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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα είναι πολύπλοκα εργαλεία τα οποία αν μελετηθούν 

σε βάθος και χρησιμοποιηθούν με σύνεση μπορούν να αποφέρουν σημαντικά κέρδη και να 

συμβάλλουν στην αντιστάθμιση του κινδύνου. Παρόλο που τα παράγωγα υπήρχαν από πολύ 

παλιά, έγιναν ιδιαίτερα διαδεδομένα τις τελευταίες δεκαετίες, καταλήγοντας σήμερα να 

υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός παράγωγων μέσων στην αγορά. Επιπλέον υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία στα είδη των παραγώγων και του τρόπους χρήσης τους, ενώ τα υποκείμενα 

προϊόντα αποτελούνται από απλά, υλικά αγαθά, χρηματοοικονομικά μέσα, ακόμα και πιο 

πολύπλοκα στοιχεία, όπως στην περίπτωση των παραγώγων καιρικών συνθηκών. Στην 

εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε ανάλυση των βασικότερων κατηγοριών των παραγώγων 

καθώς και των διαδικασιών αντιστάθμισης. Ακόμη, παρουσιάστηκε ένα ερευνητικό 

υπόδειγμα στο οποίο εξετάστηκε αν τα λογιστικά στοιχεία παρέχουν πληροφοριακό 

περιεχόμενο για την αποπληθωρισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και για το αν η 

οικονομική κρίση επηρεάζει την παραπάνω σχέση. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι 

υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των καθαρών κερδών ανά μετοχή και των αποτελεσμάτων από 

την αποτίμηση των παραγώγων με την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, ενώ η οικονομική 

κρίση συμβάλλει αρνητικά στην παραπάνω σχέση, έχοντας ως συνέπεια τη μείωση της τιμής 

της μετοχής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική αφορά τα παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και ειδικότερα τη χρήση αυτών για την αντιστάθμιση του 

πιστωτικού, συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου. Πολλές επιχειρήσεις κάνουν χρήση 

των παραγώγων και για κερδοσκοπικούς σκοπούς, παρόλα αυτά, ο βασικότερος λόγος που 

δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιούνται τα παράγωγα είναι η αντιστάθμιση του κινδύνου. Τα 

παράγωγα χρησιμοποιούνται λοιπόν ευρέως τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από τους 

επενδυτές για την αντιμετώπιση του κινδύνου, καθώς προσφέρουν ποικιλία επιλογών, για την 

αντιστάθμιση κάθε είδους κινδύνου και για διαφορετικά είδη υποκείμενων προϊόντων, τόσο 

χρηματοοικονομικών, όσο και υλικών αγαθών. 

 Τα παράγωγα, παρόλο που δεν αποτελούν καινούριο προϊόν, καθώς παρόμοιοι 

μηχανισμοί εντοπίζονται από την αρχαία ακόμα εποχή, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 

έξαρση στην χρήση τους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ρευστό οικονομικό περιβάλλον 

στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις. 

 Τα παράγωγα προϊόντα χρησιμοποιούνται από πολλούς με φόβο και διστακτικότητα, 

στην προσπάθεια να γίνει κατανοητή η χρησιμότητα και ο τρόπος λειτουργίας τους. 

Αναμφίβολα όμως αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επενδυτών και των 

επιχειρήσεων, που αν μελετηθεί επαρκώς και χρησιμοποιηθεί με σύνεση μπορεί να βοηθήσει 

σημαντικά τα μέλη της αγοράς ώστε να ευδοκιμήσουν, να αποκομίσουν κέρδη και να 

αντιμετωπίσουν τους κινδύνους.  

  

 

1.2 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικότερων 

μορφών των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων και των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση μέσω των παραγώγων στη σύγχρονη οικονομική 

συγκυρία. Μέσω της ανάλυσης που γίνεται επιχειρείται να περιγραφεί το θεσμικό πλαίσιο 
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που διέπει τα παράγωγα και τη λογιστική αντιστάθμισης, ενώ παρατίθενται και διάφορες 

απόψεις της επιστημονικής κοινότητας γύρω από το θέμα. 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι δύο. Το πρώτο αφορά το κατά πόσο τα 

πληροφοριακά στοιχεία, όπως η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή, τα καθαρά 

κέρδη ανά μετοχή και τα αποτελέσματα από την αποτίμηση των παραγώγων παρέχει 

πληροφοριακό περιεχόμενο και ασκεί επίδραση στην αποπληθωρισμένη τιμή της 

χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών.  

 Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με την οικονομική κρίση στην οποία 

βρίσκεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν η οικονομική 

ύφεση θα επηρεάζει την σχέση μεταξύ της τιμής της μετοχής και των λογιστικών στοιχείων. 

 

 

1.3 Δομή της Διπλωματικής 

 

Η διπλωματική έχει την παρακάτω δομή: Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την επισκόπηση 

βιβλιογραφίας, η οποία αποτελείται από 5 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύεται το πότε 

θα πρέπει να λαμβάνει χώρα η λογιστική αντιστάθμισης και πότε όχι, στη δεύτερη 

περιγράφονται οι επιδράσεις χρήσης της λογιστικής αντιστάθμισης, στην τρίτη παρατίθενται 

οι τρόποι αντιμετώπισης του κινδύνου μέσω της λογιστικής αντιστάθμισης, στην τέταρτη 

μελετώνται οι γνωστοποιήσεις που αφορούν τη λογιστική αντιστάθμισης και τέλος στην 

πέμπτη παρουσιάζεται μια μελέτη που προτείνει την αντιστάθμιση ταμιακών ροών ως 

πρωταρχική μέθοδο αντιστάθμισης. 

 Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από το θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με τη 

λογιστική αντιστάθμισης, που αποτελείται από το ΔΛΠ 32,το ΔΛΠ 39, το ΔΠΧΑ 7 και το 

ΔΠΧΑ 13. Γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των παραγώγων, των διαδικασιών που 

αφορούν τη λογιστικής αντιστάθμισης και των απαιτούμενων σχετικών γνωστοποιήσεων. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την εμπειρική ανάλυση της διπλωματικής εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα, αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις, ενώ στη 

δεύτερη παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εξέταση αυτών. Στη 

συνέχεια πραγματοποιείται περιγραφή των στοιχείων του δείγματος που λαμβάνεται για την 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Τέλος αναλύονται τα εμπειρικά αποτελέσματα από την 

εκτίμηση του υποδείγματος. 
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 Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

και παρουσιάζονται οι περιορισμοί αυτής. Επίσης παρατίθενται προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από την επισκόπηση βιβλιογραφίας, στην οποία αναλύονται οι 

απόψεις της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης. Η 

επισκόπηση αυτή χωρίζεται σε έξι ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται οι 

περιπτώσεις στις οποίες είναι κατάλληλη η εφαρμογή της λογιστικής αντιστάθμισης και οι 

περιπτώσεις  όπου η υιοθέτηση της δεν είναι επιθυμητή. Στη δεύτερη ενότητα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχει στην οντότητα η χρήση της λογιστικής 

αντιστάθμισης. Συνεχίζοντας, στην τρίτη ενότητα δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση του 

κινδύνου μέσω της λογιστικής αντιστάθμισης. Έπειτα, στην τέταρτη ενότητα γίνεται 

αναφορά στις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη λογιστική αντιστάθμισης, ενώ, στην 

πέμπτη ενότητα, μελετάται μια προσέγγιση που επισημαίνει τη χρήση της μεθόδου των 

ταμειακών ροών για τη διαδικασία της αντιστάθμισης. Τέλος στην έκτη ενότητα παρατίθενται 

τα συμπεράσματα της επισκόπησης βιβλιογραφίας. 

 

 

2.2 Περιπτώσεις Εφαρμογής Λογιστικής Αντιστάθμισης 

 

Η Armaselu (2014) επισημαίνει ότι η αντιστάθμιση πολλές φορές είναι αναποτελεσματική. 

Προκειμένου να ξεπεραστεί η μη αποτελεσματικότητα των λειτουργιών σχετικά με την 

αντιστάθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλος προσδιορισμός της αντιστάθμισης και να 

δημιουργηθεί μια ικανοποιητική μέθοδος που να καθορίζει την αποτελεσματικότητα της 

αντιστάθμισης. Σκοπός της λογιστικής αντιστάθμισης είναι να αναγνωριστεί ως επιτυχία, 

κάθε μεταβολή στην τιμή, τη συναλλαγματική ισοτιμία, τα επιτόκια, τα οποία προκύπτουν σε 

σχέση με μία ή περισσότερες θέσεις (περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις) και σχετίζεται με 

ένα παράγοντα της αγοράς, ενώ η διοίκηση της επιχείρησης θεωρεί ότι σχετίζονται το ένα με 

το άλλο. Η λογιστική αντιστάθμισης θα πρέπει να εφαρμόσει κριτήρια αξιολόγησης (π.χ. 

ιστορικό κόστος), μέσω των οποίων θα εκτιμά τόσο τον κίνδυνο των περιουσιακών 

στοιχείων, όσο και κάθε είδους κίνδυνο που σχετίζεται με τα παράγωγα. 
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Οι Smistad & Pustylnick (2012) εξέτασαν τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές 

αναφορές δώδεκα Δυτικών Καναδικών επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Κατέληξαν ότι όλες οι εταιρείες που εξετάστηκαν έχουν καταγεγραμμένες στρατηγικές 

διαχείρισης κινδύνου και χρησιμοποιούν τις συνήθεις στρατηγικές με τη βοήθεια παράγωγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων προκειμένου να διαχειρίζονται τον κίνδυνο. Το 75% των 

παραπάνω οντοτήτων δεν κάνουν χρήση της λογιστικής αντιστάθμισης, ενώ το υπόλοιπο 

25% που τη χρησιμοποιεί αποτελούν μεγάλες επιχειρήσεις. Όλες οι επιχειρήσεις του 

δείγματος εκτός των μεγάλων ισχυρίζονται ότι δεν χρησιμοποιούν τα παράγωγα για σκοπούς 

κερδοσκοπίας, στην πραγματικότητα όμως κερδοσκοπούν επιλέγοντας να μην να μην 

αντισταθμίσουν όλους τους κινδύνους στους οποίους υπόκεινται. 

Οι Glaum & Klöcker (2011) πραγματοποίησαν μια έρευνα σχετικά με την εφαρμογή 

της λογιστικής αντιστάθμισης στις Γερμανικές και Ελβετικές μη χρηματοοικονομικές 

επιχειρήσεις. Από τις εταιρείες που εξετάστηκαν, σχεδόν τα 3/4 εφαρμόζουν λογιστική 

αντιστάθμισης. Η πιθανότητα χρήσης της σχετίζεται με το πόσο συχνά χρησιμοποιούνται τα 

παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, το μέγεθος της οντότητας, της εμπειρία όσον αφορά 

τα ΔΠΧΑ, τη βαρύτητα που δίνεται στην μειωμένη μεταβλητότητα των κερδών και την 

χαμηλή δυνατότητα για ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν εφόσον 

χρησιμοποιούν τα παράγωγα μόνο περιστασιακά, είναι μικρότερες, έχουν μεγάλη μόχλευση, 

έχουν κατανεμημένο το κεφάλαιό τους σε πολλούς μετόχους, έχουν λιγότερες ευκαιρίες να 

αναπτυχθούν και αντισταθμίζουν επιλεκτικά. Τέλος, περισσότερο από το 50% των εταιρειών 

που χρησιμοποιούν λογιστική αντιστάθμισης δηλώνουν ότι οι λογιστικοί κανόνες επιδρούν 

στη συμπεριφορά τους σχετικά με την αντιστάθμιση. 

 Ο Beisland (2010), εξετάζει εάν η οικονομική κρίση, μέσω των περιορισμών της 

λογιστικής αντιστάθμισης μπορεί να επηρεάσει την συνολική χρήση της εύλογης αξίας σε μια 

οικονομία. Ένα σημαντικό τμήμα των χρηματοοικονομικών μέσων των επιχειρήσεων 

αποκτώνται για σκοπούς αντιστάθμισης. Τα πρότυπα που εφαρμόζονται σχετικά με τη 

λογιστική αντιστάθμισης επιβάλλουν ότι τα μέσα θα πρέπει να αναγνωριστούν στην εύλογη 

αξία, εκτός και αν οι επιχειρήσεις ικανοποιούν κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με τη 

λογιστική αντιστάθμισης. Σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας των τιμών, η 

αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης χρηματοροών αυξάνεται, που σημαίνει ότι όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις δικαιούνται να πραγματοποιήσουν λογιστική αντιστάθμισης από 

ότι σε περιόδους όπου δεν επικρατεί οικονομική κρίση. Κατά συνέπεια το ποσοστό της 

λογιστικής εύλογης αξίας μειώνεται, ακολουθώντας τη μεταβλητότητα των τιμών που 

επικρατεί κατά την οικονομική κρίση. Επομένως, οι προϋποθέσεις της αποτελεσματικής 
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αντιστάθμισης εξασφαλίζουν τη χρήση περισσότερης λογιστικής αντιστάθμισης σε περιόδους 

οικονομικής χρήσης οπότε και είναι απαραίτητη. 

Η Pirchegger (2004), τονίζοντας ότι η εφαρμογή των κανόνων της λογιστικής 

αντιστάθμισης είναι προαιρετική για τις εταιρείες, αναλύει τα επιχειρηματικά κίνητρα για την 

εφαρμογή ή μη των κανόνων αυτών. Τόσο τα ΕΛΠ και τα ΔΠΧΑ όσο και οι Γενικά 

Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (US-GAAP) 

προσδιορίζουν συγκεκριμένους λογιστικούς περιορισμούς για τις δραστηριότητες 

αντιστάθμισης. Κατά βάση, οι κανόνες της λογιστικής αντιστάθμισης διαβεβαιώνουν ότι ένα 

συμψηφιστικό κέρδος ή ζημία από ένα μέσο αντιστάθμισης επηρεάζει τα κέρδη στην ίδια 

περίοδο όπως τα κέρδη ή οι ζημίες του αντισταθμισμένου στοιχείου. Από έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι, από την προοπτική των μετόχων, είναι σχεδόν πάντα 

ωφέλιμο να αποφεύγεται η λογιστική αντιστάθμισης ακόμα και όταν η αντιστάθμιση είναι 

άριστη. Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι χωρίς τη λογιστική 

αντιστάθμισης, η ανταμοιβή του κινδύνου εκτείνεται σε δύο περιόδους, ενώ μέσω της 

λογιστικής αντιστάθμισης συγκεντρώνεται στη δεύτερη περίοδο, βασιζόμενο σε ένα μοντέλο 

LEN δύο περιόδων.  

