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Περίληψη 

Έχει περάσει μία δεκαετία από τη Διεθνή κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που 

ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τότε άρχισαν να γίνονται γνωστοί 

στο ευρύτερο κοινό έννοιες και όροι όπως τα Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 

(Structured Financial Products), οι Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης (Credit 

Default Swaps - CDS), οι Εγγυημένες Δανειακές Υποχρεώσεις (Collateralized Debt 

Obligations - CDOs) και πολλά άλλα τα οποία ελάχιστοι μπορούσαν να κατανοήσουν 

ως προς το τι ακριβώς αντιπροσώπευαν και πως λειτουργούσαν στην πράξη. Οι 

περισσότεροι συμφωνούσαν ότι είχαν σημαντική συμβολή στο ξέσπασμα της κρίσης. 

Αφορμή και στόχος της παρούσας είναι η κατανόηση των προαναφερθέντων εννοιών 

ώστε να είναι σε θέση ο αναγνώστης να μπορεί να αντιληφθεί τη λειτουργία τους και το 

λόγο της ύπαρξής τους στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Στο πρώτο κεφάλαιο θα 

γίνει παρουσίαση της Σύγχρονης Χρηματοδότησης και των προϊόντων με τα οποία 

γίνεται δυνατή η υλοποίησή της, καθώς και η διερεύνηση των Πιστωτικών Παραγώγων 

(Credit Derivatives) ενώ έμφαση θα δοθεί στην έννοια της Τιτλοποίησης 

(Securitization). Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ορισμό για τις Συμβάσεις 

Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης, πως λειτουργούν και ποια είναι η χρησιμότητά τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας θα αναλυθούν οι Εγγυημένες Δανειακές 

Υποχρεώσεις ως προς τη δομή τους και τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες 

κατατάσσονται τα επιμέρους προϊόντα, καθώς και το πως γίνονται αυτά χρήσιμα 

χρηματοπιστωτικά εργαλεία για φορείς και επενδυτές. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θα 

γίνει μια σύντομη αναφορά στους Οίκους Αξιολόγησης και στον τρόπο που 

βαθμολογούσαν τα CDOs. Στο τελευταία κεφάλαιο της παρούσας, γίνεται ανασκόπηση 

στα κυριότερα σημεία αυτής και παρουσιάζονται βασικές αιτίες της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης του 2007-2008 υπό το πρίσμα των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 
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Abstract 

Ιt has been nearly a decade since the International Financial Crisis, occurred in the 

United States of America. Since then, the terms of the Structured Finance, the Credit 

Default Swaps (CDS), the Collateralized Debt Obligations (CDOs) and some others that 

few could understand and realize their exact meaning and their practical function, hadn't 

became known in general public. After all these years, almost everyone agrees that all 

the above were responsible for the outbreak of crisis. The main reason and purpose of 

this thesis is the understanding of the above terms and concepts, so as to clarify their 

function and their necessity in the modern economic environment, to every single 

reader. In the first chapter, there is a short presentation of Structured Finance and its 

products which make possible the implementation and the further investigation of the 

Credit Derivatives. It will also be given emphasis to the meaning of the Securitization. 

The second chapter deals with the definition of Credit Default Swaps (CDS), their 

function and their usefulness in the modern economic environment. In the third chapter 

of this thesis, the Collateralized Debt Obligations (CDOs) are being analyzed, regarding 

their structure and their multiple category grouping. There are also presented individual 

financial products and tools, useful for financial institutions and investors. In the end, is 

made a brief reference to the rating agencies and their grading CDOs procedure. In the 

final chapter taking into consideration the complexity of the financial products, the main 

points of this thesis are reviewed and the basic causes of the financial crisis of 2007-

2008 are briefly presented. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Σύνθετη Χρηματοδότηση και Πιστωτικά Παράγωγα 

 

 

1.1  Προσδιορισμός της Έννοιας Σύνθετη ή Δομημένη Χρηματοδότηση 

(Structured Finance) 

Για να γίνει καλύτερη η κατανόηση των διεθνών σύνθετων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, στα οποία θα γίνει αναφορά στην συνέχεια της παρούσας, είναι χρήσιμο να 

δώσουμε τον ορισμό για την Σύνθετη (Δομημένη) Χρηματοδότηση (Structured 

Finance). Πρέπει να γίνει η διευκρίνηση ότι η χρήση των όρων σύνθετη ή δομημένη 

χρηματοδότηση όπως και σύνθετα ή δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι 

ταυτόσημη. Από την μελέτη της βιβλιογραφίας δεν καταλήγουμε εύκολα σε ένα 

μοναδικό ορισμό για το τι είναι σύνθετη χρηματοδότηση και για το λόγο αυτό θα 

παρατεθούν διάφοροι ορισμοί που θα μπορέσουν να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 

της έννοιας αυτής. 

Σχετικά με την ερμηνεία της Σύνθετης Χρηματοδότησης ο Silver (1998), της 

Moody's Investors Service, αναφέρει ότι σύνθετη χρηματοδότηση είναι ένας όρος που 

εξελίχτηκε στη δεκαετία του 1980 ώστε να αναφέρονται με αυτό σε μια ευρεία ποικιλία 

χρεών και σχετικών τίτλων τον οποίων η υπόσχεση αποπληρωμής των επενδυτών 

στηρίζεται σε κάποιες γενικές παραδοχές: 

a. Στην αξία κάποιας μορφής χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή  

b.  Την πιστωτική υποστήριξη από κάποιο τρίτο μέρος της συναλλαγής.  

Η σύνθετη χρηματοδότηση, συνεχίζει, είναι παρακλάδι των παραδοσιακών 

εξασφαλισμένων χρεογράφων, των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα υποστηρίζεται με 

ενέχυρο επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, από διάταξη αντέγγραφο, ή από 

άλλες μορφές ενίσχυσης. Με τις παραδοσιακές εκδόσεις εξασφάλισης το κέρδος του 

εκδότη είναι η δύναμη που έχει για την προτεραιότητα του στην πηγή της εξόφλησης 

ενώ με τη σύνθετη χρηματοδότηση το βάρος της αποπληρωμής σε μια συγκεκριμένη 

ασφάλεια μετατοπίζεται μακριά από τον εκδότη σε ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

ή σε ένα τρίτο φορέα. Οι κινητές αξίες που υποστηρίζονται στο σύνολο τους ή στο 

μεγαλύτερο μέρος τους από ομάδες περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται γενικά 

είτε ως υποθηκευμένες κινητές αξίες (υποθήκες ήταν τα πρώτα είδη των περιουσιακών 

στοιχείων που είναι ευρέως τιτλοποιημένα), είτε ως τίτλοι που προέρχονται από 

τιτλοποίηση (Asset-backed Securities). Η εξασφάλιση των τίτλων αυτών μπορεί να 
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περιλαμβάνει σχεδόν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, με μια σχετικά 

προβλέψιμη ροή πληρωμών και μπορεί να περιλαμβάνει από απαιτήσεις πιστωτικών 

καρτών, ασφαλιστήρια συμβόλαια δανείων πάσης φύσεως ακόμα και μετοχές. 

Η έκθεση που συντάχθηκε από την Επιτροπή για την πτώχευση και την εταιρική 

αναδιοργάνωση του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης της Νέας Υόρκης με τίτλο, 

"Νέες Εξελίξεις σε Δομημένη Χρηματοδότηση" (New Development in Structured 

Finance), ορίζει την σύνθετη χρηματοδότηση ως εξής: "Η σύνθετη χρηματοδότηση 

βασίζεται σε ένα κεντρικό πυρήνα, ότι μία καθορισμένη ομάδα περιουσιακών στοιχείων 

μπορεί να απομονωθεί δομικά και να χρησιμεύσει ως βάση χρηματοδότησης που θα είναι 

ανεξάρτητη από τον κίνδυνο πτώχευσης του δημιουργού των περιουσιακών στοιχείων"1. 

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlement), ορίζει τον 

τρόπο της σύνθετης χρηματοδότησης αναφέροντας ότι τα Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά 

μέσα μπορεί να ορίζονται μέσα από τρία βασικά χαρακτηριστικά: 

 a. Τη συγκέντρωση στοιχείων ενεργητικού (pooling of assets) είτε απλά είτε 

συνθετικά, 

 b. Την τμηματοποίηση των υποχρεώσεων που υποστηρίζονται από περιουσιακά 

στοιχεία (αυτή η ιδιότητα είναι και η ειδοποιός διαφορά από την Τιτλοποίηση 

απαιτήσεων) και  

 c. Την αποσύνδεση του πιστωτικού κινδύνου του εκδότη με τον πιστωτικό κίνδυνο 

των εγγυημένων στοιχείων ενεργητικού που έχουν συγκεντρωθεί συνήθως μέσω μιας 

ανεξάρτητης οικονομικής οντότητας, που ονομάζεται Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 

(Special Propose Vehicle) με πεπερασμένο χρονικό όριο ζωής (BIS, 2005). 

Τέλος σύμφωνα με τον Fabozzi et al., (2006) σύνθετη χρηματοδότηση είναι οι 

τεχνικές που εφαρμόζονται με βάση τις απαιτήσεις του εντολέα ή του ιδιοκτήτη ενός 

περιουσιακού στοιχείου (τίτλου) και σχετίζονται με την ανάγκη της χρηματοδότησης, 

της ρευστότητας, της μετακύλησης του κινδύνου, ή και κάποιας άλλης ανάγκης, που 

δεν μπορεί να καλυφθεί από ένα υπάρχον προϊόν ή εργαλείο. Ως εκ τούτου, για την 

κάλυψη της απαίτησης αυτής, από τα υπάρχοντα προϊόντα και τεχνικές πρέπει να 

κατασκευαστεί ένα νέο προϊόν για τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου (tailor-made 

product). Για το λόγo αυτό, τα Σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι ένα 

ευέλικτο οικονομικό εργαλείο. 

Σύμφωνα πάντα με τον Fabozzi et al., (2006) κάποια από τα ακόλουθα γενικά 

στοιχεία χαρακτηρίζουν μία συναλλαγή χρηματοδότησης ως σύνθετη: 

                                                 
1   New Developments in Structured Finance,” Report 56, Business Lawyer 95, 2000-2001. p. 101. 
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• Μία πολύπλοκη οικονομική συναλλαγή που ενδέχεται να συνεπάγεται 

πραγματική ή σύνθετη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή έκθεσης σε κίνδυνο, με 

στόχο την επίτευξη ορισμένων λογιστικών, κανονιστικών ή/και φορολογικών στόχων, 

• Μία  συναλλαγή ring-fenced σε δικό του φορέα ειδικού σκοπού, 

• Έκδοση Ομολογιών που είναι διασφαλισμένες με εμπράγματες εξασφαλίσεις ή / 

και εξωτερικής αναφοράς χρηματιστηριακούς δείκτες, 

• Συνδυασμός επιτοκίου και πιστωτικών παραγώγων, 

• Μια συναλλαγή που γίνεται από τις τράπεζες ή/και άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα ως πηγή χρηματοδότησης με σκοπό την ευνοϊκή φορολογική και λογιστική 

αντιμετώπιση, 

• Η έλλειψη μεσαζόντων μεταξύ των τραπεζών και των άλλων εταιρικών 

οντοτήτων. 

 

Διάγραμμα 1.1  Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Μεταφοράς Κινδύνου 
 

 

Πηγή: Andreas A. Jobst, A primer on structured finance, p. 202. 

 

Από τους διάφορους ορισμούς της σύνθετης χρηματοδότησης που παρουσιάσαμε 

στις προηγούμενες παραγράφους γίνεται αντιληπτή τόσο η πολυπλοκότητα όσο και η 

εξειδίκευση των χρηματοοικονομικών εργαλείων τα οποία δημιουργούνται 

προκειμένου να καλύψουν την ανάγκη αυτή. Το εύρος και η ευελιξία που δίνεται για τη 
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δημιουργία τους σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος συναλλαγής καθιστά τα προϊόντα 

αυτά ιδιαίτερα ελκυστικά για τους επενδυτές και γρίφο με δύσκολες αλλά πολλαπλές 

επιλογές για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων τόσο στη διασπορά του κινδύνου όσο και 

στην προσπάθεια επίτευξης της όσο το δυνατό μεγαλύτερης κερδοφορίας. Στο 

διάγραμμα (1.1) που προηγήθηκε παρουσιάζεται η διάθρωση των εργαλείων 

μετακύλησης του κινδύνου και η θέση που κατέχουν τα σύνθετα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα (κίτρινο χρώμα). 

 

1.2 Προσδιορισμός της Έννοιας των Σύνθετων (δομημένων) 

Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Structured Products) 

Βασική αρχή των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι η συγκέντρωση 

των στοιχείων του ενεργητικού, όπως δάνεια, ομόλογα, υποθήκες κ.α., και ακολούθως 

η έκδοση προνομιούχων σύνθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων, γνωστά ως tranches, 

έναντι εγγυήσεων των στοιχείων του ενεργητικού που περιλαμβάνει η έκδοση. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, πολλά από τα κατασκευασμένα tranches είναι πολύ 

πιο ασφαλή από το μέσο όρο των στοιχείων του ενεργητικού που περιλαμβάνονται στο 

ίδιο το σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν. Η ικανότητα που έχουν να ανακατανέμουν 

τον κίνδυνο και να δημιουργούν πιο ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, οδήγησε στη 

δραματική αύξηση έκδοσης σύνθετων τίτλων οι περισσότεροι των οποίων είχαν 

θεωρηθεί από τους επενδυτές ως ακίνδυνοι (risk-free) και αντίστοιχα πιστοποιημένοι 

ως τέτοιοι από τους οίκους αξιολόγησης. Παρόλα αυτά η πρόσφατη οικονομική κρίση 

της προηγούμενης δεκαετίας ανέδειξε ότι στην πραγματικότητα οι τίτλοι αυτοί ήταν 

πολύ πιο επικίνδυνοι από ότι αρχικά είχαν παρουσιαστεί (Coval et al., 2009). 

Ο Blümke (2009), δίνει ακόμα μια επεξήγηση για το τι είναι σύνθετο 

χρηματοοικονομικό προϊόν αναφέροντας ότι είναι προϊόντα που σχηματίζονται από 

συνδυασμό δικαιωμάτων (Options) και ομολόγων (Bonds) ή δικαιωμάτων με άλλα 

δικαιώματα, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν εκατομμύρια δικαιωμάτων 

και ομολόγων. Τα δικαιώματα θα πρέπει να βασίζονται σε κάτι όπως μετοχές, δείκτες, 

καμπύλες απόδοσης, εμπορεύματα και πρακτικά μπορούν να βασίζονται στο οτιδήποτε. 

Όταν λοιπόν το δικαίωμα επιτρέπει στον επενδυτή να πουλάει ή να αγοράζει ένα 

συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, αυτό δημιουργεί ορισμένα προφίλ απόδοσης - 

κινδύνου. Ενώ τα δικαιώματα θεωρούνται ριψοκίνδυνα εργαλεία, με τα οποία θα 

έπρεπε να ασχολούνται οι κερδοσκόποι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούν να 

μειώσουν και τον κίνδυνο της επένδυσης. Για την αγορά και πώληση των σύνθετων 
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χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι χρήσιμο να γνωρίζει κάποιος τον μαθηματικό 

τύπο της προεξόφλησης των προϊόντων αυτών. Ωστόσο πολύ λίγοι είναι αυτοί που το 

πράττουν καθώς συχνά μένουν μόνο στις εκθέσεις και τα διαγράμματα που τους 

προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τον σκοπό της ύπαρξης του σύνθετου 

προϊόντος και τα βασικά του χαρακτηριστικά. 

Ο Blümke παρουσιάζει δύο πολύ εύστοχα παραδείγματα με τα οποία γίνεται 

καλύτερα κατανοητή τόσο η δομή, όσο και η χρησιμότητα των σύνθετων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

Αρχικά παρομοιάζει τις πιθανές μεταλλάξεις στη σύνθεση των προϊόντων αυτών με 

τα γνωστά σε όλους μας τουβλάκια της Lego, είναι γνωστό ότι με τα ίδια τουβλάκια 

μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα και όσο πιο πολλά τα 

τουβλάκια τόσο περισσότερα. Έτσι και τα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι 

πάρα πολλά έχοντας ως "πρώτη ύλη" πάρα πολλά απλά προϊόντα. 

Στο δεύτερο παράδειγμα παρουσιάζει τον σκοπό της ύπαρξης τους και συγκρίνει την 

μετάβαση με το αυτοκίνητο ενός προσώπου (Ντομινίκ) από μία πόλη της Ευρώπης σε 

μία άλλη με την επενδυτική επιλογή, του ίδιου προσώπου, για την αγορά μετοχών. Στο 

πρώτο του βήμα ο Ντομινίκ σκέφτεται ότι το ταξίδι του θα είναι μεγάλο και δύσκολο 

και το αμάξι που θα έχει θα πρέπει να έχει επιπλέον ασφάλεια και έτσι κρίνει ότι θα 

πρέπει να έχει ABS (anti-lock braking). Για να αυξήσει την ασφάλεια του αντίστοιχα 

στην επενδυτική του επιλογή, το ισοδύναμό του είναι η αγορά εγγύησης κεφαλαίου 

(Capital Guarantee) για τη μετοχή που επέλεξε. Αυτός ο συνδυασμός μετοχής και 

εγγυημένου κεφαλαίου είναι ένα σύνθετο προϊόν. Στην συνέχεια ο Ντομινίκ σκέφτεται 

ότι δεν ξέρει καλά τον δρόμο και θα ήταν χρήσιμο να αγοράσει ένα πλοηγό (GPS) 

προκειμένου να φτάσει χωρίς λάθη στον προορισμό του, παρομοίως και για την αγορά 

της μετοχής δεν ξέρει αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αγοράσει την μετοχή και έτσι 

μπορεί να αγοράσει ένα δικαίωμα (Look-back option) για αγορά σε χαμηλότερη τιμή ή 

πώληση σε υψηλότερη ανάλογα με τη μελλοντική διακύμανση της τιμής της μετοχής. 

Αυτός ο συνδυασμός μετοχής, εγγύησης κεφαλαίου και δικαιώματος δημιουργεί ένα 

διαφορετικό σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν κ.ο.κ. Επομένως ο Ντομινίκ πρέπει να 

πάρει την απόφαση αν θα πληρώσει την αξία των δικαιωμάτων για την περεταίρω 

εξασφάλιση ή όχι, προκειμένου να "οδηγήσει" την επένδυση του με μεγαλύτερη 

ασφάλεια στην επιτυχία. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τα σύνθετα προϊόντα είναι 

μια εργαλειοθήκη δικαιωμάτων (toolbox of options). 
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1.3  Προσδιορισμός της έννοιας Τιτλοποίηση (Securitization) 

Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων έχει 

διαμορφώσει η διαδικασία της τιτλοποίησης, που είναι η βάση πολλών από αυτά τα 

προϊόντα και μερικά από τα οποία θα παρουσιαστούν στη συνέχεια της παρούσας. 

Επομένως κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση να γίνει στο σημείο αυτό 

αναφορά όχι μόνο στο τι είναι η τιτλοποίηση αλλά και στον τρόπο δόμησης και 

λειτουργίας της. 

Σύμφωνα με τον Fabozzi (2006), η Τιτλοποίηση αποτελεί μία καλά εδραιωμένη 

πρακτική στις Διεθνείς Κεφαλαιαγορές (Global Debt Capital Markets). Αναφέρεται 

κυρίως στην πώληση περιουσιακών στοιχείων, που δημιουργούν ταμειακές ροές, στην 

οντότητα αναφοράς που τα κατέχει, σε μία άλλη οντότητα που έχει συσταθεί ειδικά για 

αυτόν το σκοπό (Special Purpose Vehicle), και στην έκδοση των αντίστοιχων 

γραμματίων (notes) από τη συγκεκριμένη δεύτερη οντότητα. Αυτά τα γραμμάτια, 

έχοντας την υποστήριξη των ταμειακών ροών των αρχικών περιουσιακών στοιχείων, 

πωλούνται στη δεύτερη οντότητα και πλέον αναφέρονται ως Τίτλοι Εγγυημένων 

Ομολόγων Στοιχείων Ενεργητικού (Asset-backed securities). Η τεχνική αυτή 

εφαρμόστηκε αρχικά ως μέσο χρηματοδότησης των ιδρυμάτων αποθετηρίων τίτλων 

των ΗΠΑ (U.S. Depository Institutions) περίπου το 1969, και αποτελεί το κυριότερο 

λόγο ανάπτυξης της ισχυρής αγοράς στεγαστικής πίστης στις ΗΠΑ. Εντέλει όμως 

βρήκε εφαρμογή και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως οι πληρωμές πιστωτικών 

καρτών, και οι απαιτήσεις αυτόματου δανεισμού (auto loan receivables) κ.ά. Επίσης 

έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο ενεργητικής διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού (Asset and Liability Management) των ισολογισμών των εταιριών 

προκειμένου να διαχειριστούν τους κινδύνους αυτών έναντι των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

Η Τιτλοποίηση επιτρέπει σε ιδρύματα/ φορείς όπως οι τράπεζες και άλλες 

χρηματοοικονομικές οντότητες όπως οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι εταιρίες 

χρηματοδότησης και άλλους μη χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, να μετατρέψουν 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι εύκολα εμπορεύσιμα - όπως τα στεγαστικά 

δάνεια (residential mortgages), τα δάνεια των αυτοκινήτων, η μίσθωση απαιτήσεων 

(lease receivables) - σε αξιολογημένους τίτλους διαπραγματεύσιμους στη δευτερογενή 

αγορά. Οι επενδυτές που αγοράζουν αυτούς τους τίτλους αποκτούν μία έκθεση στα 

αρχικά περιουσιακά στοιχεία, στα οποία διαφορετικά δεν θα είχαν ουδεμία πρόσβαση. 
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1.3.1  Διαδικασία Τιτλοποίησης 

Ο Fabozzi (2006) συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι το βασικό χαρακτηριστικό της 

Τιτλοποίησης είναι η υποχρέωση του εκδότη να αποπληρώσει τους δανειστές, που 

υποστηρίζεται από την χρηματοοικονομική αξία των περιουσιακών στοιχείων ή από 

την πιστωτική στήριξη που παρέχεται από το τρίτο μέρος της συναλλαγής. Όταν γίνεται 

χρήση της έννοιας αξία "χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου", αυτή 

αναφέρεται σε δάνεια, εισπρακτέους λογαριασμούς ή γραμμάτια εισπρακτέα, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι ένα δάνειο ή ένας εισπρακτέος λογαριασμός αποτελεί 

περιουσιακό στοιχείο για τον δανειστή αλλά και υποχρέωση για τον δανειολήπτη. Έτσι 

κατά τη διαδικασία της Τιτλοποίησης, ο δανειστής χρησιμοποιεί μια ομάδα δανείων ή 

απαιτήσεων που κατέχει ως εγγύηση των χρεογράφων που εκδίδει. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εγγυήσεις, στα πλαίσια της Τιτλοποίησης 

χαρακτηρίζονται ως Τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία (securitized assets). Για να 

μπορέσει να επιτευχθεί μία επιθυμητή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 

Τίτλων Προερχόμενων από Τιτλοποίηση (Asset-backed securities), ζητείται από την 

εκάστοτε επιχείρηση τόσο η αρχική αξία των περιουσιακών στοιχείων όσο και η αξία 

τυχόν πιστωτικής στήριξης από τρίτους. 

Μια επιχείρηση εκδίδει ένα Τιτλοποιημένο Εργαλείο Χρέους (Secured debt 

instrument), του οποίου η πιστωτική θέση, υποστηρίζεται από ενέχυρα συγκεκριμένων 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ενυπόθηκα ομόλογα, collateral trust bonds) ή εγγυήσεις 

τρίτων. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας εγγυημένα ομόλογα (secured bonds), επαφίεται στην 

ικανότητα του εκδότη να δημιουργήσει επαρκή κέρδη αναγκαία για την εξόφληση της 

υποχρέωσης χρέους. Επί παραδείγματι, αν κάποιος κατασκευαστής αγροτικού 

εξοπλισμού εκδώσει ένα ενυπόθηκο ομόλογο στο οποίο οι ομολογιούχοι, έχουν μία 

προσημείωση υποθήκης σε κάποια από τις εγκαταστάσεις του, αυτοί εξακολουθούν να 

βασίζονται στην ικανότητα του κατασκευαστή να δημιουργήσει τις επαρκείς ταμειακές 

ροές που απαιτούνται, από το σύνολο των δραστηριοτήτων του, για να αποπληρώσει τα 

ομόλογά του. Κατά τη διαδικασία της Τιτλοποίησης, μετακυλίεται η πηγή 

αποπληρωμής, από τις ταμειακές ροές του εκδότη στις ταμειακές ροές των 

περιουσιακών στοιχείων ή των τρίτων μερών που εγγυώνται τις αποπληρωμές, στην 

περίπτωση που από τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία δεν προκύψουν επαρκείς ταμειακές 

ροές. Στο παράδειγμά μας αν ο κατασκευαστής του αγροτικού εξοπλισμού, έχει 

λαμβάνειν απαιτήσεις από συμβάσεις πωλήσεων πελατών (δηλαδή κάποιο 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για την επιχείρηση αγροτικού εξοπλισμού), 

και τις χρησιμοποιήσει ως εγγυήσεις Τιτλοποίησης όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η 
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πληρωμή των αγοραστών των ομολόγων του εξαρτάται μόνο από την ικανότητά του να 

καταστήσει τις παραπάνω απαιτήσεις εισπρακτέες. Ως εκ τούτου είναι ανεξάρτητη της 

ικανότητας της επιχείρησης να δημιουργήσει ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της 

δραστηριότητες. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στις εγγυήσεις, στα πλαίσια της Τιτλοποίησης χαρακτηρίζονται ως Τιτλοποιημένα 

περιουσιακά στοιχεία (securitized assets). 

 

Διάγραμμα 1.2  Διαδικασία Τιτλοποίησης 

 

 
Πηγή: Fabozzi et al., (2006) Introduction to Structured Finance. Hoboken New Jersey. John Wiley & Sons, Inc. p. 70. 

Οι εκδότες Τίτλων Εγγυημένων Ομολόγων Στοιχείων Ενεργητικού (Asset-backed 

securities), περιλαμβάνουν: 

• εταιρείες χρηματοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων που παρέχουν 

χρηματοδότηση μόνο για τα προϊόντα μητρικής εταιρείας τους 

• θυγατρικές εταιρείες χρηματοδότησης μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων 

• ανεξάρτητες εταιρείες χρηματοδότησης και 

• εγχώριες και ξένες εμπορικές τράπεζες. 

 

1.3.2  Λόγοι Τιτλοποίησης 

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους ένας μη τραπεζικός οργανισμός, μπορεί να 

επιλέξει να εκδώσει Τίτλους Προερχόμενους από Τιτλοποίηση (Asset-backed 

Έσοδα από την πώληση Περιουσιακών Στοιχείων

Έσοδα από την πώληση Χρεογράφων

Χρεόγραφα 
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Χρεόγραφα 
Κατηγορίας C

Χρεόγραφα 
Κατηγορίας D 
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Πίστωση σε Tranches

Χαρτοφυλάκιο 
Περιουσιακών 

Στοιχείων

Εκδότης 
(Originator)

SPV
Πιστωτική 
Ενίσχυση

Κατασκευή 
Χρεογράφων

Χρεόγραφα 
Κατηγορίας Α

Έκδοση Χρεογράφων

Γνήσια Πώληση
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securities), αντί ενός εταιρικού ομολόγου (Corporate band), είναι (1) ότι μπορεί 

δυνητικά να μειώσει το χρηματοδοτικό κόστος, (2) να διαφοροποιήσει τις πηγές 

χρηματοδότησης και (3) να επιταχύνει τα κέρδη του για σκοπούς χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης (Fabozzi, 2006). 

Στις τράπεζες δε, η κινητήριος δύναμη πίσω από την Τιτλοποίηση, ήταν η ανάγκη 

τους να συνειδητοποιήσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται 

στους ισολογισμούς τους. Συνήθως αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι στεγαστικά 

δάνεια, επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια λιανικής, όπως το χρέος των πιστωτικών 

καρτών. Οι βασικότεροι παράγοντες που οδηγούν τις τράπεζες στην Τιτλοποίηση 

μέρους του ισολογισμού τους είναι οι εξής: 

• Η αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (ROE), εφόσον τα έσοδα που 

έχουν δημιουργηθεί από τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα 

μετά την Τιτλοποίηση, και η αξία αυτών μειώνεται, συνεπάγεται ότι ο δείκτης 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων οδηγείται σε αύξηση, 

• Η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, το επίπεδο του κεφαλαίου που 

απαιτείται για την  υποστήριξη του ισολογισμού, μπορεί να μειωθεί μέσω της 

Τιτλοποίησης, και έτσι μπορεί να εξοικονομηθούν κόστη που θα επιτρέψουν στην 

τράπεζα να διαθέσει κεφάλαια για άλλες ίσως πιο κερδοφόρες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, 

• Η απόκτηση φθηνότερης χρηματοδότησης, συχνά οι τόκοι που καταβάλλονται επί 

των τίτλων ABS, είναι αισθητά χαμηλότεροι αυτών που καταβάλλονται επί των 

υποκείμενων δανείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικού 

περιθωρίου κέρδους. 

Εν κατακλείδι και συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι τράπεζες Τιτλοποιούν μέρος των 

περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού τους, (1) για να χρηματοδοτήσουν τα 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν, (2) για την ορθή διαχείριση του κεφαλαίου του 

ισολογισμού τους και (3) για την διαχείριση και μεταφορά του πιστωτικού τους 

κινδύνου (Fabozzi, 2006). 

 

1.3.3  Οικονομικές Επιδράσεις και Οφέλη Τιτλοποίησης 

Όπως υποστηρίζει και o Kothari (2006), η Τιτλοποίηση είναι τόσο αναγκαία στην 

οικονομία, όσο αναγκαίες είναι και οι οργανωμένες αγορές. Παρακάτω συνοψίζονται 

τα οικονομικά πλεονεκτήματα αυτής: 

• Διευκολύνει στη Δημιουργία Αγορών με χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις. Με τη 

δημιουργία εμπορεύσιμων χρεογράφων προερχόμενα από τις παραπάνω απαιτήσεις, 
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η Τιτλοποίηση βοηθά στη δημιουργία αντίστοιχων αγορών, που διαφορετικά θα 

παρέμεναν ως διμερείς συμφωνίες. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι εν λόγω αγορές 

γίνονται πιο αποτελεσματικές περιορίζοντας τυχόν κόστη διαμεσολάβησης. Καθιστά 

τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εμπορεύσιμα, μειώνοντας τον κίνδυνο 

ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επιπλέον διευκολύνει τους 

ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στη διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων του ενεργητικού  και παθητικού του ισολογισμού τους, διορθώνοντας τις 

αναντιστοιχίες και ως εκ τούτου, αποτρέποντας τυχόν προβλήματα ρευστότητας. 

• Διασπορά των Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η βασική 

πρόθεση της Τιτλοποίησης είναι η διάδοση/ χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων σε όσο το δυνατόν περισσότερους αποταμιευτές. Για το λόγο αυτό, το 

χρεόγραφο, είναι σχεδιασμένο σε εμπορεύσιμα/ διαπραγματεύσιμα τμήματα, τα 

οποία συμβάλλουν στη διασπορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων. Κανείς  δεν πρέπει να υποτιμά τη σημασία του εν λόγω παράγοντα, γιατί 

οι περισσότερες πρόσφατα αναπτυγμένες τιτλοποιήσεις έχουν κατά κόρον 

χρησιμοποιηθεί από θεσμικούς επενδυτές. Οι δε μη θεσμικοί επενδυτές (Lay 

Investors) χρειάζονται ένα ορισμένο διάστημα  υπαναχώρησης πριν 

συνειδητοποιήσουν και εφαρμόσουν μια χρηματοοικονομική καινοτομία. Οι ιδιώτες 

επενδυτές από την άλλη, δεδομένου ότι αποδεικνύεται πολύ περίπλοκο να 

κατανοήσουν κάποιες πιο σύνθετες κατηγορίες Τιτλοποιήσεων, θεωρούν 

ελκυστικότερες για επενδύσεις κάποιες πιο "ώριμες" κατηγορίες περιουσιακών 

στοιχείων όπως οι υποθήκες. 

• Προωθεί την Αποταμίευση. Η διαθεσιμότητα των χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων 

σε εμπορεύσιμη μορφή, έχοντας την κατάλληλη διασφάλιση ποιότητας, μέσω των 

αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και με το διπλό δίχτυ ασφαλείας που της 

παρέχουν οι διαχειριστές, καθιστά δυνατή για τους Lay Investors την επένδυση σε 

άμεσες χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις σε ελκυστικές τιμές. Αυτό συνεπάγεται μια 

άμεση "υγιή" επίδραση στην αποταμίευση. 

• Μειώνει το Κόστος. Ως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η διαδικασία της 

Τιτλοποίησης τείνει να εξαλείφει τους μεσάζοντες, και να οδηγεί στην εξειδίκευση 

των λειτουργιών διαμεσολάβησης. Έτσι εξοικονομούνται από την  εταιρεία-τελικό 

χρήστη τα κόστη διαμεσολάβησης, καθώς το κόστος των υπηρεσιών εξειδικευμένου-

μεσάζοντα (specialized-intermediary costs) είναι γενικά χαμηλότερο. Η Τιτλοποίηση 

επιτυγχάνει τη σύνδεση της δραστηριότητας δανεισμού  στις κεφαλαιαγορές, άμεσα 

και πιο αποτελεσματικά, φέρνοντας σε επαφή τους κατόχους των κεφαλαίων των 
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αγορών (provider of funds), με τους χρήστες των κεφαλαίων (δανειολήπτες στο 

σύστημα). Επιπλέον θεωρείται ότι η μείωση του κόστος είναι αποτέλεσμα της 

τμηματοποίησης του κινδύνου ή της διάρθρωση των χρεογράφων. 

• Διαφοροποιεί τον Κίνδυνο. Η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση είναι μια 

περίπτωση διάχυσης κινδύνου, λόγω της συσσώρευσης μέσω ενός μεσάζοντα ενός 

χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η διαδικασία της Τιτλοποίησης 

διαχέει ακόμα περισσότερο ένα τέτοιο διαφοροποιημένο κίνδυνο σε μια ευρεία βάση 

των επενδυτών, και έχει ως αποτέλεσμα την ευρεία διάδοσή του σε ακόμα 

περισσότερες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ο πρώην πρόεδρος της FED, Alan 

Greenspan, υποστήριξε τα εξής για τον αντίκτυπο κίνδυνο που θα είχε η 

Τιτλοποίηση
2: "Αυτά τα μέσα (Τιτλοποίηση, CDOs) έχουν χρησιμοποιηθεί για να 

διασκορπίσουν τον κίνδυνο σε όσους είναι πρόθυμοι, και πιθανώς σε θέση, να το 

αντέξουν. Πράγματι, οι πιστωτικές αποφάσεις ως αποτέλεσμα, συχνά εξαρτώνται από 

την ικανότητα να απολέσουν σημαντικά τμήματα του κινδύνου. Μια τέτοια διασπορά 

του κινδύνου συνέβαλε σημαντικά στην ικανότητα των τραπεζών - και μάλιστα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος - να αντιμετωπίσουν πρόσφατες εντάσεις (stresses). 

Γενικότερα, η ανάπτυξη αυτών των εργαλείων και τεχνικών έχει οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πιστώσεων, σε μια πιο αποτελεσματική κατανομή των 

κινδύνων και των πόρων, και σε ισχυρότερες χρηματοπιστωτικές αγορές." 

• Εστιάζει στη χρήση των πόρων και όχι στην ιδιοκτησία τους. Μόλις μια 

οντότητα τιτλοποιήσει τις χρηματοοικονομικές της απαιτήσεις, παύει να είναι ο 

ιδιοκτήτης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και γίνεται απλώς ο διαχειριστής 

για τους διάφορους επενδυτές που στη συνέχεια τα αποκτούν. Παραδείγματα 

τέτοιων Τιτλοποιήσεων συναντώνται όταν αυτές δεν πραγματοποιούνται μόνο μέσω 

οικονομικών απαιτήσεων, αλλά και μέσω περαιτέρω αξιώσεων σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία. Έτσι η εκάστοτε οντότητα που χρειάζεται την αξιοποίηση των 

φυσικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί και τα αποκτά, χωρίς να αποτελεί τον 

ιδιοκτήτη του ακινήτου. Τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία καταλήγουν να 

επιμερίζονται σε ομάδες επενδυτών. Με αυτή την έννοια, η Τιτλοποίηση 

συμμερίζεται την ιδέα του Γκάντι, με την οποία το καπιταλιστικό ον αποτελεί ένα 

διαχειριστή πόρων και όχι τον ιδιοκτήτη αυτών. 

• Αμβλύνει τις επιπτώσεις της Ύφεσης. Το 1991, όταν η οικονομία των ΗΠΑ 

περνούσε μέσα από την ύφεση, η τιτλοποίηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Ένα άρθρο 

                                                 
2  Greenspan, A. (FED) President “Banking”, speech presented at Phoenix Arizona, U.S.A, October 7, 
2002. 
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το Δεκεμβρίου του 1991, Institutional Investor, υποστήριζε ότι: "Η αγορά τίτλων που 

προέρχονται από τιτλοποίηση είναι θορυβώδης μέσα από την ύφεση, με έκδοση ρεκόρ 

και αξιόπιστη απόδοση που αποδεικνύει ότι έχει έρθει η ώρα της." Κατά την περίοδο 

2001-2002, η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε  πολυσχιδή προβλήματα όπως οι 

μεγάλες πτωχεύσεις και τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά οι αγορές τιτλοποίησης 

συνέχισαν να αυξάνονται, και η ανάπτυξη υπήρξε αθρόα σε διάφορους τομείς. 

Προφανώς, άρχισαν να αυξάνονται τα έσοδα  από την τιτλοποίηση πιστωτικών 

καρτών σε σχέση με το παρελθόν, πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτικές 

δαπάνες στηρίζονταν από τις κεφαλαιαγορές. Όλο αυτό έτεινε να περιορίσει τον 

αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης.  

 

1.4  Κατηγορίες Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων 

Λόγω της ολοένα και αυξανόμενης χρήσης των Σύνθετων Χρηματοοικονομικών 

Προϊόντων στην παγκόσμια οικονομία, υπήρξε η ανάγκη να κατηγοριοποιηθούν τα 

προϊόντα αυτά ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείρισή τους. Ο διαχωρισμός αυτός σε 

κατηγορίες ήταν ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ελβετικής Ένωσης 

Σύνθετων Προϊόντων  (SSPA - Swiss Structured Products Association, 2016). Σύμφωνα 

με την Ελβετική Ένωση Σύνθετων Προϊόντων υπάρχουν τέσσερεις κατηγορίες στις 

οποίες θα μπορούσαν να επιμεριστούν τα Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, οι 

τρεις από αυτές αφορούν "αληθινά" Σύνθετα Προϊόντα και είναι τα Προϊόντα 

Εγγυημένου Κεφαλαίου (Capital Guarantee), Προϊόντα Βελτίωσης Απόδοσης (Yield 

Enhancement) και Προϊόντα Συμμετοχών (Participation Products). Η τέταρτη 

κατηγορία των προϊόντων αυτών είναι τα προϊόντα Μόχλευσης (Leverage). 

 

1.4.1  Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου (Capital Guarantee) 

Είναι προϊόντα που εγγυώνται τη ρευστοποίηση (redemption) του επενδυμένου 

κεφαλαίου κατά την ωρίμανση του και επιπλέον συμμετέχουν σε κάποιο βαθμό στην 

απόδοση των επισφαλών περιουσιακών στοιχείων που συνθέτουν το προϊόν. Στόχος 

των προϊόντων αυτών είναι να μπορούν να επενδύουν σε κατά μέσο όρο υψηλού 

κινδύνου περιουσιακά στοιχεία (πχ μετοχές, συνάλλαγμα) περιορίζοντας τον κίνδυνο 

πτώσης ή εναλλακτικά να μπορούν να δημιουργηθούν με στόχο την επίτευξη 

υψηλότερων αποδόσεων. Αυτή η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων είναι 

και το κόστος ευκαιρίας του προϊόντος (Blümke, 2009).  
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 1.4.2  Προϊόντα Βελτίωσης Απόδοσης (Yield Enhancement) 

Είναι η κατηγορία με τα περισσότερα σύνθετα προϊόντα τόσο ως προς τον αριθμό 

των προϊόντων όσο και ως προς τον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται. 

Έχουν ένα ανώτατο περιθώριο ανόδου χωρίς κεφαλαιακή εγγύηση που στοχεύει στην 

δημιουργία μια υψηλής αναμενόμενης απόδοσης αντίστοιχης με αυτής των ομολόγων. 

Ο κίνδυνος που εμπεριέχεται στα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι συγκρίσιμος με τον 

κίνδυνο που υπάρχει στα περιουσιακά στοιχεία που τα συνθέτουν όταν υπάρχουν 

δυσμενείς συνθήκες αγοράς. Αν και μοιάζουν λοιπόν με τα ομόλογα δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ως υποκατάστατα αυτών καθώς το προφίλ κινδύνου είναι δομικά 

διαφορετικό από τα κλασικά προϊόντα τακτικού εισοδήματος (fixed-income). Συνήθως 

τα προϊόντα αυτά πληρώνουν ένα σχετικά ψηλό κουπόνι, σε εκδόσεις ονομαστικής 

αξίας (100%), και διαπραγματεύονται σε ποσοστό αυτής στην δευτερογενή αγορά 

(Blümke, 2009). 

 

1.4.3  Προϊόντα Συμμετοχών (Participation Products)  

Είναι μια ομάδα προϊόντων με περιθώριο ανόδου και ανάλογα με τους όρους που 

διέπουν το προϊόν εξαρτάται αν θα παρέχεται μερική ή ακόμα και μηδενική εγγύηση 

κεφαλαίου. Είναι στενά συνδεδεμένα με την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που 

περιλαμβάνουν και μερικές φορές διαμορφώνουν μια, εξαρτώμενη από τους όρους, 

ασφάλεια στην πτώση ή μόχλευση στην άνοδο. Είναι η κατηγορία των προϊόντων με το 

μεγαλύτερο κίνδυνο καθώς δεν έχει εγγυημένο κεφάλαιο, δεν πληρώνει εγγυημένο 

κουπόνι ούτε εκδίδονται με κάποια σημαντική έκπτωση (discount), παρόλα αυτά, 

προσφέρουν πλήρη ή μερική μόχλευση στα επισφαλή περιουσιακά στοιχεία που 

περιλαμβάνουν (Blümke, 2009). 

 

1.4.4  Προϊόντα Μόχλευσης (Leverage)  

Προσφέρουν στον επενδυτή μία βραχυπρόθεσμη ευκαιρία κερδοσκοπίας ή μία 

αντιστάθμιση κινδύνου. Ακολουθούν τις διακυμάνσεις των τιμών του υποκείμενου 

τίτλου με τον οποίο συνδέονται μέσω ενός μηχανισμού μόχλευσης. Το πιο γνωστό 

προϊόν είναι τίτλοι επιλογής - τα Warrants. Από το φθινόπωρο του 2012 το εύρος της 

μόχλευσης των προϊόντων έχει επεκταθεί και συμπεριλαμβάνει νέα πιστοποιημένα 

προϊόντα Συνεχούς Μόχλευσης (Constant Leverage) δίνοντας τη δυνατότητα στον 

κάτοχο δυσανάλογα υψηλής συμμετοχής στις κινήσεις των περιουσιακών στοιχείων 

που περιλαμβάνει (SSPA, 2016). 
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Διάγραμμα 1.3  Κλασική Παρουσίαση Σύνθετων Προϊόντων 

 

 
Πηγή: Blümke, A. (2009) How to invest in Structured Products: a Guide for Investors and Investments Advisors. Chichester 

UK, John Wiley & Sons Ltd. p. 34. 

 

1.5  Συμμετέχοντες στην Αγορά των Σύνθετων Χρηματοοικονομικών 

Προϊόντων 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων και 

κατ' επέκταση και σε αυτή των παραγώγων που θα γίνει αναφορά στη συνέχεια 

μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις γενικές κατηγορίες (Anson et al., 2004): 

a. Τελικοί Αγοραστές προστασίας (End-buyers of protection), είναι οντότητες 

που επιδιώκουν την αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου που λαμβάνουν από 

τις διάφορες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Κυρίαρχη θέση κατέχουν οι 

εμπορικές Τράπεζες, 

b. Τελικοί Πωλητές προστασίας (End sellers of protection), είναι οντότητες που 

επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν σε κάποιο βαθμό το χαρτοφυλάκιο τους, 

c. Διαμεσολαβητές (Intermediaries), είναι οντότητες που έχουν ως ρόλο την 

παροχή ρευστότητας στους τελικούς χρήστες. Το όφελος τους προκύπτει από το 

φαινόμενο της εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (Arbitrage3) και άλλες επενδυτικές 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται.   

