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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η έρευνα που ακολουθεί έχει σκοπό να περιγράψει  την συνήθη πρακτική για την 

αντιµετώπιση των κινδύνων της αγοράς για τα τραπεζικά ιδρύµατα. Η ανάλυση έχει 

τους ακόλουθους σκοπούς: Ο πρώτος από αυτούς είναι να παρουσιαστούν οι 

διαφορετικές κατηγορίες των κινδύνων της αγοράς και έπειτα να αναλυθεί το πλαίσιο 

το οποίο περιβάλει την διαχείριση τέτοιου είδους κινδύνων, σύµφωνα µε τις ενδείξεις 

της Κοµητείας της Βασιλείας για την επίβλεψη των τραπεζών. 

Επίσης, θα περιγραφούν κάποια από τα µοντέλα τα οποία προτείνονται για την 

µέτρηση και την διαχείριση αυτών των κινδύνων. Τέλος, θα παρουσιαστεί και η 

µέθοδος την οποία εφαρµόζει µία µεγάλη ελληνική τράπεζα (Alpha Bank), για τον 

υπολογισµό του κινδύνου αγοράς και τον τρόπο µε τον οποίο εµπλέκεται σε αυτήν την 

διαδικασία υπολογισµού η Τράπεζα της Ελλάδος, µε τους περιορισµούς που 

εφαρµόζονται µέσω αυτής από την Κοµητεία της Βασιλείας. 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο Κεφάλαιο γίνεται µία ιστορική διαδροµή της 

ταυτοποίησης και διαχείρισης των κινδύνων γενικά και του κινδύνου αγοράς 

ειδικότερα.  

Στο δεύτερο Κεφάλαιο επιχειρείται µία ανασκόπηση του νοµοθετικού πλαισίου 

που περιβάλλει τη διαχείριση κινδύνου από τις τράπεζες, καθώς και µία εκτενής 

αναφορά στην Κοµητεία της Βασιλείας και στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. 

Στο τρίτο Κεφάλαιο κατηγοριοποιείται ο κίνδυνος της αγοράς σε κίνδυνο 

επιτοκίων, συναλλαγµατικό κίνδυνο και µετοχικό κίνδυνο. ∆ίνεται η εκτενής 

περιγραφή του καθενός, και ο διαχωρισµός τους στους επιµέρους κινδύνους. Επίσης, 

παρατίθενται και οι τρόποι µε τους οποίους αυτοί διαχειρίζονται. 

Στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι µέθοδοι για τη µέτρηση και τη 

διαχείριση των κινδύνων αγοράς, ξεχωριστά για τον κάθε έναν από αυτούς. Αναλύεται 

η µεθοδολογία Value At Risk, η ιστορική προσοµοίωση Va-R, καθώς και η 

προσοµοίωση Monte Carlo. 

Τέλος, στο πέµπτο Κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο η  Alpha Bank 

υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς, και πώς συµµορφώνεται µε τους περιορισµούς που 

τίθενται από την Τράπεζα της Ελλάδας και κατ’ επέκταση από την Κοµητεία της 

Βασιλείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ιστορική αναδροµή 

Αναφέρεται ότι η έννοια του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και η προσπάθεια 

αντιµετώπισης των συνεπειών του αρχίζει περίπου το 2.000 π.Χ. στην Ινδία και 

συνεχίζεται στην ελληνορωµαϊκή εποχή, τον δωδέκατο αιώνα κατά τη διάρκεια εορτών 

στην Αγγλία και Γαλλία, τον δέκατο έβδοµο αιώνα στην Ιαπωνία µε τις συναλλαγές 

ρυζιού, στη δε Ολλανδία µε τις συναλλαγές που αφορούσαν τις τουλίπες. Τέλος, το 

1848 στο Σικάγο των ΗΠΑ αρχίζει πλέον η οργανωµένη αντιµετώπιση των συνεπειών 

του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου στις συναλλαγές των δηµητριακών και 

δηµιουργείται το Συµβούλιο Εµπορίου της πόλης του Σικάγο, το οποίο δηµιουργεί το 

“The Forward Contracting”. Για τη δηµιουργία ασφαλείας δηµιουργείται η έννοια του 

περιθωρίου. Στη συνέχεια, η αύξηση του όγκου των συναλλαγών δηµιουργεί την 

έννοια του “clearing house”. Παράλληλα µε το Σικάγο, παρόµοιες συναλλαγές 

αντιµετώπισης των συνεπειών του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου από τη διακίνηση 

βαµβακιού δηµιουργούνται στη Νέα Υόρκη.  

Το 1922 αρχίζει η επίσηµη θεσµοθέτηση των συναλλαγών, οι οποίες αποσκοπούν 

στην αντιµετώπιση των συνεπειών του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Το θεσµικό 
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αυτό πλαίσιο δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρώτη οργανωµένη αγορά των 

συναλλαγών αυτών, η οποία ονοµάζεται «Αγορά Συµβολαίων».  

Οι συναλλαγές για την αντιµετώπιση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

συνεχίστηκαν και επεκτάθηκαν σε άλλα γεωργικά προϊόντα όπως ο καφές, η πλατίνα, 

το ασήµι, ο χαλκός και άλλα.  

Το 1974 δηµιουργήθηκε η επίσηµη πλέον Επιτροπή Εµπορίας των Συµβολαίων 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εµπορευµάτων (The Commodity Futures Trading 

Commission), µε σκοπό τη νοµική και θεσµική δόµηση των συναλλαγών οι οποίες 

είναι συνέπεια του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ο όγκος των συναλλαγών έφτασε σε 

πολύ µεγάλα ύψη. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο να αλλάξουν ριζικά πλέον οι 

συναλλαγές αυτές και να δηµιουργηθούν οργανωµένα πλέον χρηµατιστήρια σε 

διάφορα κράτη και για διάφορα προϊόντα (Αγοραστός, 1999). 

  

1.2 Ορισµός του κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου 

Οι τραπεζικοί κίνδυνοι ορίζονται ως οι αρνητικές επιπτώσεις κάποιων πηγών 

αβεβαιότητας στην κερδοφορία. Η µέτρηση του κινδύνου απαιτεί την ταυτοποίηση της 

πηγής της αβεβαιότητας και του µεγέθους της πιθανότητας για αρνητικά αποτελέσµατα 

στην κερδοφορία (Bessis, 2002). 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαχωριστούν οι κίνδυνοι, 

ανάλογα µε τα κριτήρια τα οποία χρησιµοποιούνται για την κατηγοριοποίησή τους. Σε 

επόµενο κεφάλαιο αναφέρεται ένας τρόπος διαχωρισµού των κινδύνων που 

αντιµετωπίζει µία τράπεζα, η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς.  

Η διαχείριση κινδύνου είναι η διαδικασία κατά την οποία οι οργανισµοί 

ταυτοποιούν µε µέθοδο τους κινδύνους που συνοδεύουν τις δραστηριότητές τους, µε 

στόχο να επιτύχουν αποδεκτά κέρδη από κάθε δραστηριότητα και από το 

χαρτοφυλάκιό τους (AIRMIC, 2002).  

 

1.3 Κατηγορίες κινδύνου 

Ο κίνδυνος που πιθανόν να αντιµετωπίσουν οι επιχειρηµατικές οντότητες µπορεί 

να χωριστεί στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: 

• Επιχειρηµατικός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος της επιχείρησης, ο οποίος 

σχετίζεται µε λειτουργίες ενός οργανισµού στον συγκεκριµένο κλάδο στον 
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οποίο αυτός λειτουργεί και συνδέεται µε την διακύµανση των χρηµατικών ροών 

που πηγάζουν από την χρήση των πόρων της.  

• Οικονοµικός κίνδυνος: Ο οικονοµικός κίνδυνος σχετίζεται µε τον τρόπο µε 

τον οποίο ένας οργανισµός χρηµατοδοτεί τις λειτουργίες του, ο οποίος τρόπος 

επηρεάζει την διακύµανση των οικονοµικών του αποτελεσµάτων. 