 

 

2.3 Επίδραση Λογιστικής Αντιστάθμισης 

 

Ο Kiy (2015) μελετά τα αποτελέσματα της υιοθέτησης της λογιστικής αντιστάθμισης από τις 

μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Τα συμπεράσματα της έρευνάς του δείχνουν μια 

σημαντική αρνητική σχέση ανάμεσα στη λογιστική αντιστάθμισης και την αγοραία αξία και 

διαπιστώνεται ότι επιχειρήσεις μπορεί να παρεκκλίνουν από την άριστη στρατηγική 

αντιστάθμισης προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ώστε να εφαρμόσουν λογιστική 

αντιστάθμισης. Επιπλέον, παρατηρείται μικρότερη επίδραση στην αγοραία αξία, εξ αιτίας της 

χρήσης της λογιστικής αντιστάθμισης στις πιο μεγάλες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις υιοθετούν λογιστική 

αντιστάθμισης όταν η απόκλιση από την άριστη στρατηγική αντιστάθμισης περιλαμβάνεται 

στα επιτρεπτά όρια, ενώ οι μικρότερες οντότητες είναι πρόθυμες να αποδεχτούν υψηλότερες 

αποκλίσεις από την άριστη στρατηγική αντιστάθμισης προκειμένου να επιτύχουν συνεχή 

κέρδη. Ωστόσο δεν επαληθεύτηκε η υπόθεση της μελέτης ότι η επίδραση της λογιστικής 

αντιστάθμισης ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της έκθεσης στον κίνδυνο. 
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Οι Panaretou, Shackleton & Taylor (2013) μελετούν την επίδραση της λογιστικής 

αντιστάθμισης υπό τα ΔΠΧΑ στη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. Από τη μία 

πλευρά, υποστηρίζεται ότι η αυξημένες υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις και η μέτρηση των 

παραγώγων στην εύλογη αξία, αυξάνει την ποιότητα και την ομοιογένεια των πληροφοριών, 

μειώνοντας την ασυμμετρία της πληροφόρησης. Από την άλλη, εκφράζονται ανησυχίες όσον 

αφορά τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να καταστούν ικανές να χρησιμοποιήσουν τη 

λογιστική αντιστάθμισης. Συνεπώς, η αντιστάθμιση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μπορεί να 

επηρεάσει τη μεταβλητότητα των κερδών και/ή να οδηγήσει σε προσαρμογή της 

συμπεριφοράς της αντιστάθμισης της εταιρείας στην προσπάθειά της να πετύχει πιο 

επιθυμητά λογιστικά αποτελέσματα. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι με το νέο καθεστώς σχετικά 

με τη λογιστική αντιστάθμισης τα κέρδη είναι περισσότερο προβλέψιμα. Πιο συγκεκριμένα, 

για τις επιχειρήσεις που μετρούν και αποτιμούν τα παράγωγα σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, το 

σφάλμα πρόβλεψης των αναλυτών και η διασπορά είναι σημαντικά χαμηλότερα. 

  

 

2.4 Λογιστική Αντιστάθμισης και Κίνδυνος 

 

Οι Anbil, Saretto & Tookes (2016)  εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στη χρήση 

χρηματοοικονομικών παράγωγων μέσων από τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και την 

αξιολόγηση της αγοράς σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο. Η διαχείριση κινδύνου είναι ένας 

από τους βασικότερους λόγους που οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κάνουν χρήση 

των παραγώγων. Αν τα προγράμματα αντιστάθμισης είναι αποτελεσματικά, οι εταιρείες που 

χρησιμοποιούν παράγωγα θα πρέπει να έχουν χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από εκείνες που 

δεν χρησιμοποιούν. Με όλα τα άλλα σταθερά, η έρευνα έδειξε πως τα spreads των CDS είναι 

μικρότερα μόνο για επιχειρήσεις που κάνουν χρήση παραγώγων σχετικών με λογιστική 

αντιστάθμισης. Οι εταιρείες με θέσεις σε παράγωγα που δεν σχετίζονται με τη λογιστική 

αντιστάθμισης έχουν υψηλότερα spreads στα CDS τους ακόμα και από τις επιχειρήσεις που 

δεν αντισταθμίζουν μέσω παραγώγων. 

Οι Jawad, Xia, Alshamam & Alnuaimi (2014) εξετάζουν το πώς η χρήση της 

λογιστικής αντιστάθμισης μπορεί να βοηθήσει να επιτευχθεί αποτελεσματική διαχείριση του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου στις επιχειρήσεις. Η χρήση των παράγωγων μέσων 

αντιστάθμισης μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα σε άλλες επιχειρηματικές αποφάσεις 

όπως το επίπεδο του χρέους, την πολιτική μερισμάτων, τα κυκλοφορούντα περιουσιακά 
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στοιχεία και το εύρος χρήσης της αντιστάθμισης. Η στρατηγική που ακολουθείται σχετικά με 

τη λογιστική αντιστάθμισης θα πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να εξισορροπεί την 

αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης με το κόστος αυτής. Οι επιχειρήσεις λοιπόν οφείλουν 

να κατανοήσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και να αποφασίσουν το ποσό του 

κινδύνου που είναι διατεθειμένες να αναλάβουν πριν αποφασίσουν να πάρουν κάποια 

απόφαση. Ωστόσο η αντιστάθμιση δεν είναι δωρεάν, αφού οι εταιρείες θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν πόρους προκειμένου να αναλάβουν κάποια διαδικασία αντιστάθμισης. 

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό από την επιχείρηση ότι ο σκοπός της αντιστάθμισης είναι 

να μειωθεί η έκθεση στον κίνδυνο και όχι να προσπαθήσει να νικήσει την αγορά ώστε να 

πραγματοποιήσει κέρδη. Τέλος υπάρχουν περιορισμοί στη λογιστική αντιστάθμισης, αφού 

περιλαμβάνει πολλά ανόμοια εργαλεία, είναι καινούρια τακτική και απαιτεί χρόνο για να 

γίνει πλήρως αντιληπτή και η ίδια η χρήση των παραγώγων μπορεί να είναι ριψοκίνδυνη και 

να βλάψει την εταιρεία. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα τα παράγωγα 

μπορούν να αυξήσουν τον πλούτο των μετόχων και των επενδυτών παρέχοντας μέσα ελέγχου 

του κινδύνου σε μεγαλύτερο εύρος. 

 

 

2.5 Λογιστική Αντιστάθμισης και Γνωστοποιήσεις 

 

Οι Potin, Bortolon & Sarlo Neto (2016) ερευνούν τα αποτελέσματα της λογιστικής 

αντιστάθμισης στην ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, τις γνωστοποιήσεις 

των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και την ασυμμετρία της πληροφόρησης. 

Βασιζόμενοι στις ενδείξεις, μπορούν να συμπεράνουν ότι η αγορά της Βραζιλίας βλέπει τη 

λογιστική αντιστάθμισης περισσότερο ως ένα μηχανισμό διαχείρισης των κερδών και 

λιγότερο ως διαχείριση κινδύνου. Το παραπάνω συμπέρασμα μπορεί να επιβεβαιωθεί και από 

τις πρόσφατες περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων που υιοθέτησαν την τακτική αυτή, γεγονός 

που έθεσε την διαδικασία της λογιστικής αντιστάθμισης στη διεθνή οικονομική σκηνή και 

την έκανε να αναλύεται από εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

σχετικά με την επίδραση της λογιστικής αντιστάθμισης στις γνωστοποιήσεις σχετικά με τα 

παράγωγα, υποστηρίζεται πως αυτή οδήγησε στη μείωση της ασυμμετρίας των πληροφοριών 

σχετικά με την χρήση παράγωγων προϊόντων. Η ανάγκη λοιπόν να καλυφθούν τα κριτήρια 

για επίσημη πιστοποίηση ώστε να εφαρμοστεί η λογιστική αντιστάθμισης και η ανάγκη να 
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γνωστοποιηθεί μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών μπορεί να δικαιολογήσει την παραπάνω 

θέση. 

Η Prihatiningtyas (2011) μελετά τις πρακτικές γνωστοποιήσεων της λογιστικής 

αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και το ΔΠΧΑ 7 σε δείγμα 128 επιχειρήσεων της 

Ολλανδίας. Οι δείκτες γνωστοποιήσεων κατασκευάζονται προκειμένου να μετρηθεί το 

επίπεδο γνωστοποίησης της λογιστικής αντιστάθμισης που αποτελείται από υποχρεωτικές και 

προαιρετικές γνωστοποιήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καθοριστικοί παράγοντες για 

το ποσοστό γνωστοποιήσεων της λογιστικής αντιστάθμισης είναι: το εάν ανήκει ή όχι η 

εταιρεία στο βιομηχανικό τομέα, τον αν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η πολιτική της 

επιχείρησης και η κερδοφορία. Ωστόσο δεν βρέθηκαν αποδείξεις ότι η κεφαλαιακή δομή 

επηρεάζει το επίπεδο γνωστοποίησης. Οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερο επίπεδο 

γνωστοποιήσεων παρακολουθούνται σε υψηλότερο βαθμό από τους αναλυτές και έχουν 

μικρότερη διασπορά πρόβλεψης. 

Οι Nissan & Kamata (2005) αναλύουν την επίδραση της λογιστικής αντιστάθμισης 

στους χρηματοοικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές, τη 

δυνατότητα των αναλυτών να υπολογίσουν του δείκτες με και χωρίς λογιστική αντιστάθμισης 

και τις γνωστοποιήσεις που θεωρούνται απαραίτητες για τη λογιστική αντιστάθμισης. Τελικά 

κατέστη αδύνατο να συμβαδίσουν τα ποσά των σφαλμάτων που διορθώθηκαν, με τις αλλαγές 

στις ενοποιημένες δηλώσεις των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων. Συνεπώς η εξέταση της 

λογιστικής αντιστάθμισης γίνεται όλο και δυσκολότερη. Παρόλο που αρκετά ζητήματα που 

σχετίζονται με τα παράγωγα γνωστοποιήθηκαν, υπήρχαν πολλά περισσότερα θέματα που δεν 

ήταν εφικτό να γνωστοποιηθούν και έκαναν εξαιρετικά δύσκολη την αξιολόγηση του 

κινδύνου που σχετίζεται με το παράγωγο.  

Οι DeMarzo & Duffie (1995) ερευνούν το αποτέλεσμα της πληροφόρησης σχετικά με 

τη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. Η αντιστάθμιση βελτιώνει την παροχή 

πληροφοριών σχετικά με τα επιχειρηματικά κέρδη ως σήμα της ικανότητας της διοίκησης και 

της ποιότητας του έργου με το να εξαλείφει τους εξωτερικούς θορύβους. Τα κίνητρα της 

διοίκησης και των μετόχων σχετικά με τη διάδοση των πληροφοριών μπορεί να διαφέρουν, 

με συνέπεια να οδηγούν σε διαμάχες σχετικά με την άριστη πολιτική αντιστάθμισης. Τα 

παραπάνω κίνητρα εξαρτώνται από τις λογιστικές πληροφορίες που γίνονται διαθέσιμες από 

την επιχείρηση. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, αν οι συναλλαγές της αντιστάθμισης δεν 

γνωστοποιούνται (π.χ. η εταιρεία αναφέρει μόνο τα συνολικά κέρδη) οι διαχειριστές της 

επιχείρησης αντισταθμίζουν προκειμένου να πετύχουν μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου από 

αυτή που θα είχαν αν απαιτούνταν πλήρης γνωστοποίηση. Στις περιπτώσεις αυτές το 
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καλύτερο για τους επενδυτές είναι να ζητούν μόνο τις συνολικές λογιστικές αναφορές. Η 

έρευνα έδειξε ότι ενώ οι μέτοχοι είναι ουδέτεροι ως προς τον κίνδυνο, το αποτέλεσμα της 

πληροφόρησης της αντιστάθμισης μπορεί να έχει πραγματική επίδραση στην αξία της 

εταιρείας. H λογιστική αντιστάθμισης μπορεί επομένως να βελτιώσει τις μελλοντικές 

επενδυτικές αποφάσεις της επιχείρησης και να αυξήσει τα κίνητρα της διοίκησης, ώστε να 

ληφθεί η καλύτερη δυνατή επενδυτική απόφαση. 

 

 

2.6 Λογιστική αντιστάθμισης: Μια Προσέγγιση Επικεντρωμένη στις 

Ταμειακές Ροές 

 

Οι Saito & Fuqui (2016) επικεντρώνονται στο παρακάτω ερώτημα : ποια λογική υπάρχει 

σχετικά με το χωρισμό της λογιστικής αντιστάθμισης στις μεθόδους της εύλογης αξίας και 

των χρηματοροών και αν αυτό δικαιολογείται σε θεωρητική βάση στα πλαίσια της λογιστικής 

επιστήμης. Συμπεραίνουν ότι κάθε διαδικασία αντιστάθμισης αποτελείται πάντοτε από μια 

σειρά χρηματοροών. Έτσι, θεωρούν ότι πρέπει να λαμβάνεται η αντιστάθμιση χρηματοροών 

ως η βασική διαδικασία λογιστικής αντιστάθμισης σε συνεργασία με την αντιστάθμιση 

εύλογης αξίας και όχι να συνεχίσουμε να θεωρούμε τις δύο αυτές μεθόδους αντιστάθμισης ως 

ανεξάρτητες και διακριτές κατηγορίες. 

 

 

2.7 Συμπεράσματα 

 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τη 

λογιστική αντιστάθμισης. Από την επισκόπηση προέκυψε ότι μια εταιρεία θα πρέπει να 

εξετάσει πολλούς παράγοντες και να σκεφτεί πολύ σοβαρά αν είναι έτοιμη για να εφαρμόσει 

λογιστική αντιστάθμισης και αν αυτή θα είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για την 

βελτίωση της πορείας της. Η λογιστική αντιστάθμισης έχει πολλαπλές επιδράσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις και στην προοπτική της επιχείρησης, ενώ ο βασικός της σκοπός 

είναι η μείωση του κινδύνου και όχι η κερδοσκοπία. Επιπλέον με την εφαρμογή των 

Προτύπων, αυξάνεται σημαντικά ο όγκος των γνωστοποιήσεων, γεγονός που οδήγησε στη 

μείωση της ασυμμετρίας των πληροφοριών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη λογιστική αντιστάθμισης, το 

οποίο αποτελείται από το ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση, το ΔΛΠ 39 

Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση, το ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά 

μέσα: Γνωστοποιήσεις καθώς και το ΔΠΧΑ 13 Εύλογη Αξία. 