                                                 
3 Arbitrage , είναι η ταυτόχρονη αγορά και πώληση της ίδιας (ή παρόμοιας) επένδυσης σε δύο 
διαφορετικές αγορές με δύο διαφορετικές τιμές, η στρατηγική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη χωρίς 
την ανάληψη κινδύνου. Άρα ο κερδοσκόπος (arbitrageur) θα έχει πάντα δύο θέσεις αντίθετες μεταξύ τους 
όπου η μία θα καλύπτει την άλλη, (www.investopedia.com). 
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Σύμφωνα με τον Kasapis (2008), οι συμμετέχοντες στην αγορά των σύνθετων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι: 

Οι Τράπεζες, είναι κοινά αποδεκτό ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν πιστωτικά 

παράγωγα κυρίως για να περιορίσουν την έκθεση τους στον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς 

ελέγχονται για την κεφαλαιακή τους επάρκεια που εξαρτάται τόσο από την έκθεση στο 

πιστωτικό κίνδυνο όσο και από το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων. 

Επιπρόσθετα όμως οι τράπεζες (όλων των ειδών) χρησιμοποιούν τα πιστωτικά 

παράγωγα και ως χρήσιμο επενδυτικό εργαλείο. 

Οι Διαμεσολαβητές (Dealers-Market Makers), παρέχουν υπηρεσίες στους 

συμμετέχοντες στην αγορά σύνθετων προϊόντων. Οι μεγαλύτεροι διαμεσολαβητές 

παγκοσμίως είναι η J.P.Morgan και η Deutsche Bank. 

Τα Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου (Hedge Funds), είναι επενδυτικά σχήματα 

που έχουν σχεδιαστεί να παράγουν θετικά αποτελέσματα ανεξάρτητα των μεταβολών 

της αγοράς και χαρακτηρίζονται ως τυπικοί βραχυπρόθεσμοι επενδυτές (short-term 

investors). 

Οι Διαχειριστές Περιουσίας (Asset Managers), χρησιμοποιούν χρήματα από τους 

θεσμικούς επενδυτές και είναι αρκετά ενεργοί σε πιστωτικά παράγωγα και κυρίως 

εκείνων των CDOs. 

Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, η εμπλοκή τους στην αγορά παρουσιάζεται με δύο 

τρόπους. Ο πρώτος είναι με τη διατήρηση μεγάλων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, 

ισοδύναμων των υποχρεώσεων τους, τα οποία επενδύουν στην αγορά των σύνθετων 

προϊόντων και ο δεύτερος τρόπος είναι με την έκδοση ασφαλίστρων σε πιστωτικά 

παράγωγα όπως οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου (CDS). 

Τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία, στα πλαίσια της διαχείρισης των αποθεματικών τους 

χωρίς βέβαια να αγνοούν τα πλαίσια που θέτονται από την εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

Οι Μικροεπενδυτές (Retail Investors), οι οποίοι ενεργούν για ίδιο όφελος με 

ανασταλτικό παράγοντα το ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρέπει να επενδυθεί για τη 

συμμετοχή τους σε ένα προϊόν. 

Οι Επιχειρήσεις (Corporates). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

κινούνται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα συμμετοχής, αφού φαίνεται να προτιμούν τις 

αγορές συναλλάγματος και εμπορευμάτων. 

Οι Ενδιάμεσοι Διαπραγματευτές (Interdealer Brokers), είναι λίγες στον αριθμό 

εταιρείες που μεσολαβούν στις συναλλαγές που γίνονται μεταξύ των κυρίως 

Διαπραγματευτών της αγοράς σύνθετων προϊόντων. 
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Διάγραμμα 1.4  Συμμετέχοντες στην Αγορά των Σύνθετων Χρηματοοικονομικών 

Προϊόντων 

 

 

Επιπλέον σύμφωνα με τον Blümke (2009), στους συμμετέχοντες στην αγορά 

εντάσσονται και τα Αμοιβαία Κεφάλαια, οι Κρατικές Οντότητες (πχ Δήμοι), τα Μη 

κερδοσκοπικά Ιδρύματα, ως θεσμικοί αγοραστές. 

 

1.6  Ο Προσδιορισμός της Έννοιας των Πιστωτικών Παραγώγων (Credit 

Derivatives) και ο Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk) 

Η δημιουργία των πιστωτικών παραγώγων εντοπίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 

1980. Από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας και σταδιακά κατά τη διάρκειά της άρχισε 

η αύξηση της εμπορευσιμότητάς τους, φτάνοντας στα μέσα της δεκαετίας του 2000 στο 

αποκορύφωμα της διαπραγμάτευσης τους στις χρηματιστηριακές αγορές. Ο ρόλος ενός 

πιστωτικού παραγώγου δεν είναι η μεταφορά του κινδύνου επιτοκίου (interest rate risk) 

αλλά η μεταφορά μόνο του πιστωτικού κίνδυνου (Credit Risk) από τον δανειζόμενο. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεμονωμένης συναλλαγής καθιστά τα 

πιστωτικά παράγωγα ισχυρά χρηματοοικονομικά εργαλεία (Kasapis, 2008).  

Σύμφωνα με τον Αγγελόπουλο (2011) τα πιστωτικά παράγωγα είναι 

χρηματοοικονομικά προϊόντα με τα οποία επιτυγχάνεται η διαχείριση, η μείωση ή και η 

συνολική εξασφάλιση και η αντιστάθμιση πιθανής ζημιάς οφειλόμενης στον πιστωτικό 

κίνδυνο. Τυπικά αποτελούν συμβόλαια ανάμεσα σε δύο μέρη, βάσει των οποίων 

μεταβιβάζεται ο πιστωτικός κίνδυνος από το ένα στο άλλο έναντι κάποιας αμοιβής. 

Επιπλέον όμως τα πιστωτικά παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από 

επενδυτές ως εργαλεία υψηλής απόδοσης.  

Οι Crouhy et al., (2001), ορίζουν τα πιστωτικά παράγωγα ως μία 

εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (over-the-counter - OTC) που οι εξοφλήσεις των 

χρηματοοικονομικών συμβάσεων εξαρτώνται από αλλαγές στην πιστοληπτική ποιότητα 

Τράπεζες

Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαχειριστές Περιουσίας

Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου

Διαμεσολαβητές

Ενδιάμεσοι Διαμεσολαβητές

Κρατικές Οντότητες

Συνταξιοδοτικά Ταμεία

Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα

Ασφαλιστικές Εταιρείες

Επιχειρήσεις

Μικροεπενδυτές

Αγορά

Σύνθετων Προϊόντων
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του κάθε εκδότη. Ο εκδότης αυτός συνήθως δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στις 

συμβάσεις των πιστωτικών παραγώγων.  

Όπως γίνεται αντιληπτό η έννοια του κινδύνου είναι πρωταρχικής σημασίας για την 

κατανόηση τόσο της ύπαρξης όσο και της λειτουργίας και εφαρμογής που έχουν τα 

πιστωτικά παράγωγα. Πριν όμως γίνει αναφορά στην έννοια του κινδύνου θα πρέπει να 

θυμόμαστε ότι γενικά ένα παράγωγο προϊόν είναι απλά ένα χρηματοοικονομικό προϊόν 

(ή αλλιώς μια συμφωνία μεταξύ ατόμων - φορέων) του οποίου η αξία παράγεται από 

την τιμή κάποιου άλλου περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, μία καθορισμένη 

ποσότητα ενός αγαθού (πχ. καλαμπόκι) μπορεί να είναι ένα βασικό στοιχείο στο οποίο 

θα στηριχθεί ένα παράγωγο προϊόν, αφού ναι μεν η ζήτηση μπορεί να είναι δεδομένη η 

προσφερόμενη ποσότητα όμως, μπορεί να είναι αβέβαιη αφού εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες και αυτό έχεις ως αποτέλεσμα η τιμή του στο μέλλον να είναι αβέβαιη. Την 

αβεβαιότητα αυτή, εν μέρει, καλύπτουν τα παράγωγα προϊόντα αφού μπορούν να 

προκαθορίσουν από τώρα την τιμή αγοράς και πώλησης για το μέλλον. Θα μπορούσε 

όμως κανείς να πει ότι η επιτυχία ή μη, στην τιμή του αγαθού (και κατ' επέκταση για 

οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που συνδέεται με παράγωγο) είναι απλά ένα 

στοίχημα, χωρίς να είναι ο όρος αυτός υποτιμητικός (Βασιλείου και Ηρειώτης, 2009).  

Η έννοια λοιπόν του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk) απορρέει από την 

αδυναμία των αντισυμβαλλομένων - δανειστών να αποπληρώσουν δάνεια και άλλες 

χορηγήσεις και να τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Δημιουργείται όταν η 

πιστοληπτική ικανότητα της χρηματοδοτούμενης οντότητας είναι χαμηλή και άρα 

ευαίσθητη ακόμα και στις πιο ασήμαντες μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος. 

Αυτές οι αλλαγές, ακόμα και μικρές, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν τις οντότητες 

αυτές σε αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων τους (Θωμαδάκης και Ξανθάκης 

2006). 

Σύμφωνα με τους Σπαρτιώτη και Στουρνάρα (2010), ο πιστωτικός κίνδυνος που 

αναφέρεται στην αδυναμία του δανειζόμενου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από μία συναλλαγή είναι συνισταμένη τριών παραμέτρων: 

a. Τις πιθανότητες πτώχευσης ή αθέτησης υποχρεώσεων (Default probability - 

Default risk) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο 

ότι αλλιώς ορίζεται η πτώχευση για τα φυσικά πρόσωπα και αλλιώς για τα 

νομικά. 

b. Του ποσού της συνολικής έκθεσης σε κάποιον δανειζόμενο (Exposure risk). 

c. Του ποσού ανάκτησης σε περίπτωση αθέτησης (Recovery risk). Δηλαδή το 

ποσοστό του αρχικού δανείου που θα μπορέσει να ανακτήσει ο εκδότης από τον 
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δανειζόμενο. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται τόσο από τις απαιτήσεις και εγγυήσεις 

που έχουν οριστεί από πριν, όσο και από το νομικό πλαίσιο που επικρατεί. 

Επιπλέον ο Schönbucher (2003), συμπληρώνει ως συστατικό του πιστωτικού ρίσκου, 

μαζί με το κίνδυνο πτώχευσης ή αθέτησης υποχρεώσεων και τον κίνδυνο ανάκτησης 

που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, και αυτόν του κινδύνου της αγοράς (market risk). 

Ο κίνδυνος της αγοράς περιγράφει τον κίνδυνο της μεταβολής στην τιμή αγοράς ενός 

περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να χρεοκοπήσει, ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί. 

Μάλιστα τα μοντέλα για τον κίνδυνο αγοράς είναι τόσο δυναμικά που προσθέτουν 

επιπλέον πολυπλοκότητα στην ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου. Τέλος, ο κίνδυνος 

της αγοράς είναι σε άμεση αλληλεπίδραση τόσο με τον κίνδυνο ανάκτησης όσο και με 

τον κίνδυνο στιγμής (Timing Risk)4. 

Μετά την παρουσίαση διάφορων ορισμών που προσπαθούν να αποσαφηνίσουν την 

έννοια του πιστωτικού παραγώγου και του πιστωτικού κινδύνου είναι χρήσιμο να 

αναφερθούμε σύντομα και στο ρόλο τους στις σύγχρονες οικονομίες μέσα από τα λόγια 

του Alan Greenspan, Πρόεδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής (President of the Federal Reserve) ο οποίος σε ομιλία του το 

Σεπτέμβριο του 2002 αναφέρει5, 

 "Γενικότερα τα εν λόγω μέσα (πιστωτικά παράγωγα) φαίνεται να έχουν διαχειριστεί 

αποτελεσματικά τις ζημιές από τις χρεοκοπίες της Enron, της Global Crossing, της 

Railtrack, του Worldcom και της Swissair τους τελευταίους μήνες για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και 

άλλους φορείς, με διάχυτες μακροπρόθεσμες ή μη υποχρεώσεις σε μεγάλο βαθμό λόγω 

της βραχυπρόθεσμης μόχλευσης. Ειδικότερα η αγορά παραγώγων εξακολουθεί να είναι 

σχετικά μικρή αλλά ραγδαία αναπτυσσόμενη και έχει λειτουργήσει καλά μέχρι σήμερα, με 

τις διαδικασίες πληρωμών να κυλούν ομαλά στο μεγαλύτερο μέρος. Προφανώς η αγορά 

αυτή είναι ακόμα πολύ νέα για να έχει δοκιμαστεί σε έναν ευρύ πτωτικό πιστωτικό κύκλο. 

Αλλά μέχρι στιγμής όλα καλά"... 

..."Η αναπτυσσόμενη προβολή της αγοράς των πιστωτικών παραγώγων, οφείλεται όχι 

μόνο στην ικανότητά τους να επιμερίζουν - διασκορπίζουν τον κίνδυνο αλλά και στις 

πληροφορίες που συνεισφέρουν στη βελτίωση του κινδύνου διαχείρισης από τις τράπεζες 

ή άλλους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές".  

                                                 
4  Timing Risk, είναι ο κίνδυνος του επενδυτή όταν προσπαθεί να αγοράσει ή να πουλήσει κάτι με βάση 
τις μελλοντικές προβλέψεις των τιμών. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο χαρτοφυλάκιο του 
επενδυτή από μια υψηλή τιμή αγοράς ή μια χαμηλή τιμή πώλησης (www.investopedia.com). 
5  Greenspan, A. (FED) President (2002) “World Finance and Risk Management,” speech presented at 
Lancaster House, London, U.K., September 25, 2002. 
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Κλείνοντας την ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις διαβαθμίσεις στη 

βαθμολογία των τριών μεγαλυτέρων Οίκων Αξιολόγησης Standard & Poor's, Moody's 

και Fitch σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που διέπουν διαφορετικές οντότητες. Η 

σημασία τους στη διαμόρφωση των τιμών των σύνθετων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και όχι μόνο, είναι τόσο σημαντική όσο και πολύπλοκη, παρόλα αυτά η 

περαιτέρω ανάλυση της επίδρασης που έχει η βαθμολόγηση των οίκων αξιολόγησης 

ξεπερνάει το αντικείμενο της παρούσας. 

 

Πίνακας 1.1  Βαθμολογική Κλίμακα και Μετασχηματισμός των Οίκων Αξιολόγησης 

Standard & Poor's, Moody's και Fitch 

 

 
Πηγή: European Central Bank, (2015) Credit Ratings and cross-border bond market spillovers. Working Paper No 1831 / July 
2015, Frankfurt, Germany. p. 36. 
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1.7  Είδη Πιστωτικών Παραγώγων 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες μέθοδοι κατηγοριοποίησης των πιστωτικών 

παραγώγων ανάλογα με το είδος του κινδύνου που μεταφέρεται με το κάθε παράγωγο 

(Αγγελόπουλος, 2011), ανάλογα με το αν προορίζονται για Ασφάλεια, για Τιτλοποίηση 

ή ως Τραπεζικά εργαλεία (Goodman, 2004), και ανάλογα με το αν το πιστωτικό 

παράγωγο είναι χρηματοδοτούμενο ή μη (funded or unfunded6). Μπορούν ακόμα να 

κατηγοριοποιηθούν με βάση τον αριθμό των οντοτήτων αναφοράς (Reference Entity) 

που εξασφαλίζει κάποιος. Έτσι υπάρχουν τα Single-Name Notes που εξασφαλίζουν τον 

κίνδυνο από μία οντότητα, τα Multi-Name Instruments που εξασφαλίζουν τον κίνδυνο 

από ένα σύνολο φορέων αναφοράς, τα Credit-Linked Notes που είναι συνδυασμός των 

δύο προηγούμενων κατηγοριών και τέλος τα Sovereign που έχουν να κάνουν με τα 

κράτη (Bomfim, 2005). Στη συνέχεια ακολουθεί ένα διάγραμμα (1.5) το οποίο 

παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση των εξωχρηματιστηριακών εργαλείων και τη θέση 

των πιστωτικών παραγώγων και τα είδη/προϊόντα αυτών (κίτρινο χρώμα) σύμφωνα με 

την αναφορά του London Market Systems Ltd. 

 

Διάγραμμα 1.5  Ιεραρχική Ταξινόμηση των Εξωχρηματιστηριακών Παραγώγων 

(Βασισμένο σε εκδόσεις των BIS και ISDA) 

 
Πηγή: London Market Systems Ltd (2009), Ref:OTCD001-001 

                                                 
6  Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_derivative [Accessed 17/12/2016] 
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Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη ανάλυση για κάποια από τα βασικά πιστωτικά 

προϊόντα παραγώγων τα οποία θα διαχωριστούν με βάση τα κριτήρια που έχει προτείνει 

η Βρετανική Ένωση Τραπεζών (British Bankers Association) με σχετική αναφορά της 

το 2004 που διαχωρίζει τα προϊόντα ανάλογα με το αν έχουν δημιουργηθεί από ένα 

περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα αυτών. Σύμφωνα λοιπόν με την αναφορά αυτή 

υπάρχουν εφτά κατηγορίες που είναι (Fabozzi et al., 2006): 

a. Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης (Credit Default Swaps),  

b. Ανταλλαγή Δεικτών όπως οι Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης επί των 

δεικτών (Index Swaps - Credit Default Index Swaps),  

c. Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου σε μια ομάδα χαρτοφυλακίων (Basket Default 

Swaps),  

d. Ανταλλαγές Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Swaps),  

e. Ανταλλαγές Συνολικής Απόδοσης (Total Return Swaps),  

f. Εγγυημένες Δανειακές Υποχρεώσεις (Collateral Dept Obligations) και  

g. Χρεόγραφα συνδεδεμένα με Πιστωτικό Κίνδυνο (Credit-Linked notes).  

Στη συνέχεια παραθέτονται ορισμοί και σύντομα χαρακτηριστικά για κάθε μια από 

τις κατηγορίες προϊόντων που παρουσιαστήκαν παραπάνω.  

 

1.7.1  Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης (Credit Default Swaps - CDS) 

Οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ή αλλιώς Ασφάλιστρα Πιστωτικού 

Κινδύνου θα αναλυθούν διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας. Συνοπτικά, 

είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων το οποίο παρέχει εξασφάλιση ή 

προστασία έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας ενός οφειλέτη, επιχείρησης, πιστωτικού 

ιδρύματος ή κράτους. Ο οφειλέτης του χρέους στην αγορά πιστωτικών παραγώγων 

είναι γνωστός και ως φορέας αναφοράς (Reference Entity) και δεν είναι 

αντισυμβαλλόμενος στο σχετικό συμβόλαιο. Αντισυμβαλλόμενοι είναι ο πωλητής του 

συμβολαίου ή ο πωλητής της προστασίας (Protection Seller) και ο αγοραστής του 

συμβολαίου ή ο αγοραστής της προστασίας (Protection Buyer). Ο πωλητής, βάσει των 

όρων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον αγοραστή σε περίπτωση 

χρεοκοπίας του φορέα αναφοράς, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος από την 

στιγμή που θα εμφανιστεί το πιστωτικό γεγονός (Credit Event). Ο αγοραστής για το 

ίδιο χρονικό διάστημα καταβάλλει στον πωλητή το ασφάλιστρο για τον πιστωτικό 

κίνδυνο που διασφαλίζεται (Αγγελόπουλος, 2011). 
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1.7.2  Ανταλλαγή Δεικτών όπως οι Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης επί 

των δεικτών (Index Swaps - Credit Default Index Swaps - CDX) 

Οι Συμβάσεις ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης επί των δεικτών (CDX) εμπεριέχουν 

την εξασφάλιση από τον κίνδυνο που περιέχει ένα ομοιόμορφο καλάθι διάφορων 

παρεμφερών οντοτήτων αναφοράς όπως παραδείγματος χάρη ο χρηματιστηριακός 

δείκτης Dow Jones. Κάθε οντότητα του συνόλου έχει το ίδιο ποσοστό της ονομαστικής 

αξίας. Ο μηχανισμός λειτουργίας είναι ελαφρώς διαφορετικός από ότι στα CDS που 

αναφέρεται σε μεμονωμένη οντότητα, καθώς ενώ το ασφάλιστρο πληρώνεται κανονικά 

όταν επέλθει το πιστωτικό γεγονός, ο αγοραστής εξακολουθεί να πληρώνει το 

ασφάλιστρο (μειωμένο σε τέτοιο ποσό όσο το ποσό που πλήρωνε για τη συγκεκριμένη 

οντότητα για την οποία επήλθε το πιστωτικό γεγονός), σε αντίθεση με το CDS 

μεμονωμένης οντότητας που σταματάει να πληρώνεται. 

Ένα παράδειγμα θα κάνει πιο σαφή τη λειτουργία του συγκεκριμένου προϊόντος. Ας 

υποθέσουμε ότι ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου είναι αγοραστής μιας προστασίας για 

το DJ.CDX.NA.IG που περιλαμβάνει 125 εταιρίες στη Βόρεια Αμερική ονομαστικής 

αξίας $100εκ. Για το ποσό αυτό καταβάλει τριμηνιαία ασφάλιστρα. Έστω ότι συμβαίνει 

ένα πιστωτικό γεγονός σε μία από τις 125 εταιρείες τότε το συνολικό ποσό θα μειωθεί 

κατά το 0,8% δηλαδή στα $99,2εκ. (αφού η κάθε μία εταιρεία συμμετέχει ισόποσα 

125*0,8%=100%) και επομένως θα πληρώνει πλέον τριμηνιαία ασφάλιστρα για το 

εναπομείναν ποσό που θα είναι μικρότερο. Ως κέρδος για την ασφάλεια αυτή ο 

διαχειριστής θα λάβει ομόλογα ονομαστικής αξίας $80.000 (Fabozzi, 2006). 

 

1.7.3  Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου σε μια ομάδα χαρτοφυλακίων (Basket 

Default Swaps) 

Στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας θα αναλυθούν διεξοδικά τα Credit Basket 

Default Swaps και δεδομένου αυτού θα ήταν χρήσιμο να γίνει, στο σημείο αυτό, 

αναφορά στα Multi Name Instruments, των οποίων χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

τα Basket CDS.  

Τα Multi Name Instruments είναι συμβόλαια τα οποία εξαρτώνται από τα πιστωτικά 

γεγονότα τα οποία θα συμβούν στις οντότητες αναφοράς που εμπεριέχονται στο 

συμβόλαιο CDS, για παράδειγμα τα εκπροσωπούμενα δάνεια σε ένα χαρτοφυλάκιο από 

τέτοια που έχει δημιουργήσει μία τράπεζα. Έτσι τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας 

επιτρέπουν στους επενδυτές και τους εκδότες να μεταφέρουν τους κινδύνους αθέτησης 

σε ένα χαρτοφυλάκιο πολλαπλών τίτλων και όχι σε κάθε ένα χωριστά. Επιπλέον 

μπορούν να προσδιορίζουν στο συμβόλαιο που θα δημιουργηθεί τους όρους με τους 
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οποίους θα υποχρεωθεί ο πωλητής της προστασίας να αποζημιώσει τον αγοραστή. Έτσι 

υπάρχουν διάφορες υποκατηγορίες όπως αυτή της First to Default Basket Swaps, που 

περιορίζει την υποχρέωση αποζημίωσης στο πρώτο υποκείμενο αναφοράς από όσα 

περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο που εξασφαλίζει και απαλλάσσει τον πωλητή από όλα 

τα επόμενα πιστωτικά γεγονότα που μπορούν να υποστούν οι υπόλοιπες οντότητες. 

Παρομοίως μπορούν να υπάρξουν και εργαλεία με ποσοστό από τα υποκείμενα του 

χαρτοφυλακίου και πολλές άλλες εξατομικευμένες επιλογές που καθορίζονται μεταξύ 

πωλητή και αγοραστή του προϊόντος (Bomfim, 2005). 

 

1.7.4  Ανταλλαγές Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Swaps) 

Είναι μία ανταλλαγή που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από ένα ομόλογο (αυτό είναι 

το Asset) στο οποίο μπορεί να υπάρξει αθέτηση από την πλευρά του εκδότη με μία 

σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων. Ανταλλάσσεται το κουπόνι του ομολόγου με μία 

πληρωμή Libor πλέον περιθωρίου για το επιτόκιο. Το περιθώριο αυτό επιλέγεται έτσι 

ώστε η αξία του συνολικού πακέτου να είναι στην ονομαστική αξία του ομολόγου. 

Συνήθως το ομόλογο είναι ένα καθορισμένο κουπόνι και η ανταλλαγή επιτοκίου μια 

ανταλλαγή επιτοκίου σταθερού προς κυμαινόμενου. Το Asset Swap δεν είναι πιστωτικό 

παράγωγο με τη στενή έννοια του όρου, γιατί η ανταλλαγή δεν επηρεάζεται από κανένα 

πιστωτικό γεγονός. Ο λόγος που είναι συνδεδεμένη με την αγορά πιστωτικών 

παραγώγων είναι ότι θέτει ξεκάθαρα την τιμή της πίστωσης ως περιθώριο (Spread) 

πάνω στο κόστος χρηματοδότησης του επενδυτή (Schönbucher, 2003). 

 

1.7.5  Ανταλλαγές Συνολικής Απόδοσης (Total Return Swaps - TRS) 

Είναι μια συμφωνία βάσει της οποίας ανταλλάσσεται η συνολική απόδοση (Total 

Return) ενός τίτλου ή ενός χαρτοφυλακίου όπως αυτή διαμορφώνεται και με τη 

συμμετοχή του πιστωτικού κινδύνου, με την απόδοση ενός επιτοκίου (συνήθως Libor ή 

Euribor) πλέον ενός περιθωρίου (Spread) υπολογιζόμενης επί ενός θεωρητικού ποσού 

(notional amount) ίδιου ύψους με την ονομαστική αξία του τίτλου.  

Η συνολική απόδοση διαμορφώνεται τόσο από το κουπόνι όσο και από το κέρδος ή 

τη ζημιά που οφείλεται στις μεταβολές της ονομαστικής αξίας του τίτλου. Η μεταβολή 

της αξίας του τίτλου μπορεί να προέρχεται από τη διαπραγμάτευση στη δευτερογενή 

αγορά, τη μεταβολή στην κατάταξη του πιστωτικού κινδύνου (όπως τη δημοσιεύουν οι 

οίκοι αξιολόγησης) ή ακόμα και από την αδυναμία αποπληρωμής του εκδότη. Ως 

απόδοση λογίζονται οι εισροές που μπορεί να προέρχονται από τοποθετήσεις σε 

στοιχεία ενεργητικού, από δάνεια, ομόλογα κτλ. 
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Στη σύμβαση της ανταλλαγής εμπλέκονται δύο μέρη, ο λήπτης (receiver) και ο 

πληρωτής (payer). Στην περίπτωση αυτή ο πληρωτής ταυτίζεται με τον αγοραστή της 

προστασίας από τον πιστωτικό κίνδυνο. Έτσι υπάρχει το εξής "παράδοξο" ο πληρωτής 

να έχει στην κατοχή του το στοιχείο του ενεργητικού, το οποίο όμως σύμφωνα με την 

σύμβαση κατέχει ο λήπτης. Αν η απόδοση είναι θετική τότε ο πληρωτής καταβάλει τη 

συνολική απόδοση στον λήπτη ενώ αν είναι αρνητική τότε καταβάλει τη διαφορά ο 

λήπτης στον πληρωτή. Η συνολική απόδοση υπολογίζεται από τους τόκους πλέον της 

τελικής αξίας του τίτλου μείον της ονομαστικής του αξίας. Στο επόμενο διάγραμμα 

(1.6) εμφανίζεται η λειτουργία και οι πληρωμές που γίνονται κατά τη διάρκεια των 

ανταλλαγών συνολικής απόδοσής (Αγγελόπουλος, 2011). 

 

Διάγραμμα 1.6  Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (TRS) 

 

 
Πηγή: Αγγελόπουλος, Π. (2011) Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα. Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλη. σελ. 

409. 

 

1.7.6  Εγγυημένες Δανειακές Υποχρεώσεις (Collateral Dept Obligations - CDO) 

Οι Εγγυημένες Δανειακές Υποχρεώσεις θα αναλυθούν διεξοδικά σε επόμενο 

κεφάλαιο της παρούσας. Συνοπτικά, είναι ένας γενικός όρος για να περιγράψει ένα 

υποσύνολο τιτλοποίησης. Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου 

προϊόντων χρέους τα οποία κατατάσσονται σε διακριτά τμήματα (CDO tranchers), με 

κριτήριο τα διαφορετικά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που ενσωματώνουν και 

κυρίως αυτόν της πιθανότητας αθέτησης (default). Τα τμήματα αυτά είναι συνήθως 

ανάμεσα στα τρία με δέκα και αποτελούν το CDO. Τα χρεόγραφα των τμημάτων του 

CDO πωλούνται σε επενδυτές με διαφορετικό επιτόκιο ανάλογα με το τμήμα. Βασικό 

χαρακτηριστικό είναι ο καθορισμός, με σύμβαση, της σειράς που θα συμμετέχουν τα 

τμήματα στο χαρτοφυλάκιο που θα δημιουργηθεί καθώς από αυτό θα εξαρτηθεί και ο 

Πληρωμή = Ονομαστική Αξία - Αξία Τίτλου στην Αγορά

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

(πχ.Ομόλογο-
Δάνειο)

ΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΛΗΠΤΗΣ 

(Επενδυτής)

Τόκους (Κουπόνι) + Αύξηση Αξίας Υποκείμενου Τίτλου

Euribor + Spread + Μείωση Αξίας Υποκείμενου Τίτλου

Σε Αδυναμία Αποπληρωμής του Υποκείμενου Τίτλου 



- 25 - 
 

τρόπος και το ύψος με τα οποία θα αποζημιώσουν σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής 

από τη μεριά των οντοτήτων του χαρτοφυλακίου (Αγγελόπουλος, 2011).   

 

1.7.7  Χρεόγραφα συνδεδεμένα με Πιστωτικό Κίνδυνο (Credit-Linked notes - 

CLN) 

Είναι χρεόγραφα τα οποία συνδέουν μία ανταλλαγή αθέτησης και έναν τίτλο της 

κεφαλαιαγοράς. Με τον συνδυασμό αυτό επιτυγχάνεται η μεταφορά πιστωτικού 

κινδύνου που φέρουν τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού χωρίς να 

επηρεάζεται η νομική τους κατοχή (Αγγελόπουλος, 2011). Τα CLN έχουν μία διπλή 

φύση, από τη μία είναι ανάλογα με τα παραδοσιακά προϊόντα πληρωμής τόκου 

δεδομένου ότι είναι κινητές αξίες που μπορούν να αγοράζονται και να πωλούνται στην 

ελεύθερη αγορά και υπόσχονται επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, και από 

την άλλη μπορούν να θεωρηθούν ως παράγωγο των παραγώγων, όπως η σύνδεση των 

ταμειακών ροών ενός CLN με το βασικό παράγωγο. Συχνά η χρήση των 

συγκεκριμένων προϊόντων γίνεται από επενδυτές που εμποδίζονται να συνάψουν 

συμβάσεις παραγώγων είτε λόγω κανονιστικών περιορισμών είτε λόγω της επενδυτικής 

πολιτικής που έχουν. Τα CLN μπορούν να επιτρέψουν σε αυτού του είδους τους 

επενδυτές να αποκομίσουν οφέλη από την αγορά των πιστωτικών παραγώγων και κατ' 

επέκταση να διευρύνουν τους συμμετέχοντες στην αγορά αυτή. Μπορούν να 

θεωρηθούν ως κανονικές δανειακές υποχρεώσεις με ενσωματωμένο πιστωτικό 

παράγωγο. Εκδίδονται συνήθως από υψηλής αξιολόγησης φορείς αλλά συχνά και από 

διαπραγματευτές (Dealers). Τέλος θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ένα CLN είναι ένας 

απλός τρόπος χρηματοδότησης για τη σύναψη σύμβασης πιστωτικών παραγώγων αφού 

πράγματι τα CLN μπορούν να υπάρξουν βασιζόμενα πάνω σε πιο πολύπλοκα πιστωτικά 

παράγωγα (Bomfim, 2005). 

 

1.8  Το μέγεθος της Αγοράς των πιστωτικών παραγώγων 

Η αγορά των πιστωτικών παραγώγων είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία του 

σύγχρονου χρηματοοικονομικού συστήματος. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν μερικά 

διαχρονικά στατιστικά στοιχεία που μας δείχνουν το μέγεθος της αγοράς αυτής. Τα 

δεδομένα που παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες προέρχονται αποκλειστικά από 

την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements - BIS)7. 

Αρχικά υπάρχει μια συγκεντρωτική κατάσταση που παρουσιάζει τις διακυμάνσεις για 

                                                 
7  http://www.bis.org/statistics/derstats.htm?m=6%7C32%7C71 
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το Θεωρητικό ποσό (Notional principal) των πιστωτικών παραγώγων, την Ακαθάριστη 

αξία της αγοράς (Gross market Value) και την Ακαθάριστη πιστωτική έκθεση (Gross 

credit exposure) ανά εξάμηνο από το 2008 μέχρι και το 2015. Στα ίδια γραφήματα 

υπάρχουν και οι επιμέρους συμμετοχές από τα προϊόντα επιτοκίου (Interest rate), 

συναλλάγματος (FX), μετοχών (Equity), εμπορευμάτων (commodities), τις Συμβάσεις 

Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης (CDS), και άλλων μη κατηγοριοποιημένων 

(Unallocated). 

 

Διάγραμμα 1.7  Παγκόσμια Εξωχρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων 

 

 
Πηγή: BIS, (2016) Statistical release OTC derivatives statistics at the end-December 2015. May 2016. p. 7. 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει το 

Διάγραμμα 1.7 που μόλις παρουσιάστηκε. Τα ποσά να είναι εκφρασμένα σε 

τρισεκατομύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. 
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Πίνακας 1.2  Θεωρητικό Ποσό Συναλλαγών σε Πιστωτικά Παράγωγα 

(Notional Principal)  

 

Year 
Interest 

rate FX Equity Commodities CDS Unallocated Total 

06-2008 458,3 63,0 10,2 13,2 57,4 70,5 672,6 
12-2008 432,7 50,0 6,5 4,4 41,9 62,7 598,1 
06-2009 437,2 48,7 6,6 3,6 36,1 62,3 594,6 
12-2009 449,9 49,2 5,9 2,9 32,7 63,3 603,9 
06-2010 451,8 53,2 6,3 2,9 30,3 38,3 582,7 
12-2010 465,3 57,8 5,6 2,9 29,9 39,5 601,0 
06-2011 553,2 64,7 6,8 3,2 32,4 46,5 706,9 
12-2011 504,1 63,4 6,0 3,1 28,6 42,6 647,8 
06-2012 496,2 66,7 6,3 3,0 26,9 42,2 641,3 
12-2012 492,6 67,4 6,3 2,6 25,1 41,8 635,7 
06-2013 564,7 73,1 6,8 2,5 24,3 25,0 696,4 
12-2013 584,8 70,6 6,6 2,2 21,0 25,5 710,6 
06-2014 563,3 74,8 7,1 2,2 19,5 24,8 691,6 
12-2014 505,4 75,0 7,0 1,9 16,4 22,5 628,3 
06-2015 434,5 73,6 7,5 1,7 14,6 19,8 551,7 
12-2015 384,0 70,4 7,1 1,3 12,3 17,7 492,9 
 

Πηγή: www.bis.org/statistics/derstats.htm. 

 

Πίνακας 1.3  Ακαθάριστη Αξία Αγοράς Πιστωτικών Παραγώγων 

(Gross Market Value) 

 

Year 
Interest 

rate FX Equity Commodities CDS Unallocated Total 

06-2008 9,3 2,3 1,1 2,2 3,2 2,3 20,3 
12-2008 20,1 4,1 1,1 1,0 5,1 3,9 35,3 
06-2009 15,5 2,5 0,9 0,7 3,0 2,8 25,3 
12-2009 14,0 2,1 0,7 0,5 1,8 2,4 21,5 
06-2010 17,5 2,5 0,7 0,5 1,7 1,8 24,7 
12-2010 14,7 2,5 0,6 0,5 1,4 1,5 21,3 
06-2011 13,2 2,3 0,7 0,5 1,3 1,4 19,5 
12-2011 20,0 2,6 0,7 0,5 1,6 2,0 27,3 
06-2012 19,2 2,2 0,6 0,4 1,2 1,8 25,5 
12-2012 19,0 2,3 0,6 0,3 0,8 1,8 25,0 
06-2013 15,2 2,4 0,7 0,4 0,7 0,8 20,2 
12-2013 14,2 2,3 0,7 0,3 0,7 0,7 18,8 
06-2014 13,5 1,7 0,7 0,3 0,6 0,7 17,4 
12-2014 15,6 2,9 0,6 0,3 0,6 0,8 20,8 
06-2015 11,1 2,5 0,6 0,2 0,5 0,6 15,5 
12-2015 10,1 2,6 0,5 0,3 0,4 0,6 14,5 

 

Πηγή: www.bis.org/statistics/derstats.htm. 
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Πίνακας 1.4  Ακαθάριστη Πιστωτική Έκθεση των Πιστωτικών Παραγώγων 

(Gross Credit Exposure) 

 

Year 
Share of gross 

market value (lhs) Amounts (rhs) Total 

06-2008 19,0 3,9 22,8 
12-2008 14,2 5,0 19,2 
06-2009 14,8 3,7 18,5 
12-2009 16,3 3,5 19,9 
06-2010 14,5 3,6 18,1 
12-2010 16,3 3,5 19,8 
06-2011 15,2 3,0 18,2 
12-2011 14,4 3,9 18,4 
06-2012 14,5 3,7 18,2 
12-2012 14,5 3,6 18,1 
06-2013 18,7 3,8 22,5 
12-2013 16,1 3,0 19,1 
06-2014 16,2 2,8 19,0 
12-2014 16,1 3,4 19,4 
06-2015 18,5 2,9 21,4 
12-2015 19,7 2,9 22,5 

* Lhp: in trillions of USD ** Rhp: in per cent (lhs ) and in trillions of USD (rhs) 

Πηγή: www.bis.org/statistics/derstats.htm. 

 

 

1.9  Ανακεφαλαίωση / Συμπεράσματα 

Όσο αναπτύσσεται η σύγχρονη οικονομία σε ένα χρηματοοικονομικό περιβάλλον 

που διαρκώς μεταλλάσσεται και εφευρίσκει νέους τρόπους και μεθόδους προκειμένου 

να ικανοποιεί τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί, 

τα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν σημαίνοντα ρόλο και θέση σε αυτή. Η 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και η ανάγκη για τη μεταφορά του κινδύνου σε 

αντάλλαγμα την απόδοση που προσδοκούν οι επενδυτές - χρηματοδότες, λειτούργησαν 

ως θεμέλιος λίθος της σύνθετης χρηματοδότησης. Βασική αρχή των σύνθετων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι η συγκέντρωση των στοιχείων του ενεργητικού 

και ακολούθως η έκδοση προνομιούχων σύνθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι 

εγγυήσεων για τα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαμβάνει η έκδοση. Ατμομηχανή 

για την αγορά αυτή αποδείχθηκε η διαδικασία της Τιτλοποίησης που 

πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του '70. Οι λόγοι και τα οφέλη από την τιτλοποίηση 

αναφέρονται συνοπτικά στις προηγούμενες παραγράφους ενώ σημαντική είναι και η 

δυναμική που δημιούργησε για νέα προϊόντα ακόμα πιο σύνθετα και με περισσότερο 

πολύπλοκους μηχανισμούς από ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχαν. Οι συμμετέχοντες 

στην αγορά αυτή μπορεί να είναι σχεδόν όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στην οικονομία 
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και περιλαμβάνει επιχειρήσεις, τράπεζες, φορείς μέχρι και ατομικούς επενδυτές που 

έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν προϊόντα από τέσσερεις μεγάλες κατηγορίες που 

έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με την απόδοση και τον κίνδυνο που αυτά περιλαμβάνουν 

και είναι τα προϊόντα Εγγυημένου κεφαλαίου, τα προϊόντα Βελτιωμένης απόδοσης, τα 

προϊόντα Συμμετοχών και τα προϊόντα Μόχλευσης. Στην εξέλιξη του χρόνου και προς 

τα τέλη της δεκαετίας του '80 παρουσιάστηκε η ανάγκη να διαχειριστεί ο ολοένα και 

αυξανόμενος κίνδυνος που εμφάνιζαν τα σύνθετα και όχι μόνο προϊόντα για τους 

εμπλεκόμενους στην αγορά. Η ανάγκη αυτή δημιούργησε τα Πιστωτικά Παράγωγα που 

είχαν ως ρόλο τη μεταφορά μόνο του πιστωτικού κίνδυνου (Credit Risk). Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να γίνεται η κάθε συναλλαγή μεμονωμένη 

καθιστά τα πιστωτικά παράγωγα ισχυρά χρηματοοικονομικά εργαλεία. Από τις εφτά 

κατηγορίες που παρουσιάστηκαν προηγουμένως ξεχωρίζουμε για τη σημασία τους στο 

σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον τις Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου 

Αθέτησης. Αν και τα Πιστωτικά Παράγωγα θεωρήθηκαν από πολλούς καταλύτες της 

οικονομικής κρίσης που συντελέσθηκε την προηγούμενη δεκαετία και επιπτώσεις της 

οποίας βιώνουμε ακόμα και σήμερα το μέγεθος της αξίας στην παγκόσμια αγορά δεν 

εμφάνισε πτωτική τάση από κάποια αποστροφή των επενδυτών προς τους κινδύνους 

που αυτά μπορεί να επιφέρουν. Ίσως και αυτό να είναι η πιο σημαντική "κατάκτηση" 

των προϊόντων αυτών, το γεγονός δηλαδή ότι από τη μία έχουν την εμπιστοσύνη των 

επενδυτών και από την άλλη είναι τόσο ευέλικτα που να μπορούν να προσαρμοστούν 

στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης  

(Credit Default Swaps - CDS) 

 

 

2.1  Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Η πρώτη σύμβαση ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) αποδίδεται στην 

J.P.Morgan και έγινε το 1994 όταν έκανε μία συμφωνία ανταλλαγής με την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - ΕΤΑΑ (European Bank for Reconstruction 

and Development - EBRD), ύψους $4,8δις. για την πιστωτική γραμμή (ανοιχτό δάνειο) 

που είχε παρέχει στη εταιρεία Exxon η οποία αντιμετώπιζε την απειλή των $5δις. για 

την καταβολή αποζημιώσεων από την πετρελαιοκηλίδα που είχε γίνει με το ατύχημα 

του Exxon Valdez. Η J.P.Morgan θα κατέβαλε βάσει της συμφωνίας περιοδική 

χρηματική αμοιβή μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου συμβολαίου ή την αδυναμία 

πληρωμής της Exxon. Στη δεύτερη περίπτωση η ΕΤΑΑ θα κάλυπτε την απώλεια της 

J.P.Morgan και με τον τρόπο αυτό η J.P.Morgan είχε καταφέρει να βελτιώσει τον 

ισολογισμό της μειώνοντας τα αποθεματικά που ήταν υποχρεωμένη να διατηρεί έναντι 

της πιθανής αδυναμίας πληρωμής της Exxon. Επομένως η ΕΤΑΑ είχε γίνει ο πρώτος 

πωλητής προστασίας στο κόσμο, η J.P.Morgan ο πρώτος αγοραστής προστασίας και η 

Exxon η πρώτη οντότητα αναφοράς (Tang and Yan, 2010).  

Μετά από την επιτυχημένη της συναλλαγή με την ΕΤΑΑ, η J.P.Morgan το 1997 

δημιουργεί το Broad Index Securitized Trust Offering (BISTRO) προϊόν το οποίο 

χρησιμοποιούσε CDS για να βελτιώσει τον ισολογισμό των τραπεζών καθώς κατάφερνε 

μέσω της τιτλοποίησης να χωρίσει τον πιστωτικό κίνδυνο σε μικρά κομμάτια και να τα 

προσφέρει εύκολα και σε μικρότερους από την ΕΤΑΑ επενδυτές. Το BISTRO 

θεωρείται ότι ήταν ο πρόδρομος των Εγγυημένων Δανειακών Υποχρεώσεων 

(Collateralized Dept Obligations - CDOs), στα οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στη 

συνέχεια
8. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί και η εφαρμογή των CDS σε κρατικές οντότητες, οι 

οποίες λόγω της αδυναμίας πληρωμών που εμφάνισαν οδήγησαν σε ενεργοποίηση τα 

CDS και έτσι οι αγοραστές προστασίας των ομολόγων αυτών αποζημιώθηκαν από τους 

πωλητές τους. Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις της Ρωσίας το 1998, η Αργεντινή δύο φορές 

                                                 
8  The J.P.Morgan Guide to Credit Derivatives. Published by Risk. 
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το 2001 και το 2014, το Εκουαδόρ το 2008 και βεβαίως η χρεοκοπία της Ελληνικής 

Δημοκρατίας στις 9 Μαρτίου του 2012 μετά την εφαρμογή του PSI9. Στο παράρτημα 

της παρούσας (σελ. 113) υπάρχει και το σχετικό έγγραφο της Διεθνής Ένωσης 

Ανταλλαγών και Παραγώγων10 (International Swaps and Derivatives Association - 

ISDA) που επιβεβαιώνει το PSI ως πιστωτικό γεγονός για την Ελλάδα. 