Οι παραπάνω κατηγορίες κινδύνου είναι παρούσες σε όλες τις επιχειρήσεις. 

Παρόλα αυτά, µε βάση το γεγονός ότι οι τράπεζες παίζουν έναν συγκεκριµένο ρόλο 

στο ευρύτερο οικονοµικό σύστηµα,  και, εξαιτίας του µεγάλου βαθµού οικονοµικής 

µόχλευσης που διατηρούν στους ισολογισµούς τους, οι κίνδυνοι που τα τραπεζικά 

ιδρύµατα αντιµετωπίζουν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

• Στρατηγικός κίνδυνος: Ο στρατηγικός κίνδυνος σχετίζεται µε την 

αστάθεια του εξωτερικού περιβάλλοντος σε µακροοικονοµικό και πολιτικό 

επίπεδο. Οι κίνδυνοι που περιλαµβάνονται σε αυτήν την κατηγορία είναι 

δύσκολο να προβλεφθούν και να ποσοτικοποιηθούν (Pyle, 1997). 

• Οικονοµικός κίνδυνος: Αυτή η κατηγορία περιέχει όλους τους κινδύνους 

που πηγάζουν από το γεγονός ότι πολλές παράµετροι των οικονοµικών αγορών 

δεν µπορούν να προβλεφθούν.  

Οι οικονοµικοί κίνδυνοι περικλείουν τους ακόλουθους κινδύνους: 

1. Κίνδυνος αγοράς 

2. Κίνδυνος ρευστότητας 

3. Κίνδυνος πιστωτικός (Pyle, 1997). 

Οι κίνδυνοι της αγοράς θα αναλυθούν µε λεπτοµέρεια στα παρακάτω 

κεφάλαια. 

• Λειτουργικός κίνδυνος: Αυτή η κατηγορία αποτελείται από τους 

ακόλουθους κινδύνους: 

1. Κινδύνους νοµικούς 

2. Κινδύνους τεχνολογικούς 

3. Κινδύνους µοντέλων (µαθηµατικά µοντέλα για την µέτρηση του 

κινδύνου) 

4. Κίνδυνος εγκληµάτων. 

(Basle Committee, 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Η ανάγκη διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων 

Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν µία αίσθηση προφύλαξης µέσα σε ένα 

ελευθεριάζον πιστωτικό περιβάλλον, αλλά επίσης χρειάζονται και το θάρρος και τη 

σοφία να αναλαµβάνουν λογικούς κινδύνους όταν τα πιστωτικά περιθώρια είναι στενά. 

Τα οικονοµικά ιδρύµατα επιτυγχάνουν εφόσον οι κίνδυνοι που αναλαµβάνουν είναι 

συνετοί και µέσα σε καθορισµένα όρια, σύµφωνα µε τους στόχους του χαρτοφυλακίου. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 

εκθέσεις στον κίνδυνο ταυτοποιούνται κατάλληλα, παρακολουθούνται και ελέγχονται, 

και ότι οι τιµές και οι όροι των δανείων και των άλλων προστατευτικών µέτρων 

ενάντια στην µη-απόδοση ή στο λάθος είναι ανάλογα µε τα επίπεδα του κινδύνου που 

αναλαµβάνει η Τράπεζα (Bessis, 2002).  

 

2.2 Νοµικοί και ρυθµιστικοί παράγοντες 

Οι νόµοι και οι ρυθµίσεις έχουν πολλαπλούς σκοπούς: να βελτιώσουν την 

ασφάλεια στην τραπεζική βιοµηχανία, επιβάλλοντας κεφαλαιακές απαιτήσεις σύµφωνα 

µε τους κινδύνους που αναλαµβάνει κάθε τράπεζα, να ισορροπήσουν τον ανταγωνισµό 

µεταξύ των τραπεζών µέσω της εφαρµογής κοινών σηµείων αναφοράς για όλες, να 

επιβάλουν ασφαλείς επιχειρηµατικές και ελεγκτικές πρακτικές. Οι νόµοι και οι 
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ρυθµίσεις έχουν αποφασιστική επίδραση στη διαχείριση κινδύνων. Το νοµοθετικό 

πλαίσιο καθορίζει τους περιορισµούς και τις κατευθυντήριες γραµµές που δηµιουργούν 

τις πρακτικές για τη διαχείριση των κινδύνων, και προκαλεί την ανάπτυξη και τη 

βελτίωση των εσωτερικών µοντέλων και διαδικασιών κινδύνων στις τράπεζες. Οι 

ρυθµίσεις προωθούν καλύτερους ορισµούς για τους κινδύνους, και δηµιουργούν 

κίνητρα για τη δηµιουργία καλύτερων µεθοδολογιών για τη µέτρηση των κινδύνων.  

Ο κύριος πυλώνας των ρυθµίσεων είναι η κεφαλαιακή επάρκεια. Η ακολουθία 

των Συνθηκών έχει ως εξής: 

• Συνθήκη του 1998 

• Συνθήκη του 1996 για τον κίνδυνο αγοράς, η οποία επιτρέπει τη χρήση 

εσωτερικών µοντέλων. 

• Πρώτο Συµβουλευτικό Πακέτο για τη Νέα Συνθήκη, του 1999. 

• ∆εύτερο Συµβουλευτικό Πακέτο του Ιανουαρίου του 2001. 

• Προθεσµία του τέλους του 2001 για σχόλια. 

• Έκδοση της Νέας Συνθήκης στα τέλη του 2001. 

• Εφαρµογή της Νέας Συνθήκης της Βασιλείας του 2004 (Bessis, 2002). 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρµόδια για την παροχή άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας, καθώς και για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων. Η ανάληψη και η 

άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων διέπεται κυρίως από το Ν. 2076/92, µε 

τον οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική τραπεζική νοµοθεσία η 2η Τραπεζική Οδηγία 

(89/646/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2000/12/ΕΚ), καθώς και από το Ν. 

1665/1951. Οι βασικοί εποπτικοί κανόνες έχουν καθοριστεί µε Πράξεις του ∆ιοικητή 

της Τράπεζας της Ελλάδος, µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν αντίστοιχες οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγίες 89/299 ΕΟΚ /89, 91/633 ΕΟΚ/91, 89/647 ΕΟΚ/89, 

91/31 ΕΟΚ /90 και 92/121 ΕΟΚ/92/ΕΕ αριθ. L 29/1/93) και αφορούν, µεταξύ άλλων, 

τον ορισµό των ιδίων κεφαλαίων (Π∆/ΤΕ 2053/92, όπως ισχύει), το συντελεστή 

φερεγγυότητας (Π∆/ΤΕ 2054/92, όπως ισχύει) και την εποπτεία και τον έλεγχο των 

µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων (Π∆/ΤΕ 2246/93, 

όπως ισχύει). 

Με το Ν. 2396/96 ενσωµατώθηκαν στην εσωτερική νοµοθεσία οι Οδηγίες 

93/22/ΕΟΚ για τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών και 

93/6/ΕΟΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων. Ειδικότερα, το θέµα των 
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κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των κινδύνων αγοράς του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών αλλά και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυµάτων έχει 

εξειδικευτεί µε την Π∆/ΤΕ 2397/96. Με την Π∆/ΤΕ 2438/98 εξειδικεύτηκαν οι αρχές 

λειτουργίας και τα κριτήρια αξιολόγησης των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και 

των Μονάδων ∆ιαχείρισης Κινδύνων των πιστωτικών ιδρυµάτων που εποπτεύονται 

από την Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr/epopteia/epopteia-C1.asp). 