 

 

3.2 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση 

 

Το Πρότυπο ορίζει ως χρηματοοικονομικό μέσο κάθε σύμβαση που δημιουργεί για τον ένα 

συναλλασσόμενο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και για τον άλλο 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό τίτλο. 

Σκοπός του ΔΛΠ 32 είναι η διάκριση υποχρεώσεων με ίδια κεφάλαια όταν 

σχετίζονται, τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την κατάταξη χρηματοοικονομικών μέσων και την 

κατάταξη τόκων, μερισμάτων, αποτελεσμάτων. 

Το ΔΛΠ 32 εφαρμόζεται αν υπάρχουν παράγωγα που σχετίζονται με θυγατρικές, 

συγγενείς ή κοινοπραξίες.  

Το ΔΛΠ 32 δεν εφαρμόζεται για ασφαλιστήρια συμβόλαια, ωστόσο λαμβάνει 

εφαρμογή για παράγωγα που ενσωματώνονται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια και σε 

συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης, στο βαθμό που εφαρμόζεται για αυτά το ΔΛΠ 39. 

Το ΔΛΠ 32 δεν εφαρμόζεται μερικά για χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν το 

στοιχείο της προαιρετικής εφαρμογής (υπάγονται στο ΔΠΧΠ 4), ενώ εφαρμόζεται 

οπωσδήποτε για τυχόν παράγωγα που είναι ενσωματωμένα σε τέτοια χρηματοοικονομικά 

μέσα.  

Ένα δικαίωμα προαίρεσης (option) για μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

αντιμετωπίζεται με το ΔΛΠ 32, αν μπορεί να διακανονιστεί με μετρητά ή να ανταλλαγεί με 

άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή χρηματοοικονομική υποχρέωση.  
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3.3 ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση 

 

Σκοπός του ΔΛΠ 39 είναι η καθιέρωση αρχών αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης 

αποτίμησης για τα Χρηματοοικονομικά Μέσα, τις Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και 

κάποια συμβόλαια μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

 Το ΔΛΠ 39 έχει εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις και για όλα τα χρηματοοικονομικά 

μέσα εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Επιπλέον έχει εφαρμογή για δανειακές δεσμεύσεις 

που είναι υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, για δανειακές δεσμεύσεις 

που δεν συμψηφίζονται με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα γιατί αποτελούν 

παράγωγα, για δεσμεύσεις παροχής δανείων για επιτόκια χαμηλότερα της αγοράς. 

 Το Πρότυπο δεν έχει εφαρμογή καταρχήν στα ασφαλιστήρια, αλλά έχει εφαρμογή 

καταρχήν στα παράγωγα που ενσωματώνονται στα ασφαλιστήρια και στα συμβόλαια 

χρηματοοικονομικής εγγύησης. 

 

 

3.3.1 Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, για σκοπούς αποτίμησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία αυτά κατέχονται κυρίως για εμπορική εκμετάλλευση και 

αποκτώνται με σκοπό την πώληση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Κατέχονται για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς και συνήθως είναι παράγωγα. Αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία και οι διαφορές αποτίμησης μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις. Αποτελούνται από μη παράγωγα στοιχεία 

όπως ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, δηλαδή από τίτλους 

που αποδίδουν ένα σταθερό εισόδημα. Κατά την αρχική αναγνώριση αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία, ενώ μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο 

του αποτελεσματικού επιτοκίου. 
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 Δάνεια και απαιτήσεις. Είναι μη παράγωγα στοιχεία με σταθερές ή προσδιοριστές 

πληρωμές. Αποτιμώνται κατά την απόκτηση στην εύλογη αξία και μετέπειτα στο 

αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Αποτιμώνται 

αρχικά στην εύλογη αξία και τυχόν διαφορές αποτίμησης μεταφέρονται στα ίδια 

κεφάλαια, μέσω της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων. 

 

 

3.3.2 Ανάλυση Κινδύνων 

 

Οι κίνδυνοι μπορεί να χωριστούν στον πιστωτικό, ο οποίος σχετίζεται με τον 

αντισυμβαλλόμενο καθώς και στον συναλλαγματικό και τον επιτοκιακό, οι οποίοι 

σχετίζονται με τις δυνάμεις της αγοράς. 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνδέεται με την ύπαρξη συναλλαγματικής θέσης 

στον ισολογισμό μιας επιχείρησης. Συναλλαγματική θέση σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα 

δημιουργείται όταν η τράπεζα με πράξεις και αποφάσεις της προκαλεί διάσταση μεταξύ των 

στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων στο συγκεκριμένο νόμισμα τόσο εκείνων που είναι 

εντός ισολογισμού (position spot) όσο και αυτών που είναι εκτός ισολογισμού (position 

forward).  

Ο επιτοκιακός κίνδυνος εμφανίζει ομοιότητες και αναλογίες με τον συναλλαγματικό 

κίνδυνο. Πρόκειται για διαφορά μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, πλην 

όμως η διαφορά αυτή αναφέρεται στο χρόνο επανατιμολόγησης των τοκοφόρων στοιχείων σε 

ένα συγκεκριμένο νόμισμα. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα, τα στοιχεία των απαιτήσεων 

μας να χάσουν μέρος ή και το σύνολο της αξίας τους εξαιτίας της αδυναμίας ή και 

απροθυμίας των δανειοληπτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από 

δανειακές συμβάσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να καλυφθεί, δηλαδή να μεταφερθεί σε 

κάποιο άλλο μέρος, μέσω των πιστωτικών παραγώγων (credit derivatives), καταβάλλοντας 

ένα ασφάλιστρο σε αυτόν που επωμίζεται τον κίνδυνο. 
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3.3.3 Ιστορική Εξέλιξη των Παραγώγων 

 

Πολλοί νομίζουν πως τα παράγωγα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα που κάνανε την 

εμφάνισή τους τις τελευταίες δεκαετίες στις κεφαλαιαγορές. Η αλήθεια είναι πως 

πρωτοεμφανίστηκαν το 3.500 π.Χ. όταν οι Φοίνικες εμπορεύονταν προϊόντα και οι 

συμφωνίες τους βασιζόταν στην αγοραπωλησία μελλοντικών ημερομηνιών. Πολύ 

περισσότερο στην αρχαία Ελλάδα γύρω στο 330 π.Χ. ο φιλόσοφος Θαλής χρησιμοποιώντας 

τη γνώση της αστρολογίας πρόβλεψε μία ανθηρή συγκομιδή ελιάς για την επόμενη άνοιξη. 

Υπήρχε μεγάλη προσφορά στην αγορά για ελαιοτριβεία το χειμώνα. Ο Θαλής 

εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό μιας και ο ανταγωνισμός δεν υπήρχε καν το χειμώνα και 

διαπραγματεύτηκε τις τιμές των ελαιοτριβείων προκαταβάλλοντας ένα μικρό ποσό για την 

επιλογή (option) να χρησιμοποιήσει τα ελαιοτριβεία την άνοιξη. Η πρόβλεψή του ήταν σωστή 

και την εποχή της άνοιξης η συγκομιδή ήταν τεράστια με αποτέλεσμα η ζήτηση για τα 

ελαιοτριβεία να φτάσει στο αποκορύφωμα δίνοντας στο Θαλή τη δυνατότητα να ενοικιάσει 

τα ελαιοτριβεία σε πολύ μεγαλύτερες τιμές από αυτές που ο ίδιος τα είχε κλείσει.
 

Τον 17ο αιώνα (γύρω στο 1636) τα παράγωγα ξαναεμφανίζονται στην Ολλανδία κατά 

την εποχή της τρέλας της τουλίπας. Οι παραγωγοί και οι αγοραστές κλείνανε συμφωνίες με 

προκαταβολές με σκοπό να αγοράσουν και να πωλήσουν σε μελλοντική ημερομηνία 

συγκεκριμένους τύπους τουλίπας προκειμένου να αντισταθμίσουν (hedge) το κίνδυνό τους 

στη περίπτωση που η συγκομιδή ήταν φτωχή. Οι αγοραστές τουλιπών αγόραζαν δικαιώματα 

αγοράς (call options), το δικαίωμα δηλαδή να αγοράσουν τουλίπες σε μία συγκεκριμένη τιμή 

σε μία προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία για να ασφαλίσουν τις θέσεις τους εάν οι 

τιμές στην αγορά αυξάνονταν σημαντικά. Οι παραγωγοί αγόραζαν δικαιώματα πώλησης (put 

options),το δικαίωμα δηλαδή να πουλήσουν τη συγκομιδή τους σε μία συγκεκριμένη τιμή σε 

μία προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία για να είναι ασφαλισμένοι σε περίπτωση που οι 

τιμές μειωνόταν σημαντικά.
 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά τη δημιουργία του New York Stock 

Exchange το 1790, οι επενδυτές είχαν την ανάγκη της ύπαρξης ενός οργανωμένου 

χρηματιστηρίου παραγώγων. Οι χρηματιστηριακές εταιρίες της Wall Street προκειμένου να 

αποφύγουν τις δυσάρεστες εκπλήξεις που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη, δημοσίευσαν 

προτάσεις πάνω στις συναλλαγές παραγώγων για το ευρύ επενδυτικό κοινό. Στις αρχές του 

1900 τα παράγωγα συναλλασσόταν μεταξύ των ενδιαφερομένων αντισυμβαλλομένων over 
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the counter δηλαδή όχι στο πάτωμα συγκεκριμένου χρηματιστηρίου, αλλά σε ένα 

οργανωμένο δίκτυο μεγάλων επενδυτών. 

Το 1929, μετά το ιστορικό κραχ, το κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σώμα που να επιβλέπει τη διαφάνεια των συναλλαγών στην 

αγορά. Έτσι δημιουργήθηκε το SEC (Securities Exchange Commission) η λεγόμενη Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς στις ΗΠΑ. 

Στην Ελλάδα το 1997, ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) ως 

ανώνυμη εταιρεία, ενώ το 1999 ξεκίνησε η λειτουργία της αγοράς παραγώγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το ΧΠΑ το 2002 συγχωνεύτηκε με το Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και αποτέλεσαν από κοινού το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). 

   

 

3.3.4 Ορισμός Παραγώγου 

 

Παράγωγο είναι ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή άλλο συμβόλαιο που εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 39 και έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά:  

 

 Η αξία του μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή ενός καθορισμένου επιτοκίου, 

τιμής χρηματοπιστωτικού μέσου, τιμής εμπορεύματος, συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

δείκτη τιμών ή επιτοκίων, πιστοληπτικής διαβάθμισης ή πιστωτικού δείκτη ή άλλης 

μεταβολής, εφόσον στην περίπτωση της μη οικονομικής μεταβλητής αυτής, δεν είναι 

ορισμένη στο συμβαλλόμενο μέρος στο συμβόλαιο (μερικές φορές καλούμενο το 

«υποκείμενο») 

 Δεν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση σε 

σχέση με άλλους τύπους συμβάσεων που έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις 

μεταβολές των συνθηκών της αγοράς, 

 Διακανονίζεται σε μία μελλοντική ημερομηνία. 
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3.3.5 Αναλυτική Παρουσίαση των Παραγώγων 

 

3.3.5.1 Δικαιώματα προαίρεσης (Options) 

  

Ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης  (option) είναι μια συμφωνία η οποία παρέχει στον 

αγοραστή το δικαίωμα , αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πουλήσει το υποκείμενο 

αγαθό σε μια καθορισμένη τιμή, κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ή σε μια 

συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. 

 Τα δικαιώματα προαίρεσης αποτελούν παράγωγα προϊόντα που βασίζονται σε 

μετοχές, δείκτες, επιτόκια, συνάλλαγμα ή άλλους τίτλους και χρησιμοποιούνται για την 

αντιστάθμιση του κινδύνου που αντιμετωπίζει ο επενδυτής, καθώς και για τη διεύρυνση των 

επενδυτικών του επιλογών. 

 Αποτελούν συμβάσεις μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων για την ανταλλαγή 

συγκεκριμένης ποσότητας συμβολαίων και σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία και 

σε προκαθορισμένη τιμή. 

 Διακρίνονται δύο είδη δικαιωμάτων τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς (call options) 

και τα δικαιώματα προαίρεσης πώλησης (put options), ενώ διακρίνουμε αγοραστές και 

πωλητές για κάθε είδος.
 

 

 

Διάκριση Δικαιωμάτων βάσει Υποκείμενων Τίτλων 

 

Λόγω της ανάγκης ύπαρξης επαρκών χρηματοοικονομικών εργαλείων, η αγορά είναι πιο 

διευρυμένη με τυποποιημένες συμφωνίες πάνω σε διαφορετικούς υποκείμενους τίτλους. Υπό 

το πρίσμα αυτό διακρίνονται τα παρακάτω δικαιώματα: 

 Δικαιώματα σε μετοχές (stock options): Στα δικαιώματα αυτά ο υποκείμενος τίτλος 

είναι η μετοχή συγκεκριμένης επιχείρησης εισηγμένης στο χρηματιστήριο και κάθε 

δικαίωμα καλύπτει ένα αριθμό μετοχών, συνήθως 100 τεμαχίων. 

 Δικαιώματα σε χρηματιστηριακούς δείκτες (index options): Όπως υποδηλώνει και ο 

τίτλος, υποκείμενο αγαθό σε αυτά τα δικαιώματα είναι συγκεκριμένος 

χρηματιστηριακός δείκτης. Η τιμή άσκησης ονομάζεται άσκηση του δείκτη. Επειδή 

κάθε δικαίωμα είναι εκφρασμένο σε χρηματικούς όρους, αντιστοίχως, το δικαίωμα επί 

κάποιου δείκτη πρέπει να έχει χρηματική αξία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον 
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πολλαπλασιασμό του δείκτη με ένα πολλαπλασιαστή τον οποίο ορίζει κάθε 

χρηματιστήριο, για κάθε δείκτη. 

