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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει σκοπό να αναλύσει τα πολυσυζητημένα παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, να παραθέσει τρόπους χρήσης τους  και να παρουσιάσει την 

εξέλιξή τους διαχρονικά, σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται βασικά στοιχεία, που αφορούν τη γενικότερη 

δομή τους, τη χρησιμότητά τους και το είδος τους. Στην συνέχεια, αναλύονται οι δύο τύποι 

αγορών, στις οποίες διαπραγματεύονται, δηλαδή τα οργανωμένα χρηματιστήρια και οι 

OTC εξωχρηματιστηριακές αγορές. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται διεξοδικά οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες 

τους, στις οποίες χωρίζονται, ανάλογα με τις λειτουργίες τους και τον τρόπο με τον οποίο 

διαπραγματεύονται. Τα πιο δημοφιλή από αυτά είναι τα forwards, τα futures, τα options 

και τα swaps. Επίσης, για την καλύτερη κατανόησή τους χρησιμοποιούνται συχνά 

παραδείγματα, πίνακες και διαγράμματα.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι χρήσεις τους, με τις οποίες εφαρμόζονται οι 

ανάλογες στρατηγικές από τους επενδυτές, δηλαδή η αντιστάθμιση, η κερδοσκοπία και το 

arbitrage. Σε κάθε μία τακτική, δίνονται τα αντίστοιχα παραδείγματα και διαγράμματα, από 

αγοραπωλησίες futures και options. 

 Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται ιδιαίτερη βάση στα παράγωγα ανταλλαγής 

πιστωτικού κινδύνου CDSs, τα οποία απασχόλησαν τελευταία κατά πολύ την παγκόσμια 

χρηματοοικονομική κοινότητα, αφού τα αποτελέσματά των αγοραπωλησιών τους, 

επηρέασαν σε μεγάλο ποσοστό μεγάλους τραπεζικούς κολοσσούς, κράτη αλλά και 

ηπείρους. Δεν είναι λίγοι αυτοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για 

το ξέσπασμα της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής (και πιστωτικής)  κρίσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα παράγωγα χρησιμοποιούνται στην χρηματιστηριακή αγορά εδώ και αιώνες. Η χρήση 

τους φαίνεται να ξεκίνησε από τους αρχαίους Έλληνες και αρχαίους Φοίνικες, όπου 

πωλούσαν ολόκληρα φορτία πλοίων προθεσμιακά, δηλαδή με προκαθορισμένη τιμή σε 

μελλοντική ημερομηνία παράδοσης (Γεωργιάδης, 1997). 

Πρώτη αναφορά για τα προϊόντα φαίνεται να είναι στο Βιβλίο «Πολιτικά του 

Αριστοτέλη», όπου ο Θαλής ο Μιλήσιος προβλέπει αυξημένη σοδειά για το επόμενο έτος, 

αγοράζοντας το δικαίωμα χρήσης των ελαιοτριβείων. Πρώτη διαπραγμάτευση στο 

χρηματιστήριο  Amsterdam Bourse το 1688 για το βολβό της τουλίπας. Έπειτα το 1973 

λειτούργησε οργανωμένα το πρώτο χρηματιστήριο παραγώγων στο Σικάγο. 

Οι τιμές πολλών προϊόντων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας, 

επηρεάζονται από τα παράγωγα. Μια εταιρία, που προμηθεύεται  πρώτες ύλες για την 

παραγωγή ενός αγαθού, όπως για παράδειγμα  ο καφές ή το γάλα, μπορεί να εξασφαλίσει 

μια μελλοντική τιμή αγοράς για αυτές τις πρώτες ύλες, πριν καν τους αγοράσει στην 

πραγματικότητα. Έτσι, αγοράζει ένα παράγωγο προϊόν, που απαιτεί την παράδοση μιας 

συγκεκριμένης ποσότητας πρώτων υλών στο μέλλον σε μια συγκεκριμένη τιμή. Με τον 

τρόπο αυτό, αποσβένει τον κίνδυνο της ανόδου της τιμής των πρώτων υλών. 

Πολλοί έχουν συσχετίσει τα παράγωγα με αρκετά υψηλού προφίλ επιχειρηματικά 

γεγονότα, που επηρέασαν τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες. Επίσης, λέγεται ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις πρόσφατες καταρρεύσεις  και 

χρεοκοπίες της τράπεζας Barings το 1995, της μακροχρόνιας Διαχείρισης Κεφαλαίων το 

1998, της Enron το 2001, της Lehman Brothers και της American International Group (AIG) 

το 2008. Ο Warren Buffet χαρακτηρίζει τα παράγωγα ως ωρολογιακές βόμβες για το 

οικονομικό κύκλωμα και τα αποκαλεί οικονομικά όπλα μαζικής καταστροφής (Berkshire 

Hathaway Inc 2002). 

Η αγορά των παραγώγων αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς τις τελευταίες 

δεκαετίες, όπου το 1998 το μέγεθος της υπολογίστηκε στα 80 τρισεκατομμύρια δολάρια, 

ενώ για το 2016 στα 544 τρισεκατομμύρια δολάρια, μόνο για την αγορά OTC1 (Over The 

Counter), όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1.1. 

                                                           
1 Μη οργανωμένες αγορές, δηλαδή εκτός χρηματιστηρίων. Πιο αναλυτική περιγραφή, για τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργούν,  θα ακολουθήσει παρακάτω στο κεφάλαιο 1.1 
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Η αύξηση είναι της τάξης του 680 % και αξίζει να αναφερθεί ότι αποτελεί πλέον 

σχεδόν το οκταπλάσιο του παγκόσμιου ΑΕΠ του 2015 (74 τρισεκατομμύρια δολάρια2), 

άλλωστε έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει θετική συσχέτιση της ανάπτυξης της αγοράς των 

παραγώγων και της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης (Aali-Bujari, Venegas-Martínez, and 

Pérez-Lechuga, 2016). 

Οι κατηγορίες παραγώγων και οι χρήσεις τους θα εξεταστούν με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια και με αναφορά παραδειγμάτων στην συνέχεια της διπλωματικής εργασίας.  

 

Διάγραμμα 1.1 : Όγκος συναλλαγών σε τρισεκατομμύρια δολάρια 

Πηγή : BIS 

 

        Στον πίνακα 1.1, βλέπουμε πιο αναλυτικά το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς σε συνολικές 

ονομαστικές οφειλόμενες αξίες συμβολαίων, ανά κατηγορία παραγώγων, σε δισεκατομμύρια 

δολάρια ανά εξάμηνο, από το 2015 έως και το δεύτερο εξάμηνο του 2016 (Η2 2016), σύμφωνα 

με το πιο πρόσφατο στατιστικό αρχείο της BIS. Φαίνεται, ότι υπάρχει μια πτώση από τα 551 

δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2015 (Η1 2015), στα 482 δισεκατομμύρια 

δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του 2016 (Η2 2016), δηλαδή της τάξης του 14%. 

  

                                                           
2 Σύμφωνα με δεδομένα της imf.org και της worldbank.org στις 1/2/2017 
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Πίνακας 1.1 : The OTC Derivatives Market 2015-2016 

 

Πηγή : The Bank for International Settlements 

 

         Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τα συμβόλαια σε ξένο 

συνάλλαγμα (foreign exchange), τα συμβόλαια επιτοκίου (interest rate) και τα συμβόλαια 

συνδεδεμένα με περιουσιακά στοιχεία (equity linked), όπου φαίνεται στην αριστερή στήλη         

(notional amounts outstanding), ότι τα foreign exchange αποτιμώνται στα 68 δισεκατομμύρια 



 

10 
 

δολάρια και αποτελούν για το Η2 του 2016 το 14 % των συνολικών συμβολαίων, με μεγαλύτερη 

προτίμηση στα forwards και fx swaps με 37 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ λιγότερο προτιμητέα 

είναι τα currency swaps και τα options με 20 και 11 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. 

Ακόμα, παρατηρούμε ότι υπάρχει σαφή προτίμηση για βραχυχρόνια συμβόλαια στα 

foreign exchange για το Η2 του 2016, αφού το 87% αυτών διαρκούν έως ένα έτος και 

αποτιμώνται στα 52 δισεκατομμύρια δολάρια και επίσης κυριαρχεί η αγορά τους σε νόμισμα 

δολαρίου, με 61 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το 90% των foreign exchange. 

Τα interest rate contracts με 368 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελούν το 

μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας των παραγώγων συμβολαίων με συμμετοχή 76% και 

από αυτά μεγαλύτερη προτίμηση παρουσιάζεται στα Swaps, που αντιστοιχούν με 275 

δισεκατομμύρια δολάρια στο 74% των interest rate και ακολουθούν τα FRAs και τα Options με 

60 και 32 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα συμβόλαια με ημερομηνία λήξης μικρότερη του έτους 

αποτελούν το 43% των interest rate, από ένα έως πέντε έτη το 33% και με μεγαλύτερη των 

πέντε ετών το 23%, με 160, 122 και 85 δισεκατομμύρια δολάρια.  

Αυτά τα οποία αγοράζονται σε νόμισμα δολαρίου αντιστοιχούν στο 38% των interest 

rate  με 140 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτά σε νόμισμα του ευρώ στο 28% με 102 

δισεκατομμύρια δολάρια, άρα βλέπουμε ότι σε σχέση με τα foreign exchange, υπάρχει πιο 

ομοιόμορφη κατανομή και πιο μοιρασμένα ποσοστά, όσον αφορά το νόμισμα στο οποίο 

αγοράζονται, όπως το ίδιο ισχύει και για το χρόνο λήξης τους. 

Τα equity linked contacts αποτελούν μόλις το 10% της συνολικής αξίας των 

παραγώγων συμβολαίων και ως εκ τούτου δεν θα αναλυθεί ιδιαίτερα η κατανομή τους. Στην 

δεξιά στήλη παρουσιάζονται οι ακαθάριστες αξίες της αγοράς, οι οποίες είναι φανερά 

μικρότερες και επίσης δεν θα αναλυθούν περαιτέρω τα δεδομένα της.  
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1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Τα παράγωγα μέσα είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία, που δημιουργούνται από τους 

συμμετέχοντες στην αγορά, έτσι ώστε να μπορούν να διαπραγματευτούν και να 

διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά το περιουσιακό στοιχείο (underlying  asset), επάνω στο 

οποίο είναι βασισμένα. 

Οι αξίες τους παράγονται εξ’ ολοκλήρου από το υποκείμενο μέσο- αγαθό επάνω στο 

οποίο είναι βασισμένα, γι’ αυτό  δεν θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία. Το μέσο-αγαθό 

αυτό μπορεί να είναι ένα εμπόρευμα, όπως σπόροι, καρποί, κρέας, ζωντανά, ξυλεία, χυμό 

πορτοκαλιού, καφές, ζάχαρη, πολύτιμα και βιομηχανικά μέταλλα και ενεργειακά προϊόντα 

ή ένα χρηματοοικονομικό προϊόν όπως το ομόλογο, μια μετοχή, ένας δείκτης, ένα επιτόκιο 

και το ξένο συνάλλαγμα. 

Έτσι προκύπτουν οι συμβατικές συμφωνίες, μεταξύ των μερών (συμβαλλόμενοι), 

που διαπραγματεύονται και διαχειρίζονται τα παραπάνω προαναφερθέντα υποκείμενα 

μέσα. Οι συμφωνίες διατυπώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε μέρους. 

 

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Τα παράγωγα συμβόλαια έχουν μια τιμή, την οποία οι αγοραστές προσπαθούν να 

πετύχουν όσο το δυνατόν πιο χαμηλή για να αγοράσουν και οι πωλητές πιο υψηλή για να 

πουλήσουν. Επίσης, έχουν ένα συγκεκριμένο χρόνο έως τη λήξη, κατά την οποία πρέπει τα 

δύο μέρη να εξασκήσουν το δικαίωμα, που προκύπτει. 

Δεν απαιτείται απαραίτητα σε όλα τα συμβόλαια εκ των προτέρων πληρωμή για να 

αποκτηθούν, σε κάποια όμως συνηθίζεται μια κατάθεση καλής πίστης, ώστε να αναπτυχθεί 

περισσότερο η αίσθηση της εμπιστοσύνης, ότι θα εκπληρωθούν οι όροι στη λήξη. 

Σε πολλά παράγωγα ο λόγος του μεγέθους του υποκείμενου μέσου προς το αρχικό 

κεφάλαιο, που απαιτείται είναι 30 ή 40 προς 1. Σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης των 

παραγώγων με τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά μέσα, είναι το γεγονός ότι το άθροισμα των 

εκβάσεών τους για τους συμμετέχοντες είναι μηδέν. Δηλαδή, το κέρδος για το ένα μέρος 

ισοσκελίζεται ακριβώς με τη ζημία του άλλου μέρους. 

Μπορούμε λοιπόν να πούμε, ότι γίνεται μιας μορφής αναδιανομή πλούτου μεταξύ 

κρατών, εταιριών, και φυσικών προσώπων. Κατά τα άλλα τα συμβόλαια διευκολύνουν 

γενικά τη χρήση της μόχλευσης, εφόσον με ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο, μπορούν να 

ελεγχθούν πολλαπλάσια μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. 
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Έτσι, χρησιμεύουν ιδιαίτερα στη διαχείριση του κινδύνου, από δραματικές αλλαγές 

σε μεγέθη της αγοράς, όπως για παράδειγμα των επιτοκίων, των ισοτιμιών, των τιμών των 

αγαθών ή των δεικτών του χρηματιστηρίου, διασφαλίζοντας μελλοντικά τους 

αντισυμβαλλόμενους. Ακόμα, τα παράγωγα είναι σημαντικά, γιατί μειώνουν το κόστος, 

διευκολύνουν την είσοδο ή έξοδο από την αγορά, ενισχύουν τις αποδόσεις, την 

κερδοσκοπία και την αντιστάθμιση. 

Η αντιστάθμιση (hedging), ο πιο συχνός λόγος της χρήσης των παραγώγων, είναι η 

προσπάθεια για εξάλειψη και μείωση του κινδύνου είτε της παρακράτησης ενός 

περιουσιακού στοιχείου με σκοπό την μελλοντική πώλησή του είτε της αναμονής μίας 

μελλοντικής αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου.  

Η αντιστάθμιση με παράγωγα περιλαμβάνει την κατάληψη με το παράγωγο μέσο 

μίας αντίθετης θέσης με υποκείμενο μέσο το περιουσιακό στοιχείο, που αντισταθμίζεται 

και ίση σε μέγεθος με τη θέση που αντισταθμίζεται (Sundaram, 2012). 

 

1.4 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

Χωρίζονται σε προαιρετικής και σε προθεσμιακής βάσης. Στην πρώτη περίπτωση ο 

κάτοχος, έχει το δικαίωμα επιλογής να αγοράσει ή να πουλήσει ένα υποκείμενο μέσο σε 

μια συγκεκριμένη τιμή. Στην δεύτερη περίπτωση έχει την υποχρέωση  να αγοράσει ή να 

πουλήσει ένα ορισμένο ποσό ενός υποκείμενου μέσου σε μια προσυμφωνημένη τιμή στο 

μέλλον, εκτός εάν αποφασίσουν τα δύο μέρη να ακυρώσουν την υποχρέωσή τους. 

Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για αγορά ασφάλειας, ως προς τον αγοραστή, 

για περιπτώσεις δυσμενών εξελίξεων στις τιμές των υποκείμενων μέσων, που τον 

ενδιαφέρουν, με κίνδυνο να χάσει στην χειρότερη το ασφάλιστρο, δηλαδή την τιμή του 

δικαιώματος. Από την άλλη μεριά ο πωλητής διατρέχει  πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, διότι 

εάν η αξία του υποκείμενου μέσου ανέβει κατά πολύ, αποκτά ευκαιριακό κόστος, δηλαδή 

χρήματα που θα μπορούσε να εισπράξει παραπάνω, αλλά δεν μπορεί λόγω της εξάσκησης 

του δικαιώματος από τον αντισυμβαλλόμενο. 

Μοναδικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να προκαταβληθεί η τιμή 

εξάσκησης. Εδώ παρατηρούμε ξεκάθαρα, ότι τα δύο μέρη μοιράζονται τον κίνδυνο και δεν 

υπάρχει η έννοια του ευκαιριακού κόστους.  

Έτσι, οι σημαντικές διαφορές προαιρετικών και προθεσμιακών συμβολαίων είναι 

αντιστοίχως το κόστος εξάσκησης ή η απουσία του κατά την σύναψη της συμφωνίας, το 

δικαίωμα αγοράς και πώλησης ή η υποχρέωση αγοράς και πώλησης και τέλος η εσωτερική 

αξία (intrinsic value), δηλαδή η αξία που προκύπτει ή δεν προκύπτει στη λήξη, εφόσον η 
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τιμή του υποκείμενου μέσου είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το κρίσιμο σημείο της 

τιμής εξάσκησης (∆ηµητρόπουλος, 1999). 

 

1.5 ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

Τα παράγωγα, διαπραγματεύονται είτε σε οργανωμένα χρηματιστήρια, οπότε ονομάζονται 

χρηματιστηριακά προϊόντα, είτε σε άλλους συγκεκριμένους χώρους (OTC- Over The 

Counter), οπότε ονομάζονται εξωχρηματιστηριακά. Στο διάγραμμα 1.2 φαίνεται καλύτερα 

ο διαχωρισμός τους.  

Στα χρηματιστηριακά προϊόντα, υπάρχει φυσικός χώρος, που ασκούνται οι 

δραστηριότητες των αγοραπωλησιών, οι οποίες διέπονται από κανόνες και αρχές για να 

εξασφαλίζονται κατά το δυνατό η δικαιοσύνη και η διαφάνεια στην αγορά. Γενικά, τα 

οργανωμένα χρηματιστήρια λειτουργούν αυτόνομα, με ένα βασικό πλαίσιο αρχών 

εποπτείας και ελέγχου. Το καλό τέλος και η εκκαθάριση των συναλλαγών που λαμβάνουν 

χώρα στα χρηματιστήρια παραγώγων, διασφαλίζεται από το γραφείο εκκαθάρισης 

συναλλαγών.  

Οργανωτικά μπορεί να αποτελεί τμήμα του χρηματιστηρίου παραγώγων, θυγατρική 

του εταιρεία ή διαφορετική νομική οντότητα. Μερικές γνωστές περιπτώσεις οργανωμένων 

χρηματιστήριων είναι το London International Financial Future Exchange (LIFFE) και το 

Chicago Board of Trade (CBOT). 

Στα εξωχρηματιστηριακά προϊόντα, οι συναλλαγές γίνονται μέσω τηλεφώνου και 

υπολογιστών, κυριαρχούν οι Τράπεζες και δεν έχουν μέρος ή ωράριο διαπραγμάτευσης. Τα 

προϊόντα συνήθως είναι πιο περίπλοκα, αφού σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των 

αντισυμβαλλόμενων και έχουν υψηλότερο κόστος, όπως και περισσότερους κινδύνους. 

Τελευταία έχουν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις στην ρευστότητα και στην 

πληροφόρηση, εντός αυτών των αγορών.  

Μερικές γνωστές περιπτώσεις είναι το OTCQX Best Market, το OTCQB Venture 

Market και το Pink Open Market. Γνωστός φορέας ελέγχου των OTC στην Αμερική είναι το 

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).  

Συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι υπάρχει και η Διεθνής Ένωση Ανταλλαγών και 

Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association), μια εμπορική οργάνωση των 

συμμετεχόντων στη αγορά για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, η οποία καλύπτει το κενό, 

που δημιουργείται στις μη οργανωμένες αγορές και στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές 

από την παγκοσμιοποίηση των και απελευθέρωση των αγορών (Damodaran, Aswath, and 

Subrahmanyam, 1992). 
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Διάγραμμα 1.2 : Διαχωρισμός OTC και χρηματιστηριακών αγορών προϊόντων  

Πηγή : Damodaran, Aswath, and Subrahmanyam, 1992 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

Τα παράγωγα χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες : 

• Παράγωγα μέσα προθεσμιακής βάσης,  τα οποία χωρίζονται σε 2 υποκατηγορίες : 

➢ Προθεσµιακά συμβόλαια (Forwards) 

➢ Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης  (Futures) 

• Παράγωγα μέσα προαιρετικής βάσης ή αλλιώς ∆ικαιώµατα προαίρεσης (Οptions) 

• Ανταλλαγές (Swaps) 

2.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (FORWARDS) 
 

Στα προθεσμιακά συμβόλαια (ΠΣ) πραγματοποιείται μία συμφωνία σε παροντικό χρόνο, να 

αγοραστεί ή να πωληθεί ένα προϊόν σε μια συγκεκριμένη τιμή σε μελλοντικό χρόνο. Το 

μέρος που συμφωνεί να αγοράσει το προϊόν λέγεται ότι κατέχει την θετική θέση (long 

position), ενώ το μέρος που συμφωνεί να το πωλήσει λέγεται ότι κατέχει την αρνητική θέση 

στο συμβόλαιο (short position).  

Χαρακτηριστικά τους είναι ότι δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένα 

χρηματιστήρια ,  οπότε για τη συναλλαγή τους δεν χρειάζεται να βρίσκεται κάποιος σε 

συγκεκριμένο μέρος, δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις από τους χρήστες τους, λόγω της 

απλότητάς τους και δεν είναι τυποποιημένα ως προς το μέγεθος του συμβολαίου και την 

ημερομηνία παράδοσης.  

Αυτό βέβαια είναι πολύ θετικό, αφού δίνει την δυνατότητα στους δύο 

συμβαλλόμενους να ορίσουν  στην συμφωνία οποιαδήποτε τιμή θελήσουν, ανάλογα με τις 

ανάγκες τους και να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα των μελλοντικών τιμών, 

εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να μεταβληθούν οι τιμές. Επίσης, δεν προκύπτει άμεσα 

υποχρέωση να πληρώσει κάποιος από τους αντισυμβαλλόμενους σε παροντικό χρόνο κάτι 

συγκεκριμένο, παρά μόνο στην ημερομηνία λήξης της συμφωνίας, οπότε έως τότε είναι 

ελεύθεροι να προγραμματίσουν τις ταμιακές τους υποχρεώσεις. 