2.3 Η Κοµητεία της Βασιλείας για την Επιστασία των Τραπεζών 

Η Κοµητεία της Βασιλείας ιδρύθηκε από την κεντρική τράπεζα και τους 

αρχηγούς των κρατών της Οµάδας των ∆έκα στα τέλη του 1974.Συγκεκριµένα, η 

παραπάνω επιτροπή αποτελείται από ανώτερους ελεγκτές από το Βέλγιο, τον Καναδά, 

τη Γαλλία, την Γερµανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την 

Ελβετία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία και το Λουξεµβούργο. η 

επιτροπή «συνεδριάζει τακτικά τέσσερεις φορές το χρόνο και διαθέτει περίπου τριάντα 

τεχνικές οµάδες, οι οποίες επίσης συναντώνται τακτικά». 

Η Επιτροπή της Βασιλείας παρέχει ένα forum για τακτική συνεργασία µεταξύ 

των κρατών µελών της σε θέµατα επιστασίας τραπεζών. Αρχικά, συζητούσε ζητήµατα 

διεθνούς συνεργασίας σε θέµατα που αφορούσαν την επιστασία των τραπεζών, για να 

καλύψει τα κενά, αλλά ευρύτερός της στόχος είναι να βελτιώσει την έννοια και την 

ποιότητα της επιστασίας παγκοσµίως. Αυτό προσπαθεί να το επιτύχει µε τρεις τρόπους: 

ανταλλάσσει πληροφορίες σε θέµατα εθνικών επιστασιών, βελτιώνει την 

αποδοτικότητα των τεχνικών επιστασίας στις διεθνείς επιχειρήσεις και ορίζει τα 

ελάχιστα στάνταρ επιστασίας στις περιοχές εκείνες στις οποίες θεωρείται επιθυµητό. 

Τα συµπεράσµατά της Κοµητείας της Βασιλείας, σύµφωνα µε την ίδια, δεν 

έχουν, και δεν είχαν ποτέ σκοπό να έχουν, καµία νοµική ισχύ. Αυτό που κάνει [η 

Κοµητεία] είναι να δηµιουργεί ευρεία εποπτικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραµµές 

και να προτείνει τις καλύτερες πρακτικές µε την ελπίδα ότι µεµονωµένες αρχές θα 

λάβουν µέτρα για την εφαρµογή τους διαµέσου λεπτοµερών διευθετήσεων, 

νοµοθετικών ή µη, οι οποίες θα ικανοποιούν καλύτερα τα εθνικά τους συστήµατα (BIS, 

2004). 

Από το 1987 η λειτουργία της Κοµητείας εστιάζονταν στην διεθνή ρύθµιση της 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζικών κεφαλαίων. Η Κοµητεία έκανε τις προτάσεις 

της επάνω σε αυτό το θέµα για πρώτη φορά το 1988, όταν αποφασίστηκε να εισαχθεί 

ένα σύστηµα µέτρησης του κεφαλαίου, το οποίο συνηθίζεται να αναφέρεται ως το 
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Κεφάλαιο της Βασιλείας. Η ακριβής συνθήκη έδινε βάση στα ακόλουθα δύο κρίσιµα 

θέµατα: 

1. Στην µέθοδο µέτρησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις διεθνείς τράπεζες, 

µε σκοπό να αντισταθµιστεί η έκθεσή τους στον πιστωτικό κίνδυνο που 

προέρχεται από εξω-ισολογιστικές δραστηριότητες, χρησιµοποιώντας τα 

στοιχεία του ενεργητικού.  

2. Στην υπόδειξη των κατάλληλων κεφαλαιακών πόρων, τους οποίους θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν οι τράπεζες για να αντισταθµίσουν την έκθεσή 

τους στον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο της αγοράς. 

Με το πέρασµα των χρόνων, η βασική Συνθήκη αναθεωρήθηκε περισσότερες από 

τέσσερεις φορές, και, τελικά, το 2001 η Κοµητεία της Βασιλείας πρότεινε τη Νέα 

Συνθήκη της Βασιλείας για το Κεφάλαιο. 

Η αρχική συνθήκη εστίαζε στο συνολικό ποσό κεφαλαίου που ήταν απαραίτητο 

για να περιοριστεί ο συνήθης τραπεζικός κίνδυνος. Αντίθετα, σκοπός της νέας 

Συνθήκης είναι να ενισχύσει την ασφάλεια του οικονοµικού συστήµατος, δίνοντας 

έµφαση στον εσωτερικό έλεγχο των ίδιων των τραπεζών. Αν και η πρώτη Συνθήκη 

παρείχε µόνο έναν τρόπο µέτρησης της βέλτιστης κεφαλαιακής απαίτησης για τράπεζες 

που λειτουργούσαν διεθνώς, η νέα Συνθήκη παρέχει στις διεθνείς τράπεζες ένα 

εξελιγµένο πλαίσιο, το οποίο αποτελείται όχι µόνο από απλές, αλλά και από 

περίπλοκες µεθοδολογίες για την µέτρηση του πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου, 

καθώς και του κινδύνου της αγοράς. 

Η Κοµητεία πιστεύει ότι η νέα Συνθήκη έχει το πλεονέκτηµα να αποτελεί µία 

βοήθεια εκεί όπου οι κεφαλαιακές απαιτήσεις συνδέονται άµεσα µε τον κίνδυνο, θέτει 

το τραπεζικό σύστηµα σε µία θέση πιο ασφαλή και αποτελεσµατική (The New Basel 

Capital Accord, Bank for International Settlements, Jan 2001). 

Τον Ιούνιο του 1999 η Κοµητεία πρότεινε ένα νέο πλαίσιο κεφαλαιακής 

επάρκειας προς αντικατάσταση της Συµφωνίας του 1998, το οποίο βελτιώθηκε στα 

χρόνια που µεσολάβησαν, µε αποτέλεσµα την έκδοση του Νέου Πλαισίου για το 

Κεφάλαιο στις 26 Ιουνίου του 2004. Το νέο πλαίσιο αποτελείται από τρεις πυλώνες: 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, έλεγχος της κεφαλαιακής επάρκειας και εσωτερικές 

διαδικασίες υπολογισµού, και αποτελεσµατική χρήση της πειθαρχίας στην αγορά, ως 

µέσο ενθάρρυνσης ασφαλών τραπεζικών πρακτικών. Η επιτροπή πιστεύει και τα τρία 

αυτά στοιχεία µαζί αποτελούν ένα αποτελεσµατικό κεφαλαιακό πλαίσιο. 
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Με την δηµοσίευση του κειµένου της Βασιλείας ΙΙ, οι εθνικοί οργανισµοί 

εργάστηκαν ώστε να το υιοθετήσουν στις εθνικές νοµοθεσίες τους. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, για παράδειγµα, εξέδωσε µία σχετική Οδηγία στις 14 Ιουλίου 2004  (BIS, 

2004). 

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον Νικόλαο Γκαργκάνα, Πρόεδρο της Τράπεζας της 

Ελλάδας, «είναι γενικά αποδεκτό ότι ο σκοπός της εκτίµησης της χρηµατοοικονοµικής 

σταθερότητας ενός τραπεζικού ιδρύµατος είναι να γίνει µία ανασκόπηση των κύριων 

πηγών κινδύνων και των τρωτών σηµείων που είναι πιθανό να επηρεάσουν την 

σταθερότητα του οικονοµικού τοµέα, και να εκτιµηθεί η ικανότητά του να 

απορροφήσει τις επιπτώσεις των διαταραχών. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν τρία σώµατα που είναι υπεύθυνα για την επιστασία του 

τραπεζικού συστήµατος συνολικά: 

• Η Τράπεζα της Ελλάδας ρυθµίζει και επιθεωρεί τα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς 

και µερικά ιδρύµατα, όπως πιστωτικές εταιρείες, εταιρείες leasing κλπ. Επίσης 

έχει καθήκον να συµβάλλει στην γενική σταθερότητα του οικονοµικού τοµέα.  

• Η Επιτροπή της Ελληνικής Κεφαλαιακής Αγοράς ρυθµίζει τις αγορές 

κεφαλαίου και επιθεωρεί τις εταιρείες επενδύσεων και τα συλλογικά επενδυτικά 

κεφάλαια.  