 Δικαιώματα σε συνάλλαγμα (currency options): Τέτοια δικαιώματα προσφέρουν 

αντιστάθμιση κινδύνου έναντι των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

(συναλλαγματικός κίνδυνος) και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τους εισαγωγείς και 

εξαγωγείς αγαθών. Το δικαίωμα αναφέρεται σε συγκεκριμένο νόμισμα και 

συγκεκριμένη χρηματική αξία και προβλέπει, αντιστοίχως, νόμισμα άσκησης το οποίο 

μπορεί να είναι διαφορετικό από το νόμισμα του δικαιώματος. Για παράδειγμα το 

νόμισμα του συμβολαίου είναι το ευρώ και το νόμισμα άσκησης το δολάριο.  

 Δικαιώματα σε επιτόκιο (interest rate swaps): Προσφέρουν αντιστάθμιση κινδύνου 

έναντι της αύξησης των επιτοκίων (επιτοκιακός κίνδυνος). Επιτρέπουν  στους 

συναλλασσόμενους να προστατέψουν τους τίτλους τους, αγοράζοντας ή πουλώντας, 

για παράδειγμα, ένα ομόλογο σε καθορισμένη τιμή άσκησης. 

 

 

Ανάλυση Θέσεων   

 

Οι βασικές θέσεις που μπορεί να πάρει ένας επενδυτής που επιθυμεί τη συναλλαγή σε 

δικαιώματα είναι οι παρακάτω: 

 

 

-Αγοραστής δικαιώματος αγοράς (long call holder) 

 

Έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να απαιτήσει από τον πωλητή του δικαιώματος, 

την παράδοση του υποκείμενου αγαθού στην προσυμφωνημένη τιμή και χρονική διάρκεια. 

Για να αγοράσει αυτό το δικαίωμα, πληρώνει στον πωλητή την τιμή του δικαιώματος ως 

αποζημίωση για την υποχρέωση που εκείνος αναλαμβάνει. Ένας επενδυτής επιλέγει να 

αγοράσει το δικαίωμα αγοράς επειδή προσδοκά ή προβλέπει ότι η τιμή του υποκείμενου 

τίτλου θα ανέβει και προκειμένου να αγοράσει για παράδειγμα την ίδια τη μετοχή, αγοράζει 

ένα δικαίωμα πάνω σε αυτή. Γι’ αυτό το λόγο, εάν η τιμή άσκησης του δικαιώματος είναι 

χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου, ο επενδυτής θα ασκήσει το 

δικαίωμά του και θα αποκομίσει κέρδος αγοράζοντας τη μετοχή σε χαμηλότερη τιμή απ’ ότι 

εάν την αγόραζε στο χρηματιστήριο. Από την άλλη πλευρά, αν οι προσδοκίες του δεν 



[18] 

 

επαληθευτούν και η τιμή μειωθεί, το δικαίωμα αγοράς δεν θα ασκηθεί και ο αγοραστής του 

θα ζημιωθεί μόνο με το ποσό που κατέβαλε για να αγοράσει από τον πωλητή το δικαίωμα. Ο 

επενδυτής δεν θα έχει ούτε κέρδη ούτε ζημία στην περίπτωση που η τιμή του υποκείμενου 

τίτλου ισούται με την τιμή άσκησης συν την τιμή του δικαιώματος που πλήρωσε. Όπως 

λοιπόν φαίνεται και στο διάγραμμα 3.1 ο αγοραστής ενός δικαιώματος αγοράς έχει γνωστές 

και δεδομένος ζημίες και απεριόριστα δυνητικά κέρδη. 

 

 

Διάγραμμα 3.1 Αγορά Δικαιώματος Αγοράς 

 

 

 

-Πωλητής δικαιώματος αγοράς (short call holder) 

 

Έχει την υποχρέωση, να παραδώσει στο αγοραστή το υποκείμενο αγαθό στην 

προκαθορισμένη τιμή, όταν του ζητηθεί, μέχρι τη λήξη του δικαιώματος αγοράς. Οι 

προσδοκίες του διαφέρουν από αυτές του αγοραστή, υπό την έννοια ότι ο πωλητής αναμένει 

ότι θα υπάρξουν πτωτικές ή σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά και κατά συνέπεια, δέχεται 

να αναλάβει την υποχρέωση να πουλήσει τον υποκείμενο τίτλο υπό μία ανταμοιβή, δηλαδή 

την τιμή του δικαιώματος, που παίρνει τη μορφή ενός ασφαλίστρου κινδύνου. Ο πωλητής 

κρίνει ότι η τιμή του υποκείμενου τίτλου, για παράδειγμα μιας μετοχής, θα μειωθεί, και 

μάλιστα κάτω από την τιμή άσκησης. Εάν επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες του, ο αγοραστής 

του δικαιώματος δεν θα ασκήσει το δικαίωμα και κατά συνέπεια, ο πωλητής θα αποκομίσει 

πηγή: http://www.theoptionsguide.com  

http://www.theoptionsguide.com/
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κέρδος ίσο με το ποσό που εισέπραξε από την τιμή του δικαιώματος. Από την άλλη πλευρά, 

εάν η τιμή της μετοχής ανεβεί, τότε ο πωλητής ενδέχεται να ζημιωθεί απεριόριστα, όσο 

δυνητικά μπορεί να ανεβεί η τιμή της μετοχής σε σχέση με την τιμή άσκησης, εφόσον θα 

πρέπει να πωλήσει τις μετοχές στην τιμή άσκησης, ενώ η τρέχουσα τιμή τους είναι πολύ 

υψηλότερη. Ο πωλητής δεν θα έχει κερδίσει ή ζημιωθεί, εάν η τρέχουσα τιμή ισούται με την 

τιμή άσκησης συν την τιμή του δικαιώματος – έπειτα από αυτό το σημείο θα αρχίσει να 

ζημιώνεται. Οπότε σύμφωνα και με το διάγραμμα 3.2 ο πωλητής ενός δικαιώματος αγοράς 

έχει δεδομένα κέρδη και δυνητικά απεριόριστες ζημίες. 

  

 

 

     Διάγραμμα 3.2 Πώληση δικαιώματος αγοράς 

 

 

-Αγοραστής δικαιώματος πώλησης (long put holder) 

 

Έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να πωλήσει ή να  παραδώσει το υποκείμενο 

προϊόν στην προσυμφωνημένη τιμή, οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι την εκπνοή του συμβολαίου. 

Για να αγοράσει αυτό το δικαίωμα, δίνει στον πωλητή του την τιμή του δικαιώματος (option 

premium). Ο συγκεκριμένος επενδυτής προσδοκά ότι η τιμή του υποκείμενου τίτλου θα 

μειωθεί σημαντικά, και ότι εφόσον κυμανθεί κάτω από την τιμή άσκησης, θα μπορέσει να 

ασκήσει το δικαίωμα και να αποκομίσει κέρδος, πουλώντας τον υποκείμενο τίτλο, για 

παράδειγμα μια μετοχή, σε υψηλότερη τιμή στον πωλητή του δικαιώματος. Ανάλογα, εάν η 
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τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης ο αγοραστής θα επιλέξει να αφήσει 

το δικαίωμα να εκπνεύσει. Το κέρδος του στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περιορισμένο, 

καθώς η μετοχή δεν μπορεί να λάβει τιμή κατώτερη του μηδενός. Αντίστοιχα, η ζημιά του 

είναι περιορισμένη στο ποσό που κατέβαλε να αγοράσει το δικαίωμα. Η σχέση αυτή 

απεικονίζεται και στο παρακάτω διάγραμμα 3.3.  

 

 

 

Διάγραμμα 3.3 Αγορά δικαιώματος πώλησης 

 

 

 

-Πωλητής δικαιώματος πώλησης (short put holder) 

 

Έχει την υποχρέωση να αποδεχτεί την παράδοση του υποκείμενου αγαθού στην 

προσυμφωνημένη τιμή και χρόνο παράδοσης, εάν αυτό του ζητηθεί από τον αγοραστή. Ο 

πωλητής του δικαιώματος αυτού προσδοκά ότι η τιμή του υποκείμενου τίτλου θα παραμείνει 

σταθερή ή θα αυξηθεί, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει από τον αγοραστή τις 

μετοχές στη συγκεκριμένη τιμή άσκησης, λαμβάνοντας ως αντίτιμο για αυτή την υποχρέωση 

την τιμή του δικαιώματος. Εάν οι προσδοκίες του επαληθευτούν και η τιμή του υποκείμενου 

τίτλου είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης, ο αγοραστής δεν θα έχει λόγο να ασκήσει το 

δικαίωμά του και, κατά συνέπεια, ο πωλητής θα αποκομίσει κέρδος ίσο με την τιμή του 
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δικαιώματος. Εάν, αντίθετα, δεν επαληθευτούν οι προβλέψεις του και η τιμή του υποκείμενου 

τίτλου, για παράδειγμα μια μετοχής μειωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο από την τιμή άσκησης, ο 

αγοραστής θα ασκήσει το δικαίωμα του και ο πωλητής θα πρέπει να αγοράσει τις μετοχές σε 

υψηλότερη τιμή από αυτή που ισχύει κατά την λήξη, στην χρηματιστηριακή αγορά. Αυτή η 

συναλλαγή θα οδηγήσει σε ζημία, η οποία ωστόσο είναι περιορισμένη, εφόσον η τιμή της 

μετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μηδενός. Δεν κερδίζει, ούτε χάνει, όταν η τιμή της 

μετοχής είναι ίση με την τιμή άσκησης μείον την τιμή του δικαιώματος. Στο διάγραμμα 3.4 

φαίνεται η παραπάνω σχέση.  

 

 
 

 
Διάγραμμα 3.4 Πώληση δικαιώματος πώλησης 

 

 

3.3.5.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) 

 

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) ή futures, είναι δεσμευτικές συμφωνίες 

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

προκαθορισμένη ποσότητα και ποιότητα, σε ορισμένη ημερομηνία στο μέλλον και σε 

συγκεκριμένη τιμή που καθορίζεται σήμερα. Η συμφωνία αυτή εγείρει για τον αγοραστή την 

υποχρέωση να παραλάβει το υποκείμενο αγαθό κατά την ημερομηνία παράδοσης, ενώ 

υποχρεώνει τον πωλητή να παραδώσει το υποκείμενο αγαθό σε αυτή την ημερομηνία και 
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στην προκαθορισμένη τιμή. Αποτελούν μία τυποποιημένη μέθοδο για τη μεταφορά κινδύνου 

από εκείνου που επιθυμούν να μειώσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο της αγοράς, σε 

εκείνους που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν την αυξημένη έκθεση στον κίνδυνο. 

 Η τιμή ενός ΣΜΕ καθορίζεται κατά τη συναλλαγή του συμβολαίου, είτε με ανοικτή 

εκφώνηση στα χρηματιστήρια που λειτουργούν με αίθουσα συναλλαγών, είτε μέσω ενός 

ηλεκτρονικού συστήματος εντολών. Η δεύτερη μέθοδος είναι αυτή που πλέον κυριαρχεί 

διεθνώς. Ως υποκείμενες αξίες σε αυτά τα παράγωγα προϊόντα, περιλαμβάνονται δείκτες 

μετοχών, μετοχές, κρατικά ομόλογα, αγαθά όπως σιτηρά ή μέταλλα, επιτόκια και 

συνάλλαγμα. Σε αυτά τα χρηματιστήρια οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης 

συναντώνται σε μια ελεύθερη αγορά, με τιμές που ορίζονται από τους συναλλασσόμενους και 

είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη τη χρηματιστηριακή κοινότητα.  

 

 

Θέσεις σε ΣΜΕ 

 

Οι θέσεις που μπορούν να ληφθούν όσον αφορά τα ΣΜΕ μπορεί να είναι είτε θέση αγοράς, 

είτε θέση πώλησης.  

 

 

-Αγορά ΣΜΕ (long futures position) 

  

Στη θέση αγοράς ΣΜΕ, ο αγοραστής κρίνει ότι η τιμή του υποκείμενου τίτλου, για 

παράδειγμα ενός αγαθού θα κινηθεί ανοδικά, και κατά συνέπεια, για να προστατευτεί από μια 

τέτοια πιθανή άνοδο, συμφωνεί  να δεχτεί την παράδοση του αγαθού (αγορά) σε κάποια 

ημερομηνία στο μέλλον, σε μια τιμή που όμως συμφωνεί από σήμερα με βάση την τρέχουσα 

αγορά. Έπεται ότι στην ημερομηνία λήξης του συμβολαίου, αν πράγματι η τιμή του αγαθού 

έχει αυξηθεί, ο αγοραστής θα επιτύχει κέρδος, εφόσον θα έχει αγοράσει το αγαθό φθηνότερα 

σε σχέση με την τιμή που θα είχε καταβάλει, αν το αγόραζε στη συγκεκριμένη μελλοντική 

τιμή στην τρέχουσα αγορά. Συνεπώς, το κέρδος του ορίζεται από τη διαφορά ανάμεσα στην 

τρέχουσα τιμή του αγαθού και στην τιμή που  προσυμφώνησε στο συμβόλαιο. Δυνητικά, το 

κέρδος του μπορεί να είναι απεριόριστο, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα στην 

αυξημένη τιμή του αγαθού και την τιμή του συμβολαίου. Η σχέση αυτή φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα 3.5 

 



[23] 

 

 

 

Διάγραμμα 3.5 Αγορά ΣΜΕ 

 

-Πώληση ΣΜΕ (short future position) 

 

Στη θέση πώλησης ΣΜΕ, ο πωλητής του ΣΜΕ, από την άλλη πλευρά, προσδοκά ότι η τιμή 

του υποκείμενου αγαθού θα κινηθεί πτωτικά, και προκειμένου να προστατευτεί από αυτή την 

πτώση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το υποκείμενο αγαθό, να το πουλήσει 

δηλαδή σε κάποια μελλοντική ημερομηνία και σε οριζόμενη από σήμερα τιμή. Εάν πράγματι 

η τιμή του αγαθού μειωθεί, ο πωλητής του ΣΜΕ θα έχει αποκομίσει κέρδος, διότι θα το 

πουλήσει σε υψηλότερη τιμή από αυτή που θα ισχύει στη μελλοντική τρέχουσα αγορά. Και 

σε αυτή την περίπτωση, το κέρδος του ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή του 

συμβολαίου και την τιμή του υποκείμενου αγαθού κατά την ημερομηνία λήξης. Αυτό το 

κέρδος είναι περιορισμένο, ωστόσο, αφού η τιμή ενός αγαθού δεν μπορεί να είναι αρνητική, 

παρά μόνο να μηδενιστεί. Αντίστροφα, μια τέτοια επένδυση μπορεί να επιφέρει ζημία, 

δυνητικά απεριόριστη, εφόσον δεν υπάρχουν όρια στις ανοδικές μεταβολές της τιμής ενός 

αγαθού. Η παραπάνω σχέση απεικονίζεται στο διάγραμμα 3.6 
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Διάγραμμα 3.6 Πώληση ΣΜΕ 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ΣΜΕ  

 

Τα ΣΜΕ αποτελούν εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου που δεν απαιτούν την καταβολή τόσο 

υψηλού χρηματικού κεφαλαίου, όσο θα απαιτούνταν για την αγορά του υποκείμενου τίτλου. 