Αρνητικά χαρακτηριστικά των forwards, είναι η υποχρεωτική τους εξάσκηση 

ανεξάρτητα της τιμής του υποκείμενου προϊόντος του συμβολαίου στην ημερομηνία λήξης 

και ότι υπάρχει η πιθανότητα ένας από τους δύο συμβαλλόμενους, είτε είναι πολυεθνική 

εταιρία, τράπεζα ή χρηματιστηριακό γραφείο, να αθετήσει τη συμφωνία (πιστωτικός 

κίνδυνος) (Νούλας, 2016). 
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Στο διάγραμμα 2.1 φαίνεται η δυνατότητα της θέσης του αγοραστή (long) και του 

πωλητή (short). Με Κ συμβολίζεται η τιμή του συμβολαίου και με S η τρέχουσα τιμή κατά 

το χρόνο λήξης.  

 

Διάγραμμα 2.1 : Long και short θέσεις 

Πηγή : Ξανθόπουλος, 2008 

Στα αριστερά (long forward payoff) βλέπουμε, ότι το δυνητικό κέρδος του αγοραστή 

μπορεί να είναι απεριόριστο και ισούται με τη θετική διαφορά της τρέχουσας τιμής (S = 

Spot price) από την τιμή παράδοσης του προϊόντος στο συμβόλαιο (K). Το δυνητικό κέρδος 

υφίσταται για τιμές, όπου S>K (και άρα S-K>0) και ισχύει για τις τιμές της γραμμής Κ από 

τον οριζόντιο άξονα και πάνω. Η δυνητική ζημία υφίσταται, όταν S<K (και άρα S-K<0) για τις 

τιμές της γραμμής Κ από τον οριζόντιο άξονα και κάτω και είναι περιορισμένη, από το 

σημείο Κ που η τιμή S ισούται με την τιμή Κ στον οριζόντιο άξονα, μέχρι η τιμή S να 

μηδενίσει στο σημείο –Κ του κάθετου άξονα.  

Στα δεξιά (short forward payoff) ισχύει ακριβώς το αντίστροφο για τον πωλητή, 

δηλαδή το δυνητικό κέρδος του πωλητή είναι περιορισμένο και ισούται με S-K (πρέπει να 

είναι >0, άρα S>K και ισχύει για τις τιμές της γραμμής Κ από τον οριζόντιο άξονα και πάνω) . 

Αυτό συμβαίνει από το σημείο που η τιμή S μηδενίζει στο σημείο –Κ του κάθετου άξονα 

μέχρι η τιμή S να ισούται με την τιμή Κ του οριζόντιου άξονα (σημείο Κ). Η δυνητική ζημιά 

είναι απεριόριστη, για τις τιμές όπου S-K<0 και άρα S<K, συμβαίνει για τις τιμές της 

γραμμής από τον οριζόντιο άξονα και κάτω, από το σημείο Κ του οριζόντιου άξονα, που η 

τιμή S ισούται με την Κ και πέρα. 
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Αγορά και πώληση προθεσμιακών συμβολαίων (Long and Short Hedge) 

Στρατηγικά επιλέγεται η αγορά forwards, όταν προβλέπεται μελλοντική αύξηση της τιμής 

ενός προϊόντος, ανεξάρτητα από την παρούσα τιμή του. Οπότε ο ενδιαφερόμενος 

αγοραστής, αναζητεί έναν άλλο συμβαλλόμενο, διατεθειμένο να  λάβει την αντίθετη θέση 

(short) και να συμφωνήσει μαζί του την τιμή, βάσει της οποίας υπολογίζει να αποκομίσει 

κάποιο κέρδος, εφόσον στο μέλλον αυξηθεί στην πραγματικότητα η τιμή του προϊόντος.  

 Πώληση forwards επιλέγεται από κάποιον, ο οποίος έχει επιφυλάξεις για 

μελλοντική μείωση της τιμής ενός προϊόντος, που έχει δεσμευτεί να πωλήσει 

μεταγενέστερα. Έτσι, αναζητεί έναν άλλο συμβαλλόμενο, διατεθειμένο να  λάβει την 

αντίθετη θέση (long) και να συμφωνήσει μαζί του την τιμή, στην οποία θα πωλήσει το 

προϊόν στο μέλλον, χωρίς να προκύψει για αυτόν κάποια ζημία. 

 

Παράδειγμα 1 

Ένας συμβαλλόμενος συμφωνεί να πουλήσει σε δεύτερο 100.000.000 κυβικά εκατοστά 

φυσικού αερίου σε 6 μήνες από τώρα προς 0,70 ευρώ το κυβικό. Ας υποθέσουμε ότι η 

σημερινή τιμή του ενός κυβικού φυσικού αερίου είναι 0,60 ευρώ. Η τιμή 0,70 ευρώ ανά 

κυβικό είναι η τιμή παράδοσης του πετρελαίου σε 6 μήνες από τώρα. Δηλαδή σε 6 μήνες 

από τώρα ο αγοραστής θα πληρώσει 70.000.000 ευρώ στον πωλητή και θα παραλάβει 

100.000.000 κυβικά εκατοστά φυσικού αερίου.  

Εάν σε 6 μήνες από τώρα η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει στο 1 ευρώ ανά 

κυβικό, ο αγοραστής θα είναι κερδισμένος κατά 30.000.000 ευρώ. Αντίθετα εάν σε 6 μήνες 

από τώρα η τιμή του φυσικού αερίου είναι 0,50 ευρώ ανά κυβικό, τότε ο αγοραστής θα 

είναι ζημιωμένος κατά 20.000.000 ευρώ. 

Προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίων (FRAs) 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα FRAs (Forward Rate Agreements), τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν από μια μελλοντική δυσμενή μεταβολή των 

επιτοκίων. Οπότε τα δύο μέρη συμφωνούν να εφαρμόσουν ένα σταθερό επιτόκιο σε μια 

ονομαστική κατάθεση (notional amount) για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο αντί 

κυμαινόμενου EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)  ή LIBOR (London Interbank Offered 

Rate). Συνήθως οι δανειζόμενοι αγοράζουν τέτοια προϊόντα και οι τράπεζες τα πωλούν.  
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 Στην αρχή της μελλοντικής περιόδου3 και πιο συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία 

διακανονισμού συγκρίνεται το συμφωνηθέν επιτόκιο μεταξύ τράπεζας και δανειζόμενου 

(επιτόκιο FRA) με το τρέχον επιτόκιο της αγοράς και υπολογίζεται αν υπάρχει διαφορά, την 

οποία θα πρέπει να αποδώσει  η τράπεζα στον δανειζόμενο ή το αντίστροφο. Η πληρωμή 

αυτή γίνεται στη αρχή της μελλοντικής περιόδου. 

 

Παράδειγμα 2 

Εταιρία ενδιαφέρεται για δάνειο 1.000.000 ευρώ (ονομαστική αξία) σε 6 μήνες από σήμερα 

διάρκειας 3 μηνών  και αντιμετωπίζει κίνδυνο ανόδου των επιτοκίων τριμήνου μέχρι την 

έναρξη του δανείου. Για να καλύψει τον επιτοκιακό κίνδυνο συνάπτει συμφωνία με την 

Τράπεζα, που θα ξεκινάει 6 μήνες από σήμερα και θα λήγει 9 μήνες από σήμερα.  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 01/05/17, όπου το τρέχον επιτόκιο του τριμήνου 

είναι 5,5% και το επιτόκιο FRA 3,5%. Η διαφορά του από το επιτόκιο της συμφωνίας είναι 

5,5% - 3.5% = 2% Στην περίπτωση αυτή που το τρέχον επιτόκιο είναι υψηλότερο από το 

συμφωνηθέν επιτόκιο, η Τράπεζα πρέπει να αποδώσει στην εταιρεία την επιτοκιακή 

διαφορά 2% που προκύπτει μεταξύ του 5,5% και του 3,5% για το ποσό των 1.000.000 ευρώ 

και για την περίοδο των τριών μηνών από 01/05/17 μέχρι 01/08/17.  

Υπολογισμός Ποσού Διακανονισμού (Π) 4 

 

Π =  
(Τρέχον επιτόκιο%−Επιτόκιο FRA)∗ Ημέρες

   (1+ Τρέχον επιτόκιο% ∗ Ημέρες/360) 
 

=
( 5,5−3,5)% ∗

90

360
∗ 1.000.000

1+ 5,5% ∗
90

360

  

= 4.975 ευρώ 

 

Άρα η Τράπεζα πρέπει να αποδώσει 4.975 ευρώ στην εταιρεία. 

  

                                                           
3 Στα FRAs οι σημαντικές ημερομηνίες είναι η ημερομηνία έναρξης (συναλλαγής), ακολουθεί η ημερομηνία 
διακανονισμού όπου και ξεκινάει η λεγόμενη «μελλοντική περίοδος» και ολοκληρώνεται με την ημερομηνία 
λήξης, όπου κλείνει η «μελλοντική περίοδος». 
4 Λόγω του ότι  η πληρωμή θα γίνει στη αρχή της περιόδου (01/05/17 - 01/08/17) και όχι στο τέλος, το ποσό 
διακανονισμού που πρέπει να πληρώσει η Τράπεζα προεξοφλείται στην παρούσα αξία του. 
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Προθεσμιακά συμβόλαια αγοράς συναλλάγματος 

(FOREIGN EXCHANGE FORWARD TRANSACTIONS) 

Τα συμβόλαια αυτά, έχουν να κάνουν με τη συμβατική δέσμευση για την μελλοντική αγορά 

ή πώληση ξένου συναλλάγματος. Η προθεσμιακή τιμή μπορεί να είναι ίδια με την τιμή της 

αγοράς (spot), μεγαλύτερη (premium) ή μικρότερη (discount).  

Παράδειγμα της χρησιμότητάς τους μπορεί να βρεθεί σε μια απλή αγορά ακινήτου 

σε μία ξένη χώρα. Έστω ότι κάποιος σκοπεύει να μετακομίσει μόνιμα σε μία ξένη χώρα και 

ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα ακίνητο εκεί. Ο προγραμματισμός του είναι έξι μήνες 

μεταγενέστερα να καταθέσει τα χρήματα, οπότε και τότε θα χρειαστεί να τα διαθέσει σε 

νόμισμα της χώρας. Για να προστατευτεί από τον κίνδυνο να μεταβληθεί η ισοτιμία του 

νομίσματος, στο οποίο θα πρέπει να πραγματοποιήσει την αγορά του στο τέλος των έξι 

μηνών, θα αγοράσει ένα προθεσμιακό συμβόλαιο συναλλάγματος και θα εξασφαλίσει την 

αγορά του συναλλάγματος στο τέλος των έξι μηνών σε συγκεκριμένη ισοτιμία (Clark, 2011). 

2.2 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (FUTURES) 

 

Τα  Συμβόλαια  Μελλοντικής  Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο 

συμβαλλομένων, ο ένας εκ των οποίων δεσμεύεται να αγοράσει (όπως και στα forward, 

λέγεται ότι κατέχει την long position) και ο άλλος να πουλήσει (short position), μία 

συγκεκριμένη ποσότητα ενός προϊόντος, σε μία καθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον, σε 

μία προσυμφωνημένη τιμή συναλλαγής (delivery price).  

Ο κάτοχος  long position αναμένει άνοδο της τιμής του μέσου-αγαθού, ενώ ο 

κάτοχος short position αναμένει πτώση της τιμής. Μπορεί  η ημερομηνία λήξης να μην 

είναι απόλυτα καθορισμένη, παρά μόνο ο μήνας παράδοσης, ενώ η ακριβής ημερομηνία 

λήξης να καθορίζεται από το Χρηματιστήριο Παραγώγων (συνήθως για εμπορεύματα). 

Η διαφορά με τα ΠΣ, είναι ότι τα ΣΜΕ συναλλάσσονται και εκκαθαρίζονται σε 

καθημερινή βάση (mark to market) στο Χρηματιστήριο Παραγώγων, στα ωράρια 

λειτουργίας του και μόνο και άρα έχουν τυποποιημένα χαρακτηριστικά και ότι η χρήση 

τους απαιτεί γνώσεις και εμπειρία. 

Από τη άλλη μεριά, όπως έχει ειπωθεί  και νωρίτερα, η διαπραγμάτευση των ΠΣ 

γίνεται κυρίως στην εξωχρηματιστηριακή αγορά, σε ένα οργανωμένο δίκτυο μεταξύ 

θεσμικών επενδυτών οι οποίοι αξιολογούν μόνοι τους και έχουν την ευθύνη για την 

φερεγγυότητα του αντισυμβαλλομένου. 

Άλλη διαφορά, όσον αφορά τα ΣΜΕ είναι ότι οι δύο συμβαλλόμενοι δεν 

γνωρίζονται και επομένως, ο μεσολαβητής (το Χρηματιστήριο Παραγώγων ή η Εταιρία 

Εκκαθάρισης- Clearing House) έχει θεσπίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς, ώστε να 
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εγγυάται ότι το συμβόλαιο θα εκπληρωθεί. Τέτοιος μηχανισμός είναι η χρήση των 

λογαριασμών περιθωρίων ασφάλισης (margin accounts).  

Ο αγοραστής και ο πωλητής ΣΜΕ υποχρεούνται να διατηρούν τους ανάλογους 

λογαριασμούς και να καταθέτουν ένα ποσό ως ελάχιστη εγγύηση. Επίσης, οι 

αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να κλείσουν τη θέση τους οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη 

του συμβολαίου, κάνοντας την αντίστροφη κίνηση. Και τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στα 

ΣΜΕ υπάρχουν ανώτατα όρια τιμών ανά ημέρα (Ζαπράνης, 2009). 

Οι απώλειες κάθε ημέρας αφαιρούνται από τον λογαριασμό του επενδυτή και τα 

κέρδη κάθε ημέρας προστίθενται στον λογαριασμό. Για να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος, 

που λειτουργεί ένα ΣΜΕ, θα χρησιμοποιηθεί ένα παράδειγμα ημερήσιου διακανονισμού με 

θέση long, που απαιτεί αρχικό περιθώριο 10.000 δολάρια και περιθώριο διατήρησης 8.000 

δολάρια.  

Αυτό σημαίνει, ότι εάν ο επενδυτής ζημιωθεί για περισσότερα από 2.000 δολάρια, 

πρέπει να προσθέσει νέα κεφάλαια, για να διατηρήσει τη long θέση του, αλλιώς η θέση του 

θα κλείσει με μια αντισταθμιστική short θέση. 

Παράδειγμα 3 

Έστω ένας επενδυτής, με θέση long σε συμβόλαιο ΣΜΕ ευρώ ανά δολάριο, αξίας 200.000€  

(αναφέρεται σε $ ανά €) με τιμή εξάσκησης 1,50$ ανά € και λήξη σε τρείς μήνες. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, το αρχικό περιθώριο είναι 10.000$ και το περιθώριο 

διατήρησης 8.000$. Κατά τη διάρκεια τριών συνεχόμενων ημερών, το ευρώ ενισχύεται 

έναντι του δολαρίου και στη συνέχεια υποτιμάται, όπως στον πίνακα 2.1. Την πρώτη μέρα, 

το ευρώ ανατιμάται και μετά υποτιμάται σε σχέση με το δολάριο. Την πρώτη μέρα κερδίζει 

την διαφορά της ισοτιμίας επί της αξίας του ΣΜΕ. Το υπόλοιπο του λογαριασμού του θα 

είναι το αρχικό περιθώριο συν το κέρδος του. 

Πίνακας 2.1 : Ισοτιμίες δολαρίου ευρώ και κέρδη-ζημίες 

Ημέρες Ισοτιμία Κέρδος-Ζημία Υπόλοιπο Λογαριασμού 

1η $1,51 +$2.000=1,51-1,50 * 200.000 12.000=10.000+2.000 

2η $1,50 -$2.000 10.000=12.000-2.000 

3η $1,47 -$6.000 4.000=10.000-6.000 

4η $1,46 -$2.000 6.000=8.000-2.000 

5η $1,44 -$4.000 4.000=8.000-4.000 

ΣΥΝΟΛΟ  -$12.000  

Πηγή : Ελευθεριάδης, 2016 

Την τρίτη μέρα ο επενδυτής διατηρεί την long θέση του προσθέτοντας 4.000$, για να 

επανέλθει ο λογαριασμός στα 8.000$ (περιθώριο διατήρησης) και επειδή τις επόμενες δύο 
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μέρες η θέση συνεχίζει να χάνει χρήματα, αποφασίζει να κλείσει τη θέση του στο τέλος της 

πέμπτης ημέρας. 

Συνολικά ο επενδυτής, προσθέτοντας τις ημερήσιες απώλειες και κέρδη, παρατηρούμε ότι 

παρουσίασε απώλειες 12.000$. 

Θεωρητική τιμή των ΣΜΕ (Fair Value) 

Είναι η αξία, που προκύπτει από τον υπολογισμό της τρέχουσας τιμής της υποκείμενης 

αξίας, του τρέχοντος επιτοκίου χωρίς κίνδυνο, της μερισματικής απόδοσης του 

υποκείμενου προϊόντος και του χρόνου έως τη λήξη του ΣΜΕ.  

Fair Value F = S * [ 1 + ( r – d ) / 100 ] * T / 365 

S=τρέχουσα τιμή ( spot ) του υποκείμενου προϊόντος 

R=το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (πχ Euribor) 

d=η ετήσια ποσοστιαία μερισματική απόδοση του υποκείμενου προϊόντος 

Τ= οι μέρες μέχρι τη λήξη του ΣΜΕ (Ελευθεριάδης, 2016). 

 

ΣΜΕ σε χρηματιστηριακούς δείκτες (index Futures) 

Όταν το προϊόν της συμφωνίας ΣΜΕ των αντισυμβαλλόμενων αφορά κάποιον 

χρηματιστηριακό δείκτη5, τότε έχουμε ένα index future. Ένας αγοραστής ενός τέτοιου ΣΜΕ, 

δεσμεύεται να αγοράσει τον δείκτη σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον σε κάποια 

συμφωνημένη τιμή, ενώ ένας πωλητής δεσμεύεται να πωλήσει τον δείκτη. Αυτό, που 

ενδιαφέρει βεβαίως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι ημερήσιες μεταβολές της τιμής 

του ΣΜΕ και όχι ο δείκτης, ούτως ώστε καθορίζεται το κέρδος ή η ζημία του αγοραστή, 

ανάλογα με την τιμή του ΣΜΕ την ημέρα του κλεισίματος της θέσης, σε σχέση με την τιμή 

του ΣΜΕ της προηγούμενης ημέρας. 

Η τιμή του ΣΜΕ εκφράζεται σε μονάδες του δείκτη (έστω Ζ) και η χρηματική αξία ως 

το γινόμενο της τιμής του ΣΜΕ (Ζ) επί κάποιον πολλαπλασιαστή του δείκτη6 (έστω L), άρα 

αν ο δείκτης είναι για παράδειγμα στις 800 μονάδες τον τρέχων μήνα (έστω 01.2016), η 

τιμή του ΣΜΕ την 3η Παρασκευή του τρέχοντος μήνα (15.01.2016) είναι 1000 και ο 

πολλαπλασιαστής είναι 2, τότε η χρηματική αξία του ΣΜΕ είναι 2000 ευρώ (χρηματική αξία 

= Ζ * L = 1000 * 2 = 2000). Οι τιμές του δείκτη μεταβάλλονται συνεχώς, αφού αλλάζουν οι 

τιμές των μετοχών του και έτσι επηρεάζουν άμεσα την τιμή του ΣΜΕ, η οποία συνήθως 

είναι κοντά με τον δείκτη. 

                                                           
5 Συνήθως οι δείκτες είναι υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως για το Χρηματιστήριο Αθηνών ο FTSE/XA Large 
Cap 
6 Ο πολλαπλασιαστής του δείκτη (μέγεθος συμβολαίου) συνήθως είναι μία σχέση σε ευρώ ανά μονάδα 
δείκτη. 
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Όταν η ημερήσια τιμή εκκαθάρισης 7  του ΣΜΕ είναι μεγαλύτερη της τιμής 

κατάρτισης της συναλλαγής του ΣΜΕ, όσον αφορά τον πρώτο χρηματικό διακανονισμό της 

ημέρας8 και της ημερήσιας τιμής εκκαθάρισης της προηγούμενης ημέρας, όσον αφορά τον 

κάθε επόμενο ημερήσιο χρηματικό διακανονισμό, τότε ο αγοραστής του ΣΜΕ μπορεί να 

εισπράξει από τον πωλητή το ποσό του ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού. Το 

αντίστροφο φυσικά ισχύει για τον πωλητή, στην περίπτωση μικρότερης ημερήσιας τιμής 

εκκαθάρισης. 

Ο τύπος για το ποσό ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού (ΠΗΧΔ) είναι : 

ΠΗΧΔ = (Εt – Et-1) * L , 

Εt : η ημερήσια τιμή εκκαθάρισης ημέρας t  

Et-1 : η ημερήσια τιμή εκκαθάρισης της προηγούμενης ημέρας 

L : ο πολλαπλασιαστής, που αναφέρθηκε στην έννοια της χρηματικής αξίας του ΣΜΕ 

Όταν Εt > Et-1 και άρα Εt – Et-1 >0, ο αγοραστής έχει κέρδος και ο πωλητής ζημία και 

όταν Εt < Et-1 και Εt – Et-1 <0, ο αγοραστής έχει ζημία και ο πωλητής κέρδος. 

