστικό της νέας δομής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η καθιέρωση δύο 

αγορών, της ημερήσιας αγοράς (Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός – ΗΕΠ) και 

της αγοράς ισχύος. 

Ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός αφορά στην ουσία μία spot αγορά 

μέσω της οποίας συναλλάσσεται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας (και των 

συμπληρωματικών προϊόντων της) που θα παραχθεί, θα καταναλωθεί και θα διακινηθεί 

την επόμενη ημέρα στην Ελλάδα. Οι παραγωγοί διαθέτουν το σύνολο της ενέργειάς τους 

στην Ημερήσια Αγορά χωρίς απαραίτητα να έχουν εκ των προτέρων συμβάσεις με 

προμηθευτές ή πελάτες. Οι προμηθευτές και οι πελάτες με την σειρά τους προμηθεύονται 

ενέργεια από την Ημερήσια Αγορά. Όλη η αγορά εκκαθαρίζεται σε ενιαία τιμή, την 

Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ–SMP)104, η οποία είναι η τιμή της πλέον ακριβής 

μονάδας που είναι αναγκαία για να ικανοποιηθεί το φορτίο. 

Η αγορά ισχύος αφορά τις διμερείς συμβάσεις (bilateral contacts) ισχύος μεταξύ 

παραγωγών και προμηθευτών. Οι παραγωγοί εκδίδουν Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας 

Ισχύος (ΑΔΙ) ανάλογα με την ισχύ των μονάδων που έχουν οι προμηθευτές υποχρεούνται 

να κατέχουν Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΣΔΙ). Κάθε ΣΔΙ συνοδεύεται από 

οικονομική συμφωνία μεταξύ παραγωγού και προμηθευτή σε τιμή η οποία δεν γίνεται 

γνωστή. Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν βρίσκει προμηθευτή, τότε ο ΔΕΣΜΗΕ 

μπορεί να προαγοράσει ΑΔΙ από τον νέο παραγωγό όταν είναι σε κίνδυνο η ασφάλεια του 

ανεφοδιασμού
83. Αναλυτικά η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζεται 

στο σχήμα που ακολουθεί84. 
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Σχήμα 6. Η λειτουργία της Αγοράς

 

Το βασικότερο πλεονέκτημα

σχέση με την προηγούμενη δομή

ενέργεια τους στην ημερήσια

συμβάσεις με πελάτες. Με αυτόν

στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

να καλύπτουν ένα μέρος του

κόστος) που έχουν καταβάλλει

επενδυτικού κόστους ανακτάται

Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΣΔΙ).

 Ένα πιθανό μειονέκτημα

αποτελέσει αιτία για την επέκταση

από την επιχείρηση που κατέχει

μειώνοντας ακόμα περισσότερο

αποφευχθεί με κατάλληλη ρυθμιστική

νέων μονάδων από την δεσπόζουσα

μερίδιο αγοράς. Για αυτόν τον

τις νέες μονάδες ισχύος που θα

Με τον αποκλεισμό της

δυναμικού δεν αντιμετωπίζεται

μονοπωλιακή θέση τόσο στην χονδρεμπορική

της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

πλεονέκτημα της νέας δομής της αγοράς ηλεκτρικής

προηγούμενη δομή είναι ότι οι παραγωγοί μπορούν πλέον να

ημερήσια αγορά χωρίς απαραίτητα να έχουν εκ των

Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η είσοδος νέων

ενέργειας. Επίσης μέσω του ΗΕΠ θα είναι σε θέση

μέρος του επενδυτικού κόστους (τουλάχιστον το μεταβλητό

καταβάλλει για τις μονάδες παραγωγής. Το μεγαλύτερο

ανακτάται μέσα από την αγορά ισχύος με τις

ΣΔΙ). 

μειονέκτημα της νέας δομής είναι ότι η αγορά ισχύος

επέκταση της παραγωγικής βάσης (κατασκευή νέων

που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά (την

περισσότερο τον ανταγωνισμό. O κίνδυνος αυτός

κατάλληλη ρυθμιστική παρέμβαση, που δεν θα επιτρέπει την

δεσπόζουσα επιχείρηση, εφόσον αυτή απολαμβάνει

υτόν τον λόγο η ΔΕΗ έχει αποκλειστεί από τους διαγωνισμούς

που θα κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια. 

αποκλεισμό της ΔΕΗ από τους επόμενους διαγωνισμούς κατασκευής

αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα. Η ΔΕΗ

στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
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ηλεκτρικής ενέργειας σε 

πλέον να διαθέτουν την 

εκ των προτέρων 

είσοδος νέων παραγωγών 

θέση οι παραγωγοί 

το μεταβλητό τους 

μεγαλύτερο ποσοστό του 

με τις Συμβάσεις 

αγορά ισχύος μπορεί να 

κατασκευή νέων μονάδων) 

 (την ΔΕΗ Α.Ε.) 

αυτός μπορεί να 

επιτρέπει την κατασκευή 

απολαμβάνει μεγάλο 

τους διαγωνισμούς για 

διαγωνισμούς κατασκευής νέου 

ΔΕΗ έχει σχεδόν 

ενέργειας όσο και στην 
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προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να συνάπτει 

Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος σε υψηλές τιμές, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος 

του συνολικού κόστους να ανακτάται από τις ΣΔΙ. Επομένως, μπορεί να προσφέρει 

σχετικά χαμηλές τιμές στον ΗΕΠ διαμορφώνοντας χαμηλή ΟΤΣ, ώστε να δυσκολεύει την 

είσοδο νέων παραγωγών στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο οι νέο παραγωγοί δεν μπορούν 

να βρουν προμηθευτές για να σύναψη ΣΔΙ και να καλύψουν το κόστος επένδυσης τους. 

 

 

5.16 Αντιστάθμιση με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στις 
Αγορές Ενέργειας 
 

 

Η ανάγκη για νέους τρόπους αντιστάθμισης των κινδύνων στις αγορές ενέργειας οδήγησε 

την ανάπτυξη περίπλοκων ενεργειακών παραγώγων προϊόντων και στη δημιουργία 

διεθνών αγορών ενέργειας (Energy Pools). Τα παράγωγα αντιστάθμισης του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός ή μία εταιρεία είναι 

εκείνα που οφείλονται στην απροσδόκητη μεταβολή των καιρικών συνθηκών (weather 

derivatives) και στα παράγωγα αντιστάθμισης του κινδύνου διακύμανσης των τιμών 

ηλεκτρικής ενέργειας (electricity derivatives)85 86.  

Η πρώτη διεθνής αγορά διαπραγμάτευσης συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

η Σκανδιναβική Nord Pool. Στη Μεγάλη Βρετανία λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1980 η Διεθνής Αγορά Πετρελαίου (IPE), στην οποία μαζί με την NYMEX 

διαπραγματεύονται καθημερινά 60-65 εκ. βαρέλια πετρελαίου. Από το 1998 η IPE με τη 

Nord Pool άρχισαν να συνεργάζονται για την κοινή διαπραγμάτευση σε αρχικό στάδιο 

προθεσμιακών συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συνεργασίες αυτές και η εμφάνιση 

των παραγώγων ηλεκτρικής ενέργειας (electricity derivatives) σχετίζονται άμεσα με την 

τάση απελευθέρωσης και αποκανονικοποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τόσο 

στις Η.Π.Α. όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης87. 

Ανάλογα με τον τρόπο διαπραγμάτευσης, τα συμβόλαια διακρίνονται σε 

προθεσμιακά συμβόλαια (forward) και προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής 

                                                           
85 J. Lucia, E. Schwartz, Electricity prices and power derivatives: Evidence from the Nordic power exchange, Review of 
Derivatives Research, 5, 5-50, 2002 
86

 Δ. Καινούργιος, Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, βιομηχανική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής 
Κεφαλαιαγοράς, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000. 
87 L. Onofri, Electricity Market Restructuring and Energy Contracts: A Critical Note on the EU Commission’s NEA 
Decision, European Journal of Law and Economics, 20: 71–85, 2005. 
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εκπλήρωσης (futures). Τα προθεσμιακά συμβόλαια forward αποτελούν συμφωνίες μεταξύ 

δυο μερών για παράδοση συγκεκριμένης ποσότητας του υποκείμενου σε συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή και τιμή και ταυτίζεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι συμφωνίες 

αυτές κύριο στόχο έχουν την αντιστάθμιση της ανειλημμένης θέσης μετρητοίς και λόγω 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (μέγεθος, χρόνος, και τόπος παράδοσης) δεν 

γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην δευτερογενή αγορά.  