 

2.2  Ορισμοί για τα CDS 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Αξιόγραφων (International Organization of 

Securities Commissions) οι Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης (Credit Default 

Swaps - CDS) είναι συμβόλαια που μεταφέρουν τον πιστωτικό κίνδυνο, από μία 

οντότητα ή ένα προϊόν, από τον αγοραστή της προστασίας του πιστωτικού κινδύνου 

στον πωλητή της πιστωτικής προστασίας. Ως αποζημίωση για τη μεταφορά του 

πιστωτικού κινδύνου ο αγοραστής της προστασίας κάνει περιοδικές πληρωμές 

ασφαλίστρου στον πωλητή της προστασίας. Εάν τελικά το πιστωτικό γεγονός επέλθει 

σε μια οντότητα αναφοράς ή σε μία υποχρέωση που περιλαμβάνεται στη σύμβαση, τότε 

ο πωλητής πληρώνει στον αγοραστή ένα συμφωνημένο ποσό που αντανακλά τη μείωση 

της τιμή της αγοράς της συγκεκριμένης οντότητας. 

Οι Fabozzi και Choudhry (2004) υποστηρίζουν ότι τα CDS είναι το πιο δημοφιλές 

από τα είδη των πιστωτικών παραγώγων, καθώς δεν χρησιμοποιείται μόνο στην τυπική 

του μορφή από τους διαχειριστές περιουσίας και τους επενδυτές, αλλά χρησιμοποιείται 

εκτενώς και στις σύνθετες τιτλοποιήσεις. Σε μία σύμβαση ανταλλαγής του κινδύνου 

αθέτησης η τεκμηρίωση της θα προσδιορίσει ποια είναι η οντότητα αναφοράς και ποια 

η αναφερόμενη υποχρέωση. Η οντότητα αναφοράς είναι και ο εκδότης του χρεωστικού 

τίτλου και θα μπορούσε να είναι μία επιχείρηση, ένα κράτος ή και μια τράπεζα. Όταν 

υπάρχει μία οντότητα το CDS έχει τη δυνατότητα να ανταλλάξει μία από τις 

υποχρεώσεις του εκδότη που υπόκεινται σε προκαθορισμένους περιορισμούς. Για 

παράδειγμα αν η οντότητα αναφοράς είναι μία εταιρεία κάθε ένα από τα εκδοθέντα της 

ομόλογα μπορεί να γίνει το αντικείμενο της ανταλλαγής. Αντίθετα η αναφερόμενη 

υποχρέωση είναι μια συγκεκριμένη υποχρέωση για την οποία ζητείται η προστασία. Οι 

συνολικές πληρωμές των ασφαλίστρων που γίνονται από τον αγοραστή ονομάζονται 

Premium leg ενώ η ενδεχόμενη πληρωμή που μπορεί να γίνει από τον πωλητή της 

προστασίας σε περίπτωση αθέτησης ονομάζεται Protection leg.  

                                                 
9  Private Sector Involvement (PSI.), είναι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.  
10    ISDA είναι ο Οργανισμός των συμμετεχόντων στην εξωχρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και έχει 
ως σκοπό να κάνει την παγκόσμια αγορά παραγώγων πιο ασφαλή και πιο αποτελεσματική. 
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2.3  Πιστωτικό Γεγονός (Credit Event) 

Βασικός όρος στα συμβόλαια των CDS είναι η αποζημίωση που θα πρέπει να 

καταβάλει ο πωλητής της προστασίας προς τον αγοραστή αυτής όταν θα επέλθει το 

πιστωτικό γεγονός στην οντότητα αναφοράς. Σύμφωνα με αναθεωρημένη έκθεση της 

ISDA (2014) σε πιστωτικό γεγονός μπορούν να οδηγήσουν εφτά διαφορετικοί 

παράγοντες. Μία η περισσότερες Πτωχεύσεις (Bankruptcy), Αδυναμία Πληρωμής 

(Failure to Pay), Υποχρεωτική Επιτάχυνση (Obligation Acceleration), Υποχρεωτική 

Αθέτηση (Obligation Default), Άρνηση/Μορατόριουμ (Repudiation/Moratorium), 

Αναδιάρθρωση (Restructuring), Κυβερνητική Παρέμβαση (Governmental 

Intervention).  

a. Πτώχευση (Bankruptcy), Κυριότερες μορφές πτώχευσης για μια οντότητα 

αναφοράς έχουμε στις περιπτώσεις όπου, (1) διαλύεται η οντότητα (εκτός αν 

πρόκειται για συμφωνούμενη ενοποίηση, συνένωση ή συγχώνευση), (2) 

καθίσταται αφερέγγυα, δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη της ή τα 

παραλείπει όταν αυτά γίνουν απαιτητά, (3) έναρξη διαδικασίας εναντίον της 

οντότητας για κρίση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης που επηρεάζει τα δικαιώματα 

των πιστωτών και η οποία οδηγεί σε απόφαση για κάτι τέτοιο, (4) υπάρχει 

ψήφισμα για εκκαθάριση ή διάλυση της οντότητας. 

b. Αδυναμία Πληρωμής (Failure to Pay), γεγονός που συντελείται μετά από τη 

λήξη οποιασδήποτε εφαρμοστέας περιόδου χάριτος (αφού έχουν ικανοποιηθεί 

προηγουμένως όλοι οι όροι για την εν λόγω περίοδο). Η αποτυχία δηλαδή της 

οντότητας για συνολική πληρωμή των οφειλομένων όπου και αν αυτά οφείλονται.  

c. Υποχρεωτική Επιτάχυνση (Obligation Acceleration), συντελείται όταν μία ή 

περισσότερες υποχρεώσεις σε συνολικό ποσό ξεπερνούν την απαίτηση αθέτησης 

και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμες ή απαιτητές, χωρίς να έχει επέλθει κάποιο 

πιστωτικό γεγονός. 

d. Υποχρεωτική Αθέτηση (Obligation Default), συντελείται όταν μία ή 

περισσότερες υποχρεώσεις σε συνολικό ποσό ξεπερνούν την απαίτηση αθέτησης 

και μπορούν να κριθούν ως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, και που διαφορετικά θα 

ήταν οφειλόμενες και πληρωτέες ως αποτέλεσμα ενός πιστωτικού γεγονότος.  

e. Άρνηση/Μορατόριουμ (Repudiation/Moratorium), λαμβάνει γεγονός όταν 

συμβούν και τα δύο ακόλουθα γεγονότα: (1) Ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος 

της οντότητας αναφοράς είτε Αρνηθεί, Αποποιηθεί, Αποκηρύξει, Απορρίψει ή 

Αμφισβητήσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων της σε συνολικό ποσό που 

ξεπερνάει την απαίτηση αθέτησης, είτε δηλώνει ότι επιβάλει ένα Μορατόριουμ, 
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μια στασιμότητα, μια ανατροπή ή αναβολή, είτε υπάρχει μια κατάσταση de facto 

ή de jure11 σε σχέση με μία ή περισσότερες υποχρεώσεις και σε συνολικό ποσό 

που ξεπερνάει την απαίτηση αθέτησης. (2) Να υπάρχει παράλληλα είτε αδυναμία 

πληρωμής, είτε να έχει καθοριστεί μια αναδιάρθρωση χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη οποιαδήποτε υποχρέωση πριν την άρνηση ή το μορατόριουμ. 

f. Αναδιάρθρωση (Restructuring), σημαίνει ότι, σε σχέση με μία ή περισσότερες 

υποχρεώσεις και για ένα συνολικό ποσό που ξεπερνάει την απαίτηση αθέτησης 

συμβαίνει ένα ή και περισσότερα από τα επόμενα γεγονότα με τέτοιο τρόπο που 

να δεσμεύει όλους τους κατόχους μίας υποχρέωσης. Η συμφωνία μεταξύ της 

οντότητας αναφοράς ή μιας κρατικής αρχής με επαρκή αριθμό από τους κατόχους 

της εν λόγω υποχρέωσης, έτσι ώστε αυτή να δεσμεύει το σύνολο των κατόχων 

της υποχρέωσης παρόλο που τέτοια περίπτωση δεν προβλέπεται ρητά από τους 

όρους της υποχρέωσης κατά την ημερομηνία της έναρξης της. Τέτοιες συμφωνίες 

έχουν να κάνουν με τη μείωση του ποσοστού ή του ποσού των τόκων που 

καταβάλλονται, την αναβολή της ημερομηνίας πληρωμής δεδουλευμένων τόκων, 

καταβολής κεφαλαίου ή του ασφάλιστρου, την αλλαγή στην κατάταξη της 

προτεραιότητας των υποχρεώσεων και την οποιαδήποτε μεταβολή στο νόμισμα 

πληρωμής των υποχρεώσεων που έχει δεσμευτεί η οντότητα αναφοράς. 

g. Κυβερνητική Παρέμβαση (Governmental Intervention), είναι εκείνες οι 

περιπτώσεις που σε σχέση με μία ή περισσότερες υποχρεώσεις και σε ένα 

συνολικό ποσό που ξεπερνάει την απαίτηση αθέτησης λαμβάνει χώρα ένα 

γεγονός ως αποτέλεσμα μέτρων που λαμβάνει ένα κράτος μέσω της νομοθεσίας ή 

των κανονισμών που αποφασίζει και που σε κάθε περίπτωση έχουν δεσμευτική 

εφαρμογή και δεν υπήρχαν κατά τη στιγμή της υποχρέωσης. Το είδος των 

αποφάσεων συμπίπτει με αυτές που αναφέρθηκαν στην περίπτωση της 

αναδιάρθρωσης. 

Μετά την έλευση του πιστωτικού γεγονότος θα πρέπει κάποιο από τα μέρη της 

συμφωνίας να ειδοποιήσει για αυτό μέσω της Έκδοσης Ειδοποίησης (Credit Event 

Notice). Η ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να περιγράφει τα γεγονότα που σύμφωνα με τη 

γνώμη τους οδηγούν σε πιστωτικό γεγονός την οντότητα αναφοράς και σύμφωνα με 

την ISDA αυτό μπορεί να συμβεί τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς. 

                                                 
11  De jure, σημαίνει αυτό το οποίο επιβάλλεται από το δίκαιο ή από το νόμο ή είναι γενικά το ηθικά 
ορθό και De facto, σημαίνει εκείνο που πραγματικά συμβαίνει αλλά δεν επιβάλλεται από τον νόμο. 
(el.wikipedia.org) 
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Η αποπληρωμή της απαίτησης του αγοραστή της προστασίας από τον πωλητή αυτής 

όταν οριστικοποιηθεί το πιστωτικό γεγονός ορίζεται στην αρχική σύμβαση του CDS 

και μπορεί να γίνει με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους, (1) με Φυσικό 

διακανονισμό (Physical Settlement), (2) με Χρηματικό διακανονισμό (Cash 

Settlement). Ο πιο κοινός από τους δύο τύπους αποζημίωσης είναι ο πρώτος (Φυσικός 

Διακανονισμός) και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει εντός τριάντα ημερών μετά την 

έλευση του πιστωτικού γεγονότος ο πωλητής της προστασίας να αγοράσει πίσω τους 

τίτλους που έχουν υποστεί το πιστωτικό γεγονός στην ονομαστική αξία που ορίζεται 

από το συμβόλαιο. Είναι βέβαιο ότι ο πωλητής της προστασίας θα έχει ζημιά αφού οι 

συγκεκριμένοι τίτλοι θα έχουν χάσει την αξία τους στη δευτερογενή αγορά. Στην 

περίπτωση του Χρηματικού διακανονισμού, που υλοποιείται εντός πέντε ημερών από 

το πιστωτικό γεγονός, ο πωλητής της προστασίας θα πληρώσει στον αγοραστή τη 

διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας του συμβολαίου αφού υπολογιστεί και 

αφαιρεθεί το επιτόκιο επαναφοράς (επιτόκιο με το οποίο γίνεται η αποπληρωμή των 

παραπάνω υποχρεώσεων) (Watt, 2003).  

 

2.4  Οι κατηγορίες των CDS 

Στη βιβλιογραφία, όπως παρουσιάστηκε και στο πρώτο κεφάλαιο για τα παράγωγα 

προϊόντα, μπορούν να βρεθούν πολλοί τρόποι για την κατηγοριοποίηση ανά είδος των 

CDS. Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες των συμβάσεων ανταλλαγής 

κινδύνου αθέτησης.  

 

2.4.1  Απλό CDS (Single-Name CDS or Plain Vanilla12)  

Σύμφωνα με τους Culp et al., (2016) το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της 

κατηγορίας των CDS είναι ότι οι ταμειακές ροές και η αξία των CDS βασίζονται στον 

πιστωτικό κίνδυνο μίας ενιαίας νομικής οντότητας, όπως μία εταιρεία ή ένας κρατικός 

φορέας. Αυτή η νομική ενιαία οντότητα ονομάζεται και ως οντότητα αναφοράς 

(reference entity). Ως οντότητα αναφοράς μπορεί να είναι ακόμα και ένα συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο κάποιου φορέα ή ακόμα να έχει και ως βάση τα κοινοπραχτικά 

δάνεια μιας ενιαίας αναφοράς (Ονομάζονται και LCDSs). Οι όροι ενός συμβολαίου 

CDS θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρητά τα ακόλουθα: (1) Την ταυτότητα της 

υποκείμενης οντότητας αναφοράς, (2) την ωρίμανση των υποχρεώσεων και το χρόνο 

μέχρι την λήξη του συμβολαίου, (3) τις απαιτούμενες πληρωμές με ποσά και 

                                                 
12 Με τον όρο αυτό περιγράφεται ο όρος Απλό CDS από τους Σπαρτιώτη Δ. και Στουρνάρα Γ. (2010), Τα 
θεμελιώδη αίτια της κατάρρευσης των τραπεζών. Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg. σελ. 230. 
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ημερομηνίες από τον αγοραστή της προστασίας προς τον πωλητή, (4) τα πιστωτικά 

γεγονότα που δημιουργούν την υποχρέωση από τον πωλητή της προστασίας στον 

αγοραστή, (5) τη μέθοδο του διακανονισμού για κάθε υποχρέωση που απορρέει μετά 

την επέλευση ενός πιστωτικού γεγονότος και (6) τις συνθήκες που πρέπει να 

ικανοποιούνται για την παράδοση ενός τίτλου στο πλαίσιο της φυσικής παράδοσης 

μετά από ένα πιστωτικό γεγονός. Τα έξι προηγούμενα χαρακτηριστικά είναι το 

αποτέλεσμα της προσπάθειας για τυποποίηση των συμβολαίων από την ISDA. 

Σε ένα Single-Name CDS, ο αγοραστής της προστασίας πρέπει να πληρώσει στον 

πωλητή της ένα καθορισμένο κουπόνι (τοκομερίδιο) ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

κατά τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου που ονομάζεται και ως Ασφάλιστρο (CDS 

premium or Spread). Το ασφάλιστρο καθορίζεται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής 

και μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του συμβολαίου. Το ασφάλιστρο 

εκφράζεται σε μονάδες βάσης (Base points or bps) επί της ονομαστικής αξίας της 

συναλλαγής. Σε μια πλήρως προσαρμοσμένη αγορά το ασφάλιστρο θα πρέπει να είναι η 

διαφορά πάνω από το LIBOR13 που θα εξισώνει την προεξοφλημένη παρούσα αξία των 

τοκομεριδίων και την προεξόφληση των αναμενόμενων πληρωμών από τον πωλητή της 

προστασίας μετά την επέλευση ενός πιστωτικού γεγονότος. Η τιμή βέβαια του 

ασφαλίστρου σε κάθε χρονική στιγμή αλλάζει με βάση την αντίληψη που επικρατεί για 

τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας αναφοράς. Έτσι αν το αρχικό συμβόλαιο είχε 

εκδοθεί με ασφάλιστρο 100bps και σε μεταγενέστερο χρόνο ο πιστωτικός κίνδυνος για 

την οντότητα αναφοράς έχει αυξηθεί (πχ μια υποβάθμιση από τους οίκους 

αξιολόγησης) τα συμβόλαια CDS που θα εκδοθούν τότε θα πρέπει να έχουν για 

παράδειγμα 125bps (σίγουρα περισσότερο από τα 100bps που είχαν τα αρχικά), ενώ το 

αντίστροφο ισχύει αν βελτιωθεί ο πιστωτικός κίνδυνος της οντότητας αναφοράς. Στα 

τυποποιημένα CDS οι πληρωμές των ασφαλίστρων γίνονται ανά τρίμηνο (την 20η κάθε 

Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου) και το πραγματικό ποσό υπολογίζεται 

από την ονομαστική αξία του CDS πολλαπλασιαζόμενο με τον πραγματικό αριθμό του 

τριμήνου διαιρεμένου με το τριακόσια εξήντα. Η πληρωμή του Ασφαλίστρου θεωρείται 

και το Σταθερό μέρος (Fixed leg) του συμβολαίου CDS  (Culp et al., 2016).  

Βασική ιδέα του πιστωτικού γεγονότος, που αναλύθηκε προηγουμένως, είναι μία 

αρνητική εξέλιξη για την οικονομική κατάσταση μιας οντότητας η οποία εκθέτει τους 

                                                 
13 London Interbank Offered Rate, είναι το διατραπεζικό επιτόκιο στο οποίο επιλεγμένες τράπεζες 
προσφέρουν δάνεια σε άλλες τράπεζες στο Λονδίνο για μια περίοδο έως δώδεκα μήνες. Το LIBOR 
εκδίδεται κυρίως για δάνεια εκπεφρασμένα σε στερλίνα Αγγλίας, δολάρια Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλίας 
και Νέας Ζηλανδίας, ιαπωνικά γεν, ελβετικά φράγκα και κορώνες Δανίας ενώ σε ευρώ φέρει την ειδική 
ονομασία Euro LIBOR (Κασκαρέλης, 2009).  
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δανειστές της σε αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. Όταν ένα πιστωτικό γεγονός 

οριστικοποιηθεί τότε ενεργοποιείται το Κυμαινόμενο μέρος (Floating Leg) που αφορά 

την πληρωμή της προστασίας από τον πωλητή της στον αγοραστή της. Η πληρωμή 

αυτή ονομάζεται διακανονισμός και όπως αναλύθηκε προηγουμένως μπορεί να γίνει με 

έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους, είτε με Φυσικό διακανονισμό (Physical 

Settlement), είτε με Χρηματικό διακανονισμό (Cash Settlement). Το συμβόλαιο του 

CDS τότε σταματάει να υφίσταται αφού πρώτα έχει πληρωθεί το ασφάλιστρο από την 

πλευρά του αγοραστή για τη δεδουλευμένη περίοδο του τριμήνου και η αποζημίωση 

από την πλευρά του πωλητή (Σπαρτιώτης και Στουρνάρας, 2010). 

Στην συνέχεια στο Διάγραμμα (2.1 και 2.2) θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα της 

λειτουργίας του Single-Name CDS ώστε να γίνουν καλύτερα αντιληπτά τα όσα 

αναφέρθηκαν στα προηγούμενα. Στο Διάγραμμα (2.1) παρουσιάζεται ο τρόπος 

λειτουργίας του απλού CDS στην περίπτωση της αγοράς ενός ελληνικού ομολόγου. 

 

Διάγραμμα 2.1  H λειτουργία του Single-Name CDS στην Αγορά Ομολόγου 

 

 

 

 

Ενώ στο Διάγραμμα (2.2) απεικονίζονται οι χρηματορροές από τη λειτουργία του 

απλού CDS με τα βέλη προς τα κάτω να συμβολίζουν τις πληρωμές των ασφαλίστρων 

από τον αγοραστή της προστασίας προς τον πωλητή ενώ το επάνω βέλος την 

αποζημίωση του αγοραστή από τον πωλητή της προστασίας σε περίπτωση έλευσης του 

πιστωτικού γεγονότος. 
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Διάγραμμα 2.2  Χρηματορροές στην περίπτωση του απλού CDS 

 

Πηγή: Σπαρτιώτη, Δ. και Στουρνάρα, Γ. (2010) Τα θεμελιώδη αίτια της κατάρρευσης των τραπεζών. Αθήνα, Εκδόσεις 

Gutenberg. σελ. 232. 

 

2.4.2  Προθεσμιακά Συμβόλαια CDS (CDS Forwards) και CDS Δικαιώματος 

Προαίρεσης (CDS Options).  

Σύμφωνα με τον Hull (2008) τα Προθεσμιακά συμβόλαια των CDS είναι η 

υποχρέωση για αγορά ή πώληση ενός συγκεκριμένου CDS, μιας συγκεκριμένης 

οντότητας αναφοράς, σε μια συγκεκριμένη στιγμή στο μέλλον. Εάν στην οντότητα 

αναφοράς επέλθει ένα πιστωτικό γεγονός πριν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που 

ορίζεται από το συμβόλαιο, το προθεσμιακό συμβόλαιο του CDS σταματάει να ισχύει. 

Έτσι παραδείγματος χάριν ένας εκδότης CDS μπορεί να πουλήσει ένα προθεσμιακό 

συμβόλαιο για την κάλυψη μιας οντότητας αναφοράς με διάρκεια πέντε έτη, με έναρξη 

ένα χρόνο μετά και ασφάλιστρο 280bps. Αν στην οντότητα αναφοράς προκύψει κάποιο 

πιστωτικό γεγονός κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου η υποχρέωση για το 

προθεσμιακό συμβόλαιο παύει να ισχύει. 

Το δικαίωμα προαίρεσης για ένα CDS είναι το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει 

ένα συγκεκριμένο CDS σε μία συγκεκριμένη οντότητα αναφοράς σε μια συγκεκριμένη 

στιγμή στο μέλλον. Για παράδειγμα ένας επενδυτής θα μπορούσε να διαπραγματευτεί 

το δικαίωμα να αγοράσει μία πενταετή προστασία για κάποια εταιρεία ξεκινώντας σε 

ένα χρόνο από τώρα με ασφάλιστρο 280bps. Αυτό είναι ένα δικαίωμα αγοράς (Call 

Option or Payer Option). Εάν το πενταετές ασφάλιστρο των 280bps μέσα στον επόμενο 

χρόνο ξεπεράσει τις 280bps το δικαίωμα θα ασκηθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν 

θα ασκηθεί. Το κόστος του δικαιώματος θα πρέπει να προκαταβληθεί. Παρομοίως ένας 

επενδυτής θα πρέπει να διαπραγματευτεί το δικαίωμα του να πωλήσει μία πενταετής 

προστασία για μία εταιρεία με ασφάλιστρο τις 280bps. Αυτό είναι ένα δικαίωμα 

πώλησης (Put Option or Receiver Option). Εάν στον επόμενο χρόνο η πενταετή 

προστασία της εταιρείας καταλήξει να είναι λιγότερες από τις 280bps τότε το δικαίωμα 

θα ασκηθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση όχι. Και στην περίπτωση αυτή το κόστος για το 

δικαίωμα προαίρεσης θα πρέπει να προκαταβληθεί. Τόσο το CDS Forward όσο και το 

P

        Ο Αγοραστής Αποζημιώνεται σε Πιστωτικό Γεγονός

Τ1 Τ2 Τ3 ΤΚ ΤΚ+1 ΤΚ+2 ΤΝ-1 ΤΝ
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CDS Option, είναι συνήθως δομημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παύσουν να ισχύουν 

εάν στην οντότητα αναφοράς επέλθει κάποιο πιστωτικό γεγονός πριν το χρόνο λήξης 

του δικαιώματος. Σε κάποιες περιπτώσεις το δικαίωμα του CDS αφορά ένα 

χαρτοφυλάκιο από οντότητες αναφοράς. Εάν υπάρχουν m οντότητες αναφοράς που 

περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο και δεν έχει επέλθει πιστωτικό γεγονός κατά τη 

λήξη του δικαιώματος τότε ο κάτοχος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει για λογαριασμό 

του ένα χαρτοφυλάκιο από CDSs για τις m οντότητες αναφοράς του χαρτοφυλακίου 

του στην τρέχουσα τιμή (Strike Price) σε μονάδες βάσης. Επιπρόσθετα ο κάτοχος 

λαμβάνει την προκαθορισμένη αποζημίωση από το CDS για κάθε οντότητα αναφοράς 

που θα έχει κάποιο πιστωτικό γεγονός κατά τη διάρκεια του συμβολαίου (Hull, 2008). 

 

2.4.3  Δυαδικό / Καθορισμένης Ανάκτησης CDS (Binary CDS / Fixed-recovery) 

Τα συμβόλαια αυτά είναι σχεδόν ίδια με τα απλά CDS, που παρουσιάστηκαν σε 

προηγούμενο σημείο της παρούσας, με μία βασική διαφορά ότι η αποζημίωση όταν 

συμβεί το πιστωτικό γεγονός σε μία οντότητα αναφοράς είναι γνωστή εκ των προτέρων 

και αναγράφεται πάνω στο συμβόλαιο του CDS. Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση στο 

απλό CDS είναι ίση με το ονομαστικό ποσό της σύμβασης αφαιρούμενου από αυτό της 

αξίας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων μετά από το πιστωτικό γεγονός. Με τη 

διαφοροποίηση αυτή εξαλείφεται η αβεβαιότητα σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης για 

την αποζημίωση, ταυτόχρονα όμως η διαφορά αυτή τα καθιστά και λιγότερο 

αποτελεσματικά εργαλεία αντιστάθμισης του κινδύνου αθέτησης από τα απλά CDS. 

Πολλές φορές τα δυαδικά CDS χρησιμοποιούνται για να ενισχυθεί η απόδοση ενός 

χαρτοφυλακίου επί παραδείγματι, ο πωλητής προστασίας σε ένα δυαδικό CDS με το 

σταθερό ποσοστό ανάκτησης, το οποίο είναι χαμηλότερο από ότι είναι κοινά αποδεκτό 

από την αγορά, θα πρέπει να το πουλήσει με υψηλότερο ασφάλιστρο από ότι σε ένα 

απλό CDS (Bomfim, 2005). 

 

2.4.4  CDS ενός Χαρτοφυλακίου (Basket CDS) 

Ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία προϊόντων, στα προϊόντα συσχέτισης, τα οποία 

βασίζονται στην αναδιανομή του πιστωτικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου. Οι 

Συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου σε μια ομάδα χαρτοφυλακίου περιέχουν περισσότερες 

από μια οντότητες αναφοράς, των οποίων ο αριθμός μπορεί να είναι από πέντε μέχρι 

και διακόσιες ή και σπανιότερα περισσότερες. Ο μηχανισμός αναδιανομής βασίζεται 

στην ιδέα της κατανομής των ζημιών σε ένα πιστωτικό χαρτοφυλάκιο θέτοντας μία 
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συγκεκριμένη σειρά αποζημίωσης για τις οντότητες αναφοράς, έτσι ώστε κάποιες να 

αποζημιώνονται στην αρχή και κάποιες αργότερα (Kasapis, 2008).  

 Τυπικά σε ένα τέτοιο προϊόν (Basket CDS) υπάρχουν πέντε και όχι τρία πρόσωπα 

αναφοράς. Βάση του συμβολαίου υπάρχει διαφοροποίηση σχετικά με τις συνθήκες που 

θα πρέπει να επικρατούν ώστε να λάβει ο αγοραστής της προστασίας την αποζημίωση 

του για το πιστωτικό γεγονός που μπορεί να υπάρξει για μία ή και περισσότερες 

οντότητες αναφοράς που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο. Υπάρχουν τρεις κύριοι 

διαφορετικοί τύποι των Basket CDS που είναι οι εξής (Anson et al., 2004): 

a. Νth Ανταλλαγή κινδύνου αθέτησης (Νth to Default Swaps), στην περίπτωση 

αυτή ο αγοραστής της προστασίας επιλέγει ένα αριθμό Ν από τις οντότητες που 

περιλαμβάνει το προϊόν και προεπιλέγει μετά από πόσα πιστωτικά γεγονότα σε 

πλήθος οντοτήτων θα πληρωθεί εφόσον επέλθει ο κίνδυνος. Αν δηλαδή έχει 

επιλέξει ένα καλάθι (basket) με πέντε οντότητες αναφοράς και έχει οριστεί ως 

αριθμός Ν οι δύο εξ αυτών, τότε η πληρωμή θα ενεργοποιηθεί αν υπάρξει και σε 

δεύτερη οντότητα πιστωτικό γεγονός. Συνεπάγεται ότι για μία μόνο οντότητα δεν 

υπάρχει καμία πληρωμή ενώ για τρεις ή και περισσότερες ο πωλητής δεν έχει 

πλέον καμία υποχρέωση για αποζημίωση. Ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται ο 

αριθμός των οντοτήτων που θα πρέπει να υποστούν πιστωτικό γεγονός για να 

ενεργοποιηθεί το CDS ορίζεται στην ονομασία του συμβολαίου. Έτσι λοιπόν 

υπάρχει το First-to-Default CDS που σημαίνει ότι αποζημιώνει στο πρώτο 

πιστωτικό γεγονός που θα συμβεί σε οποιαδήποτε οντότητα αναφοράς και στη 

συνέχεια παύει η προστασία που παρέχει (άρα δεν ενεργοποιείται ξανά σε 

δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ. πιστωτικό γεγονός), το Second-to-Default CDS που 

ενεργοποιείται μόλις συμβεί πιστωτικό γεγονός σε δύο από τις οντότητες του 

χαρτοφυλακίου (για τρεις και παραπάνω δεν ισχύει η κάλυψη) κ.ο.κ.  

b. Υποδεέστερο Καλάθι ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Subordinate Basket 

Default Swaps), Το προϊόν αυτό αναφέρεται και πάλι σε ένα χαρτοφυλάκιο με 

οντότητες αναφοράς που θα αποζημιώσει σε περίπτωση που θα συμβεί ένα 

πιστωτικό γεγονός σε μία ή σε περισσότερες από αυτές τις οντότητες με τη 

διαφορά ότι εδώ υπάρχει μία διπλή συνθήκη: (1) ένα μέγιστο δυνατό κέρδος για 

κάθε αθέτηση μίας οντότητας και (2) ένα συνολικό κέρδος για το σύνολο των 

οντοτήτων που περιλαμβάνει το καλάθι του αγοραστή. Ένα παράδειγμα θα κάνει 

τα προηγούμενα πιο κατανοητά. Έστω ότι υπάρχουν πέντε οντότητες αναφοράς 

με τη ζημία από την αθέτηση της κάθε μιας  να είναι 6,10,16,12 και 15 

εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α αντίστοιχα, και με τη διπλή συνθήκη να ορίζεται σε 
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(1) μέγιστο δυνατό κέρδος για κάθε αθέτηση μίας οντότητας στα $10εκ. και (2) 

συνολικό κέρδος για το σύνολο των οντοτήτων που περιλαμβάνει το καλάθι του 

αγοραστή τα $10εκ. Αν υπάρχει πιστωτικό γεγονός για την πρώτη οντότητα θα 

αποζημιωθεί για τα $6εκ. όμως για τις υπόλοιπες τέσσερεις οντότητες θα μένει 

μόνο το ποσό των $4εκ. έτσι δεν θα αποζημιωθούν στο ολόκληρο σε επόμενο 

πιστωτικό γεγονός. Αν πάλι το πιστωτικό γεγονός συνέβαινε στην τρίτη οντότητα 

που αποζημιώνεται με τα $16εκ. τότε βάσει και των δύο συνθηκών θα λάμβανε 

απευθείας την αποζημίωση μόνο για τα $10εκ. 

c. Ανώτερο Καλάθι ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Senior Basket Default 

Swaps), και στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε ένα χαρτοφυλάκιο με 

οντότητες αναφοράς που θα αποζημιώσουν τον αγοραστή σε περίπτωση που θα 

συμβεί ένα πιστωτικό γεγονός σε μία ή σε περισσότερες από αυτές τις οντότητες 

με τη διαφορά ότι εδώ υπάρχει ένα μέγιστο ποσό πληρωμής για κάθε οντότητα 

αναφοράς αλλά η πληρωμή δεν ενεργοποιείται μέχρι να φτάσει ένα συγκεκριμένο 

όριο. Υπάρχει λοιπόν και πάλι μία διπλή συνθήκη: (1) ένα μέγιστο κέρδος για 

κάθε μία οντότητα αλλά η πληρωμή (2) δεν ενεργοποιείται μέχρι να επιτευχθεί 

ένα καθορισμένο όριο. Υποθέτουμε και σε αυτή την περίπτωση ότι έχουμε ξανά 

τις πέντε οντότητες από το Υποδεέστερο καλάθι που παρουσιάσαμε πριν με 

αποζημίωση στην περίπτωση του πιστωτικού γεγονότος τα 6,10,16,12 και 15 

εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. αντίστοιχα στην κάθε μια και τη διπλή συνθήκη να 

ορίζεται στα $10εκ. ως μέγιστη αποζημίωση για κάθε μία οντότητα και στα 

πρώτα $40εκ. απαλλαγή για τον πωλητή. Αν υπήρχε πιστωτικό γεγονός για τις 

τρεις πρώτες οντότητες θα έπρεπε να αποζημιωθεί ο αγοραστής για $26εκ. (αφού 

βάσει της πρώτης συνθήκης δεν αποζημιώνει για παραπάνω από $10εκ. για κάθε 

οντότητα) που είναι όμως κάτω από το όριο των $40εκ. οπότε δεν ενεργοποιείται 

η κάλυψη. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η δεύτερη συνθήκη των $46εκ μπορεί 

να υπερβεί μόνο αν υπάρχει πιστωτικό γεγονός και στις πέντε με το συνολικό 

ποσό αποζημίωσης λόγω της πρώτης συνθήκης να είναι στα $46εκ. οπότε ο 

πωλητής της προστασίας είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει $6εκ. που είναι το 

επιπλέον από το προκαθορισμένο όριο. 

Τα Baskets CDS είναι ένα προϊόν συσχέτισης χρεοκοπίας. Αυτό σημαίνει ότι το 

ασφάλιστρο εξαρτάται από την τάση μεταβολής των αναφερόμενων περιουσιακών 

στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο, να χρεοκοπήσουν ταυτόχρονα. 

Είναι φυσικό να υποθέσει κανείς ότι τα περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται από 

επιχειρήσεις μέσα στην ίδια χώρα, και στον ίδιο βιομηχανικό τομέα, θα πρέπει να έχουν 
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μεγαλύτερη συσχέτιση πτώχευσης από εκείνες που ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς. 

Εξάλλου μοιράζονται την ίδια αγορά, τα ίδια επιτόκια (interest rates) και είναι 

εκτεθειμένες στους ίδιους κινδύνους. Λόγω του συστημικού κινδύνου (κίνδυνος της 

παγκόσμιας οικονομίας) θεωρούμε την συσχέτιση αυτή συνήθως θετική (Kasapis, 

2008). 

  

2.4.5  Asset Backed Securities CDS (ABCDS) 

Είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 

από τα Hedge Funds. Τα Asset Backed Securities (ABS) είναι εγγυημένα ομόλογα από 

μία δεξαμενή περιουσιακών στοιχείων από στοιχεία ενεργητικού όπως πιστώσεις, 

δάνεια, χρηματοδοτικές πιστώσεις, πιστωτικές κάρτες κ.α. τα οποία διαχειρίζεται μετά 

από εξουσιοδότηση ένας ειδικός φορέας (SIV - Structured Investments Vehicles or 

SPV - Special Purpose Vehicles). Τα ABS υποστηρίζονται από τις ταμειακές ροές των 

εγγυημένων ομολόγων οι οποίες αντικαθιστούν το κουπόνι σταθερού εισοδήματος που 

εισπράττουν οι επενδυτές από τα απλά ομόλογα. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι 

τα ABS είναι οι απαιτήσεις για αυτές τις ταμειακές ροές. Με τα ABS αυξήθηκε η 

ρευστότητα σε αντίθεση με το κόστος χρηματοδότησης που μειώθηκε (Agarwal et al., 

2010). Οι Εγγυημένες Δανειακές Υποχρεώσεις (Collateralized Debt Obligations - 

CDOs) που θα παρουσιαστούν στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας είναι μία 

κατηγορία σύνθετων προϊόντων που εμπεριέχεται στα ABS. 

Σύμφωνα με τον Cherem (2007) τα ABCDS είναι ένα είδος προστασίας έναντι του 

κίνδυνου αθέτησης των υποκείμενων τίτλων του ABS. Η δημιουργία αυτής της 

προστασίας για τους αγοραστές της, έκαναν την απόκτηση των ABS και των επιμέρους 

τμημάτων αυτών (tranches) δυνατή όχι μόνο κατά τη στιγμή της δημιουργίας τους αλλά 

και κατά τη διαπραγμάτευση τους στη δευτερογενή αγορά. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως τα ABS θα μπορούσαν αν θεωρηθούν και ως ταμειακές ροές για τις 

απαιτήσεις που απορρέουν από τους υποκείμενους τίτλους που περιλαμβάνουν. Αυτές 

οι ταμειακές ροές επηρεάζονται από δύο είδη κινδύνου τον Κίνδυνο Προπληρωμής 

(Prepayment Risk), που αναφέρεται στον κίνδυνο πρόωρης εξόφλησης του κεφαλαίου 

και στον Πιστωτικό Κίνδυνο (Credit Risk), που είναι ο κίνδυνος της αθέτησης των 

πληρωμών και κατανέμονται με μία δομή καταρράκτη (waterfall structure). Τα Senior 

Tranches έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τα Junior Tranches έναντι των ταμειακών 

ροών και της γρηγορότερης προπληρωμής, κάτι που καθιστά τα Junior Tranches 

περισσότερο ευάλωτα στους προαναφερθέντες κινδύνους. Στο Διάγραμμα (2.3) 

παρουσιάζεται η δομή ενός ABCDS και το τι εξασφαλίζει σε ένα τίτλο ABS. 
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Διάγραμμα 2.3  Δομή ABCDS 

 
Πηγή: Cherem, M. (2007) ABCDS: Credit Default Swaps on Asset Backed Securities. Pacific Alternative Asset Management 

Company, March 2007, No 1. p. 4. 

 

Η μηχανική του ABCDS περιλαμβάνει και πάλι τον αγοραστή και τον πωλητή της 

προστασίας, εδώ όμως ο αγοραστής πληρώνει ασφάλιστρο στον πωλητή της 

προστασίας μόνο για το συγκεκριμένο tranches του ABS που θέλει να προστατευθεί, 

όπως φαίνεται και στο διάγραμμα (2.3), και όχι για το σύνολο του ABS. Στο σχεδιασμό 

τους υπάρχει μία διαφορά σε σχέση με τα παραδοσιακά CDS ομολόγων ότι καθώς το 

κεφάλαιο αποσβένεται και το ονομαστικό ποσό γίνεται μικρότερο, οι πραγματικές 

πληρωμές μειώνονται ακόμα και αν το ασφάλιστρο παραμένει σταθερό. 

Οι διαφορές όμως, που είναι αρκετές και σημαντικές, μεταξύ των εταιρικών CDS 

και των ABCDS οφείλονται σε εγγενείς διαφορές μεταξύ των υποκείμενων τίτλων αλλά 

και στα νέα πρότυπα της αγοράς που προορίζονται για να διευκολύνουν τη λειτουργία 

τους (Cherem, 2007).  

Η πρώτη βασική διαφορά είναι ο ορισμός του πιστωτικού γεγονότος, αφού σε ένα 

εταιρικό CDS το πιστωτικό γεγονός είναι ένα στιγμιαίο και με συγκεκριμένο ορισμό 

γεγονός (πχ χρεοκοπία), ενώ σε ένα ABCDS από τη στιγμή που υπάρχει ενδιάμεσα ο 

φορέας SPV, που δεν μπορεί να χρεοκοπήσει όπως μία εταιρεία, θα πρέπει να οριστεί 

διαφορετικά το πιστωτικό γεγονός. Έτσι έχουμε τους εξής ορισμούς για το πιστωτικό 

γεγονός: (1) Μη καταβολή τόκου ή/και κεφαλαίου από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας για τα υποκείμενα δάνεια, (2) μια απώλεια που περιλαμβάνει την μείωση 

του κεφαλαίου (Write-down), (3) την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας κάτω 

από ένα προκαθορισμένο όριο βάσει του συμβολαίου, (4) διάλυση του SPV. 

Δεύτερη διαφορά είναι ότι τα ABCDS αναφέρονται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις 

και όχι σε συγκεκριμένους εκδότες. Αυτό σημαίνει ότι ένα ABCDS μπορεί να είναι 

διαφορετικό στο Senior tranche από ότι στο Junior trance του ABS μία δεδομένη 
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χρονική στιγμή και να διαφέρει ξανά για το ίδιο ABS σε μία περαιτέρω μελλοντική 

στιγμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία του ενεργητικού και η δομή της 

τιτλοποίησης διαμορφώνουν τις ταμειακές ροές και όχι ο εκδότης. 

Τρίτη βασική διαφορά είναι ο μηχανισμός διακανονισμού. Όπως έχει παρουσιαστεί 

στο απλό CDS που αφορά εταιρεία ο διακανονισμός γίνεται με δύο τρόπους τον φυσικό 

και τον χρηματικό διακανονισμό, ενώ στο ABCDS υπάρχει εκτός από αυτούς τους δύο 

τρόπους και μια τρίτη μέθοδο διακανονισμού η PAUG (Pay as you go) σύμφωνα με 

την οποία ο πωλητής της προστασίας κάνει τακτικές πληρωμές σε μετρητά που 

αντιστοιχούν στο έλλειμμα πληρωμών που προβλέπεται από το ABS. Σε περίπτωση που 

οι απώλειες αυτές επιστραφούν (αφού μπορεί να οφείλονται σε κάποιο παροδικό 

γεγονός) τότε ο αγοραστής της προστασίας επιστρέφει το αντίστοιχο ποσό στον 

πωλητή. Στον τερματισμό τους με τον φυσικό διακανονισμό ο αγοραστής της 

προστασίας παραδίδει το περιουσιακό στοιχείο σε αντάλλαγμα με το θεωρητικό ποσό 

της σύμβασης ενώ στο χρηματικό διακανονισμό οι αντιπρόσωποι κάνουν δημοπρασία 

για να αποφασίσουν την τιμή αναφοράς. 

Τέλος για να τερματιστεί μία σύμβαση ABCDS πριν τη λήξη της οι επενδυτές έχουν 

τρεις επιλογές, τον τερματισμό (Termination) όπου ο επενδυτής θα καταβάλει στον 

αντισυμβαλλόμενο την τρέχουσα αγοραία αξία των ABCDS, την ανάθεση (Assignment) 

που ο επενδυτής θα μεταφέρει την υποχρέωση σε άλλο αντισυμβαλλόμενο που θα 

αναλάβει τις μελλοντικές πληρωμές και τον συμψηφισμό θέσης (Offsetting Position) 

που ο επενδυτής θα επέλθει σε μια νέα σύμβαση για ένα παρόμοιο νεοεκδοθέν ABCDS 

κλειδώνοντας κέρδη ή ζημιές δια μέσου της διαφοράς στα ασφάλιστρα με την πάροδο 

του χρόνου. 

 

2.4.6  CDS Δεικτών (CDS indices / CDS index)  

Είναι ένα πιστωτικό παράγωγο που αποτελείται συνήθως από 40 έως 125 Single-

Name CDS, πληρώνουν κουπόνι κάθε τρεις μήνες στον αγοραστή του δείκτη (που είναι 

ο πωλητής της προστασίας) και σε αντάλλαγμα ο αγοραστής του δείκτη πρέπει να 

αποδέχεται κάθε ομόλογο που έχει επαληθευτεί η αθέτηση του στην τιμή έκδοσης του 

(Return for par). Κατά αναλογία με τα Single-Name CDS και για να γίνει καλύτερα 

αντιληπτό χρησιμοποιούμε τον όρο πληρωτή (payer) για αυτόν που πληρώνει τα 

κουπόνια (πχ ο πωλητής του Δείκτη / ο Αγοραστής της προστασίας) και παραλήπτη 

(receiver) αυτόν που λαμβάνει την πληρωμή από τα κουπόνια (πχ τον Αγοραστή του 

δείκτη / τον πωλητή της προστασίας) (White, 2014). 



- 44 - 
 

Τα CDS δεικτών χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου 

ή/και για να λάβει θέση ο επενδυτής σε ένα χαρτοφυλάκιο από έναν συγκεκριμένο 

τομέα της αγοράς των CDSs. Αυτός μπορεί να είναι ένας επαγγελματικός κλάδος, μία 

γεωγραφική περιοχή και γενικά ότι μπορεί να ομαδοποιηθεί και να έχει σχεδόν "κοινή" 

συμπεριφορά σε διάφορες μεταβολές. Είναι τυποποιημένα προϊόντα και στο γεγονός 

αυτό στηρίζεται η υψηλή τους ρευστότητα και εμπορευσιμότητα καθώς και η μικρή 

διαφορά μεταξύ ζητούμενου και προσφερόμενου ασφαλίστρου (Bid-offer Spread). 