Πίνακας 2.2 : ΠΗΧΔ Αγοραστή ΣΜΕ 

Ημέρα 
συνεδρίασης 

Τιμή ΣΜΕ 
Διαφορά από 

προηγούμενη συνεδρίαση 
Πολλαπλ/στής 

ΠΗΧΔ   
( Κέρδος ή Ζημία) 

1 1000    

2 1050 +50 2 +100 

3 1075 +25 2 +50 

4 1025         -50 2 -100 

5 1050 +25 2 +50 

6 1030         -20 2 -40 

7 1050 +20 2 +40 

ΣΥΝΟΛΟ  100 

Πηγή : Νούλας, 2016 

Στον πίνακα 2.2 βλέπουμε ένα παράδειγμα υπολογισμού του ΠΗΧΔ από την πλευρά του 

αγοραστή και υποθέσαμε ότι ο πολλαπλασιαστής έχει την τιμή 2 και ότι η τιμή του ΣΜΕ 

κατά την πρώτη μέρα συνεδρίασης είναι 1000. Στην τελευταία στήλη φαίνεται ανά ημέρα 

συνεδρίασης το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει για τον αγοραστή και στην τελευταία 

γραμμή της εμφανίζεται το σύνολο, το οποίο είναι θετικό και έτσι καταλήγουμε στο ότι ο 

αγοραστής μετά από επτά ημέρες συνεδριάσεων με τις παραπάνω μεταβολές τιμών του 

                                                           
7 Η ημερήσια τιμή εκκαθάρισης υπολογίζεται με σχετική μέθοδο, που ορίζει το χρηματιστήριο για το 
συμβόλαιο, με στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο έγκυρο βήμα τιμής.  
8 Σύμφωνα με την ημερήσια τιμή εκκαθάρισης, στα ΣΜΕ γίνεται χρηματικός διακανονισμός κάθε ημέρα και οι 
πληρωμές γίνονται την επομένη των συναλλαγών. 
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ΣΜΕ, παρουσίασε κέρδη 100 ευρώ. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει για τον πωλητή, 

δηλαδή παρουσιάζει στο σύνολο ζημία 100 ευρώ, δηλαδή η θέση του είναι αντίθετη. 

Για να κλείσει την θέση του κάποιος επενδυτής, κάνει την ακριβώς αντίθετη πράξη, 

δηλαδή αν πρόκειται για τον αγοραστή, μπορεί να πουλήσει ΣΜΕ με την ίδια ημερομηνία 

λήξης με τα αρχικά ΣΜΕ και να ελευθερωθεί έτσι και το περιθώριο ασφάλισης. 

Όταν η τελική τιμή εκκαθάρισης9 του ΣΜΕ είναι μεγαλύτερη της ημερήσιας τιμής 

εκκαθάρισης της προηγούμενης ημέρας συναλλαγών, ο αγοραστής μπορεί να εισπράξει 

διαφορά τους από τον πωλητή την. Το αντίστροφο φυσικά ισχύει για τον πωλητή, στην 

περίπτωση μικρότερης τελικής τιμής εκκαθάρισης. 

 Ο τύπος για το ποσό χρηματικού διακανονισμού λήξης (ΠΧΔΛ) είναι : 

ΠΧΔΛ = ( St –Ψ ) * L, 

 

St : η τιμή κλεισίματος του δείκτη-υποκείμενου προϊόντος ημέρας t 

 Et-1 και L είναι γνωστές έννοιες, που αναφέρθηκαν στο ΠΗΧΔ παραπάνω 

Όταν St  > Et-1 και άρα St – Et-1 >0, ο αγοραστής έχει κέρδος και ο πωλητής ζημία και 

όταν St  < Et-1 και St – Et-1 <0, ο αγοραστής έχει ζημία και ο πωλητής κέρδος. 

 Άρα λοιπόν, αν ένας επενδυτής με ανοιχτή θέση αγοράς ΣΜΕ, έχει τιμή εκκαθάρισης 

του ΣΜΕ  προηγούμενης ημέρας ( Et-1 ) 700 και την ημέρα λήξης του ΣΜΕ ο δείκτης κλείσει 

στις 800 μονάδες ( St  ), θα παρουσιάσει κέρδος (800-700) * 2 = 100 * 2 = 200 ευρώ 

κλείνοντας τη θέση του (Νούλας, 2016).  

ΣΜΕ σε Ομόλογα 

Όταν το υποκείμενο προϊόν στα ΣΜΕ είναι τα ομόλογα, ο αγοραστής δεσμεύεται να 

αγοράσει έναν συγκεκριμένο αριθμό ομολόγων από τον πωλητή, έναντι συγκεκριμένης 

τιμής στο μέλλον. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται φυσική παράδοση του υποκείμενου 

προϊόντος, το οποίο χαρακτηρίζεται πλέον ως συνθετικό ομόλογο, ώστε να δοθεί έμφαση 

στη μοναδικότητά του. Το χρηματιστήριο καθορίζει ορισμένα συμβόλαια ως παραδοτέα 

για τον πωλητή, ώστε αυτός μετέπειτα να παραδώσει. Επίσης, καθορίζει συγκεκριμένους 

συντελεστές τιμής, που προσδιορίζουν την αξία των παραδοτέων ομολόγων σε σχέση με το 

συνθετικό ομόλογο. Παρακάτω δίνεται ένα απλοϊκό παράδειγμα για την καλύτερη 

κατανόηση αυτών των ΣΜΕ. 

 

 

                                                           
9  Τελική τιμή εκκαθάρισης είναι η τιμή, στην οποία κλείνει ο δείκτης-υποκείμενο προϊόν, κατά την 
ημερομηνία λήξης του ΣΜΕ. 



 

24 
 

Παράδειγμα 4 

Ένας συμβαλλόμενος (long position) αγοράζει ένα ΣΜΕ με υποκείμενο αγαθό 1000 τίτλους 

ομολόγων, με τιμή συναλλαγής Γ = 50 ευρώ (ανά ομόλογο) και με ημερομηνία λήξης σε 

πέντε μήνες από κάποιον άλλο συμβαλλόμενο (short position).  

Την επόμενη μέρα, αν η τιμή συναλλαγής Γ μειωθεί στα 40 ευρώ και ο αγοραστής 

(long position) αποφάσιζε  να κλείσει την ανοικτή του θέση, παίρνοντας  short position σε 

ένα ΣΜΕ ομολόγων με ίδια ημερομηνία λήξης, θα αποκτούσε κέρδος ίσο με τη διαφορά της 

αυξομείωσης της τιμής του Γ επί το πλήθος των τίτλων, δηλαδή (50-40) x1000= 10.000 

ευρώ.  

Τελικά, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί απλά του πιστώνονται τα 10.000 

ευρώ, μέσω των λογαριασμών περιθωρίων, τα οποία χρεώνεται στον πωλητή. Το ίδιο 

γίνεται στο τέλος κάθε ημερήσιας συνεδρίασης, σύμφωνα με το mark to market. Άρα, δεν 

είναι απαραίτητο να έρθει η ημερομηνία λήξης, για να αποκτήσει ο αντισυμβαλλόμενος το 

κέρδος ή να βεβαιωθεί η ζημία του, αλλά το πιστώνεται ή το χρεώνεται κάθε 

χρηματιστηριακή ημέρα. 

Εφόσον, η θέση παραμείνει ανοικτή μέχρι και την ημερομηνία λήξης, την επόμενη 

ημέρα θα πραγματοποιηθεί για τελευταία φορά η εκκαθάριση του κέρδους ή της ζημίας 

και μετά η θέση θα πάψει να υπάρχει. Το περιθώριο ασφάλειας (margin) αποδεσμεύεται, 

όταν ο αντισυμβαλλόμενος κλείσει την ανοικτή του θέση (Reddy, 1995). 

2.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTIONS) 
 

Τα δικαιώματα προαίρεσης δίνουν το δικαίωμα στον αγοραστή (call) και όχι την 

υποχρέωση,  να αγοράσει (long position)  ή να πουλήσει (short position) ένα επενδυτικό 

αγαθό, υποκείμενο σε συγκεκριμένες συνθήκες, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Ο πωλητής (put) έχει την αντίστοιχη υποχρέωση να πουλήσει (short position) ή 

να αγοράσει (long position).  

Το «Αμερικανικό δικαίωμα» είναι αυτό, που μπορεί να εξασκηθεί σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή έως την ημερομηνία λήξης. Το «Ευρωπαϊκό δικαίωμα» είναι αυτό, που 

μπορεί να εξασκηθεί μόνο σε μία συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία (Βαρβιτσιώτης 

2005). Η πληρωτέα τιμή για το επενδυτικό αγαθό, όταν το δικαίωμα εξασκηθεί, λέγεται 

τιμή εξάσκησης (striking price).  

Η τελευταία μέρα, την οποία μπορεί το δικαίωμα να εξασκηθεί λέγεται ημερομηνία 

λήξης (maturity or expiration date). Όταν το δικαίωμα αγοράς έχει μετοχή για υποκείμενο 

μέσο, και η τιμή της μετοχής είναι μεγαλύτερη της τιμής εξάσκησης, λέγεται ότι το 
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δικαίωμα αγοράς είναι in the money10. Έτσι, η τιμή που πληρώνει ο αγοραστής (premium) 

για να αποκτήσει το δικαίωμα έχει εσωτερική αξία (intrinsic) και ισούται με την διαφορά 

της τιμής της μετοχής (έστω P) με την τιμή εξάσκησης (έστω S), δηλαδή με P-S.  

Για παράδειγμα, έστω ότι για ένα δικαίωμα αγοράς (call) η τιμή εξάσκησης (S) είναι 

5 ευρώ και η τιμή μετοχής (P)  6 ευρώ, άρα η εσωτερική αξία του δικαιώματος είναι 1 ευρώ 

(P-S). Έτσι, συμφέρει τον επενδυτή να εξασκήσει το δικαίωμα και να αγοράσει τις μετοχές 

στην τιμή των 5 ευρώ, πωλώντας τις αργότερα στην τιμή των 6 ευρώ, αποκομίζοντας 

κέρδος 1 ευρώ ανά μετοχή. Η εσωτερική αξία μεγαλώνει για πιο υψηλές τιμές μετοχών, 

όπως ανάλογα μεγαλώνει και η τιμή του δικαιώματος. Το αντίστροφο βεβαίως συμβαίνει 

σε ένα δικαίωμα πώλησης (put), όπου η εσωτερική αξία είναι μεγαλύτερη (ισούται με S-P) 

για όσο χαμηλότερες τιμές μετοχών σε σχέση με τη τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. 

Συμπληρωματικά υπάρχει και η έννοια της χρονικής αξίας (extrinsic), η οποία 

υπολογίζεται στα out of the money και in the money δικαιώματα και επηρεάζεται από τα 

επιτόκια11, τη διακύμανση12, τα μερίσματα ή άλλους παράγοντες. Αυτή υπολογίζεται για 

την διαμόρφωση της τιμής του δικαιώματος, αφαιρώντας από την τιμή του δικαιώματος 

την εσωτερική του αξία (αν υφίσταται). 

Ορισμένοι δείκτες ευαισθησίας (Greeks), που χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν 

την ευαισθησία της τιμής των δικαιωμάτων (premium), σε κάποιους σημαντικούς 

παράγοντες, είναι το Δέλτα (Delta), Γάμα (Gamma), Θήτα (Theta) και Vega.  

Το Δέλτα αντικατοπτρίζει τη μεταβολή του υπολογισμένου θεωρητικού τιμήματος 

του δικαιώματος, όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου αυξηθεί κατά μία μονάδα. Το Γάμα 

αντικατοπτρίζει τη μεταβολή του Δέλτα, όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου μεταβληθεί 

κατά μία μονάδα. Το Vega, αντικατοπτρίζει τη μεταβολή του υπολογισμένου θεωρητικού 

τιμήματος του δικαιώματος λόγω μεταβολής 1% στη μεταβλητότητα. Το Θήτα, δείχνει κατά 

πόσες μονάδες μεταβάλλεται το υπολογισμένο θεωρητικό τίμημα του δικαιώματος, όταν ο 

χρόνος μέχρι τη λήξη του δικαιώματος μειωθεί κατά μία μέρα. Αντικατοπτρίζει τη φθορά 

λόγω του χρόνου, οπότε έχει αρνητικό πρόσημο στις θέσεις αγοράς και θετικό στις θέσεις 

πώλησης (Νούλας, 2016). 

Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 

Η πιο απλή περίπτωση δικαιώματος είναι αυτή, που δίνει το δικαίωμα να αγοραστεί (long 

position) μια συγκεκριμένη ποσότητα μίας κοινής μετοχής (call option). Γενικά, φαίνεται 

                                                           
10 Όταν η τιμή της μετοχής είναι μικρότερη από την τιμή εξάσκησης τότε λέγεται out of the money και όταν 
είναι ίση με την τιμή εξάσκησης λέγεται at the money και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει εσωτερική 
αξία. 
11 Όσο υψηλότερα τα επιτόκια, τόσο υψηλότερες είναι οι τιμές των δικαιωμάτων αγοράς. Το αντίστροφο 
συμβαίνει για χαμηλότερες τιμές για τα δικαιώματα πώλησης. 
12 Η διακύμανση αφορά την μεταβλητότητα της τιμής του υποκείμενου χρεογράφου, αφού από in the money 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί να είναι at the money, με κίνδυνο να συνεχίσει ακόμα και σε out of the 
money. 
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ξεκάθαρο ότι όσο υψηλότερη είναι η τιμή μίας μετοχής, τόσο μεγαλύτερη η αξία του 

δικαιώματος. Όταν η τιμή της μετοχής είναι αρκετά υψηλότερη από την τιμή εξάσκησης το 

δικαίωμα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα εξασκηθεί (in the money option).  

Στην αντίθετη περίπτωση, που η τιμή της μετοχής είναι πολύ μικρότερη από την 

τιμή του δικαιώματος, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το δικαίωμα δεν θα εξασκηθεί και ο 

αγοραστής του θα το αφήσει να εκπνεύσει, οπότε η τιμή του θα είναι κοντά στο μηδέν (out 

of the money option). Εάν η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος είναι πολύ μακρινή στο 

μέλλον, τότε η τιμή του συμβολαίου που πληρώνει την τιμή εξάσκησης στην ημερομηνία 

ωρίμανσης θα είναι πολύ χαμηλή και η τιμή του δικαιώματος θα είναι περίπου ίση με την 

τιμή της μετοχής (at the money option).  

Αντίθετα εάν η 

ημερομηνία λήξης είναι πολύ 

κοντινή, η τιμή του δικαιώματος 

θα είναι περίπου ίση με την τιμή 

της μετοχής μείον την τιμή 

εξάσκησης, ή θα είναι μηδέν εάν 

η τιμή της μετοχής είναι 

μικρότερη της τιμής εξάσκησης. 

Φυσιολογικά, η τιμή ενός 

δικαιώματος μειώνεται όσο 

πλησιάζει η ημερομηνία 

ωρίμανσης, εάν η τιμή της 

μετοχής δεν αλλάξει. 

 

 

Στο διάγραμμα 2.2 φαίνεται η σχέση μεταξύ της τιμής του δικαιώματος και της 

τιμής  μιας μετοχής. Η γραμμή Α αντιπροσωπεύει την μέγιστη τιμή του δικαιώματος, αφού 

δεν μπορεί να αξίζει περισσότερο από την μετοχή. Η γραμμή Β αντιπροσωπεύει την 

ελάχιστη τιμή του δικαιώματος, εφόσον δεν μπορεί να είναι αρνητική και δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από ότι η τιμή της μετοχής μείον την τιμή εξάσκησης. Οι γραμμές Τ1 ,Τ2  και 

Τ3 αντιπροσωπεύουν την τιμή του δικαιώματος για μικρότερες ωριμάνσεις. 

  Φυσιολογικά η καμπύλη που αντιπροσωπεύει την τιμή του δικαιώματος θα είναι 

κοίλη προς τα επάνω. Επίσης, εφόσον βρίσκεται κάτω από τη γραμμή Α των 45°, το 

δικαίωμα παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα από ότι η μετοχή. Μία δεδομένη 

ποσοστιαία αλλαγή στην τιμή της μετοχής, με σταθερή την ημερομηνία ωρίμανσης, θα έχει 

ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη ποσοστιαία αλλαγή στην τιμή του δικαιώματος. Η σχετική 

μεταβλητότητα του δικαιώματος δεν είναι σταθερή. Εξαρτάται από την τιμή της μετοχής 

και την ημερομηνία ωρίμανσης (Black and Scholes, 1973). 

Διάγραμμα 2.2 : Σχέση τιμής δικαιώματος και τιμής μετοχής 
Πηγή : Black and Scholes, 1973 
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Δικαιώματα Μετατρέψιμων Ομολογιών (Convertible Bonds) 

 

Είναι ένας τύπος παραγώγων, με υποκείμενο μέσο ομολογίες, τα οποία μπορούν να 

μετατραπούν σε ίδια κεφάλαια, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της 

ζωής του συμβολαίου,  συνήθως σύμφωνα με την διακριτική ευχέρεια του κατόχου του 

συμβολαίου. Είναι μια πολύ χρήσιμη και ευέλικτη χρηματοδοτική δυνατότητα για εταιρίες 

με υψηλού κινδύνου προφίλ.  

Συνήθως οι επιχειρήσεις ελαχιστοποιούν με τα δικαιώματα μετατρέψιμων 

ομολογιών (Convertible Bonds), τις αρνητικές επενδυτικές διερμηνείες για τις εταιρικές 

τους πράξεις. Για να αποφευχθεί αυτή η αρνητική εντύπωση η εταιρία επιλέγει να εκδώσει 

Convertible Bonds, τα οποία οι κάτοχοι των ομολογιών πιθανότατα θα μετατρέψουν σε 

ίδια κεφάλαια, ώστε η εταιρία να συνεχίσει την θετική της πορεία (Boutsikas, 2007). 

  Ένας άλλος λόγος έκδοσης των Convertible Bonds, είναι επειδή οι επενδυτές ζητούν 

ένα παράγωγο, το οποίο θα διατηρήσει την αρχική τους θέση σε περίπτωση αρνητικής 

έκβασης και θα τους επιτρέψει επιπρόσθετα να ωφεληθούν από πιθανή θετική 

συμπεριφορά του υποκείμενου αγαθού-μέσου. Για παράδειγμα, μία startup ή παρόμοια 

νεοφυής επιχείρηση, μπορεί να προγραμματίζει την υλοποίηση ενός έργου υψηλού 

κινδύνου, το χρειάζεται μεγάλη δαπάνη ρευστού από τη μία μεριά, όμως μπορεί να 

οδηγήσει την εταιρία σε υψηλή κερδοφορία και  μεγέθυνση. 

  Επίσης, για τις επιχειρήσεις, που εκδίδουν τα Convertible Bonds, μειώνονται τα 

κόστη δανεισμού. Από την σκοπιά των επενδυτών, τα Convertible Bonds έχουν μια 

ενσωματωμένη προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα όταν το συμβόλαιο έχει συνημμένο δικαίωμα 

αγοράς μετοχών (Zhi and Ravi, 2004). 

Για παράδειγμα, μια εταιρία εκδίδει ένα συμβόλαιο Convertible Bond αξίας 1000$, 

απόδοσης 4% με δυνατότητα μετατροπής σε 100 μετοχές της εταιρίας για κάθε CB και 

διάρκεια 10 έτη. Στο τέλος του ένατου έτους, δηλαδή ένα έτος πριν την λήξη, ο επενδυτής 

έχει στη διάθεσή του 1000$ αρχικής αξίας συν 40$ σε πληρωμές αποδόσεων, σύνολο 

1040$ εάν ο επενδυτής δεν μετατρέψει το συμβόλαιο σε καθαρή θέση.  

Ωστόσο, οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στα 11$ μετά από ένα 

επιτυχημένο τετράμηνο. Οπότε, 100 μετοχές της εταιρίας αξίζουν σήμερα 1100$ (100 

μετοχές επί 11$ ανά μετοχή), υπερβαίνοντας την αξία του συμβολαίου. Ο επενδυτής, 

πιθανότατα θα μετατρέψει το συμβόλαιο σε ίδια κεφάλαια, λαμβάνοντας 100 μετοχές και 

μπορεί να τις πουλήσει στην αγορά για 1100$ συνολικά (Arditti, 1996). 
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∆ικαιώματα σε  ΣΜΕ (Options On Futures) 

 
Τα δικαιώματα αυτά όσον αφορά το σχεδιασμό τους, διαφέρουν από τα γνωστά 

δικαιώματα μόνο στο ότι το υποκείμενο μέσο τους είναι ένα ΣΜΕ. Εκτιμάται ότι τέτοιου 

είδους συμβόλαια παρέχουν στους επενδυτές τους ένα άμεσο υποκείμενο για να 

διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους σε ένα επιθυμητό επίπεδο απόδοσης. Αν δεν 

υπήρχαν, οι επενδυτές θα ήταν υποχρεωμένοι να υιοθετήσουν πολιτική δυναμικού 

χαρτοφυλακίου με σημαντικά κόστη συναλλαγών, ώστε να πετύχουν όμοια απόδοση.  

Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε, ότι διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους να 

πετύχουν μικρότερο κίνδυνο για το χαρτοφυλάκιό τους και απαιτούν μικρότερη επένδυση 

απo τα υπόλοιπα γνωστά δικαιώματα με υποκείμενα μέσα αγαθά ή εμπορεύματα. 

Με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει αβεβαιότητα ο τύπος υπολογισμού των Black-

Scholes, της τιμής ενός option σε future είναι o:  Cf = e-rt[F0,t - E],όπου r το επιτόκιο 

μηδενικού κινδύνου, t ο χρόνος λήξης του δικαιώματος και του ΣΜΕ, F0,t η τιμή του ΣΜΕ 

στην ημερομηνία λήξης και Ε η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος (Ramaswamy and 

Sundaresan, 1985). 