• Τέλος, η προσφάτως ιδρυθείσα Επιτροπή για την Επιθεώρηση της Ιδιωτικής 

Ασφάλισης είναι υπεύθυνη για τις ασφαλιστικές εταιρείες.  

Η συνεργασία µεταξύ αυτών των εγχώριων σωµάτων είναι κρίσιµη για την 

επίτευξη της οικονοµικής σταθερότητας. Τελευταία, έχει υπογραφεί ένα µνηµόνιο 

συνεργασίας ανάµεσα στην Τράπεζα της Ελλάδας και στην Επιτροπή Κεφαλαιακής 

Αγοράς, το οποίο θέτει τους πρακτικούς διακανονισµούς για τη συνεργασία τους.  

Οι τράπεζες στην Ελλάδα κυριαρχούν στον οικονοµικό τοµέα, 

αντιπροσωπεύοντας από άποψη ενεργητικού περίπου το 85% ολόκληρου του 

οικονοµικού τοµέα. Ο ίδιος ο τραπεζικός τοµέας, συγκεκριµένα, χαρακτηρίζεται από 

σχετικά υψηλή συγκέντρωση, µε τις 5 µεγαλύτερες τράπεζες να ελέγχουν το 65% των 

συνολικών στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τοµέα.  

Όσον αφορά την Βασιλεία ΙΙ, είναι ακόµα δύσκολο να εκτιµηθεί η επίδρασή της 

στις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον ελληνικό τραπεζικό τοµέα.  

Ο πυλώνας ΙΙ σχετικά µε την επιστασία απαιτεί την διεξαγωγή επιθεωρήσεων και 

την ύπαρξη λεπτοµερών συστηµάτων και πολιτικών σε κάθε τράπεζα, ώστε να 
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προσδιοριστεί, διατηρηθεί και να διανεµηθεί το οικονοµικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε το 

προφίλ κινδύνου της κάθε µίας. Στα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί ιδιαίτερη σηµασία 

στην εκτίµηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης του κινδύνου, 

λαµβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου της κάθε τράπεζας. Για αυτόν τον λόγο, η 

Τράπεζα της Ελλάδας θεώρησε απαραίτητο να επιβάλει µία ελάχιστη αναλογία 

κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το νοµοθετικά επιβαλλόµενο 8% σε κάποιες 

τράπεζες.» (Garganas, 2005). 

 

2.4 Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεφαλαιακή Επάρκεια, η οποία 

τέθηκε σε εφαρµογή το 1996, επιτρέπει στις τράπεζες να χρησιµοποιούν µοντέλα 

Value-at-Risk για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων  για θέσεις σε ξένο 

συνάλλαγµα και επίσης έχει ληφθεί απόφαση να χρησιµοποιούνται τα µοντέλα Value-

at-Risk για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και για άλλους κινδύνους 

της αγοράς (Lismeier et al, 1996). 

Συγκεκριµένα, η Οδηγία 93/6 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (the Capital Adequacy 

Directive, CAD) υποχρεώνει τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες να κρατούν ένα 

κεφάλαιο για να καλύπτουν τους κινδύνους της αγοράς. Με λίγα λόγια, το EC-CAD 

υπολογίζει την κεφαλαιακή απαίτηση ως το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

σε διαφορετικές θέσεις και σε διαφορετικές αγορές. ∆εν λαµβάνει υπόψη του ως 

παράγοντα µείωσης κινδύνου την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Ως αποτέλεσµα, 

η αυστηρή εφαρµογή των τωρινών προτάσεων θα οδηγήσει τα  χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα, και ειδικά αυτά που δραστηριοποιούνται διεθνώς, υπερεκτιµήσουν τους 

κινδύνους αγοράς στους οποίους εκτίθενται, και συνεπώς θα τους ζητηθεί να 

διατηρούν πολύ υψηλά κεφαλαιακά επίπεδα. Και, ενώ υπάρχουν κάποια συνετά 

πλεονεκτήµατα ως προς αυτήν την κατάσταση, παρόλα αυτά δεν αποτελεί µία 

αποδοτική τοποθέτηση οικονοµικών πόρων και θα µπορούσε να οδηγήσει ορισµένες 

δραστηριότητες έξω από την δικαιοδοσία των χρηµατοοικονοµικών ελεγκτικών αρχών 

(J. P. Morgan, 1996).  

Το τραπεζικό κεφάλαιο καλλιεργεί τη δηµόσια εµπιστοσύνη και παρέχει µία 

προφύλαξη για απρόοπτα που περιλαµβάνουν µεγάλες ζηµίες, προστατεύοντας έτσι 

τους καταθέτες από πτώχευση. Τα κεφαλαιακά διαθέσιµα παρέχουν χρόνο 1) για 

ανάνηψη, έτσι ώστε να µπορούν να απορροφηθούν οι απώλειες από τα µελλοντικά 

κέρδη, 2) να µειωθούν τα λειτουργικά έξοδα χωρίς να προσβληθούν οι άλλες 
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δραστηριότητες της τράπεζας και 3) να καθησυχάσουν το κοινό ότι η τράπεζα 

βρίσκεται σε θέση να αντέξει οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν. Όπως αναφέρει η 

Επιτροπή της Βασιλείας, «η κεφαλαιακή επάρκεια είναι ένας σηµαντικός δείκτης της 

συνολικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται µία τράπεζα, για τις οικονοµικές αγορές, 

τους καταθέτες και τους επιθεωρητές των τραπεζών».  

Η προστατευτική λειτουργία του τραπεζικού κεφαλαίου δεν αντιµετωπίζεται 

µόνο ως µία εξασφάλιση ότι οι καταθέτες θα πληρωθούν στο ακέραιο στην περίπτωση 

ρευστοποίησης, αλλά και ως µία βοήθεια να διατηρηθεί η φερεγγυότητα, καθώς 

παρέχει ένα «µαξιλάρι», έτσι ώστε µία τράπεζα που απειλείται µε ζηµίες, να συνεχίσει 

να λειτουργεί. Αντίθετα µε τις περισσότερες εταιρείες, µόνο ένα µικρό µέρος του 

τραπεζικού κεφαλαίου συνεισφέρει στην φερεγγυότητα. Οι τράπεζες θεωρούνται 

γενικά φερέγγυες εφόσον το κεφάλαιο είναι άθικτο, το οποίο σηµαίνει ότι τα στοιχεία 

του ενεργητικού είναι τουλάχιστον ίσα µε τα προσαρµοσµένα στοιχεία του παθητικού 

(παθητικό µείον δευτερεύοντα κεφαλαιακά διαθέσιµα και οµολογίες, συν το µετοχικό 

κεφάλαιο) (Glantz Morton, 2003). 

Η Συνθήκη του 1988 (the 1998 Capital Accord of the Basle Committee) απαιτεί 

από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσµια αγορά να κατακρατούν 

κεφάλαιο ίσο µε τουλάχιστον 8% των σταθµισµένων στοιχείων του ενεργητικού 

(weighted assets). Επίσης, η Συνθήκη αυτή εισήγαγε και την αναλογία Cooke, η οποία 

σχετίζεται µε τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

2.5 Οι προτάσεις της Κοµητείας της Βασιλείας για την Επιστασία των Τραπεζών 

Όπως προαναφέρθηκε, οι προτάσεις της Κοµητείας της Βασιλείας έχουν σκοπό 

να βοηθήσουν τα τραπεζικά ιδρύµατα στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και του 

κινδύνου της αγοράς. Παρόλα αυτά, κανείς µπορεί να σχολιάσει την ακρίβεια και τη 

σταθερότητα αυτών των προτάσεων. Συγκεκριµένα, η βασική συζήτηση περιστρέφεται 

γύρω από τους τρόπους τους οποίους χρησιµοποιούσαν οι κεντρικές τράπεζες για να 

υπολογίζουν τις προαναφερθείσες αναλογίες. Στην πραγµατικότητα, οι κεντρικές 

τράπεζες δεν υπολόγιζαν ακριβώς αυτούς τους λόγους, αλλά τους έθεταν ως 

δεδοµένους, χωρίς να χρησιµοποιούν αποδοτικούς τρόπους για να τους υπολογίσουν. 