Αντίθετα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) που από ουσιαστικής 

πλευράς είναι όμοια με τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward), έχουν τυποποιημένα 

χαρακτηριστικά μεγέθους και χρόνου παράδοσης ώστε να είναι αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια παραγώγων. Εκτενή αναφορά κάναμε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μεγάλης σημασίας για τις αγορές 

ενέργειας. Ιστορικά, σε αυτά τα συμβόλαια οφείλεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της 

ρευστότητας των αγορών μετοχών και χρήματος, γεγονός που καθιστά τις αγορές ικανές 

και διευκολύνει τόσο την αντιστάθμιση του κινδύνου (hedging) για το χαρτοφυλάκιο μιας 

επιχείρησης όσο και την εκμετάλλευση κενών στην κοστολόγηση για βραχυπρόθεσμο 

ασφαλές κέρδος (arbitrage) και την εκτίμηση για την πορεία της αγοράς (speculation). Τα 

συμβόλαια αυτά παρέχουν τις δυνατότητες ανάπτυξης αμυντικών αλλά και επιθετικών 

επενδυτικών στρατηγικών, ενώ αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την αποφυγή κινδύνων 

που προκύπτουν από τη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας88. 

Η αντιστάθμιση του κινδύνου με μελλοντικά συμβόλαια δε διασφαλίζει ότι το 

οικονομικό αποτέλεσμα θα είναι πάντοτε θετικό για τον κάτοχό τους. Αντιθέτως, η 

πιθανότητα να βελτιωθεί το τελικό αποτέλεσμα είναι περίπου η ίδια με το να 

χειροτερέψει. Αυτό που επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτών των συμβολαίων δεν είναι η 

βελτίωση του αποτελέσματος, αλλά η μείωση του κινδύνου κάνοντάς το πιο προβλέψιμο. 

Η αντιστάθμιση είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται σε δύο στάδια. Κατά τη 

διάρκεια του πρώτου σταδίου ο αντισταθμιστής θα αγοράσει (αντιστάθμιση αγοράς) ή θα 

πωλήσει (αντιστάθμιση πώλησης) κάποια συμβόλαια ΣΜΕ τοις μετρητοίς ανάλογα με τη 

θέση του στην αγορά. Σε μεταγενέστερο χρόνο ο αντισταθμιστής θα προχωρήσει στο 

δεύτερο στάδιο όπου θα εξουδετερώσει την ανοικτή θέση στα συμβόλαια ΣΜΕ με την 

ανάληψη μιας αντίθετης θέσης ΣΜΕ. Το αποτέλεσμα των μεταβολών στην αξία των ΣΜΕ 

θα πρέπει να αντιστοιχηθεί με τη μεταβολή της αξίας της θέσης μετρητοίς ώστε να 

προκύψει το αποτέλεσμα της αντιστάθμισης. 

                                                           
88 J. Hull. Options, Futures and other Derivatives (4th ed.), Prentice Hall, 1999. 
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Απαιτείται η κατανόηση της θέσης του αντισταθμιστή στην αγορά μετρητοίς. 

Όταν αποσαφηνιστεί το είδος της ανειλημμένης θέσης, τότε αναζητείται η αντίθετη θέση 

στην προθεσμιακή αγορά και αντισταθμίζεται ο κίνδυνος. Εάν η θέση στην αγορά 

μετρητοίς είναι αρνητική, τότε επιβάλλεται αγορά συμβολαίων ΣΜΕ και η αντιστάθμιση 

ονομάζεται αντιστάθμιση αγοράς (long hedge). Αντιθέτως, εάν η θέση στην αγορά 

μετρητοίς είναι θετική, τότε επιβάλλεται πώληση συμβολαίων ΣΜΕ και η αντιστάθμιση 

που δημιουργείται ονομάζεται αντιστάθμιση πώλησης (short hedge)89. 

Ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής της αντιστάθμισης σχετίζεται άρρηκτα με τη 

βασική απόφαση εάν πρέπει να γίνει αντιστάθμιση. Η αντιστάθμιση πρέπει να 

εφαρμόζεται τη στιγμή που γίνεται η ανάληψη της θέσης μετρητοίς ή όταν γίνει σαφής ο 

χρόνος που η συγκεκριμένη θέση θα αναληφθεί μελλοντικά καθώς και το μέγεθος της 

υποκείμενη θέσης.  

Κάθε χρονική στιγμή στην αγορά ΣΜΕ προσφέρονται μια σειρά από εναλλακτικά 

συμβόλαια ΣΜΕ για το ίδιο υποκείμενο αγαθό ή τίτλο, τα οποία διαφέρουν μόνο κατά το 

χρόνο λήξης. Το συμβόλαιο ΣΜΕ με τη μικρότερη διάρκεια λήξης είναι αυτό του οποίου 

η τιμή έχει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την τιμή του αγαθού ή τίτλου μετρητοίς. Έσχατη 

στιγμή συσχέτισης είναι η ημέρα λήξης του συμβολαίου ΣΜΕ όπου η τιμή του ταυτίζεται 

με την τιμή μετρητοίς. Επειδή η επιτυχία της αντιστάθμισης βασίζεται στο βαθμό 

συσχέτισης της τιμής μετρητοίς με την τιμή ΣΜΕ, η κατάλληλη επιλογή είναι το 

συμβόλαιο ΣΜΕ με τη βραχύτερη λήξη που όμως έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι την 

ημέρα που η υποκείμενη θέση κλείνει. Για παράδειγμα έστω ότι ο έμπορος κακάο 

επιθυμεί να επιλέξει ένα συμβόλαιο ΣΜΕ από τα έξι εναλλακτικά που είναι αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων New York Board of Trade 

(NYBOT).  

Ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής της αντιστάθμισης σχετίζεται με τη βασική 

απόφαση δηλαδή εάν πρέπει να γίνει αντιστάθμιση. Η αντιστάθμιση πρέπει να 

εφαρμόζεται τη στιγμή που γίνεται η ανάληψη της θέσης μετρητοίς ή όταν γίνει σαφής ο 

χρόνος που η συγκεκριμένη θέση θα αναληφθεί μελλοντικά καθώς και το μέγεθος της 

υποκείμενη θέσης. 

Στην αγορά των ΣΜΕ προσφέρονται συνεχώς μια σειρά από εναλλακτικά 

συμβόλαια ΣΜΕ για το ίδιο υποκείμενο αγαθό ή τίτλο, τα οποία διαφέρουν μόνο κατά το 

χρόνο λήξης. Το συμβόλαιο ΣΜΕ με τη μικρότερη διάρκεια λήξης είναι αυτό του οποίου 

                                                           
89

 M. Shahidehpour, H.Yamin, Z. Li, Market Operations in Electric Power Systems, John Wiley & Sons Inc,, New 
York, 2002. 



Σελίδα | 84  

 

η τιμή έχει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την τιμή του αγαθού ή τίτλου μετρητοίς. Κατά 

την ημέρα λήξης του συμβολαίου ΣΜΕ η τιμή του ταυτίζεται με την τιμή μετρητοίς. 

Επειδή η επιτυχία της αντιστάθμισης βασίζεται στο βαθμό συσχέτισης της τιμής 

μετρητοίς με την τιμή ΣΜΕ, η κατάλληλη επιλογή είναι το συμβόλαιο ΣΜΕ με τη 

βραχύτερη λήξη που όμως έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι την ημέρα που η υποκείμενη 

θέση κλείνει. 

Ο αριθμός των συμβολαίων ΣΜΕ που θα αγοραστούν ή πωληθούν εξαρτάται από 

δύο βασικούς παράγοντες: πρώτον, το μέγεθος της αγοράς μετρητοίς και δεύτερον, το 

ποσοστό κάλυψης της θέσης αυτής. Ένα ποσοστό κάλυψης 100% σημαίνει ότι θα 

χρησιμοποιηθούν τόσα συμβόλαια ΣΜΕ όσα για να καλύψουν πλήρως την υποκείμενη 

θέση. Ο μαθηματική εξίσωση του υπολογισμού του μεγέθους της προθεσμιακής θέσης, 

με βάση το μέγεθος της θέσης μετρητοίς, αλλά και το επιθυμητό ποσοστό κάλυψης, 

υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

 

F S A AΠ = − Π ×  

 

 

 

όπου το ΑΑ αναφέρεται στο ποσοστό κάλυψης της θέσης μετρητοίς με συμβόλαια ΣΜΕ. 