Επιτρέπουν με αυτό τον τρόπο τη μεταφορά του κινδύνου και την πραγματοποίηση κέρδους, 

ενώ η ύπαρξη του οίκου εκκαθάρισης εξαλείφει την ύπαρξη του πιστωτικού κινδύνου 

ανάμεσα στα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Παράλληλα, έχουν υψηλή ρευστότητα, επιτρέποντας 

στον κάτοχό τους να ρευστοποιήσει ή να κλείσει τη θέση του ανά πάσα στιγμή, προς όφελός 

του. Η πληροφόρηση ως προς τα ΣΜΕ είναι διαθέσιμη και ίδια για όλους, ενώ αντιστοίχως, 

τα ίδια τα ΣΜΕ παράγουν πληροφορίες για την αγορά. Επιπρόσθετα είναι εργαλεία για τη 

διαφοροποίηση του κινδύνου που φέρει το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. 

 Ως μειονεκτήματα για τα ΣΜΕ μπορούν να αναφερθούν η ανάγκη που υπάρχει για την 

καταβολή περιθωρίου ασφάλισης, δηλαδή δέσμευση κεφαλαίου, και το γεγονός ότι δεν 

προσφέρουν πλήρη αντιστάθμιση κινδύνου. Είναι πρακτικά αδύνατο τα ΣΜΕ να 

αντισταθμίσουν πλήρως τον κίνδυνο του επενδυτή και αυτό διότι μπορεί να μην υπάρχει 

πλήρης συσχέτιση ανάμεσα στο υποκείμενο αγαθό και το ΣΜΕ. Επιπλέον, ο επενδυτής 

μπορεί να είναι αβέβαιος ως προς το χρόνο κατά τον οποίο θα αγοράσει ή θα πουλήσει το 

αγαθό, ή να κλείσει τη θέση του πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης. Τέλος, 

πηγή: http://www.theoptionsguide.com  

http://www.theoptionsguide.com/


[25] 

 

πρέπει να τονιστεί ότι ο κίνδυνος βάσης αυξάνεται όσο επιμηκύνεται η χρονική διάρκεια, έως 

τη λήξη του συμβολαίου. 

 

 

3.3.5.3 Προθεσμιακά συμβόλαια (Forward Contracts) 

  

Τα προθεσμιακά συμβόλαια (ΠΣ) ή forwards είναι εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 

συμβόλαια (over the counter products). Είναι εργαλεία που δημιουργούνται εκτός 

οργανωμένων χρηματιστηρίων από ειδικούς διαπραγματευτές που συναλλάσσονται 

απευθείας μεταξύ τους ή με τους αντισυμβαλλομένους τους. Αυτού του είδους τα συμβόλαια 

διαφέρουν από τα υπόλοιπα ως προς το γεγονός ότι είναι διαμορφωμένα για να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των τελικών χρηστών, και περιλαμβάνουν 

οποιουσδήποτε όρους, αρκεί να είναι εύνομοι και  να είναι δεκτοί από τους 

αντισυμβαλλόμενους. Υποκείμενος τίτλος ή αγαθό μπορεί να είναι οποιοδήποτε επιθυμούν τα 

δύο μέρη, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες αντιστάθμισης του κινδύνου που φέρουν. 

Ένα ΠΣ είναι οποιοδήποτε ατομικό συμβόλαιο, μη μεταβιβάσιμο, που προκύπτει 

κατόπιν διαπραγματεύσεων και στο οποίο ο αγοραστής συμφωνεί να παραλάβει και ο 

πωλητής να υποχρεούται να παραδώσει μια συγκεκριμένη αξία ενός χρηματοοικονομικού 

τίτλου ή προϊόντος σε μια προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία και σε προκαθορισμένη 

τιμή. Κάθε είδους τίτλος μπορεί να είναι παραδοτέος σε καθορισμένη τιμή, σε μελλοντική 

ημερομηνία στην προθεσμιακή αγορά. Σημειώνεται ότι το συνολικό χρηματικό ποσό που 

αφορά στην προθεσμιακή συμφωνία δεν ανταλλάσσεται πριν την ημερομηνία  παράδοσης 

του υποκείμενου τίτλου. 

Όπως και στα ΣΜΕ, εκείνος που αγοράζει λαμβάνει θέση αγοράς και εκείνος που 

πωλεί, θέση πώλησης. Η προκαθορισμένη τιμή της παραπάνω συμφωνίας ονομάζεται τιμή 

παράδοσης. Κατά τη σύναψη του συμβολαίου, η αξία του είναι μηδενική και αυτό είναι 

λογικό, διότι η διαπραγμάτευση αυτού γίνεται στη λήξη. Το συμβόλαιο αποκτά θετική ή 

αρνητική αξία κατά το χρόνο ισχύος του, με βασική μεταβλητή τον προσδιορισμό της τιμής 

του και την αγοραία του υποκείμενου αγαθού. Στη λήξη, εάν η τιμή του υποκείμενου τίτλου 

στην τρέχουσα αγορά είναι υψηλότερη από την τιμή παράδοσης, τότε ο αγοραστής 

αποκομίζει κέρδος, διότι παραλαμβάνει τον τίτλο σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που ισχύει 

στην αγορά, ενώ εάν είναι χαμηλότερη, η αξία της θέσης πώλησης γίνεται θετική. 
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Ανεξάρτητα από το κόστος διαπραγμάτευσης, το καθαρό αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής 

είναι μηδενικό. Ό,τι χάνει το ένα μέρος το κερδίζει το άλλο. 

 

 

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Προθεσμιακών Συμβολαίων 

 

Τα πλεονεκτήματα των ΠΣ είναι ότι εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες των μερών, αφού είναι 

προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους. Παράλληλα, είναι απλά στη χρήση τους, δεν απαιτούν 

ιδιαίτερη τεχνογνωσία  και στοχεύουν στην αντιστάθμιση κινδύνου οποιουδήποτε τίτλου, 

έναντι των διακυμάνσεων των τιμών, ανάλογα με τις προσδοκίες των μερών. Τέλος, δεν 

απαιτούν καμία δέσμευση κεφαλαίου μέχρι τη λήξη του συμβολαίου. 

 Ωστόσο τα ΠΣ έχουν ως μειονεκτήματα ότι δεν τυποποιημένα όπως τα ΣΜΕ στα 

χρηματιστήρια. Κατά συνέπεια, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύναψη ενός 

τέτοιου συμβολαίου, όσον αφορά στην ποιότητα του υποκείμενου αγαθού ή τίτλου του και 

στο πώς αυτή εκτιμάται, στο κόστος μιας τέτοιας εκτίμησης, στα μεταφορικά έξοδα και στον 

τόπο παράδοσης. Ακόμα, ενώ είναι ιδιαίτερα ευέλικτα ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς 

είναι εργαλεία διαμορφωμένα έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των αντισυμβαλλόμενων, 

δεν παρέχουν ευελιξία στο εκάστοτε μέρος ως προς το κλείσιμο της θέσης του. Ανάλογα, όσο 

πιο περίπλοκο είναι ένα συμβόλαιο, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα ενδιαφερόμενο 

μέρος που θα λάβει την αντίθετη θέση. Οι εξωχρηματιστηριακοί οίκοι διαπραγμάτευσης 

συμβολαίων, δεν έχουν τον ίδιο όγκο πελατών όπως τα χρηματιστήρια, γεγονός που καθιστά 

το κλείσιμο μιας θέσης ακόμα πιο δύσκολη υπόθεση. Συνήθως, ο επενδυτής μπορεί πιο 

εύκολα να κλείσει τη θέση του στα προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος. Αυτό μπορεί να 

γίνει ακόμα και αγοράζοντας ή πουλώντας ένα δεύτερο συμβόλαιο που αντιστρέφει την 

αρχική του θέση. Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα των 

εξωχρηματιστηριακών προθεσμιακών συμβολαίων είναι ότι δεν υπάρχει οίκος εκκαθάρισης. 

Κατά συνέπεια, κάθε μέρος υπόκειται στον κίνδυνο ότι ο αντισυμβαλλόμενός του δεν θα 

εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις του, δηλαδή μια τέτοια συναλλαγή ενέχει πιστωτικό 

κίνδυνο και, κατά συνέπεια, νομικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 
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3.3.5.4 Ανταλλαγές Απαιτήσεων (Swaps) 

 

Ανταλλαγή απαιτήσεων είναι μια απλή συμφωνία ανταλλαγής μεταξύ δύο 

αντισυμβαλλόμενων, στην οποία, η κυμαινόμενη τιμή μιας συγκεκριμένης ποσότητας  ενός 

τίτλου ή αγαθού ανταλλάσσεται με τη σταθερή τιμή για το ίδιο αγαθό, σε μια συγκεκριμένη 

περίοδο. Ουσιαστικά, αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο διαδοχικών προθεσμιακών συμβολαίων για 

την προσυμφωνημένη χρονική περίοδο, δηλαδή μια ράντα δοσοληψιών. Η διαφορά ανάμεσα 

στην κυμαινόμενη και τη σταθερή τιμή διακανονίζεται χρηματικά, ενώ δεν υπάρχει φυσική 

παράδοση αγαθού ή τίτλου. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντιστάθμιση κινδύνου, ενώ 

στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν εξωχρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα. 

 Τα βασικότερα είδη τέτοιων ανταλλαγών είναι οι ανταλλαγές επιτοκίων και οι 

ανταλλαγές συναλλάγματος. Υπάρχουν επίσης swaps για δάνεια, υποθήκες, 

αποθεματοποίηση και άλλα. 

 Ανταλλαγή επιτοκίων ή συμβόλαιο για διαφορές (Interest rate swap or contract of 

differences): Το συμβόλαιο αυτό αναφέρεται στην ανταλλαγή της πληρωμής τόκων σε 

πιστωτικά εργαλεία με διάφορα χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας ,ένα αρχικό θεωρητικό 

ποσό ως βάση υπολογισμού της πληρωμής του τόκου. Υπάρχουν τρία βασικά είδη 

ανταλλαγών επιτοκίου: Ανταλλαγή τοκομεριδίου (coupon swap), ανταλλαγή βάσης (basis 

swap) και ανταλλαγή συναλλαγματικών τοκομεριδίων (currency coupon swap). Τα 

συνηθέστερα swaps επιτοκίων είναι τα swaps τοκομεριδίων. Συνήθως, χρησιμοποιούνται για 

τη μετατροπή ενός δανείου με σταθερό επιτόκιο σε ένα δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, ή το 

αντίστροφο, δίνοντας στον επενδυτή τη δυνατότητα μείωσης του κινδύνου έναντι των 

αυξομειώσεων των επιτοκίων. 

 Ανταλλαγές συναλλάγματος: Μια τέτοια συμφωνία προβλέπει την ανταλλαγή ενός 

συγκεκριμένου ποσού συναλλάγματος έναντι ενός άλλου νομίσματος. Ανταλλάσσεται μια 

συγκεκριμένη σταθερή ποσότητα ενός νομίσματος με μια κυμαινόμενη ποσότητα ενός άλλου 

νομίσματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα, λόγου χάρη ένα μήνα, βάσει της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας τους κατά τη σύναψη του συμβολαίου. 
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3.3.6 Λόγοι Διαφοροποίησης και Πολλαπλασιασμού των Παραγώγων 

  

Παρά τον τεράστιο αριθμό και τις πολλές τους ονομασίες, το πολύπλοκο και καμιά φορά το 

μυστηριώδες πέπλο που τα καλύπτει, οι βασικές κατηγορίες των παραγώγων είναι πράγματι 

δύο και τις αποτελούν η προθεσμιακή αγορά (forwards) και τα δικαιώματα προαίρεσης 

(options). Όλα τα υπόλοιπα είναι συνδυασμοί και παραλλαγές που προκύπτουν από τις δύο 

βασικές κατηγορίες. 

 Οι παράγοντες που οδήγησαν στη διαφοροποίηση και κατ’ επέκταση στον 

πολλαπλασιασμό των παραγώγων είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι:  

 

 Υποκείμενο στοιχείο μεταβολής 

Ο σημαντικότερος λόγος διαφοροποίησης των παραγώγων είναι η υποκείμενη αξία 

μεταβολής. Έτσι, έχουμε παράγωγα προθεσμιακού επιτοκίου, συναλλάγματος, 

πιστωτικά κ.α. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα δικαιώματα προαίρεσης (options). 

Έχουμε options επιτοκίου, συναλλάγματος, εμπορευμάτων, μετοχών κ.α. 

Γενικά οτιδήποτε μεταβάλλεται μπορεί να αποτελέσει υποκείμενο στοιχείο και να 

δημιουργηθούν παράγωγα σε αυτό. Το ύψος των βροχοπτώσεων σε μια περιοχή για 

παράδειγμα υπόκειται σε μεταβολή και οι μεταβολές του μπορεί να αποτελέσουν τη 

βάση για την ανάπτυξη παραγώγων. 

 Διαπραγμάτευση σε οργανωμένη ή μη οργανωμένη αγορά 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης, είναι το είναι το είδος της 

αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται τα παράγωγα. Πρακτικά υπάρχουν δύο αγορές: 

η εξωχρηματιστηριακή αγορά στην οποία ο ένας τουλάχιστον από τους δύο 

συμβαλλόμενους είναι τράπεζα και τα οργανωμένα χρηματιστήρια παραγώγων. 