Ως αποτέλεσµα, η αναλογία της Κεφαλαιακής Επάρκειας δεν είχε ακρίβεια και, 

εξαιτίας αυτού του µειονεκτήµατος (το οποίο παραδέχονταν οι πρόεδροι των 

κεντρικών τραπεζών), η Κοµητεία της Βασιλείας πρότεινε ότι οι Κεντρικές Τράπεζες 

σε όλο τον κόσµο, θα έπρεπε να επιτρέπουν στις τράπεζες να χρησιµοποιούν 
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εσωτερικά µοντέλα, τα οποία να βασίζονται στη µέθοδο VaR (Value at Risk), για την 

µέτρηση του κινδύνου της αγοράς. Στην Ελλάδα, η παραπάνω πρόταση έγινε κρατικός 

νόµος το 2001 (Ν. 2937/26.07.01) (www.nbg.gr). 

 

2.6 Συστήµατα ∆ιαχείρισης κινδύνου στις Τράπεζες 

Η ∆ιεθνής Ένωση Ασφάλειας και ∆ιαχειριστών Κινδύνου (AIRMIC, Association 

of Insurance and Risk Managers) έχει εκδώσει ένα πρότυπο, στο οποίο επιχειρείται να 

οριστεί ένας τρόπος µε τον οποίο ταυτοποιείται, µετράται και διαχειρίζεται ο κίνδυνος 

στις επιχειρήσεις.  

Έτσι, σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο, ο κίνδυνος µπορεί να οριστεί ως «ο 

συνδυασµός της πιθανότητας ενός γεγονότος και των συνεπειών του» (ο ορισµός έχει 

ληφθεί από την Οδηγία 73 του διεθνούς οργανισµού προτύπων (ISO)). Επίσης, σε 

όλους τους τύπους ανάληψης κινδύνου, υπάρχει το ενδεχόµενο γεγονότων και 

συνεπειών που συνιστούν ευκαιρίες για κέρδος ή απειλές της επιτυχίας. Γίνεται δε όλο 

και περισσότερο αποδεκτό ότι η ∆ιαχείριση Κινδύνου ασχολείται τόσο µε τις θετικές, 

όσο και µε τις αρνητικές πλευρές της ανάληψης κινδύνου» (AIRMIC, 2002). 

Ο απώτερος σκοπός της διαχείρισης κινδύνου είναι να διευκολυνθεί µία συνεπής 

εφαρµογή της επιχειρηµατικής πολιτικής και της πολιτικής κινδύνου. Οι κλασικές 

πρακτικές σε σχέση µε τον κίνδυνο περιλαµβάνουν τον ορισµό των ορίων, µε την 

ταυτόχρονη εξασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις θα παραµένουν κερδοφόρες. Οι σύγχρονες 

πρακτικές, περιλαµβάνουν τον ορισµό των ορίων, µε βάση οικονοµικά µεγέθη 

κινδύνων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις καλύτερα προσαρµοσµένες στον κίνδυνο 

επιδόσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, ο στόχος παραµένει η ενίσχυση της σχέσης 

κινδύνου-απόδοσης των συναλλαγών και του χαρτοφυλακίου της τράπεζας.  

Η βασική διαφορά είναι η εφαρµογή του τρόπου µέτρησης των κινδύνων. Οι 

κίνδυνοι είναι αόρατες και απροσδιόριστες αβεβαιότητες, οι οποίες είναι πιθανόν να 

υλοποιηθούν σε µελλοντικές ζηµίες, ενώ τα κέρδη είναι ένα στάνταρ αποτέλεσµα των 

συστηµάτων αναφοράς, σύµφωνα µε τα καθιερωµένα λογιστικά πρότυπα. Τέτοιες 

διαφορές δηµιουργούν. Ο χαρακτηρισµός του προφίλ κινδύνου-απόδοσης των 

συναλλαγών και των χαρτοφυλακίων είναι βασικός για την εφαρµογή διαδικασιών που 

είναι οδηγούµενες από τον κίνδυνο. Η καινοτοµία των νέων πρακτικών είναι ότι 

εισάγουν νέους τρόπους µέτρησης στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, 

εµπλουτίζοντάς τις και σταθµίζοντάς τις µε πιο ισορροπηµένες απόψεις της σχέσης 

κερδοφορίας και κινδύνων (Bessis, 2002). 
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Οι κλασικές µέθοδοι διαχείρισης κινδύνου αποδίδουν τους κινδύνους χωρίς την 

πλήρη δυνατότητα να παρέχουν επαρκή ποσοτικοποίηση των κινδύνων. Τα µοντέλα 

κινδύνων παρέχουν νέους τρόπους µέτρησης της απόδοσης και των κινδύνων, 

επεκτείνοντας τις διαδικασίες κινδύνων σε περιοχές που δεν έφταναν πριν.  

Οι νέοι τρόποι µέτρησης αλληλεπιδρούν µε τις διαδικασίες κινδύνων. Οι κάθετες 

διαδικασίες αντανακλούν τη σχέση µεταξύ των παγκόσµιων στόχων και των 

επιχειρηµατικών αποφάσεων. Οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που κατευθύνονται 

από την βάση προς τα πάνω και από την κορυφή προς τα κάτω επιτρέπουν τη 

µετατροπή των παγκόσµιων στόχων σε επιχειρηµατικές κατευθυντήριες γραµµές. 

Ταυτόχρονα, η περιοδική αναφορά από τα επίπεδα της επιχείρησης προς την κορυφή, 

επιτρέπει την ανίχνευση των τυχόν αποκλίσεων από τις κατευθυντήριες αυτές γραµµές, 

και τη διενέργεια διορθωτικών ενεργειών, ενώ συγκρίνει τις αναµενόµενες µε τις 

πραγµατικές επιδόσεις.  

 

Συναλλαγές 

Επιχειρηµατικές µονάδες 

Θυγατρικές εταιρείες κλπ 

Στόχοι κινδύνων-απόδοσης σε 
παγκόσµιο επίπεδο 

Έσοδα και 
κατανοµή 

κινδύνων και 
κεφαλαίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Η πυραµίδα της διαχείρισης κινδύνων (Πηγή: Bessis, 2002). 

 

Οι εγκάρσιες διαδικασίες αποδίδουν τη διαχείριση κινδύνου και απόδοσης σε 

οριζόντια επίπεδα, όπως το επίπεδο των ατοµικών συναλλαγών στη βάση της 

πυραµίδας, στα ενδιάµεσα επιχειρηµατικά επίπεδα, καθώς και στο ανώτατο επίπεδο της 

τράπεζας, για τη σύγκριση των µεγεθών µέτρησης του κινδύνου και της απόδοσης µε 

τους στόχους κέρδους και τα όρια κινδύνων αντίστοιχα. Υπάρχουν δε τρεις βασικές 

οριζόντιες διαδικασίες: ορισµός των κατευθυντήριων γραµµών για τη σχέση µεταξύ 

κινδύνου και απόδοσης και των σηµείων αναφοράς, λήψη αποφάσεων για τη σχέση 

κινδύνου-απόδοσης (εκ των προτέρων προοπτική) και παρακολούθηση της σχέσης 

κινδύνου-απόδοσης (εκ των υστέρων προοπτική) (Bessis, 2002).  
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2. Λήψη αποφάσεων  1. Κατευθυντήριες 

γραµµές  

Κίνδυνος & 
Απόδοση 
(R&R) 

 

 Εκ των προτέρων: 
Νέες συναλλαγές 
Αντιστάθµιση 
Βελτίωση του R&R του 
χαρτοφυλακίου 

Περιορισµοί 
Αποστολές 
Απόδοση του στόχου 

 

 

 Εκ των υστέρων: 
Follow-up 
Αναφορά του R&R 
∆ιορθωτικές ενέργειες 

3. Παρακολούθηση   

 

 

Εικόνα 2: Οι εγκάρσιες διαδικασίες τριών block (Bessis, 2002) 

 

Οι κίνδυνοι που εµπεριέχονται στις κύριες δραστηριότητες της Τράπεζας, δηλαδή 

αυτές που περιλαµβάνουν τα ισολογιστικά της στοιχεία και την βασική της εργασία του 

να δανείζει και να δανείζεται, δεν γεννώνται όλες από την ίδια την Τράπεζα. Σε πολλές 

περιπτώσεις, το τραπεζικό ίδρυµα ελαχιστοποιεί ή εξαλείφει τον οικονοµικό κίνδυνο 

που σχετίζεται µε µία συναλλαγή, χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες επιχειρηµατικές 

τεχνικές. Με άλλα λόγια, µεταφέρει τον κίνδυνο σε άλλα µέρη, διαµέσου συνδυασµών 

σε σχεδιασµό και τιµολόγηση προϊόντων. 