Το ποσοστό ΑΑ είναι ευρέως γνωστό ως αναλογία αντιστάθμισης. Το μέγεθος ΑΑ 

ορίζεται να παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Στην ακραία περίπτωση που αποφασίζεται να μη 

γίνει αντιστάθμιση, τότε ΑΑ=0, ενώ όταν επιδιώκεται πλήρης αντιστάθμιση, τότε ΑΑ=1. 

Ποσοστό μεγαλύτερο της μονάδας υποδηλώνει δημιουργία κερδοσκοπικής θέσης κατά το 

ποσοστό που υπερβαίνει τη μονάδα. Οι ποσότητες  και είναι αντίθετα τοποθετημένες, 

γεγονός που υποδηλώνεται από το αρνητικό πρόσημο. Όταν η θέση μετρητοίς είναι 

θετική (>0), τότε η θέση στην αγορά ΣΜΕ θα είναι αρνητική (<0) και αντιστρόφως. Η 

απόφαση του αντισταθμιστή για το μέγεθος της προθεσμιακής του θέσης επηρεάζεται 

αφενός από την αναλογία αντιστάθμισης και αφετέρου από το μέγεθος που 

προσδιορίζεται από την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην αγορά μετρητοίς που 

δραστηριοποιείται. Η απόφαση για το μέγεθος του ποσοστού κάλυψης της θέσης μπορεί 

να ακολουθεί προηγούμενες πρακτικές όπως π.χ. το 50% της θέσης ή το 65% της θέσης 

κοκ. Οι πρακτικές αυτές ενσωματώνουν και το βαθμό αποτελεσματικότητας της 
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αντιστάθμισης κατά το παρελθόν και ειδικότερα τη συμπεριφορά της βάσης.90 

 

Παράδειγμα αντιστάθμισης: 

Οι δυο περισσότερο ασταθείς στιγμές για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας συμβαίνουν τον 

Ιανουάριο-Φεβρουάριο και τον Ιούλιο-Αύγουστο, τους μήνες ζήτησης αιχμής. Αφού η 

ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα ρέον εμπόρευμα που δεν μπορεί να αποθηκευτεί, οι τιμές 

της εξαρτώνται απ' την αγοραστική ζήτηση.  

 Έστω ότι μια εταιρία έχει ένα φορτίο βάσης 100 MW ενέργειας κατά τη διάρκεια 

των ωρών αιχμής στις ημέρες αιχμής. Για τους μήνες των 21-και 22-ημερών του Ιουλίου 

και του Αυγούστου θα χρειαστoύν 33,600 και 35,200 MWh αντίστοιχα. Έστω ότι υπάρχει 

μια πηγή ενέργειας και δεν αποτελεί στόχο η παραλαβή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της 

διαδικασίας διανομής αγοραστικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Η ενεργειακή 

τιμή δε θα καθοριστεί μέχρις ότου να παραδοθεί η ηλεκτρική ενέργεια. Για να κλειδωθεί 

η τιμή υιοθετείται η μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση με τη χρήση συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης του Χρηματιστηρίου.   

Ο μηχανισμός της μακροπρόθεσμης αντιστάθμισης έχει ως εξής: Αφότου πρέπει 

να αγοραστεί ενέργεια στο μέλλον, ο αγοραστής είναι εκτεθειμένος στις αυξανόμενες 

τιμές. Για να αποφευχθεί αυτό, μπορεί να αγοραστεί ηλεκτρισμός προσωρινά στην αγορά 

των Σ.Μ.Ε. Όταν φτάσει η στιγμή για αγορά πραγματικής ενέργειας, αυτή γίνεται σε μια 

προκαταβολική τιμή ενός μηνός και ταυτόχρονα πωλούνται τα συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης για να αντισταθμιστούν ή να ρευστοποιηθούν οι ανάλογες υποχρεώσεις 

αυτών των συμβολαίων (άρση της αντιστάθμισης). Επειδή η αγορά των Σ.Μ.Ε. θα 

αντικατοπτρίζει τις ανερχόμενες τιμές, το κέρδος απ' αυτά θα αντισταθμίσει την αύξηση 

στην τιμή της φυσικής ηλεκτρικής ενέργειας, πλήρως ή κατά το μεγαλύτερο μέρος, για να 

εξισωθεί σχεδόν ιδανικά η καθαρή τιμή, με την τιμή των συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης την ημέρα που εγκαινιάστηκε η αντιστάθμιση.  

Ο αρμόζων αριθμός των συμβολαίων για την αντιστάθμιση καθορίζεται 

διαιρώντας τον αριθμό των MWh που αντισταθμίζεται με τις 1,680 MWh, το μέγεθος του 

συμβολαίου. Για να εγκαινιαστεί αυτή η αντιστάθμιση χρειάζεται να αγοραστούν Σ.Μ.Ε. 

του κέντρου TVA, την 1 Ιουνίου στις τιμές $36/MWh και $38/MWh, για τις 20 Ιουλίου 

'14 και 21 Αυγούστου '14 αντίστοιχα. 
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 C. Smithson, C. Smith. Managing Financial Risk: A Guide to Derivative Products, Financial Engineering, and Value 
Approximation. McGraw Hill, New York, 1998. 



Σελίδα | 86  

 

 

Πίνακας 3. Αντιστάθμιση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

Hμερομηνίες Τρέχον ρευστό 
 

Δολάρια Συμβόλαια 
μελλοντικής 

εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) 

Δολάρια 

1 Ιουνίου 2014   αγορά 20 Ιουλίου  TVA 
προς $36/Mwh 

-
$1,209,600 

   αγορά 21 Αυγούστου 
TVA προς $38/Mwh 

-
$1,340,640 

25 Ιουνίου 2014 
 

αγορά 33,600 
Mwh προς   
$38/Mwh 

$1,276,800 πώληση 20 Ιουλίου 
TVA προς $38/Mwh 

$1,
276,800 

27 Ιουλίου 2014 αγορά 35,200 
Mwh προς 
$41/Mwh 

$1,443,200 πώληση 21 Αυγούστου 
TVA 

προς $41/Mwh 

$1,
446,480 

Τρέχον ρευστό  
κόστος 

$2,720,000 
 

κέρδοςαπό 
Σ.Μ.Ε. 

$173,040 

καθαρό κόστος $2,546,960 
καθαρή τιμή $37.02/MWh 
 

 Υπάρχει η δυνατότητα για ρευστοποίηση της κατάστασης Σ.Μ.Ε. προς ένα  κέρδος. 

Όταν πωλούνται Σ.Μ.Ε. Ιουλίου στις 25 Ιουνίου λαμβάνεται το ποσό των $67,200 (20 

συμβόλαια x $2/MWh x 1,680 MWh/συμβόλαιο). Έπειτα πωλούνται συμβόλαια 

Αυγούστου στις 27 Ιουλίου, με ένα κέρδος των $173,040. Αυτό το κέρδος απ' τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αντισταθμίζει εν μέρει το κόστος αγοράς του 

φυσικού ηλεκτρισμού που αγοράζεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ώστε να αποδίδεται 

μια καθαρή τιμή των $37.02/MWh για ηλεκτρική ενέργεια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 

($2,546,960 / 33,600 MWh + 35,200 MWh). Χωρίς αντιστάθμιση, ο αγοραστής ενέργειας 

θα έπρεπε να είχε πληρώσει μια μέση τιμή των $39.53/MWh ($2,720,000 δια 68,800 

MWh). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 

6.1 Εισαγωγή στα Χαρτοφυλάκια 

 

 

Για την επιλογή των χρεογράφων τα οποία, με ένα συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής το 

καθένα, θα συγκροτήσουν το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

όλες οι μορφές κινδύνου. Το ερώτημα που τίθεται είναι το ποιο θα είναι το ποσοστό 

συμμετοχής του κάθε χρεογράφου στο χαρτοφυλάκιο. Για την απάντηση στο ερώτημα 

αυτό έχει αναπτυχθεί η θεωρία χαρτοφυλακίου η οποία, συνοπτικά, αφού εντοπίσει την 

αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο, διαφορετικών χαρτοφυλακίων, προτείνει είτε το 

χαρτοφυλάκιο ελαχίστου κινδύνου – αν πρόκειται για χαρτοφυλάκια ίδιας απόδοσης- είτε 

το χαρτοφυλάκιο μέγιστης απόδοσης – αν η επιλογή γίνεται από χαρτοφυλάκια ίδιου 

κινδύνου. 