Επιπλέον όμως καθιστά το είδος αυτό των CDS βασικό εργαλείο διασποράς της 

έκθεσης στον κίνδυνο αθέτησης για κάθε επενδυτή. Κάθε έξι μήνες δημιουργείται μια 

νέα σειρά από CDS indices και του αποδίδεται ο χαρακτηρισμός Series indicator ενώ 

την ημέρα έκδοσης αποφασίζεται ένα σταθερό τοκομερίδιο το οποίο βασίζεται στην 

πιστωτική έκταση που έχει η κάθε οντότητα αναφοράς που απαρτίζει τον δείκτη. Μετά 

τον καθορισμό αυτό ξεκινάει και η διαπραγμάτευση των συγκεκριμένων προϊόντων με 

κανόνες που δεν μπορούν να μεταβληθούν. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες στα προϊόντα 

αυτά, (1) CDX - CDX indices που περιλαμβάνει την αγορά της Βόρειας Αμερικής και 

των αναδυόμενων εταιρειών και (2) τα iTraxx - iTraxx indices που περιλαμβάνει 

εταιρείες από τον υπόλοιπο κόσμο για παράδειγμα ο iTraxx Europe index 

αντιπροσωπεύει ένα χαρτοφυλάκιο με 125 CDS (ICAP, 2013). 

 

Διάγραμμα 2.4  Λειτουργία Index CDS 

 

Ονομαστική Αξία του CDX.NA.IG $250εκ. - Περιλαμβάνει 125 Οντότητες

Σε περίπτωση Αθέτησης ενός Τίτλου τον Λαμβάνει πίσω 
έναντι $2εκ.

Η Συναλλαγή μετά την Αθέτηση ενός Τίτλου

HEDGE FUND 
Αγοραστής 

Προστασίας στον 
Δείκτη CDS 

(CDX.NA.IG.)

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 
Πωλητής 

Προστασίας στον 
Δείκτη CDS 

(CDX.NA.IG.)

Πληρώνει Ασφάλιστρο (πχ 38,5bps.) - Ον.αξία $248εκ.

Σε περίπτωση Αθέτησης ενός Τίτλου τον Λαμβάνει πίσω 
έναντι $2εκ.

Η Συναλλαγή για όσο χρόνο ΔΕΝ υπάρχει Αθέτηση κάποιου Τίτλου

HEDGE FUND 
Αγοραστής 

Προστασίας στον 
Δείκτη CDS 

(CDX.NA.IG.)

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 
Πωλητής 

Προστασίας στον 
Δείκτη CDS 

(CDX.NA.IG.)

Πληρώνει Ασφάλιστρο (πχ 40bps.) - Ον.αξία $250εκ.
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Tο διάγραμμα 2.4. δίνει ένα παράδειγμα ενός Index CDS ώστε να γίνει καλύτερα 

αντιληπτός από τον αναγνώστη ο τρόπος που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

 

2.4.7  CDS με δικαίωμα Ακύρωσης (Cancelable CDS)  

Το συγκεκριμένο CDS, όπως αναφέρει και το όνομα του δίνει το δικαίωμα στον 

αγοραστή της προστασίας να το ακυρώσει πριν από κάποια προκαθορισμένη 

ημερομηνία. Ουσιαστικά αυτό το είδος CDS συνδυάζεται με ένα CDS Option (πχ. Αν η 

καμπύλη απόδοσης των ομολόγων είναι ανοδική τότε θα επικαλύψει ο αγοραστής του 

Cancelable CDS τη θέση του με μία ταυτόχρονη επιλογή Out of the Money CDS 

Option14). Ο αγοραστής της προστασίας έχει την ευελιξία να ακυρώσει το συμβόλαιο 

αν τα ασφάλιστρα αυξηθούν ενώ ο πωλητής της προστασίας παίρνει ένα πρόσθετο 

ασφάλιστρο για την αποδοχή αυτής της θέσης. Το μεγαλύτερο ρίσκο που έχει αυτός ο 

τύπος CDS είναι το ενδεχόμενο να χαθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο που έχει καταβάλει 

ο αγοραστής της προστασίας, ενώ για τον πωλητή της προστασίας είναι να έχει 

μεγαλύτερες απώλειες από ότι το εισπραχθέν ασφάλιστρο αν δεν καλύψει τη θέση, 

όπως αναφέρθηκε και πριν, με ένα CDS Option (Credit Suisse, 2007). 

 

2.4.8  CDS Μοχλευμένων Δανείων (Levered Loan CDS - LCDS) 

 Το προϊόν αυτό στα περισσότερα σημεία μοιάζει με το απλό CDS αλλά μεταξύ τους 

έχουν κάποιες σημαντικές διαφορές που δεν του επιτρέπει να ενταχθεί σε αυτή την 

κατηγορία. Σε αυτές τις διαφορές περιλαμβάνονται οι παραδοτέες υποχρεώσεις 

(Deliverable Obligations), η δυνατότητα ακύρωσης που υπάρχει σε ορισμένες 

περιπτώσεις και οι σχετικές υποχρεώσεις σε περιπτώσεις διαδοχής.  

Έτσι οι παραδοτέες υποχρεώσεις για τα CDS είναι μία συγκεκριμένη κατηγορία από 

μοχλευμένα δάνεια τα οποία διαφέρουν από τις ανώτερες (senior) ακάλυπτες 

υποχρεώσεις στις οποίες και τα δάνεια και τα ομόλογα μπορούν να παραδοθούν, 

ουσιαστικά περιορίζει τις παραδοτέες υποχρεώσεις σε ορισμένα επίπεδα. Για 

παράδειγμα ένα LCDS μπορεί να περιλαμβάνει ως παραδοτέες υποχρεώσεις δάνεια και 

γραμμές πίστωσης όχι όμως και ομόλογα. Η προτεραιότητα στην επίσχεση των 

στοιχείων αυτών καθορίζονται στο συμβόλαιο έτσι ώστε ένα συμβόλαιο να μην είναι 

μόνο πρώτης ή δεύτερης επίσχεσης αλλά συνήθως και τα δύο μαζί. Επιπλέον σε 

αντίθεση με τα απλά CDS, τα LCDS μπορούν να ακυρωθούν σε περίπτωση που δεν 

                                                 
14 Ο όρος Out of the Money χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα δικαίωμα προαίρεσης με τιμή 
άσκησης που είναι υψηλότερη από την τιμή αγοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή ενός 
δικαιώματος πώλησης με τιμή άσκησης που είναι χαμηλότερη από την τιμή αγοράς ενός περιουσιακού 
στοιχείου (www.investopedia.com). 
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υπάρχουν πλέον εκκρεμή δάνεια. Ωστόσο εάν δεν έχουν μείνει δάνεια που να μπορούν 

να παραδοθούν στη σύμβαση, αυτή παραμένει σε ισχύ για ενάμιση μήνα από τη στιγμή 

που παρατηρήθηκε αυτή η έλλειψη (στα απλά CDS ισχύουν ακόμα και μετά από μια 

τέτοια κατάσταση). Τέλος οι αναδιαρθρώσεις συνήθως δεν θεωρούνται για τα LCDS 

πιστωτικό γεγονός (Credit Suisse, 2007). 

 

2.4.9  Γυμνά CDS - Naked CDS  

Με τον όρο αυτό περιγράφουμε την κατάσταση κατά την οποία ένας κάτοχος CDS 

(συνήθως σε συμβόλαια που προσφέρουν προστασία για κρατικά ομόλογα) δεν έχει 

στην κατοχή του ανάλογο ποσό από τον υποκείμενο τίτλο που εξασφαλίζει με το CDS. 

Η παρουσία του συγκεκριμένου προϊόντος έχει εγείρει αρκετές αντιδράσεις ως προς το 

αν θα πρέπει να απαγορευθεί η χρήση τους και ειδικά μετά τη χειραγώγηση που φάνηκε 

να έχουν πάνω στα ομόλογα ευρωπαϊκών χωρών που οδηγήθηκαν σε προγράμματα 

επιτήρησης των δημοσιονομικών τους. Είναι ένα βασικό χρηματοοικονομικό εργαλείο 

για τους κερδοσκόπους και οι λόγοι που προβάλουν οι υπέρμαχοι της παραπάνω θέσης 

(απαγόρευση) σύμφωνα με τον Duffie (2010) είναι: 

a. Χειραγώγηση μέσω της ζήτησης με βάση την πίεση των τιμών. Οι 

κερδοσκόποι ελπίζουν ότι η τιμή των CDS θα αυξηθεί αν καταφέρουν να 

αγοράσουν πολύ μεγάλες θέσεις σε συμβόλαια προστασίας από τον κίνδυνο 

αθέτησης κάποιας οντότητας αναφοράς και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να 

αποκομίσουν κέρδος, προσδοκώντας να πουλήσουν την προστασία αυτή πιο 

ακριβά από ότι θα την έχουν αγοράσει. Στο να υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την 

πιο ακριβή αγορά των συμβολαίων αυτών, σε σχέση με την τιμή που θα έπρεπε 

να έχουν, συμβάλει η αυξανόμενη αβεβαιότητα που δημιουργεί στους υπόλοιπους 

επενδύτες για την οντότητα αναφοράς η αύξηση των συμβολαίων προστασίας 

από πιστωτικό γεγονός.  

b. Χειραγώγηση μέσω παραπλανητικών πληροφοριών για τις τιμές, Οι 

κερδοσκόποι θα μπορούσαν να πληρώσουν μεγάλα ποσά για να αποκτήσουν CDS 

προκειμένου να λάβουν προστασία έναντι μιας οντότητας αναφοράς (πχ το 

παράδειγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας) με αποτέλεσμα οι άλλοι επενδυτές να 

λαμβάνουν λάθος "σήμα" για τις πιθανότητες του να συμβεί κάποιο πιστωτικό 

γεγονός. Οι επενδυτές αυτοί υπό τον φόβο της αβεβαιότητας θα προσπαθούσαν 

να μειώσουν την έκθεση τους σε ομόλογα της αναφερόμενης οντότητας κάτι που 

θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους δανεισμού της. Αυτή η αύξηση 
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του κόστους θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε κάποιο πιστωτικό γεγονός και οι 

κερδοσκόποι να εισπράξουν την αποζημίωση που ορίζει το συμβόλαιο των CDS. 

c. Μη πραγματικό ενδιαφέρον ασφάλισης, θα μπορούσε να το παρομοιάσει κανείς 

με την ασφάλεια ζωής που κάνει κάποιος όχι για τον εαυτό του αλλά για την ζωή 

κάποιου άλλου αφήνοντας του με τον τρόπο αυτό το κίνητρο να οδηγήσει τη ζωή 

του στο τέλος προκειμένου να εισπράξει την ασφάλεια. Σε αντιστοιχία με ένα 

κράτος, θα ήταν το συμφέρον που θα είχε ο κάτοχος ενός naked CDS για την 

έλευση ενός πιστωτικού γεγονότος εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η δυσχερής 

οικονομική κατάσταση της χώρας δε θα της επέτρεπε να αντιδράσει στην 

συστηματική προσπάθεια των κερδοσκόπων για την έλευση του.  

d. Δημιουργία Αστάθειας, Η αγορά των CDS επιτρέπει στον κρατικό πιστωτικό 

κίνδυνο να μετατοπίζεται περισσότερο εύκολα και γρήγορα μέσα στην αγορά. Οι 

κερδοσκόποι χρησιμοποιώντας τα naked CDS, μπορούν πολύ πιο εύκολα να 

αποκτήσουν για τον εαυτό τους μεγαλύτερη μόχλευση και να συμμετέχουν σε 

δύσκολες καταστάσεις. Εάν αποτύχουν θα μπορούσαν να προκαλέσουν απώλειες 

για τους αντισυμβαλλόμενους και γενική αστάθεια της αγοράς.  

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι υποστηριχτές της ύπαρξης των naked CDS 

θεωρούν ότι τα μεγέθη της αγοράς είναι πολύ μεγάλα για να μπορέσει μόνο ένας 

κερδοσκόπος να την επηρεάσει (συνήθως οι μεταβολές είναι οριακές και πρόσκαιρες) 

ενώ και η συντονισμένη προσπάθεια για κερδοσκοπία από πολλούς μαζί δεν μπορεί να 

είναι εφικτή. Τα τελικά συμπεράσματα για το τι θα πρέπει να αποφανθεί αφήνονται 

στην διακριτική ευχέρεια του αναγνώστη. 

 

2.5  Τιμολόγηση των CDS 

Για την τιμολόγηση των πιστωτικών παραγώγων και κατ' επέκταση και των CDS 

έχουν αναπτυχθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία αρκετές θέσεις και απόψεις σχετικά με 

το πως θα πρέπει να γίνεται η τιμολόγηση τους και με ποιον τρόπο τελικά θα πρέπει να 

επιλέγεται το κάθε ένα μοντέλο τιμολόγησης με τα όποια αρνητικά ή θετικά σημεία το 

κάθε ένα διαθέτει. Έχουν διατυπωθεί από πάρα πολλούς συγγραφείς πολύπλοκοι 

μαθηματικοί τύποι και μεθοδολογίες που καθορίζουν με ακρίβεια τις τιμές των CDS. Η 

μαθηματικοποίηση των μοντέλων αυτών δεν θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης της 

παρούσας, θα γίνει όμως ο διαχωρισμός των κυριότερων μεθόδων και μοντέλων 

τιμολόγησης με βάση τις γενικές τους αρχές. 
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2.5.1  Δομικά Μοντέλα (Structural Model) και Μοντέλα Μειωμένης Μορφής 

(Reduced Form) 

Σύμφωνα με τους Anson et al., (2004) υπάρχουν δύο προσεγγίσεις αναφορικά με την 

τιμολόγηση των ανταλλαγών αθέτησης (default swaps), η μία είναι η Στατική 

Αναπαραγωγή (Static Replication), που υιοθετεί τον ισχυρισμό ότι αν κάποιος μπορεί 

να αναπαράγει τις ταμειακές ροές της δομής (που κάποιος προσπαθεί να τιμολογήσει) 

χρησιμοποιώντας ένα χαρτοφυλάκιο από διαπραγματεύσιμους τίτλους, τότε η τιμή της 

δομής θα πρέπει να ισούται με την αξία του αναπαραγόμενου χαρτοφυλακίου. Η 

δεύτερη προσέγγιση αφορά στη Μοντελοποίηση (Modeling), κατά την οποία κάποιος 

στηριζόμενος σε σύνθετα μαθηματικά μοντέλα μπορεί να προβεί στην τιμολόγηση των 

προϊόντων.  

Για να τιμολογήσουμε όμως τα πιστωτικά παράγωγα είναι απαραίτητο να μπορεί να 

διαμορφωθεί ένας τρόπος συσχετισμού με τον πιστωτικό κίνδυνο. Αυτό έχει οδηγήσει 

σε δύο προσεγγίσεις που είναι τα Δομικά Μοντέλα (Structural Model) κατά τα οποία η 

βασική ιδέα είναι ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν ένα πιστωτικό γεγονός αν η αξία 

των περιουσιακών τους στοιχείων πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. Για το λόγο 

αυτό τα μοντέλα αυτά αναφέρονται συχνά και ως εταιρικά μοντέλα αξίας (Firm Value 

Model).  Η δεύτερη προσέγγιση είναι τα μοντέλα Μειωμένης Μορφής (Reduced Form) 

ή αλλιώς Hazard rate Approach (Kasapis, 2008), τα οποία δεν ασχολούνται με το 

εσωτερικό της εταιρείας αλλά μοντελοποιούν απευθείας την πιθανότητα του να συμβεί 

ένα πιστωτικό γεγονός. Είναι εύκολα να ρυθμιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδέουν 

τις τιμές των ομολόγων που παρατηρούνται στην αγορά ενώ η γρήγορη ανταπόκριση 

που έχουν σε συνδυασμό με την ευκολία ρύθμισης κάνουν το συγκεκριμένο μοντέλο να 

προτιμάται` από τους αντισυμβαλλόμενους της αγοράς. 

 Όμως και τα δύο προαναφερόμενα μοντέλα κάνουν χρήση της τιμολόγησης του 

ουδέτερου κινδύνου15 για να μπορέσουν να βαθμονομήσουν την αγορά. Στην πράξη 

πρέπει να καθοριστούν οι πιθανότητες του μηδενικού κινδύνου προκειμένου να 

μπορούν τα μοντέλα να αναπροσαρμόσουν τις τιμές των προϊόντων στις αγορές. Επειδή 

όμως ένα πιστωτικό γεγονός μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή θα πρέπει να 

επιλεγεί μία μέθοδος που να μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια το Default Swap 

περιγράφοντας (1) το πως γίνονται οι αθετήσεις, (2) τον τρόπο ανάκτησης της 

αποζημίωσης που καταβάλλεται και (3) πως γίνεται η προεξόφληση (Anson et al. 

2004). 

                                                 
15  Ουδέτερος κίνδυνος χαρακτηρίζεται η νοοτροπία του επενδυτή να είναι αδιάφορος απέναντι στο 
κίνδυνο κατά τη λήψη μίας επενδυτικής απόφασης (www.investopedia.com). 
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2.5.2  Θεωρητικό Μοντέλο (Theoretical Model) και Μοντέλο Πρόβλεψης 

(Predictive Model) για την Τιμολόγηση των Credit Swap 

Σύμφωνα με τον Kasapis (2008), ο πιστωτικός κίνδυνος για πολλά χρόνια 

θεωρούνταν ως μία μορφή δικαιώματος πώλησης out-of-the-money πάνω στα 

περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Στο βαθμό που αυτή η προσέγγιση 

τιμολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα Credit Swap, θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

και σε κάθε παραδοσιακό πιστωτικό εργαλείο. Στην πραγματικότητα, τα μοντέλα 

τιμολόγησης δικαιωμάτων (Option pricing models) έχουν ήδη εφαρμοστεί στα 

πιστωτικά παράγωγα, για τη δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης της δομής των 

πιστωτικών spreads (credit spreads). 

Ένα μοντέλο το οποίο τιμολογεί τον κίνδυνο αθέτησης ως πιθανότητα θα απαιτεί ως 

παραμέτρους-μεταβλητές, την πιθανότητα αθέτησης σε συνδυασμό με τη δριμύτητα 

των ζημιών εξαιτίας αυτής και την καθαρή θέση μετά την αφαίρεση των ποσοστών 

ανάκτησης (net of recovery rates) σε κάθε περίοδο, για να υπολογίζει τόσο την 

αναμενόμενη αξία όσο και την τυπική απόκλιση ή αλλιώς τη "μεταβλητότητα" της 

αξίας. Όμως στις καθημερινές πρακτικές εφαρμογές, ανεξαρτήτως των υπολογιστικών 

ή θεωρητικών χαρακτηριστικών ενός μοντέλου τιμολόγησης, κάθε μοντέλο πρέπει να 

παραμετροποιηθεί χρησιμοποιώντας είτε δεδομένα της αγοράς ή ατομικές υποθέσεις 

(proprietary assumptions). 

Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πρόβλεψης με μία πιο εξελιγμένη  προσέγγιση, όπως 

αυτή του δικαιώματος (Option) θα μπορούσε να απαιτήσει ότι η ζημιά σε περίπτωση 

αθέτησης θα είναι 50% και η πιθανότητα της αθέτησης να είναι 1% και να τεκμαίρεται 

ότι η τιμή του CDS πρέπει να είναι, θεωρητικά στις 20bps. Αντίθετα ένα λιγότερο 

εξελιγμένο μοντέλο, μπορεί να εκτιμήσει ένα πιστωτικό παράγωγο βασιζόμενο σε 

συγκρίσεις τιμολογήσεων, παρατηρώντας διάφορες πιστωτικές αγορές (για παράδειγμα 

αν ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο πληρώνει 20bps ενώ τα συνδεδεμένα με αυτό 

ομόλογα διαπραγματεύονται με Libor πλέον 15bps, προκειμένου να επιτευχθεί 

ρευστότητα και να επιδράσει αντίστοιχα στον ισολογισμό της επιχείρησης, το Credit 

Swap θα πρέπει να διαπραγματεύεται γύρω στις 25bps.). Εν τούτοις το πλέον 

εξελιγμένο μοντέλο τιμολόγησης δεν θα αποδειχθεί περισσότερο δυναμικό έναντι του 

πιο απλού αν χρησιμοποιεί ως πηγές δεδομένων του τις ίδιες πληροφορίες της αγοράς. 

Έτσι, αντί να ενθαρρύνεται η πιο εξελιγμένη θεωρητική ανάλυση του πιστωτικού 

κινδύνου, η πιο σημαντική συνεισφορά των πιστωτικών παραγώγων στην τιμολόγηση 

της πίστωσης, θα ήταν η ενίσχυση της ρευστότητας και η μεταφορά του πιστωτικού 
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κινδύνου, ώστε η τιμολόγηση της αγοράς να γίνει πιο διαφανής, πιο άμεσα διαθέσιμη 

και πιο αξιόπιστη. 

 

2.5.3  Μέθοδος Αποτίμησης στην Τιμή Αγοράς (Mark-to-Market) και Μέθοδος 

Εκτίμησης (Valuation methodologies) 

Ένα βασικό ερώτημα που συχνά ανακύπτει, είναι αν τα Credit Swaps απαιτούν την 

ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνικών μοντελοποίησης του κινδύνου, προκειμένου να είναι 

εστιασμένα στην αποτίμηση της αγοράς. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να 

αποσαφηνιστεί, ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της ικανότητας ενός χρήστη να εντοπίζει 

μία θέση στην αγορά (χρησιμοποιώντας μια δική του μεθοδολογία εκτίμησης), και της 

ικανότητας του να διαμορφώνει μια δική του άποψη αναφορικά με τη θεωρητική 

ορθότητα της αξίας αυτής της θέσης, βασιζόμενος σε ένα εξελιγμένο μοντέλο κινδύνου 

(χρησιμοποιώντας τη δική του μεθοδολογία πρόβλεψης). 

Δεδομένου ότι ένας αριθμός οργανισμών πραγματοποιεί αγορές σε credit swaps, οι 

εκτιμήσεις μπορεί να προέρχονται απευθείας από τους διαπραγματευτές των 

προσφορών (dealer bids) ή από τιμές μέσα στην ίδια την αγορά (η κάθε μια περίπτωση 

εξαρτάται από την κατεύθυνση της θέσης και τον σκοπό που γίνεται αυτή η εκτίμηση).  

Χωρίς τη διαθεσιμότητα των τιμών των διαπραγματευτών, η εκτίμηση της αξίας των 

credit swaps μέσω άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί μονόδρομο. Η επαλήθευση 

του συνδέεται με την εκτίμηση της αγοράς των credit spreads, στην οποία κυριαρχούν 

για υποχρεώσεις της οντότητας αναφοράς αυτές που μπορούν να αντικατασταθούν "επί 

ίσοις όροις" (pari passu) με τις αναφερόμενες υποχρεώσεις ή παρόμοιες πιστώσεις 

αυτής, και με τη χρονική τους στιγμή να ταυτίζεται με αυτή των credit swaps, και όχι 

απαραίτητα με τη χρονική στιγμή της ίδιας της υποχρέωσης της οντότητας αναφοράς. 

Παραδείγματος χάριν, έστω ότι υπάρχει ένα πενταετές credit swap σε μία οντότητα 

αναφοράς. Σε ένα μοντέλο πρόβλεψης (Predictive Model) αυτό μπορεί να αποτιμηθεί 

με βάση το πως διατυπώνεται η πιθανότητα αθέτησης και το επιτόκιο ανάκτησης (όπως 

έχει παρουσιαστεί και προηγουμένως). Ωστόσο, η αποτίμηση θα πρέπει να γίνει με 

βάση την τιμή της αγοράς και τα credit spreads που κυριαρχούν σε αυτή (δηλαδή με 

βάση τις πιθανότητες αθέτησης και το επιτόκιο ανάκτησης) για τις πενταετείς 

υποχρεώσεις της οντότητας αναφοράς, οι οποίες είναι ουσιαστικά ίδιες με τις 

αναφερόμενες υποχρεώσεις, που όπως αναφέρθηκε προηγουμένως μπορούν να 

αντικατασταθούν "επί ίσοις όροις" (pari passu) και των οποίων η ωρίμανση μπορεί να 

ξεπεράσει τα πέντε χρόνια. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πενταετείς υποχρεώσεις, 

το spread της αγοράς μπορεί να εξαχθεί από βραχυπρόθεσμά ή/και μακροπρόθεσμα 
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περιουσιακά στοιχεία. Εάν πάλι δεν έχουν εκδοθεί από την οντότητα αναφοράς 

περιουσιακά στοιχεία που να διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή, συγκρίσιμα προϊόντα 

που έχουν εκδοθεί από παρόμοιους τύπους πίστωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

την απαραίτητη προσαρμογή. Έτσι είναι πιθανό, βασιζόμενοι στα διαθέσιμα δεδομένα 

της αγοράς, να εξαχθούν καμπύλες πίστωσης (Credit Curve) για κάθε οντότητα 

αναφοράς (Kasapis, 2008). 

 

2.5.4  Κατασκευή Καμπύλης Πίστωσης (Credit Curve) από Τιμές Ομολόγων 

Για να τιμολογηθεί κάθε χρηματοοικονομικό εργαλείο, είναι σημαντικό να 

μοντελοποιηθούν οι κίνδυνοι που υποβόσκουν σε αυτό το εργαλείο με ένα ρεαλιστικό 

τρόπο. Σε κάθε προϊόν που συνδέεται με πίστωση, ο κύριος κίνδυνος βρίσκεται στην 

πιθανή αθέτηση της οντότητας αναφοράς αφού χωρίς καμία πιθανή αθέτηση οι 

αναμενόμενες ταμειακές ροές θα εκπληρωθούν στο ακέραιο, ενώ αν η αθέτηση επέλθει 

ο επενδυτής θα λάβει κάποιο ποσό ανάκτησης. Έτσι είναι απολύτως φυσικό να 

μοντελοποιηθεί μία επισφαλής ταμειακή ροή καθώς ένα χαρτοφυλάκιο εξαρτώμενο από 

ταμειακές ροές σχετικές με αυτά τα σενάρια αθέτησης, σταθμίζεται βάσει των 

πιθανοτήτων των παραπάνω σεναρίων να πραγματοποιηθούν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ομόλογο μηδενικού κινδύνου (risky zero-

coupon bond) με ημερομηνία ωρίμανσης το τέλος του πρώτου χρόνου. Σε αυτή την 

περίπτωση στο τέλος του πρώτου χρόνου υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια: 

 a. Το ομόλογο να πληρώσει την ονομαστική του αξία 

 b. Να υπάρχει αθέτηση του ομολόγου και να πληρώσει κάποιο ποσό ανάκτησης. 

 

Διάγραμμα 2.5  Συμμετοχή του Μηδενικού Κινδύνου στην Παρούσα Αξία 

 
Πηγή: Kasapis, A. (2008) Mastering Credit Derivatives. 2nd ed. Edinburgh, FT Prentice Hall. p. 52. 

 

Η παραπάνω προσέγγιση τιμολόγησης επισφαλών ταμειακών ροών (όπως 

διατυπώθηκαν από τους Jarrow και Turnbull) μπορεί να προσφέρει ένα αξιόπιστο 

100

Παρούσα Αξία (PV)

Αξία Ανάκτησης (RV)

(1 - PD)

PD

PV = 1 / (1 + r Risk free) * [(1 - PD)*100 + PD*RV]
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πλαίσιο αναφοράς και να επεκταθεί και στην τιμολόγηση πολλών επισφαλών 

προϊόντων. Η ιδέα είναι η ίδια με αυτή που εφαρμόζεται στις αγορές σταθερού 

εισοδήματος: Να αποτιμήσει κάποιο προϊόν διαχωρίζοντας το στις ταμειακές ροές που 

το συνθέτουν, να τιμολογήσει αυτές τις ανεξάρτητες ταμειακές ροές χρησιμοποιώντας 

την παραπάνω μέθοδο και να αθροίσει τις αξίες τους καταλήγοντας στην τιμή του 

προϊόντος. Αυτό το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθούν πολλά 

περισσότερα από τα απλώς επισφαλή εργαλεία. Διευκολύνει την τιμολόγηση κάθε 

συνδυασμού επισφαλών και λιγότερο επισφαλών ταμειακών ροών, όπως τα γραμμάτια 

εγγυημένου κεφαλαίου (Capital Guaranteed Notes). Αυτό το πλαίσιο τιμολόγησης 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να τονίσει τις σχετικές ευκαιρίες που έχουν να 

κάνουν με την αξία των προϊόντων στην αγορά. Έτσι για ένα δεδομένο σύνολο 

πιθανοτήτων, είναι δυνατό να δει κάποιος ποια προϊόντα διαπραγματεύονται πάνω ή 

κάτω της θεωρητικής τους αξίας και να χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο για ληφθεί μία 

θέση με βάση την παραπάνω αξία (Kasapis, 2008). 

 

2.5.5  Βαθμονόμηση της Πιθανότητας Αθέτησης 

Η τιμολογιακή προσέγγιση που περιγράφηκε παραπάνω εξαρτάται από τη 

δυνατότητα να παρέχεται μία αξία για την πιθανότητα της πιστωτικής αθέτησης. Στη 

θεωρία, μπορούν απλά να εισαχθούν πιθανότητες βασιζόμενες στην προτίμηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της οντότητας αναφοράς και να τιμολογούν το προϊόν 

χρησιμοποιώντας αυτούς τους αριθμούς. Αυτό θα αποτιμούσε το προϊόν βασιζόμενο σε 

μία υποκειμενική άποψη περί πίστωσης και θα έθεται μία καλή βάση του πως να κάνει 

κάποιος την τοποθέτηση του. Παρόλα αυτά, με τη θεώρηση αυτή δεν μπορεί να 

εγγυηθεί κανείς ότι η τιμή που λαμβάνεται δεν μπορεί να είναι προϊόν κερδοσκοπίας 

(Arbitraged) από άλλα εργαλεία που διατηρούν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο και έτσι να 

καθίσταται απίθανη η δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου της τοποθέτησης μέσω των 

άλλων πιστωτικών εργαλείων. Στην πραγματικότητα η πιθανότητα της αθέτησης 

παρέχεται από τις τιμές της αγοράς και των διαπραγματεύσιμων προϊόντων αυτής. 

Η ιδέα είναι απλή, καθώς μία δεδομένη πιθανότητα αθέτησης και μία ανακτήσιμη 

αξία είναι πιθανό να τιμολογήσουν μία επισφαλή ταμειακή ροή. Συνεπώς η πιθανότητα 

του ουδέτερου κινδύνου αθέτησης της πιστοληπτικής ικανότητας είναι απόρροια της 

τιμής και της ανακτήσιμης αξίας αυτής της επισφαλούς ταμειακής ροής.  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες της αγοράς πιστώσεων σκέφτονται με όρους των 

spreads αντί με όρους πιθανοτήτων αθέτησης, και αναλύουν το σχήμα και τη μεταβολή 

της καμπύλης των spreads αντί της μεταβολής των πιθανοτήτων. Παρόλα αυτά είναι 
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πολύ σημαντικό τα spreads που έχουν εισαχθεί στην αγορά να προσαρμοστούν 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάκτησης προτού οι πιθανότητες αθέτησης να 

μπορούν να υπολογιστούν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν κάποιος ασχολείται 

με ομόλογα αναδυόμενων αγορών, όπου τα ομόλογα αυτά έχουν συχνά εγγυημένα 

κεφάλαια ή κυλιόμενα εγγυημένα κουπόνια. Το αποτέλεσμα αυτών των 

χαρακτηριστικών πρέπει να αφαιρεθεί πριν τον υπολογισμό των spreads αλλιώς θα 

προκύψει ένα τεχνηέντως χαμηλό spread (Kasapis, 2008). 

 

2.5.6  Η Αποτίμηση των CDS με βάση την Παρούσα Αξία. 

Το νεκρό σημείο των Spreads σε ένα συμβόλαιο CDS είναι το Spread με το οποίο η 

παρούσα αξία του ασφαλίστρου (Premium) και η παρούσα αξία της αποζημίωσης της 

προστασίας (Protection Leg) είναι ίσες (Kasapis, 2008). O Hull (2012) υποστηρίζει ότι 

το Spread των CDS για κάθε μία οντότητα αναφοράς μπορεί να υπολογιστεί με την 

εκτίμηση της πιθανότητας για αθέτηση από την πλευρά της οντότητας και την εξίσωση 

της παρούσας αξίας των πληρωμών και της αποζημίωσης. Ο τρόπος που αυτό γίνεται 

θα απεικονιστεί με το παρακάτω παράδειγμα: 

Ας υποθέσουμε ότι η πιθανότητα μιας οντότητας για αθέτηση κατά τη διάρκεια ενός 

χρόνου και όχι νωρίτερα είναι 2%. Ο πίνακας (2.1) μας δείχνει για την επόμενη 

πενταετία τις πιθανότητες επιβίωσης και τις άνευ όρων πιθανότητες αθέτησης (όπως 

δείχνουν να είναι σήμερα). Ο τρόπος με τον οποίo προκύπτουν τα αποτελέσματα για 

τον δεύτερο χρόνο και μετά στηρίζεται στην εξής συλλογιστική ότι η πιθανότητα για 

αθέτηση είναι 0,02*0,98 = 0,0196 και η πιθανότητα επιβίωσης 0,98*0,98 = 0,9604, για 

τον τρίτο χρόνο η πιθανότητα αθέτησης 0,02*0,9604 = 0,0192 κ.ο.κ.  

 

Πίνακας 2.1  Πιθανότητες Επιβίωσης και Αθέτησης 

Χρόνια Πιθανότητα Αθέτησης Πιθανότητα Επιβίωσης 

1 0,0200 0,9800 

2 0,0196 0,9604 

3 0,0192 0,9412 

4 0,0188 0,9224 

5 0,0184 0,9039 

Πηγή: Hull, J. (2012) Option, Futures and Other Derivatives. 8th Edition, New Jersey, Pearson Education Inc. p. 552. 

 

Θα υποθέσουμε επίσης ότι η αθέτηση συμβαίνει πάντα μέσα στα μισά του χρόνου 

και ότι οι αποζημιώσεις από τα CDS γίνονται μία φορά το χρόνο στο τέλος του, ενώ το 



- 54 - 
 

ακίνδυνο επιτόκιο (risk free) LIBOR τρέχει με επιτόκιο 5% ετησίως και το ποσό 

ανάκτησης (Recovery rate) στο 40%.  

Ο πίνακας (2.2) παρουσιάζει τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των 

αναμενόμενων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν στα CDS και υποθέτει ότι οι 

πληρωμές αυτές έγιναν στο ποσοστό του s ανά έτος και το πλασματικό κεφάλαιο είναι 

$1. Για παράδειγμα στο τρίτο έτος υπάρχει η πιθανότητα 0,9412 να εκπληρωθεί η 

πληρωμή s. Η αναμενόμενη πληρωμή είναι 0,9412s και η παρούσα αξία αυτού που 

είναι 0,9412se-0,05*3 = 0,8101s. Ενώ η συνολική παρούσα αξία των αναμενόμενων 

πληρωμών φτάνει τα 4,0704s. 

 

Πίνακας 2.2  Υπολογισμός Παρούσας Αξίας των Αναμενόμενων Πληρωμών 

(Πληρωμή = s ετησίως) 

Χρόνος Πιθανότητα 

Επιβίωσης 

Αναμενόμενη 

Πληρωμή 

Συντελεστής 

Προεξόφλησης 

Παρούσα Αξίας 

Αν.Πληρωμής 

1 0.9800 0.9800s 0.9512 0.9322s 

2 0.9604 0.9604s 0.9048 0.8690s 

3 0.9412 0.9412s 0.8607 0.8101s 

4 0.9224 0.9224s 0.8187 0.7552s 

5 0.9039 0.9039s 0.7788 0.7040s 

Σύνολο    4.0704s 

Πηγή: Hull, J. (2012) Option, Futures and Other Derivatives. 8th Edition, New Jersey, Pearson Education Inc. p. 552. 

 

Ο πίνακας (2.3) δείχνει τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των αναμενόμενων 

αποζημιώσεων υποθέτοντας ένα θεωρητικό ποσό κεφαλαίου στο $1. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως η αθέτηση συμβαίνει πάντα στα μισά του έτους. Για παράδειγμα 

υπάρχει τον τρίτο χρόνο πιθανότητα 0,0192 να υπάρξει αθέτηση και να πληρωθεί η 

αποζημίωση βάσει του CDS. Δεδομένου ότι το ποσό ανάκτησης είναι στο 40% η 

αναμενόμενη πληρωμή αυτή τη στιγμή είναι 0,0192*0,6 = 0,0115.  Η παρούσα αξία της 

αναμενόμενης αποζημίωσης είναι 0,0115e-0.05*2.5 = 0.0102 και η συνολική παρούσα 

αξία είναι $0,0511. 

Στο τελικό βήμα στον πίνακα (2.4) θεωρούμε την πληρωμή των δεδουλευμένων 

τόκων που γίνεται σε περίπτωση ενός γεγονότος αθέτησης. Τον τρίτο χρόνο υπάρχει 

πιθανότητα 0,0192 να υπάρξει μία τελευταία δεδουλευμένη πληρωμή στη μέση του 



- 55 - 
 

χρόνου και είναι 0,5s. Η αναμενόμενη δεδουλευμένη πληρωμή αυτή τη χρονική στιγμή 

είναι 0,0192*0,5s = 0,0096s. Η παρούσα αξία είναι 0,0096se-0.05*2.5 = 0,0085s και η 

συνολική παρούσα αξία 0,0426s. 

 

Πίνακας 2.3  Υπολογισμός Παρούσας Αξίας Αναμενόμενης Αποζημίωσης 

(Θεωρητικό ποσό Κεφαλαίου = s ετησίως) 

Χρόνος Πιθανότητα 

Αθέτησης 

Επιτόκιο 

Ανάκτησης 

Αναμενόμενη 

Αποζημίωση ($) 

Συντελεστής 

Προεξόφλησης 

Παρούσα Αξία ($) 

Αν. Αποζημίωσης 

0,5 0,0200 0,4 0,0120 0,9753 0,0117 

1,5 0,0196 0,4 0,0188 0,9277 0,0109 

2,5 0,0192 0,4 0,0115 0,8825 0,0102 

3,5 0,0188 0,4 0,0113 0,8395 0,0095 

4,5 0,0184 0,4 0,0111 0,7985 0,0088 

Σύνολο     0,0511 

Πηγή: Hull, J. (2012) Option, Futures and Other Derivatives. 8th Edition, New Jersey, Pearson Education Inc. p. 553. 

 

Πίνακας 2.4  Υπολογισμός Παρούσας Αξίας Δεδουλευμένων Πληρωμών 

Χρόνος Πιθανότητα 

Αθέτησης 

Αναμενόμενες 

Δεδουλ.Πληρωμές 

Συντελεστής 

Προεξόφλησης 

Παρούσα Αξίας 

Δεδουλ.Πληρωμών 

0,5 0.0200 0.0100s 0.9753 0.0097s 

1,5 0.0196 0.0098s 0.9277 0.0091s 

2,5 0.0192 0.0096s 0.8825 0.0085s 

3,5 0.0188 0.0094s 0.8395 0.0079s 

4,5 0.0184 0.0092s 0.7985 0.0074s 

Σύνολο    0.0426s 

Πηγή: Hull, J. (2012) Option, Futures and Other Derivatives. 8th Edition, New Jersey, Pearson Education Inc. p. 553. 

 

Από τους πίνακες (2.2) και (2.4) η παρούσα αξία των αναμενόμενων πληρωμών 

είναι 4.0704s + 0.0426s = 4.1130s. Ενώ από τον πίνακα (2.3) η παρούσα αξία της 

αναμενόμενης αποζημίωσης είναι 0.0511. Εξισώνοντας τις παραπάνω δύο σχέσεις 

έχουμε: 
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4.1130s = 0.0511 => s =0.0124 

 

Αυτό σημαίνει ότι το Spread για το CDS της πενταετίας πρέπει να είναι 0,0124 

φορές το κεφάλαιο ή αλλιώς 124 μονάδες βάσης (124bps). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο που η παραδοχή ότι οι αθετήσεις μπορούν να 

συμβούν μόνο στη μέση του χρόνου είναι πολύ χαλαρή, συνήθως αυτό δίνει καλά 

αποτελέσματα. 

Τέλος λαμβάνοντας υπόψη ότι τα CDS διαπραγματεύονται καθημερινά, στις αγορές 

μπορούν να έχουν θετική ή αρνητική μεταβολή στην τιμή τους. Με βάση το 

προηγούμενο παράδειγμα αν για το CDS είχε συμφωνηθεί ένα Spread για 150bps. η 

παρούσα αξία των πληρωμών από τον αγοραστή θα είναι 4.1130*0.0150 = 0.0617 και η 

παρούσα αξία της αναμενόμενης αποζημίωσης θα είναι, όπως και πριν, 0.0511. 

Επομένως η αξία της ανταλλαγής (Swap) για τον πωλητή θα ήταν 0.0617-0.0511 = 

0.0106 φορές το κεφάλαιο. Ομοίως και για τον αγοραστή της προστασίας η τιμή της 

αγοράς για τη συγκεκριμένη ανταλλαγή θα ήταν 0.0106 φορές το κεφάλαιο. 

 

2.6  Η χρησιμότητα των CDS 

Σύμφωνα με τον Anson et al., (2004), οι συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε από διαχειριστές περιουσίας είτε από 

διαπραγματευτές και άλλους φορείς ως σύνθετα πιστωτικά προϊόντα. Οι κύριες χρήσεις 

τους παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

2.6.1  Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging)  

Αυτή θεωρείται η βασική εφαρμογή των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης 

και ορίζεται ως η διαπραγμάτευση των πιστωτικών κινδύνων, όπως διενεργείται στις 

χρηματοοικονομικές αγορές. Ουσιαστικά η διαπραγμάτευση αυτή αφορά μια αντίθετη 

θέση, στο υποκείμενο χρηματοοικονομικό εργαλείο, σε CDS, η οποία μπορεί να 

καλύπτεται τόσο από βραχυπρόθεσμες μεταβολές του υποκείμενου τίτλου όσο και πιο 

μακροχρόνιες επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις δεν επιθυμούν παράγοντες κινδύνου σε 

επίπεδο αγοράς που να παρεμβαίνουν στις οικονομικές τους δραστηριότητες και τους 

οποίους δεν μπορούν να προβλέψουν εξ αρχής. Συνεπώς είναι πρόθυμοι, να 

διαπραγματευτούν τους κινδύνους που ανακύπτουν από τις καθημερινές τους 

επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε αυτές αφορούν σε βιομηχανικές, εμπορικές ή 

χρηματοοικονομικές εταιρείες, στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία - 
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δάνεια, ομόλογα, μετοχές, παράγωγα - που επιτρέπεται η διαπραγμάτευσή τους, για να 

αντισταθμίσουν τους κινδύνους που έχουν συσσωρευτεί στους ισολογισμούς τους κατά 

τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

Σύμφωνα με τους Saxena και Villar (BIS, 2008) η απλή δομή και η ευελιξία που 

προσφέρουν τα CDS τα καθιστά, ίσως, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο και έτσι 

εξηγείται τόσο η ταχεία ανάπτυξη όσο και η εξέχουσα θέση που κατέχουν στις αγορές 

κεφαλαίου. Η ευελιξία των CDS οφείλεται αρχικά στη δομή τους αφού επιτρέπει σε 

οποιαδήποτε υποχρέωση με ταμειακή ροή να χρησιμοποιηθεί ως υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο. Αυτό συνήθως ορίζεται και ως οντότητα αναφοράς και μπορεί να 

περιλαμβάνει δάνεια και ομόλογα, ανεξαρτήτως του εκδότη τους, ή ακόμα και ένα 

χαρτοφυλάκιο από οντότητες αναφοράς. Στην τελευταία δε περίπτωση ο αγοραστής της 

προστασίας μπορεί να το ζητήσει για οποιοδήποτε συνδυασμό από χρεοκοπία ή ζημία 

από αθέτηση που θα ήθελε να αποφύγει. Τα CDS επίσης καθορίζουν με ξεκάθαρο 

τρόπο τον διακανονισμό, τη ρευστότητα και την αξιολόγηση τους με αποτέλεσμα να 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των θέσεων της παγκόσμιας αγοράς με την 

πλειοψηφία τους να ανήκει στα Single-Name CDS (κυρίως τοποθετημένα σε εταιρικές 

οντότητες) με τη μέση χρονική διάρκεια τους είναι τα πέντε έτη.  

Σύμφωνα με τους Chen et al., (2011), από τις βασικότερες στρατηγικές για την 

αντιστάθμιση συναλλαγών είναι ο συμψηφισμός των συναλλαγών μέσα σε ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα, με το CDS συνήθως να έχει την ίδια περίοδο λήξης με τον 

υποκείμενο τίτλο που αφορά η συναλλαγή, χωρίς όμως αυτό να είναι αναγκαία 

συνθήκη. 

Με το επόμενο διάγραμμα (2.6) θα γίνει κατανοητός ο τρόπος που λειτουργεί η 

αντιστάθμιση κινδύνου σε μία τράπεζα που επιθυμεί να αντισταθμίσει τον πιστωτικό 

κίνδυνο από τη σύναψη ενός δανείου με κάποιο φορέα. 