Δικαιώματα σε Ξένο Συνάλλαγμα (Options On Foreign Exchange) 

 
Η πιο απλή και συνηθισμένη μορφή συναλλαγής σε ξένο συνάλλαγμα είναι όταν ένας 

τουρίστας ταξιδεύει σε μια ξένη χώρα με διαφορετικό νόμισμα, από αυτό που έχει στην 

κατοχή του. Έτσι, θα πρέπει άμεσα να ανταλλάξει το νόμισμά του σε αυτό, που δέχεται για 

συναλλαγές η χώρα, που επισκέπτεται. Για μικρά ποσά, όπως για παράδειγμα 100 δολάρια 

για μετατροπή σε στερλίνες, η ανταλλαγή πραγματοποιείται σε ένα-δύο λεπτά.  

 Στην περίπτωση, που το ποσό όμως είναι μεγαλύτερο, όπως για παράδειγμα 

100.000 δολάρια, οπότε ο επισκέπτης έχει προφανώς επαγγελματικούς ή επενδυτικούς 

σκοπούς, χρειάζονται μία με δύο ημέρες για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής και αυτό 

συμβαίνει για ιστορικούς λόγους13. Η διαδικασία, που μεσολαβεί από τη στιγμή, που θα 

δοθεί η εντολή για την μετατροπή των δολαρίων του επισκέπτη επενδυτή από τον 

λογαριασμό, που τηρεί στην Αμερική, σε στερλίνες στον λογαριασμό, που τηρεί στην 

Αγγλία, λέγεται διακανονισμός (settlement). 

Όταν ο επενδυτής, χρειάζεται να κάνει έναν διακανονισμό για μετατροπή 

συναλλάγματος, όχι τώρα αλλά στο μέλλον βάση προγραμματισμού, μπορεί να αγοράσει 

δικαιώματα σε ξένο συνάλλαγμα, παρόμοια με τα προθεσμιακά συμβόλαια αγοράς 

συναλλάγματος, μόνο που απουσιάζει εδώ η έννοια της υποχρέωσης για τον αγοραστή, 

                                                           
13 Στις 26 Ιουνίου του 1974, η πολύ γνωστή Herstatt bank, αθέτησε ένα μεγάλο μέρος πληρωμών, που 
αφορούσαν ανταλλαγές συναλλάγματος σε δολάρια. 
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όπως συμβαίνει άλλωστε και με όλες τις υπόλοιπες συμφωνίες δικαιωμάτων, διατηρώντας 

τον όρο για συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (expiry date), βάση του συμβολαίου. 

Στην Αγορά Συναλλάγματος (FX Spot Market), τα σημαντικά χρονικά σημεία είναι το 

σήμερα (today), η ημέρα της εκτέλεσης14 (spot), η ημέρα λήξης του δικαιώματος15 (expiry 

date) και η ημέρα παράδοσης του συναλλάγματος (delivery date). 

Παράδειγμα 5 

Έστω ένας επενδυτής, ο οποίος είναι κάτοχος ενός κεφαλαίου 1.000.000 δολαρίων και 

θέλει να προστατευτεί από μία μείωση της ισοτιμίας στο νόμισμά της στερλίνας για 

χρονικό διάστημα έξι μηνών, επειδή ενδιαφέρεται να αγοράσει μία βιομηχανική 

εγκατάσταση στην Γερμανία, η οποία αποτιμάται 840.000 ευρώ (έστω ισοτιμία δολαρίου 

ευρώ 0,84).  

Για να το πετύχει αυτό, μπορεί  να αγοράσει ένα δικαίωμα σε ξένο συνάλλαγμα. 

Έτσι, θα πληρώσει για το παράγωγο κάποιο τίμημα (premium), ώστε να έχει τη δυνατότητα 

μετά από έξι μήνες, σε περίπτωση που έχει μεταβληθεί η ισοτιμία του δολαρίου σε σχέση 

με το ευρώ στο 0,75 (οπότε τα 1.000.000 δολάρια την ημερομηνία λήξης θα αξίζουν 

750.000 ευρώ αντί για 900.000 πριν έξι μήνες), να εξασκήσει το δικαίωμα και να πουλήσει 

τα δολάριά του αγοράζοντας ευρώ στην ισοτιμία του 0,84, που ίσχυε πριν από έξι μήνες και 

όχι στην ισοτιμία του 0,75, που θα ισχύει τότε και να αγοράσει την εγκατάσταση 

απροβλημάτιστα (Clark, 2011). 

Να αναφερθεί συμπληρωματικά, ότι συνήθως θεσπίζονται συγκεκριμένα όρια για 

τον όγκο των συναλλαγών μεμονωμένα σε νομίσματα, καθώς και όρια για το ύψος της 

τιμής συναλλάγματος της θέσης ενός επενδυτή (DeRosa, 2011).  

2.4 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ (SWAPS) 

 
Η ανταλλαγή (swap) είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών για να ανταλλάξουν μια σειρά 

πληρωμών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου στο μέλλον. Για παράδειγμα, μπορεί το ένα 

μέρος να συμφωνήσει να πληρώσει ένα σταθερό επιτόκιο, που αντιστοιχεί σε ένα 

εκατομμύριο ευρώ, κάθε χρόνο για πέντε χρόνια. Σε αντάλλαγμα, το άλλο μέρος θα 

πληρώσει ένα κυμαινόμενο επιτόκιο για ένα εκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο για πέντε 

χρόνια. 

 

                                                           
14  Η περίπτωση της μετατροπής συναλλάγματος μεγάλου χρηματικού όγκου, που αναφέρθηκε στην 
παραπάνω παράγραφο, δηλαδή η ημερομηνία μετά το πέρας των δύο ημερών έπειτα της ημερομηνία 
εντολής. 
15 Στην ημερομηνία λήξης του δικαιώματος ο κάτοχος αποφασίζει αν θα εξασκήσει ή όχι το δικαίωμα. Αν 
αποφασίσει να το εξασκήσει, ακολουθεί η ημερομηνία παράδοσης, η οποία εφόσον έχουμε να κάνουμε με 
μετατροπή συναλλάγματος, είναι μεταγενέστερη. 
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Η αγορά των swaps, σε αντίθεση με αυτήν των option και των futures, δεν διέπονται 

από συγκεκριμένους κανονισμούς και δεν είναι τυποποιημένη. Διαπραγματεύονται σε 

αγορές OTC και για την ύπαρξη ενός swap απαιτείται να βρεθεί ένα δεύτερο μέρος, που να 

θέλει να λάβει την αντίθετη θέση. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εγγυήσεις και τα δυο μέρη 

πρέπει να είναι σίγουρα για την πιστοληπτική ικανότητα εκατέρωθεν. Επίσης, δεν μπορεί 

να αλλάξει ή να ακυρωθεί η συμφωνία, αν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και των δύο 

μερών.  

Οι κύριες κατηγορίες ανταλλαγών είναι τα plain vanilla ή generic swaps και τα 

flavoured swaps. Η πρώτη κατηγορία χωρίζεται σε αυτή των επιτοκίων (interest rate swaps) 

και σε αυτή των νομισμάτων (currency swaps). Η δεύτερη κατηγορία χωρίζεται σε αυτήν 

των επιτοκίων όπως τα amortizing swaps, accreting swap, seasonal swap, roller coaster 

swap, off-market swap, forward swap, extension swap, basis swap, yield curve swap, 

constant-maturity swap (CMS), rate-differential or diff swap και corridor swap, αλλά και σε 

αυτή των νομισμάτων, όπως τα CIRCUS swap, commodity swap, equity swap και credit 

swap (James Overdahl, Robert Kolb, 2007). 

Στις συμφωνίες ανταλλαγής, σημαντικό ρόλο παίζει η έννοια της τράπεζας Swap, η 

οποία  είναι ένας γενικός όρος, που περιγράφει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο 

διευκολύνει τις ανταλλαγές μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων. Μπορεί να χρησιμεύει ως 

μεσίτης, οπότε βοηθά το matching των αντισυμβαλλόμενων, αλλά δεν αναλαμβάνει 

κανέναν κίνδυνο του swap και λαμβάνει μία προμήθεια για την υπηρεσία της. Μπορεί να 

χρησιμεύει επίσης και σαν market maker, οπότε δέχεται κάθε πλευρά της συμφωνίας 

ανταλλαγής και στη συνέχεια να αναλάβει τον κίνδυνο ή να προχωρήσει σε matching με 

ένα αντισυμβαλλόμενο. Οι τράπεζες, που συμμετέχουν στις αγοραπωλησίες swap 

παρέχουν τιμές, δεδομένου ότι είναι έμποροι ανταλλαγής, σύμφωνα με πίνακες 

προσφοράς- ζήτησης (bid-ask spread). 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (VANILLA SWAPS) 

Οι δύο υποκατηγορίες των plain vanilla swaps περιγράφονται παρακάτω. 

 

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων (Interest Rate Swaps) 

 
Η συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων είναι μια διμερής συμφωνία που αφορά την ανταλλαγή 

τακτικών πληρωμών τόκου μεταξύ των δύο μερών επί ενός συγκεκριμένου ονομαστικού 

ποσού για μια προκαθορισμένη περίοδο. Το ένα μέρος θα εισπράττει πληρωμές σταθερού 

επιτοκίου και θα καταβάλει πληρωμές κυμαινόμενου επιτοκίου ενώ το άλλο μέρος θα 

κάνει το αντίθετο. Οι συμφωνίες IRS χρησιμεύουν για να μετατραπεί ένα είδος 

υποχρέωσης σε επιτόκιο, σε ένα άλλο με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των αναγκών σε 

επιτόκιο ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες επιτοκίων. Έτσι, αντισταθμίζονται οι κίνδυνοι 

μεταβολής του επιτοκίου (Ελευθεριάδης, 2016). 
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Παράδειγμα 6 

Έστω ότι μία εταιρεία έχει συνάψει δάνειο αξίας 1.000.000 ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο 

3 ετών. Λόγω του ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει κίνδυνο ανόδου των επιτοκίων, συνάπτει 

συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων με μια Τράπεζα. Έτσι, μετατρέπει το κυμαινόμενο 

επιτόκιο της υποχρέωσης σε σταθερό. Οι πληρωμές επαναλαμβάνονται ανά 3 μήνες σε 

καθορισμένες ημερομηνίες έως την λήξη της συμφωνίας και ο τόκος που πληρώνει η 

Τράπεζα στην Εταιρεία διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με το Euribor 3 μηνών: 

1ο Τρίμηνο - Πληρωμή Τόκων 12/03/2010  

Κυμαινόμενο επιτόκιο 1ου τρίμηνου: 1,50%, Σταθερό 1,40% 

 

Η Τράπεζα πληρώνει στην εταιρεία 

Τόκος = Ονομαστικό Ποσό * Κυμαινόμενο Επιτόκιο % * Ημέρες / 360 

Τόκος = 1.000.000 *1,50% *90/360 = 3.750 

Η εταιρεία πληρώνει στην Τράπεζα: 

Τόκος = Ονομαστικό Ποσό * Σταθερό Επιτόκιο% *Ημέρες/360  

Τόκος = 1.000.000 *1,40% *90/360 =  3.500. 

 

Συμφωνίες Ανταλλαγής Νομισμάτων (Foreign Currency Swaps) 

 
Οι ανταλλαγές νομισμάτων ή συναλλάγματος είναι συμφωνίες ανάμεσα σε δύο 

αντισυμβαλλόμενους, όπου ο πρώτος προσφέρει ένα συγκεκριμένο ποσό σε ένα νόμισμα 

στον δεύτερο, με αντάλλαγμα ένα ίσο ποσό σε άλλο νόμισμα. Στις ανταλλαγές 

συναλλάγματος οι πληρωμές αφορούν τόκους, που υπολογίζονται βάσει διαφορετικών 

επιτοκίων σε διαφορετικά νομίσματα, αλλά και κεφάλαια. Όσον αφορά τις πληρωμές που 

αφορούν τόκους, έχουμε τις παρακάτω τέσσερις περιπτώσεις. 

Το ποσό της μιας καταβολής υπολογίζεται βάσει ενός σταθερού επιτοκίου που 

εφαρμόζεται σε κεφάλαιο εκφραζόμενο σε ένα νόμισμα και το ποσό της άλλης καταβολής  

βάσει  σταθερού επιτοκίου που εφαρμόζεται σε κεφάλαιο εκφραζόμενο σε άλλο νόμισμα. 

Το ποσό της μιας καταβολής υπολογίζεται βάσει κυμαινόμενου επιτοκίου που 

εφαρμόζεται σε κεφάλαιο εκφραζόμενο σε ένα νόμισμα και το ποσό της άλλης καταβολής  

βάσει  σταθερού επιτοκίου που εφαρμόζεται σε κεφάλαιο εκφραζόμενο σε άλλο νόμισμα. 

Το ποσό της μιας καταβολής υπολογίζεται βάσει σταθερού επιτοκίου που 

εφαρμόζεται σε κεφάλαιο εκφραζόμενο σε ένα νόμισμα και το ποσό της άλλης καταβολής  

βάσει κυμαινόμενου επιτοκίου που εφαρμόζεται σε κεφάλαιο εκφραζόμενο σε άλλο 

νόμισμα. 
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Το ποσό της μιας καταβολής υπολογίζεται βάσει ενός κυμαινόμενου επιτοκίου που 

εφαρμόζεται σε κεφάλαιο εκφραζόμενο σε ένα νόμισμα και το ποσό της άλλης καταβολής 

βάσει ενός άλλου κυμαινόμενου που εφαρμόζεται σε κεφάλαιο εκφραζόμενο σε άλλο 

νόμισμα. 

Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, ο μηχανισμός της ανταλλαγής νομισμάτων θα 

ακολουθήσει ένα παράδειγμα μεταξύ δύο επιχειρήσεων, εγκατεστημένων σε διαφορετικές 

χώρες με διαφορετικά νομίσματα. 

Παράδειγμα 7 

Πολυεθνική εταιρία στην Αμερική, ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα ακίνητο σε ευρωπαϊκή 

χώρα και θέλει να δανειστεί σε ευρωπαϊκό νόμισμα (ευρώ) 50 εκατομμύρια για χρονικό 

ορίζοντα 5 ετών, κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει με επιτόκιο 7%, ενώ σε δολάρια με 

επιτόκιο 8%.  

Μια άλλη πολυεθνική εταιρία στην Αυστρία, ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα ακίνητο 

σε χώρα στην Αμερική και θέλει να δανειστεί 75 εκατομμύρια σε δολάρια για 5 έτη, κάτι το 

οποίο μπορεί να το κάνει με 9%, ενώ σε ευρώ με 6%, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.3. Η 

τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ δολαρίου είναι ένα ευρώ προς 1,5 δολάρια. 

Πίνακας 2.3 : Επιτόκια Δανεισμού σε διαφορετικά νομίσματα 

 δολάριο ευρώ 

Πολυεθνική Αμερικής 8% 7% 

Πολυεθνική Αυστρίας 9% 6% 

Πηγή : Eλευθεριάδης, 2016 

 Η τράπεζα Swap για πενταετές συμβόλαιο σε Libor δολαρίου δημοσιεύει προσφορά 

για ευρώ  3% και ζήτηση 3,2%, ενώ για δολάριο προσφορά 8% και ζήτηση 8,2%, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 2.4. 

Πίνακας 2.4 : Bid-Ask spread τράπεζας Swap σε Libor δολαρίου 

 δολάριο Ευρώ 

Προσφορά 8 % 6 % 

Ζήτηση 8,2 % 6,2 % 

Πηγή : Eλευθεριάδης, 2016 

 Η πολυεθνική της Αμερικής μπορεί λοιπόν να δανειστεί ευρώ με 7% ή 6,2% με 

χρήση συμβολαίου ανταλλαγής νομισμάτων, ενώ την τοπική αγορά ανταλλάσσει τα 75 

εκατομμύρια δολάρια για 50 εκατομμύρια ευρώ (ισοτιμία δολαρίου ευρώ 1,5). Έτσι, 

εφόσον έχει μεγαλύτερο συμφέρον, μπαίνει σε δύο swap σταθερού κυμαινόμενου, όπως 

βλέπουμε στο διάγραμμα 2.3. 
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Διάγραμμα 2.3 : Swap σταθερού κυμαινόμενου για την πολυεθνική Αμερικής 
Πηγή : Eλευθεριάδης, 2016 

 

 Η πολυεθνική της Αυστρίας μπορεί να δανειστεί δολάρια με 9 % ή 8,2 % με χρήση 

συμβολαίου ανταλλαγής νομισμάτων,  ενώ στην τοπική αγορά ανταλλάσσει 50  

εκατομμύρια ευρώ για 75 εκατομμύρια δολάρια,. Έτσι, εφόσον έχει μεγαλύτερο συμφέρον, 

μπαίνει σε δύο swap σταθερού κυμαινόμενου, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.4 : Swap σταθερού κυμαινόμενου για την Πολυεθνική Αυστρίας 

Πηγή : Eλευθεριάδης, 2016 
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Συμπερασματικά, το όφελος της κάθε οντότητας, περιγράφεται στο διάγραμμα 2.5, 

όπου φαίνεται ότι η τράπεζα SWAP κερδίζει 40 μονάδες βάσης16 (0,4% ή 0,004) το χρόνο 

(20 bp σε € και 20 bp σε $), η πολυεθνική της Αμερικής κερδίζει 80 bp το χρόνο από το swap 

και αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, η πολυεθνική της Αυστρίας κερδίζει επίσης 

80 bp το χρόνο από το swap και αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.5 : Ανταλλαγή νομισμάτων από την πλευρά της Τράπεζας Swap 

Πηγή : Eλευθεριάδης, 2016 

 

 

 

 

Η τράπεζα SWAP κερδίζει 0,002*50=100.000 εκατομμύρια ευρώ και 0,002*75=150.000 

δολάρια το χρόνο. Η πολυεθνική της Αμερικής ξοδεύει 0,062*50=3,10 εκατομμύρια ευρώ 

και η πολυεθνική της Αυστρίας 0,082*75=6,15 εκατομμύρια δολάρια. Στο διάγραμμα 2.6 

φαίνονται οι ταμειακές ροές, που περιγράφηκαν προηγουμένως, με το Libor ενδεικτικά στο 

3%. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Μονάδα βάσης (basis point ή bp) είναι το ένα εκατοστό του 1%, δηλαδή 0,01 και χρησιμοποιείται για την 
καλύτερη απεικόνιση των μικροδιαφορών στις αποδόσεις χρεογράφων, ομολόγων και άλλων επενδύσεων. 
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Διάγραμμα 2.6 : Ταμειακές Ροές 

Πηγή : Eλευθεριάδης, 2016 

 

 

Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίων Διαφορετικών Νομισμάτων 

(Cross Curency IRS) 

 

Πρόκειται για συμφωνία δύο αντισυμβαλλόμενων, που αφορά την ανταλλαγή επιτοκίων 

διαφορετικών νομισμάτων. Ο ένας συμβαλλόμενος πληρώνει τον τοκισμό, μετά την 

εφαρμογή επιτοκίου σε ένα νόμισμα επί του κεφαλαίου εκφρασμένο στο νόμισμα αυτό και 

ο άλλος πληρώνει τον τοκισμό, μετά την εφαρμογή του επιτοκίου σε άλλο νόμισμα επί του 

κεφαλαίου εκφρασμένο στο άλλο νόμισμα. Η σχέση 17  μεταξύ των δύο νομισμάτων 

κλειδώνεται από τους δύο αντισυμβαλλόμενους, βάσει της αρχικής συμφωνίας τους. 

 Τα ανταλλασσόμενα επιτόκια, μπορεί να είναι κυμαινόμενα, σταθερά ή το ένα 

κυμαινόμενο και το άλλο σταθερό. Η ανταλλαγή του κεφαλαίου μπορεί να συμφωνείται να 

πραγματοποιείται και στην αρχή και στο τέλος της συναλλαγής ή μόνο στο τέλος. Η 

ανταλλαγή μπορεί να έχει να κάνει και με μειούμενα κεφάλαια, κατά τη διάρκεια ζωής του 

προϊόντος (amortization), οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται και ενδιάμεσες 

ανταλλαγές κεφαλαίου σε σταθερή ισοτιμία βάση της συμφωνίας. 

Παράδειγμα 8 

Μία εταιρία, η οποία για την κάλυψη των αναγκών της δανείστηκε 1 εκατομμύριο σε 

δολάρια, μετατρέπει το προϊόν του δανείου σε ευρώ, μετά την εκταμίευση με ισοτιμία 

ευρώ δολαρίου 1,1. Αργότερα επισκέπτεται την τράπεζα, με σκοπό να προφυλαχτεί από 

                                                           
17 Τα ονομαστικά ποσά των κεφαλαίων καθορίζονται από την σχέση αυτή. 
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τον κίνδυνο των επιτοκίων, και μετατρέπει τον τόκο Euribor, που η εταιρία πληρώνει μετά 

την μετατροπή του δανείου σε ευρώ πίσω σε δολάρια, ώστε να εξυπηρετούνται οι 

δανειστές της.  

Ακόμα, για να προφυλαχθεί από τον συναλλαγματικό κίνδυνο, μετατρέπει την 

τελική πληρωμή του κεφαλαίου από ευρώ σε δολάρια. Ο υπολογισμός του τόκου, γίνεται 

επί του υπολοίπου κεφαλαίου, που δεν έχει αποπληρωθεί, στην κάθε περίοδο. Η τράπεζα 

πληρώνει σε δολάρια, στο τέλος κάθε περιόδου, τον τόκο με επιτόκιο δολαρίου Libor 6 

μηνών (έστω 1,5%) και ο πελάτης πληρώνει σε ευρώ στο τέλος κάθε περιόδου με επιτόκιο 

Euribor 6 μηνών (έστω 2,1%). 

Τελικά, η τράπεζα θα πληρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια, από τα οποία θα λάβει 910 

(αρχικό ποσό/ισοτιμία=1/1,1) χιλιάδες ευρώ. Έτσι, ο πελάτης αντιλαμβάνεται από την αρχή 

της συναλλαγής, ότι δεν συντρέχει συναλλαγματικός κίνδυνος. 