Το 1952 ο καθηγητής Harry Markowitz διατύπωσε τη Σύγχρονη Θεωρία του 

Χαρτοφυλακίου (Modern Portofolio Theory, MPT) στο άρθρο του “Portfolio Selection” 

που δημοσιεύτηκε στο Journal of Finance προτείνοντας την κατασκευή αποδοτικά 

διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων για την ανάληψη επενδύσεων και αποτέλεσε σταθμό 

στην νεότερη ιστορία των χρηματοοικονομικών. Ως χαρτοφυλάκιο ορίζεται η κατοχή 

ενός συνόλου χρεογράφων, κάθε ένα από τα οποία συμμετέχει στο χαρτοφυλάκιο με 

κάποια αναλογία. Η αναλογία αυτή προσδιορίζεται βάσει της αξίας του κάθε χρεογράφου 

σε σχέση με τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου. Ο Markowitz στη δημοσίευσή του 

ασχολείται με την επιλογή του βέλτιστου χαρτοφυλακίου από τα διαθέσιμα αξιόγραφα 

σύμφωνα με τις μελλοντικές αποδόσεις αυτών 91 92. Η θεωρία του χαρτοφυλακίου 

στηρίζεται σε κάποιες καίριες παραδοχές: 

� Κάθε επενδυτής επιθυμεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση μιας 

επένδυσης για ένα δεδομένο επίπεδο ρίσκου 

� Όλοι οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο.  

                                                           
91 H. Markowitz. Portfolio Selection. Journal of Finance. 7(1), pp. 77-91, 1952. 
92 H. Markowitz. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. John Wiley & Sons, New York, 1959. 
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Χαρακτηριστικά, για ένα δεδομένο επίπεδο αναμενόμενης απόδοσης, θα 

επιλέξουν την εναλλακτική με το χαμηλότερο ρίσκο. Το ρίσκο, ή αλλιώς ο κίνδυνος, ενός 

χαρτοφυλακίου υπολογίζεται με βάση τη διακύμανση της αναμενόμενης απόδοσης. 

Η αναμενόμενη απόδοση μίας επένδυσης για μία συγκεκριμένη περίοδο 

αναπαρίσταται από μια κατανομή πιθανοτήτων όλων των πιθανών εκβάσεων και των 

αντίστοιχων αποδόσεων. Οι επενδυτές μεγιστοποιούν την αναμενόμενη χρησιμότητα μιας 

χρονικής περιόδου, με τις καμπύλες να παρουσιάζουν ελαττωμένη οριακή χρησιμότητα 

του πλούτου. Οι επενδυτές λαμβάνουν αποφάσεις αποκλειστικά με βάση την 

αναμενόμενη απόδοση και το ρίσκο, επομένως οι καμπύλες αδιαφορίας αυτών είναι 

συνάρτηση μόνο της αναμενόμενης απόδοσης και της αναμενόμενης διακύμανσης της 

απόδοσης. 

Η θεωρία του Harry Markowitz, επομένως αποδεικνύει πως η κατάλληλη 

διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου, δηλαδή ο συνδυασμός χρεογράφων με 

συγκεκριμένα στατιστικά χαρακτηριστικά, μπορεί να συμβάλλει τόσο στη μείωση του 

ρίσκου, όσο και στην αύξηση της αναμενόμενης απόδοσης. Η βασική έννοια, λοιπόν, που 

πρέπει να εισαχθεί είναι αυτή του αποδοτικού χαρτοφυλακίου, η οποία ορίζεται ως εξής: 

«Ένα χαρτοφυλάκιο θεωρείται αποδοτικό εάν και μόνο εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο το 

οποίο προσφέρει υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση με το ίδιο ή χαμηλότερο ρίσκο, ή 

αντίστοιχα χαμηλότερο ρίσκο με την ίδια ή υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση». 

Το 1958, ο James Tobin με το άρθρο του “Liquidity Preference as a Behavior to 

Ward Srisk” τόνωσε τη σημασία που έχει για τον επενδυτή η διατήρηση ενός μέρους του 

κεφαλαίου του σε μορφή η οποία δεν εμπεριέχει κίνδυνο. Σημειώνεται ότι το κριτήριο για 

την επιλογή μεταξύ χαρτοφυλακίων διαφορετικής αναμενόμενης απόδοσης, είναι η στάση 

του επενδυτή απέναντι στον κίνδυνο. Βάσει αυτού, διακρίνονται τρεις (3) τύποι 

επενδυτών
93:  

1. Ο ουδέτερος ως προς τον κίνδυνο, ο οποίος είναι αδιάφορος ως 

προς το ρίσκο των επιλογών του και η καμπύλη χρησιμότητας παριστάνεται με 

μια ευθεία γραμμή,  

2. Ο συντηρητικός επενδυτής, ο οποίος εκτιμά ότι οι προοπτικές των 

κερδών του είναι μικρότερες από την αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου. 

Σε αυτή τη περίπτωση, η οριακή χρησιμότητα αυξάνεται αλλά με φθίνοντα ρυθμό 

                                                           
93

 J. Tobin, Liquidity Preference as Behavior Towards Risk The Review of Economic Studies, Vol. 25, 2 (1958), pp. 65-
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και  

3. Ο ριψοκίνδυνος επενδυτής, ο οποίος θεωρεί ότι οι προοπτικές 

κέρδους είναι υψηλότερες από την αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου. Η 

οριακή χρησιμότητα εδώ αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό. 

Η σημασία του έργου του Tobin έγκειται στο γεγονός ότι εισήγαγε το αξιόγραφο 

Μηδενικού Κινδύνου (Risk-Free Asset). Συνδυάζοντας το αξιόγραφο αυτό με ένα 

χαρτοφυλάκιο, που ανήκει στο σύνορο βέλτιστων επιλογών, επιτυγχάνονται αποδόσεις 

υπέρτερες των χαρτοφυλακίων που ανήκουν στο σύνορο αυτό με το ίδιο ποσοστό 

κινδύνου, ή αντίστροφα μικρότερο ποσοστό κινδύνου για τις ίδιες αποδόσεις. 

 

 

6.2 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Ασφάλεια 
 

 

Ένα από τα κυριότερα ζητήματα του υποψήφιου επενδυτή δεν είναι μόνο η συγκρότηση 

ενός χαρτοφυλακίου που να εκφράζει τη προτίμηση του για τη σχέση απόδοση κίνδυνος, 

αλλά και η τακτική διαχείριση του ώστε πάντα (ή σχεδόν πάντα) το συγκεκριμένο 

χαρτοφυλάκιο να ανταποκρίνεται στη στρατηγική που έχει θέσει ο επενδυτής. Οι βασικές 

έννοιες της Διαχείρισης ενός Χαρτοφυλακίου και της Ασφάλειας είναι οι εξής94,95,96: 

• Αρχικά θέτουμε ένα κατώτατο όριο, γνωστό ως floor, που είναι η 

minimum αξία στην οποία επιτρέπουμε την αξία του χαρτοφυλακίου μας να πέσει. 

• Συνήθως έχουμε ένα επενδυτικό ορίζοντα, αν και υπάρχουν 

επενδυτικά σχέδια που δε θέτουν τέτοιο περιορισμό. 

• Η διαφορά μεταξύ της αρχικής αξίας του χαρτοφυλακίου και του 

floor ονομάζεται Έκπτωση (Deductible) ή Μαξιλάρι (Cushion). Όσο μικρότερη 

είναι η διαφορά τόσο μεγαλύτερο είναι το αναμενόμενο κόστος της ασφάλειας. 

• Το ποσοστό των αξιόγραφων που φέρουν κάποιο ποσό κινδύνου 

στη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ονομάζεται Hedge Ratio. 
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 S. Allen. Financial Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003. 
95 K. Dowd, Measuring Market Risk. John Wiley & Sons, Chichester, 1998. 
96 R. M. Kovacevic, M. T. Vespucci, G. Ch. Pflug, Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading, 
Springer Science+Business Media New York, 2013. 
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• Σαν Upside Capture ορίζουμε την επί της εκατό τελική αξία ή 

απόδοση του χαρτοφυλακίου. Για παράδειγμα αν η αξία των επικίνδυνων 

αξιόγραφων μετακινηθεί από τα 1000€ στα 1.200€ ( απόδοση 20%) τη στιγμή που 

η αξία του χαρτοφυλακίου πάει από τα 1.200€ στα 1.500€ (απόδοση 25%), τότε το 

Upside Capture είναι 0,8 (20%/25%). 