Η τραπεζική βιοµηχανία αποδέχεται ότι ένα τραπεζικό ίδρυµα δεν πρέπει να 

εµπλέκεται σε επιχειρήσεις µε τρόπο ο οποίος επιφέρει άσκοπο κίνδυνο, αλλά ούτε και 

να απορροφά κίνδυνο που µπορεί αποτελεσµατικά να µεταφερθεί σε άλλους 

συµµετέχοντες. Αντίθετα, θα πρέπει να διαχειρίζεται µόνο κινδύνους που σε επίπεδο 

εταιρείας, οι οποίοι διαχειρίζονται αποτελεσµατικότερα εκεί παρά από την ίδια την 

αγορά ή στα χαρτοφυλάκια των ιδιοκτητών τους. Τελικά, η Τράπεζα θα πρέπει να 

δέχεται µόνο εκείνους τους κινδύνους που είναι αυστηρά µέρος του εργασιακού της 

καθήκοντος. Οι κίνδυνοι τους οποίους αντιµετωπίζει µία Τράπεζα µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε τρεις τύπους, από διαχειριστικής άποψης. Αυτοί οι τύποι 

είναι: 

-Κίνδυνοι που µπορούν να εξαλειφθούν ή να αποφευχθούν µε απλές 

επιχειρηµατικές πρακτικές, 

-Κίνδυνοι που µπορούν να µεταφερθούν σε άλλους συµµετέχοντες, 

-Κίνδυνοι που µπορούν δραστικά να διαχειριστούν σε εταιρικό επίπεδο. 
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Η διοίκηση της Τράπεζας στηρίζεται σε µία σειρά βηµάτων για την εφαρµογή 

ενός συστήµατος διαχείρισης κινδύνων. Αυτά αποτελούνται από τα ακόλουθα τέσσερα 

µέρη: 

i) Πρότυπα και αναφορές 

ii) Κανόνες ή όρια θέσεων 

iii) Κατευθυντήριες γραµµές ή στρατηγικές 

iv) Συµβόλαια µε πρόβλεψη για αποζηµιώσεις (incentive contracts and 

compensation) (Santomero, 1997). 

 

2.7 Κίνδυνοι κατά την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών 

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών διαφέρουν, 

ανάλογα µε τον τύπο της υπηρεσίας που παρέχεται. Γενικά για τον τραπεζικό τοµέα, οι 

κίνδυνοι µπορούν να διαιρεθούν σε 6 είδη: συστηµατικός κίνδυνος ή κίνδυνος της 

αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος των συνεργατών (counterparty), κίνδυνος 

ρευστότητας, λειτουργικός κίνδυνος και νοµικοί κίνδυνοι.  

Ο συστηµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της µεταβολής των στοιχείων του 

ενεργητικού (asset value), που σχετίζεται µε συστηµατικούς παράγοντες. Από τη φύση 

του, αυτός ο κίνδυνος µπορεί να αντισταθµιστεί, αλλά δεν µπορεί να διαφοροποιηθεί. 

Για τον τραπεζικό τοµέα, υπάρχουν δύο πολύ σηµαντικοί συστηµατικοί κίνδυνοι, ο 

κίνδυνος των επιτοκίων και ο συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προέρχεται από την µη ικανοποιητική απόδοση ενός 

δανειολήπτη. Ο πραγµατικός κίνδυνος στην προκειµένη περίπτωση είναι η απόκλιση 

της απόδοσης του χαρτοφυλακίου από την αναµενόµενή της τιµή. Ο πιστωτικός 

κίνδυνος είναι διαφοροποιήσιµος, αλλά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξαλειφθεί εντελώς.  

Ο κίνδυνος της άλλης πλευράς (counter party risk) προέρχεται από την µη 

ικανοποιητική απόδοση ενός συναλλασσόµενου. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην 

άρνηση του συναλλασσόµενου να συνεργαστεί εξαιτίας µίας µεταβολής των τιµών, η 

οποία προέρχεται από συστηµατικούς παράγοντες ή από κάποιους άλλους πολιτικούς ή 

νοµοθετικούς περιορισµούς που δεν ήταν αναµενόµενοι εξαρχής.  

Ο κίνδυνος της ρευστότητας µπορεί να περιγραφεί ως ο κίνδυνος σε µία κρίση 

χρηµατοδότησης. Μία τέτοια κατάσταση µπορεί να σχετίζεται µε ένα απρόσµενο 

γεγονός, όπως η απώλεια εµπιστοσύνης ή µία κρίση σε εθνικό επίπεδο, όπως η 

νοµισµατική κρίση.  
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Ο λειτουργικός κίνδυνος  έχει σχέση µε τα προβλήµατα της επεξεργασίας, 

τακτοποίησης, λήψης ή παράδοσης εµπορευµάτων σε αντάλλαγµα ρευστού. Επίσης, 

εµφανίζεται στην διατήρηση αρχείων, στην επεξεργασία λαθών του συστήµατος και 

στη συµµόρφωση µε κανονισµούς.  

Οι νοµικοί κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα συχνοί στην χρηµατοοικονοµικές συµφωνίες, 

και είναι ξεχωριστοί από τις νοµικές πλευρές του πιστωτικού, του λειτουργικού 

κινδύνου και του κινδύνου της άλλης πλευράς. Νέοι νόµοι, νέες φορολογικές 

ρυθµίσεις, δικαστικές αποφάσεις, αλλά και οι δραστηριότητες της διοίκησης ή των 

υπαλλήλων του ιδρύµατος (απάτη, κατάχρηση κλπ) µπορούν να καταστήσουν 

οικονοµικές συναλλαγές άκυρες, ακόµα και αν τα εµπλεκόµενα µέρη δεν έκαναν καµία 

ακατάλληλη κίνηση (Santomero, 1997). 

 

2.8 Στόχοι των τραπεζικών ιδρυµάτων 

Ο στόχος ενός τραπεζικού ιδρύµατος ορίζεται ως το επιθυµητό επίπεδο έκθεσης 

στον κίνδυνο, µέχρι το οποίο ένα τραπεζικό ίδρυµα προτίθεται να φτάσει σε µία 

συγκεκριµένη περίοδο. Το ακριβές αυτό επίπεδο ορίζεται από την ανώτατη διοίκηση 

της τράπεζας και, σύµφωνα µε αυτό, µία τράπεζα µπορεί να εµπίπτει σε µία από τις 

παρακάτω κατηγορίες: 

• Ένα τραπεζικό ίδρυµα που θέτει υψηλά στάνταρ στις συναλλαγές του, στα 

ανοίγµατά του και στα όρια στα οποία σταµατάει η ζηµία του. Με αυτόν τον 

τρόπο, ο οργανισµός κερδίζει την ικανότητα να µεγιστοποιεί την αναµενόµενη 

απόδοση (expected return) {E(r)} από τις δραστηριότητές του. 