Ο τόκος, που θα πληρώσει η τράπεζα στη εταιρία Libor θα είναι το αρχικό κεφάλαιο 

σε δολάρια επί το κυμαινόμενο Libor επί της ημέρες (του εξαμήνου) δια 360, δηλαδή 

1.000.000*0,015*(180/360) = 7.500 δολάρια. Για τον τόκο στην εταιρία Euribor θα 

πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο σε ευρώ επί το κυμαινόμενο Euribor, προσαυξημένο κατά 12 

μονάδες βάσης (επί του υπολειπόμενου μη αποπληρωμένου κεφαλαίου σε ευρώ κάθε 

περιόδου), επί τις ημέρες (του εξαμήνου) δια 360, δηλαδή 910.000 * (0,021 + 0,0012) * 

(180/360) = 10.100 ευρώ (Ελευθεριάδης, 2016). 

  



 

37 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 
Οι τιμές, που διαμορφώνονται στις αγορές των παραγώγων, εξαρτώνται από την διαρκή 

ροή πληροφοριών ανά τον κόσμο και απαιτούν έναν υψηλό βαθμό διαφάνειας. Ένα ευρύ 

φάσμα παραγόντων (όπως για παράδειγμα οι κλιματικές συνθήκες, οι πολιτικές συνθήκες, 

το υπάρχον χρέος, τα μεταναστευτικά κύματα, οι εδαφικές ανακατατάξεις και η 

περιβαλλοντική υγεία) επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των περιουσιακών 

στοιχείων (κυρίως τα εμπορεύματα) και άρα τις τωρινές και μελλοντικές τιμές των 

υποκείμενων αγαθών των παραγώγων προϊόντων. Τέτοιες πληροφορίες και ο τρόπος 

σύμφωνα με τον οποίο οι επενδυτές τον αντιλαμβάνονται αλλάζει διαρκώς την τιμή των 

υποκείμενων αγαθών. 

Σε ορισμένες αγορές παραγώγων, τα υποκείμενα αγαθά είναι γεωγραφικά 

διασκορπισμένα, και ως εκ τούτου παρουσιάζουν μεταβλητότητα στις υπάρχουσες τιμές. 

Οι τιμές των συμβολαίων με τις συντομότερες ημερομηνίες λήξης, συχνά λειτουργούν 

αντιπροσωπευτικά για το υποκείμενο αγαθό. Επίσης οι τιμές όλων των συμβολαίων futures 

εξυπηρετούν, για όσο χρονικό διάστημα θεωρούν οι επενδυτές ότι θέλουν να 

εξασφαλίσουν τον κίνδυνο της αβεβαιότητας των μελλοντικών τιμών. 

Θα αναλύσουμε παρακάτω τις κυριότερες χρήσεις των παραγώγων: την 

αντιστάθμιση (hedging), την κερδοσκοπία (speculation) και την εξισορροπητική 

κερδοσκοπία (arbitrage). 

3.1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (Hedging) 
 

Η αντιστάθμιση παραδοσιακά θεωρείται η στρατηγική για να μειώσει τον κίνδυνο μίας 

θέσης στην αγορά. Όταν ένας επενδυτής λαμβάνει μία θέση με σκοπό την μείωση του 

κινδύνου μίας άλλης θέσης, τότε λέμε ότι χρησιμοποιεί τη στρατηγική της αντιστάθμισης. Η 

μείωση αυτή προκύπτει παίρνοντας μία θέση με κίνδυνο, ο οποίος είναι αντίθετος με 

αυτόν της αρχικής θέσης, με αποτέλεσμα οι δύο κίνδυνοι να συμψηφίζονται. 

 Συνήθως, οι πολυεθνικές εταιρίες έχουν μία φυσιολογική ζήτηση για αντιστάθμιση, 

ούτως ώστε να προστατέψουν τις επενδύσεις των μετόχων τους  στην εκάστοτε χώρα τους, 

από διακυμάνσεις στην ονομαστική αξία του συναλλάγματος. Αυτό, ενισχύεται εφόσον 

πραγματοποιούν δαπάνες για εισαγωγές ή εισπράξεις από εξαγωγές, όποτε επηρεάζονται 

άμεσα οι λειτουργικές τους δραστηριότητες. 
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Αντιστάθμιση Πώλησης με Προθεσμιακά Συμβόλαια (Short Hedge) 

 

Όταν στην αγορά μετρητοίς έχει δημιουργηθεί θετική θέση (long position), τότε στην αγορά 

παραγώγων δημιουργείται αρνητική θέση (short position). Για να γίνει κατανοητός ο 

τρόπος, με τον οποίο λειτουργεί η αντιστάθμιση μέσω ενός ΣΜΕ με υποκείμενο μέσο 

εμπόρευμα, θα χρησιμοποιηθεί παρακάτω ένα παράδειγμα. 

Παράδειγμα 1 

Έστω ένας έμπορος, ο οποίος έχει στις αποθήκες του 10000 μονάδες ενός 

εμπορεύματος, με σημερινή αξία 5 ευρώ ανά μονάδα. Στην τιμή αυτή επιτυγχάνει 

ικανοποιητικό κέρδος. Επειδή όμως αναμένονται μεταβολές στην τιμή, αντίστοιχα 

αυξομειώσεις θα παρουσιάσουν και τα κέρδη του. Εφόσον διατηρεί θετική θέση στην 

αγορά μετρητοίς, διατίθεται να θυσιάσει μέρος των κερδών του για να διατηρήσει 

μελλοντικά ότι έχει επιτευχθεί. Έτσι, εφαρμόζει την αντιστάθμιση, πουλώντας τέτοιο 

αριθμό συμβολαίων ΣΜΕ (futures), ώστε να εξασφαλίσει τις 10000 μονάδες στην τιμή των 

5 ευρώ. 

Εάν η τιμή λοιπόν αυξηθεί στα 5,5 ευρώ, έχει ένα κέρδος 0,50 ευρώ στη θέση 

αγοράς μετρητοίς και ζημία 0,50 ευρώ στη θέση πώλησης συμβολαίων ΣΜΕ. Συνδυαστικά, 

το αποτέλεσμα οδηγεί σε μηδενική μεταβολή στην οικονομική κατάσταση του εμπόρου, σε 

σχέση με την αρχική τιμή των 5 ευρώ. Παρόμοια, εάν η τιμή μειωθεί στα 4,5 ευρώ, έχει 

ζημία 0,50 ευρώ στη θέση αγοράς μετρητοίς και κέρδος 0,50 ευρώ στην θέση πώλησης 

ΣΜΕ, τα οποία συμψηφίζονται και πάλι και το οικονομικό αποτέλεσμα παραμένει 

αμετάβλητο.  

 

     ΚΕΡΔΟΣ 

         +0,50 

 

   0 

 

         -0,50 

      ΖΗΜΙΑ         

 Διάγραμμα 3.1 : Αντιστάθμιση Πώλησης με ΣΜΕ 

Πηγή : Μυλωνάς, 2005 
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Τα  ΣΜΕ μπορούν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά και όταν εφαρμόζονται επί 

χρηματιστηριακών δεικτών, προστατεύοντας την αξία του χαρτοφυλακίου σε ενδεχόμενη 

πτωτική πορεία των αγορών. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να πωληθεί ένας συγκεκριμένος 

αριθμός συμβολαίων ΣΜΕ επί του δείκτη, ανάλογα τον συντελεστή βήτα του 

χαρτοφυλακίου, της αξίας του χαρτοφυλακίου και της αξίας του ΣΜΕ. Προσδιορίζεται με 

τον παρακάτω τύπο : 

Αριθμός Συμβολαίων (ΑΣ) = (Αξία Χαρτοφυλακίου / Τιμή Σμε* Πολλαπλασιαστής του 

Δείκτη)*β 

Παρακάτω θα παρατεθεί ένα παράδειγμα αντιπροσωπευτικό, υποθέτοντας ότι β=1. 

Παράδειγμα 2 

Ο δείκτης Nikkei στις 5.4.2015 είναι στις 2950 μονάδες, ο πολλαπλασιαστής του είναι 4, η 

αξία ενός χαρτοφυλακίου αποτιμάται στα 120.000 ευρώ και η τιμή των ΣΜΕ επί του δείκτη 

είναι στις 3000. Ο επενδυτής για να προστατευτεί από μια ενδεχόμενη πτώση τιμών, πωλεί 

στο δείκτη τα εξής ΣΜΕ : ΑΣ = (120.000/3000*4)*1 = 10. 

 Αν υποθέσουμε, ότι ο δείκτης στις 5.5.2015 πέφτει στις 2900 μονάδες ( 2900/2950, 

δηλαδή της τάξης του 2%), η αξία του χαρτοφυλακίου θα μειωθεί ανάλογα στα 

120.000*0,98=117.600 ευρώ (δηλαδή ζημία κατά 2.400 – πτώση 2%), σύμφωνα με τον 

τύπο και εφόσον τα υπόλοιπα μεγέθη δεν αλλάζουν. Στην μελλοντική αγορά η τιμή 

εκκαθάρισης πέφτει παρομοίως κατά 2%, δηλαδή στα 3000*0,98=2940. 

 Άρα η αξία των ΣΜΕ τελικά είναι 2940*4*10=117.600 ευρώ και αν ο επενδυτής 

κλείσει τη θέση του, το κέρδος του στη μελλοντική αγορά θα είναι 120.000-117.600=2400 

ευρώ και έτσι οι ζημιές του χαρτοφυλακίου αντισταθμίζονται πλήρως από τα κέρδη στην 

μελλοντική αγορά(τέλεια αντιστάθμιση). 

 Στην πραγματικότητα, λόγω του ότι η διακύμανση του χαρτοφυλακίου σε σχέση με 

το δείκτη δεν είναι πάντα ακριβώς όπως υποδεικνύει το βήτα, η αντιστάθμιση σπάνια είναι 

τέλεια, όπως στο προηγούμενο παράδειγμα. 

Εάν τελικά οι προβλέψεις για την πτώση των τιμών δεν είναι ορθές, ο επενδυτής 

μπορεί να κλείσει τη θέση του αγοράζοντας ΣΜΕ με την ίδια ημερομηνία λήξης. 

 

Αντιστάθμιση Αγοράς με Προθεσμιακά Συμβόλαια (Long Hedge) 

 

Άρα σύμφωνα με τα προηγούμενα, όταν οι προβλέψεις εκτιμούν άνοδο στο χρηματιστήριο, 

οι επενδυτές αγοράζουν ΣΜΕ και μεταγενέστερα, η αξία τους ανεβαίνει, και αποκομίζουν 
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κέρδη. Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο προκύπτει το κέρδος, θα 

περιγράψουμε μια  αντιπροσωπευτική περίπτωση αμοιβαίου κεφαλαίου18. 

Όταν αναμένεται αύξηση  εισροής κεφαλαίου σε κάποιο αμοιβαίο κεφάλαιο και 

υψηλότερες τιμές στις μετοχές στο χρηματιστήριο, τότε οι επενδυτές θέλουν να 

εκμεταλλευτούν την ευκαιρία των χαμηλότερων τιμών σήμερα σε σχέση με τις μελλοντικές 

αναμενόμενες.  

Έτσι, αγοράζοντας ΣΜΕ, το αμοιβαίο κεφάλαιο παίρνει θέση long. Εφόσον τα 

αναμενόμενα κεφάλαια εισρεύσουν στο αμοιβαίο κεφάλαιο, αυτό αγοράζει μετοχές 

ακριβότερα (αφού ανέβηκε το χρηματιστήριο), αλλά σε χαμηλότερο κόστος λόγω των 

κερδών στην μελλοντική αγορά από τα ΣΜΕ.  

Ο επενδυτής γενικότερα προφυλάσσεται με αυτόν τον τρόπο από μελλοντική 

αύξηση τιμών των μετοχών και αγοράζει τελικά το υποκείμενο μέσο (σε αυτήν την 

περίπτωση τις μετοχές) αφού πουλήσει τα ΣΜΕ (για να προκύψει το κέρδος), που αρχικά 

αγόρασε, για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο. 

 Θα παρατεθεί ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση της στρατηγικής αυτής.  

 

Παράδειγμα 3  

 

Κάποιοι διαχειριστές αμοιβαίου κεφαλαίου αναμένουν εισροή κεφαλαίων σε ένα μήνα 

από σήμερα και μελλοντικά άνοδο του χρηματιστηρίου. Ο δείκτης DAX είναι στις 2300 

μονάδες και τα ΣΜΕ επί του δείκτη στα 2400. 

 Αν οι διαχειριστές θέλουν αγοράσουν μετοχές προφανώς μετά από ένα μήνα, 

πιθανότατα σε υψηλότερες τιμές, οπότε όπως εξηγήσαμε προηγουμένως θα αγοράσουν 20 

ΣΜΕ σήμερα, εφαρμόζοντας την στρατηγική της αντιστάθμισης long και έτσι θα 

κλειδώσουν τον δείκτη στις 2300 μονάδες. 

Το κόστος της επένδυσης είναι ΑΣ* μονάδες δείκτη* πολ/στη = 20*2300*4 = 

184.000 ευρώ και το κόστος αγοράς ΣΜΕ= ΑΣ* Τιμή ΣΜΕ * πολ/στη=20*2400*4=192.000 

ευρώ. Εφόσον η αγορά κινηθεί ανοδικά ο δείκτης κλείνει στις 2500 μονάδες και η τιμή ΣΜΕ 

2600. 

Μετά την πώληση των ΣΜΕ προκύπτουν τα εξής έσοδα  20*2600*4=208.000 ευρώ 

καταγράφοντας κέρδη 208.000-192.000 = 16.000 ευρώ και η αξία του χαρτοφυλακίου είναι 

                                                           
18 Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι περιουσιακά στοιχεία, σε κινητές αξίες και μετρητά, των οποίων η κυριότητα 
επιμερίζεται σε μεριδιούχους. Προκύπτει από προσφορές  χρημάτων επενδυτών στις Ανώνυμες Εταιρίες 
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και επενδύονται μεταγενέστερα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.   
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πλέον 20*2500*4=200.000 ευρώ και το πραγματικό κόστος της επένδυσης 200.000-16.000= 

184.000 ευρώ, όσο και το αρχικό. 

Οι βάσεις19 των δύο χρονικών στιγμών είναι ίδιες, οπότε το τελικό και αρχικό κόστος 

είναι ίσα και υπάρχει τέλεια αντιστάθμιση. Να αναλύσουμε καλύτερα την έννοια της 

βάσης. 

P1 = Τιμή δείκτη στο χρόνο t1 

P2 = Τιμή δείκτη στο χρόνο t2 

F1 = Τιμή ΣΜΕ στο χρόνο t1 

F2 = Τιμή ΣΜΕ στο χρόνο t2 

b1 = Βάση στο χρόνο t1  

b2 = Βάση στο χρόνο t2 

b1 = P1 - F1 , b2 = P2 – F2 και αν b1 = b2 έχουμε τέλεια αντιστάθμιση, όπως στο παράδειγμα 3 

δηλαδή b1 = 2300 – 2400 = -100 και b2 = 2500 – 2600 = -100 

και το πραγματικό κόστος για τον επενδυτή της αγοράς του υποκείμενου τίτλου P2 + F1 - F2 

αλλιώς F1 + b2 

δηλαδή F1 + b2 = 2400 – 100 = 2300. 

 

3.2 ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ  
 

Κερδοσκοπία είναι η στρατηγική, που ακολουθεί ένας επενδυτής, που αναλαμβάνει θέσεις 

αγοράς ή πώλησης, ορμώμενος από προσδοκίες για την μελλοντική πορεία των τιμών ενός 

τίτλου ή αγαθού (Μυλωνάς, 2005). 

Υπάρχουν δύο τύποι κερδοσκοπίας, η αντίστροφη και η ουδέτερη. Στην πρώτη 

περίπτωση βρίσκονται οι εταιρίες, που έχουν ανοιχτές θέσεις σε swaps, σε αντίθεση με την 

λειτουργική τους έκθεση σε συνάλλαγμα, δηλαδή η διαφορά των εσόδων από εξαγωγές 

και του αθροίσματος των δαπανών για εισαγωγές και του χρέους. Στην δεύτερη περίπτωση 

οι εταιρίες δεν έχουν λειτουργική έκθεση σε συνάλλαγμα, όμως διατηρούν ανοιχτές θέσεις 

σε swaps ξένου συναλλάγματος. Αυτή βεβαίως είναι και η λιγότερο αξιόπιστη λύση, για μια 

εταιρία, με άμεση ή έμμεση εξάρτηση από ξένο συνάλλαγμα. 

                                                           
19 Βάση= Τιμή υποκείμενου τίτλου σήμερα - Τιμή ΣΜΕ. Η βάση είναι συνήθως διάφορη το μηδενός πριν τη 
λήξη του ΣΜΕ, όμως στη λήξη πρέπει να είναι μηδέν. 
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Γενικότερα φαίνεται ότι εταιρίες με μεγάλη ρευστότητα και πολύ μικρή πιθανότητα 

για χρεοκοπία, έχουν μεγαλύτερο κίνητρο για να επιλέξουν την στρατηγική της 

κερδοσκοπίας. Επίσης, στην ίδια στρατηγική οδηγούνται οι εταιρίες, όσον αφορά τα κόστη 

των υπηρεσιών πιστώσεων, όταν για παράδειγμα οι μέτοχοι μετατρέπουν τα μερίδιά τους 

σε options με αξία χαμηλότερη από αυτήν της μοχλευμένης εταιρίας. Έτσι, αυξάνουν την 

μεταβλητότητα της ρευστότητας της εταιρίας, εφόσον είναι κοντά στην πτώχευση. Η 

κερδοσκοπία παρέχει έναν ιδιαίτερο τρόπο μοχλευμένης επένδυσης, με αποτέλεσμα το 

ενδεχόμενο κέρδος ή η ενδεχόμενη ζημία μπορούν να είναι εξαιρετικά μεγάλα σε σχέση µε 

το αρχικό ύψος της επένδυσης (Minton and Schrand, 1997).  

Οι κερδοσκόποι παίρνουν θέσεις στις αγορές, χωρίς να τους ενδιαφέρει η αγορά ή η 

πώληση του υποκείμενου μέσου. Σκοπός τους, να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους 

ανάλογα με  τις τάσεις της αγοράς και να επιτύχουν κέρδος. Δεν επενδύουν στην 

πραγματική αγορά και δεν αποκομίζουν κάποιο όφελος από παραγωγική λειτουργία.  

Ανάλογα με τις θέσεις τους και τους κινδύνους, που αναλαμβάνουν διακρίνονται σε 

τρείς κατηγορίες : τους scalpers, τους ημερήσιους διαπραγματευτές (daily negotiators) και 

τους διαπραγματευτές θέσης (position negotiators). 

 

Αγορά Δικαιωμάτων Αγοράς 

 

Στην περίπτωση, που ο επενδυτής αναμένει άνοδο των τιμών, όπως αναφέρθηκε και στον 

ορισμό της έννοιας της κερδοσκοπίας προηγουμένως, αγοράζει δικαιώματα αγοράς. 

Εφόσον αποκτήσει την κατοχή του δικαιώματος, έχει την επιλογή να ασκήσει το δικαίωμα 

κατά την ημερομηνία λήξης του, να κλείσει τη θέση του, πουλώντας το δικαίωμα πριν τη 

λήξη του ή να μην εξασκήσει το δικαίωμα, αφήνοντάς το να εκπνεύσει. 

 Σύμφωνα με τη λογική, ο επενδυτής θα ασκήσει το δικαίωμα, εφόσον το όφελός 

του καλύπτει το κόστος αγοράς του και αφήνει έστω κάποιο κέρδος, ενώ αν δεν καλύπτει 

το κόστος του, τότε δεν θα το εξασκήσει και θα υποστεί ζημία, όσο ακριβώς ήταν το κόστος 

αγοράς του δικαιώματος.  

Όταν το υποκείμενο μέσο του δικαιώματος είναι η μετοχή, ο κέρδος ή τη ζημία του 

αγοραστή ισούται με την τρέχουσα τιμή της μετοχής ( έστω P ) μείον το άθροισμα της τιμής 

εξάσκησης (έστω S ) και του κόστους δικαιώματος ανά μετοχή (έστω D ), δηλαδή με            

P–( S + D). Διαγραμματικά μπορεί να απεικονιστεί παρακάτω στο διάγραμμα 3.2. 
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     ΚΕΡΔΟΣ 

 

 

   0 

 

    D 

      ΖΗΜΙΑ         

 Διάγραμμα 3.2 : Αγορά Δικαιώματος Αγοράς 

Πηγή : Νούλας, 2016 

 

Όταν P > S + D , το δικαίωμα εξασκείται, εφόσον προκύπτουν κέρδη, όταν P = S + D το 

δικαίωμα εξασκείται, αφού δεν προκύπτει κέρδος ή  ζημία και όταν P < S + D, το δικαίωμα 

δεν εξασκείται, γιατί ο επενδυτής θα έχει ζημία (εφόσον P<S) ή εκτελείται γιατί η ζημία 

είναι μικρότερη του κόστους (εφόσον P>S).  

Γενικά αν  P>S το δικαίωμα εκτελείται, αν P=S είναι αδιάφορο αν θα εκτελεστεί ή όχι 

και αν P<S το δικαίωμα δεν εκτελείται. Στο παράδειγμα 4, θα γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος 

με τον οποίο, η αγορά του δικαιώματος αγοράς χρησιμοποιείται για κερδοσκοπία. 

Παράδειγμα 4  

Επενδυτής, ο οποίος περιμένει ότι η τιμή μιας μετοχής θα ανέβει, αγοράζει ένα δικαίωμα 

αγοράς 200 μετοχών με τιμή εξάσκησης 20 ευρώ και τιμή δικαιώματος 2 ευρώ ανά μετοχή. 

Ο πίνακας 3.1 δείχνει αναλυτικά τα κέρδη ή τις ζημίες ανάλογα τις τιμές, που παίρνει η 

μετοχή. 