 

Διάγραμμα 2.6  Αντιστάθμιση Κινδύνου σε χορήγηση Δανείου από Πιθανή 

Χρεοκοπία 
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Ένα ακόμα είδος αντιστάθμισης κινδύνου μέσω των CDS σύμφωνα με τους Hasan 

και Wu (2016) που στηρίζονται στις αναφορές των Duffee και Zhou (2001) και Parlour 

και Winton (2013) είναι η αντιστάθμιση του κινδύνου των υψηλής ποιότητας 

δανειοληπτών των τραπεζών όταν το κόστος παρακολούθησης τους είναι χαμηλό. 

Πάντως για την περίπτωση αυτή, αν και παρατηρείται ως τέτοιο φαινόμενο, δεν είναι 

σαφής ο λόγος που τον εφαρμόζουν για τόσο χαμηλού κινδύνου δανειολήπτες. 

 

2.6.2  Μείωση της Πιστωτικής Έκθεσης (Reducing Credit Exposure) 

 Ένα παράδειγμα θα εξηγήσει καλύτερα την παραπάνω έννοια. Αν υπάρχει ένας 

διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που κατέχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ομολόγων 

που εκδίδονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα (πχ Τράπεζες) και πιστεύει ότι τα spread σε 

αυτόν τον τομέα θα αυξηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν δεν υπήρχαν τα CDS η 

λύση που θα είχε θα ήταν να πουλήσει άμεσα τα ομόλογα αυτά αφού η αξία τους θα 

υποχωρούσε. Αυτό όμως θα μπορούσε να αντιτίθεται με την μακροχρόνια επενδυτική 

στρατηγική του και ως εκ τούτου να μη θέλει να προχωρήσει σε πώληση. Αυτό που 

μπορεί να κάνει είναι να αγοράσει ένα CDS για τα ομόλογα αυτά και έτσι να κρατήσει 

και τα ομόλογα. Αν η κίνηση των spreads επαληθευτεί τότε τα CDS που κατέχει θα 

αυξήσουν την αξία τους και θα μπορεί να τα πουλήσει με κέρδος στη δευτερογενή 

αγορά (Anson et al., 2004). 

 

2.6.3  Ενίσχυση της Απόδοσης του Χαρτοφυλακίου (Enhancing Portfolio Returns).  

Οι διαχειριστές μπορούν να αντλήσουν ένα επιπλέον έσοδο από το ασφάλιστρο ενός 

CDS που θα εκδώσουν μέσω σύνθετων προϊόντων για την κάλυψη πιστωτικών 

κινδύνων. Η πολυτμηματοποίηση (Multitranching) των σύνθετων πιστωτικών 

προϊόντων επιτρέπει τη συγκεκριμενοποίηση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο και 

έτσι μπορούν να πουληθούν σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Με τη χρήση αυτών 

των σύνθετων προϊόντων CDS, όπως τα Χρεόγραφα συνδεδεμένα με Πιστωτικό 

Κίνδυνο (Credit-Linked notes - CLN), τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένα 

περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή του, ο διαχειριστής μπορεί να 

διαπραγματευτεί την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο και να κερδίσει μία επιπλέον 

απόδοση για το χαρτοφυλάκιο του. Συγχρόνως με τον τρόπο αυτό ο διαχειριστής 

επιτρέπει και σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά να αποκτήσουν μία έκθεση 

πιστωτικού κινδύνου σε συγκεκριμένα τμήματα στο χαρτοφυλάκιο του, χωρίς να 

χρειάζεται να κατέχουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία (Anson et al., 2004). 
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2.6.4  Αντισταθμιστική Κερδοσκοπία (Arbitrage)  

Εφαρμόζεται στις αγορές συμβάσεων CDS που επιτρέπουν την Αντισταθμιστική 

Κερδοσκοπία μεταξύ της υποκείμενης αγοράς ομολόγων και των συνδεδεμένων με 

αυτά τα ομόλογα CDS. Η βασική ιδέα της Αντισταθμιστικής Κερδοσκοπίας στις αγορές 

ομολόγων και στις αγορές των CDS, πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στις θέσεις των 

CDS αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρεία εφαρμογή μιας τέτοιας 

δραστηριότητας μπορεί να έχει ποικίλες οικονομικές συνέπειες. Όπως έχει αποδειχθεί 

και στην πράξη, όσο πιο έντονη είναι η δραστηριότητα της Αντισταθμιστικής 

Κερδοσκοπίας, τόσο περισσότερο περιορίζονται οι σχετικά κακές εκτιμήσεις μεταξύ 

των ομολόγων και των CDS. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η απορρόφηση τυχόν 

αναταράξεων στην προσφορά των ομολόγων, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την εμφάνιση χαμηλότερης τιμής στην αγορά αυτών. 

Το κύριο ενδιαφέρον των κερδοσκόπων επενδυτών που συνδέει τις αγορές των 

ομολόγων και των CDS είναι το CDS-bond Basis, το οποίο ερμηνεύεται ως το 

επιτοκιακό περιθώριο - ασφάλιστρο - (spread) του CDS μείον το επιτοκιακό περιθώριο 

- τοκομερίδιο - του υποκείμενου ομολόγου, σε περίπτωση επένδυσης με μηδενικό 

κίνδυνο (risk-free rate). Αφού ένα αντισταθμισμένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από 

μακροπρόθεσμα ομόλογα (long bond) και ένα CDS το οποίο διασφαλίζει από τον 

κίνδυνο αθέτησης του ομολόγου, αποτελεί μία επένδυση μηδενικού κινδύνου, ως εκ 

τούτου και το CDS-bond basis πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν. 

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, όπως έχει καταγραφεί, το 

CDS-bond Basis πολλών οντοτήτων αναφοράς, έγινε σημαντικά αρνητικό. Πρακτικά 

ένα αρνητικό CDS-bond Basis σημαίνει, ότι το επιτοκιακό περιθώριο (spread) του CDS 

είναι χαμηλότερο, του επιτοκιακού περιθωρίου του υποκείμενου ομολόγου, σε 

περίπτωση επένδυσης με μηδενικό κίνδυνο (risk-free rate). Αυτή η διαφορά στην τιμή 

συνεπάγεται ότι κάποιος μπορεί να κερδίσει μία θετική απόδοση αγοράζοντας το 

ομόλογο και ταυτόχρονα να κάνει ένα συμβόλαιο CDS αντισταθμίζοντας τον κίνδυνο 

της πιθανής αθέτησής του, αυτό χαρακτηρίζεται ως συναλλαγή-αρνητικής βάσης 

(negative basis trade). Επειδή οι συναλλαγές Αντισταθμιστικής Κερδοσκοπίας 

περιλαμβάνουν τοποθετήσεις αγοράς (long position) σε CDS, η δραστηριότητα 

Αντισταθμιστικής Κερδοσκοπίας σε αρνητική βάση πρέπει να συνδέεται θεωρητικά με 

μεγαλύτερες θέσεις σε συμβόλαια CDS.  

Ανάλογα, σε μία συναλλαγή Αντισταθμιστικής Κερδοσκοπίας θετικής βάσης 

(δηλαδή το spread των ομολόγων είναι μεγαλύτερο από αυτό των CDS), ένας 

κερδοσκόπος θα πουλήσει (Short) το υποκείμενο ομόλογο και θα πουλήσει πιστωτική 
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προστασία, για να επωφεληθεί της κατάστασης όπου, το επιτοκιακό περιθώριο του 

ομολόγου είναι μεγαλύτερο του επιτοκιακού περιθωρίου του συνδεδεμένου με αυτό 

CDS. Ως εκ τούτου και οι συναλλαγές Αντισταθμιστικής Κερδοσκοπίας σε θετική βάση 

μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των θεωρητικά καθαρών ποσών των CDS (Oehmke 

and Zawadowski, 2015). 

Στη συνέχεια για να γίνει καλύτερα κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας παρουσιάζεται 

με το διάγραμμα (2.7) η περίπτωση του αρνητικού CDS-bond basis μεταξύ δύο 

ομολόγων Α και Β ίδια ονομαστικής αξίας. Το κέρδος του κερδοσκόπου είναι η 

διαφορά μεταξύ του Ασφαλίστρου CDS που πληρώνει για την κάλυψη σε πιστωτικό 

γεγονός του ομολόγου Α και της διαφοράς που κερδίζει από την αγοραπωλησία των 

δύο ομολόγων, δηλαδή 2% επί τις αξίας του ομολόγου 

 

Διάγραμμα 2.7  Αντισταθμιστική Κερδοσκοπία με Αρνητικό CDS-bond basis. 

 

 

 

2.6.5  Ενίσχυση της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ή Κεφαλαίων) των Τραπεζών 

(Enhancing Capital Adequacy)  

Μία πολύ σημαντική Συνθήκη που καθορίζει τη βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού 

τραπεζικού συστήματος είναι η Βασιλεία ΙΙΙ. Με τη Συνθήκη αυτή καθορίζονται τα 

ποσοτικά όρια των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων που θα πρέπει να τηρούνται σε 

συνεχή βάση από τις Ευρωπαϊκές τράπεζες και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

a. Κοινά στοιχεία βασικών ίδιων κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 4,5% των 

σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού,  

b. Το σύνολο των βασικών ίδιων κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 6,0% των 

σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού και  

c. Το σύνολο των ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών (βασικών και 

συμπληρωματικών) θα πρέπει να είναι σε ποσοστό τουλάχιστον 8,0%  των 

Ασφάλιστρο CDS 2%
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σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού (Γκόρτσος, 

2011).  

Σύμφωνα με τους Chenyu et al., (2014) ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

υπολογίζεται βάση του μαθηματικού τύπου: 

 

Bank Capital Ratioit = α + β*CDS Active Bankit + γ1*Bank Charateristicsit-1 + 

γ2*Fixed Year Effectsit + γ3*Fixed Bank Effect (or Fixed CDS Bank Effect)i + εit 

 

Από τον προηγούμενο τύπο καθίσταται σαφές ότι οι συναλλαγές σε CDS 

επηρεάζουν την αναλογία των τραπεζικών κεφαλαίων που διαθέτει κάθε τράπεζα και 

ακόμα περισσότερο αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι, για τις θέσεις σε σύνθετα 

προϊόντα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 150% 

(ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011)16. 

Δεδομένης της σημασίας που έχουν τα κεφάλαια των τραπεζών για τη συμμόρφωση 

τους με τη νομοθεσία θα εξεταστούν (1) ο Σταθμισμένος με Κίνδυνο Συνολικός δείκτης 

κεφαλαίων (Risk-Weighted Total Capital Ratio) που είναι το συνολικό κεφάλαιο 

διαιρεμένο με το σύνολο των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων που εμπεριέχουν 

κίνδυνο και (2) ο δείκτης κεφαλαίου Tier-117, που είναι το κεφάλαιο Tier-1 διαιρεμένο 

με το σύνολο των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων που εμπεριέχουν κίνδυνο. Η 

βασική ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το CDS Active Bank το οποίο παίρνει την τιμή της 

μονάδας εάν η τράπεζα είναι ενεργή σε συναλλαγές CDS διαφορετικά (αν δεν είναι) 

παίρνει την τιμή μηδέν. Στη συνέχεια μέσα από τις προσομοιώσεις των τραπεζών με 

χρονοσειρές και μαθηματικά μοντέλα των οποίων η ανάλυση ξεπερνάει τους στόχους 

της παρούσας, οι Chenyu et al., (2014) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι εάν οι 

τράπεζες χρησιμοποιούν τα CDS αποκλειστικά για αντιστάθμιση κινδύνου (Hedging) 

τότε το σύνολο των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων που εμπεριέχουν κίνδυνο 

μειώνεται και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα είναι μεγαλύτερος με αποτέλεσμα η 

τράπεζα να εμφανίζεται πιο ασφαλής. Ωστόσο αν οι τράπεζες επηρεαστούν από τα CDS 

και κρατήσουν λιγότερα κεφάλαια ή επεκτείνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία ο 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα είναι μικρότερος. Επομένως σε ένα συνδυασμό και 

των δύο έχει σημασία ποια κατάσταση υπερτερεί και επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. 

 

                                                 
16  Πράξη Διοικητή Τράπεζα της Ελλάδος 2646/9.9.2011, Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς - Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2591/20.8.2007. σελ. 6.  
17 Tier-1, είναι ο δείκτης που ως κεφάλαιο Tier-1 λογίζεται ο πυρήνας των ίδιων κεφαλαίων της 
τράπεζας. (www.investopedia.com). 
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2.6.6  Κερδοσκοπία (Speculation)  

Είναι συνήθως η αγορά συμβολαίων CDS που γίνεται από κάποιον φορέα χωρίς ο 

ίδιος να κατέχει το προϊόν της προστασίας του CDS (Naked CDS) προσβλέποντας στη 

μεταβολή της πιστωτικής ποιότητας της οντότητας (προς το χείρον). Με τον τρόπο αυτό 

διαχειρίζονται τα CDS ως ένα ανεξάρτητο επενδυτικό προϊόν το οποίο έχει 

διακυμάνσεις στη τιμή αγοράς και πώλησης στη δευτερογενή αγορά διαπραγμάτευσης 

και επιπλέον ο επενδυτής "ποντάρει" για επιπλέον κέρδος σε πιστωτικό γεγονός για την 

υποκείμενη οντότητα που εξασφαλίζει το CDS ώστε να εισπράξει το αντίτιμο του 

συμβολαίου. Το τελευταίο αποτελεί και μια πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο είναι 

"ηθικό" ένας μη κάτοχος του υποκειμένου τίτλου που εξασφαλίζει το CDS να 

κερδοσκοπεί εναντίον της βιωσιμότητας του και κατά πόσο τελικά μπορεί να οδηγήσει 

σε πιστωτικό γεγονός η προσπάθεια αυτή για κέρδος (εκτενέστερη αναφορά έγινε στην 

ενότητα 2.4.9 της παρούσας). Χαρακτηριστικό της προηγούμενης κατάστασης είναι η 

κρίση στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και ο ρόλος, σύμφωνα με τους επικριτές τους, 

που είχαν οι κάτοχοι CDS ομολόγων των χωρών αυτών χωρίς όμως να διαθέτουν στα 

χαρτοφυλάκια τους και τα ανάλογα ποσά σε ομόλογα τους (Gupta, 2012). 

 

 2.7  Μέγεθος Αγοράς των CDS 

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στο μέγεθος της αγοράς των CDS. Τα δεδομένα που 

παρουσιάζονται προέρχονται αποκλειστικά από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών 

(Bank for International Settlements - BIS) και αφορούν στην περίοδο από το δεύτερο 

εξάμηνο του 2008 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2016. Παρατηρείται από το 

Διάγραμμα (2.8) μια διαχρονική πτώση στην αγορά των CDS μετά το ξέσπασμα της 

οικονομικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρουσιάζονται, το 

Θεωρητικό ποσό των CDS (Notional Principal), το Θεωρητικό ποσό 

περιλαμβανομένου των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω κεντρικών 

αντισυμβαλλομένων (Notional Principal with Central Counterparties), και τέλος η 

επίπτωση του συμψηφισμού (Impact of netting).  

Χρήσιμο για την κατανόηση του διαγράμματος είναι η επεξήγηση των δύο 

τελευταίων όρων. Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι μία ανεξάρτητη νομική 

οντότητα που ενεργεί μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή ενός παραγώγου-

χρεογράφου (derivative security). Κατά τη διαπραγμάτευση μέσω ενός κεντρικού 

αντισυμβαλλομένου, μία σύμβαση μεταξύ δύο αρχικών αντισυμβαλλομένων, η οποία 

αποτελεί και το σήμα κατατεθέν των μη οργανωμένων ανταλλαγών (OTC trade), 

εξακολουθεί να υφίσταται και να εκτελείται, αλλά έχει αντικατασταθεί από δύο νέες 
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επιμέρους συμβάσεις μεταξύ του κεντρικού αντισυμβαλλομένου και των δύο επιμέρους 

αντισυμβαλλομένων μέρων. Αυτή η δομή συναλλαγής έχει τρία ξεκάθαρα οφέλη, 

πρώτον βελτιώνει τη διαχείριση του κινδύνου κάθε αντισυμβαλλομένου, δεύτερον 

επιτρέπει στον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (CCP) να πραγματοποιήσει πολυμερή 

συμψηφισμό των ανοιγμάτων και των πληρωμών του και τρίτον επιτυγχάνει την 

διαφάνεια στις συναλλαγές, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες 

της αγοράς και τα ανοίγματά της (σε τιμές και σε ποσότητες), προς τις ρυθμιστικές 

αρχές και το κοινό (BIS, 2009).  

Με τον καθαρό συμψηφισμό έχουμε την αλληλοακύρωση μίας θετικής και μίας 

αρνητικής θέσης. Με τον τρόπο αυτό ένας μεγάλος αριθμός ατομικών θέσεων και 

υποχρεώσεων, μειώνεται σε ένα αντίστοιχα μικρό ενώ χρησιμοποιείται επίσης και ως 

ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνου για να βοηθήσει τους αντισυμβαλλομένους να 

περιορίσουν το κόστος που προκύπτει από τον διακανονισμό των πληρωμών. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει τη διακοπή ή την ακύρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων ενώ στη 

συνέχεια ακολουθεί η αποτίμηση των ακυρωμένων υποχρεώσεων και η αντικατάστασή 

τους από μια και μόνο υποχρέωση πληρωμής. 

 

Διάγραμμα 2.8  Διαχρονικό Μέγεθος Αγοράς CDS 

 
Πηγή: Bank for International Settlements, (2016) Statistical release OTC derivatives statistics at the end-June 2016. November 

2016. p. 16. 

 



- 64 - 
 

Στους επόμενους πίνακες (2.5 έως 2.7) τα ποσά αποτιμώνται σε τρισεκατομύρια 

δολάρια Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής τα οποία αποτελούν τα στοιχεία του 

Διαγράμματος (2.8). Ενώ στο τέλος παρουσιάζεται η αγορά των Εξωχρηματιστηριακών 

συναλλαγών CDS με βάση τη θέση τους για το πρώτο εξάμηνο του 2016. 

 

Πίνακας 2.5  Θεωρητικό Ποσό συναλλαγών σε CDS 

(Notional Principal) 

Year Gross market 
value/notional 

Single-name 
notional 

Multi-name 
notional 

12-2008 12,2 25,7 16,1 
06-2009 8,2 24,2 11,9 
12-2009 5,5 21,9 10,8 
06-2010 5,5 18,5 11,8 
12-2010 4,5 18,1 11,8 
06-2011 4,1 18,1 14,3 
12-2011 5,5 16,9 11,8 
06-2012 4,4 15,6 11,4 
12-2012 3,4 14,3 10,8 
06-2013 3,0 13,1 11,2 
12-2013 3,1 11,3 9,7 
06-2014 3,3 10,8 8,6 
12-2014 3,6 9,0 7,4 
06-2015 3,1 8,2 6,4 
12-2015 3,4 7,2 5,1 
06-2016 2,9 6,6 5,2 
    * Lhp: in trillions of USD 

Πηγή: www.bis.org/statistics/derstats.htm. 

 

Πίνακας 2.6  Θεωρητικό ποσό Συναλλαγών μέσω Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων 

(Notional Principal with Central Counterparties) 

Year CCPs/total Single-name notional Multi-name notional 

06-2011 17,1 2,2 3,3 

12-2011 19,1 2,5 3,0 

06-2012 19,3 2,4 2,9 

12-2012 19,5 2,1 2,8 

06-2013 22,8 2,0 3,5 

12-2013 26,3 2,0 3,6 

06-2014 26,7 2,3 2,9 

12-2014 29,2 2,1 2,7 

06-2015 30,9 2,0 2,5 

12-2015 34,0 2,0 2,1 

06-2016 37,2 2,0 2,4 
  * Lhp: in trillions of USD 

Πηγή: www.bis.org/statistics/derstats.htm. 
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Πίνακας 2.7  Επίπτωση του Συμψηφισμού 

(Impact of Netting) 

Year Net/gross market 
values 

Gross market 
values 

Net market 
values 

06-2011 27,9 1,3 0,4 

12-2011 26,3 1,6 0,4 

06-2012 26,2 1,2 0,3 

12-2012 23,7 0,8 0,2 

06-2013 20,9 0,7 0,2 

12-2013 21,2 0,7 0,1 

06-2014 22,6 0,6 0,1 

12-2014 22,9 0,6 0,1 

06-2015 26,5 0,5 0,1 

12-2015 26,9 0,4 0,1 

06-2016 28,5 0,3 0,1 
  * Lhp: in trillions of USD 

Πηγή: www.bis.org/statistics/derstats.htm. 

 

Πίνακας 2.8  CDS ανά θέση (Ά εξάμηνο 2016) 

 
Πηγή: http://www.bis.org/statistics/d10_1.pdf 
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2.8  Ανακεφαλαίωση / Συμπεράσματα 

Οι Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης (CDS) αναπτύχθηκαν τη δεκαετία 

του '90 για να γιγαντωθούν ως μέγεθος στην παγκόσμια οικονομία στις αρχές της 

δεκαετίας του 2000 καταφέρνοντας να αλλάξουν την οπτική που γινόντουσαν έως τότε 

οι περισσότερες συναλλαγές και διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών 

στην αγορά. Βασικό τους γνώρισμα είναι η μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου, μιας 

οντότητας ή ενός προϊόντος, από τον αγοραστή της προστασίας του πιστωτικού 

κινδύνου στον πωλητή της πιστωτικής προστασίας. Παρουσιάστηκε στη συνέχεια η 

αλληλένδετη με τα CDS έννοια του Πιστωτικού Γεγονότος (Credit Event) και πιο 

συγκεκριμένα οι επιμέρους συνθήκες και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μία τέτοια 

κατάσταση ορίζεται ως τέτοια με αποτέλεσμα την παραγωγή τελεσίδικων υποχρεώσεων 

όπως απορρέουν από τις συμβάσεις, ενώ έγινε αναφορά και στον τρόπο που γίνεται ο 

διακανονισμός ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη κάτι που είναι και η ουσιαστική 

συνεισφορά ενός προϊόντος CDS σε πιστωτικό γεγονός. Όσο πιο πολύπλοκο και 

σύνθετο γίνεται το σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον τόσο πιο πολύπλοκα 

γίνονται και τα CDS για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές κατηγορίες από τέτοια προϊόντα. Η πιο απλή μορφή 

είναι τα απλά CDS που προστατεύουν από τον πιστωτικό κίνδυνο που μπορεί να έχει 

ένα μεμονωμένο χρεόγραφο και φτάνει έως το γυμνό CDS που παρέχει προστασία σε 

έναν επενδυτή για έναν τίτλο χωρίς να είναι αναγκαστικά και κάτοχος του. Υπάρχουν 

ακόμα εφτά κατηγορίες οι οποίες παρουσιάστηκαν με τα βασικά τους χαρακτηριστικά 

και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Η τιμολόγηση αυτών των προϊόντων 

στηρίζεται σε πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους που ξεφεύγουν από το στόχο του 

παρόντος κεφαλαίου που όμως προσπαθεί να αναδείξει τα μοντέλα στα οποία 

στηρίζονται οι μαθηματικοί αυτοί τύποι δίνοντας τις βασικές αρχές που τα διέπουν και 

τους παράγοντες που το κάθε ένα θέτει κυρίαρχους για την τιμολόγηση των CDS. Στην 

εξέλιξη τους τα CDS απέκτησαν πολύ μεγαλύτερη χρησιμότητα για τους κατόχους 

τους. Κάποιες από τις εφαρμογές των CDS είναι η Κερδοσκοπία, η Ενίσχυση της 

Απόδοσης του χαρτοφυλακίου, η Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και η 

Μείωση της πιστωτικής έκθεσης που λειτουργούν κάτι παραπάνω από 

συμπληρωματικά στην Αντιστάθμιση κινδύνου που είναι η βασική και αρχική 

χρησιμότητα των CDS. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την κρίση του 2007 και 

εξαιτίας του γεγονότος ότι θεωρήθηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για τον 

εκτροχιασμό της παγκόσμιας οικονομίας, η αγορά των CDS φθίνει, προσπαθώντας να 

ισορροπήσει μεταξύ της "χαμένης" τους αξιοπιστίας, του ρόλου τους στην αγορά που 
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θεωρείται δεδομένος και χρήσιμος για μεγάλο μέρος των επενδυτών και των 

νομοθετικών πρωτοβουλιών και περιορισμών που προσπαθούν να τιθασεύσουν την 

επιρροή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Εγγυημένες Δανειακές Υποχρεώσεις 

(Collateralized Debt Obligation - CDOs) 
 

 

3.1  Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Το πρωτότυπο των CDOs προέρχεται από το μακρινό 1987 όταν η τράπεζα Drexel 

Burnham Lambert προχώρησε στην έκδοση ενός ομολόγου για εταιρείες του κλάδου 

ηλεκτρισμού, που τελικά ανήκε στην κατηγορία "σκουπιδιών" τα γνωστά με την 

ονομασία Junk Bonds. Η εν λόγω τράπεζα τελικά χρεοκόπησε τρία χρόνια μετά τον 

Φεβρουάριο του 1990. Ο τότε CEO της τράπεζας Michael Milken, πρωτοπόρησε στα 

υψηλής απόδοσης Junk Bonds θεωρώντας τα κατάλληλη μέθοδο χρηματοδότησης για 

τις αδύναμες και προβληματικές επιχειρήσεις αφού θα μπορούσαν να έχουν τα ομόλογα 

αυτά μεγαλύτερες αποδόσεις από τα ομόλογα που εκδίδονταν από ισχυρές εταιρείες της 

εποχής. Τα CDOs πρόεκυψαν όταν οι τράπεζες και οι φορείς που εξέδιδαν τα Junk 

Bonds δεν μπορούσαν να βρουν αγοραστές και αναγκαστικά έπρεπε να βρουν επιπλέον 

κεφάλαια για να αντισταθμίσουν τους κινδύνους που παρέμεναν από τα ομόλογα αυτά 

στους ισολογισμούς τους (McNamara, 2012). 

Στις Η.Π.Α. ιδρύθηκε από την κυβέρνηση η Resolution Trust Corporation (RTC), 

μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ο φορέας αυτός χρεώθηκε με 

ρευστοποιήσιμες θέσεις από εταιρικές αποταμιεύσεις και δάνεια (Savings and Loans - 

S&L). Οι εμπλεκόμενοι στην αγορά συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσαν να αγοράζουν 

υψηλής μόχλευσης τμήματα από τα υπολειπόμενα τμήματα Ενυπόθηκων Στεγαστικών 

Δανείων (Collateralized Mortgage Obligation - CMO) και συγχρόνως να αγοράζουν 

υψηλής απόδοσης ομόλογα με σκοπό την απόδοση. Εάν δεν υπήρχαν απώλειες θα ήταν 

οι ήρωες της αγοράς αν όμως οι τοποθετήσεις αυτές δεν πήγαιναν και πολύ καλά θα 

μπορούσαν να επιστρέψουν τα S&Ls στην RTC, ουσιαστικά στην ίδια την κυβέρνηση 

των Η.Π.Α., και να αποχωρήσουν από την αγορά. Αποδείχθηκε από την εξέλιξη των 

γεγονότων ότι αυτή η δομή ίσως ήταν ο αρχικός κρίκος στην αλυσίδα των εξελίξεων 

που οδήγησαν στην χρηματοπιστωτική κρίση αρκετά χρόνια μετά (Tavakoli, 2008). 

Η σημερινή μορφή των CDOs οφείλεται σε μία κοινοπραξία επενδυτικών τραπεζών 

με την ονομασία Credit Suisse First Boston το 1997 η οποία είχε καταφέρει να εκδώσει 

και να πουλήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2001 ένα CDO κάθε μήνα. Όμως ο 
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πραγματικός καταλύτης για την ανάπτυξη των CDOs είναι η J.P.Morgan η οποία μέσω 

της ανακάλυψης του CDS τροφοδότησε αργότερα το πρώτο Συνθετικό CDO (Luo et al., 

2009). Το όνομα από αυτό το προϊόν ήταν το BISTRO (Broad Index Secured Trust 

Offering) και εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 1997. To BISTRO λειτούργησε ως ένα 

επενδυτικό όχημα ειδικού σκοπού (SPV) που σχεδιάστηκε για την αφαίρεση του 

πιστωτικού κινδύνου από ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται από πιστώσεις στον 

ισολογισμό της J.P.Morgan χωρίς εμφανείς θετικές επιδράσεις για τη χρηματοδότηση 

της εταιρείας. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο ανήρχετο σε $9.7δις. με $700εκ. σε 

αξιόγραφα να έχουν εκδοθεί σε δύο τμήματα (tranches) από την BISTRO SPV. Τα 

αξιόγραφα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως εγγυήσεις για τα CDS τα οποία υπήρχαν μεταξύ 

της J.P.Morgan και του BISTRO SPV και με τον τρόπο αυτό η J.P.Morgan πέτυχε να 

μεταφέρει πιστωτικό κίνδυνο αξίας $700εκ. από τον ισολογισμό της στους επενδυτές 

(Kasapis, 2008). 

Παππούς των CDOs θεωρείται ο Christopher Ricciardi. O Ricciardi ήταν από τους 

πρωτοπόρους που αποφάσισαν να πάνε ένα βήμα παρακάτω το εργαστήριο 

επανασυσκευασίας χρέους το οποίο αποτελούνταν από ομαδοποίηση στοιχείων του 

ενεργητικού και περιελάμβανε δάνεια πολλών τύπων με εύρος από πιστωτικές κάρτες 

έως και χρονομισθώσεις αεροπλάνων (leasing). Αυτά τα στοιχεία ενεργητικού 

υποστήριξαν την έκδοση νέων τίτλων με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου και απόδοσης 

(Tranches). Αν και τα νέα αυτά προϊόντα είχαν στο εσωτερικό τους τίτλους με μεγάλη 

επισφάλεια προτιμήθηκαν από τους επενδυτές μετά την πτώση των επιτοκίων στις 

αρχές τις δεκαετίας του 2000 (λόγω των καλύτερων αποδόσεων που έδιναν) και αφού 

πρώτα οι εκδότες είχαν εξασφαλίσει τις καλές αξιολογήσεις των πιστωτικών Οίκων 

Αξιολόγησης (Serena and Mollenkamp, 2007).  

Η άνθιση σε νέα προϊόντα και η ανοδική πορεία σε μεγέθη της αγοράς για τα CDOs 

συνεχίστηκε έως και την διετία 2007-2008, ακριβώς μέχρι τη στιγμή της 

Χρηματοπιστωτικής κρίσης στις Η.Π.Α. για την οποία ο ρόλος τους έχει αποδειχθεί ότι 

ήταν καθοριστικός. 

 

3.2  Τι είναι τα CDOs 

Οι Εγγυημένες Δανειακές Υποχρεώσεις CDOs είναι εγγυημένα ομόλογα από 

στοιχεία ενεργητικού (Asset Backed Securities), που χρησιμοποιούνται για να 

τμηματοποιήσουν (Tranche) τον πιστωτικό κίνδυνο και να διαφοροποιήσουν τα 

χαρτοφυλάκια των περιουσιακών στοιχείων με βάση τα χαρακτηριστικά της απόδοσης 

που αυτά έχουν, σε διαφορετικά προφίλ κινδύνου - απόδοσης. Συνήθως είναι δομημένα 
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με τέτοιο τρόπο που να λειτουργούν μέσω ενός φορέα, Όχημα Ειδικού Σκοπού (Special 

Purpose Vehicle - SPV), ο οποίος δεν μπορεί να χρεοκοπήσει. Ο βασικός σκοπός του 

SPV είναι να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων. Για την 

χρηματοδότηση αυτού του χαρτοφυλακίου το SPV εκδίδει μια μεγάλη ποικιλία από 

διάφορες κατηγορίες Tranches διαφόρων τίτλων χρέους. Τα CDOs συνήθως παρέχουν 

χωρίς περιορισμούς χρηματοδότηση σε εγγυημένα χαρτοφυλάκια. Ενώ τα συστατικά 

που χαρακτηρίζουν ένα CDO είναι το χαρτοφυλάκιο του, η δομή του και ο σκοπός του 

(Kasapis, 2008). 

O Fabozzi (2007) υποστηρίζει ότι το CDO είναι ένας τίτλος που υποστηρίζεται από 

ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή και 

περισσότερους από τους παρακάτω τύπους δανειακών υποχρεώσεων: 

• Ποιοτικές Επενδύσεις και Υψηλής Απόδοσης Εταιρικά Ομόλογα (Investments 

Grade - High Yield Corporate Bonds) 

• Εγχώρια Τραπεζικά Δάνεια (Domestic Bank Loans) 

• Ομόλογα Αναδυόμενων Αγορών (Emerging Market Bonds) 

• Δάνεια Ειδικών Καταστάσεων και Υποβαθμισμένα Χρέη (Special Situation 

Loans - Distressed Dept) 

• Ξένα Τραπεζικά Δάνεια (Foreign Bank Loans) 

• Εγγυημένα Ομόλογα από Στοιχεία Ενεργητικού (Asset Backed Securities - ABS) 

• Στεγαστικούς και Εμπορικούς Ενυπόθηκους Τίτλους (Residential and 

Commercial Mortgage Backed Securities) 

• Άλλες Εγγυημένες Δανειακές Υποχρεώσεις (Other CDOs). 

Είναι σύνηθες στην αγορά σταθερού εισοδήματος να θεωρούνται τα CDOs ως 

προϊόντα της κατηγορίας των ABS, αν και λόγω της δομής τους και των επενδυτικών 

χαρακτηριστικών που διαθέτουν θα δικαιολογούσαν την αυτόνομη κατηγοριοποίηση 

τους.  

Σύμφωνα με τον Tavakoli (2008) κάθε πιθανή μελλοντική ροή πληρωμών ή 

μελλοντική αξία μπορεί να τιτλοποιηθεί. Στον πίνακα (3.1) παρατίθεται μια λίστα από 

ενδεικτικές κατηγορίες ενεργητικού που μπορούν να τιτλοποιηθούν χωρίς όμως να 

δεσμεύεται ο αναγνώστης μόνο σε αυτές. Τμήματα των CDOs μπορεί να έχουν 

συμπεριληφθεί σε τιτλοποιήσεις, και τμήματα αυτών των CDOs μπορεί να έχουν 

συμπεριληφθεί σε επόμενες τιτλοποιήσεις. 
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Πίνακας 3.1  Κατηγορίες Ενεργητικού που μπορούν να Τιτλοποιηθούν 

 
Πηγή: Tavakoli, J. (2008) Structured Finance & Collateralized Dept Obligations, New Developments in Cash & Synthetic 

Securitization. 2nd ed. Hoboken New Jersey. John Wiley & Sons, Inc. p. 121. 

 

Πολλοί τίτλοι CDOs δεν περιλαμβάνουν μόνο μία κατηγορία από περιουσιακούς 

τίτλους αλλά πολλές περισσότερες. Αν και οι περισσότερες αναφορές χρησιμοποιούν 

διαφορετικούς ορισμούς και κριτήρια αξιολόγησης είναι σημαντικό να γίνει μία αρχική 

κατηγοριοποίηση βάσει της ομαδοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού.  

Μια πρώτη σημαντική κατηγορία είναι οι Απαιτήσεις των Καταναλωτών (Consumer 

Receivables), που περιλαμβάνουν Δάνεια και Μισθώσεις αυτοκινήτων, Εγγυημένα 

Στεγαστικά δάνεια και Απαιτήσεις Πιστωτικών Καρτών. Μία άλλη είναι οι Ενυπόθηκοι 

Τίτλοι (Mortgage backed securities), που περιλαμβάνουν στεγαστικά δάνεια κατοικίας 

και δάνεια επαγγελματικών χώρων. Ξεχωριστά θα μπορούσαν να είναι τα Εμπορικά και 

Βιομηχανικά δάνεια (Commercial and Industrial loans), τα οποία περιλαμβάνουν 

δάνεια μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων (υπάρχει μία διαφοροποίηση μεταξύ 

Ευρώπης και Η.Π.Α. λόγω της εγγύησης της κυβέρνησης των Η.Π.Α. όπως 

παρουσιάστηκε προηγουμένως). Μία επιπλέον κατηγορία διαμορφώνουν οι Απαιτήσεις 

(Receivables), πάσης φύσεως εκτός από αυτές των καταναλωτών (παρουσιάστηκαν 

προηγουμένως) όπως μισθώσεις αεροσκαφών, υπολογιστών κ.ά. Τα Ομόλογα που 

υποστηρίζονται από απαιτήσεις, όπως το δικαίωμα της τηλεοπτικής κάλυψης των 

αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή της Φόρμουλα Ένα, είναι μια ξεχωριστή ομάδα 

περιουσιακών στοιχείων, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές αυτόνομες κατηγοριοποιήσεις 

όπως τα Φοιτητικά δάνεια, τα κεφάλαια Αντιστάθμισης κινδύνου, τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια κ.ά. Όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που μόλις 

αναφέρθηκαν (και πολλά άλλα που δεν αναφέρθηκαν) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να διαμορφώσουν ένα χαρτοφυλάκιο CDO (Tavakoli, 2008). 
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3.3  Κατηγορίες των CDOs 

Ένας τρόπος για να γίνει η κατηγοριοποίηση των Εγγυημένων Δανειακών 

Υποχρεώσεων είναι βάσει των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει ένα 

χαρτοφυλάκιο. Έτσι ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον Tavakoli (2008) 

σε: 

a. Collateralized Loan Obligation (CLO), είναι ένας τύπος CDO ο οποίος 

υποστηρίζεται αποκλειστικά από ένα χαρτοφυλάκιο τιτλοποιήσεων που 

στηρίζεται σε δάνεια. Το πρώτο CLO στην αγορά των Η.Π.Α. δημιουργήθηκε το 

1990 από τραπεζικά δάνεια. 

b. Collateralized Bond Obligation (CBO), είναι ένας άλλος τύπος CDΟ o οποίος 

αρχικά όταν δημιουργήθηκε το 1988 υποστηριζόταν από ομόλογα της αγοράς με 

υψηλή απόδοση. Με το πέρασμα των ετών τα CBO υποστηρίζονται από ένα 

χαρτοφυλάκιο τόσο εξασφαλισμένων όσο και μη εξασφαλισμένων κύριων ή/και 

κατώτερων (Senior or Junior) ομολόγων που μπορεί να έχουν εκδοθεί από μια 

ευρεία ποικιλία επιχειρήσεων ή και κρατικών φορέων. Αν και μπορεί ένα CBO να 

περιλαμβάνει και κάποια δάνεια η πλειοψηφία του αποτελείται από τα 

προαναφερθέντα ομόλογα. Οι συναλλαγές σε CBO αποτυπώνουν τη θετική 

διαφορά μεταξύ ενός χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία με 

υψηλή απόδοση και κίνδυνο (συχνά με αξιολόγηση κάτω από ΒΒΒ) και του 

χαμηλότερου κόστους που έχουν οι εκδόσεις τίτλων CBO σε ομόλογα (με 

υψηλότερη βαθμολογία από το χαρτοφυλάκιο της χαμηλότερης αξιολόγησης).  

c. Collateralized Mortgage Obligation (CMO), είναι ένα τύπος CDO που 

υποστηρίζεται από τίτλους Ενυπόθηκων Στεγαστικών Δανείων (συχνά 

αποκαλούνται και ως mortgage pass-through securities). Η ορολογία αυτή 

ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και αν και θεωρούνται τα CMOs η βάση για τα CDOs 

πολλές φορές εξαιρούνται ως τέτοια από τους επαγγελματίες της αγοράς. 

Πριν γίνει στη συνέχεια η παρουσίαση της επόμενης κατηγοριοποίησης των CDOs 

θα ήταν χρήσιμο να σημειωθεί ότι ενώ στα κριτήρια για τις συναλλαγές των CLOs και 

των CBOs υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες, τα δάνεια ως περιουσιακό στοιχείο 

έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να κάνει την ανάλυση τους πολύ πιο 

περίπλοκη από ότι αυτά των ομολόγων. Οι λόγοι μπορεί να είναι νομικοί, ταμειακών 

ροών, πιστωτικοί που κάνουν να διαφέρουν τα CLOs από τα CBOs στους εξής 

παράγοντες (Standard and Poor's)18: 

                                                 
18 Standard & Poor's, Structured Finance, Global CBO/CLO Criteria. p. 6. 
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• Στην τεκμηρίωση (συμβολαιογραφικός) και στον τύπο του δανείου τα οποία 

μπορούν να επηρεάσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που μπορούν να 

μεταφερθούν από τον δικαιούχο του δανείου στον εκδοχέα. Επί παραδείγματι ένα 

δάνειο μπορεί να είναι εν μέρει μια συμμετοχή, όπως όταν μια τράπεζα 

μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος της συμμετοχής της από ένα δάνειο, σε έναν ή 

περισσότερους συμμετέχοντες. 

• Στους όρους του δανείου που ποικίλουν από δάνειο σε δάνειο όπως, τα 

διαφορετικά χρονοδιαγράμματα εξόφλησης, οι ημερομηνίες πληρωμής των 

δόσεων, το επιτόκιο και ότι άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάλυση των 

ταμειακών ροών. 

• Στην έλλειψη ομοιομορφίας στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που οδηγούν και σε έλλειψη τυποποιημένης 

τεκμηρίωσης για τις συναλλαγές αυτές. Ως εκ τούτου τα νομικά έγγραφα 

χρειάζονται μία πιο λεπτομερή ανασκόπηση. 

• Στην αναδιάρθρωση που μπορούν να υποστούν τα δανειακά χαρτοφυλάκια 

προκειμένου να διευκολύνουν τη μειωμένη ή και τη μειούμενη ικανότητα 

αποπληρωμής των δανειοληπτών. 

• Στη ρευστότητα της αγοράς των δανείων που είναι μικρότερη αυτής των 

ομολόγων. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο να μην είναι σε θέση να 

αγοράσουν τα επιλέξιμα δάνεια καθώς δεν θα έχουν την δυνατότητα να μπορούν 

να πωλούν ανεξόφλητα δάνεια.  

 

Διάγραμμα 3.1  Family of CDOs 

 
Πηγή: Fabozzi, F. and Mann, S. (2005) The Handbook of Fixed Income Securities.7th ed. Columbus, McGraw Hill. Inc. p.704 

 

Επιστρέφοντας στις κατηγορίες των CDOs, ένας ακόμα διαχωρισμός μπορεί να γίνει 

αρχικά με βάση τα εργαλεία χρέους (Dept Instruments) τα οποία περιλαμβάνουν στη 
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διάθρωση τους τα CDOs (θα μπορούσε να αναφερθεί ο διαχωρισμός αυτός και ως 

διαχωρισμός με βάση το χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων και τη δομή χρηματοδότησης και 

προέλευσης χρηματορροών (Σπαρτιώτης και Στουρνάρας, 2010)) και στη συνέχεια 

ακόμα ένας με βάση τον σκοπό για τον οποίο έχουν εκδοθεί. Έτσι σύμφωνα με τους 

Fabozzi και Mann (2005) κανείς μπορεί να παρομοιάσει τα CDOs με μία οικογένεια 

προϊόντων (family of CDOs), όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα (3.1). 

Στην πρώτη διάκριση που γίνεται υπάρχουν τα Cash CDOs τα οποία υποστηρίζονται 

από μία ομάδα χρεογράφων τα οποία ανήκουν στα λεγόμενη Cash Market αγορά. Με 

τον όρο Cash Market εννοούμε μία Αγορά για την άμεση εξόφληση των συναλλαγών 

που αφορούν αγαθά και αξίες. Η ανταλλαγή δηλαδή αγαθών και χρημάτων μεταξύ του 

πωλητή και του αγοραστή πραγματοποιείται στην παρούσα στιγμή (σε αντίθεση με την 

προθεσμιακή αγορά που λαμβάνει χώρα μια τέτοια συναλλαγή σε μελλοντική χρονική 

στιγμή). Τα Cash CDOs είναι και οι αρχικοί τύποι CDOs που εκδόθηκαν. Τα συνθετά 

CDOs - Synthetic CDO, είναι προϊόντα στα οποία ο επενδυτής έχει την οικονομική του 

έκθεση σε ένα χαρτοφυλάκιο χρεογράφων η οποία όμως γίνεται μέσω πιστωτικών 

παραγώγων παρά μέσω προϊόντων της αγοράς Cash Market. Τόσο τα Cash CDOs όσο 

και τα Synthetic CDOs θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα της παρούσας. 

Η δεύτερη διάκριση που έχουμε είναι με βάση τον σκοπό που έχουν εκδοθεί. 

Υπάρχουν δύο επιμέρους κατηγορίες, τα CDOs που έχουν εκδοθεί για κερδοσκοπία 

(Arbitrage) και αυτά που έχουν εκδοθεί με κίνητρο τον ισολογισμό του εκδότη 

(Balance Sheet). Στην περίπτωση της κερδοσκοπίας τα κίνητρα είναι η απόκτηση 

αμοιβής για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του CDO και το κέρδος από τη 

διαφορά μεταξύ της απόδοσης που πραγματοποιήθηκε από τους υποκείμενους 

εγγυημένους τίτλους του CDO και του κόστους του δανεισμού κεφαλαίων για να 

αγοράσει αυτούς τους τίτλους. Στην περίπτωση του ισολογισμού σκοπός του εκδότη 

είναι να απομακρύνει περιουσιακά στοιχεία από αυτόν, τα οποία συνήθως έχουν υψηλό 

πιστωτικό κίνδυνο. 