• Ένα τραπεζικό ίδρυµα το οποίο θέτει χαµηλά στάνταρ στις συναλλαγές του, 

στα ανοίγµατά του και στα όρια στα οποία σταµατάει η ζηµία του. Με αυτόν 

τον τρόπο, ο οργανισµός ελαχιστοποιεί την έκθεση στον κίνδυνο και αναζητά 

µικρότερες αναµενόµενες αποδόσεις από τις δραστηριότητές του. 

 

2.9 Μεθοδολογία για τη µέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου στα τραπεζικά 

ιδρύµατα 

Η µεθοδολογία, η οποία αποτελείται από τους τρόπους και τις διαδικασίες που 

χρησιµοποιούνται για την µέτρηση και διαχείριση του κινδύνου, βοηθάει ένα τραπεζικό 

ίδρυµα να εξασφαλίσει ότι οι διάφοροι κίνδυνοι δεν υπερβαίνουν τα όρια που ετέθησαν 

σύµφωνα µε το επιθυµητό επίπεδο έκθεσης στον κίνδυνο, το οποίο έθεσε η ανώτατη 
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διοίκηση. Σε αυτό το σηµείο, καλό θα ήταν να παρουσιαστεί ένα δείγµα των τρόπων 

τους οποίους χρησιµοποιεί µία τράπεζα για να διαχειριστεί το ενεργητικό και το 

παθητικό της. Αυτοί οι τρόποι παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Η τράπεζα διαφοροποιεί τις ισολογιστικές και εξω-ισολογιστικές 

δραστηριότητές της µε τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να επωφελείται 

από την αναµενόµενη αστάθεια στις τιµές της αγοράς. Για παράδειγµα, στη 

διαχείριση του κινδύνου των επιτοκίων, σε περίπτωση που η τράπεζα αναµένει 

µία πτώση στα επιτόκια, θα πρέπει να προωθήσει δάνεια που βασίζονται σε 

σταθερό επιτόκιο. Αντίθετα, θα πρέπει να προωθήσει τις καταθέσεις που 

βασίζονται σε κυµαινόµενο επιτόκιο. 

• Η τράπεζα αντισταθµίζει τον κίνδυνο που προέρχεται από µία θέση σε µία 

δραστηριότητα, λαµβάνοντας την αντίθετη θέση σε µία άλλη δραστηριότητα µε 

τα ίδια χαρακτηριστικά µε την πρώτη δραστηριότητα. 

• Η διαφοροποίηση των θέσεων που λαµβάνει η Τράπεζα σύµφωνα µε τις αγορές 

στις οποίες διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό της, παρέχει στην Τράπεζα την 

δυνατότητα να αυξήσει την απόδοση, χωρίς να αυξήσει τον κίνδυνο.  

• Η Τράπεζα, ενώ θέτει την τιµολογιακή της πολιτική, λαµβάνει υπόψη της τον 

κίνδυνο που αναλαµβάνει για κάθε ενέργεια που κάνει. Για παράδειγµα, ενώ 

θέτει το περιθώριο του κέρδους (profit spread) για κάθε δάνειο, µετράει επίσης 

και τους πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους των επιτοκίων που 

σχετίζονται µε το συγκεκριµένο δάνειο.  

 

2.10 Υποδοµή του συστήµατος διαχείρισης κινδύνου 

Η υποδοµή, επάνω στην οποία βασίζεται το όλο σύστηµα διαχείρισης κινδύνου 

αποτελείται από εργαλεία που ταιριάζουν µε την µεθοδολογία διαχείρισης των 

τραπεζικών κινδύνων. Πιο συγκεκριµένα, η υποδοµή αναφέρεται: 

• Στο ανθρώπινο δυναµικό 

• Στο απαιτούµενο οργανωσιακό πλαίσιο 

• Στα µοντέλα που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση των κινδύνων 

• Στην ηλεκτρονική υποστήριξη αυτών των µοντέλων από λογισµικό 

υπολογιστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Κατηγορίες Τραπεζικών Κινδύνων 

Μία τράπεζα εκτίθεται σε µία σειρά κινδύνων, ως αποτέλεσµα των λειτουργιών 

της. Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, ο κίνδυνος που αντιµετωπίζει µία 

τράπεζα χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Στρατηγικός κίνδυνος 

• Οικονοµικός κίνδυνος 

Οι οικονοµικοί κίνδυνοι αποτελούνται από όλους τους κινδύνους που 

προέρχονται από τις διακυµάνσεις των τιµών στις οικονοµικές αγορές. Οι βασικές 

κατηγορίες οικονοµικών κινδύνων είναι οι ακόλουθες: 

1. Κίνδυνοι αγοράς 

2. Κίνδυνοι ρευστότητας 

3. Πιστωτικοί κίνδυνοι 

4. Λειτουργικοί κίνδυνοι (Pyle, 1997). 

 

Παρά το γεγονός ότι η µέτρηση και η διαχείριση όλων των παραπάνω 

κατηγοριών κινδύνων είναι ίσης σηµασίας για την επιβίωση και λειτουργία ενός 
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τραπεζικού ιδρύµατος, η παρούσα µελέτη θα επικεντρωθεί στην ανάλυση του κινδύνου 

της αγοράς. 

 

3.2 Κίνδυνος της αγοράς 

Η Τράπεζα των ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank of International Settlements, BIS) 

ορίζει τον κίνδυνο αγοράς ως «τον κίνδυνο να επηρεαστεί αρνητικά η αξία των 

ισολογιστικών και εξω-ισολογιστικών θέσεων από µεταβολές στην αγορά των 

επιτοκίων και των µετοχών, στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και στις τιµές των 

εµπορικών αγαθών (commodities)». Εποµένως, τα βασικά συστατικά στοιχεία του 

κινδύνου αγοράς είναι:  

• Ο κίνδυνος επιτοκίων,  

• Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, 

• Ο µετοχικός κίνδυνος  

• Ο κίνδυνος που προέρχεται από τα εµπορικά αγαθά (commodities). 

(RiskMetrics Group, 1999). 

 

 

 

 

Στην κορυφή της πυραµίδας βρίσκεται ο 

συνολικός κίνδυνος της αγοράς, ο οποίος 

είναι το άθροισµα όλων των επιµέρους 

κινδύνων.  

Στη µέση της πυραµίδας φαίνεται πώς 

επηρεάζονται τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

από τους επιµέρους κινδύνους. 

Στη βάση της πυραµίδας ο κίνδυνος της 

αγοράς προέρχεται από τις διακυµάνσεις των 

τιµών των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

 

Επιτόκια 
Συνάλλαγµα 
Μετοχές 

Εµπορεύµατα 

  
  

Μη παραδοσιακά Παραδοσιακά 
Options, futures, Μετοχές, καταθέσεις, 

οµόλογα κλπ. swaps κλπ. 

Εικόνα 3: Κίνδυνοι της αγοράς (Πηγή: RiskMetrics Group, 1999) 

 

Οι κίνδυνοι της αγοράς αποτελούνται από εκείνους τους κινδύνους οι οποίοι 

προέρχονται από τις διακυµάνσεις στις τιµές των οικονοµικών προϊόντων που 

αποτελούν το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Συγκεκριµένα, ο κίνδυνος αγοράς ορίζεται 
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ως η αλλαγή στην καθαρή θέση της τράπεζας ως αποτέλεσµα των διακυµάνσεων στις 

τιµές της αγοράς.  

Οι κίνδυνοι αυτοί παρουσιάζονται και αναλύονται λεπτοµερώς στα παρακάτω 

κεφάλαια.  