 

Η διαχείριση και ασφάλεια των χαρτοφυλακίων έχει την εξής βασική αρχή. Ο επενδυτής 

ή ο μάνατζερ του χαρτοφυλακίου αποδέχεται ένα κατώτατο ποσό μέχρι το οποίο 

επιτρέπει να πέσει η αξία του χαρτοφυλακίου του και φροντίζει να απολαμβάνει τη 

μέγιστη δυνατή απόδοση πάνω από το floor. 

 

 

6.3 Μοντέλα Βελτιστοποίησης 
 

 

Ένας γενικός τρόπος περιγραφής του κινδύνου είναι με χρήση σεναρίων. Κάθε σενάριο 

είναι μια αποτύπωση της μελλοντικής αξίας όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την 

απόδοση του εξεταζόμενου χαρτοφυλακίου. Το σύνολο των σεναρίων αποτυπώνει το 

εύρος των πιθανών διακυμάνσεων των παραμέτρων που θα μπορούσαν να συμβούν 

μεταξύ του τρέχοντος χρόνου και του τέλους του χρονικού ορίζοντα. Οι αποτυπώσεις 

αυτές της αβεβαιότητας αφορούν ουσιαστικά τη διαχείριση του κινδύνου. Τα σενάρια 

μπορούν να καταγράψουν τις διαφορετικές πηγές που προκαλούν τον κίνδυνο και 

επιτρέπουν την παραγωγή μεθόδων για όλες τις μορφές κινδύνου. 

 Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές άλλες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου. Μερικές από αυτές είναι 

οι
97,98: 

• Mοντέλα Εντοπισμού (Tracking Models), 

• Μοντέλα Regret, 

• Mοντέλα Put/Call Efficient Frontiers, 

• Μοντέλα Αναμενόμενης Μεγιστοποίησης της Χρησιμότητας, 
                                                           
97 R. M. Kovacevic, M. T. Vespucci, G. Ch. Pflug, Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading, 
Springer Science+Business Media New York, 2013. 
98  D. Jansen, K. Ostertag, R. Walz, Sustainability innovations in the electricity sector, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2012. 



Σελίδα | 91  

 

• Mοντέλα Δικτυωτά, 

• Μοντέλα Αριστοποίησης ενός Σεναρίου, 

• Μοντέλα Πρώτα η Ασφάλεια (Safety first), 

• Μοντέλα Στοχαστικής Κυριαρχίας. 

 

 

6.3.1 Μέθοδος Value-at-Risk (VaR) 
 

 

Η μέθοδος Value-at-Risk (VaR) είναι ένα ποσοστιαίο μέτρο που αποτελεί τη βάση για 

σκοπούς μέτρησης του κινδύνου. Ορίζεται, συνήθως, ως η μέγιστη αναμενόμενη 

απώλεια/ζημία που μπορεί να υποστεί ένας επενδυτής σε δεδομένο χρονικό διάστημα για 

ένα επιλεγόμενο επίπεδο εμπιστοσύνης (βεβαιότητας) α*100%. Η VaR(x,α) είναι η (1-

α)*100% ποσοστιαία απόδοση της κατανομής του χαρτοφυλακίου. Αν και η VaR είναι 

αρκετά δημοφιλής μέθοδος στη μέτρηση κινδύνου, δε χρησιμοποιείται τυπικά σε 

μαθηματικά μοντέλα βέλτιστης επιλογής χαρτοφυλακίου. Ενώ ο υπολογισμός της 

μεθόδου για ένα βέβαιο χαρτοφυλάκιο x δείχνει ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου θα 

είναι πιο κάτω από τη VaR(x,α) με πιθανότητα (1-α)*100%, δε δίνει καμία πληροφορία 

για την έκταση της “ουράς” της κατανομής, η οποία μάλιστα μπορεί να είναι αρκετά 

μεγάλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απόδοση του χαρτοφυλακίου μπορεί να πάρει 

χαμηλότερες τιμές από τη VaR και να οδηγήσει σε σοβαρές απώλειες. Επιπλέον, η VaR 

είναι δύσκολο να βελτιστοποιηθεί. Όταν οι αποδόσεις των αξιόγραφων αποδίδονται από 

άποψη σεναρίων, η συνάρτηση VaR είναι μη λεία και μη κυρτή σε σχέση με τις θέσεις 

του χαρτοφυλακίου x και παρουσιάζει πολλαπλά τοπικά ακρότατα. Δεν υπάρχουν 

αποτελεσματικοί αλγόριθμοι για την επίλυση προβλημάτων με τέτοιες αντικειμενικές 

συναρτήσεις. 

Η δημιουργία της VaR ήταν ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των απωλειών υψηλών 

κεφαλαίων. Η VaR είναι μια άμεσα αντιληπτή μέθοδος ποσοτικοποίησης του Kινδύνου 

Αγοράς (Market Risk), ο οποίος σχετίζεται με τη μεταβλητότητα των αγοραίων τιμών των 

επενδύσεων ενός χαρτοφυλακίου. Τυπικά, η VaR μετρά τη χειρότερη αναμενόμενη 

απώλεια χρημάτων υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, για δεδομένο χρονικό ορίζοντα και 

για δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. 
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Η VaR μπορεί να επεκταθεί στη μέτρηση του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk), 

αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση όλων των ειδών κινδύνου. Για 

παράδειγμα, δε μπορεί να μετρήσει το Λειτουργικό Κίνδυνο (Operational Risk) ή τον 

Κίνδυνο Ρευστότητας (Liquidity Risk). 

Το πιο σημαντικό, μεταξύ άλλων, πλεονέκτημα της VaR σε σχέση με τους απλούς 

δείκτες χρηματοοικονομικών κινδύνων είναι ότι αποτελεί σύνθεση σχεδόν όλων αυτών 

των απλών δεικτών. Περιγράφει τους διάφορους απλούς δείκτες που εξυπηρετούν 

διάφορους σκοπούς μέτρησης, παρακολούθησης ή διαχείρισης κινδύνου. Οι απλοί δείκτες 

δεν είναι δυνατό να μεταφραστούν σε εν δυνάμει χρηματικές απώλειες. Αντιθέτως, η VaR 

συνθέτει τους απλούς δείκτες και αντιπροσωπεύει μια χρηματική απώλεια. Επειδή η VaR 

είναι συνθετική, δε μπορεί να αντικαταστήσει τους απλούς δείκτες, αλλά μόνο να 

αποτελέσει μια περίληψη αυτών99. 

 

 

6.3.2 Μέθοδος Conditional-Value-at-Risk (CVaR) – Επαυξημένη VaR 
 

 

Η μέθοδος CVaR είναι ένα σχετικό μέτρο κινδύνου. Ορίζεται, συνήθως, ως η υπό όρους 

προσδοκία των απωλειών υπερβαίνοντας τη VaR σε ένα δοσμένο επίπεδο εμπιστοσύνης 

(η VaR ορίζεται ως συνάρτηση του ποσοστού απωλειών σ’ αυτή την περίπτωση). Εδώ, 

ορίζουμε τη CVaR ισοδύναμα ως την υπό όρους προσδοκία των αποδόσεων του 

χαρτοφυλακίου κάτω από την απόδοση της VaR.  Ως εκ τούτου, ο ορισμός της CVaR, που 

είναι εφαρμόσιμος σε συνεχείς κατανομές, μετρά την αναμενόμενη τιμή των (1-α)*100% 

χαμηλότερων αποδόσεων για το χαρτοφυλάκιο x (δηλαδή τις υπό όρους αποδόσεις 

χαρτοφυλακίου κάτω από τη VaR(x,α)). 

 Η CVaR ποσοτικοποιεί την αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου σε ένα χαμηλό 

ποσοστό της κατανομής. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της 

κάτω «ουράς», και έτσι αποτελεί ένα κατάλληλο μέτρο κινδύνου για ασύμμετρες 

κατανομές
100. 