 Καθορισμός κατώτατου και ανώτατου ύψους διακύμανσης του επιτοκίου 

Η αγορά των δικαιωμάτων προαίρεσης διαθέτει ειδικά προϊόντα τα οποία θέτουν όρια 

προς τα κάτω, τα αποκαλούμενα floors και προς τα πάνω, τα αποκαλούμενα caps. Η 

δημιουργία τέτοιων προϊόντων αλλά γενικότερα η δημιουργία των παράγωγων 

προϊόντων, ιδιαίτερα των options, έχει έντονη μαθηματική πλοκή, λόγω της θεωρίας 

των πιθανοτήτων που υπεισέρχεται στην όλη διαδικασία.  
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3.3.7 Λογιστική των Παραγώγων για Κερδοσκοπικούς Σκοπούς 

 

Ο λογιστικός χειρισμός των παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς διαφέρει σημαντικά, 

ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, αν δηλαδή χρησιμοποιούνται για λόγους 

κερδοσκοπίας, ή αποτελούν εργαλεία αντιστάθμισης. 

Τα παράγωγα ανήκουν στα χρηματοοικονομικά μέσα και η αρχική αποτίμησή τους 

γίνεται πάντα στην εύλογη αξία, άσχετα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Όταν τα παράγωγα προορίζονται για σκοπούς κερδοσκοπίας, κάθε διαφορά στην 

αποτίμησή τους καταχωρείται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ στην περίπτωση 

της αντιστάθμισης ο χειρισμός είναι πιο σύνθετος. 

 

 

3.3.8 Λογιστική Αντιστάθμισης 

 

Η αντιστάθμιση αφορά όλες τις ενέργειες μιας οικονομικής οντότητας με σκοπό τη μείωση 

του χρηματοοικονομικού κινδύνου που προκύπτει από μεταβολές στις τιμές της αγοράς μέσω 

της αγοράς ή πώλησης παραγώγων. Μέσω της αντιστάθμισης προσδιορίζονται ένα ή 

περισσότερα μέσα αντιστάθμισης (παράγωγα) έτσι ώστε η μεταβολή των στοιχείων αυτών να 

συμψηφίσει τη μεταβολή ενός αντισταθμισμένου στοιχείου (χρηματοοικονομικό μέσο, 

δείκτης τιμών, συναλλαγματική ισοτιμία) συνολικά ή μεμονωμένα.  

 

 

Αποτελεσματικότητα Αντιστάθμισης  

 

Προκειμένου να υπάρξει αντισταθμιστική θέση θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: (α) η αντιστάθμιση είναι άκρως αποτελεσματική και (β) η αποτίμηση της 

αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης είναι αξιόπιστη. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να 

παραβλέπεται το γεγονός ότι η αξιολόγηση της αντιστάθμισης γίνεται πάνω σε συνεχιζόμενη 

βάση ως άκρως αποτελεσματική και καλύπτει όλες τις περιόδους που αφορούν οι οικονομικές 

καταστάσεις και για τις οποίες έχει προσδιοριστεί η αντιστάθμιση. 

Το κατά πόσο η διαδικασία της αντιστάθμισης είναι αποτελεσματική εξαρτάται από 

το βαθμό στον οποίο συμψηφίζονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας ή των ταμιακών ροών 
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που αποδίδονται στον κίνδυνο που αντισταθμίζεται σύμφωνα με την αρχική τεκμηριωμένη 

στρατηγική διαχείρισης κινδύνου για τη συγκεκριμένη αντισταθμιστική σχέση. 

 

 

Μέσα Αντιστάθμισης - Προσδιορισμός Μέσων Αντιστάθμισης 

 

Το ΔΛΠ 39 παρέχει μια σχετική ελευθερία σχετικά με τις συνθήκες προσδιορισμού ενός 

παραγώγου ως μέσου αντιστάθμισης, αρκεί όμως να  πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις 

που τίθενται από το πρότυπο. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ορισμένων πωληθέντων 

δικαιωμάτων προαίρεσης. Στην περίπτωση όμως μη παράγωγου χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, ο προσδιορισμός ενός στοιχείου ως μέσο 

αντιστάθμισης μπορεί να γίνει μόνο για την περίπτωση αντιστάθμισης του συναλλαγματικού 

κινδύνου. 

 Η οικονομική οντότητα είναι αυτή που τελικά καθορίζει τη σχέση αντιστάθμισης για 

ένα μέσο αντιστάθμισης χωρίς να το διαχωρίζει. Εξαιρέσεις αποτελούν ο διαχωρισμός της 

εσωτερικής αξίας από τη διαχρονική αξία ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης και ο 

προσδιορισμός, μόνο, της μεταβολής της εσωτερικής του αξίας ως μέσο αντιστάθμισης χωρίς 

τις μεταβολές στη διαχρονική του αξία. Επιπλέον εξαίρεση αποτελεί και ο διαχωρισμός του 

στοιχείου του επιτοκίου και της τρέχουσας τιμής ενός προθεσμιακού συμβολαίου.  

 Το Πρότυπο δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης ενός στοιχείου ως μέσο αντιστάθμισης 

για παραπάνω από μία κατηγορίες κινδύνου με την προϋπόθεση όμως να καθορίζονται ρητά 

οι αντισταθμιζόμενοι κίνδυνοι, να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης 

και να επιβεβαιώνεται η αντιστοίχηση του μέσου με τους διάφορους κινδύνους. 

 Μια οικονομική οντότητα έχει την ευχέρεια ναι προσδιορίσει περισσότερα του ενός 

παράγωγα με σκοπό την αντιστάθμιση, δεδομένων των εξαιρέσεων του ΔΛΠ 39. Τέτοια 

περίπτωση αποτελεί και η χρήση δύο ή περισσοτέρων παραγώγων συνδυαστικά όπου το 

πρώτο αντισταθμίζει τον κίνδυνο που προέρχεται από το δεύτερο. 

 

 

Αντισταθμισμένα Στοιχεία 

 

Η λογιστική αντιστάθμισης έχει ως βασικό σκοπό τον περιορισμό ή ακόμα και την εξάλειψη 

της μεταβολής της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης που ορίζεται ως 
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αντισταθμισμένο στοιχείο. Τέτοιου είδους στοιχεία μπορεί να είναι αναγνωρισμένα 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, βέβαιη δέσμευση, μια πιθανή προσδοκώμενη 

συναλλαγή, καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό κ.α. 

 Η οικονομική οντότητα δεν έχει τη δυνατότητα να αντισταθμίσει μια επένδυση που 

διακρατείται μέχρι τη λήξη για τον κίνδυνο επιτοκίου ή τον κίνδυνο προπληρωμών, καθώς, 

όταν ένα στοιχείο προσδιορίζεται ως διακρατούμενο μέχρι τη λήξη, αυτομάτως συνεπάγεται 

ότι η οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση να το κρατήσει στην κατοχή της για όλη τη 

διάρκειά της ζωής του χωρίς να λαμβάνει υπόψη μεταβολές στην εύλογη αξία ή τις ταμιακές 

ροές που προέρχονται από μεταβολή των επιτοκίων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που μια 

οικονομική οντότητα σκοπεύει να αντισταθμίσει τα παραπάνω στοιχεία για μεταβολές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 Όταν η λογιστική αντιστάθμισης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις περιουσιακών 

στοιχείων, βέβαιων δεσμεύσεων και πιθανών προσδοκώμενων συναλλαγών, θα πρέπει να 

συμμετέχει σε αυτά μέρος που δεν ανήκει στην οικονομική οντότητα. Στην περίπτωση 

συναλλαγών που αφορούν οικονομικές οντότητες ή τομείς που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, η 

εφαρμογή της λογιστικής αντιστάθμισης καθίσταται δυνατή μόνο στις επιμέρους ή ατομικές, 

χωρίς να περιλαμβάνει τις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις. 

 Το ΔΛΠ 39 προβλέπει ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος ενός ενδοεταιρικού 

χρηματικού στοιχείου που μπορεί να καταλήξει σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα κερδών ή 

ζημιών από συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες δεν απαλείφονται πλήρως με την ενοποίηση 

(σύμφωνα με το ΔΛΠ 21) μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο αντισταθμιζόμενο στοιχείο για τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Αντίστοιχη περίπτωση αντιστάθμισης κινδύνου στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αποτελεί και ο συναλλαγματικός κίνδυνος που 

προέρχεται από μια αναμενόμενη ενδοεταιρική συναλλαγή που είναι πιθανή. Έτσι το είδος 

αυτού του κινδύνου μπορεί να καθοριστεί ως αντισταθμιζόμενο στοιχείο εάν εκφράζεται σε 

νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα με το οποίο λειτουργεί η οικονομική οντότητα και ο 

κίνδυνος αυτός αναμένεται να επιδράσει στα ενοποιημένα αποτελέσματα. 
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Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και μη ως 

Αντισταθμισμένα Στοιχεία 

 

Μια οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα αντιστάθμισης ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης ως προς την εύλογή του αξία ή τις ταμειακές του 

ροές εάν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης. 

 Το μέρος μιας αντιστάθμισης εύλογης αξίας που σχετίζεται με την έκθεση στον 

κίνδυνο επιτοκίου ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων που αντισταθμίζεται, μπορεί να προσδιοριστεί με βάση ένα ποσό 

συναλλάγματος. Στην περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο εμπεριέχει τόσο περιουσιακά στοιχεία 

όσο και υποχρεώσεις (για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου) τότε το προαναφερθέν 

προσδιοριζόμενο ποσό αποτελεί αντίστοιχα ποσό περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων. 

Ωστόσο, δεν παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού ενός καθαρού ποσού που περιλαμβάνει 

τόσο περιουσιακά στοιχεία όσο και υποχρεώσεις. 

 Όταν παρατηρείται ο προσδιορισμός ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου ή υποχρέωσης ως αντισταθμισμένο στοιχείο, τότε είναι δυνατόν να αντισταθμίζεται 

έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου, είτε έναντι παντός κινδύνου στο σύνολό του εφόσον 

στο δεύτερο ενδεχόμενο υπάρχει δυσκολία να απομονωθεί η επίδραση που οι συγκεκριμένοι 

κίνδυνοι έχουν στις ταμιακές ροές ή στην εύλογη αξία. 

 

 

Προσδιορισμός Ομάδων Στοιχείων ως Αντισταθμισμένα Στοιχεία    

 

Το ΔΛΠ 39 παρέχει τη δυνατότητα αντιστάθμισης μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων η 

υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αποτελούν την ομάδα έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά, ενώ για την ομαδοποίηση κατά την αντιστάθμισή τους είναι απαραίτητο τα 

στοιχεία που απαρτίζουν την ομάδα να μοιράζονται την έκθεση στον κίνδυνο για τον οποίο 

γίνεται η αντιστάθμιση. Η συνολική μεταβολή της εύλογης αξίας της ομάδος των στοιχείων 

εξαιτίας του αντισταθμισμένου κινδύνου, αναμένεται να είναι περίπου ανάλογη της 

αντίστοιχης μεταβολής των επιμέρους στοιχείων της ομάδας.   
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Λογιστική Παρακολούθηση Αντιστάθμισης 

 

Η λογιστική αντιστάθμισης έχει ως σκοπό τη λογιστική αποτύπωση των μεταβολών της 

εύλογης αξίας τόσο του αντισταθμιζόμενου στοιχείου όσο και του μέσου αντιστάθμισης, με 

τη συμψηφιστική επίδραση των μεταβολών να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

 Το πρότυπο αναγνωρίζει τρεις μορφές που μπορεί να πάρει η αντιστάθμιση: 

 

 εύλογης αξίας: καλύπτει την αντιστάθμιση των κινδύνων που μπορούν να 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα εξαιτίας μεταβολών της εύλογης αξίας για ένα 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ή μια αναγνωρισμένη βέβαιη δέσμευση ή 

μέρος αυτών, 

 ταμιακών ροών: πρόκειται για αντιστάθμιση των κινδύνων που μπορούν να 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα εξαιτίας μεταβολών στις ταμιακές ροές και 

σχετίζεται με αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ή πιθανή 

προσδοκώμενη συναλλαγή, 

 καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό: αφορά την 

αντιστάθμιση που περιγράφεται στο ΔΛΠ 21 – Οι επιδράσεις μεταβολών των 

τιμών συναλλάγματος 

 

Για μια αντιστάθμιση που αφορά την έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο που 

απορρέει από μια βέβαιη δέσμευση, παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικού χειρισμού 

είτε ως αντιστάθμιση εύλογης αξίας είτε ως αντιστάθμιση ταμιακών ροών. 

 

 

Προϋποθέσεις Εφαρμογής Λογιστικής Αντιστάθμισης 

 

Η λογιστική αντιστάθμισης εφαρμόζεται σε μια σχέση αντιστάθμισης αν ισχύουν οι 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Η αντισταθμιστική σχέση έχει επίσημα προσδιοριστεί και τεκμηριωθεί από την 

οικονομική οντότητα κατά την έναρξη της αντιστάθμισης, όπως επίσης και η επιδίωξη 

της οικονομικής οντότητας σε σχέση με τη διαχείριση του κινδύνου και τη στρατηγική 

για την αντιστάθμιση. Το πρότυπο καθορίζει το περιεχόμενο της αναφοράς της 

οικονομικής οντότητας σχετικά με την τεκμηρίωση, 
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 Η αντιστάθμιση αναμένεται να είναι άκρως αποτελεσματική και να μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα, 

 Η οικονομική οντότητα στην περίπτωση μιας αντιστάθμισης ταμιακών ροών πρέπει 

να θεωρεί πολύ πιθανή την προσδοκώμενη συναλλαγή που σχετίζεται με την 

αντιστάθμιση και να επηρεάζεται από τον κίνδυνο μεταβολής των ταμιακών ροών, 

 Η οικονομική οντότητα αξιολογεί συνεχώς την αντιστάθμιση, καθορίζοντάς την κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άκρως αποτελεσματική για όλες τις περιόδους που 

σχετίζεται 

 

 

Αντισταθμίσεις Εύλογης Αξίας  

 

Ο λογιστικός χειρισμός της αντιστάθμισης εύλογης αξίας από την οικονομική οντότητα 

γίνεται ως εξής: 

 αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα το κέρδος/ζημία που προκύπτει από τις μεταβολές 

της εύλογης αξίας του μέσου αντιστάθμισης ή του τμήματος της λογιστικής αξίας του 

μέσου αντιστάθμισης που αφορά στοιχείο σε ξένο νόμισμα και αποτιμάται με βάση το 

ΔΛΠ 21, 

 αν το αντισταθμισμένο στοιχείο είναι διαθέσιμο προς πώληση χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο το κέρδος ή η ζημία που αφορά τον αντισταθμισμένο κίνδυνο 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, 

 αν η αποτίμηση του αντισταθμισμένου στοιχείου γίνεται στο κόστος, τότε 

αναπροσαρμόζεται η λογιστική αξία του αντισταθμιζόμενου στοιχείου με βάση το 

κέρδος/ζημία που προκύπτει από αυτό και σχετίζεται με τον αντισταθμισμένο κίνδυνο 

 

Η διακοπή μια αντιστάθμισης συμβαίνει εάν: 

 το αντισταθμιστικό χρηματοοικονομικό μέσο πωληθεί, εκπνεύσει, ασκηθεί ή 

διακοπεί, 

 δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης, 

 η οικονομική οντότητα ανακαλέσει τον προσδιορισμό 

 



[35] 

 

Η προσαρμογή στη λογιστική αξία για ένα αντισταθμισμένο χρηματοοικονομικό μέσο 

για το οποίο χρησιμοποιείται η μέθοδος του αποτελεσματικού επιτοκίου, αποσβένεται στα 

αποτελέσματα. Ο λογιστικός χειρισμός της απόσβεσης καλύπτεται από το ΔΛΠ 39. 