Πίνακας 3.1 : Κέρδη και Ζημίες ανά τιμή μετοχής 

Τιμή Μετοχής (P) Τιμή Εξάσκησης (S) Κόστος Δικαιώματος Κέρδη ή Ζημία 

19 20 2 -400 

20 20 2 -400 

21 20 2 0 

22 20 2 400 

23 20 2 800 

Πηγή: Νούλας, 2016 

S 

Τιμή υποκείμενης μετοχής (P) 

 

S + D 
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Φαίνεται καθαρά, ότι εφόσον P<=S, δηλαδή η τιμή τη μετοχής είναι μικρότερη από την τιμή 

εξάσκησης (περιπτώσεις, που η τιμή μετοχής είναι 19 και 20) το δικαίωμα δεν θα εξασκηθεί 

και προκύπτει ζημία 200 * 2= 400 ευρώ, η οποία είναι και η μεγαλύτερη δυνατή αφού 

ισούται με το κόστος του δικαιώματος.  

Εφόσον P=21, το δικαίωμα θα εξασκηθεί, γιατί ο επενδυτής αγοράζει τις μετοχές 

στα 20 ευρώ και τις πουλάει στα 21, άρα προκύπτει κέρδος 200 * 2 = 400 ευρώ, ίσο με το 

κόστος, και τελικά ο επενδυτής είναι στα λεφτά του( Συνολικά (21-20-1) * 2 * 200=0). 

Τέλος, όταν P>S, το δικαίωμα εξασκείται και για κάθε ευρώ μετοχής αποκομίζει 400 

ευρώ κέρδος (όταν P=22, συνολικά ((22-20-1) * 2 * 200) = 400 και P=23 συνολικά            

((23-20-1) * 2 * 200) = 800). 

3.3 ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ (Arbitrage) 
 

Στην πιο απλή της μορφή, είναι η δυνατότητα για  ταυτόχρονες θέσεις σε διαφορετικά 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, έτσι ώστε ένα από αυτά να εγγυάται κέρδος χωρίς ρίσκο , 

μεγαλύτερο από την απόδοση του US T-bill μηδενικού κινδύνου. 

Μία περίπτωση εξισορροπητικής κερδοσκοπίας, είναι όταν κάνει κάποιος μια σειρά 

επενδύσεων χωρίς καθαρή δέσμευση (υποχρέωση) σε παρόντα χρόνο, αναμένοντας παρ' 

όλα αυτά κάποιο κέρδος στο μέλλον. Για παράδειγμα πρώτα κάνει short sell κάποιες 

μετοχές και χρησιμοποιεί τις εισπράξεις για να αγοράσει call options με υποκείμενο το ίδιο 

το παράγωγο. Αν αυτό γίνει σωστά, η short και long positions αλληλοεξουδετερώνονται και 

το ρίσκο θεωρείται μηδενικό. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα πρέπει το αποτέλεσμα να μην 

δίνει κάποια κέρδη, σε διαφορετική περίπτωση έχουμε εξισορροπητική κερδοσκοπία. 

Μια άλλη περίπτωση arbitrage προκύπτει, όταν ένα χαρτοφυλάκιο εξασφαλίζει 

αρνητική καθαρή θέση σε παρόντα χρόνο, με μη αρνητικά κέρδη στο μέλλον (ή 

διαφορετικά θετική ταμειακή ροή σε παρόντα χρόνο με μηδενικές υποχρεώσεις στο 

μέλλον). Σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο η δίκαιη αποτίμηση των τιμών των περιουσιακών 

στοιχείων, οπότε ευκαιρία εξισορροπητικής κερδοσκοπίας έχουμε μόνο σε υποτιμημένα ή 

υπερτιμημένα προϊόντα.  

Οι διαφορές στην τιμολόγηση των προϊόντων μπορεί να προκύπτουν από 

μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως η ανεργία, ο πληθωρισμός, οι αποταμιεύσεις, τα 

κρατικά ισοζύγια, οι ισοτιμίες, καθώς και οι προσδοκίες των επενδυτών (Hirsa and Neftci, 

2014). 

Η εξισορροπητική κερδοσκοπία μπορεί να είναι στατική ή δυναμική. Στην πρώτη 

περίπτωση το χαρτοφυλάκιο  παραμένει αμετάβλητο, ενώ στη δεύτερη μεταβάλλεται και 

βρίσκει εκ νέου τις ισορροπίες του, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών της αγοράς.  
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Ακόμα, το arbitrage βοηθά να επέλθει η ισορροπία μεταξύ των αγορών. Ειδικότερα, 

το καθαρό αρμπιτράζ (pure arbitrage) απαιτεί γρήγορες κινήσεις και μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο με άμεση πρόσβαση στο σύστημα συναλλαγών (Herzel, 2005). 

Σε τέλεια μοντέλα αγορών απελευθερωμένα από δυνατότητες εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας, υπάρχει ένα μοναδικό μέτρο μηδενικού κινδύνου πιθανότητας. Από την 

άλλη μεριά για κάθε παράγωγο υπάρχει μία στρατηγική που αναπαράγεται. Συνεπώς, 

υπάρχει μια μοναδική μηδενικού κινδύνου τιμή, η οποία συμπίπτει με την τιμή 

εξισορροπητικής κερδοσκοπίας. 

Σε ατελή μοντέλα αγορών, απελευθερωμένα από δυνατότητες arbitrage, υπάρχουν 

άπειρες πιθανότητες μηδενικών κινδύνων. Από την άλλη μεριά δεν μπορούν όλα τα 

παράγωγα να αναπαραχθούν. Συμπερασματικά, υπάρχουν άπειρες τιμές μηδενικού 

κινδύνου, όμως δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί κάποια τιμή arbitrage (Pascucci, 2011).  

Παράδειγμα 5 

Η πιο απλή περίπτωση είναι αυτή του απλού arbitrage σε μετοχή εταιρίας ίδιου 

νομίσματος σε δύο διαφορετικές αγορές. Η μετοχή μίας εταιρίας διαπραγματεύεται στα 10 

δολάρια στο  NYSE (New York Stock Exchange) και την ίδια στιγμή διαπραγματεύεται στο 

TSX (Toronto Stock Exchange) στα 10.20 δολάρια. Ένας επενδυτής λοιπόν, αγοράζοντας την 

μετοχή στο NYSE, όπου είναι πιο φθηνή η αγορά της και πουλώντας την στο TSX, που είναι 

πιο ακριβή η πώλησή της, κερδίζει εύκολα 20% ανά μετοχή.  

Παράδειγμα 6 

Λίγο πιο περίπλοκο είναι το διμερές arbitrage με αγοραπωλησία δύο νομισμάτων σε δύο 

διαφορετικές αγορές. Επιλέγεται από τον επενδυτή η φθηνή αγορά συναλλάγματος και η 

ακριβή πώληση. Έστω, η ισοτιμία ευρώ γιέν στο Τόκιο είναι 1€ προς 100 ¥ και στη Βοστώνη 

1€ προς 110 ¥. Εφόσον το ευρώ είναι φθηνότερο στο Τόκιο, θα αγοράσει γιέν και θα 

πουλήσει στην Βοστώνη, που είναι ακριβότερο, ώστε να επιτύχει κέρδος. Για ένα μικρό 

κεφάλαιο 1000 ευρώ, μπορεί λοιπόν να πουλήσει προς 1000*110=110.000 γιέν στη 

Βοστώνη και να αγοράσει στο Τόκιο πίσω ευρώ εισπράττοντας 110.000/100=1100 ευρώ, 

αποκομίζοντας κέρδος 1100-1000=100 ευρώ. Αντίστοιχα, Αυτός, που διαθέτει 1000 γιέν, θα 

πουλήσει προς 1000/100=10 ευρώ στο Τόκιο και θα αγοράσει 10*110=1100 γιέν 

αποκομίζοντας κέρδος 1100-1000=100 γιέν (Νούλας, 2016). 

Παράδειγμα 7 

Πιο πολυσύνθετη στρατηγική προκύπτει σε τριγωνικά arbitrage, όπου αναφέρεται στο  

arbitrage μεταξύ τριών νομισμάτων σε τρείς διαφορετικές αγορές, με σκοπό την φθηνότερη 

αγορά συναλλάγματος και ακριβότερη πώληση. Έστω επενδυτής με κεφάλαιο ενός 

εκατομμυρίου δολαρίων και τρία πιστωτικά ιδρύματα  στην Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την 

Φρανκφούρτη με διαφορετικές ισοτιμίες συναλλάγματος. Το πρώτο ίδρυμα ανταλλάσσει 
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ένα ευρώ με 0,789 δολάρια (1 € = 0,789 $), το δεύτερο ένα ευρώ με 1,345 βρετανικές λίρες 

(1 € = 1,345 £) και το τρίτο ένα δολάριο με 1,776 βρετανικές λίρες (1 $ = 1,776 £).  

Παρατηρούμε ότι στη Νέα Υόρκη είναι πιο φθηνή η αγορά του νομίσματος της λίρας 

αφού ένα ευρώ δίνει 0,789 δολάρια ή 1,345 λίρες (με ισοτιμία Λονδίνου) και πιο ακριβή η 

πώληση στην Φρανκφούρτη, επειδή ένα δολάριο δίνει 1,776 λίρες ή 0,789 δολάρια 

(δηλαδή ένα ευρώ) δίνουν 1,776/0,789=1,401 λίρες (με ισοτιμία Νέας Υόρκης). Αντίστοιχα 

πιο φθηνή είναι η αγορά του δολαρίου στην Νέα Υόρκη. Άρα εντοπίζεται περιθώριο 

κέρδους και ευκαιρία για arbitrage. 

 Ο επενδυτής, θα επιλέξει να μετατρέψει τα δολάριά του (πώληση) στην αγορά, που 

θα του δώσει τις περισσότερες λίρες (και όχι τις λιγότερες όπως είδαμε προηγουμένως στο 

πρώτο ίδρυμα), δηλαδή στο τρίτο ίδρυμα, λαμβάνοντας 1.000.000/0,789=1.776.000 

βρετανικές λίρες, τις οποίες μετατρέπει σε ευρώ στο δεύτερο ίδρυμα, λαμβάνοντας 

1.776.000/1,345=1.320.000 ευρώ και τέλος στο πρώτο ίδρυμα μετατρέπει τα ευρώ πίσω σε 

δολάρια (αγορά) λαμβάνοντας 1.320.000*0,789=1.041.000 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, το 

κέρδος του είναι 41 χιλιάδες δολάρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

CREDIT DEFAULT SWAPS 

 
Μια ιδιαίτερη και πολυσυζητημένη μορφή συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου, 

είναι αυτά του κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps - CDSs), τα οποία θεωρούνται 

αρκετά αμφιλεγόμενα παράγωγα, που εξυπηρετούν συγκεκριμένες λειτουργίες.  

4.1  ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
 

Οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης υπάρχουν από τις αρχές της δεκαετίας του 

1990, αλλά ο όγκος της αγοράς τους αυξήθηκε ραγδαία από το 2002 και έπειτα. Το 2003 το 

μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά συμβολαίων πιστωτικού κινδύνου, άγγιξε το 73%20. 

Τέλος του 2007, το μέγεθος της αγοράς ήταν 62,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως 

βλέπουμε στον πίνακα 4.1 (International Swaps and Derivatives Association – ISDA report 

2010), ενώ μέχρι το 2008 είχε υποχωρήσει στα 38,6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο σε 

δύο χρόνια, από το 1996 έως το 1998, ο τζίρος τους σε ονομαστικές αξίες αυξήθηκε από 20 

δισεκατομμύρια δολάρια σε 17021, δηλαδή κατά 850%. 

Πίνακας 4.1 : Μέγεθος Αγοράς των CDSs σε ονομαστικές αξίες 

Έτος Αξία CDSs σε απαιτήσεις(σε δις δολάρια) 

2001 918,87 
2002 2191,57 
2003 3779,4 
2004 8422,26 
2005 17096,14 
2006 34422,80 
2007 62173,20 

Πηγή: ISDA Market Survey (2010) 

 

Στο διάγραμμα 4.1 παρατηρούμε γραφικά την ραγδαία αύξηση του όγκου της 

αγοράς των CDSs, με αποκορύφωση, όπως είπαμε και προηγουμένως το έτος 2007 και την 

χαρακτηριστική δεξιόκυρτη καμπανοειδή μορφή με σταθερή πτωτική πορεία πιά από το 

2008 και έπειτα. 

 

 

                                                           
20 Σύμφωνα με το Credit Derivatives Survey του Risk Magazine (Patel, 2003) 
21 Σύμφωνα με την British Bankers Association 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Swaps_and_Derivatives_Association
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Διάγραμμα 4.1 : Η εξέλιξη της αγοράς των CDSs σε δισεκατομμύρια δολάρια 

Πηγή : ISDA 

 

O Blythe Masters, senior member του τμήματος πιστωτικού ελέγχου της JP Morgan, 

ήταν ο πρωτοπόρος για την δημιουργία των σύγχρονων CDSs  το 1994, με το project που 

ανέλαβε να καθοδηγήσει. Τότε, ο επενδυτικός κολοσσός, έδωσε ένα ανοιχτό δάνειο 4,8 

δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Exxon Shipping Co. v. Baker, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη 

με  ποινικές και σωφρονιστικές δικαστικές αποφάσεις (από το Anchorage jury of Alaska) 

καταβολής αποζημιώσεων 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ατύχημα 

της  πετρελαιοκηλίδας του Exxon Valdez.  

Μία ομάδα τραπεζιτών της JP Morgan διαπραγματεύτηκε τότε και πούλησε τον 

πιστωτικό κίνδυνο του ανοιχτού δανείου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (EBRD), για να μειώσει τα αποθεματικά, που η JP Morgan έπρεπε να έχει στην 

κατοχή της, έναντι της πιθανής χρεοκοπίας της Exxon. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώθηκε ο 

ισολογισμός της (Lanchester, 2010). 

 Προς το τέλος του 1997, η JP Morgan αναπτύσσει το Broad Index Synthetic Trust 

Offering (BISTRO), μία έκδοση σύνθετης ασφάλισης έναντι κινδύνου, αξίας 9,7 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε χαρτοφυλάκιο 300 περίπου επιχειρήσεων και 

κυβερνητικών οργανισμών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, εκδοθέντων δανειακών 

σημειωμάτων συνολικής αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων (Whittall, 2000). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blythe_Masters
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Exxon_Valdez&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=JP_Morgan&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1


 

49 
 

Κατόρθωσε να χωρίσει στην συνέχεια, τον πιστωτικό κίνδυνο σε κομμάτια, ώστε 

ακόμα και οι μικροεπενδυτές να μπορούν να αγοράσουν τα χρηματοοικονομικά αυτά 

προϊόντα, αφού δεν μπορούσαν έως τότε να αναλάβουν πιστωτικούς κινδύνους 

δισεκατομμυρίων (Anson, Fabozzi, and Choudhry, 2004). Το BISTRO ήταν ο προάγγελος του 

μετέπειτα χρηματοοικονομικού προϊόντος: συνθετικό συμβόλαιο ανταλλαγής κινδύνου 

αθέτησης (Collateralized Debt Obligations - CDO). 

Αρκετοί θεωρούν  τα CDSs, υπεύθυνα σε ένα βαθμό για την ένταση και έκταση της 

πρόσφατης οικονομικής κρίσης, κατά τη διάρκεια της οποίας την περίοδο 2007-2010, λόγω 

της έλλειψης διαφάνειας και του μεγάλου μεγέθους της αγοράς τους, προκάλεσαν 

ανησυχία στις ρυθμιστικές αρχές, διότι τα πιστωτικά γεγονότα πάνω στα οποία 

κερδοσκοπούσαν, θα μπορούσαν να αποτελέσουν εν δυνάμει συστημικό κίνδυνο για την 

οικονομία. Μάλιστα, τα χαρακτήρισαν  το 2008 ως το στοίχημα, που ανατίναξε την Wall 

Street.  

Πιστεύεται, ότι επίσπευσαν τη χρεωκοπία εταιρειών όπως η Lehman Brothers και η 

AIG. Επίσης, αρκετοί θεωρούν ότι ήταν υπεύθυνα και για την κατάρρευση της Bear 

Stearns.Ο πολύ γνωστός στο επενδυτικό κοινό George Soros και πολλοί ακόμα διαχειριστές 

αντιστάθμισης κεφαλαίων, θέλουν να απαγορευτεί η διακίνηση αυτών των προϊόντων. Τα 

CDSs εξαιρέθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) 

από το 2000 και μετά. 

Για την Lehman Brothers, λέγεται ότι η διεύρυνση του spread των CDSs μείωσε την 

αξιοπιστία της. Ένα μέρος του επενδυτικού κοινού υποστηρίζει, ότι  αυτό ήταν μία 

ξεκάθαρη απεικόνιση της πραγματικότητας, δηλαδή ότι η εταιρεία είχε γενικότερα σοβαρά 

προβλήματα επιβίωσης και όχι ότι τα προϊόντα αυτά την έφεραν απαραίτητα στο χείλος 

του γκρεμού. 

Στον πίνακα 4.2 βλέπουμε την πιο πρόσφατη εικόνα του μεγέθους της αγοράς των 

CDSs, σύμφωνα με την BIS. Το συνολικό μέγεθος της αγοράς για το δεύτερο εξάμηνο (Η2 

2016) του 2016 είναι πλέον στα 9,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή επανήλθε στα 

επίπεδα του 2004, που βλέπαμε προηγουμένως στο διάγραμμα 4.1. Από αυτά τα 5,58 

τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το 57% περίπου, προέρχονται από single-name22 CDSs 

και τα 4,27 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το υπόλοιπο 43% από multi-name CDSs. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 74% των 

συμβολαίων, πραγματοποιήθηκαν από CCPs, δηλαδή εταιρίες εκκαθαρίσεων και πολύ 

μικρότερο ποσοστό, δηλαδή μόλις το 7% από τράπεζες και εταιρίες ασφαλίσεων. 

                                                           
22 Τα single-name συνδέονται με ένα πιστωτικό γεγονός μίας οντότητας αναφοράς , ενώ τα multi-name με 
πολλαπλά πιστωτικά γεγονότα διαφόρων οντοτήτων αναφοράς, έννοιες οι οποίες θα αναλυθούν στη 
συνέχεια της διπλωματικής. 
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Πίνακας 4.2 : Μέγεθος Αγοράς CDSs σε δισεκατομμύρια δολάρια 

 
Πηγή : BIS Semi annual report, 2017 

 
 

4.2 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Στα CDSs ο πρώτος αντισυμβαλλόμενος (αγοραστής) πραγματοποιεί μια σειρά πληρωμών 

(premium) προς τον δεύτερο (πωλητή) και σε αντάλλαγμα δέχεται κάποια αποζημίωση, 

στην περίπτωση που κάποιο πιστωτικό μέσο (δάνειο ή ομόλογο χρέους μίας οντότητας 
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αναφοράς, συνήθως εταιρείας, κράτους ή κάποιου μέσου ειδικού σκοπού23) χαρακτηρισθεί 

από αθέτηση πληρωμής του εκδότη-δανειστή. Προσφέρουν ουσιαστικά προστασία από 

τον πιστωτικό κίνδυνο και η χρήση τους είναι πολύ διαδεδομένη στις ασφαλιστικές 

εταιρίες (Houweling and Vorst, 2005). 

4.3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 

Η αθέτηση αναφέρεται ως Πιστωτικό Γεγονός (Credit Default), στο οποίο μπορεί να 

οδηγήσει μία αδυναμία πληρωμής τόκων ή κεφαλαίου (failure to pay), η αναδιάρθρωση 

χρέους (restructuring), η απάρνηση-χρεωστάσιο δανειστών (repudiation - moratorium), η 

επιτάχυνση υποχρέωσης (obligation acceleration), η παράλειψη-αμέλεια υποχρέωσης 

(obligation default), η συγχώνευση (merge), η πτώχευση (bankruptcy) ή η υποβάθμιση 

(downgrade). Η αθέτηση για να θεωρηθεί έγκυρη, πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη από 

δημόσιες επίσημες πληροφορίες ή από ανεξάρτητο ελεγκτή (Jankowitsch, Pullirsch, and 

Veza, 2008). 

Αδυναμία πληρωμής τόκων ή κεφαλαίου (failure to pay), προκύπτει όταν η 

οντότητα αναφοράς αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, λόγω έλλειψης 

ρευστότητας. Προηγουμένως μεσολαβεί συνήθως η χορήγηση μιας προθεσμίας (περίοδος 

χάριτος) στην οντότητα αναφοράς, κατά τη διάρκεια της οποίας αν δεν καταφέρει να 

ανακάμψει και λήξει, τότε οριστικοποιείται το πιστωτικό γεγονός. 

Αναδιάρθρωση χρέους (restructuring) προκύπτει κατά την μείωση ή 

επαναδιαπραγμάτευση του χρέους24  της οντότητας αναφοράς, ώστε να βελτιωθεί η 

ρευστότητά της. Οι τρόποι για να επιτευχθεί συνήθως είναι η μείωση του επιτοκίου και η 

μεταφορά των  συμφωνημένων ημερολογιακών πληρωμών της. 

Απάρνηση - χρεοστάσιο δανειστών (repudiation - moratorium) έχουμε, όταν η 

οντότητα αναφοράς αρνείται να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις, ενώ έχει τη δυνατότητα.  

Συνήθως αυτό συμβαίνει, επειδή αμφισβητεί  την εγκυρότητα των υποχρεώσεών της. 

Επιτάχυνση υποχρέωσης (obligation acceleration) υφίσταται, όταν μία ή 

περισσότερες υποχρεώσεις στο σύνολό τους, ξεπερνούν την απαίτηση αθέτησης και 

γίνονται ληξιπρόθεσμες (απαιτητές), χωρίς να έχει επέλθει κάποιο πιστωτικό γεγονός.  

Παράλειψη υποχρέωσης (obligation default) υφίσταται, όταν μία ή περισσότερες 

υποχρεώσεις στο σύνολό τους, ξεπερνούν την απαίτηση αθέτησης και κρίνονται 

ληξιπρόθεσμες (απαιτητές), που διαφορετικά θα ήταν οφειλόμενες και πληρωτέες ως 

αποτέλεσμα ενός πιστωτικού γεγονότος. 