 

6.4 Κίνδυνος Αγοράς 
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Με τον όρο «κίνδυνο» εννοούμε συνήθως μια αναπάντεχη και αντίξοη μεταβολή της 

αξίας του χαρτοφυλακίου μιας εταιρίας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν την αξία 

είναι διάφοροι και εξαρτώνται τόσο από την αγορά στην οποία απευθύνεται η εταιρία όσο 

και από τους γενικούς νόμους που διέπουν την οικονομία. Αυτοί οι παράγοντες 

καθορίζουν επίσης το βαθμό στον οποίο είναι δυνατή η διαχείριση κινδύνου, όσο και τα 

επιμέρους προϊόντα που μπορεί μια εταιρία να χρησιμοποιήσει ώστε να διασφαλίσει την 

επιθυμητή μεταβολή του χαρτοφυλακίου της. 

 Ο κίνδυνος που παρουσιάζεται σε μια ηλεκτρική εταιρία μπορεί να αναλυθεί στα 

παρακάτω είδη101,102: 

1. Αξιοπιστία της παροχής αγαθών και της ποιότητας. Η αξιοπιστία στην 

παροχή αγαθών, εν προκειμένω ηλεκτρικής ενέργειας, επικουρικών υπηρεσιών και 

ενεργειακών αγαθών (π.χ. φυσικού αερίου) εφόσον η ηλεκτρική εταιρία 

δραστηριοποιείται και σ’ αυτόν τον τομέα της αγοράς, αποτελεί τη βασική προτεραιότητά 

της αλλά και τον κυριότερο παράγοντα που επηρεάζει την αξία του χαρτοφυλακίου της. 

Οι χρηματοροές της εταιρίας, ο αριθμός των πελατών της, η αξία των μετοχών και του 

χαρτοφυλακίου της κατά συνέπεια απορρέουν από τη δυνατότητα της εταιρίας να παρέχει 

αδιάλειπτα και αξιόπιστα τα ενεργειακά της προϊόντα. Συνυφασμένη με αυτό είναι και η 

δυνατότητα μιας ηλεκτρικής εταιρίας να διασφαλίζει την ποιότητα των αγαθών της, όπως 

π.χ. η προσυμφωνημένη ποιότητα κάποιας πρώτης ύλης, το επίπεδο της τάσης, οι 

αρμονικές συνιστώσες κλπ. Αυτό εξασφαλίζεται με τη σύνταξη εξειδικευμένων 

συμβολαίων, όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια. Πέρα από την παραγωγική δυνατότητα 

μιας ηλεκτρικής εταιρίας, η αξιοπιστία στην παροχή διασφαλίζεται με συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης επί της υποκείμενης αγοράς (forwards και futures) (π.χ. ΣΜΕ 

για αγορά ηλεκτρισμού, πετρελαίου και φυσικού αερίου), δικαιώματα επί της 

υποκείμενης αγοράς, δικαιώματα επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί της 

υποκείμενης αγοράς αλλά και οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. 

2. Χρηματοοικονομικός κίνδυνος. Μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο 

της ενέργειας δε διαφέρει σε τίποτε από οποιαδήποτε άλλη εταιρία όσον αφορά τους 

οικονομικούς της στόχους, που έγκεινται στην προβλεπτικότητα της απόδοσης του 

χαρτοφυλακίου της και στην πραγματοποίηση κερδών προς όφελος της εταιρίας αλλά και 

των μετόχων της. Η οργάνωση, η διαχείριση των αποθεματικών, ο προγραμματισμός των 
                                                           
101 R. M. Kovacevic, M. T. Vespucci, G. Ch. Pflug, Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading, 
Springer Science+Business Media New York, 2013. 
102 S. Allen. Financial Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003. 
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χρηματοροών, ο ισολογισμός μιας ηλεκτρικής εταιρίας ομοιάζουν με τους αντίστοιχους 

οποιασδήποτε άλλης εταιρίας, παρ’ όλες τις διαφορές που υπάρχουν στις υποκείμενες 

αγορές τους και οι οποίες θα παρουσιαστούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

 Συγκεκριμένα, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος περιλαμβάνει103: 

i. τη μη αναμενόμενη μεταβολή των τιμών των ενεργειακών αγαθών: 

Μια αναπάντεχη μεταβολή της τιμής του ηλεκτρισμού ή των πρώτων υλών για 

την παραγωγή του έχει άμεση επίπτωση στα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρία μπορεί να θέλει να διασφαλίσει ότι θα 

αγοράσει ή θα πωλήσει προϊόντα σε μια σταθερή προκαθορισμένη τιμή, ή να 

θέσει ένα κατώτατο ή ανώτατο όριο σε κάποια αναμενόμενη μελλοντική 

χρηματοροή. Η διαχείριση κινδύνου σε αυτήν την περίπτωση είναι δυνατή με 

τη χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, ειδικών συμβολαίων caps και 

floors καθώς και συμβολαίων διαφορών κατά τη διαπραγμάτευση στο 

χρηματιστήριο ενέργειας. 

ii.  την αντίξοη μεταβολή της αξίας των μετοχών, εταιρικών 

ομολόγων, επενδύσεων και χρηματοροών της εταιρίας. Οι παραπάνω 

μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν τον ισολογισμό και τα επενδυτικά 

προγράμματα μιας εταιρίας. Στην περίπτωση που είναι επιθυμητός ο έλεγχός 

τους, αυτός είναι δυνατός μέσω δικαιωμάτων, συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης αλλά και εξειδικευμένων συμβολαίων swaps και δικαιωμάτων επί 

αυτών (swaptions). 

iii.  τον κίνδυνο βάσης και λανθασμένης μοντελοποίησης. Ο κίνδυνος 

αυτός αναφέρεται περισσότερο στην πρακτική της διαχείρισης του κινδύνου, 

στην επιλογή δηλαδή των προϊόντων με την οποία αυτή επιχειρείται και στην 

ορθή κοστολόγησή τους. Ο κίνδυνος βάσης παρουσιάζεται στην περίπτωση 

που επιχειρείται η διαχείριση κινδύνου με συμβόλαια που αναφέρονται σε 

αγαθά είτε διάφορα του αγαθού το οποίο εγείρει τον εν λόγω κίνδυνο, είτε με 

διαφορετική ημερομηνία ωριμότητας είτε με διαφορετική τοποθεσία 

παράδοσης. Η τελευταία παράμετρος είναι μοναδική στην αγορά της ενέργειας. 

Παραδείγματος χάριν, πολύ συχνά χρησιμοποιούνται συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης για πετρέλαιο θέρμανσης ως εναλλακτικά του καυσίμου 

αεροσκαφών, για τη διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει από αναπάντεχη 
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μεταβολή της τιμής του καυσίμου. Αυτό εισάγει κίνδυνο βάσης. Επιπρόσθετα, 

η χρήση ΣΜΕ με διαφορετική ημερομηνία ωριμότητας απ’ ότι το αντίστοιχο 

συμβόλαιο που εγείρει τον κίνδυνο εισάγει κίνδυνο βάσης. Στην προκειμένη 

περίπτωση, το συμβόλαιο με το οποίο επιχειρούμε τη διαχείριση κινδύνου 

πρέπει να λήγει πριν το υποκείμενο συμβόλαιο, για να μειωθεί ο κίνδυνος 

αυτός. Η ιδιοτυπία των ενεργειακών αγορών εντοπίζεται κυρίως στους 

γεωγραφικούς περιορισμούς, που θα αναλυθούν και στο επόμενο κεφάλαιο. Η 

ύπαρξη πεπερασμένων σημείων παράδοσης σε συνδυασμό με την έλλειψη 

ρευστότητας της αγοράς έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία γεωγραφικού 

κινδύνου βάσης, όταν επί παραδείγματι διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο από ένα 

συμβόλαιο με σημείο παράδοσης στο Βορρά μιας χώρας με ένα συμβόλαιο 

μελλοντικής εκπλήρωσης με σημείο παράδοσης στο Νότο της χώρας, έστω κι 

αν τα δύο συμβόλαια αναφέρονται στην ίδια ακριβώς φυσική ποσότητα 1. 

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος, που αναφέρεται αμιγώς στη μεταβολή της αξίας 

του χαρτοφυλακίου της εταιρίας, περιλαμβάνει εκτός άλλων104: 

i. τον κίνδυνο από αναπάντεχη μεταβολή της τιμής των αγαθών 

ii.  τη μεταβολή της αξίας των μετοχών, των ομολόγων και των     

επενδύσεών της 

iii.  την αναπάντεχη μεταβολή των χρηματοροών της 

iv. τον κίνδυνο από λανθασμένη μοντελοποίηση της αγοράς 

v. τον «κίνδυνο βάσης» (basis risk) 

3. Χρηματοπιστωτικός κίνδυνος. 