Τα Cash CDOs της κερδοσκοπίας διαχωρίζονται περαιτέρω στα CDO Ταμειακών 

ροών (Cash Flow) και στα CDOs Τρέχουσας αξίας (Market Value) ανάλογα με τον 

μηχανισμό πιστωτικής προστασίας που εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους του 

CDO. Σε ένα CDO Ταμειακών ροών το ενδιαφέρον μετά την αθέτηση είναι στο 

ληγμένο κεφάλαιο και στο ποσοστό ανάκτησης της αθέτησης των υποκείμενων τίτλων 

που έχουν πιστωτική προστασία στο CDO, ενώ σε ένα CDO Τρέχουσας αξίας το 

ενδιαφέρον είναι στην ικανότητα του CDO να πραγματοποιήσει επαρκή έσοδα από την 
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πώληση των περιουσιακών στοιχείων για να αποπληρώσει το χρέος που τους παρέχει η 

πιστωτική προστασία. 

 

3.4  Tranches 

Πριν γίνει αναφορά στα βασικότερα είδη των CDOs θα πρέπει να παρουσιαστεί η 

σημαντική έννοια των Tranches. Τα Tranches είναι οι γενικές κατηγορίες / στρώματα / 

τμήματα στα οποία χωρίζονται οι τίτλοι των CDOs πριν από την πώληση τους και ο 

διαχωρισμός αυτός γίνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία βάσει του πιστωτικού 

κινδύνου για κάθε μία από αυτές. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι τρία τα 

τμήματα του διαχωρισμού (δεν αποκλείεται όμως να είναι και περισσότερα) και το κάθε 

ένα πληρώνει διαφορετικό κουπόνι, οπότε ο επενδυτής διαλέγει τον βαθμό κινδύνου 

που θέλει να εκτεθεί. Συνήθως στην ανώτερη κατηγορία (Senior) υπάρχει ΑΑΑ 

αξιολόγηση και κουπόνι Libor +30bps. με το 65% των απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου 

του CDO να δεσμεύεται για την αποπληρωμή των χρηματορροών της βαθμίδας αυτής. 

Στην Μεσαία κατηγορία (Mezzanine) μπορεί να έχουν εκδοθεί δύο είδη τίτλων με Α 

και ΒΒΒ αξιολόγηση που να πληρώνουν κουπόνι Libor +70bps και Libor +120bps. 

αντίστοιχα ενώ το 30% των απαιτήσεων μπορεί να δεσμευτεί για να εξυπηρετήσει τους 

τίτλους αυτούς. Τέλος στην τελευταία βαθμίδα (Equity) μπορεί και να μην έχουν 

εκδοθεί τίτλοι αλλά ο εκδότης του CDO να έχει αποφασίσει να κρατήσει τις αξίες αυτές 

στον ισολογισμό του στο τρέχον παράδειγμα σε ποσοστό 5%. Ανεξάρτητα από το αν 

έχουν εκδοθεί οι τίτλοι η τελευταία βαθμίδα συνήθως δεν παίρνει αξιολόγηση (NR) 

αφού οι αγοραστές των τίτλων αυτών λαμβάνουν κουπόνια και την ονομαστική αξία 

στη λήξη αφού πρώτα γίνει η αποπληρωμή των προηγούμενων τμημάτων - Tranches. 

Οι περιοδικές πληρωμές και η αποπληρωμή κατά την λήξη τους στα Tranches 

εξαρτάται από την απόδοση των υποκείμενων τίτλων (Σπαρτιώτης και Στουρνάρας, 

2010). 

Τα Tranches σύμφωνα με τον Kasapis (2008) είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να 

ελαχιστοποιούν τα κόστη χρηματοδότησης στα πλαίσια των περιορισμών των 

απαιτήσεων των επενδυτών. Στα περισσότερα CDOs, τα ανώτερα Tranches παρέχουν 

την πλειοψηφία της χρηματοδότησης του Special Purpose Vehicle - SPV (Όχημα 

Ειδικού Σκοπού) που είναι και ο φορέας που διαχειρίζεται το CDO. Άλλα Tranches 

είναι σε μέγεθος περίπου 5% έως 15% ενώ η τελευταία βαθμίδα (Equity) συνήθως 

υπολογίζεται μεταξύ 2% και 15% της κεφαλαιακής δομής του CDO, αναλόγως της 

πιστωτικής ποιότητας και της ποικιλίας των περιουσιακών στοιχείων. Η προτεραιότητα 

(Seniority) μπορεί επίσης να δημιουργηθεί συνθετικά εκτός της δομής των CDOs 
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σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης (Credit 

Default Swap) έτσι ώστε η προστασία του αγοραστή να υφίσταται στην πρώτη χαμένη 

τοποθέτηση (first-loss position). 

Τα Tranches των CDOs μειωμένης εξασφάλισης, προστατεύουν κυρίως τα ανώτερα 

Tranches έναντι πιστωτικών απωλειών και λαμβάνουν ένα υψηλότερο κουπόνι επειδή 

λαμβάνουν και μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο. Οι πληρωμές κουπονιών των Tranches 

μειωμένης εξασφάλισης μπορεί να αναβληθούν/καθυστερήσουν αν το CDO δεν έχει 

επαρκή ταμειακή ροή ή είναι κατά παράβαση ορισμένων κριτηρίων. Μερικές φορές ένα 

Tranche CDO σε προτεραιότητα, δομείται έχοντας ως χαρακτηριστικό μία 

καθυστερημένη ανάληψη (Delayed Draw). Αυτό είναι χρήσιμο αν τα περιουσιακά 

στοιχεία του CDO πρέπει να αποκτηθούν με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι 

αναλήψεις σε αντίθεση με την λειτουργία του μπορούν να γίνονται όταν χρειάζονται. 

Ένα επαναλαμβανόμενο (Revolving) Tranche επιτρέπει στο CDO να αναδιαμορφώσει 

τη μόχλευση του. Συχνά μια διπλή δομή Tranches χρησιμοποιείται όταν ίδιας 

προτεραιότητας Tranche αποτελούνται από διαφορετικά σταθερού (fixed) και 

κυμαινόμενου (floating) επιτοκίου υπο-Tranches. Τελικά, τα Tranches τις περισσότερες 

των περιπτώσεων φέρουν εγγυήσεις από τρίτους μετά την έκδοση τους στην αγορά, 

όπως τους ασφαλιστές ομολόγων (Kasapis, 2008). 

Θα πρέπει τέλος, να γίνει μία σημαντική επισήμανση αναφορικά με τη σημασία που 

έχουν δύο χαρακτηριστικά σημεία των Tranches και αυτά είναι το σημείο Σύνδεσης 

(Attachment Point - AP), το οποίο σε ένα Tranche είναι το σημείο ένωσης με το 

ανώτερο από αυτό Tranche και το σημείο Αποσύνδεσης (Detachment Point - DP) το 

οποίο σε ένα Tranche είναι το σημείο που συνδέεται με το κατώτερο από αυτό Tranche. 

Τα σημεία αυτά ουσιαστικά λειτουργούν ως διαχωριστικά ανάμεσα στα Tranches όταν 

υπάρχουν απώλειες στο CDO. Έτσι οι απώλειες που γίνονται στους υποκείμενους 

τίτλους κάτω από το σημείο σύνδεσης (AP) δεν επηρεάζουν το Tranche που είναι πάνω 

από αυτό, ενώ οι απώλειες πάνω από το σημείο Σύνδεσης (AP) απορροφούνται 

εξολοκλήρου από τους κατόχους του Tranche έως ότου οι απώλειες αυτές να 

ξεπεράσουν το σημείο Αποσύνδεσης (DP) με το ανώτερο Tranche οπότε οι κάτοχοι του 

Tranche θα έχουν χάσει τα πάντα (Das and Stein, 2011).  

 

3.5  Όχημα Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle - SPV) 

Το όχημα ειδικού σκοπού ή αλλιώς η Οντότητα Ειδικού Σκοπού (Special Purpose 

Entity - SPE) είναι μία νομική οντότητα που δημιουργείται από μία επιχείρηση (συχνά 

αναφέρεται ως Sponsor) η οποία μεταβιβάζει κάποια περιουσιακά της στοιχεία σε αυτή 
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την οντότητα προκειμένου να πραγματοποιήσει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, ή 

δραστηριότητα, ή ακόμα και να εκπληρώσει κάποιες συναλλαγές. Το SPV δεν έχει 

κάποιο άλλο λόγω ύπαρξης εκτός από τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και δεν 

μπορεί να λαμβάνει ουσιαστικές αποφάσεις. Οι κανόνες που το διέπουν καθορίζονται 

εκ των προτέρων και ορίζουν επακριβώς τις δραστηριότητες τους. Στην 

πραγματικότητα σε ένα SPV δεν υπάρχουν εργαζόμενοι ή κάποια φυσική έδρα (Gorton 

and Souleles, 2005).  

Συνήθως τα SPV που είναι εκτός ισολογισμού έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Είναι ανεπαρκώς κεφαλαιοποιημένα. 

• Δεν έχουν καμία ανεξάρτητη διοίκηση ή εργαζομένους. 

• Οι διοικητικές τους λειτουργίες εκτελούνται από έναν διαχειριστή που ακολουθεί 

προκαθορισμένους κανόνες σχετικά με την παραλαβή και διανομή των μετρητών και 

δεν λαμβάνουν άλλες αποφάσεις. 

• Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από τα SPV εξυπηρετούνται μέσω 

συγκεκριμένης συμφωνίας. 

• Είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να χρεοκοπήσουν, κάτι το 

οποίο είναι πολύ ουσιαστικό για τη λειτουργία τους. 

Σύμφωνα πάντα με τους Gorton και Souleles (2005) η ύπαρξη των SPV εγείρει 

σημαντικά ερωτήματα στη σύγχρονη θεωρία των επιχειρήσεων, όπως του τι είναι μία 

επιχείρηση και ποια τα όρια της; ποια μπορεί να είναι η σχέση μεταξύ της κύριας 

εταιρείας και του SPV που έχει αυτή ιδρύσει; από λογιστικής και φορολογικής σκοπιάς 

μπορεί να υπάρχει εταιρεία (εννοείται ένα SPV) με αυτά τα χαρακτηρίστηκα; μπορούν 

να είναι οι επενδυτές αδιάφοροι στο αν επενδύουν σε τίτλους της εταιρείας ή σε τίτλους 

του SPV που έχει ιδρύσει η εταιρεία; και πολλά ακόμα ερωτήματα τα οποία δεν θα 

απαντηθούν στην παρούσα. Εν κατακλείδι όμως μπορεί να αναφερθεί ότι οι κύριοι 

λόγοι ύπαρξης των SPV είναι ότι χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες για να 

επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου που μπορούν αυτές να τους 

παρέχουν αφού μπορούν να αφαιρέσουν χρέη από τους ισολογισμούς τους και έτσι να 

μειωθεί η μόχλευση στον ισολογισμό τους (η δυνατότητα αυτή σχετίζεται με 

λεπτομέρειες νομικής και λογιστικής δομής), ενώ σημαντικό είναι και το 

χαρακτηριστικό της μη πτώχευσης των SPV αφού νομικά δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο 

(υποστηρίζεται από πολλούς ότι η χρήση των SPV είναι απλά μία συγκάλυψη για την 

αποποίηση της χρεοκοπίας). 

Κύριοι ανάδοχοι των SPV είναι οι επενδυτικές τράπεζες που κερδίζουν προμήθειες 

από τη διαδικασία αναδοχής των CDOs και μέχρι το 2008 οι κορυφαίοι στην αγορά 
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αυτή ήταν η Bear Stearns, η Merrill Lynch, η Wachovia, η Citigroup, η Deutsche Bank 

και η Bank of America (Dubil, 2011). 

 

3.6  Είδη CDOs 

Όπως παρουσιάστηκε στο διάγραμμα (3.1) στην οικογένεια των CDOs υπάρχουν 

διαφορετικοί τύποι CDOs με συγκριμένα χαρακτηριστικά και τρόπο λειτουργίας τα 

οποία θα αναλυθούν στην συνέχεια.  

 

3.6.1  Cash Flow CDO (ή Cash CDO) 

Το Cash Flow CDO είναι το CDO των χρηματορροών ή αλλιώς των ρευστών ή 

ακόμα και το CDO που δημιουργείται από ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Επενδύουν σε 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν ως εγγύηση μετρητά. Η δομή τους είναι τέτοια ώστε 

να μεταβιβάζει το κεφάλαιο και τους παραγόμενους τόκους από τις ταμειακές ροές των 

εγγυημένων υποκείμενων τίτλων κατευθείαν στους επενδυτές. Για να μπορεί να συμβεί 

αυτό θα πρέπει η ταμειακή ροή από το εγγυημένο χαρτοφυλάκιο να πληροί όλες τις 

υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένου των τόκων και του κεφαλαίου από τα συμβόλαια 

που εκδίδονται για το CDO. Αυτές οι υποχρεώσεις που ορίζονται αφορούν και τη σειρά 

προτεραιότητας με την οποία πληρώνονται τα κουπόνια και οι ονομαστικές αξίες των 

τίτλων που εκδίδονται. Οι ταμειακές ροές αντισταθμίζονται, επανεπενδύονται και 

τμηματοποιούνται (tranches) βάσει το χρόνο και την προτεραιότητα τους (seniority). Η 

αξιολόγηση που παίρνει ο κάθε τίτλος εξαρτάται από την πιθανότητα οι ταμειακές ροές 

να επαρκούν για την εξυπηρέτηση των προκαθορισμένων υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από το συμβόλαιο του CDO. Εάν η συμφωνία για τις ταμειακές ροές είναι 

σωστά δομημένη τότε οι επενδυτές κινδυνεύουν να έχουν ζημιά μόνο αν υπάρχει 

αθέτηση στο εγγυημένο χαρτοφυλάκιο (Tavakoli, 2008).  

Στον πίνακα (3.2) θα αποτυπωθεί ένα παράδειγμα από μία τυπική κεφαλαιακή δομή 

ενός Cash Flow CDO αξίας $300εκ. το οποίο έχει στο χαρτοφυλάκιο του υποκείμενους 

ομολογιακούς τίτλους εκατό εταιρειών με μέσο όρο αξιολόγησης Β+ (στους Οίκους 

Moody's και S&P) και θα χωρίζεται σε έξι κατηγορίες. Θα πρέπει να προσδιοριστεί η 

έννοια του Subordination που εμφανίζεται στην τέταρτη στήλη του πίνακα (3.2). 

Σύμφωνα με τους An et al., (2014) με τον όρο Subordination ορίζεται το ποσοστό του 

αρχικού κεφαλαίου του κάθε Tranche που θα απορροφήσει τις αρχικές πιστωτικές 

ζημιές χωρίς να επηρεαστούν οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές του. Ουσιαστικά είναι 

η παροχή προστασίας από τον πιστωτικό κίνδυνο στα Ανώτερα (senior) Tranches. 
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Πίνακας 3.2  Δομή Κεφαλαίου ενός CDO 

Κατηγορία Ποσό ($εκ.) Ποσοστό (%) 

Συμμετοχής 

Subordination 

(%) 

Αξιολόγηση 

(Moody's / S&P) 

A 243.0 81.0 19.0 Aaa/AAA 

B 13.5 4.5 14.5 Aa2/AA 

C 10.5 3.5 11.0 A2/A 

D 9.0 3.0 8.0 Baa2/BBB 

E 9.0 3.0 5.0 Ba2/BB 

Equity 15.0 5.0 0.0 Not Rated 

Πηγή: Kasapis, A. (2008) Mastering Credit Derivatives. 2nd ed. Edinburgh, FT Prentice Hall. p. 164. 

 

Τα Cash Flow CDOs απαιτούν να έχουν έναν Διαχειριστή (Manager) ο οποίος θα 

πρέπει να έχει τεχνογνωσία από τις πιστώσεις (Credit) και όχι τόσο από 

διαπραγματεύσεις (Trading) και θα είναι υπεύθυνος για την αρχική επιλογή ενός 

διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου από προϊόντα μετρητών (Cash Instruments) και να 

επιλέγει πιστώσεις για αγορά κατά την περίοδο της επανεπένδυσης. Σημειώνεται ότι 

από την αγοραπωλησία ο Διαχειριστής θα πρέπει να διατηρεί την αρχική αξιολόγηση 

που έχει το CDO στα συμβόλαια του (στο παράδειγμα του πίνακα 3.2 την αξιολόγηση 

Β+). Ο Διαχειριστής επιπλέον συμμετέχει και όταν συμβεί ένα γεγονός αθέτησης ώστε 

να μεγιστοποιήσει το ποσό από την ανάκτηση των υποκείμενων τίτλων. Πρέπει να 

τονιστεί ότι και στην περίπτωση της αθέτησης κάποιων υποκείμενων τίτλων τα ποσά 

της ανάκτησης χρησιμοποιούνται για να καλύψουν και αυτά τις ταμειακές ροές με την 

ίδια σειρά προτεραιότητας. 

Στο επόμενο Διάγραμμα (3.2) αποτυπώνεται γραφικά η σειρά με την οποία γίνονται 

οι πληρωμές σε ένα Cash Flow CDO, γνωστές και με τον όρο CDO Waterfall. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει ο έλεγχος κάλυψης σύμφωνα με τον οποίο 

είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία ελέγχεται αν οι εισπρακτέοι τόκοι των 

περιουσιακών στοιχείων επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων. Αυτό γίνεται 

κάθε φορά πριν την καταβολή τόκων στα περιουσιακά στοιχεία της επόμενης 

προτεραιότητας. Για παράδειγμα σε περίπτωση αποτυχίας στον έλεγχο κάλυψης για 

τους τίτλους της Α κατηγορίας αρχίζει η πληρωμή του κεφαλαίου πρώτα σε αυτούς 

τους τίτλους και στη συνέχεια στους υπόλοιπους, (αν έχει απομείνει κεφάλαιο από την 

αποπληρωμή της Α κατηγορίας), ενώ σε περίπτωση επιτυχίας προχωράει η διαδικασία 

με τους τίτλους της επόμενης Β κατηγορίας γίνεται εκ νέου έλεγχος κάλυψης κ.ο.κ. 
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Διάγραμμα 3.2  Καταρράκτης Ταμειακών Ροών Τόκων σε ένα Cash Flow CDO 

 
Πηγή: Anson et al., (2004) Credit Derivatives, Instruments, Applications and Pricing. Hoboken New Jersey, John Wiley & 

Sons Inc. p. 137. 

 

Στο επόμενο Διάγραμμα (3.3) αποτυπώνεται η δομή από ένα Cash Flow CDO. Η 

λειτουργία του είναι βασισμένη στις πραγματικές χρηματορροές που δημιουργεί το 

χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων στον ισολογισμό μίας τράπεζας. Στο συγκεκριμένο 

διάγραμμα αποτυπώνεται, εκτός των άλλων φορέων και προσώπων που έχουν 

*

* Έλεγχος Κάλυψης είναι η διαδικασία κατά την οποία ελέγχεται αν οι εισπρακτέοι τόκοι των περιουσιακών στοιχείων 
είναι επαρκείς για να καλύψουν τις υποχρεώσεις.
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αναφερθεί προηγουμένως, και ο Θεματοφύλακας (Trustee) ο οποίος είναι υπεύθυνος να 

ελέγχει το χαρτοφυλάκιο που διαμορφώνει ο διαχειριστής στο χαρτοφυλάκιο του SPV. 

Επιπλέον χαρακτηριστική είναι και η θέση των αντισυμβαλλόμενων σε Swaps αφού 

δίνει τη δυνατότητα στο SPV να προστατευτεί μέσω των συμβολαίων ανταλλαγής από 

πιθανούς κινδύνους όπως αυτός του επιτοκίου, του συναλλάγματος κ.ά. 

 

Διάγραμμα 3.3  Δομή Cash Flow CDO 

 

 

Πηγή: Σπαρτιώτης, Δ. και Στουρνάρας, Γ. (2010) Τα Θεμελιώδη Αίτια της Κατάρρευσης των Τραπεζών και των 

Χρηματοπιστωτικών Αγορών. 1η έκδοση. Αθήνα, εκδόσεις Gutenberg. σελ. 243. 

 

3.6.2  Σύνθετο CDO (Synthetic CDO) 

Το σύνθετο CDO είναι ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό εργαλείο το οποίο μιμείται 

στενά τα χαρακτηριστικά των κινδύνων και των ταμειακών ροών των CDOs που 

χρηματοδοτούνται με μετρητά και συνηθίζεται να αναφέρονται και ως παραδοσιακά. 

Αυτή η μίμηση γίνεται μέσω της χρήσης πιστωτικών παραγώγων όπως είναι οι 

Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης (Bomfim, 2005). 

Με τη σημαντική ανάπτυξη της Αγοράς αναγνωρίστηκε ότι μία Ανοιχτή Θέση 

Αγοράς (Long Position) σε ένα εταιρικό ομόλογο έχει παρόμοιο κίνδυνο με μία 

Ανοιχτή Θέση Πώλησης (Short Position) σε ένα CDS, όταν η οντότητα αναφοράς στα 
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σε Swaps
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CDS είναι η εταιρεία που εκδίδει τα ομόλογα. Αυτό οδήγησε με τη σειρά του σε μία 

εναλλακτική σύνθετη δομή προϊόντος που είναι γνωστό ως Synthetic CDO. Ο 

δημιουργός ενός Σύνθετου CDO επιλέγει για τη δομή του CDO ένα χαρτοφυλάκιο από 

εταιρείες με μία διάρκεια λήξης (πχ πέντε έτη). Στη συνέχεια πωλεί προστασία μέσω 

CDS για κάθε μία εταιρεία του χαρτοφυλακίου του, τα οποία έχουν διάρκεια ίση με τη 

διάρκεια λήξης των εταιρειών που περιλαμβάνονται στη δομή του σύνθετου CDO. Το 

κεφάλαιο του Σύνθετου CDΟ είναι το σύνολο των θεωρητικών κεφαλαίων (Notional 

Principals) στα οποία βασίζονται τα CDSs. Ο δημιουργός του Σύνθετου CDO 

εισπράττει ταμειακές ροές ίσες με τα Spreads των CDS και θα πρέπει να κάνει εκροές 

μετρητών μόνο στην περίπτωση που κάποια από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του 

υποπέσει σε κάποιο πιστωτικό γεγονός που θα οδηγήσει σε Αθέτηση (Default). Έτσι οι 

δόσεις από αυτές τις ταμειακές εισροές και εκροές διανέμονται στα Tranches που έχουν 

σχηματιστεί στο Σύνθετο CDO (Hull, 2012).  

Συνεχίζοντας ο Hull (2012) υποστηρίζει ότι οι κανόνες για τον προσδιορισμό των 

ταμειακών εισροών και εκροών είναι ποιο εύκολες για ένα Σύνθετο CDO από ότι για 

ένα Cash Flow CDO. Οι κανόνες για τα τρία βασικά Tranches (Senior, Mezzanine and 

Equity) είναι οι εξής: 

• Τα Equity Tranches είναι υπεύθυνα για την αποζημίωση των CDS μέχρι να φτάσει 

στο 5% του κεφαλαίου του Σύνθετου CDO, ενώ κερδίζει ένα Spread 1000bps 

ετησίως για το εναπομείναν κεφάλαιο του Tranche (Outstanding Tranches 

Principal). 

• Τα Mezzanine Tranches είναι υπεύθυνα για την αποζημίωση των CDS σε ποσοστό 

πάνω από το 5% και μέχρι το 20% του κεφαλαίου του Σύνθετου CDO, ενώ κερδίζει 

ένα Spread 100bps ετησίως για το εναπομείναν κεφάλαιο του Tranche. 

• Τα Senior Tranches είναι υπεύθυνα για την αποζημίωση των CDS σε ποσοστό πάνω 

από το 20% του κεφαλαίου του Σύνθετου CDO, ενώ κερδίζει ένα Spread 10bps 

ετησίως για το εναπομείναν κεφάλαιο του Tranche. 

Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι ένα Σύνθετο CDO έχει κεφάλαιο $100εκ. και τα 

Tranches Equity, Mezzanine και Senior έχουν μοιραστεί το κεφάλαιο αυτό σε $5εκ, 

$15εκ και $80εκ αντίστοιχα. Τα Tranches αρχικά κερδίζουν με βάση τα Spreads που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως. Εάν μετά από ένα χρόνο μία από τις εταιρείες του 

χαρτοφυλακίου χρεοκοπήσει και βάσει του CDS πρέπει να δοθεί αποζημίωση για $2εκ. 

τότε το ποσό αυτό θα δοθεί από το Equity Tranche και η αξία του θα μειωθεί σε $3εκ. 

οπότε και οι μελλοντικές ταμειακές εισροές θα μειωθούν από $5εκ. σε $3εκ. Εάν στην 

εναπομείνασα ζωή του CDO υπάρχει και άλλο πιστωτικό γεγονός που ορίζει 
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αποζημίωση στα $4εκ. τότε τα $3εκ. θα αποζημιωθούν από το Equity Tranche το οποίο 

θα μηδενιστεί ενώ το $1εκ. θα δοθεί από το Mezzanine Tranche και το εναπομείναν 

κεφάλαιο θα γίνει $14εκ. από τα $15εκ. που ήταν πριν. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει 

χώρα είτε μέχρι να λήξει το CDO είτε μέχρι να υπάρξει αθέτηση σε όλους τους 

υποκείμενους τίτλους που περιλαμβάνει το CDO (Hull, 2012).  

Τα Σύνθετα CDOs έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε ο δημιουργός του να μεταφέρει τον 

πιστωτικό κίνδυνο των περιουσιακών στοιχείων που ίδιος κατέχει στους επενδυτές. Με 

άλλα λόγια ο εκδότης του Σύνθετου CDO είναι ο αγοραστής της πιστωτικής 

προστασίας ενώ ο επενδυτής είναι ο πωλητής της πιστωτικής προστασίας. Αυτή η 

μεταφορά του κινδύνου μπορεί να γίνει είτε άμεσα είτε μέσω ενός Οχήματος Ειδικού 

Σκοπού (SPV). Με αυτό τον τρόπο τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία αναφοράς δεν 

είναι απαραίτητο να μετακινηθούν εκτός του ισολογισμού του εκδότη παρά μόνο η 

μεταβίβαση του κινδύνου. Αυτή η ιδιότητα είναι πολύ χρήσιμη για τα τραπεζικά 

ιδρύματα αφού από τη μία τους επιτρέπει να μεταφέρουν τον κίνδυνο από τα δάνεια 

που διατηρούν στον ισολογισμό τους και από την άλλη δεν τους αναγκάζει να 

πουλήσουν οι ίδιοι τα δάνεια τους και να επηρεάσουν με τον τρόπο αυτό τη σχέση που 

έχουν με τους πελάτες τους (Anson et. al., 2004). 

Στο επόμενο Διάγραμμα (3.4) αποτυπώνεται η δομή από ένα Σύνθετο CDO με τις 

ροές που δημιουργούνται μεταξύ των συναλλασσόμενων στην Αγορά των Σύνθετων 

CDOs. 

Διάγραμμα 3.4  Δομή Σύνθετου CDO 

Πηγή: Anson et al., (2004) Credit Derivatives, Instruments, Applications and Pricing. Hoboken New Jersey, John Wiley & 

Sons Inc. p. 146. 
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Τέλος σύμφωνα με τους Fabozzi et al., (2006) υπάρχουν τέσσερεις παράγοντες που 

πρέπει οι επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη όταν αναλύουν τα Tranches από ένα σύνθετο 

CDO 

• Εκτίμηση της Πιθανότητας Αθέτησης. Τα επίπεδα της πιθανότητας αθέτησης 

διαφοροποιούνται με βάση την συμφωνία που γίνεται για κάθε CDO. Η πιο κοινή 

προσέγγιση για την εκτίμηση είναι να χρησιμοποιηθεί η μέση βαθμολογία που έχει 

το χαρτοφυλάκιο αναφοράς. 

• Συσχέτιση (Correlation). Έχει να κάνει με το ποια είναι η συσχέτιση μεταξύ των 

περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς, της πιθανότητας αθέτησης 

αυτών καθώς και της συσχέτισης μεταξύ του χρόνου που θα επέλθει η αθέτηση και 

των Spreads. 

• Ποσοστό Ανάκτησης. Διαφέρει ανάλογα με τον εκδότη και τον κλάδο από τον 

οποίο προέρχεται και έχει να κάνει με το αναμενόμενο ποσό που θα λάβει ο 

επενδυτής σε ενδεχόμενη αθέτηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν το Σύνθετο CDO 

περιλαμβάνει ως περιουσιακά του στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο του CDS τότε ο 

παράγοντας αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη. 

• Η απόδοση των Spreads του CDO (CDO yield Spread). Τα CDOs προτιμώνται 

από τους επενδυτές γιατί αντιπροσωπεύουν μια διαφοροποίηση στις αγορές 

σταθερού εισοδήματος. Είναι ζητούμενο για έναν επενδυτή σε CDΟ καθώς 

αναμένεται να έχει ένα καλύτερο προφίλ κινδύνου απόδοσης από τα παραδοσιακά 

χρεόγραφα, ενώ μπορεί να ταιριάζει καλύτερα σε μακροπρόθεσμου ορίζοντα 

επενδυτές.    

 

3.6.3  Παραλλαγές των Σύνθετων CDOs  

 

a.  Single-Tranche Synthetic CDO (STCDO) ή Bespoke CDO 

Η βασική δομή των Single Tranche CDO είναι παρόμοια με εκείνη των Σύνθετων 

CDOs στο σκέλος που έχει να κάνει με τη μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος μεταφέρεται μέσω ενός χαρτοφυλακίου από CDS με τη διαφορά 

ότι στο STCDO μόνο ένα συγκεκριμένο κομμάτι από τον συνολικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου μεταφέρεται στον επενδυτή. Πολλές φορές λόγω αυτού του 

χαρακτηριστικού αναφέρεται και ως κατά παραγγελία CDO (Bespoke CDO), επειδή οι 

επενδυτές μπορούν να προσαρμόσουν τα χαρακτηριστικά που θέλουν όπως η σύνθεση 

του χαρτοφυλακίου, οι όροι του συμβολαίου, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας, το μέγεθος του Tranche, το νόμισμα έκδοσης, τα δικαιώματα Διαχείρισης, 
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το ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου του κάθε Tranche που θα απορροφήσει τις αρχικές 

πιστωτικές ζημιές χωρίς να επηρεαστούν οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές 

(Subordination) κ.ά. (Whetten, 2004). 

To Tranche γενικά αντιπροσωπεύει ένα μέρος από τον κίνδυνο του υποκείμενου 

χαρτοφυλακίου, με τις πρώτες απώλειες να απορροφώνται πρώτα από το Equity 

Tranche και μετά εφόσον το κεφάλαιο από αυτό εξαλειφτεί να προχωράει και στα 

επόμενα Tranches. Στο STCDO υπάρχει όμως μόνο ένα Tranche που έχει δημιουργηθεί 

και πουληθεί στον επενδυτή επομένως το σημείο Σύνδεσης (AP) και αποσύνδεσης (DP) 

καθορίζει το μέγεθος και το ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου του κάθε Tranche που θα 

απορροφήσει τις αρχικές πιστωτικές ζημιές χωρίς να επηρεαστούν οι προβλεπόμενες 

ταμειακές ροές για το STCDO. 'Οπως φαίνεται και στο Διάγραμμα (3.5), ένα Tranche 

με (ΑΡ 3%) και (DP 6%) και με υποκείμενο χαρτοφυλάκιο $1δις. θα απορροφήσει τις 

απώλειες του χαρτοφυλακίου από το ποσό που θα υπερβαίνει τα $30εκ. και θα 

μηδενιστεί το Tranche όταν οι απώλειες φτάσουν τα $60εκ. (Whetten, 2004). 

Αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο που ανταποκρίνεται στην απαίτηση των 

επενδυτών να πάρουν θέση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι από το αναφερόμενο 

χαρτοφυλάκιο με ατομικά Tranches, έχει ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς που αποτελείται 

από CDS τα οποία μπορούν να αντισταθμίζονται από τον ίδιο τον εκδότη του STCDO, 

που είναι και ο αγοραστής της προστασίας. Η συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη έχει 

προκαθορίσει την σχέση κινδύνου απόδοσης που απαιτεί ο επενδυτής ο οποίος είναι ο 

πωλητής τη προστασίας και θα αγοράσει το STCDO. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι η 

συναλλαγή μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με το Σύνθετο CDO. Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι ο εκδότης του STCDO δε μεταφέρει το υπόλοιπο του 

πιστωτικού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς αλλά το διαχειρίζεται και κάνει την 

απαραίτητη αντιστάθμιση του με τη χρήση παραγώγων (Fabozzi, 2006). 

Η διαδικασία για την έκδοση ενός STCDO περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο συμφωνείται μεταξύ του επενδυτή και του αναδόχου, τι θα περιλαμβάνει το 

υποκείμενο χαρτοφυλάκιο (πχ 125 εταιρείες με αξία τα $10εκ.) και αν αυτή η δομή θα 

είναι στατική στην διάρκεια του, δηλαδή δεν θα μπορεί να γίνει αλλαγή στις εταιρείες, 

ή αν θα μπορεί να έχει μια μέτρια διαχείριση, να μπορεί δηλαδή να γίνει κάποια 

αντικατάσταση σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών. Στο δεύτερο βήμα θα καθοριστεί το 

μέγεθος του Tranche και το ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου του κάθε Tranche που θα 

απορροφήσει τις αρχικές πιστωτικές ζημιές χωρίς να επηρεαστούν οι προβλεπόμενες 

ταμειακές ροές του. Το πως θα καθοριστούν τα παραπάνω έχει άμεση σχέση και με την 

αξιολόγηση που θα έχει το STCDO από τους Οίκους αξιολόγησης (Whetten, 2004). 
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Διάγραμμα 3.5  Ταμειακές Ροές του Single-Tranches CDO 

 
Πηγή: Kasapis, A. (2008) Mastering Credit Derivatives. 2nd ed. Edinburgh, FT Prentice Hall. p. 191. 

 

b.  CDOs-Squared (CDO2 ή CDO^2) 

Το CDO^2 είναι ένας τύπος CDO το οποίο στο χαρτοφυλάκιο του περιέχει Tranches 

από άλλα CDO. Υπάρχουν δύο τύποι CDO^2, από την μία τα Cash CDO^2 που 

υποστηρίζονται από ένα εγγυημένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από Tranches 

υφιστάμενων Cash CDOs και από την άλλη τα Synthetic CDO^2 που περιλαμβάνουν 

ένα χαρτοφυλάκιο από CDS και έχουν δύο επίπεδα πιστωτικού κινδύνου στη δομή 

τους. Στα περισσότερα Synthetic CDO^2 τα υποκείμενα CDOs δημιουργούνται με 

μοναδικό σκοπό να συμπεριληφθούν σε ένα CDO^2. Εξαιτίας αυτής της σύνθετης 

φύσης του προϊόντος τα υποκείμενα CDOs είναι σχετικά απλά και χρησιμοποιούνται 

για τον υπολογισμό των ταμειακών ροών και της αξίας του CDO^2. Επομένως ένα 

Synthetic CDO^2 μπορεί να θεωρηθεί ένα πολύπλοκο χρηματοοικονομικό εργαλείο 

παρόλο που είναι μια επανασυσκευασία υφιστάμενων CDOs (Kasapis, 2008). 

Τα CDO^2 παρομοιάζουν με τα CDS και τα CDO υπό την έννοια ότι ο αγοραστής 

προστασίας ενός CDO^2 πληρώνει περιοδικές πληρωμές ασφαλίστρων στον εκδότη σε 

αντάλλαγμα την προστασία έναντι των ζημιών που μπορεί να προκύψουν από ένα 

πιστωτικό γεγονός που μπορεί να συμβεί σε έναν υποκείμενο τίτλο. Όπως αναφέρθηκε 

και προηγουμένως, ένα CDO^2 είναι ένα CDO όπου το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο 

αποτελείται από Tranches άλλων CDOs. Το CDO^2, που αναφέρεται ως Outer CDO ή 

ως Master CDO, είναι ένα προϊόν δύο επιπέδων (Two-layered). Το χαρτοφυλάκιο του 

Outer CDO αποτελείται από Tranches των CDOs, που ονομάζονται Inner CDOs, και τα 

Inner CDOs αποτελούνται από πιστωτικές οντότητες που έχουν το ίδιο μέγεθος, το ίδιο 

ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου του κάθε Tranche που θα απορροφήσει τις αρχικές 

πιστωτικές ζημιές χωρίς να επηρεαστούν οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές 
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(Subordination) και παρόμοια αναφερόμενα χαρτοφυλάκια. Τα Inner CDOs συνήθως 

κυμαίνονται από δύο έως δέκα, ενώ το κάθε Inner CDO από 200 έως 400 υποκείμενες 

οντότητες. Ο αγοραστής προστασίας κάνει περιοδικές πληρωμές ασφαλίστρων στη 

θεωρητική τιμή του Outer Tranche και λαμβάνει αποζημίωση για τις ζημιές που 

λαμβάνουν χώρα μεταξύ του Outer Tranche Attachment και Detachment point και 

συμβολίζεται συνήθως ως K1
outer και K2

outer αντίστοιχα (Guillaume et al., 2008).  

 

Διάγραμμα 3.6  Δομή του CDO-Squared 

 
Πηγή: Guillaume et al., (2008) Pricing and Hedging of CDO-Squared Tranches by Using a one Factor Levy Model. Oct. 2008. 

Leuven, Katholieke Universiteit Leuven. p. 2. 

 

Κάθε Tranche χαρακτηρίζεται από ένα διπλό επίπεδο Subordination. Το ένα στο 

επίπεδο του Outer CDO και το άλλο στο επίπεδο του Inner CDO. H αθέτηση (Default) 

σε έναν συγκεκριμένο πιστωτικό φορέα επηρεάζει το Outer CDO μόνο εάν προκαλεί 

μία μείωση του εναπομείναντος θεωρητικού ποσού σε οποιοδήποτε Inner CDO. Σε 

αυτή την περίπτωση το Outer Tranche θα έχει είτε απώλειες σε κεφάλαιο είτε απώλειες 

στο επίπεδο του Subordination (Guillaume et al., 2008).  

Στα περισσότερα CDO^2 ορισμένες από τις αναφερόμενες πιστώσεις 

περιλαμβάνονται σε περισσότερα του ενός Inner CDO. Αυτό οφείλεται κυρίως στον 

περιορισμένο αριθμό των CDS που προσφέρονται στην αγορά και έχει ως αποτέλεσμα 

αυτή η επικάλυψη των πιστωτικών φορέων να έχει κρίσιμη επίδραση στο προφίλ 

κινδύνου που έχουν τα CDO^2. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα τελευταία χρόνια που 

όλο και περισσότερα Υβριδικά προϊόντα κάνουν την εμφάνιση τους στην Αγορά με 

πολλά από αυτά να έχουν στην δομή τους τη συμμετοχή Σύνθετων CDOs με άλλα απλά 
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ή σύνθετα περιουσιακά στοιχεία όπως τα Asset Backed Securities (ABS), το μεγαλύτερο 

κίνδυνο επιδεικνύουν προϊόντα που έχουν συμμετοχή στα CDO^2 (Kasapis, 2008). 

Με το επόμενο παράδειγμα το οποίο περιγράφει ο Kasapis (2008) θα γίνει καλύτερα 

κατανοητός ο μηχανισμός λειτουργίας των CDO^2. Ας γίνει η υπόθεση ότι ένα CDO^2 

δημιουργείται από τρία υποκείμενα CDO Tranches με το κάθε ένα από αυτά να 

περιλαμβάνει δέκα ισοβαρείς οντότητες πίστωσης. Επιπλέον γίνεται η υπόθεση ότι δεν 

υπάρχουν επικαλύψεις των οντοτήτων οπότε η συμφωνία στο σύνολο είναι εκτεθειμένη 

σε τριάντα ανεξάρτητες πιστώσεις αναφοράς. Κάθε υποκείμενο CDO Tranche μπορεί 

να ανταπεξέλθει σε δύο αθετήσεις πριν δεχθεί απώλειες αλλά ακόμα δύο αθετήσεις θα 

μηδενίσουν το Tranche. 

Οι απώλειες των υποκείμενων CDOs Tranches θα μεταφερθούν στο Outer CDO 

μόνο αν εκτεθεί σε πιστωτικό κίνδυνο για παραπάνω από έξι Αθετήσεις. Επιπλέον το 

CDO^2 συνήθως προστατεύεται και από το δικό Subordination. Αν γίνει η υπόθεση ότι 

μπορεί το Subordination του CDO^2 να αντέξει ακόμα μία Αθέτηση, τότε το Tranche 

θα υποστεί απώλειες εάν συμβεί ακόμα μία Αθέτηση στο χαρτοφυλάκιο του CDO^2 

και αφού πρώτα ένα ή και περισσότερα από τα υποκείμενα CDO έχουν πληγεί με 

περισσότερες από δύο Αθετήσεις. Έτσι λοιπόν το ποσό των ζημιών σε ένα Tranche του 

CDO^2 εξαρτάται όχι μόνο από τις πόσες Αθετήσεις θα συμβούν αλλά και το που (από 

τα υποκείμενα CDOs) θα συμβούν.  

Αν λοιπόν στο παράδειγμα μας συμβούν τέσσερεις ομοιόμορφα Αθετήσεις στα τρία 

υποκείμενα CDOs αυτό δε θα προκαλέσει καμία απώλεια στα Tranches των 

υποκείμενων CDOs και κατ' επέκταση ούτε στο Outer CDO^2 (περίπτωση 2 στο 

Διάγραμμα 3.7). Αντίθετα αν υπάρξουν τέσσερεις Αθετήσεις σε ένα μόνο υποκείμενο 

CDO τότε θα μηδενίσουν το Tranche (περίπτωση 1 στο Διάγραμμα 3.7). Δύο επιπλέον 

Αθετήσεις στο Outer CDO θα εξαντλήσουν το Subordination του Outer CDO 

προκαλώντας απώλειες στο CDO^2 (αφού είχε γίνει η υπόθεση ότι το Subordination 

για το Tranche CDO^2 είναι μία Αθέτηση). 

Το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει και μία βασική διαφορά μεταξύ του CDO^2 και 

ενός τυπικού CDO. Στο τυπικό CDO μόνο ο αριθμός των Αθετήσεων στο υποκείμενο 

χαρτοφυλάκιο καθορίζει τις απώλειες του Tranche σε αντίθεση με το CDO^2 που 

πρέπει να προσδιοριστεί συγκεκριμένα σε ποιο υποκείμενο CDO έχουν γίνει οι 

Αθετήσεις προκειμένου να καθοριστεί το κατά πόσο οι απώλειες έχουν φτάσει στο 

CDO^2 Tranche. 
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Διάγραμμα 3.7  Η σημασία της Θέσης της Αθέτησης σε ένα CDO-Squared 

 
Πηγή: Whetten, M. (2005) Nomura Fixed Income Research, CDOs-Squared Demystified. 4 Feb. 2005. 17 Nov. 2004. New 

York, Nomura Securities International Inc. p. 4. 

 

Τέλος, σε ένα CDO^2 ο πιστωτικός κίνδυνος του υποκείμενου CDO Tranche είναι 

ήδη τμηματοποιημένος ενώ ακόμα ένας γύρος τμηματοποίησης γίνεται σε επίπεδο 

Outer CDO. Κατά συνέπεια η δομή του διπλού επιπέδου, όπως αναφέρθηκε και πριν, 

ενισχύει την ευαισθησία ενός τμήματος σε διαφορές παραμέτρους όπως η πιθανότητα 

αθέτησης, το Subordination κτλ. Έτσι λοιπόν ο επενδυτής έχει να επιλέξει μεταξύ ενός 

κανονικού CDO, που έχει παρόμοια δομή με ένα υποκείμενο CDO, ή ενός CDO^2 που 

μπορεί να έχει μία πιο σύνθετη δομή αλλά προσφέρει μεγαλύτερη εξάπλωση (larger 

Spread). 

 

c. Fully Funding, Unfunded and Partially Funded 

Oι συμφωνίες των Συνθετικών CDOs μπορεί να είναι Πλήρως Χρηματοδοτούμενες 

(Fully Funded), Εν μέρει Χρηματοδοτούμενες (Partially Funded) ή Μη 

Χρηματοδοτούμενες (Unfunded). 

Στη Μη χρηματοδοτούμενη δομή το CDO αποτελείται εξ' ολοκλήρου από CDS, ενώ 

δεν ανταλλάσσονται χρήματα κατά την έναρξη της συμφωνίας. Οι επενδυτές 

λαμβάνουν Ασφάλιστρο και αποζημιώνει τον επενδυτή όταν υπάρχει πιστωτικό γεγονός 

αθέτησης στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο που επηρεάζει το Tranche του επενδυτή μετά 

το Subordination. Ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι η μη χρηματοδοτούμενη δομή 

βασίζεται στη μελλοντική ικανότητα και επιθυμία του επενδυτή, δημιουργεί ένα 

πιστωτικό κίνδυνο στα αντισυμβαλλόμενα μέρη ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί 

(Gibson, 2004). 