Αν η οικονομική οντότητα προσδιορίζει μια μη αναγνωρισμένη, βέβαιη δέσμευση ως 

αντισταθμισμένο στοιχείο, τότε η σχετική συνολική μεταβολή της εύλογης αξίας της 

δέσμευσης που αφορά τον αντισταθμισμένο κίνδυνο αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο 

ή υποχρέωση με αναγνώριση του αντίστοιχου κέρδους ή ζημίας στα αποτελέσματα. Στα 

αποτελέσματα αναγνωρίζονται επίσης και οι μεταβολές στην εύλογη αξία του μέσου 

αντιστάθμισης. 

 

 

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών 

 

Όταν πληρούνται οι όροι του ΔΛΠ 39 για την αντιστάθμιση ταμιακών ροών, τότε το τμήμα 

του κέρδους/ζημίας που προέρχεται από το αντισταθμιστικό μέσο και μπορεί να τεκμηριωθεί 

ως αποτελεσματική αντιστάθμιση, καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω της 

Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων. Αντίστοιχα, το μη αποτελεσματικό μέρος του 

κέρδους ή της ζημίας του μέσου αντιστάθμισης καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

 Ο λογιστικός χειρισμός της αντιστάθμισης των ταμιακών ροών από την οικονομική 

οντότητα γίνεται ως εξής: 

 προσαρμόζεται το συνθετικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων που αφορά το 

αντισταθμισμένο στοιχείο στο μικρότερο ποσό μεταξύ του συνολικού κέρδους/ζημίας 

του αντισταθμιστικού μέσου και της συνολικής μεταβολής της εύλογης αξίας των 

μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένονται από το αντισταθμισμένο στοιχείο στην 

αρχή της αντιστάθμισης, 

 αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα το κέρδος/ζημία που απομένει στο μέσο 

αντιστάθμισης ή στο προσδιοριζόμενο συνθετικό αυτού στοιχείο, 

 καταγράφεται στα αποτελέσματα το συνθετικό στοιχείο του κέρδους ή της ζημίας ή 

των σχετικών ταμιακών ροών του μέσου αντιστάθμισης που εξαιρείται από την 

αξιολόγηση της αντισταθμιστικής αποτελεσματικότητας, εξαιτίας της στρατηγικής 

διαχείρισης των κινδύνων της οντότητας 
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Σε όλες τις περιπτώσεις αντιστάθμισης ταμιακών ροών, με εξαίρεση εκείνες που 

αναφέρονται στο ΔΛΠ 39, τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα στην περίοδο ή στις περιόδους όπου τα αποτελέσματα 

αναμένονται να επηρεαστούν από την αντισταθμισμένη προσδοκώμενη συναλλαγή. 

Η λογιστική αντιστάθμισης διακόπτεται όταν: 

 το μέσο αντιστάθμισης πωληθεί, εκπνεύσει, ασκηθεί ή διακοπεί, 

 δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης όπως 

προβλέπεται από το ΔΛΠ 39, 

 η προσδοκώμενη συναλλαγή δεν αναμένεται πλέον να συμβεί 

 η οικονομική οντότητα ανακαλεί τον προσδιορισμό 

 

 

Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό 

  

Ο λογιστικός χειρισμός μια αντιστάθμισης που αφορά καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση 

στο εξωτερικό είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο λογιστικό χειρισμό για την αντιστάθμιση 

ταμιακών ροών. Συγκεκριμένα, η οικονομική οντότητα: 

 καταχωρεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω της κατάστασης των Λοιπών 

Συνολικών Εισοδημάτων το τμήμα του κέρδους/ζημίας του αντισταθμιστικού μέσου 

που θεωρείται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση, 

 καταχωρεί στα αποτελέσματα το τμήμα που αναγνωρίζεται ως αναποτελεσματικό 

σκέλος 

 

Η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει στα αποτελέσματα το κέρδος/ζημία από το μέσο 

αντιστάθμισης που αφορά στο αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης (που έχει 

αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια) κατά τη διάθεση της εκμετάλλευσης στο 

εξωτερικό. 

 

 

3.4 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις 

 

Το ΔΠΧΑ 7 πραγματεύεται την παρουσίαση όλων των απαιτούμενων από την οικονομική 

οντότητα γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Μέσα από τις 
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γνωστοποιήσεις, οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να αξιολογήσουν 

την σπουδαιότητα των χρηματοοικονομικών μέσων, να προσδιορίσουν την οικονομική 

θέση και την απόδοση της οντότητας, όπως επίσης και τη φύση και το βαθμό 

επικινδυνότητας της οντότητας στους κινδύνους κατά την ημερομηνίας αναφοράς. 

 Η εφαρμογή του Προτύπου καλύπτει όλες τις οικονομικές οντότητες και τα 

χρηματοοικονομικά μέσα, περιλαμβάνοντας χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 και μη αναγνωρισμένα 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 7, αν και βρίσκονται εκτός πεδίου 

εφαρμογής του ΔΛΠ 39. Ισχύει επίσης, για συμβόλαια αγοράς ή πώλησης μη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39. 

 

 

Λογιστική αντιστάθμισης 

 

Η οικονομική οντότητα γνωστοποιεί κατά κατηγορία αντιστάθμισης τα 

χρηματοοικονομικά μέσα που προσδιορίστηκαν σαν αντισταθμιστικά, την εύλογή τους 

αξία κατά την ημερομηνία αναφοράς, όπως επίσης και τους αντισταθμιζόμενους 

κινδύνους. 

 Σε σχέση με την αντιστάθμιση ταμιακών ροών, η οικονομική οντότητα πρέπει να 

γνωστοποιήσει τις περιόδους που αναμένει να πραγματοποιήσει τις ταμιακές ροές, την 

αναμενόμενη επίδραση στα αποτελέσματα, τις (αναμενόμενες) συναλλαγές όπου είχε 

παλαιότερα εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης, καθώς και όσες δεν αναμένεται πλέον 

να πραγματοποιηθούν. Επίσης η οικονομική οντότητα πρέπει να γνωστοποιήσει: 

 τα ποσά που αναγνώρισε ή αφαίρεσε από τα ίδια κεφάλαια και τα καταχώρησε 

στα αποτελέσματα, 

 τα ποσά που περιλαμβάνονται σε λογαριασμούς την Κατάστασης Συνολικών 

Εσόδων, 

 τα ποσά που αφαιρέθηκαν από τα ίδια κεφάλαια και περιλήφθηκαν στο αρχικό 

κόστος ή σε άλλη λογιστική αξία ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου ή υποχρέωσης και χρησιμοποιήθηκαν από την οικονομική οντότητα για 

μια προσδοκώμενη συναλλαγή που ήθελε να αντισταθμίσει. 
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Η οικονομική οντότητα πρέπει να κάνει ξεχωριστή γνωστοποίηση για κέρδη/ζημίες 

που προέρχονται από αντισταθμίσεις εύλογης αξίας επί του αντισταθμιστικού μέσου και επί 

του αντισταθμιζόμενοι στοιχείου για το οποίο γίνεται η αντιστάθμιση κινδύνου. Αντίστοιχα 

πρέπει να γνωστοποιεί τη ζημιά που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και που οφείλεται σε 

αντιστάθμιση ταμιακών ροών ή καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. 

 

 

3.5 ΔΠΧΑ 13: Εύλογη Αξία 

 

3.5.1 Οι εισροές σε Τεχνικές Αποτίμησης 

 

Οι εισροές που επιλέγονται από μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμφωνούν με τις 

αντίστοιχες υποθέσεις που θα έκαναν οι συμμετέχοντες στην σε μια αγορά. Παραδείγματα 

αγορών από όπου μπορούν να ληφθούν εισροές είναι: τα χρηματιστήρια, οι αγορές 

διαπραγματεύσεων, οι αγορές μεσιτών και οι αγορές άμεσης διαπραγμάτευσης. 

 Η ιεραρχία της εύλογης αξίας καταχωρεί τις εισροές που χρησιμοποιούνται στις 

τεχνικές αποτίμησης σε τρία επίπεδα. Ειδικότερα, οι επίσημες τιμές (χωρίς προσαρμογές) σε 

αγορές όπου υπάρχει σημαντικός όγκος συναλλαγών (ενεργές αγορές) για πανομοιότυπα 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, θεωρούνται ως οι καλύτερες δυνατές εισροές και 

κατατάσσονται στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας της εύλογης αξίας (δίνεται η μέγιστη 

προτεραιότητα). 

 Οι εισροές πρώτου επιπέδου είναι οι επίσημες (μη-προσαρμοσμένες) 

χρηματιστηριακές τιμές διαθέσιμες στις αγορές στις οποίες έχει πρόσβαση η οικονομική 

οντότητα κατά την ημερομηνία επιμέτρησης και αφορούν πανομοιότυπα περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις. Το πρότυπο ορίζει τις περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνει προσαρμογή 

στις χρηματιστηριακές τιμές. 

 Οι εισροές δεύτερου επιπέδου αφορούν εισροές εκτός των επίσημων 

χρηματιστηριακών τιμών που είναι είτε άμεσα είτε έμμεσα παρατηρήσιμες. Παραδείγματα 

τέτοιων εισροών αποτελούν, μεταξύ άλλων, τιμές για παρόμοια στοιχεία σε μια ενεργή αγορά 

ή πιστωτικά περιθώρια (credit spreads). Οι εισροές δεύτερου επιπέδου μπορεί να 

προσαρμόζονται με βάση την κατάσταση και την θέση του στοιχείου, το εάν προέρχονται από 

στοιχεία που σχετίζονται με το υπό αποτίμηση στοιχείο και τον όγκο και τη δραστηριότητα 

της αγοράς όπου παρατηρούνται οι εισροές δεύτερου επιπέδου. 
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 Οι μη παρατηρήσιμες εισροές κατατάσσονται στο τρίτο επίπεδο ιεραρχίας και το 

πρότυπο ορίζει ότι πρέπει να τους δίνεται η ελάχιστη προτεραιότητα και μόνο στην 

περίπτωση όπου δεν υπάρχουν παρατηρήσιμες εισροές. Για το σκοπό, αυτό το ΔΠΧΑ 13 

επιτρέπει τη χρήση δεδομένων που προέρχονται από το εσωτερικό της επιχείρησης και δεν 

είναι παρατηρήσιμα. 

 Στην περίπτωση που κατά την αποτίμηση χρησιμοποιούνται εισροές που ανήκουν σε 

διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας της εύλογης αξίας, τότε η αποτίμηση της εύλογης αξίας 

καθορίζεται με βάση το επίπεδο της χαμηλότερης σε επίπεδο εισροής. Επιπλέον, εάν για τον 

καθορισμό της εύλογης αξίας χρησιμοποιούνται παρατηρήσιμες εισροές, που όμως 

προσαρμόζονται με τη χρήση μη-παρατηρήσιμων εισροών, τότε η αποτίμηση της εύλογης 

αξίας καθορίζεται στο τρίτο επίπεδο ιεραρχίας. 

 

 

3.6 Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό του θεσμικού πλαισίου αναλύθηκαν τα πρότυπα και οι ρυθμίσεις που 

αφορούν τη λογιστική αντιστάθμισης. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία. Στη συνέχεια, αν χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

κερδοσκοπίας αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Από την άλλη, αν χρησιμεύουν στην λογιστική 

αντιστάθμισης αποτιμώνται σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής αντιστάθμισης και 

έχουν ως στόχο την αντιμετωπίσουν τον πιστωτικό, επιτοκιακό και συναλλαγματικό κίνδυνο 

στον οποίο υπόκεινται οι επιχειρήσεις. Για τα παράγωγα και τη λογιστική αντιστάθμισης θα 

πρέπει να πραγματοποιούνται και οι προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις. Τέλος για την 

αποτίμηση των παραγώγων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εισροές πληροφοριών που 

ανήκουν στο κατά το δυνατόν ανώτερο επίπεδο πληροφόρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι ερευνητικές υποθέσεις της διπλωματικής εργασίας και 

αναπτύσσεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση αυτών. Το αντικείμενο 

της έρευνας αφορά την επίδραση των λογιστικών στοιχείων στην τιμή της μετοχής και κατά 

πόσο η οικονομική κρίση αναμένεται να επηρεάσει την παραπάνω σχέση.  Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται και αναλύεται το δείγμα που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της εμπειρικής 

έρευνας. Τέλος παρατίθενται τα εμπειρικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτίμηση 

του υποδείγματος. 