 Με τον όρο «πιστωτικός κίνδυνος» εννοούμε τον κίνδυνο που προκύπτει από την 

πιθανότητα κάποιο από δύο συμβαλλόμενα μέρη να μην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του. Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας και 

καλύπτει από συμβόλαια μεταξύ δύο εταιριών μέχρι τον δανεισμό κυβερνήσεων και 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου υπάρχουν 

ειδικά συμβόλαια, η κοστολόγηση των οποίων βασίζεται σε ένα σύστημα αξιολόγησης 

των συμβαλλόμενων μερών.   

4. Ο κίνδυνος παραγωγού (Supplier Risk) 
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 Πέρα από τους συνηθισμένους κινδύνους, υπάρχουν και επιπρόσθετοι κίνδυνοι που 

αφορούν τους εμπλεκόμενους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως είναι οι παραγωγοί 

(Gencos). Οι κίνδυνοι της αγοράς (Market Risks) είναι εξωγενείς  και εμφανείς. Οι 

παραγωγοί συχνά υπογράφουν συμβόλαια με τους καταναλωτές για να κάνουν 

καταμερισμό αυτών των κινδύνων. Από την άλλη μεριά, οι κίνδυνοι παραγωγού (Supplier 

Risks) είναι εν μέρει κάτω από τον έλεγχο της διοίκησης του  σταθμού με τρόπο που δεν 

μπορεί να ελεγχθεί από τους ηλεκτρικούς καταναλωτές. Οι κίνδυνοι των εμπλεκομένων 

στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής105,106: 

i. Κίνδυνος Τιμής Καυσίμου (Fuel Price Risk). Η τιμή του καυσίμου 

των σταθμών παραγωγής επηρεάζει την παρεχόμενη ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας στην αγορά. Αυτό συμβαίνει διότι αυξήσεις ή μειώσεις στην τιμή του 

αυξάνουν ή μειώνουν το μεταβλητό κόστος (variable cost) με αποτέλεσμα την 

αλλαγή των ωρών που ο σταθμός λειτουργεί και άρα την αλλαγή των εσόδων του 

παραγωγού. 

ii.  Κίνδυνος Ποσότητας (Quantity Risk). Οι διακυμάνσεις στην 

κατάσταση της αγοράς επηρεάζουν όπως είναι φυσικό και την παραγωγή του 

σταθμού. Αλλαγές στην τιμή της κιλοβατώρας σε κάποιες περιόδους μπορεί να 

οδηγήσουν τον παραγωγό να λειτουργήσει το σταθμό λιγότερες ή και 

περισσότερες ώρες από ότι ήταν σχεδιασμένο. Αυτό θα επηρεάζει δραστικά τα 

έσοδα του σταθμού.  

iii.  Κίνδυνος Διαθεσιμότητας (Availability Risk). Αποτελεί μια 

αβεβαιότητα που έχουν όλοι οι παραγωγοί. Ακόμα και αν γνωρίζουν την ζήτηση 

για ενέργεια και την τιμή του καυσίμου (άρα γνωρίζουν πόσες  και ποιες ώρες θα 

δουλέψουν) δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι σίγουρα θα είναι σε θέση να  

λειτουργήσουν (π.χ. λόγω βλαβών, λόγω συμφόρησης του δικτύου). Επομένως ο 

παραγωγός ενδέχεται να χάσει κάποιες ώρες λειτουργίας άρα να χάσει έσοδα. 

Έτσι τα προβλήματα διαθεσιμότητας διαχύνουν κάποιο κίνδυνο στα γενικά έσοδα 

του παραγωγού. 

iv. Κίνδυνος Τεχνολογίας  (Technology Risk). Η απόδοση των 

σταθμών παραγωγής εξαρτάται άμεσα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται 

για την παραγωγή της ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου οι 
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νέοι σταθμοί που θα μπαίνουν στο σύστημα θα χρησιμοποιούν πιο εξελιγμένη 

τεχνολογία, δηλαδή θα έχουν μεγαλύτερη απόδοση και με μικρότερο κόστος 

γεγονός που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις διοικήσεις των παλιών σταθμών 

ώστε να υπάρχει βιωσιμότητα.  

v. Κίνδυνος Λειτουργίας (Operational Risk). Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας της 

εταιρείας, δηλαδή με την καλή κατάσταση και αρμονία  του έμψυχου και άψυχου 

δυναμικού της. Εσφαλμένες κρίσεις, παραλείψεις και κακή συνεννόηση με 

παράγοντες της αγοράς μπορούν να προκαλέσουν ζημίες στην εύρυθμη λειτουργία 

του σταθμού άρα και στα κέρδη του. Ίσως αποτελεί έναν από τους πλέον 

αποφασιστικούς παράγοντες κινδύνου. 

vi. Κίνδυνος Περιορισμών Μεταφοράς (Transmission Constraints οr 

Congestion Risk). Οι κίνδυνοι αυτοί δημιουργούνται είτε από την συμφόρηση 

(congestion) είτε από την κατάρρευση του συστήματος. Αυτή η κατάσταση μπορεί 

να δημιουργηθεί  από την προσπάθεια για μεταφορά ισχύος μεγαλύτερης από την 

αντοχή των γραμμών ή από ακραία καιρικά φαινόμενα.  

vii.  Κίνδυνος λόγω σφαλμάτων στη πρόβλεψη φορτίου (Forecasting 

Risk). Είναι σαφές ότι σε ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να υπάρχει 

ισορροπία ανάμεσα στην παραγόμενη και την καταναλισκόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω της πρόβλεψης του φορτίου που 

πρόκειται να απαιτηθεί ώστε να καλύψει τις οποιεσδήποτε ενδεχόμενες ανάγκες. 

Η  πρόβλεψη φορτίου είναι πολύ σημαντική και στις περιπτώσεις “blackout” ή 

απόρριψης φορτίου ισοδυναμεί με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις φορτίου (5 λεπτά ως μια βδομάδα μπροστά) 

απαιτούνται για την ευστάθεια του συστήματος, μέσες προβλέψεις φορτίου (μια 

εβδομάδα ως έξη μήνες μπροστά) απαιτούνται για τον προγραμματισμό της 

συντήρησης του δικτύου και των μονάδων ενώ οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις 

(έξι μήνες ως δέκα χρόνια μπροστά) απαιτούνται για τον καθορισμό στρατηγικής 

και μελλοντικής επένδυσης κεφαλαίου. Επιπλέον, η αποφασιστική σημασία της 

πρόβλεψης φορτίου γίνεται ακόμα πιο έντονη αν αναλογιστεί κανείς ότι στα pools 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην διακύμανση και σταθεροποίηση της spot 

τιμής. Γίνονται συνεχώς προσπάθειες για πιο ακριβή και λεπτομερή πρόβλεψη 

φορτίου καθώς η έντονη μεταβλητότητα που παρουσιάζει (και λόγω των εκάστοτε 
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καιρικών συνθηκών) και τα ενδεχόμενα σφάλματα σε αυτή μπορούν να 

προκαλέσουν πολλά προβλήματα και να εκθέσουν μια επένδυση σε υψηλό 

κίνδυνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε αρχικό στάδιο όμως αναπτύσσεται με 

ραγδαίους ρυθμούς. Για να ευδοκιμήσει κάποιος σ' αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να 

είναι ταυτόχρονα αυτάρκης στο εμπόριο πετρελαίου, άνθρακα και ειδικά φυσικού αερίου, 

όπως επίσης και στη λειτουργία των μονάδων παραγωγής. Υπάρχουν ελπίδες και 

προσδοκίες, ότι η αγορά θα γίνει περισσότερο κατανοητή, όσο οι κανόνες που 

επιβάλλονται από διαφορετικές κοινοπραξίες σταθεροποιούνται και γίνονται πιο 

ομοιόμορφοι, καθώς και όσο οι επενδυτές αφομοιώνουν επαρκή ποσά αξιόπιστης 

πληροφόρησης σ' ότι αφορά την τιμολόγηση.  