Στην Πλήρη Χρηματοδοτούμενη δομή τo CDO είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε 

το σύνολο του πιστωτικού κινδύνου να μεταφέρεται μέσω της έκδοσης Χρεογράφων 
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συνδεδεμένων με τον κίνδυνο (Credit-Linked Notes - CLN). Για τα Tranches των 

χρηματοδοτούμενων CDOs οι επενδυτές πληρώνουν το θεωρητικό ποσό που 

αντιστοιχεί στο κάθε Tranche κατά την έναρξη της συμφωνίας και οποιαδήποτε 

μελλοντική αθέτηση προκαλεί απομείωση του κεφαλαίου. Τα χρήματα που 

εισπράττονται για το CDO τοποθετούνται σε έναν δεσμευμένο λογαριασμό και 

επενδύονται σε χαμηλού κινδύνου αξιόγραφα (πχ κρατικά ομόλογα αξιολόγησης 

ΑΑΑ).  Σε όλη τη διάρκεια της συμφωνίας οι επενδυτές εισπράττουν Libor + Spread 

που αντικατοπτρίζει την επικινδυνότητα του Tranche (Gibson, 2004).  

 

Διάγραμμα 3.8  Δομή Fully Funded Synthetic CDO 

 

 
Πηγή: Marcantoni, E. (2014) Collateral Dept Obligations: A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions. 

Wiesbaden, Springer Gabler. p. 13. 

 

Στην δομή της Εν μέρει Χρηματοδότησης, που είναι η πιο διαδεδομένη δομή και ένας 

συνδυασμός των προηγούμενων δύο, ο εκδότης θα εξασφαλίσει πλήρη κεφαλαιακή 

κάλυψη όταν τα έσοδα προέρχονται από μηδενικού κινδύνου σταθμισμένες εγγυήσεις 

όπως τα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Στην κατηγορία αυτή η πλειοψηφία του 

πιστωτικού κινδύνου αναφέρεται σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων που 

μεταβιβάζονται σε μια ανταλλαγή που χαρακτηρίζεται Super-Senior, τα οποία 

αποτελούν μια Ανταλλαγή Κινδύνου Αθέτησης (CDS). Ο λόγος που η ανταλλαγή αυτή 

λέγεται Super-Senior είναι επειδή το CDO είναι δομημένο έτσι ώστε τα περισσότερα 

Senior CLN να αξιολογούνται πάντα με ΑΑΑ, οπότε και το CDS αυτό βαθμολογείται 

με την υψηλότερη βαθμολογία. Ο υπόλοιπος πιστωτικός κίνδυνος μεταφέρεται με τη 

χρήση των CLN τα οποία θεωρούνται και το "χρηματοδοτούμενο" στοιχείο της δομής 

Anson (2004). 
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Διάγραμμα 3.9  Δομή Partially Funded Synthetic CDO 

 
Πηγή: Marcantoni, E. (2014) Collateral Dept Obligations: A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions. 

Wiesbaden, Springer Gabler. p. 14. 

 

3.6.4  CDO Αγοραίας Αξίας (Market Value CDO) 

Σύμφωνα με τον Tavakoli (2008) τα Market Value CDOs αποτελούν περίπου το 

10% έως 15% της αγοράς των CDOs κερδοσκοπίας. Στις συμφωνίες που γίνονται στην 

αγοραία αξία είτε (1) τα περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται από τον θεματοφύλακα 

(trustee) για εξασφάλιση του χρέους προς όφελος των επενδυτών είτε (2) ένα Όχημα 

Ειδικού Σκοπού (SPV), το οποίο δεν μπορεί να χρεοκοπήσει, αγοράζει τα περιουσιακά 

στοιχεία και δεσμεύει τις εγγυήσεις για την επιστροφή του χρέους ή των ιδίων 

κεφαλαίων (ή τον προνομιούχων μετοχών) προς όφελος των επενδυτών. Μπορούν όμως 

να χρησιμοποιήσουν και μία τρίτη (3) δομή κατά την οποία οι επενδυτές έχουν την 

απαίτηση επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του κεφαλαίου (Fund) με την 

προτεραιότητα της απαίτησης αυτής να καθορίζεται από την κατηγορία του χρέους ή 

των ιδίων κεφαλαίων που κατέχουν. 

Η δομή της Market Value συνδυάζει το κεφάλαιο (αν υπάρχει) και τους τόκους από 

τις υποχρεώσεις με τη δημιουργία μετρητών από τη διαπραγμάτευση των περιουσιακών 

στοιχείων και από τους τόκους της επένδυσης αυτών. Εάν το δεσμευμένο 

χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ομόλογα που μπορούν να Αθετηθούν ή δάνεια συνήθως 

χρησιμοποιείται η δομή της Market Value δεδομένου ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 

δεν δημιουργούν προβλέψιμες ταμειακές ροές αλλά έχουν δυνητικά σημαντικό 

πλεονέκτημα στην αγοραία τους αξία. Έτσι οι διαχειριστές που είναι και καλοί 

διαπραγματευτές προτιμούν τις συμφωνίες Market Value στις οποίες 

διαπραγματεύονται ενεργά και επιθετικά χρησιμοποιώντας τη μόχλευση για να 

αποκομίσουν (όχι πάντα) κέρδος. 

Η αναλογία της αγοραίας αξίας των στοιχείων του ενεργητικού στην ονομαστική 

αξία των υποχρεώσεων της είναι το επίκεντρο μιας CLO αγοραίας αξίας. Οι συμφωνίες 
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της αγοραίας αξίας απαιτούν υπερκάλυψη (Overcollateralization) ή ένα κούρεμα 

(Haircut). Η υπερκάλυψη προστατεύει τους επενδυτές από τη διακύμανση των τιμών 

των περιουσιακών στοιχείων λόγω των μεταβολών στο επιτόκιο, την εξάπλωση της 

πίστωσης ή γενικά της μεταβολής της Αγοράς. Ένα Market Value CDO απαιτεί τη 

διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου υπερκάλυψης καθώς αν η υπερκάλυψη πέσει κάτω 

από το επίπεδο αυτό τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να πουληθούν για να 

καλυφθούν οι υποχρεώσεις ή θα πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να πουληθούν και να 

αντικατασταθούν με υψηλότερης αξιολόγησης ρευστοποιήσιμα προϊόντα. Αυτό είναι 

γνωστό ως Trigger Event. Οι Οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν την σχέση μεταξύ 

κάλυψης και χρέους λαμβάνοντας υπόψη τρεις παράγοντες (Fabozzi, 2007) (1) τη 

Διακύμανση της τιμής, (2) τη Συσχέτιση μεταξύ των τίτλων και (3) τη Ρευστότητα, 

οπότε η απόδοση ενός Market Value CDO εξαρτάται από τη διαπραγματευτική 

ικανότητα του διαχειριστή μία διαδικασία που γίνεται σε καθημερινή βάση (Tavakoli, 

2008). 

 

3.7  Χρησιμότητα των CDOs 

Εξετάζοντας τους λόγους της χρησιμότητας των CDOs είναι σημαντικό και 

θεμελιώδες να γίνει διάκριση μεταξύ του χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των 

επενδυτών με τη γενική έννοια του όρου. Οι σημαντικότεροι λόγοι για τη χρήση των 

προϊόντων από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι η διαχείριση του κινδύνου, η 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων (πχ στην 

περίπτωση των τραπεζών), ενώ από την πλευρά των επενδυτών η χρήση των προϊόντων 

αυτών μπορεί να έχει εφαρμογή στην προσαρμογή της σχέσης κινδύνου απόδοσης στο 

προφίλ του κάθε ένα επενδυτή καθώς και στο να μπορέσουν να εκτεθούν σε κάποιο 

πιστωτικό κίνδυνο που χωρίς τη χρήση αυτών των προϊόντων θα ήταν αδύνατο. Τέλος 

και τα δύο προαναφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα CDOs 

προκειμένου να κάνουν Arbitrage στην Αγορά (Marcantoni, 2014). Στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν μερικές από τις προαναφερθείσες χρήσεις των CDOs στο σύγχρονο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον. 

 

3.7.1  Χρήση των Balance Sheet CDOs 

Εφαρμογή από το όφελος της χρήσης των CDOs για τη διαμόρφωση των στοιχείων 

του ισολογισμού τους αποκομίζουν κυρίως τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και για το 

λόγο αυτό η παρουσίαση αυτής της ενότητας είναι προσαρμοσμένη σε αυτό του τύπου 

τις επιχειρήσεις όπως οι τράπεζες. Ένας από τους βασικότερους λόγους που συντελούν 
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τα CDOs στην καλύτερη διαμόρφωση των ισολογισμών των τραπεζών είναι μέσω της 

προσπάθειας για μείωση των αναμενόμενων ζημιών από τα δανειακά τους 

χαρτοφυλάκια που θα έχει ως επακόλουθο και τη μείωση των απαιτήσεων για 

δέσμευση εποπτικών κεφαλαίων. Τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών αναλόγως 

του τι περιλαμβάνουν (επιχειρήσεις, καταναλωτές, άλλους φορείς) έχουν και ένα 

ποσοστό επί της αξίας τους το οποίο απαιτείται να δεσμεύει η τράπεζα για τα εποπτικά 

της κεφάλαια (Σπαρτιώτης και Στουρνάρας, 2010).  

Για παράδειγμα, έστω ότι Κ τα εποπτικά κεφάλαια και RWA οι σταθμισμένες 

απαιτήσεις βάσει του κινδύνου των δανείων, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα βάρος της 

τάξης του 8% θα ισχύει ότι: Κ = RWA * 8%. Γίνεται η υπόθεση ότι το δανειακό 

χαρτοφυλάκιο της τράπεζας επιβαρύνεται με 100% συμμετοχή για τις απαιτήσεις του 

RWA. Επομένως η αξία χαρτοφυλακίου της τράπεζας είναι RWA = P (λόγω του 100% 

βάρους). Προκειμένου να βοηθήσει τον ισολογισμό της, η Τράπεζα αποφασίζει να 

κάνει τιτλοποιήση με CDOs. Αν οι προσδοκώμενες απώλειες επί του χαρτοφυλακίου 

είναι Α=0,4% και το καθαρό περιθώριο 1,5% τότε η απόδοση επί των κεφαλαίων που 

έχει δεσμευτεί δίνεται από τη σχέση: 

 

RP = (N-A)*Ρ / ΚΡ = (1,5%-0,4%)*Ρ / 8%*Ρ = 13,75% 

 

Η τράπεζα αποφασίζει να εκδώσει ένα σύνθετο CDO (αγοράζει πιστωτική 

προστασία - ενώ οι επενδυτές που αγοράζουν το CDO είναι οι πωλητές της 

προστασίας) δημιουργώντας ένα CDO που περιλαμβάνει ένα Senior Tranche μέσω 

CDS με μία αντισυμβαλλόμενη τράπεζα υψηλής πιστοποίησης και πετυχαίνει βάρος 

20% με το Senior Trance να έχει το 80% των δανείων του χαρτοφυλακίου. Στη 

συνέχεια θα εκδώσει ένα Mezzanine Tranche μέσω πραγματικών τίτλων που θα το 

πουλήσει σε επενδυτές με το ποσοστό να είναι στο 17% της έκδοσης. Το τελευταίο 

Equity Tranche θα έχει ποσοστό  3% και θα το κρατήσει στον ισολογισμό της, θα είναι 

και αυτό που θα απορροφήσει τις πρώτες ζημιές όταν αυτές προκύψουν και απαιτεί 

100% εποπτικά κεφάλαια. Με τα κεφάλαια της πώλησης των τίτλων αγοράζει κρατικά 

χρεόγραφα, που είναι χωρίς κίνδυνο και δεν απαιτούν εποπτικά κεφάλαια, και τα 

χρησιμοποιεί ως εγγύηση για την ενδιάμεση χρηματοδότηση. Επομένως τα νέα 

εποπτικά κεφάλαια που χρειάζεται η τράπεζα είναι: Κs=(3%*100% + 80%*20%*8%)*Ρ 

= 4,28%*Ρ. Είναι εμφανές ότι η τράπεζα κατάφερε να μειώσει την απαίτηση της σε 

εποπτικά κεφάλαια από 8% σε 4,28%. Αν τώρα το κόστος για τη δημιουργία του 

σύνθετου CDO είναι σε επίπεδα που να υπερκαλύπτονται από τη μείωση των 
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εποπτικών κεφαλαίων τότε η τράπεζα μπορεί να βελτιώσει και την απόδοση της. Στην 

προηγούμενη σχέση αν υπολογιστεί και το κόστος C=0,3% τότε: 

 

RP = (N-A-C)*Ρ / ΚΡ = (1,5%-0,4%-0,3%)*Ρ / 4,28%*Ρ = 18,69%. 

 

Δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι χρήση των CDOs εξαντλείται μόνο στα δάνεια των 

τραπεζών αλλά γίνεται χρήση και σε άλλα προϊόντα τους (όπως οι πιστωτικές κάρτες) 

και με τα προϊόντα αυτά, όπως υποστηρίζουν και οι Fabozzi et al., (2006), μέσω της 

διαδικασίας της τιτλοποίησης και των CDOs μπόρεσαν οι τράπεζες να επεκταθούν στην 

αγορά τους και να αναπτυχθούν γρήγορα χωρίς να πρέπει να στηρίζονται σε μεγάλα 

υπόλοιπα καταθέσεων για τους πελάτες τους. Όμως αυτή η μεγαλύτερη αποδοχή, που 

σε πολλές περιπτώσεις στηρίχτηκε σε μία αλόγιστη προώθηση, οδήγησε στην απότομη 

αύξηση των πιστωτικών υπολοίπων τα οποία επιβάρυναν τους ισολογισμούς των 

τραπεζών και τα εποπτικά τους κεφάλαια και έτσι δημιουργήθηκε και για αυτά τα 

προϊόντα μία αντίστοιχη διαδικασία όμοια με αυτή των δανείων.  

Από την πλευρά των επενδυτών η χρήση των CDOs είναι λόγω της πεποίθησης ότι 

τους προσφέρουν υψηλότερη απόδοση από ότι ένα πχ. εγγυημένο ομόλογο πιστωτικών 

καρτών (Credit Card ABS) στο ίδιο επίπεδο κινδύνου. Ενώ αντιπροσωπεύουν επίσης 

και τη διαφοροποίηση τους από τις παραδοσιακές σύνθετες χρηματοδοτήσεις των 

επενδυτών. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνει ένα Balance Sheet CDO είναι 

στατικά αφού δεν είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης ούτε υφίστανται ενεργή 

διαχείριση από κάποιον διαχειριστή (Anson et al., 2004). 

 

3.7.2  Χρήση των Arbitrage CDOs 

Σύμφωνα με τους Fabozzi και Kothari (2008) τα Arbitrage CDOs με τη χρήση της 

τεχνολογίας της παραδοσιακής τιτλοποίησης προσπαθούν να βρουν ευκαιρίες για 

Arbitrage που υπάρχουν από την αναποτελεσματική τιμολόγηση των χρεογράφων και 

ιδιαίτερα των τίτλων υψηλής απόδοσης. Ο όρος Arbitrage δε χρησιμοποιείται με την 

στενή έννοια που έχει στην οικονομία. Το Arbitrage εδώ σημαίνει την προσπάθεια να 

πετύχει κέρδος μέσω της ενεργής διαχείρισης του περιθωρίου μεταξύ της απόδοσης των 

περιουσιακών στοιχείων και του κόστους χρηματοδότησης. Ο λόγος που επιλέχθηκαν 

οι τίτλοι υψηλής απόδοσης ήταν εξαιτίας του γεγονότος ότι μπορούν να προσφέρουν 

σημαντικές ευκαιρίες Arbitrage μεταξύ των υποθετικών τιμών και των αναμενόμενων 

τιμών αθέτησης. Υποθετική τιμή αθέτησης (Implied Default Rate) έχει να κάνει σχέση 

με την τιμολόγηση του χρέους ενώ η αναμενόμενη τιμή αθέτησης (Expected Default 
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Rate) βασίζεται στην κατανομή πιθανοτήτων για την υποβάθμιση της συγκεκριμένης 

αξιολόγησης. Εάν η υποθετική τιμή είναι υψηλότερη τότε υπάρχει μία ευκαιρία για να 

υπάρξει κέρδος. 

Η διαδικασία της συγκέντρωσης των τίτλων του χαρτοφυλακίου μπορεί να 

δημιουργεί κέρδος για τα Arbitrage CDOs βασιζόμενη στην αρχή της σύγχρονης 

θεωρίας χαρτοφυλακίου του Markowitz που αναφέρει ότι εάν υπάρχουν n κίνδυνοι που 

δεν έχουν τέλεια θετική συσχέτιση μεταξύ τους τότε ο συνολικός κίνδυνος ενός 

χαρτοφυλακίου είναι μικρότερος από το άθροισμα των επιμέρους κινδύνων. 

Ο Kothari (2006) αναφέρει ότι ο σκοπός ενός CDO δεν είναι να ρευστοποιήσει τα 

περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού του εκδότη αλλά να συσσωρεύσει τα έσοδα από 

αυτά τα περιουσιακά στοιχεία του CDO για να δημιουργήσει ένα Arbitrage κέρδους. 

Αυτό το είδος CDO ονομάζεται Arbitrage CDO και μπορεί να εκδοθεί από τον 

οποιοδήποτε. Βασικό στοιχείο σε ένα Arbitrage CDO είναι το Equity Tranche που είναι 

και το πρώτο τμήμα που δέχεται τις απώλειες. Ενώ σε μία παραδοσιακή τιτλοποίηση το 

μέγεθος της ζημιάς που υφίσταται το πρώτο τμήμα εξαρτάται από το μέγεθος της 

συναλλαγής, στο Arbitrage CDO το μέγεθος της συναλλαγής εξαρτάται από το μέγεθος 

του Equity Tranche, αφού όλο το οικοδόμημα της συναλλαγής είναι χτισμένο επάνω 

στα ίδια κεφάλαια που όπως έχει προαναφερθεί μπορεί να έχει το 3% έως 8% της 

δομής. 

Το βασικό νόημα μιας συναλλαγής σε αυτού του είδος τα CDOs είναι να πετύχει το 

Arbitrage μεταξύ του συντελεστή απόδοσης (Rate of Return) επί των δεσμευμένων 

τίτλων και του σταθμισμένου μέσου όρου από το κόστος του CDO περιλαμβανομένου 

και μέρους των ιδίων κεφαλαίων. Η υψηλή μόχλευση (κυρίως των ιδίων κεφαλαίων) 

του CDO είναι βασικό στοιχείο για να δημιουργηθεί θετικό Arbitrage για τον επενδυτή. 

Αυτή η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων είναι η αποζημίωση για την υπερβολική 

διακύμανση των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τη διακύμανση των 

εσόδων που μπορεί να δώσουν στον επενδυτή (Kothari, 2006). 

Τα στάδια δημιουργίας ενός Cash Arbitrage CDO είναι τα εξής (Fabozzi and 

Kothari, 2008). Αρχικά ο εκδότης του CDO διαχωρίζει τους ενδιαφερόμενους για την 

αγορά του προϊόντος και κυρίως ψάχνει τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για την 

επένδυση στα Tranches των ίδιων κεφαλαίων. Θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικοί αφού 

το CDO είναι δομημένο με τη λογική της αντίστροφης πυραμίδας μιας και τα Equity 

Tranches βρίσκονται στη βάση της. Με βάση την απαίτηση κινδύνου - απόδοσης που 

ζητούν οι επενδυτές παραμετροποιείται το μέγεθος και η σύσταση του χαρτοφυλακίου 

και στη συνέχεια βαθμολογείται η πιστοληπτική του ικανότητα. Στη συνέχεια 
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δημιουργείται το SPV με κεφάλαια στα οποία συμμετέχουν με ένα ποσοστό οι 

επενδυτές του Equity Tranche. Ορίζεται διαχειριστής που με τα κεφάλαια αυτά θα είναι 

υπεύθυνος για την επιλογή των περιουσιακών στοιχείων τόσο στην αρχή όσο και κατά 

τη διάρκεια του CDO.  

Η δομή των Synthetic Arbitrage CDOs γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία. Τα 

περιουσιακά στοιχεία που το απαρτίζουν είναι σύνθετα προϊόντα και αυτό σημαίνει ότι 

η προστασία πωλείται σε σχέση με συγκεκριμένες οντότητες αναφοράς στην 

ονομαστική τους αξία κάτι που κάνει πιο εύκολη τη μοντελοποίηση τους. Η αναζήτηση 

των επενδυτών έχει την ίδια διαδικασία με τα Cash Arbitrage CDOs. Συνήθως υπάρχει 

μία αναλογία 12% του CDO χρηματοδοτούμενο και 88% μη χρηματοδοτούμενο. Σε 

αυτό το 12% του χρηματοδοτούμενου Synthetic Arbitrage CDO δημιουργούνται 

Tranches, συνήθως τέσσερα, με αξιολόγηση ΑΑΑ, Α, ΒΒΒ και NR. Μετά από αυτές τις 

διαδικασίες δημιουργείται το SPV τα κεφάλαια του οποίου επανεπενδύονται σε πολύ 

υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού με τον διαχειριστή του να αναλαμβάνει την 

επιλογή αυτής της επένδυσης (στην αρχή και κατά τη διάρκεια). Κατά την περίοδο της 

έναρξης του CDO ο διαχειριστής πουλάει προστασία σε έναν ή και περισσότερους 

αγοραστές για τις οντότητες αναφοράς. Έτσι τα έσοδα του CDO θα είναι από τα 

ασφάλιστρα της πώλησης προστασίας και από την επένδυση στα εξασφαλισμένα 

στοιχεία τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν τα έξοδα για την αμοιβή του διαχειριστή και 

τα κόστη του CDO, το ασφάλιστρο για το Super Senior Swap και το σταθμισμένο μέσο 

όρο για τα κουπόνια των επενδυτών. Τέλος αν χρειαστεί να πληρωθούν τα CDS τότε το 

CDO θα καταβάλει αποζημίωση στον αντίστοιχο αγοραστή προστασίας πουλώντας τα 

δεσμευμένα στοιχεία μέχρι το ποσό της αποζημίωσης.   

 

3.7.3  Σύγκριση Cash Arbitrage CDO και Synthetic Arbitrage CDO 

O Tavakoli (2008) παραθέτει μια σύγκριση μεταξύ των Cash Arbitrage CDOs και 

των Synthetic Arbitrage CDOs. Τα Cash Arbitrage CDOs έχουν μεγαλύτερη 

συμβολαιογραφική τεκμηρίωση και πιο περίπλοκους περιορισμούς από ότι τα Synthetic 

Arbitrage CDOs. Αν και τα δύο είδη έχουν κίνδυνο για τον επενδυτή την πιθανή 

αθέτηση των αντισυμβαλλόμενων κερδοσκοπικών κεφαλαίων, ο κίνδυνος για την 

αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου είναι περισσότερο πιθανός για το Cash Arbitrage CDO 

αφού περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία υψηλής απόδοσης, κάτι που δεν συμβαίνει 

στο Synthetic Arbitrage CDO.  

Στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων το Synthetic Arbitrage CDO τις περισσότερες 

φορές υπερβαίνει αυτή του Cash Arbitrage CDO. Επιπλέον η δομή των ιδίων 
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κεφαλαίων (Equity) που χρησιμοποιούν τα Synthetic Arbitrage CDOs είναι 

περισσότερο ξεκάθαρη και επωφελής για τον επενδυτή ιδίων κεφαλαίων. Η διανομή 

των ιδίων κεφαλαίων συχνά μπορεί να γίνεται και κάθε χρόνο και συνήθως υπάρχει 

ένας αντικειμενικός στόχος για μη απώλειες. Για τα Cash Arbitrage CDOs τα επιπλέον 

έσοδα είναι το άθροισμα τόκων και ορισμένων τελών μείον τα έξοδα στα οποία 

περιλαμβάνονται τα έξοδα του χρέους, η αμοιβή του διαχειριστή των περιουσιακών 

στοιχείων, κόστη δημιουργίας του CDO και διοικητικά έξοδα. Στη λήξη μετά την 

πληρωμή όλων των υποχρεώσεων οι επενδυτές των ιδίων κεφαλαίων λαμβάνουν το 

υπόλοιπο των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει το CDO με βάση ποιο είναι 

το ποσοστό των μετοχών που διαθέτουν. Η υποχρέωση για τις πληρωμές αυτές βαραίνει 

αποκλειστικά το SPV. 

 

Πίνακας 3.3  Cash Arbitrage CDO vs. Synthetic Arbitrage CDO 

 
Πηγή: Tavakoli, J. (2008) Structured Finance & Collateralized Dept Obligations, New Developments in Cash & Synthetic 

Securitization. 2nd ed. Hoboken New Jersey. John Wiley & Sons, Inc. p. 246. 
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3.7.4  Πλεονεκτήματα Cash CDOs και Synthetic CDOs 

Η κάθε μία κατηγορία έχει τα δικά της πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την άλλη τα 

οποία συνοψίζουν οι Fabozzi et al., (2006). 

 

Τα πλεονεκτήματα για τα Σύνθετα CDOs περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Θεωρητικά γρηγορότερες συναλλαγές στην αγορά από τις συμφωνίες σε Cash CDO. 

• Δεν υπάρχει ανάγκη για τη χρηματοδότηση του Super Senior Tranche. 

• Για αρκετές οντότητες τα CDS είναι συχνά φθηνότερα από ότι για τις ίδιες οντότητες 

σε ομόλογα. 

• Τα κόστη συναλλαγών μπορεί να είναι φθηνότερα. 

• Η σχέση με τον πελάτη διατηρείται αφού τα δάνεια τους δεν χρειάζεται να 

πουληθούν (αφορά της Τράπεζες). 

• Το εύρος στις οντότητες αναφοράς που μπορούν να καλυφθούν είναι μεγαλύτερο. 

• Με την εισαγωγή πιστωτικών παραγώγων υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στο να 

παρέχουν λύσεις εξατομικευμένες στον πιστωτικό κίνδυνο που απαιτείται. 

• Το κόστος της αγοράς προστασίας είναι χαμηλότερο. 

 

  Οι συναλλαγές σε Cash CDOs έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει τράπεζα που να ανήκει στον ΟΟΣΑ ώστε να 

δράσει ως αντισυμβαλλόμενος που θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ενίσχυσης 

κεφαλαίων (Capital Relief) για το Swap. 

• 20% λιγότερο διαθέσιμο κεφάλαιο από ότι μια τράπεζα του ΟΟΣΑ για Capital Relief 

• Δυνατότητα για μεγαλύτερη βάση επενδυτών δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες είναι 

περισσότεροι. 

• Χαμηλότερο βαθμό έκθεσης για τον αντισυμβαλλόμενο απέναντι στην εκδιδόμενη 

οντότητα. 

  

3.7.5  Μειονεκτήματα της Χρήσης των CDOs 

Η χρήση των CDOs δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα για τους εκδότες και τους 

επενδυτές αλλά και διάφορα μειονεκτήματα τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια και 

ιδιαίτερα από την οπτική του εκδότη όπως αναφέρονται από τους Σπαρτιώτη και 

Στουρνάρα (2010). 

Η διαδικασία της τιτλοποίησης και της δημιουργίας των CDOs μέσα από την παροχή 

δανείων παρουσιάζει κάποια βασικά μειονεκτήματα τα οποία ξεπερνούν το δύσκολο 
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κομμάτι της σωστής αποτίμησης λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν. Το 

πρώτο αφορά στην ανάληψη του κινδύνου και της μόχλευσης αφού αν και τα Equity 

Tranches περιέχουν το μικρότερο ποσοστό της συνολικής έκδοσης του CDO 

αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του πιστωτικού κινδύνου για το σύνολο της 

δομής. Μάλιστα σε μια δομή CDO τα δύο Tranches Mezzanine και Equity συνήθως 

έχουν το 10% της συνολικής έκδοσης όμως αντιπροσωπεύουν το 70% έως 90% του 

συνολικού πιστωτικού κινδύνου που μπορεί να παρουσιάσει το CDO (Gibson, 2004). 

Σε σχέση με τη μόχλευση ένα Equity Tranche μπορεί να φτάσει δεκατρείς με δεκαεφτά 

φορές το επίπεδο κινδύνου μιας ισόποσης επένδυσης με ρευστά σε εταιρικά ομόλογα 

ίδιας πιστοληπτικής αξιολόγησης, μέγεθος πολύ μεγάλο αν αναλογιστεί κάνεις ότι 

παρόλο που με το CDO προσπαθούν να μεταφέρουν σημαντικό μέρος του κινδύνου, 

είναι αυτό το τμήμα του CDO που τελικά παραμένει στον ισολογισμό ως ένδειξη 

δέσμευσης και ενδιαφέροντος στη δομή του CDO, αντίστοιχα η μόχλευση για το 

Mezzanine Tranche είναι πέντε με εφτά φορές. 

Ένα ακόμα μειονέκτημα σχετίζεται με τα θέματα του Ηθικού Κινδύνου και της 

Δυσμενής Επιλογής από τον δημιουργό του CDO. Ο λόγος έχει να κάνει κυρίως με το 

γεγονός ότι από τη στιγμή που οι χορηγήσεις (πχ δάνεια και πιστωτικές κάρτες για τις 

τράπεζες) δεν μένουν στον ισολογισμό τους αφού "πακετάρονται" μέσω των CDOs 

στους επενδυτές έχει οδηγήσει πολλές φορές σε ελλιπείς ελέγχους των πελατών ή 

ακόμα και σε επιλογές με χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση προκειμένου να έχουν 

μεγάλο όγκο τίτλων για να προβούν στη δημιουργία του CDO. Παράλληλα όλη αυτή η 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου και η απομάκρυνση από τον άμεσο έλεγχο του 

δημιουργού του CDO  μπορεί να προκαλέσει και αρνητική σχέση με τον πελάτη τους. 

Ένα τελευταίο μειονέκτημα που έχει παρατηρηθεί είναι η Ασύμμετρη πληροφόρηση 

για τους επενδυτές των CDOs καθώς οι επενδυτές που αγοράζουν τους τίτλους δεν 

μπορούν να γνωρίζουν αν ο εκδότης επιθυμεί να κάνει διαχείριση του κινδύνου μέσω 

της ελευθέρωσης μέρους των δεσμευμένων κεφαλαίων του ή αν επιδιώκει να τα διώξει 

από τον ισολογισμό του επειδή έχει κάποια αρνητική πληροφορία για την πιστοληπτική 

τους αξιολόγηση ή για την ικανότητα αποπληρωμής τους. 

 

3.8  Διακανονισμός (Settlement) των CDOs σε Πιστωτικό Γεγονός  

Στην περίπτωση που υπάρχει Αθέτηση σε ένα χαρτοφυλάκιο Cash CDO ο 

διαχειριστής θα προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει το ποσό ανάκτησης από τα 

περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται. Για το λόγο αυτό στην επιλογή του 

διαχειριστή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η εμπειρία του σε τέτοιες καταστάσεις.  Οι 
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διαδικασίες του διακανονισμού πολλές φορές μπορεί να κρατήσουν μέχρι και δύο 

χρόνια. Η παραίτηση από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων που είναι σε 

καθεστώς αθέτησης στην παρούσα του αξία μπορεί να είναι επικερδής αν ο 

διαχειριστής είναι σε θέση να ανακτήσει μεγαλύτερη αξία. Αν τώρα το γεγονός της 

αθέτησης συμβεί κοντά στην αναμενόμενη ημερομηνία λήξης ενός Tranche οι 

επενδυτές μπορεί να θελήσουν την παράταση της διαδικασίας ειδικά αν είναι οι 

επενδυτές του Equity Tranche (Tavakoli, 2008). 

Στο Σύνθετο CDO ο διακανονισμός με μετρητά γίνεται εντός ενενήντα ημερών από 

τη στιγμή που ο αγοραστής της πιστωτικής προστασίας μέσω του CDO προσκομίσει 

στο θεματοφύλακα την ειδοποίηση του πιστωτικού γεγονότος και αυτή κοινοποιηθεί 

δημοσίως. Το ποσό των μετρητών που προκύπτει από τον διακανονισμό είναι η 

διαφορά μεταξύ της σχετικής ονομαστικής αξίας των αναφερόμενων υποχρεώσεων και 

της τιμής αγοράς των ίδιων υποχρεώσεων. Μόλις αυτό συμβεί τότε σταματάνε τα 

κουπόνια και συσσωρεύονται στα μετρητά του διακανονισμού (το ποσό της ζημιάς από 

την αναφερόμενη υποχρέωση). Αν κριθεί απαραίτητο μπορεί το ποσό του 

διακανονισμού να αναπροσαρμοστεί μετά από κάποια επανεκτίμηση. Αρκετές μέρες 

πριν την ημερομηνία αποτίμησης ο Ενδιάμεσος Διακανονιστής θα πάρει προσφορές για 

την αναφερόμενη υποχρέωση από πέντε Dealers που είναι ενεργοί στην αγορά των 

CDS (πχ. Credit Suisse, Goldman Sachs, Deutsche Bank κ.ά.) και θα χρησιμοποιήσει 

την υψηλότερη προσφορά από τις τουλάχιστον δύο που έχει ήδη λάβει το προηγούμενο 

τριήμερο με τον περιορισμό ότι θα πρέπει να έχουν υποβληθεί την ίδια εργάσιμη μέρα. 

Το ποσό του διακανονισμού πληρώνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

αποτίμησης (Tavakoli, 2008). 

 

3.9  Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας των CDOs 

Οι διαχειριστές των Cash Flow Arbitrage CDOs βγάζουν χρήματα με την αγορά 

περιουσιακών στοιχείων όπως δάνεια στη δευτερογενή αγορά των οποίων η 

αναχρηματοδότηση γίνεται με την έκδοση Tranches που εξασφαλίζονται από αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία και μετέπειτα λαμβάνουν μερίδιο από τα κέρδη. Ένα μέρος από 

το πλεονέκτημα στο κόστος κεφαλαίου που έχουν τα CDOs οφείλεται στο νομικό 

καθεστώς που έχουν τα SPV, το μεγαλύτερο όμως προκύπτει από τη δομή του ίδιου του 

προϊόντος και την υψηλή αξιολόγηση που δίνουν στα προϊόντα αυτά οι Οίκοι 

αξιολόγησης. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι το Arbitrage έχει να 

κάνει με το κομμάτι της αξιολόγησης αφού οι τίτλοι χαμηλής αξιολόγησης μετά την 
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τιτλοποίηση τους μετατρέπονται σε υψηλής αξιολόγησης προϊόντα και Tranches 

(Benmelech and Dlugosz, 2009). 

Συνεχίζοντας οι Benmelech και Dlugosz (2009) αναλύουν τη σχέση μεταξύ της 

ποιότητας των υποκειμένων εξασφαλίσεων και της πιστοληπτικής αξιολόγησης των 

εξασφαλισμένων Tranches. Κύριος δείκτης για τη μέτρηση της ποιότητας των 

δεσμεύσεων (Collateral) είναι το WAR (Weight Average Rating ), που αφορά όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου. Το WAR υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος 

μέσος όρος των δανείων, των ομολόγων, και των χρεογράφων στο εγγυημένο 

(Collateral) χαρτοφυλάκιο. Το κάθε περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιο αυτό έχει 

μία πραγματική ή μία κατ' εκτίμηση πιστοληπτική ικανότητα. Υπάρχουν βεβαίως και 

υποστηριχτές ότι το WAR ως μέτρο δεν περιγράφει επαρκώς την επικινδυνότητα από 

τα εγγυημένα χαρτοφυλάκια αφού δύο χαρτοφυλάκια με το ίδιο WAR θα μπορούσαν 

να έχουν πολύ διαφορετικές κατανομές στις απώλειές τους. Για παράδειγμα ένα 

χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μόνο Β αξιολόγησης τίτλους, σε σύγκριση με ένα 

άλλο που περιλαμβάνει μερικούς τίτλους με ΑΑ αξιολόγηση μαζί με πολλούς τίτλους 

που φέρουν CCC αξιολόγηση ή που έχουν δάνεια κοντά σε αθέτηση. Πάντως συνήθως 

λόγω των πολλών περιορισμών που υπάρχουν η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου 

ανταποκρίνεται τις περισσότερες φορές στην πραγματικότητα. 

 

Διάγραμμα 3.10  Αξιολόγηση CDOs με βάση την Ονομαστική Αξία της έκδοσης 

 
Πηγή: Benmelech, E. and Dlugosz, J. (2009) The Alchemy of CDO Credit Ratings. Journal of Monetary Economics, 56, p 625. 
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Στο Διάγραμμα (3.10) που παρουσιάστηκε, και αφορά στα χρόνια πριν την 

κορύφωση της κρίσης (2000 - 2007), το ποσοστό της βαθμολογίας με την οποία 

αξιολογούσαν οι Οίκοι αξιολόγησης τα CDOs με βάση την ονομαστική αξία της 

έκδοσης τους (Par Value of Issuance) σε ένα συγκεκριμένο δείγμα για την κάθε χρόνια. 

Παρατηρείται το ποσοστό που αξιολογείται με την καλύτερη βαθμολόγηση ΑΑΑ να 

κυμαίνεται σταθερά πάνω από το 60% και τις οκτώ χρονιές που παρουσιάζονται. 

Όπως σε όλα τα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα έτσι και στα CDOs υπάρχει 

ένα χάσμα μεταξύ των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας των CDOs που 

εκδίδονται και της πιστωτικής ποιότητας των υποκείμενων εξασφαλίσεων. Στο επόμενο 

Διάγραμμα (3.11) υπάρχει η σύγκριση από ένα δείγμα που περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση CDOs και των υποκείμενων τίτλων που τα απάρτιζαν (3912 Tranches). Το 

ύψος των ράβδων αντιπροσωπεύει τη συνολική ονομαστική αξία σε δολάρια Αμερικής 

(total par value) για τα CDOs και των Υποκείμενων εγγυημένων τίτλων (η συνολική 

ονομαστική αξία των CDOs και των υποκείμενων εγγυημένων τίτλων είναι ίση). Η 

βαθμολογία της αξιολόγησης των CDOs είναι βασισμένη στο WAR. 

 

Διάγραμμα 3.11  Αξιολόγηση CDOs και των Υποκείμενων σε αυτά Τίτλων 

 
Πηγή: Benmelech, E. and Dlugosz, J. (2009) The Alchemy of CDO Credit Ratings. Journal of Monetary Economics, 56, p. 629 

 

Οι τρεις μεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης (Moody's, Fitch, S&P) προσεγγίζουν την 

αξιολόγηση των CDOs με βάση την πιθανότητα αθέτησης για κάθε οντότητα αναφοράς 

(που υπάρχει στο αναφερόμενο χαρτοφυλάκιο) και την υπόθεση που αφορά στη 
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συσχέτιση της πιθανότητας αθέτησης και του ποσού ανάκτησης (για το ίδιο 

χαρτοφυλάκιο). Η παραπάνω συσχέτιση συνήθως ενσωματώνεται από τους Οίκους 

αξιολόγησης σε τυποποιημένα μοντέλα προσομοίωσης τα οποία έχουν παρόμοια 

πλαίσια αξιολόγησης για τα Cash και Synthetic CDOs. Ωστόσο στην ανάλυση των 

Σύνθετων CDOs δίνεται έμφαση σε κάποιους παράγοντες και στο κούρεμα (Haircut) 

λαμβάνοντας υπόψη κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά των CDS. Τέτοιου τύπου 

αναλύσεις και μοντέλα είναι συμπληρωματικά στοιχεία μίας αξιολόγησης που 

στηρίζεται και σε άλλους παράγοντες όπως τα συμβόλαια της συμφωνίας, νομικές 

εκτιμήσεις και γενικότερη αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων μερών (Kasapis, 2008).  

Το πλέον διαδεδομένο μοντέλο προσομοίωσης που χρησιμοποιούν και οι τρεις Οίκοι 

αξιολόγησης είναι το μοντέλο Monte Carlo. Με τη μέθοδο αυτή εκτιμάται η πιθανότητα 

αθέτησης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων του CDO βασισμένη σε 

επανειλημμένες δοκιμές από τυχαίες αθετήσεις εφαρμοσμένη σε μια συσχετιζόμενη 

υποθετική δομή. Για τον σκοπό αυτό τα γεγονότα αθέτησης προσομοιώνονται στα 

πλαίσια ενός μοντέλου κατά το οποίο το γεγονός αθέτησης εμφανίζεται κάθε φορά που 

η αξία των περιουσιακών στοιχείων του εκδότη πέσει κάτω από εκείνη των 

υποχρεώσεων του. Τα κύρια δεδομένα του μοντέλου είναι οι πιθανότητες αθέτησης σε 

κάθε ένα επίπεδο των περιουσιακών στοιχείων και οι κατά ζεύγη συσχετισμοί αυτών, οι 

οποίοι μετατρέπονται σε εκτιμήσεις σχετικά με το πως κατανέμεται η απώλεια λόγω 

της αθέτησης σε αυτά τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιούν την κατανομή αυτή μαζί με άλλα δεδομένα για να προσδιορίσουν το 

απαιτούμενο επίπεδο του Subordination για κάθε ένα CDO Tranche δίνοντας τελικά την 

επιθυμητή αξιολόγηση του Tranche (BIS, 2004). 

 

3.10  Μέγεθος Αγοράς των CDOs 

Τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν για την αγορά των CDOs προέρχονται από την 

SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association)19. Τα ποσά 

εκφράζονται όλα σε εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. ανεξάρτητα από την πηγή 

προέλευσης των εξασφαλίσεων. Η παρουσίαση θα γίνει από το 2007 και μετά 

προκειμένου να αναδεχθεί αρχικά η μείωση της συνολικής αξίας των προϊόντων αυτών 

έως και το 2013, εξαιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης στην οποία θεωρείται ότι 

συνετέλεσαν καθοριστικά, ενώ τα δυόμιση τελευταία χρόνια έχουν μία μικρή αλλά 

σταθερά ανοδική πορεία. 