 

 

4.2 Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις σχετίζονται με την επίδραση των λογιστικών στοιχείων στην τιμή 

της μετοχής. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής μεταβάλλεται συνεχώς και επηρεάζεται 

από ένα πλήθος παραγόντων. Θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε το αν και κατά πόσο τα 

στοιχεία της λογιστικής επιστήμης επηρεάζουν την τιμή της μετοχής στην Ελληνική 

πραγματικότητα. Επιπλέον από το 2010 και μετά η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή ύφεση εν 

μέσω της οικονομικής κρίσης. Θα εξεταστεί αν η οικονομική κρίση είχε επίδραση στη σχέση 

μεταξύ των λογιστικών στοιχείων και της τιμής της μετοχής. 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που θα ελεγχθούν είναι οι εξής:  

 

H1:  Τα λογιστικά στοιχεία παρέχουν πληροφοριακό περιεχόμενο σε σχέση με την 

αποπληθωρισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 

 

H2:  Η οικονομική κρίση αναμένεται να επηρεάσει τη σχέση της χρηματιστηριακής τιμής της 

μετοχής και των λογιστικών στοιχείων 
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4.3 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Η εκτίμηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν για την παρούσα διπλωματική εργασία 

βασίζεται στο μοντέλο των Feltham and Ohlson (1995). Το υπόδειγμα αυτό έχει ως βασική 

ιδέα ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής είναι συνάρτηση της λογιστικής αξίας των ιδίων 

κεφαλαίων ανά μετοχή και των καθαρών κερδών ανά μετοχή. Το βασικό υπόδειγμα των 

Feltham and Ohlson (1995) έχει την παρακάτω μορφή: 

                                                                          

, 1 , 2 , ,Pri t o i t i t i ta a BVPS a EPS      

 

Στη συνέχεια στην παραπάνω σχέση προστίθεται η μεταβλητή της αποτίμησης των 

παραγώγων, ενώ η μεταβλητή των κερδών ανά μετοχή μετατρέπεται σε κέρδη ανά μετοχή 

μείον αποτίμηση παραγώγων. Οι τιμές τον μεταβλητών διαιρούνται με τιμή της μετοχής στο 

τέλος του προηγούμενου έτους. Έτσι οι μεταβλητές παρουσιάζονται αποπληθωρισμένες 

προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα της ψευδούς παλινδρόμησης (spurious regression), 

λόγω φαινομένων κλίμακας. Επιπλέον προστίθεται μια ψευδομεταβλητή που αφορά την 

οικονομική κρίση. Η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή 0 την περίοδο 2005-2009, ενώ 

λαμβάνει την τιμή 1 την περίοδο 2010-2016 καθώς η οικονομική κρίση λαμβάνει χώρα στην 

Ελλάδα από το 2010 και μετά. Η μεταβλητή αυτή προστίθεται στο υπόδειγμα, τόσο 

μεμονωμένα, όσο και ως γινόμενο με τις υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές, ώστε να 

διαπιστωθεί η επίδρασή της κρίσης στην σχέση τιμής μετοχής και λογιστικών δεδομένων.  

Αλγεβρικά, το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας 

έχει την παρακάτω μορφή: 

 

PRI_DEFi,t = α0 + α1(BVPS_DEF)i,t + α2(EPS_DEF – DERIV_VALDEF)i,t  

     + α3(DERIV_VALDEF)i,t + α4CRISIS + α5(CRISISxBVPS_DEF)i,t  

   + α6(CRISISx(EPS_DEF – DERIV_VALDEF))i,t  

     +α7(CRISISxDERIV_VALDEF) + εi,t   

 

Όπου: PRI_DEF είναι η αποπληθωρισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, 

BVPS_DEF είναι η αποπληθωρισμένη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή, που 

υπολογίζεται ως το πηλίκο της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων δια των αριθμό των 

κυκλοφορούντων μετοχών, EPS_DEF τα αποπληθωρισμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή, τα 
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οποία  υπολογίζονται ως το πηλίκο των καθαρών κερδών δια τον αριθμό των 

κυκλοφορούντων μετοχών, VAL_DEF η αποπληθωρισμένη τιμή των αποτελεσμάτων από 

την αποτίμηση παραγώγων, CRISIS μια ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 0 την περίοδο 

2005-2009 και την τιμή 1 για την περίοδο 2010-2016 και ε είναι τα κατάλοιπα της 

παλινδρόμησης. 

 

 

4.4 Περιγραφή Δείγματος 

 

Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από τη βάση δεδομένων της Compustat Global και από την 

επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και περιλαμβάνει 

40 παρατηρήσεις για την περίοδο 2005-2016 από 5 Ελληνικές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα οι εξεταζόμενες τράπεζες είναι η Alpha Bank, η 

Attica Bank, η Τράπεζα Eurobank Εργασίας, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα 

Πειραιώς. Τα στοιχεία μετρώνται σε ετήσια βάση, επομένως η χρονική διάρκεια του 

δείγματος είναι 12 έτη. 

 Από το αρχικό δείγμα αφαιρέθηκε το 1% του άνω και κάτω άκρου της κατανομής με 

σκοπό τον περιορισμό της επίδρασης των ακραίων παρατηρήσεων. Σύμφωνα με τα 

περιγραφικά στοιχεία του δείγματος που απεικονίζονται στον πίνακα 4.1, ο μέσος όρος και η 

διάμεσος δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, οπότε είναι περιορισμένη η ύπαρξη 

ακραίων παρατηρήσεων και συνεπώς δίνεται η πραγματική εικόνα των δεδομένων.  

Πίνακας 4.1: Περιγραφικά Στατιστικά 

 
PRI_DEF BVPS_DEF EPS_DEF-DERIV_VALDEF DERIV_VALDEF CRISIS 

 Mean 0,63 0,83 -0,23 0,00 0,65 

 Median 0,44 0,59 0,01 0,00 1,00 

 Maximum 2,72 2,87 0,15 0,03 1,00 

 Minimum 0,01 0,04 -3,74 -0,04 0,00 

 Std. Dev. 0,59 0,67 0,80 0,01 0,48 

Σημειώσεις: Το δείγμα προέρχεται από τη βάση δεδομένων της Compustat Global και περιέχει 40 παρατηρήσεις για 

την περίοδο 2005-2016 από 5 ελληνικές εισηγμένες στο ΧΑΑ τράπεζες. 

 

  

 

 

http://www.helex.gr/
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Σύμφωνα με τον πίνακα 4.2, που αποτελεί τη μήτρα συσχετίσεων δεν φαίνεται να υπάρχει 

πρόβλημα πολυσυγγραμικότητας. 

   

Πίνακας 4.2: Μήτρα Συσχετίσεων 

 PRI_DEF BVPS_DEF EPS_DEF-DERIV_VALDEF DERIV_VALDEF CRISIS 

PRI_DEF 1,00     

BVPS_DEF 0,53 1,00    

EPS_DEF-DERIV_VALDEF 0,53 0,06 1,00   

DERIV_VALDEF 0,18 -0,16 0,10 1,00  

CRISIS -0,55 0,09 -0,65 -0,17 1,00 

Σημειώσεις: Το δείγμα προέρχεται από τη βάση δεδομένων της Compustat Global και περιέχει 40 παρατηρήσεις για την περίοδο 

2005-2016 από 5 ελληνικές εισηγμένες στο ΧΑΑ τράπεζες. 

 

 

4.5 Ανάλυση Εμπειρικών Αποτελεσμάτων 

 

Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της παλινδρόμησης του 

υποδείγματος. 

Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος 

 
Coefficient t-Statistic Prob. 

C 0,57 2,54 0,02 

BVPS_DEF 0,08 0,35 0,73 

EPS_DEF-DERIV_VALDEF 5,69 2,04 0,05 

DERIV_VALDEF 65,17 2,29 0,03 

CRISIS -0,58 -2,30 0,03 

CRISISxBVPS_DEF 0,29 1,17 0,25 

CRISISx(EPS_DEF-DERIV_VALDEF) -5,95 -2,13 0,04 

CRISISxDERIV_VALDEF -60,14 -2,04 0,05 

Adjusted R2 0,63 

  Σημειώσεις: Το δείγμα προέρχεται από τη βάση δεδομένων της Compustat Global και περιέχει 40 

παρατηρήσεις για την περίοδο 2005-2016 από 5 ελληνικές εισηγμένες στο ΧΑΑ τράπεζες. 

 

 Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εξέταση του υποδείγματος, 

φαίνεται ότι τόσο τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή (αφαιρούμενων των αποτελεσμάτων 

αποτίμησης παραγώγων), όσο και τα αποτελέσματα από την αποτίμηση παραγώγων 

σχετίζονται θετικά με την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, και οι συντελεστές των 

μεταβλητών αυτών είναι στατιστικά σημαντικοί. Την ίδια θετική μεταβολή στην τιμή της 

μετοχής φαίνεται να έχει και η μεταβλητή της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων ανά 

μετοχή, ωστόσο ο συντελεστής είναι στατιστικά μη σημαντικός. 
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 Όσον αφορά την ψευδομεταβλητή της οικονομικής κρίσης, αυτή επιδρά αρνητικά 

στην τιμή της μετοχής και ο συντελεστής της είναι στατιστικά σημαντικός. Επιπλέον 

παρατηρούμε ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τόσο τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή 

(CRISISxEPS_DEF-DERIV_VALDEF) όσο και τα αποτελέσματα από την αποτίμηση των 

παραγώγων(CRISISxDERIV_VALDEF) και η σχέση αυτή είναι στατιστικά σημαντική, 

οδηγώντας στη μείωση της τιμής της μετοχής. Παρατηρούμε επίσης ότι η κρίση φαίνεται να 

έχει θετική επίδραση στην λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων ανά 

μετοχή(CRISISxBVPS_DEF), όμως ο συντελεστής είναι στατιστικά μη σημαντικός. 

 Με βάση λοιπόν τα παραπάνω εμπειρικά αποτελέσματα, δίνεται η δυνατότητα να 

γίνει έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων, όπως αυτές διατυπώθηκαν παραπάνω στην 

ενότητα 4.2. 

 Όσον αφορά την υπόθεση Η1, αυτή γίνεται αποδεκτή, καθώς τα λογιστικά στοιχεία 

που εξετάστηκαν, δηλαδή τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή και τα κέρδη από την αποτίμηση των 

παραγώγων παρέχουν πληροφοριακό περιεχόμενο και επηρεάζουν την αποπληθωρισμένη 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Ωστόσο η μεταβλητή της λογιστικής αξίας των 

μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, εφόσον είναι στατιστικά μη σημαντική, δεν παρέχει 

πληροφοριακό περιεχόμενο για την σχέση της με την τιμή της μετοχής. 

 Σχετικά με την υπόθεση Η2 καταλήγουμε στο γεγονός ότι και αυτή γίνεται δεκτή, 

καθώς η οικονομική κρίση, πράγματι αναμένεται να επηρεάσει τη σχέση της τιμής της 

μετοχής και των λογιστικών στοιχείων και μάλιστα αυτή η επίδραση θα είναι αρνητική. 

 Τέλος, παρατηρούμε ότι το Adjusted R
2
 της παλινδρόμησης ισούται με 0,63 , που 

σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος εξηγούν τις μεταβολές που 

παρατηρούνται στην εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή την αποπληθωρισμένη 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής σε ένα ποσοστό 63%. 

 

 

4.6 Συμπεράσματα 

 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή και τα 

αποτελέσματα από την αποτίμηση των παραγώγων παρέχουν πληροφορίες για την 

αποπληθωρισμένη τιμή της μετοχής και μάλιστα έχουν θετική επίδραση στη μεταβολή αυτής. 

Από την άλλη, η οικονομική κρίση επιδρά στην παραπάνω σχέση και πιο συγκεκριμένα 

παρουσιάζει μια αρνητική επίδραση στην τιμή της μετοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει τις βασικότερες κατηγορίες 

παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και το πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στη λογιστική αντιστάθμισης. Τα παράγωγα αποτελούν χρήσιμα μέσα για την αντιμετώπιση 

του κινδύνου και την αποκόμιση κερδών. Ωστόσο ενέχουν αρκετούς κινδύνους και αν δεν 

μελετηθούν σωστά μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη ζημία παρά όφελος.  

 Από την επισκόπηση βιβλιογραφίας προέκυψαν διάφορα συμπεράσματα. Πιο 

συγκεκριμένα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να μελετηθούν όλοι οι παράγοντες 

γύρω από τη λογιστική αντιστάθμισης και να μην ληφθεί μια επιπόλαια απόφαση που μπορεί 

να τις ζημιώσει. Πρέπει να εξεταστούν όλες οι παράμετροι και με την κατάλληλη κατάρτιση 

να γίνει η υιοθέτηση των πρακτικών αντιστάθμισης. Ο βασικός σκοπός για τον οποίο 

χρησιμοποιείται η λογιστική αντιστάθμισης θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του κινδύνου 

και όχι η κερδοσκοπία, ενώ η εφαρμογή της έχει πολλαπλά αποτελέσματα τόσο στις 

οικονομικές καταστάσεις, όσο και στις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Επίσης με την 

εφαρμογή τον Προτύπων για τη λογιστική αντιστάθμισης αυξάνεται σημαντικά ο όγκος των 

απαιτούμενων γνωστοποιήσεων με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική μείωση στην 

ασυμμετρία των πληροφοριών.  

 Από την εξέταση του θεσμικού πλαισίου αξίζει να επισημανθούν μερικές 

παρατηρήσεις. Όσον αφορά την αποτίμηση των παραγώγων, αυτά αρχικά αναγνωρίζονται 

στην εύλογη αξία τους. Στη συνέχεια αν γίνεται χρήση τους για κερδοσκοπικούς σκοπούς 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Αν χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης 

αποτιμώνται με βάση τους κανόνες της λογιστικής αντιστάθμισης αφού τοποθετηθούν σε 

αντιστάθμιση εύλογης αξίας, χρηματοροών ή καθαρής επένδυσης σε μονάδα του εξωτερικού. 

Για την αποτίμηση των παράγωγων μέσων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πληροφορίες από 

το κατά το δυνατόν ανώτερα επίπεδα ιεραρχίας της πληροφόρησης. 

 Σχετικά με το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας εξετάστηκε αν τα λογιστικά στοιχεία 

παρέχουν πληροφοριακό περιεχόμενο σχετικά με την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και 

αν η οικονομική κρίση αναμένεται να επηρεάσει την παραπάνω σχέση τιμής και λογιστικών 

στοιχείων. Τα αποτελέσματα του υποδείγματος έδειξαν ότι τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή και 
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τα αποτελέσματα από την αποτίμηση των παράγωγων προϊόντων παρέχουν πληροφοριακό 

περιεχόμενο και έχουν θετική μεταβολή στη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Από την 

άλλη, η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τα λογιστικά στοιχεία και κατ’ επέκταση τη 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. 

 Όσον αφορά τους περιορισμούς, η έρευνά μας εξέτασε τη σχέση το λογιστικών 

στοιχείων και της τιμής της μετοχής, καθώς και το πώς η σχέση αυτή επηρεάζεται από την 

οικονομική κρίση για 5 τράπεζες που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα και είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Άρα η εκτίμηση του υποδείγματος 

περιορίστηκε στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα. Κατά συνέπεια, οι μελλοντικές έρευνες, θα 

μπορούσαν να εξετάσουν και άλλες χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγου χάρη. 
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