Οι αγορές ενέργειας αποτελούν το πιο πρόσφατο πεδίο εφαρμογής στρατηγικών 

διαχείρισης κινδύνων με τη χρήση των παράγωγων συμβολαίων, ωστόσο διαφέρουν κατά 

πολύ από τις ήδη αναπτυγμένες και ώριμες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι 

ενεργειακές αγορές ανταποκρίνονται σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην 

παραγωγή και χρήση, μεταφορά και αποθήκευση, αγορά και πώληση. Παράγοντες όπως 

η αποθήκευση, η μεταφορά, οι καιρικές συνθήκες και οι τεχνολογικές εξελίξεις 

διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στις συγκεκριμένες αγορές. Το στοιχείο που κάνει τις 

αγορές ενέργειας τόσο διαφορετικές από τις υπόλοιπες αγορές είναι ο υπερβάλλον 

αριθμός των θεμελιωδών στοιχείων διαμόρφωσης των τιμών, ο οποίος δημιουργεί μια 

άκρως περίπλοκη συμπεριφορά της πορείας των τιμών. 

Οι ενεργειακές αγορές διαφέρουν από τις υπόλοιπες αγορές σε ότι αφορά τον τύπο 

των χρηματοοικονομικών συμβολαίων που χρησιμοποιούνται από τους τελικούς χρήστες 

παραγώγων. Στις οργανωμένες χρηματοοικονομικές αγορές τα συμβόλαια είναι 

τυποποιημένα, σχετικά εύκολα να εισαχθούν σε υποδείγματα τιμολόγησης και 

ικανοποιούν την πλειονότητα των αναγκών των επενδυτών. Αντίθετα τα ενεργειακά 

συμβόλαια παρουσιάζουν συχνά μια πολυπλοκότητα σε όρους στάθμισης των τιμών και 

των χαρακτηριστικών των σημείων μεταφοράς λόγω των μεγάλων και διαφοροποιημένων 

αναγκών των τελικών χρηστών. 

Η μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει στις αγορές ενέργειας οδηγεί σε αυξημένη 

χρήση της αντιστάθμισης με παράγωγα ενεργειακά συμβόλαια. Η δημιουργία των 

ενεργειακών παραγώγων έχει ως σκοπό να μετριαστεί ή ακόμη και να εξουδετερωθεί ο 
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κίνδυνος από τη μεταβολή των τιμών στο μέλλον και από την επιθυμία εξασφάλισης της 

αγοράς.  

Οι ρευστές αγορές ενεργειακών παραγώγων έχουν και οφέλη όπως αυτό του 

ελάχιστου κόστους συναλλαγών. Ο ικανός αριθμός συναλλασσομένων δημιουργεί 

συνθήκες ρευστότητας στην αγορά που με τη σειρά της οδηγεί σε μικρά κόστη 

συναλλαγών ανά μονάδα του υποκειμένου εμπορεύματος. Το μικρό κόστος συναλλαγών 

κάνει προσιτή τη χρήση των παραγώγων αγορών από τους φυσικούς τους χρήστες με 

αποτέλεσμα την καλύτερη διασπορά και διαχείριση του κινδύνου στο επίπεδο της 

οικονομίας. 

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η απελευθέρωση αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα εξελίσσεται με κάποια βράδυνση. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, η οποία ασχολείται με θέματα ανταγωνισμού που αφορούν τις αγορές της 

Ευρώπης πρέπει να λάβουν μέτρα για την άρση των μονοπωλίων και την καθιέρωση του 

ελεύθερου ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές χώρες. Με τους κατάλληλους χειρισμούς είναι 

εφικτή η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη. 

Ένα πολύ θετικό βήμα στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είναι η 

δημιουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας που αναμένεται να λειτουργήσει το έτος 2016. 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δρομολογήσει τη δημιουργία χρηματιστηρίου 

παραγώγων ενέργειας και μελετά τη λειτουργία χρηματιστηρίου ενεργειακών 

commodities. Οι δύο αρμόδιοι φορείς (το ΛΑΓΗΕ και το Χ.Α.) συμφώνησαν σε πρόταση 

δημιουργίας από κοινού μιας νέας εταιρείας, την οποία υπέβαλλαν στην πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ΥΠΕΚΑ έδωσε το πράσινο φως για να 

προχωρήσει η διαδικασία, η οποία τώρα μελετάται όσον αφορά τις θεσμικές και άλλες 

αλλαγές που απαιτεί. Για τον ακριβή τρόπο λειτουργίας της νέας εταιρίας θα καταρτισθεί 

Business Plan.   

Η πολιτική απόφαση για τη δημιουργία του χρηματιστηρίου αποτελεί μια 

εμβληματική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση που μπορεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση 

εστιαζόμενη σε παρεμβάσεις ρυθμιστικού και όχι αυστηρά δημοσιονομικού χαρακτήρα.  

Οι δραστηριότητες του ελληνικού Power Exchange θα αφορούν στη λειτουργία της 

χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τις οποίες θα εμπλουτίσει με την ανάπτυξη 

μιας αγοράς παραγώγων ενέργειας, καθώς, επίσης, και με τη δημιουργία των κατάλληλων 

μηχανισμών εκκαθάρισης και διακανονισμών, ενδεχομένως και με την ενσωμάτωση 
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συναλλαγών εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κάποιες από τις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα που θα παρέχονται είναι τα εξής: 

• Πλατφόρμα διαπραγματεύσεων και πράξεων για διμερείς συναλλαγές εκτός 

Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

• Προθεσμιακή αγορά ηλεκτρικού ρεύματος (προθεσμιακά συμβόλαια ενέργειας, 

παράγωγα προϊόντα). 

• Ενδοημερήσια αγορά ρεύματος. 

 

Η λήψη μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει σε άρση των 

μονοπωλίων και καθιέρωση του ανταγωνισμού. Υπάρχουν δύο τρόποι για να μειωθεί το 

μερίδιο της αγοράς που κατέχει η δεσπόζουσα επιχείρηση σε μία χώρα: 

Ο ένας αφορά την πώληση, μέσω διαγωνισμών, ενός μέρους των περιουσιακών στοιχείων 

(μονάδες ηλεκτροπαραγωγής) της μονοπωλιακής επιχείρησης σε άλλες ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η παραγωγική δυναμικότητα της 

μονοπωλιακής επιχείρησης και εισέρχονται νέοι παίκτες στην αγορά, ικανοποιώντας τους 

όρους περί ανταγωνισμού που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο δεύτερος τρόπος διάσπασης του μεριδίου της μονοπωλιακής επιχείρησης είναι 

μέσω της ανάθεσης σε νέους παραγωγούς της κατασκευής και λειτουργίας της 

απαιτούμενης ηλεκτρικής ισχύος των επόμενων χρόνων, αποκλείοντας την μονοπωλιακή 

επιχείρηση. Πρόκειται για μέτρο περισσότερο χρονοβόρο σε σύγκριση με την πρώτη 

λύση, καθώς η κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ικανών να φέρουν τον 

ανταγωνισμό σε μία αγορά απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από την παραμένουσα 

μονοπωλιακή δομή της ΔΕΗ Α.Ε. και τη δεσπόζουσα θέση της σε όλους τους τομείς της 

παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η 

συγκρότηση μίας ανταγωνιστικής και ρυθμιζόμενης αγοράς επιβάλλει τη λήψη και 

εφαρμογή μίας σειράς αποφάσεων που θα οδηγήσουν στη κατάτμηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε 

κατ΄ αρχάς τέσσερις ανεξάρτητες εταιρείες (ορυχεία, παραγωγή, μεταφορά, διανομή). 

Ιδιαίτερα ο τομέας της παραγωγής θα πρέπει να κατατμηθεί σε αριθμό βιώσιμων 

εταιρειών σε περιφερειακή κλίμακα και των οποίων το μέγεθος να επιτρέπει την 

ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Σε μία τέτοια προοπτική οι νέες εταιρείες που μπορούν 

αν αντιστοιχούν στα υφιστάμενα ενεργειακά κέντρα θα μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια 

από την ελληνική και ξένη κεφαλαιαγορά και να προβλέψουν τη διάθεση μετοχών τους 

στον ΟΑΠ και στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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Η τιμολόγηση του λιγνίτη και των νερών που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ Α.Ε. από το 

ελληνικό δημόσιο είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού 

και προστασίας των συμφερόντων των ελλήνων φορολογουμένων. 

Το ύψος των κρατικών υποχρεώσεων προς τον ΟΑΠ οδηγεί σε δυσκολίες 

εξυπηρέτησης τους, δημιουργεί συνθήκες μεροληπτικής μεταχείρισης έναντι των άλλων 

εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα και οδηγεί σε επαναδιαπραγμάτευση του όλου 

θέματος. 
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