                                                 
19 http://www.sifma.org/uploadedfiles/research/statistics/statisticsfiles/sf-us-abs-sifma.xls [Accessed 
04/01/2017] 
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Πίνακας 3.4  Σύνολο CDOs με βάση τον Τύπο Έκδοσης (Εκατομμύρια $) 

Year  Cash 
Flow  

 Hybrid   Market 
Value  

Synthetic 
Funded  

 Other / 
Unknown  

 Total  

2007   712.214,4    103.950,7    18.488,6    46.849,8    171.576,1   1.053.079,6  
2008   660.822,2      66.856,2    15.927,2    43.573,4    187.444,3      974.623,2  
2009   607.983,6      54.789,8    12.207,3    34.248,7    181.328,4      890.557,8  
2010   541.226,6      49.450,1    10.581,9    19.686,3    166.443,8      787.388,7  
2011   488.944,9      38.395,3      9.804,5    13.807,3    148.337,0      699.289,1  
2012   436.581,6      31.344,7      9.302,8    10.844,9    132.982,7      621.056,6  
2013   435.731,3      25.684,7      5.917,7      7.450,8    115.901,2      590.685,7  
2014   491.663,4      20.938,1      5.225,4      5.829,7    100.994,8      624.651,5  
2015   528.804,4      19.039,4      2.211,2      5.009,2      90.113,6      645.177,8  

2016-Q2   512.380,0      18.857,0      2.158,1      4.342,3    104.683,1      642.420,5  

Πηγή: http://www.sifma.org/uploadedfiles/research/statistics/statisticsfiles/sf-us-abs-sifma.xls 

 

Διάγραμμα 3.12  Διαχρονική Εξέλιξη CDOs (2007-2016Q2) 

 

 

Πίνακας 3.5  Σύνολο CDOs με Βάση τον Σκοπό Έκδοσης (Εκατομμύρια $) 

Year  Arbitrage   Balance Sheet  Unknown   Total  

2007 806.860,5 36.397,9 209.821,2 1.053.079,6 
2008 725.930,7 32.642,8 216.049,8 974.623,2 
2009 650.144,0 30.983,9 209.429,9 890.557,8 
2010 573.291,9 19.723,3 194.373,5 787.388,7 
2011 511.242,5 15.813,4 172.233,2 699.289,1 
2012 442.102,7 23.768,2 155.185,6 621.056,6 
2013 431.265,4 22.657,5 136.762,9 590.685,7 
2014 465.477,5 19.094,8 140.079,1 624.651,5 
2015 502.434,5 15.306,8 127.436,6 645.177,8 

2016-Q2 486.665,0 13.756,9 141.998,6 642.420,5 

Πηγή: http://www.sifma.org/uploadedfiles/research/statistics/statisticsfiles/sf-us-abs-sifma.xls 
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Διάγραμμα 3.13  Ποσοστιαία Συμμετοχή ανά Σκοπό Έκδοσης CDOs 

 

 

3.11  Ανακεφαλαίωση / Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε αναφορά σε ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που αν και 

υπήρχε στην αγορά από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 για τους περισσότερους ήταν 

άγνωστο πριν την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007. Οι Εγγυημένες Δανειακές 

Υποχρεώσεις (CDOs) είναι εγγυημένα ομόλογα από στοιχεία ενεργητικού, που 

τιτλοποιούνται και χρησιμοποιούνται για να τμηματοποιήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο 

και να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια των περιουσιακών στοιχείων με βάση τα 

χαρακτηριστικά της απόδοσης που αυτά έχουν, σε διαφορετικά προφίλ κινδύνου - 

απόδοσης για τους επενδυτές. Αυτό το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της 

τμηματοποίησης που διέπει τα CDOs τα έχει αναδείξει ως ένα ευέλικτο 

χρηματοοικονομικό εργαλείο μέσα από το οποίο φορείς και επενδυτές καταφέρνουν να 

επενδύσουν σε τομείς της οικονομίας και σε χαρτοφυλάκια από περιουσιακά στοιχεία 

που με άλλο τρόπο θα ήταν αδύνατο αυτό να συμβεί. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες στις 

οποίες θα μπορούσαν να διαχωριστούν τα προϊόντα αυτά όμως στην πλειοψηφία της 

βιβλιογραφίας συναντάμε πάντα δύο βασικές, τα Απλά και τα Σύνθετα CDOs στα οποία 

υπάρχουν και πολλές άλλες υποκατηγορίες προϊόντων. Η βασική εφαρμογή και χρήση 

των CDOs γίνεται από τη μία για τη βελτίωση των στοιχείων του ισολογισμού των 

εταιρειών και από την άλλη για την προσδοκία επίτευξης κέρδους η οποία είναι δυνατή 

μέσω της ενεργής διαχείρισης του περιθωρίου που δημιουργείται μεταξύ της απόδοσης 

των περιουσιακών στοιχείων και του κόστους χρηματοδότησης. Τα πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη και την εφαρμογή αυτών των προϊόντων είναι σημαντικά και πολυδιάστατα 

σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να παρακινήσει τους δημιουργούς τους να κάνουν 
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αλόγιστη έκδοση τέτοιων προϊόντων τα οποία όχι μόνο δεν έχουν το σωστό υπόβαθρο 

στη δομή τους, αλλά παραπλανούν και το επενδυτικό κοινό μέσω της ασύμμετρης 

πληροφόρησης που πολλές φορές συνοδεύει την αγορά των CDOs. Σημαντικό ρόλο σε 

αυτό έχουν διατελέσει και οι Οίκοι αξιολόγησης που όπως παρουσιάζεται, με τρόπο 

αδιαφανές και κάποιες φορές ίσως και δόλιο βαθμολογούσαν με τις υψηλότερες των 

βαθμολογιών τα προϊόντα αυτά χωρίς να έχει γίνει τόσο σωστή αποτίμηση της αξίας 

τους όσο και σωστή πρόβλεψη για τη μελλοντική τους πορεία. Αναπόφευκτα η 

αλόγιστη χρήση και η "παραπλάνηση" του επενδυτικού κοινού στο πρώτο μισό της 

προηγούμενης δεκαετίας οδήγησε σε τραγικές συνέπειες με αποκορύφωμα τη 

χρεοκοπία πάρα πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και φορέων καθώς και τη 

δαπάνη αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων από τις εθνικές κυβερνήσεις για τη διάσωση 

τραπεζών και ασφαλιστικών οργανισμών. Το σοκ στην παγκόσμια οικονομία ήταν τόσο 

έντονο που οδήγησε σταδιακά μετά το 2007 το σύνολο της αγοράς των CDOs σε 

σημαντική πτώση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Τελικά Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

 

Τα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν τεράστια άνθιση και απήχηση στο 

σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον για τη δυνατότητα 

που παρέχουν για την αύξηση της ρευστότητας των συναλλασσομένων, της 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και τις αυξημένες αποδόσεις που μπορούν να 

παρέχουν στους επενδυτές, και δεύτερον για τη δυνατότητα που δίνουν για τη 

μεταφορά του κινδύνου που περικλείεται τόσο στα μεμονωμένα προϊόντα που δομούν 

ένα σύνθετο προϊόν όσο και για τον κίνδυνο που αυτό καθ' αυτό το σύνθετο προϊόν 

περικλείει. Αυτά τα προϊόντα, που ανήκουν στην κατηγορία του ενεργητικού, 

περιλαμβάνουν διάφορα συστατικά στοιχεία τα οποία συνδυάζονται κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να παρέχουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου και απόδοσης προκειμένου να 

καλύπτουν όλο το εύρος των επενδυτών που ενδιαφέρονται για την αγορά τους. Γίνεται 

άμεσα αντιληπτό ότι η πολυπλοκότητα των προϊόντων αυτών είναι μια μεγάλη 

πρόκληση για τους δημιουργούς τους καθώς η αποτελεσματικότητά τους στηρίζεται 

εξολοκλήρου στην πετυχημένη ή μη συναρμολόγηση τους.  

Για τη ρευστότητα, τη χρηματοδότηση και τις καλύτερες αποδόσεις καθοριστικό 

ρόλο διαμόρφωσε η εφαρμογή της διαδικασίας της τιτλοποίησης με την οποία 

δημιουργείται ένα καινούργιο προϊόν το οποίο έχει την υποστήριξη των ταμειακών 

ροών των αρχικών περιουσιακών στοιχείων που το συνθέτουν και επιτρέπει την 

αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι εύκολα εμπορεύσιμα από τους 

κατόχους τους. Πάνω στην τιτλοποίηση στηρίζεται μία μεγάλη ποικιλία από σύνθετα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία χωρίζονται με βάση κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά σε τέσσερεις μεγάλες κατηγορίες. Τα προϊόντα Εγγυημένου 

Κεφαλαίου, τα προϊόντα Βελτίωσης Απόδοσης, τα προϊόντα Συμμετοχών και τα 

προϊόντα Μόχλευσης. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων 

έχουν να διαχειριστούν και τον κίνδυνο που επιφέρει η εμπλοκή τους όχι μόνο στα 

συγκεκριμένα προϊόντα αλλά και την εν γένει συμμέτοχη τους στην Αγορά. Η 

διαχείριση του συστημικού και μη συστημικού κινδύνου ανέπτυξε τα πιστωτικά 

παράγωγα. Τα πιστωτικά παράγωγα είναι σύνθετα προϊόντα που ως στόχο έχουν τη 
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μεταφορά και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου λειτουργώντας με τη λογική του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Πρόκειται για μια προσπάθεια αντιστάθμισης των πιθανών 

ζημιών που μπορεί να οφείλονται στην αδυναμία των αντισυμβαλλομένων να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, υπάρχει με άλλα λόγια η ενεργοποίηση τους 

όταν επέλθει ένα πιστωτικό γεγονός στην οντότητα αναφοράς. Υπάρχει μία μεγάλη 

ποικιλία από αυτού του είδους τα προϊόντα, όμως κυρίαρχο ρόλο στην παγκόσμια 

οικονομία έχουν οι Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης ή αλλιώς τα γνωστά 

στους περισσότερους ως CDS. 

Οι Συμβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης στην πιο απλή τους μορφή είναι 

διμερείς συμβάσεις μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή της προστασίας από τον 

πιστωτικό κίνδυνο για μια οντότητα αναφοράς που μπορεί να είναι από μία εταιρεία 

μέχρι και ένα κράτος. Ο αγοραστής αυτής της προστασίας είναι υποχρεωμένος να 

καταβάλει στον πωλητή της ασφάλιστρο μέσω περιοδικών καταβολών και ο πωλητής 

της προστασίας αποζημίωση σε περίπτωση που επέλθει ένα πιστωτικό γεγονός στην 

οντότητα αναφοράς που ασφαλίζει. Τα γεγονότα που συνιστούν πιστωτικό γεγονός 

ορίζονται ρητά από την ISDA και πρόκειται για την έλευση πτώχευσης, αδυναμίας 

πληρωμής, υποχρεωτικής επιτάχυνσης, υποχρεωτικής αθέτησης, άρνησης ή 

μορατόριουμ, αναδιάρθρωσης και κυβερνητικής παρέμβασης. Τα CDS λόγω του ότι 

είναι προϊόντα που διαπραγματεύονται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC) 

παρουσιάζουν αρκετές ευκαιρίες αλλά και κινδύνους για τους εμπλεκόμενους σε αυτού 

του είδους τις συναλλαγές.  

Η χρήση των CDS, εκτός από την αντιστάθμιση κινδύνου βρίσκει μεγάλη εφαρμογή 

σε περιπτώσεις κερδοσκοπίας και ενίσχυσης της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Λόγω 

του ότι η εφαρμογή τους επεκτείνεται σε ένα μεγάλο εύρος της σύγχρονης οικονομίας 

υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες προκειμένου να καλυφθούν όλες οι πιθανές 

προτιμήσεις των συμμετεχόντων σε μία συμφωνία CDS. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η 

διαδικασία τιμολόγησης αυτών των σύνθετων προϊόντων η οποία βασίζεται σε 

πολύπλοκους, τις περισσότερες φορές, μαθηματικούς τύπους οι οποίοι υποστηρίζουν 

τις διάφορες μεθόδους που έχουν επικρατήσει.  

Ίσως το πιο σύγχρονο και ένα από τα πιο πολύπλοκα σύνθετα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα να είναι οι Εγγυημένες Δανειακές Υποχρεώσεις (CDO). Συνδυάζουν τη 

λογική της τιτλοποίησης και η άνθιση τους οφείλεται στην ανάπτυξη των CDS. Τα 

CDOs είναι εγγυημένα ομόλογα από στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για 

να διασπάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο σε τμήματα (Tranches) και με τη σειρά τους τα 

τμήματα αυτά προσφέρονται στους επενδυτές που τα επιλέγουν ανάλογα με το προφίλ 
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κινδύνου απόδοσης που τους ταιριάζει. Τις περισσότερες των περιπτώσεων η 

διαχείριση τους γίνεται μέσω ενός φορέα, Όχημα Ειδικού Σκοπού (SPV), που έχει εκ 

νόμου την ιδιότητα της μη πτώχευσης. Σε αυτή την ιδιότητα οφείλεται και η άνθιση του 

συγκεκριμένου προϊόντος.  

Από τα πολλά είδη των CDOs ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σύνθετα CDOs τα οποία 

καταφέρνουν να μεταφέρουν τον πιστωτικό κίνδυνο μέσω ενός πιστωτικού παραγώγου 

CDS σε αντίθεση με μία αληθινή πώληση σε ένα SPV. Ο δημιουργός ενός Σύνθετου 

CDO επιλέγει για τη δομή του CDO ένα χαρτοφυλάκιο από εταιρείες με μία 

συγκεκριμένη διάρκεια λήξης. Στη συνέχεια πωλεί προστασία μέσω CDS για κάθε μία 

εταιρεία του χαρτοφυλακίου του τα οποία έχουν διάρκεια ίση με τη διάρκεια λήξης των 

εταιρειών που περιλαμβάνονται στη δομή του σύνθετου CDO. Τα σύνθετα CDOs 

παρουσιάζουν πολλές παραλλαγές από τις οποίες ξεχωρίζει το Squared CDO το οποίο 

στην ουσία είναι ένα CDO που αποτελείται από τμήματα άλλων CDOs τα οποία πολλές 

φορές έχουν δημιουργηθεί μόνο και μόνο για να υποστηρίξουν τη γέννηση του Squared 

CDO. Τα CDOs βρίσκουν χρήση τόσο για τη βελτίωση των στοιχείων του ισολογισμού 

των εκδοτών όσο και για την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων από την πλευρά των 

επενδυτών. Σημαντικό ρόλο για την επιτυχία ή όχι στην έκδοση ενός CDO έχουν οι 

Οίκοι Αξιολόγησης οι οποίοι, βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνουν τα Tranche, 

δίνουν και την αντίστοιχη αξιολόγηση. Πάντως η αξιοπιστία των Οίκων για τη 

βαθμολόγηση των CDOs έχει πληγεί σημαντικά από τη χρηματοπιστωτική κρίση της 

διετίας 2007-2008. 

Τα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα είχαν σημαντική επιρροή στην 

προαναφερθείσα κρίση που βίωσε η παγκόσμια οικονομία την πρώτη δεκαετία του 

21ου αιώνα. Τα γεγονότα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ορόσημο για τη μετέπειτα 

εξέλιξη του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος ενώ ανέδειξαν με τον 

καλύτερο τρόπο τους κινδύνους που κρύβουν για τους εκδότες και επενδυτές αυτών 

των προϊόντων. Αδιαμφισβήτητα αυτή η παγκόσμια κρίση είναι το σημαντικότερο 

οικονομικό γεγονός των τελευταίων 20 ετών. Η αλόγιστη χορήγηση των στεγαστικών 

δανείων από τις τράπεζες και η ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη μόχλευση που 

προσφέρουν τα σύγχρονα διεθνή χρηματοοικονομικά προϊόντα οδήγησαν, για πολλούς, 

σε αυτή την αναπόφευκτη κρίση.  

Τα γεγονότα της εποχής εκείνης ανέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο τον ρόλο που 

είχαν τα σύνθετα προϊόντα αφού στην προσπάθεια κερδοσκοπίας μέσω των 

Τιτλοποιήσεων και της έκδοσης CDOs με βάση τα ενυπόθηκα και όχι μόνο στεγαστικά 

δάνεια δημιούργησαν μία τεράστια "φούσκα" που το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα και 
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μόνο γεγονός για να οδηγήσει το οικοδόμημα αυτό σε κατάρρευση. Τους κινδύνους από 

μία τέτοια κατάρρευση τους αντιστάθμιζαν μέσω συμβολαίων CDS. Όταν όμως 

προκλήθηκε αυτή η κατάρρευση θα οδηγούσε πολλά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα σε 

πτώχευση και σε άμεση ενεργοποίηση των CDS τα οποία θα έπρεπε να αποζημιώσουν 

τους κατόχους των ομολόγων με ποσά πολύ μεγαλύτερα από όσο θα μπορούσαν να 

καλύψουν οι πωλητές αυτού του είδους προστασίας. Η περίοδος αυτή ανέδειξε όσο 

καμία άλλη το πόσο σημαντικός είναι ο κίνδυνος του αντισυμβαλλόμενου σε μία 

συμφωνία. 

Μελετώντας λίγο καλύτερα την περίοδο εκείνη θα μπορούσε να ειπωθεί ότι δύο 

ήταν οι κυριότερες αιτίες που οδήγησαν στην κρίση αυτή. Η πρώτη ήταν η ασθενής 

νομισματική πολιτική της FED στις αρχές του 21ου αιώνα με τις συνεχόμενες μειώσεις 

των επιτοκίων που φτάνουν από το 6,5% (2000) στο 1% (Καλοκαίρι 2003) και η 

δεύτερη ο ανεπαρκής έλεγχος του οικονομικού συστήματος τόσο ως προς τους 

συμμετέχοντες σε αυτό όσο και ως προς τα προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται σε 

αυτό (Friedman, 2011). Αν όμως αυτά θεωρούνται τα θεμελιώδη αίτια της κρίσης, το 

σημαντικό γεγονός που την πυροδότησε ήταν η πτώση στις τιμές των κατοικιών το 

πρώτο τρίμηνο του 2007, για πρώτη φορά μετά το 1991. Η κατάρρευσης της αγοράς 

των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου και κατ' επέκταση και αυτής 

της αγοράς των ακινήτων στις Η.Π.Α. είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία αποπληρωμής 

των δανείων πάνω στα οποία στηριζόταν η ύπαρξη των σύνθετων προϊόντων της 

αγοράς (όπως τα CDOs). Ταυτόχρονα οδήγησε σε μία διαδοχική κρίση των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ειδικεύονταν στη χορήγηση στεγαστικών δανείων 

αυξημένου κινδύνου με εξασφάλιση, τα οποία ξεκίνησαν από μαζικές πωλήσεις 

κατοικιών μέχρι και την τελική τους πτώχευση. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν 

δραματικά και τους  πωλητές προστασίας (μέσω των CDS) για τα προϊόντα αυτά.  

Η αλληλουχία των γεγονότων πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης διετίας 

παρατίθενται στο Παράρτημα 2 και 3 της παρούσας (σελ. 114 - 120), ενώ ενδεικτικό 

του μεγέθους της κρίσης είναι ότι η εξάλειψη του παγκόσμιου πλούτου υπολογίζεται 

στο 40%-45%. Ασφαλώς και δε θα μπορούσαν να παραληφθούν οι ευθύνες των Οίκων 

αξιολόγησης που βαθμολογούσαν την πλειονότητα των προϊόντων αυτών με 

αξιολόγηση ΑΑΑ. Αξιοσημείωτη αναπαράσταση που παρουσιάζει τη θεωρεία του πως 

προέκυπτε η ΑΑΑ αξιολόγηση από το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τα περιουσιακά 

στοιχεία εκτός των ενυπόθηκων δανείων βρίσκεται στο Παράρτημα 4 (σελ 121). 

Τέλος δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να περιγράψει κανείς τον πανικό που 

προκλήθηκε από τη Χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 από τα λόγια του Lewis 
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(2008) που αναφέρει ότι: "Δεν υπάρχει όμως μια διαφορά ανάμεσα σε ένα παραδοσιακό 

χρηματοπιστωτικό πανικό και σε όσα συνέβησαν στη Wall Street το 2008. Στο πλαίσιο 

ενός παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού πανικού η αντίληψη δημιουργεί τη δική της 

πραγματικότητα: κάποιος φωνάζει "Φωτιά!" μέσα σε ένα κατάμεστο θέατρο και τα μέλη 

του ακροατηρίου ποδοπατούνται μέχρι θανάτου στην προσπάθεια τους να φτάσουν άρον 

άρον στην έξοδο. Στη Wall Street του 2008 η πραγματικότητα κατέπνιξε κάθε αντίληψη: 

ένα κατάμεστο θέατρο κάηκε ολοσχερώς ενώ πλήθος ανθρώπων κάθονταν ακόμα στις 

θέσεις τους. Κάθε μεγάλη εταιρεία της Wall Street είχε χρεοκοπήσει ή ήταν μοιραία 

συνυφασμένη με ένα χρεοκοπημένο σύστημα. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι είχε επιτραπεί 

στη Lehman Brothers να αποτύχει. Το πρόβλημα ήταν ότι είχε επιτραπεί στη Lehman 

Brothers να πετύχει". 

Σε μια παγκόσμια οικονομία που αναπτύσσεται δυναμικά οφείλει να 

παραδειγματίζεται από τα λάθη της και τις αδυναμίες που έρχονται στην επιφάνεια 

μέσα από τις μεγάλες κρίσεις. Έτσι οι ρυθμιστικές αρχές ανά τον κόσμο καλούνται 

σχεδόν καθημερινά να διαθέσουν τη γνώση και τους κατάλληλους πόρους ώστε να 

μπορέσουν να συμβαδίσουν με την πρόοδο των σύνθετων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων. Θα πρέπει να απομονώσουν εκείνους τους παράγοντες της αγοράς που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν το έργο τους αφού τις περισσότερες φορές υπερτερούν τα 

πολιτικά και τα οικονομικά κίνητρα τους. Οι Οίκοι Αξιολόγησης θα πρέπει να θέσουν 

αντικειμενικά κριτήρια στις διαδικασίες τους, να μην υποκύπτουν σε πιέσεις της αγοράς 

και να μη συμπεριφέρονται με τυχοδιωκτισμό απέναντι στους επενδυτές και τους 

ανταγωνιστές τους. Για τους λόγους αυτούς οι ευθύνες που βαραίνουν περισσότερο 

τους θεσμικούς επενδυτές της αγοράς είναι μεγαλύτερες από ποτέ, ενώ γίνεται 

επιτακτική ανάγκη η θέσπιση μέτρων δέουσας επιμέλειας που θα καλύπτουν όλο το 

φάσμα των χρηματοοικονομικών τους λειτουργιών. 

Θα μπορούσαν να γίνουν αρκετές προτάσεις, διδασκόμενοι από τα συγκεκριμένα 

γεγονότα, που ίσως θα συνέβαλαν στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς των 

σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ο Dickinson (2008) αμέσως μετά την κρίση 

πρότεινε κάποιες ενδεικτικές προτάσεις για τη λειτουργία της αγοράς των CDS, όπως 

την αυτορρύθμιση της αγοράς των CDS, την εξάλειψη των κερδοσκοπικών CDS (naked 

CDS), τη δημοσιοποίηση των συναλλαγών για τα CDS, την εξάλειψη των 

εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών σε CDS, τον περιορισμό της έκθεσης σε 

συγκεκριμένα CDS και τις αυξημένες απαιτήσεις σε κεφάλαια για τους επενδυτές που 

εμπλέκονται σε συναλλαγές για τα CDS.  
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Κινήσεις ως προς την υιοθέτηση μέτρων που αποσκοπούν στην καλύτερη εποπτεία του 

συστήματος έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες. 

Σημαντικότερες από αυτές είναι οι κανονισμοί της Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ με τις οποίες 

καθορίζονται τα όρια των ελαχίστων διαθέσιμων κεφαλαίων που θα πρέπει να διατηρεί 

ένας χρηματοοικονομικός φορέας, καθώς και ο κανονισμός του Volcker20 (Volcker 

Regulation) που είχε έναρξη εφαρμογής την 1η Απριλίου του 2014 και θεσπίζει 

διάφορους κανόνες διαφάνειας στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

στις Η.Π.Α. 

 

 

 

 

  

                                                 
20 Ο Paul Volcker του οποίο το όνομα έχει το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο είναι Αμερικανός 
Οικονομολόγος και έχει διατελέσει πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α. (FED) την περίοδο 
1979-1987 διοριζόμενος από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Jimmy Carter. 
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Παράρτημα 

 

1.  Απόφαση της ISDA για Πιστωτικό Γεγονός στην Ελληνική Δημοκρατία 

 



- 114 - 
 

2.  Χρονοδιάγραμμα με το Ιστορικό πριν την Κρίση 

 

1938:   Ίδρυση του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Στεγαστικών Δανείων (Federal 
National Mortgage Association or FNMA or Fannie Mae) με σκοπό την 
αγορά, τιτλοποίηση και εγγύηση στεγαστικών δανείων που βρίσκονταν στους 
ισολογισμούς των τραπεζών ή άλλων οργανισμών δανειοδότησης. 

1968:   Αλλαγή στο καταστατικό της Fannie Mae που την καθιστά πολυμετοχική 
εταιρεία αφαιρώντας την από τον κρατικό προϋπολογισμό των Η.Π.Α. 

1970:   Ίδρυση νέου Οργανισμού Στεγαστικών Δανείων του Federal Home Loan 
Mortgage Corporation (FHLMC) γνωστό και ως Freddie Mac. Σκοπός ήταν η 
λειτουργία του ως ανταγωνιστή της Fannie Mae για τη βελτίωση της 
δευτερογενούς αγοράς στεγαστικών δανείων. 

1977:    Ψήφιση του Νομοσχεδίου Community Reinvestment Act που προέτρεπε στους 
φορείς χορήγησης δανείων να καλύπτουν τις δανειακές ανάγκες όλων των 
πολιτών ακόμα και αν το εισόδημα τους είναι κάτω από το μέσο όρο. 

1980: Ρυθμός αποταμίευσης στις Η.Π.Α. στο 10%. 

1986:  Κατάργηση του Κανονισμού Q (Regulation Q) που έθετε όριο στο επιτόκιο 
που μπορούσαν να πληρώσουν οι τράπεζες στους καταθετικούς τους 
λογαριασμούς. Είχε θεσπιστεί προκειμένου οι μικρότερες τράπεζες να μην 
καταθέτουν τα πλεονάζοντα τους αποθεματικά σε άλλες τράπεζες (αφού δεν 
κέρδιζαν από τους τόκους) αλλά να τα δανείζουν προς τόνωση της οικονομίας. 
Μετά την κατάργηση του οι τράπεζες μπόρεσαν να προσελκύσουν 
περισσότερες καταθέσεις. 

1986:  Φορολογική μεταρρύθμιση που επέτρεψε στις δόσεις των στεγαστικών 
δανείων να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα (όχι όμως και των 
υπόλοιπων τύπων δανείων).  

1991:  Τα στεγαστικά δάνεια αυξημένου κινδύνου21 (Subprime Mortgage-backed 
Securities) που αγοράστηκαν από επενδυτές ήταν $10δις. 

1997:  Νέο φορολογικό Νομοσχέδιο που αύξησε το εκπιπτόμενο ποσό του 
κεφαλαιακού φόρου από τις $125.000 στις $500.000. 

1997:   Τα στεγαστικά δάνεια αυξημένου κινδύνου (Subprime Mortgage-backed 
Securities) που αγοράστηκαν από επενδυτές ήταν περισσότερα από $60δις. 

1999:  Νομοθετική Πράξη των Gramm - Leach - Bliley για την απελευθέρωση των 
αγορών που επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επεκτείνουν τις 

                                                 
21  Δάνεια τα οποία χορηγούνται σε άτομα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας και με περιορισμένη 
ικανότητα αποπληρωμής. 
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εργασίες τους πέρα των συμβατικών μεγαλώνοντας στους ισολογισμούς τους 
το σύνολο των αξιών που διαχειρίζονται. 

2000:     Τα επιτόκια στις Η.Π.Α. είναι στο 6,5%. 

2000:  Εκδίδονται $160δις. νέα στεγαστικά δάνεια αυξημένου κινδύνου. Η Freddie 
Mac αγοράζει $19δις. και εγγυάται άλλα $8δις. από αυτά τα δάνεια. 

2001:    Τα επιτόκια στις Η.Π.Α. μειώνονται στο 3,75%. 

2003:  Τα στεγαστικά δάνεια αυξημένου κινδύνου (Subprime Mortgage-backed 
Securities) που αγοράστηκαν από επενδυτές ήταν περίπου $332δις. 

2003:  Τα επιτόκια στις Η.Π.Α. βρίσκονται στο 1%. 

2004:  Κυβερνητική επιτροπή αυξάνει στο 56% τον στόχο των Fennie Mae και 
Freddie Mac για διάθεση στεγαστικών δανείων αυξημένου κινδύνου (Στόχος 
τα $500δις. το 2010). 

2004: Η υψηλότερη μεταβολή στις τιμές των κατοικιών (δείκτης Case/Shiller 2022) 

2004: Η ιδιοκτησία κατοικιών στις Η.Π.Α. αγγίζει το Ιστορικό υψηλό ποσοστό του 
69,2% 

2005:  Ο Ρυθμός αποταμίευσης στις Η.Π.Α. είναι σε αρνητικό επίπεδο. 

2005: Το ποσοστό των κατοικιών που αγοράστηκαν για λόγους επένδυσης είναι 28% 
(περιλαμβάνεται και ο λόγος της κερδοσκοπίας), ενώ το 12% ως δεύτερη 
κατοικία. 

2006: Ο ρυθμός αύξησης στις τιμές των κατοικιών έχει αρχίσει να μειώνεται 
σταδιακά αν και οι τιμές των κατοικιών εξακολουθούν να αυξάνονται (Τη 
χρονιά αυτή οι τιμές των κατοικιών βρίσκεται στο απόγειο τους).  

2007: Το 40% της έγκρισης των νέων στεγαστικών δανείων γίνεται με 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτεί 
η κανονική διαδικασία ελέγχου.  

2007: Το πρώτο τρίμηνο του 2007 οι τιμές των κατοικιών στις Η.Π.Α. άρχισαν για 
πρώτη φορά να έχουν μείωση τις τιμές τους. 

2007:  Τα στεγαστικά δάνεια αυξημένου κινδύνου (Subprime Mortgage-backed 
Securities) που αγοράστηκαν από επενδυτές ήταν $1,3τρις. Σε σύνολο $3δις. 
στεγαστικών δανείων. 

2007: Τα επιτόκια στις Η.Π.Α. έχουν αυξηθεί στο 5,25% σε μία προσπάθεια να 
ανακοπεί η απότομη υπερθέρμανση της Αμερικανικής οικονομίας. 

                                                 
22  Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από την εταιρεία S&P και βασίζεται στις τιμές των κατοικιών στις 20 
σημαντικότερες μητροπόλεις των Η.Π.Α. από άποψη πυκνότητας πληθυσμού και οικονομικής 
δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των οικονομολόγων Case, K. 
και Shiller, R. 
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3.  Χρονοδιάγραμμα με τα Γεγονότα της Κρίσης 2007-2008 

 

Ά τρίμηνο 2007: Αυξανόμενος ρυθμός στις πτωχεύσεις χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων που ειδικεύονται στην έκδοση στεγαστικών δανείων 
αυξημένου κινδύνου λόγω της πρώτης μετά το 1991 πτώσης των 
τιμών των κατοικιών. 

Απρίλιος 2007: Η εταιρεία New Century Financial Corporation, η μεγαλύτερη στην 
έκδοση στεγαστικών δανείων αυξημένου κινδύνου στην αγορά των 
Η.Π.Α. κηρύσσει πτώχευση. 

Απρίλιος 2007: Επιβάλλεται πρόστιμο στην Freddie Mac $3.8εκ. για παράνομες 
χρηματικές συνεισφορές σε εκστρατείες πολιτικών. 

3 Μαΐου 2007: Η UBS (επενδυτική τράπεζα) ανακοινώνει το κλείσιμο του 
κερδοσκοπικού αμοιβαίου κεφαλαίου Dillon Read Capital 
Management, λόγω απωλειών $124εκ. από επενδύσεις συνδεδεμένες 
με στεγαστικά δάνεια αυξημένου κινδύνου. 

Μάιος 2007: Η Moody's ανακοινώνει την επανεξέταση της αξιολόγησης της  
πιστοληπτικής ικανότητας ορισμένων τιτλοποιημένων αξιών με 
προοπτική υποβάθμισης οδηγώντας σε πίεση την αγορά αξιών που 
βασίζεται σε στεγαστικά δάνεια καθώς και αυτή του πιστωτικού 
κινδύνου. 

Ιούνιος 2007: Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Bear Stearns ανακοινώνει την 
απαγόρευση εξαγοράς μεριδίων σε δύο κερδοσκοπικά της κεφάλαια, 
το High-Grade Structures Credit Strategies Enhanced Leverage Fund 
και το High-Grade Structures Credit Fund. Και τα δύο αυτά 
κεφάλαια επένδυαν τα χρήματα τους σε τιτλοποιημένα στεγαστικά 
δάνεια αυξημένου κινδύνου με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση. 

20 Ιουνίου 2007: Η επενδυτική τράπεζα Merrill Lynch ανακοινώνει την κατάσχεση 
και πώληση αξιών $800εκ. που χρησιμοποιούνταν ως ασφάλιστρο 
για δάνεια που είχε χορηγήσει σε κερδοσκοπικά κεφάλαια που 
διαχειριζόταν η Bear Stearns.  

Ιούλιος 2007: Η Bear Stearns ανακοινώνει την απαγόρευση εξαγορών και σε τρίτο 
αμοιβαίο κεφάλαιο το Asset-Backed Securities Fund αφού η 
συνεχιζόμενη πτώση στην αξία των στεγαστικών δανείων 
υπερίσχυσε της ένεσης ρευστότητας των $3,2δις. που παρείχε τον 
προηγούμενο μήνα ως προστασία της φήμης της. 

Ιούλιος 2007: Το κερδοσκοπικό κεφάλαιο Sowood Capital, που διαχειρίζεται το 
Harvard, αξίας $3δις. ανακοινώνει απώλειες σχεδόν ίσες με $1,5δις. 
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Ιούλιος 2007: Η γερμανική IBK γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα που δεν 
καταφέρνει να αναχρηματοδοτήσει ένα βραχυπρόθεσμο χρέος που 
έληξε τον μήνα αυτό. Το συνολικό πακέτο διάσωσης της ΙΒΚ 
αγγίζει τα €3δις. 

31 Ιουλίου 2007: Η American Home Mortgage Investment Co. δεν καταφέρνει να 
αναχρηματοδοτήσει το χρέος της και μία εβδομάδα αργότερα 
κηρύσσει πτώχευση. 

Αύγουστος 2007:  Η γαλλική επενδυτική τράπεζα BΝP Paribas απαγορεύει τις 
εξαγορές σε τρία κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια λόγω της 
παντελής έλλειψης ρευστότητας. Η αποτίμηση της πραγματικής 
τους αξίας είναι σχεδόν αδύνατη. 

Αύγουστος 2007:  Τόσο η FED όσο και η ΕΚΤ χορηγούν έκτακτη ρευστότητα στο 
σύστημα κατά $100δις. και €156δις. αντίστοιχα. Το ίδιο πράττει 
και η τράπεζα της Ιαπωνίας με 1 τρις. γεν. 

Αύγουστος 2007:  Η FED μειώνει το προεξοφλητικό επιτόκιο κατά 50bps στο 5,75% 
ωστόσο καμία σχεδόν τράπεζα δεν προσφεύγει σε αυτή καθώς μια 
τέτοια κίνηση θα ήταν πλήγμα στην αξιοπιστία τους. 

Σεπτέμβριος 2007: Η FED μειώνει το παρεμβατικό επιτόκιο στο 4,75% και το 
προεξοφλητικό επιτόκιο στο 5,25%  

Οκτώβριος 2007: Ο δείκτης Dow Jones κινείται σε ιστορικά υψηλά άνω των 14.000 
μονάδων σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα. 

Οκτώβριος 2007: Η Merrill Lynch εξαπλασιάζει τις απώλειες της με βάση τις 
αρχικές εκτιμήσεις στα $8,4δις για τη μείωση των αξιών και ζημιές 
για το τρίτο τρίμηνο του 2007 στα $2,24δις. Αυτόματα σχεδόν 
μειώνεται η πιστοληπτική αξιολόγησή της. 

Δεκέμβριος 2007: Η FED ανακοινώνει ένα πρόγραμμα ανώνυμης χρηματοδότησης 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
(Term Auction Facility or TAF) ενώ παράλληλα μειώνει εκ νέου τα 
επιτόκια στο 4,25%. 

Ιανουάριος 2008: Ο δείκτης Dow Jones μειώνεται στα επίπεδα των 12.000 μονάδων. 
ενώ η μείωση των τιμών των κατοικιών συνεχίζεται. 

Ιανουάριος 2008: Σε άρθρο τους οι New York Times αναφέρουν ότι οι πωλήσεις 
κατοικιών για το 2007 παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση των 
τελευταίων 25 ετών ενώ οι τιμές τη μεγαλύτερη κάμψη των 
τελευταίων 40ετών. 
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Παρ. 19 Ιαν. 2008: Ο Fitch υποβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα της 
ασφαλιστικής εταιρείας Ambac από ΑΑΑ σε ΑΑ. Την 
προηγούμενη μέρα η εταιρεία είχε χάσει το 50% της αξίας της23. 

Δευ. 22 Ιαν. 2008: Οι παγκόσμιες αγορές βρίσκονται σε πανικό. Τα χρηματιστήρια 
της Ασίας χάνουν σχεδόν 15% ενώ αυτά σε Ευρώπη και Ιαπωνία 
από 5%. Την επόμενη μέρα (αφού 22/1 είναι αργία για τις Η.Π.Α.) 
τα Futures του Dow Jones και Nasdaq προμηνύουν άνοιγμα κάτω 
από 6%. 

30 Ιαν. 2008: Η FED μειώνει και άλλο το επιτόκιο της στο 3%. 

Μάρτιο 2008: Το κερδοσκοπικό αμοιβαίο κεφάλαιο Carlyle Capital που επενδύει 
κυρίως σε κρατικά ομόλογα των Fannie Mae και Freddie Mac 
κηρύσσει πτώχευση. Οι πιστωτές κατάσχουν τα ομόλογα και τις 
αξίες του αμοιβαίου κεφαλαίου και πιέζουν ακόμα περισσότερο 
την αγορά.  

11 Μαρτίου 2008: Η FED ανακοινώνει νέο πρόγραμμα στήριξης προς τις τράπεζες το 
(Term Securities Lending Facility or TSLF) με το οποίο θα 
μπορούσαν και πάλι ανώνυμα να ανταλλάξουν κάποια από τα 
τοξικά τους ομόλογα με κυβερνητικά διάρκειας ενός μηνός. Αυτό 
δημιουργεί καχυποψία στην αγορά και στρέφονται κατά του 
αδύναμου μέχρι εκείνη τη στιγμή κρίκου, της Bear Stearns. 

11 Μαρτίου 2008: Το αμοιβαίο κεφάλαιο Hayman Capital ζητάει από την Goldman 
Sachs να περάσει εξ ολοκλήρου στα βιβλία της μια ανοιχτή 
συναλλαγή που είχε με την Bear Stearns θορυβημένη από τις 
φήμες και την καχυποψία της αγοράς. Η καθυστέρηση στη θετική 
απάντηση της Goldman Sachs σε αυτό το αίτημα θα εκθλιφθεί από 
τους επενδυτές και τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια ως άρνηση και 
έτσι έσπευσαν όλοι μαζί να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από 
την Bear Stearns. 

12 Μαρτίου 2008: Κανείς δε δέχεται να αναχρηματοδοτήσει το βραχυπρόθεσμο χρέος 
της Bear Stearns με αποτέλεσμα σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. 

14 Μαρτίου 2008:  Η μετοχή της Bear Stearns χάνει το 46% της αξίας της στο 
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτό οδηγεί σε απόφαση 
αναχρηματοδότησής της από την FED. 

                                                 
23  Ασφαλιστικές εταιρείες σαν την Ambac ανήκαν σε μία συνομοταξία ασφαλιστικών εταιριών τις 
ονομαζόμενες Monoline Insurers οι οποίες ασφάλιζαν μόνο ομολογίες που εκδίδονταν από τις τοπικές 
αυτοδιοικήσεις έναντι χρεοκοπίας. Με βάση την ασφάλεια αυτή τα ομόλογα αυτά αναβάθμιζαν την αξία 
τους σε ΑΑΑ. Τα διαθέσιμα κεφάλαια όμως αυτών των ασφαλιστικών δεν επαρκούσαν για τις πιο 
σύνθετες αγορές που αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν. Με την κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς 
αυτού του είδους οι ασφαλιστικές είχαν τον κίνδυνο της υποβάθμισης της πιστοληπτικής τους 
ικανότητας. Μία τέτοια όμως υποβάθμιση θα συνιστούσε και την υποβάθμιση πολλών ομολόγων που 
εξασφάλιζαν με αποτέλεσμα να χάσουν την αξιολόγηση του ΑΑΑ και τότε θα έπρεπε βάσει του 
καταστατικού τους να προβούν σε αναγκαστικές πωλήσεις αξιών.  
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15/16 Μαρ. 2008: Η FED αποφασίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της τον άμεσο 
δανεισμό επενδυτικών τραπεζών από την ίδια (Primacy Dealer 
Credit Facility or PDCF).  

29 Μαΐου 2008: Η J.P.Morgan εξαγοράζει την Bear Stearns έναντι τιμής $10 ανά 
μετοχή όταν πριν λίγο διάστημα η μετοχή διαπραγματευόταν στα 
$170. 

Ιούλιος 2008: Καταρρέει η Indymac Bank με συνολικό ενεργητικό $32δις που 
αποτελεί την τέταρτη μέχρι στιγμής μεγαλύτερη κατάρρευση ενώ 
στα τέλη του μήνα το συνολικό ποσό στην αγορά ανέρχεται στα 
$450δις.  

13 Ιουλίου 2008: Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. προχωράει σε σαφή δήλωση στήριξης 
των εταιρειών Fannie Mae και Freddie Mac που κατέχουν ή 
εγγυώνται το 50% της συνολικής αγοράς των Η.Π.Α. ήτοι σημαίνει 
περί τα $6τρις και σε παγκόσμιο επίπεδο εγγυώνται δάνεια αξίας 
πάνω από $5τρις. 

7 Σεπ. 2008:  Μετά τη δραματική πτώση στις τιμές των μετοχών των εταιρειών 
Fannie Mae και Freddie Mac η κυβέρνηση των Η.Π.Α. αποφασίζει 
την εθνικοποίηση τους. 

Σεπτέμβριος 2008: Το Bloomberg ανακοινώνει ζημίες ύψους $51,8δις. από την αρχή 
της κρίσης για τη Merrill Lynch που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
ζημιά πίσω από τα $55,1δις. της Citigroup. 

9 Σεπ. 2008: Η Korean Development Bank αρνείται την εξαγορά της Lehman 
Brothers η οποία έχει ζημιές αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων 
(το τρίτο τρίμηνο του χρόνου είχε $3,9δις με αναγκαστικές 
πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού κοντά στα $6δις.) και με την τιμή 
της μετοχής να χάνει μόνο εκείνη τη μέρα 45%. 

11 Σεπ. 2008: Η μετοχή της Lehman Brothers χάνει ακόμα ένα 40% 

13/14 Σεπ. 2008: Η Bank of America εξαγοράζει τη Merrill Lynch μετά από απειλές 
που δέχθηκαν τα στελέχη της Bank of America από υψηλόβαθμα 
στελέχη της FED και της κυβέρνησης.  

 Την ίδια στιγμή όμως η FED αρνείται να δώσει εγγυήσεις στις 
Bank of America και Barclays για την εξαγορά της Lehman 
Brothers όπως στην περίπτωση της συμφωνίας J.P.Morgan και 
Bear Stearns. 

Δευ. 15 Σεπ. 2008: Η Lehman Brothers κηρύσσει πτώχευση αφού με παθητικό $768δις 
και ενεργητικό $639δις ήταν πλέον αφερέγγυα. Ήταν η 
μεγαλύτερη πτώχευσή από το 1990. Η μετοχή έχασε το 90% της 
αξίας της, ο Dow Jones έχασε 500 μονάδες. 
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16 Σεπ. 2008: Ο ασφαλιστικός κολοσσός American Insurance Group (AIG) που 
είναι ενεργός στην αγορά των CDS λόγω της κρίσης και των 
χρεοκοπιών έχει έρθει σε τόσο δυσμενή θέση που ο Οίκος 
αξιολόγησης S&P μειώνει την πιστοληπτική ικανότητα του σε ΑΑ 
από ΑΑΑ. Την ίδια μέρα η μετοχή έχει απώλειες σχεδόν 90%. 

16 Σεπ. 2008: Η FED επεμβαίνει δανείζοντας στην AIG το ποσό των $85δις. 

3 Οκτ. 2008: Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. ανακοινώνει ειδικό πρόγραμμα 
επαναγοράς τοξικών αξιών από τους ισολογισμούς των τραπεζών 
συνολικής αξίας $700δις. (Troubled Assets Relief Program). 

6-10 Οκτ. 2008: Η χειρότερη μετά τη μεγάλη ύφεση του 1929 εβδομάδα απωλειών 
για τoν Dow Jones. Όλες οι παγκόσμιες χρηματαγορές βυθίζονται 
σε έντονες πτωτικές κινήσεις.  

09 Οκτ. 2008: Η FED επεμβαίνει δανείζοντας στην AIG το ποσό των $37,8δις. 

Οκτώβριος 2008: Παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δέχονται τραπεζικές 
επιθέσεις λόγω των μαζικών αναλήψεων στις οποίες προχωρούν οι 
επενδυτές και καταθέτες σε αυτά. 

10 Νοε. 2008: Η FED επεμβαίνει αγοράζοντας προνομιούχες μετοχές της AIG 
συνολικής αξίας $40δις. 

25 Νοε. 2008: Η FED ανακοινώνει νέο πακέτο ενίσχυσης των τραπεζών αξίας 
$800δις. 

16 Δεκ. 2008: Η FED ανακοινώνει πολιτική μηδενικών επιτοκίων (Quantitative 
Easing), ενώ το FBI ανακοινώνει το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο 
εξαπάτησης επενδυτών (Ponzi Schemes24).  

31 Δεκ. 2008: Ο ισολογισμός της FED είναι διπλάσιος σε σύγκριση με το 2007 
και φτάνει τα $2,3τρις. 

10 Μαρτίου 2009: Άνοδος του δείκτη Dow Jones μετά από απώλειες της τάξης του 
55% από τα υψηλά του Οκτωβρίου του 2007. 

24 Ιουνίου 2009: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέχει στις τράπεζες τις 
ευρωζώνης ενίσχυση με τη μορφή δανείων αξίας $442δις.  

  

                                                 
24 Ο όρος «Σχήμα Πόντσι» (Ponzi Scheme) αναφέρεται σε οποιαδήποτε χρηματική απάτη στηρίζεται σε 
«πυραμίδα» επενδυτών. Η πυραμίδα επενδυτών αποτελεί ένα παράνομο επενδυτικό σχήμα που 
περιλαμβάνει την πληρωμή απόδοσης σε επενδυτές από τα χρήματα που πληρώνονται από 
μεταγενέστερους επενδυτές, αντί από τα καθαρά κέρδη που συγκεντρώνονται από πραγματικές 
πωλήσεις. 
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4.  Διάγραμμα του Δ.Ν.Τ για τα CDOs και RMBS 

 

 

 

Πηγή: Kennard, F. and Hanne, A. (2015) Boom and Bust: A look at Economic Bubbles. Morrisville, Publisher: Lulu.com. p. 147.  
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