                                                           
23 Τα μέσα ειδικού σκοπού (SPV) είναι ανεξάρτητοι φορείς, που εκδίδουν τα  Asset-Backed Securities (ABS)  
και τα Mortgage-Backed Securities (MBS) για να εξυπηρετούν τη μεταφορά χρεωκοπίας μεταξύ των 
αντισυμβαλλόμενων. 
24 Για ποσοστό μεγαλύτερο από τα 2/3 του χρέους. 
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Συγχώνευση, ως σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ενεργητικού της (merge) ή εξαγορά 

της οντότητας αναφοράς από άλλη επιχείρηση, με δυσμενείς όρους και μείωση της 

πιστοληπτικής της ικανότητας, χαρακτηρίζεται ως πιστωτικό γεγονός.  

Κατά την πτώχευση (bankruptcy), η οντότητα αναφοράς αδυνατεί να αποπληρώσει 

τις υποχρεώσεις της, χάνει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της, λόγω δέσμευσής 

τους από κατασχέσεις και μπορεί να τελεί υπό εκκαθάριση. 

Υποβάθμιση (downgrade) ανακοινώνεται συνήθως από τους οίκους αξιολόγησης, 

που με τις  διαβαθμίσεις τους, χαρακτηρίζουν την πιστοληπτική ικανότητα των οντοτήτων 

αναφοράς. Ανάλογα μπορούν βεβαίως να κάνουν και το αντίστροφο, δηλαδή να 

αναβαθμίσουν την πιστοληπτική ικανότητα (Kiff et al., 2009). 

 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται 

σκόπιμο να παρατεθεί o πίνακας 

4.3, ο οποίος απεικονίζει την 

βαθμονόμηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας οντοτήτων 

αναφοράς, όπως τον ορίζουν οι 

πολυσυζητημένοι οίκοι 

αξιολόγησης (Credit Rating 

Agencies) S&P και Moody’s. 

Παρόμοιοι πίνακες πριν και κατά 

την περίοδο της έξαρσης της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, 

δημοσιεύονταν συχνά στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης σε 

παγκόσμια κλίμακα και 

επηρέασαν βαθιά τις 

επενδυτικές και αποεπενδυτικές 

τάσεις της αγοράς. 

 Η χρησιμότητα του Πίνακα 4.3 είναι να αξιολογήσει σε ποιες οντότητες αναφοράς 

αξίζει να επενδύσει κάποιος ενδιαφερόμενος, χωρίς ιδιαίτερο πιστωτικό κίνδυνο να χάσει 

τα λεφτά του, λόγω των θετικών οικονομικών μεγεθών και ρυθμών ανάπτυξης, που 

δημοσιεύονται για αυτές, και σε ποιες όχι.  

Δηλαδή όσες βαθμολογούνται από την S&P με ΑΑΑ, ΑΑ, Α και ΒΒΒ και από την 

Moody’s  με Αaa, Aa, A και Βaa (πάνω από το όριο, που ορίζει η οριζόντια γραμμή στο μέσο 

του πίνακα), θεωρείται ότι έχουν θετικό επενδυτικό ορίζοντα και είναι μικρός ο κίνδυνος να 

συμβεί κάποιο Πιστωτικό Γεγονός. Το αντίστροφο συμβαίνει όταν οι οντότητες αναφοράς 

βαθμολογούνται με βάση την κλίμακα από την S&P με BB, B, CCC, CC, C και D, και από την 

 
S&P Moody’s 

Χαμηλός 
Κίνδυνος 

Β
α

θ
μ

ό
ς 

Επ
έν

δ
υ

σ
η

ς 

AAA Aaa Πιστοληπτική 
Ικανότητα 

Μειούμενη 
όσο 

κατεβαίνουν 
τα επίπεδα 

 

AA Aa 

A A 

BBB Baa 

Β
α

θ
μ

ό
ς 

Α
π

ο
επ

έν
δ

υ
σ

η
ς/

 

Υπ
ο

 ε
π

ιτ
ή

ρ
η

σ
η

 /
  

Σε
  Π

ισ
τω

τι
κό

 Γ
εγ

ο
νό

ς 

BB Ba 

B B 

CCC Caa 

CC Ca 

C  

D C Πιστωτικό 
Γεγονός 

Πηγή : DBS Private Bank 

 

Πίνακας 4.3 : Κλίμακα Πιστοληπτικής ικανότητας 
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Moody’s με Ba, B, Caa, Ca και C (κάτω από το όριο, που ορίζει η οριζόντια γραμμή στο μέσο 

του πίνακα), όπου στις τελευταίες βαθμολογίες D (S&P) και C (Moody’s), είναι επίσημο για 

την οντότητα αναφοράς. κάποιο Πιστωτικό Γεγονός.  

Ξεκινώντας λοιπόν από την υψηλότερη στον πίνακα βαθμολογία, όπου η 

πιστοληπτική ικανότητα είναι υψηλή και ο πιστωτικός κίνδυνος χαμηλός, όσο 

κατεβαίνουμε στην κλίμακα, τόσο μειώνεται η πιστοληπτική ικανότητα και τόσο 

αυξάνονται οι πιθανότητες να συμβεί στην οντότητα αναφοράς κάποιο Πιστωτικό Γεγονός. 

 Στον πίνακα 4.4 δίνεται ένα παράδειγμα σε επίπεδο μεγάλων χωρών σε παγκόσμιο 

επίπεδο, με χρονικό ορίζοντα από το 2001 έως το 2013, όπου μεγάλο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η εξέλιξη των βαθμολογιών τους, που θα μπορούσε να ταυτιστεί με την 

ανάπτυξή τους. 

Πίνακας 4.4 : Αλλαγές στις βαθμολογήσεις μεγάλων κρατών 2001-2013 

 

 

Πηγή : Credit Suisse Borja and Fischer, 2014 

 

 Σύμφωνα και με την κλίμακα βαθμολόγησης, που αναλύθηκε στον πίνακα 4.3, 

μπορεί να εκτιμηθεί ότι η Κίνα βελτίωσε σημαντικά την πιστοληπτική της ικανότητα, αφού 

ανέβηκε δύο σκάλες από ΒΒΒ στην ΑΑ- 25, ενώ και οι υπόλοιπες χώρες δείχνουν κάποια 

άνοδο με εξαίρεση την Νότιο Αφρική, που χειροτέρεψε κατεβαίνοντας 1 κλίμακα από Α- σε 

                                                           
25 Τα πρόσημα συν(+) και πλην(-) στον πίνακα, υποδηλώνουν την τάση να ανέβει και να κατέβει αντίστοιχα 
μία οντότητα αναφοράς κλίμακα, και προέρχονται από αναλυτικότερη κλίμακα βαθμολόγησης με 
περισσότερα επίπεδα, η οποία δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί για τους σκοπούς της παρούσης 
διπλωματικής εργασίας. 
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ΒΒΒ  και την πιο αξιοσημείωτη αυτή της Αργεντινής, η οποία ανέβηκε από την κατάσταση 

της χώρας με Πιστωτικό Γεγονός ( SD26-Πτώχευσης ) κατά 3 σκάλες στην CCC+. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της σύστασης τοπικής  αρχής 

αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο στην χώρα της Ρωσίας τον Μάρτιο του 2016. Ονομάζεται 

ACRA και δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει πληροφόρηση εσωτερικά στη χώρα σε 

ενδιαφερόμενους δανειστές  και προέκυψε μετά από συνεννόηση με τους Διεθνείς Οίκους 

Αξιολόγησης, οι οποίοι ανακοίνωσαν την απόσυρσή τους από την συγκεκριμένη οικονομία 

(Chohan, 2016). 

4.4 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Εάν η οντότητα αναφοράς αθετήσει κάποιες υποχρεώσεις, που αφορούν το χρέος της, ο 

πωλητής πληρώνει στον αγοραστή την ονομαστική αξία (notional amount) των πιστωτικών 

μέσων (δανείου ή ομολογιών) σε αντάλλαγμα για τη φυσική παράδοση του ομολόγου –

χρέους (physical settlement - φυσικός διακανονισμός). Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται 

από το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοοικονομικής κοινότητας. 

Παράδειγμα 1 

 Ένα Hedge Fund αγόρασε από την HSBC, ένα CDS 10.000.000 δολαρίων, με οντότητα 

αναφοράς το χρέος της Ελλάδας. Σε περίπτωση πτώχευσης της Ελλάδας, η HSBC θα 

πληρώσει στο Hedge Fund 10.000.000 δολάρια σε μετρητά και το Hedge Fund  πρέπει να 

παραδώσει την ονομαστική αξία του χρέους της Ελλάδας αξίας 10.000.000 δολαρίων. 

Εναλλακτικό τρόπο διακανονισμού έχουμε, όταν ο πωλητής πληρώνει στον 

αγοραστή τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της αγοραίας τιμής της 

υποχρέωσης οφειλής (cash settlement - διακανονισμός τοις μετρητοίς). Ο αγοραστής δεν 

είναι υποχρεωμένος να παραδώσει κάποιον τίτλο στον πωλητή.  

 

Παράδειγμα 2 

Ένα Hedge Fund αγόρασε από την HSBC,  ένα CDS 10.000.000 δολαρίων με οντότητα 

αναφοράς το χρέος της Ελλάδας. Σε περίπτωση πτώχευσης της Ελλάδας, τα ομόλογα 

ανταλλάσσονται στο 15% της ονομαστικής τους αξίας,  επειδή η αγορά θεωρεί ότι κάτοχοι 

των ομολόγων θα εισπράξουν το 15% των οφειλόμενων χρημάτων. Συνεπώς, η HSBC 

πρέπει να πληρώσει στο Hedge Fund 10.000.000 * (100- 15)% = 8.500.000 δολάρια. 

Πρέπει να αναφερθεί, ότι και ο αγοραστής μετά από αθέτηση και κατά την 

εκκαθάριση, πρέπει να καταβάλει ένα ποσό στον πωλητή (μέσω συμψηφισμού), το οποίο 

                                                           
26 Σε κατάσταση SD ή Selective Default, είναι σύμφωνα με την S&P σε αναλυτική της βαθμονόμηση, η 
οντότητα αναφοράς, που επιλεκτικά δεν αποπληρώνει ορισμένες υποχρεώσεις της, ενώ εξυπηρετεί κανονικά 
τις υπόλοιπες. 
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θεωρείται δεδουλευμένο από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής (accrual  payment). 

Συνήθως οι πληρωμές γίνονται ανά τρίμηνο, και πιο συγκεκριμένα κάθε Μάρτιο, Ιούνιο, 

Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Τα CDSs διαρκούν 1 έως 10 έτη (συνηθέστερα είναι 5ετή) και 

έχουν υψηλές αξίες από 10 έως 20 εκατομμύρια27 (Dieckman and Thomas, 2012). 

4.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Τα CDSs εκδίδονται από τον Διεθνή Σύνδεσμο Συμβάσεων Ανταλλαγής και Παραγώγων 

(ISDA), και μπορεί να είναι τυποποιημένες συμβάσεις ή  προσαρμοσμένες σε 

συγκεκριμένες ανάγκες. Κατηγοριοποιούνται ως εξής : στις βασικές (single-name), τις 

δυαδικές (binary - fixed recovery), τις συμβάσεις χαρτοφυλακίου (basket), τις συμβάσεις 

δεικτών (index), τις ακυρώσιμες (cancelables) και τις loan-only (LCDS). Δεν 

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και δεν υπάρχει υποχρέωση χρηματοοικονομικής 

αναφοράς των συναλλαγών τους σε δημόσιους ή κρατικούς φορείς. 

 Τα single-name CDSs, είναι η πιο απλή μορφή  CDS, όπου ο αγοραστής πληρώνει 

στον πωλητή ένα καθορισμένο ποσό-ασφάλιστρο (premium ή spread) σε καθορισμένα 

χρονικά διαστήματα , έως την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου CDS ή έως την έλευση 

κάποιου Πιστωτικού Γεγονότος. Στην περίπτωση του Πιστωτικού γεγονότος, ο πωλητής 

αποζημιώνει τον αγοραστή με το ονομαστικό ποσό της σύμβασης αφαιρώντας την αξία των 

υποκείμενων τίτλων. 

Το ποσό-ασφάλιστρο (premium ή spread), συμπεριλαμβάνει την έννοια του 

περιθωρίου απόδοσης 28 , που ορίζεται στην ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου, 

μεταβάλλεται βάσει της εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου για την οντότητα αναφοράς, 

μέχρι την ημερομηνία λήξης του και εκφράζεται σε μονάδες βάσης (bps) επί της 

ονομαστικής αξίας της συναλλαγής.  

Παράδειγμα 3 

CDS με οντότητα αναφοράς το κρατικό ομόλογο της Ιρλανδίας, συνάπτεται τον Μάρτιο του 

2017 με spread 50bps. Τον Σεπτέμβριο του 2017, δηλαδή μετά από 6 μήνες, λόγω 

υποβάθμισης του ομολόγου κατά ένα επίπεδο, στην κλίμακα πιστοληπτικής ικανότητας 

από την Moody’s, ο πιστωτικός κίνδυνος για την οντότητα αναφοράς αυξάνεται. Άρα, τα 

CDSs που θα εκδοθούν τότε, θα πρέπει να έχουν σίγουρα περισσότερο από 50bps του CDS 

του Μαρτίου του 2017, ας υποθέσουμε 100 bps. Το αντίστροφο θα ισχύσει, αν 

αναβαθμιστεί η αξιολόγηση για  το ομόλογο.  

Στα τυποποιημένα single-name CDSs, οι πληρωμές των premiums γίνονται ανά 

τρίμηνο (την 20η κάθε Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου) και το πραγματικό 

                                                           
27 Σύμφωνα με την  Federal Reserve Bank of Atlanta.  
28 Η έννοια θα αναλυθεί σε ξεχωριστό κεφάλαιο στη συνέχεια της διπλωματικής.  



 

56 
 

ποσό υπολογίζεται από την ονομαστική αξία του CDS πολλαπλασιαζόμενο με την διαίρεση 

του πραγματικού αριθμού του τριμήνου και του τριακόσια εξήντα.  

Τα binary CDSs έχουν την ιδιαιτερότητα, ότι προκαθορίζεται το ύψος της 

αποζημίωσης σε περίπτωση έλευσης Πιστωτικού Γεγονότος και συμπεριλαμβάνεται στους 

όρους του συμβολαίου και έτσι διαφοροποιούνται από τα single-name CDSs, αφού δεν 

υπάρχει αβεβαιότητα για το ύψος της αποζημίωσης, όμως η αποτελεσματικότητά τους για 

την αντιστάθμιση του κινδύνου αθέτησης είναι μικρότερη. Επιπλέον θετικό στοιχείο της 

χρήσης των binary CDSs, είναι η ενίσχυση της απόδοσης χαρτοφυλακίων, αφού δίνοντας 

σταθερό ποσό ανάκτησης, πωλούνται με υψηλότερα premiums από τα single-name CDSs 

(Stulz, 2010). 

 Τα  basket default swaps βασίζονται στη χρήση χαρτοφυλακίου διαφόρων 

οντοτήτων αναφοράς και όχι μίας και μοναδικής οντότητας, όπως τα single-name και binary 

CDSs. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και παραλλαγές τους, όπως τα nth-to-default, τα 

subordinate και τα  senior basket default swaps. 

Στο Nth-to-default swap, ο πωλητής πραγματοποιεί αποπληρωμή στον αγοραστή 

µόνο αν επέλθει πιστωτικό γεγονός σε προσυμφωνημένο αριθμό Ν οντοτήτων αναφοράς. 

Αν επέλθουν πιστωτικά γεγονότα σε αριθμό οντοτήτων μικρότερο του Ν δεν 

πραγματοποιείται αποπληρωμή.  

Παράδειγμα 4 

Συμβαλλόμενος συνάπτει συμφωνία third-to-default swap (δηλαδή για τρία πιστωτικά 

γεγονότα) για ένα χαρτοφυλάκιο (basket) πέντε οντοτήτων αναφοράς. Η αποζημίωση από 

τον πωλητή δίνεται µόνο αν υπάρξουν πιστωτικά γεγονότα σε τρείς οντότητες. Αν υπάρξει 

σε µια ή δύο δεν θα πραγματοποιηθεί αποπληρωμή, σε τρίτη πραγματοποιείται 

αποπληρωμή και σε τέταρτη ή πέμπτη δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση για αποζημίωση, 

αφού η ανταλλαγή θα έχει ήδη τελειώσει. 

Στο subordinate basket default swap έχει συμφωνηθεί εξαρχής μία μέγιστη 

πληρωμή ανά οντότητα αναφοράς σε περίπτωση πιστωτικού γεγονότος και μία μέγιστη 

συνολική αποπληρωμή για το χαρτοφυλάκιο (basket) των οντοτήτων αναφοράς. 

Παράδειγμα 5 

Συμβαλλόμενος συνάπτει συμφωνία subordinate basket default swap για τέσσερις 

οντότητες αναφοράς, με ζημία σε περίπτωση αθέτησης 1.000.000 δολάρια για την πρώτη, 

1.500.000 δολάρια για την δεύτερη, 500.000  δολάρια  για την τρίτη και 2.000.000 δολάρια 

για την τέταρτη, με μέγιστη πληρωμή για κάθε οντότητα 1.000.000 δολάρια και με μέγιστη 

συνολική αποπληρωμή 3.000.000 δολάρια.  

 Η  πρώτη οντότητα πτωχεύει και αποπληρώνεται ο αγοραστής 1.000.000 δολάρια, 

οπότε απομένουν 2.000.000 δολάρια (για τη συμπλήρωση του συνολικού ορίου των  
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3.000.000 δολαρίων) για αποπληρωμή σε περίπτωση έλευσης πιστωτικού γεγονότος στις 

υπόλοιπες τρείς οντότητες. Αν η τέταρτη πραγματοποιήσει αναδιάρθρωση χρέους, 

αποπληρώνεται μόνο το 1.000.000 από τα 2.000.000 δολάρια, αφού είναι όριο βάσει της 

αρχικής συμφωνίας ανά οντότητα αναφοράς. Για την δεύτερη αποπληρώνεται όλο το ποσό 

των 1.000.000 δολαρίων και έτσι τερματίζεται το swap, ανεξάρτητα αν έρθει πιστωτικό 

γεγονός στην τρίτη οντότητα, αφού έχει συμπληρωθεί το συνολικό όριο αποπληρωμής. 

Στο senior basket default swap έχει συμφωνηθεί εξαρχής μία μέγιστη πληρωμή ανά 

οντότητα αναφοράς σε ένα χαρτοφυλάκιο οντοτήτων αναφοράς. Η αποπληρωμή δεν 

γίνεται έως ότου φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο (threshold).  

Παράδειγμα 6 

Συμβαλλόμενος συνάπτει συμφωνία senior basket default swap για τρείς οντότητες 

αναφοράς, με ζημία σε περίπτωση αθέτησης 2.000.000 δολάρια για την πρώτη, 1.500.000 

δολάρια για την δεύτερη, 1.000.000  δολάρια  για την τρίτη, με μέγιστη πληρωμή ανά 

οντότητα 1.000.000 δολαρίων και όριο απωλειών 3.500.000 δολαρίων. 

 Αν υποβαθμιστούν η πρώτη και τρίτη οντότητα, τα 2+1=3 εκατομμύρια  δολάρια δεν 

είναι αρκετά για να ξεπεραστεί το όριο των 3.500.000 δολαρίων για να επέλθει 

αποπληρωμή από τον πωλητή, όπως συμφωνήθηκε εξαρχής. Άρα πρέπει να συμβεί και 

στην δεύτερη οντότητα κάποιο Πιστωτικό Γεγονός. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να προκύψει 

αποπληρωμή στην περίπτωση της πρώτης και της δεύτερης, χωρίς να απασχολήσει αν θα 

πτωχεύσει ή όχι η τρίτη οντότητα (Anson, Fabozzi, and Choudhry, 2004). 

Τα index CDSs αποτελούνται από διάφορα single-name CDSs29, των οποίων η κάθε 

οντότητα κατέχει ίσο μερίδιο της ονομαστικής αξίας ενός δείκτη, όπως για παράδειγμα του 

iTraxx Crossover 30  και πληρώνουν premium σε συγκεκριμένους προσυμφωνημένους 

χρόνους. Το premium είναι συνάρτηση του δείκτη. Όσο μεγαλύτερη η τιµή του δείκτη, τόσο 

πιο υψηλό το premium για να προστατευτεί κάποιος από πιθανή χρεοκοπία του 

χαρτοφυλακίου των οντοτήτων αναφοράς. Μετά από πραγματοποίηση πιστωτικού 

γεγονότος, συνεχίζουν να διαπραγματεύονται µε μειωμένες ονομαστικές αξίες (κατά το 

ποσό των μετρητών που παραδόθηκαν από τον πωλητή στον αγοραστή). Όταν η αξία του 

index αλλάξει, ο αγοραστής πρέπει να κάνει µια πληρωμή στον πωλητή προστασίας ίση µε 

την παρούσα αξία της μεταβολής της αξίας του index για την διάρκεια που απομένει ακόμα 

στο συµβόλαιο.  

 

 

                                                           
29 Συνήθως περισσότερα από 40 έως 100. 
30 Αλλιώς λέγεται ITRX ή Thomson Reuters Elkon Code. Μετράει τον πιστωτικό κίνδυνο εταιρικών ομολόγων 
στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και άλλες χώρες.  Έχει το πλεονέκτημα να 
συναλλάσσεται σε μεγάλα μεγέθη σε σύντομο χρόνο. Όλες οι συναλλαγές επιβεβαιώνονται ηλεκτρονικά και 
χαρακτηρίζονται από υψηλή ρευστότητα. 



 

58 
 

Τα cancelable CDSs έχουν τη δυνατότητα να ακυρωθούν από τον αγοραστή, πριν 

από κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία31 . Ο πωλητής της προστασίας παίρνει ένα 

πρόσθετο ασφάλιστρο για την αποδοχή αυτής της θέσης.  Ο κίνδυνος για τον αγοραστή 

είναι να χάσει ότι ασφάλιστρα έχει ήδη πληρώσει, ενώ για τον πωλητή να έχει 

μεγαλύτερες απώλειες από ότι το εισπραχθέν ασφάλιστρο, αν δεν καλύψει τη θέση. 

Τα loan-only32  (LCDS) έχουν για οντότητα αναφοράς ένα χαρτοφυλάκιο από 

μοχλευμένα δάνεια(syndicated secured loan)33. Δεν υπάρχει συνήθως συγκεκριμένη 

σειρά προτεραιότητας στην περίπτωση που παραδίδονται μετά από την έλευση 

Πιστωτικού γεγονότος και μπορούν να ακυρωθούν όταν  δεν υπάρχουν δάνεια, που 

εκκρεμούν. Σε περίπτωση ακύρωσης δεν προκύπτει υποχρέωση για αποπληρωμή από 

τον αγοραστή ή τον πωλητή. Οι αναδιαρθρώσεις για τα LCDS δεν αποτελούν Πιστωτικό 

Γεγονός. 

4.4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Το premium ή spread ενός CDS, είναι το ετήσιο ποσό το οποίο ο αγοραστής πρέπει να 

δώσει στον πωλητή κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, εκφρασμένο ως ποσοστό του 

ονομαστικού ποσού (μονάδες βάσης –basis points ή bps). Δηλαδή, αν για παράδειγμα η 

διαφορά των CDS  μιας εταιρίας είναι 60 μονάδες βάσης, ή 0,6% (1 μονάδα βάσης = 0,01%), 

τότε ένας επενδυτής που αγοράζει προστασία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων από μια 

Τράπεζα, οφείλει να καταβάλει σε αυτήν 600.000 δολάρια κάθε χρόνο. Οι πληρωμές αυτές 

συνεχίζονται μέχρι η σύμβαση να λήξει ή μέχρι η εταιρία να χρεοκοπήσει (Mengle, 2007). 

Ο τύπος είναι ο παρακάτω : 
 

Ασφάλιστρο (Premium-Fixed rate) = N * s  
𝜂𝜇έ𝜌𝜀𝜍

𝜂𝜇έ𝜌𝜀𝜍 𝛽ά𝜎𝜂𝜍
  ή s = 

𝑃(𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚)

𝑁∗
𝜂𝜇έ𝜌𝜀𝜍

𝜂𝜇έ𝜌𝜀𝜍 𝛽ά𝜎𝜂𝜍

 

N (nominal amount) = ονομαστική αξία του συμβολαίου 

s = περιθώριο απόδοσης. 

Παράδειγμα 7 

 Ένας επενδυτής προβλέπει χρεοκοπία της Ιταλίας εντός 5 ετών και αγοράζει ένα CDS από 

την Credit Suisse Bank, ονομαστικής αξίας 5.000.000 δολαρίων, µε οντότητα αναφοράς το 

κρατικό ομόλογο της Ιταλίας, διάρκεια 5 ετών και με ετήσιο spread 200 bps.  

 Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, δεν χρεοκοπεί η Ιταλία και ο επενδυτής στο 

τέλος των 5 ετών καταγράφει ζημιές ύψους 5.000.000 * 0,02 * 
365∗5 = 1825

365
 = 500.000 

δολαρίων, πληρώνοντας αντίστοιχα την Credit Suisse.  

                                                           
31 Συνήθως όταν τo spread αυξηθεί, ο αγοραστής κρίνει ασύμφορο το συμβόλαιο και θέλει να υπαναχωρήσει. 
32 Στη βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται και ως Loan Credit Default Swaps και δεν μπορούν να έχουν στις 
οντότητες αναφοράς ομόλογα. 
33Συνήθως  προέρχονται από μια ομάδα δανειστών, από έναν οργανισμό ή κυβέρνηση. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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Αν όμως η Ιταλία χρεοκοπήσει μετά από 2 έτη και δεν εξυπηρετήσει τα ομόλογα του 

επενδυτή, η Credit Suisse θα πληρώσει 5.000.000 δολάρια και ο επενδυτής θα καταγράψει 

κέρδη Ν (notional amount) – P (premium) = 5.000.000 – (5.000.000 * 0,02 * 
730

365
) = 4.800.000 

δολάρια.   

Στο διάγραμμα 4.2 απεικονίζεται το spread κατά το ξέσπασμα της οικονομικής 

κρίσης στην Ευρώπη για τα 5ετή Equity CDSs34, σε μονάδες βάσης. Παρατηρούμε ότι από 

τον 10ο μήνα του 2008 και έπειτα, είναι εμφανής η αναταραχή στις διακυμάνσεις των 

spread των διαφόρων χωρών, δηλαδή της Ιταλίας, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Αμερικής, της Ιαπωνίας  και των υπολοίπων, που αναφέρονται στο 

διάγραμμα. Φαίνεται να ξεχωρίζει για τις υψηλές του τιμές αυτό της Σουηδίας, το οποίο 

αγγίζει τις 1800 μονάδες βάσης σε δύο σημεία και της  Ιαπωνίας για τις χαμηλές του τιμές 

κάτω από τις 500 μονάδες. 

 

 

Διάγραμμα 4.2 : spread στα Equity CDSs σε bps 

  Πηγή : Bloomberg 

 

  

                                                           
34 Τα Equity CDSs έχουν ως οντότητα αναφοράς μετοχές εταιριών ή δεικτών χρηματιστηριακών αγορών 
κρατών και μπορεί να έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις από αυτές των απλών CDSs. 
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4.5 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Συνήθως οι ενδιαφερόμενοι των προϊόντων CDSs, είναι οι εμπορικές και οι επενδυτικές 

τράπεζες. Οι εμπορικές τράπεζες κατά κύριο λόγο, εκδίδουν τα δάνεια προς τις 

επιχειρήσεις, ενώ οι επενδυτικές (αναφερόμενες συχνά στη βιβλιογραφία και ως securities 

houses) αναλαμβάνουν και διανέμουν τα ομόλογα, που εκδίδουν οι κυβερνήσεις κρατών, 

πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, στην επενδυτική κοινότητα.  

Το μεγαλύτερο μέρος των αγοραστών και πωλητών προστασίας για την παγκόσμια 

αγορά αποτελούν οι τράπεζες. Από τις πιο γνωστές περιπτώσεις εμπορικών τραπεζών είναι 

η Citigroup, η Credit Suisse, η Deutsche Bank και η HSBC. Όμως σημαντικό μερίδιο είχαν και 

οι επενδυτικές, όπως η Morgan Stanley και η JPMorgan. Στο διάγραμμα 4.3 βλέπουμε την 

κατανομή του ποσοστού των αγοραστών και των πωλητών των CDSs για το 2007 (Kasapis, 

2008). 

 

 

Διάγραμμα 4.3 : Traders in credit protection 

Πηγή : British Bank Association 

 

Όσον αφορά την αγορά των CDSs, φαίνεται λοιπόν ότι οι εμπορικές τράπεζες (banks) 

καταλαμβάνουν το 51% της παγκόσμιας αγοράς, οι επενδυτικές (securities houses) το 16%, 

οι βραχυχρόνιοι επενδυτές (hedge funds) επίσης το 16% και οι υπόλοιποι το 17%. Στην 

πώληση, οι εμπορικές τράπεζες (banks) κατέχουν πιο περιορισμένο ποσοστό σε σχέση με 

την αγορά προστασίας, δηλαδή 38%, αφού εδώ συμμετέχουν και οι ασφαλιστικές εταιρίες 
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(insurance companies) με 20%, οι επενδυτικές τράπεζες (securities houses) με 16%, οι 

βραχυχρόνιοι επενδυτές (hedge funds) με 15% και οι υπόλοιποι με 11%. 

Στο διάγραμμα 4.4 φαίνονται διαχρονικά από το 2009 έως το 2013 οι διακυμάνσεις στα 

CDSs, που διαπραγματεύονται οι τράπεζες σε παγκόσμια κλίμακα. 

 

Διάγραμμα 4.4 : Τραπεζικά CDSs από το 2009 έως το 2013 

Πηγή : Bloomberg 

 

Στο κάτω μισό του διαγράμματος, βλέπουμε σε μηνιαία βάση, από το Μάρτιο του 2009, τα 

περισσότερα 5αετή τραπεζικά CDSs των χωρών της Ασίας, της Ευρώπης, της Αμερικής και 

της Ασίας, να βρίσκονται κάπου μεταξύ των 300 και 400 μονάδων βάσης. Μεταγενέστερα, 

ακολουθεί μια ελαφρώς πτωτική πορεία με αρκετές διακυμάνσεις και από τον Σεπτέμβριο 

του 2010, ξεκινάει η ανοδική τους τροχιά, η οποία κορυφώνεται τον Δεκέμβριο του 2011 

και συνεχίζει με πτωτικές τάσεις από εκεί και έπειτα. 
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4.6 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
 

Ένα απλό CDS αποτελείται από ένα σταθερό μέρος (fixed leg) και από ένα κυμαινόμενο 

(floating leg). Όσον αφορά  το σταθερό μέρος, είναι γνωστές οι πληρωμές του από την 

σύνταξη του συμβολαίου, από τον αγοραστή της προστασίας προς τον πωλητή. Όσον 

αφορά  το κυμαινόμενο μέρος, είναι άγνωστο το ενδεχόμενο μέγεθος της αποπληρωμής, 

που πρέπει να πληρώσει ο πωλητής προς τον αγοραστή (αν προκύψει κάποιο πιστωτικό 

γεγονός). 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.5 : H δομή ενός απλού CDS 

Πηγή: Kasapis, 2008 

 
 

4.7 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Έστω το προηγούμενο single-name CDS με οντότητα αναφοράς ένα εταιρικό ομόλογο 

(Corporate Bond), όπου ο αγοραστής προστασίας πληρώνει ένα premium στο πωλητή. Αν 

επέλθει Πιστωτικό Γεγονός ο πωλητής αποζημιώνει τον αγοραστή.  

Θα παρατεθούν πρώτα, ο τύπος του ακίνδυνου ομολόγου D(T),  η έννοια της παραμέτρου 

λt για την περιγραφή της έντασης εμφάνισης Πιστωτικού Γεγονότος (σε επίπεδο 

κυβέρνησης) και η έννοια της πλασματικής απόδοσης γt , για την καλύτερη κατανόηση της 

τιμολόγησης και του τύπου για το CB (Corporate Bond), που θα ακολουθήσει παρακάτω. 

Το ακίνδυνο ομόλογο D(T) έχει μηδενικό κουπόνι και ισούται με : 

D(T) = E [exp(-∫ 𝐫𝐭𝐝𝐭 
𝑻

𝟎
)] (1) 

Τ = ημερομηνία λήξης του CDS 

rt= επιτόκιο μηδενικού κινδύνου35 

 

Η παράμετρος λt, είναι στοχαστική μεταβλητή της κατανομής του Poisson και θα 

χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει την δυναμική ουδέτερου κινδύνου της διαδικασίας 

                                                           
35 Στοχαστική μεταβλητή, ανεξάρτητη με τις λt και γt. 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 

Ενδεχόμενη αποζημίωση 

μετά από πιστωτικό γεγονός 

(floating leg)  

 

Spread (Premium/Fixed  leg) 
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της έντασης εμφάνισης Πιστωτικού Γεγονότος. Σκόπιμο για τη συνέχεια, είναι να υποτεθεί 

οτι δεν είναι ποτέ αρνητική, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο : 

dλ = (α-β*λ) dt + σ√𝝀 * DΖλ  (2) 

α, β, σ = σταθεροί θετικοί αριθμοί 

Ζτ = στοχαστική μεταβλητή του Brownian 

 

Η πλασματική απόδοση γt ,είναι άλλη μια στοχαστική μεταβλητή, που χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει την διαδικασία της απαιτούμενης επιπλέον απόδοσης ρευστότητας, που θα 

ήθελαν οι επενδυτές, για να επιλέξουν τα εταιρικά ομόλογα αντί των ομολόγων μηδενικού 

κινδύνου. Σκόπιμο για τη συνέχεια, είναι να υποτεθεί οτι μπορεί να πάρει θετικές και 

αρνητικές τιμές, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο : 

 

dγ = n * dZγ (3) 

n = θετικός σταθερός αριθμός 

Zγ = στοχαστική μεταβλητή του Brownian  

Τώρα μπορεί να παρατεθεί ο τύπος της τιμής του εταιρικού ομολόγου CB(c,w,T) , με βάση 

τον τύπο (1) για το ομόλογο μηδενικού κινδύνου και τις υποθέσεις (2) και (3) : 

CB(c,w,T) = E [ c ∫ 𝑒𝑥𝑝
𝑇

0
 (-∫ 𝑟𝑠

𝑡

0
 + λS + γs  * ds) * dt ]    

    + E [ exp (-∫ 𝑟𝑡
𝑇

0
 + λt + γt * dt)]  

    + E [ (1-w) ∫ 𝜆
𝑇

0 𝑡
𝑒𝑥𝑝 (-∫ 𝑟𝑠

𝑡

0
 + λS + γs  * ds) * dt ]  

c = επιτόκιο για το κουπόνι του εταιρικού ομολόγου 

w = επιτόκιο αποζημίωσης σε περίπτωση Πιστωτικού Γεγονότος 

s = premium που πληρώνει ο αγοραστής στον πωλητή 

 

Το πρώτο σκέλος είναι η παρούσα αξία των κουπονιών του ομολόγου (τοκομερίδια), το 

δεύτερο μέρος η παρούσα αξία των συμφωνημένων πληρωμών και το τρίτο η παρούσα 

αξία της αποζημίωσης σε περίπτωση έλευσης Πιστωτικού Γεγονότος. 

 

Εφόσον ορίστηκε ο τύπος για το εταιρικό ομόλογο, μπορεί τώρα να παρατεθεί ο τύπος για 

τον υπολογισμό της παρούσας αξίας του premium [P(s,T)] του CDS, όσον αφορά το μέρος 

του premium/fixed leg : 

 

P(s,T)= E [ s ∫ 𝒆𝒙𝒑
𝑻

𝟎
 ( - ∫ 𝒓𝒔

𝒕

𝟎
 + λs * ds ) * dt ]  (4) 

 

Και παρακάτω  θα παρατεθεί η αξία PR(w,T) για το protection leg : 
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PR(w,T) = E [ w ∫ 𝝀𝒕
𝑻

𝟎
 exp ( - ∫ 𝒓𝒔

𝒕

𝟎
 + λs * ds ) dt ] (5) 

 

Θέτουμε (4)=(5) , δηλαδή P(s,T) = PR(w,T) και λύνουμε ως προς s, για να πάρουμε την τιμή 

του premium : 

 

s = 
𝐸 [ 𝑤 ∫ 𝜆𝑡 exp  (− ∫ 𝑟𝑠

𝑡
0 +𝜆𝑠∗𝑑𝑠)∗𝑑𝑡 ]

𝑇
0

𝐸 [  ∫ exp  (− ∫ 𝑟𝑠
𝑡

0
+𝜆𝑠∗𝑑𝑠)∗𝑑𝑡

𝑇
0

 ]
  

 

Όταν η λτ δεν είναι στοχαστική : 

 

s = λ*w (6). 

 

Όταν δεν είναι στοχαστική, το s εκφράζεται ως ο μέσος όρος της σταθμισμένης παρούσας 

αξίας του  

λt *w 

 

(Longstaff, Mithal, and Neis, 2006). 

 

4.8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
 

Τα βασικά CDSs (single-name) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες στρατηγικές 

συναλλαγών. Η πιο απλή μορφή είναι οι συναλλαγές διαφορών βάσης, όπου εδώ 

αποκτάται πλεονέκτημα όταν έχουμε διαφορά (στις βάσεις) μεταξύ των spread των CDSs 

και ρευστών ομολόγων ή δανειακών spread, για τον ίδιο κίνδυνο. 

Ένας επενδυτής τοποθετείται σε μια συναλλαγή αρνητικής βάσης, όταν το spread 

του CDS είναι χαμηλότερο από το spread πάνω από το Libor σε ένα ρευστό διαθέσιμο 

περιουσιακό στοιχείο, επιτρέποντας σε έναν άλλο συμβαλλόμενο να αγοράσει το ομόλογο, 

να αγοράσει προστασία του εκδότη του ομολόγου και να κερδίσει ένα θετικό καθαρό 

spread (το πλεόνασμα ονομάζεται positive carry). 

 Άλλη χρησιμότητα των CDSs με οντότητα αναφοράς τα ομόλογα είναι η 

αντιστάθμιση. Ο ιδιοκτήτης ενός ομολόγου, μπορεί να αντισταθμίσει τον πιστωτικό του 

κίνδυνο αγοράζοντας ένα CDS. Έτσι, το CDS μοιάζει με μια ασφάλιση πιστώσεων, παρόλο 

που δεν υπόκειται σε κανονισμούς ασφάλισης ατυχημάτων ή ζωής. Μπορεί κάποιος να 

αγοράζει ή  να πουλάει προστασία από τον πιστωτικό κίνδυνο,  χωρίς να έχει κανένα χρέος 

προς την οντότητα αναφοράς (Skinner and Townend, 2002). 
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Τέλος, τα CDSs μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εξισορροπητική κερδοσκοπία 

στην κεφαλαιακή διάρθρωση μιας εταιρίας, εκμεταλλευόμενα τις ατέλειες της αγοράς 

μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της κεφαλαιακής διάρθρωσης της ίδιας της εταιρίας. 

Βασίζεται στο ότι η αγοραία τιµή της μετοχής μίας εταιρίας και τα spread των CDS της θα 

πρέπει να παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση και στις λανθασμένες αποτιμήσεις μεταξύ 

του χρέους και του μετοχικού κεφαλαίου μίας εταιρίας.  

Συγκεκριμένα, εάν οι προοπτικές μιας εταιρίας βελτιωθούν, τότε η τιµή της μετοχής 

της θα πρέπει να κινηθεί ανοδικά, ενώ τα spreads των CDS της πρέπει να υποχωρήσουν, 

καθώς είναι λιγότερο πιθανό να αθετήσει επί του χρέους της. Αν τα spread παραμείνουν 

σταθερά, τότε υπάρχει περιθώριο για εξισορροπητική κερδοσκοπία. Παρόμοια, αν οι 

προοπτικές για την εταιρία επιδεινωθούν, τότε τα spreads των CDS της θα πρέπει να 

αυξηθούν, ενώ η τιµή της μετοχής πρέπει να υποχωρήσει. Αν τα spread παραμείνουν 

σταθερά, τότε υπάρχει πάλι περιθώριο για εξισορροπητική κερδοσκοπία (Weistroffer, 

2009). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
 

Μπορούμε να συμπεράνουμε εν κατακλείδι, ότι τα παράγωγα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα είναι χρήσιμα εργαλεία στα κατάλληλα χέρια, και μάλιστα μπορούν να 

προσφέρουν ασφάλεια και κέρδη σε σημαντικές παραγωγικές, εμπορικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες. Όμως μπορούν με επικίνδυνο τρόπο να επιφέρουν ολέθρια 

αποτελέσματα, λόγω του ότι ορισμένες κατηγορίες τους, εκθέτουν τον επενδυτή σε 

απεριόριστο κίνδυνο ζημίας. 

 Από τη μία μεριά λοιπόν μπορούν να λειτουργήσουν ως προστάτες, από την άλλη 

ως καταστροφικοί παράγοντες. Το μέγεθος του θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, 

εξαρτάται κάθε φορά  από το ύψος του κινδύνου, που είναι διατεθειμένος ο εκάστοτε 

επενδυτής να αναλάβει. Για αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντικό, το χαρτοφυλάκιο που 

δημιουργείται, να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφοροποιημένο, ώστε να ελαχιστοποιεί την 

έκθεση στον κίνδυνο και φυσικά αυτό να το αναλαμβάνει έμπειρος και εξειδικευμένος 

χρηματιστής. 

Είναι πάρα πολλά τα είδη των παραγώγων, όπως αναλύθηκαν εκτενώς στην 

παρούσα διπλωματική, το κάθε ένα από αυτά χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό και 

με διαφορετικές κάθε φορά προσδοκίες. Η βαθιά γνώση των μηχανισμών, που 

συμπεριφέρονται στις μεταβολές των τιμών και των υποκείμενων τίτλων τους, είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας για να έχουν θετικό αποτέλεσμα. 

Η επιστήμη της Χρηματοοικονομικής μηχανικής, που ασχολείται με την δημιουργία 

νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, συντελεί κυρίως στην ταχεία εξέλιξή τους. Ωστόσο, 

οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί δεν γίνονται εύκολα κατανοητοί και χρειάζεται χρόνος για 

να αφομοιωθούν από την αγορά και να  αποδώσουν. 

 Η ανάπτυξη της αγοράς των παραγώγων είναι ραγδαία, βέβαια πλέον μετά την 

πρόσφατη οικονομική κρίση, είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι τα αντιμετωπίζουν με 

επιφυλακτικότητα. Οι διαδικασίες με τις οποίες διακινούνται, διαπραγματεύονται και 

εκκαθαρίζονται τα προϊόντα, έχουν τεθεί υπό στενή παρακολούθηση ιδιαίτερα στις OTC 

markets, ώστε να μειωθούν κατά το δυνατόν οι μαζικές απώλειες και οι χρεωκοπίες από τη 

λανθασμένη χρήση τους ή την υπερβολική έκθεση των επενδυτών στον κίνδυνο. 

 Παγκοσμίως γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την 

συμπεριφορά των αγορών των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και των 

μηχανισμών έλεγχων και διαφάνειας των συναλλαγών. Έτσι, θα αποφεύγονται στο μέλλον 

περιπτώσεις χειραγώγησης των αγορών και κατευθυνόμενων αγοραπωλησιών. 
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