 

3.3 Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος των επιτοκίων είναι η έκθεση της τράπεζας σε αντιτιθέµενες κινήσεις 

των επιτοκίων. Η αποδοχή αυτού του κινδύνου είναι ένα φυσιολογικό τµήµα των 

τραπεζικών εργασιών και µπορεί να αποδειχθεί σηµαντική πηγή κερδοφορίας και 

µετοχικής αξίας (shareholder value). Παρόλα αυτά, ο υπερβολικός κίνδυνος επιτοκίων 

µπορεί να αποτελέσει σηµαντική απειλή στα κέρδη και στο κεφάλαιο της τράπεζας. Οι 

µεταβολές στα επιτόκια επηρεάζουν τα κέρδη µίας τράπεζας µεταβάλλοντας το καθαρό 

εισόδηµα επιτοκίων και το επίπεδο άλλων εισοδηµάτων και λειτουργικών εξόδων, 

ευαίσθητων στις µεταβολές των επιτοκίων. Οι µεταβολές των επιτοκίων επηρεάζουν 

επίσης και την αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της τράπεζας, καθώς 

και των εξω-ισολογιστικών της στοιχείων, καθώς η παρούσα αξία των µελλοντικών 

χρηµατορροών (και σε µερικές περιπτώσεις και οι ίδιες οι χρηµατορροές) 

µεταβάλλονται µε τη µεταβολή των επιτοκίων. Αντίστοιχα, µία αποτελεσµατική 

διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, που διατηρεί τον κίνδυνο επιτοκίων σε συνετά 

επίπεδα, είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ασφάλεια των τραπεζών.  

Οι κύριες µορφές κινδύνου επιτοκίων στον οποίο εκτίθενται οι τράπεζες 

ακολουθούν στην παρακάτω περιγραφή. 

• Κίνδυνος διαφορών στην τιµή των επιτοκίων (repricing risk):Ως 

οικονοµικοί µεσάζοντες, οι τράπεζες έρχονται αντιµέτωπες µε τον κίνδυνο 

επιτοκίων µε διάφορους τρόπους: Ο κυριότερος και πιο συζητηµένος τύπος 

κινδύνου επιτοκίων προέρχεται από τις χρονολογικές διαφορές στη ληκτότητα 

(για σταθερά επιτόκια) και στην µεταβολή της τιµής (για κυµαινόµενα επιτόκια) 

των θέσεων των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και των εξω-ισολογιστικών 

θέσεων της τράπεζας. Καθώς τέτοιες µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων είναι 

θεµελιώδεις για τις τραπεζικές επιχειρήσεις, µπορούν να εκθέσουν το εισόδηµα 

και την οικονοµική αξία σε αναµενόµενες διακυµάνσεις, καθώς τα επιτόκια 

ποικίλουν. 
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• Κίνδυνος της καµπύλης απόδοσης (yield curve risk): Οι µεταβολές στην τιµή 

των επιτοκίων µπορούν επίσης να εκθέσουν την τράπεζα σε µεταβολές της 

κλίσης και της µορφής της καµπύλης απόδοσης. Ο κίνδυνος  της καµπύλης 

απόδοσης προέρχεται από απρόσµενες µεταβολές της καµπύλης απόδοσης 

έχουν αρνητικά αποτελέσµατα στο εισόδηµα ή στην οικονοµική αξία µίας 

τράπεζας.  

• Κίνδυνος βάσης: Μία άλλη σηµαντική πηγή κινδύνου επιτοκίων είναι ο 

κίνδυνος βάσης, και προέρχεται από ατελείς συσχετισµούς στην προσαρµογή 

των επιτοκίων που εισπράττονται και πληρώνονται σε διαφορετικά 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε, κατά τα άλλα, παρόµοια χαρακτηριστικά 

ανατιµολόγησης. Όταν τα  επιτόκια µεταβάλλονται, αυτές οι διαφορές µπορούν 

να δώσουν έδαφος σε απρόσµενες µεταβολές στις χρηµατορροές και στο 

περιθώριο κέρδους ανάµεσα στα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και στα εξω-

ισολογιστικά στοιχεία µε παρόµοιες ληκτότητες.  

• Κίνδυνος δικαιώµατος χρήσης (optionality): Μία επιπρόσθετη πηγή 

κινδύνου επιτοκίων για τις τράπεζες προέρχεται από τα δικαιώµατα χρήσης που 

είναι ενσωµατωµένα σε πολλά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και 

σε εξω-ισολογιστικά στοιχεία χαρτοφυλακίου. Τυπικά, ένα δικαίωµα χρήσης 

παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωµα, αλλά όχι και την υποχρέωση, να 

πουλήσει, να αγοράσει ή µε κάποιον τρόπο να αλλάξει την χρηµατορροή ενός 

χρηµατοοικονοµικού παραγώγου ή συµβολαίου. Αν δεν γίνει σωστός χειρισµός 

των δικαιωµάτων χρήσης τότε µπορεί να τεθεί σηµαντικός κίνδυνος για τον 

κάτοχο, ειδικά σε αυτόν που τα πουλάει, από την στιγµή που τα δικαιώµατα 

χρήσης γενικά εξασκούνται προς όφελος του κατόχου και προς ζηµία του 

πωλητή. Επιπλέον, ένα αυξανόµενο εύρος δικαιωµάτων χρήσης µπορεί να 

εµπεριέχει σηµαντική µόχλευση, η οποία είναι δυνατό να µεγεθύνει τις επιρροές 

(θετικές και αρνητικές) των θέσεων των δικαιωµάτων χρήσης στην οικονοµική 

κατάσταση της τράπεζας (BIS, 2001).   

Η Τράπεζα των ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank of International Settlements, BIS) 

έχει εκδώσει έναν οδηγό, ο οποίος προτείνει 13 Αρχές για την διαχείριση του κινδύνου 

επιτοκίων στις τράπεζες. Αυτές οι αρχές αφορούν µία διαδικασία διαχείρισης του 

κινδύνου των επιτοκίων, η οποία περιλαµβάνει την ανάπτυξη επιχειρηµατικής 

στρατηγικής, την ανάληψη των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε 

 23



Κίνδυνοι Αγοράς-Μέτρηση και ∆ιαχείριση  

τραπεζικές και εµπορικές συναλλαγές, καθώς και ένα σύστηµα εσωτερικών ελέγχων. 

Συγκεκριµένα, αυτές οι αρχές τονίζουν την ανάγκη για αποτελεσµατική µέτρηση, 

παρακολούθηση και έλεγχο του κινδύνου των επιτοκίων στα πλαίσια της διαδικασίας 

διαχείρισης του κινδύνου των επιτοκίων. Επίσης, έχουν εκδοθεί και άλλες δύο αρχές 

(αρχή 14 και αρχή 15), οι οποίες ασχολούνται ειδικά µε την επιστασία του κινδύνου 

του επιτοκίων. Αυτές οι Αρχές έχουν ως εξής: 

Επίβλεψη κινδύνου επιτοκίων από την ανώτατη διοίκηση και το διοικητικό 

συµβούλιο 

Αρχή 1: Το διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας πρέπει να  εγκρίνει 

στρατηγικές και πολιτικές για τη διαχείριση του κινδύνου των επιτοκίων και να 

εξασφαλίσουν ότι η ανώτατη διοίκηση λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να 

παρακολουθεί και να ελέγχει αυτούς τους κινδύνους. Το διοικητικό συµβούλιο θα 

πρέπει να ενηµερώνεται τακτικά για το επίπεδο της έκθεσης στον κίνδυνο επιτοκίων, 

έτσι ώστε να εκτιµά την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού του κινδύνου. 

Αρχή 2: Η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η δοµή των 

επιχειρήσεων της τράπεζας και το επίπεδο του κινδύνου επιτοκίων που αναλαµβάνει 

διαχειρίζονται αποτελεσµατικά, ότι εφαρµόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες και 

πολιτικές για τον έλεγχο και τον περιορισµό αυτών των κινδύνων, και ότι υπάρχουν 

διαθέσιµοι πόροι για την εκτίµηση και τον έλεγχο του κινδύνου επιτοκίων.  

Αρχή 3: Οι τράπεζες θα πρέπει να ορίζουν ξεκάθαρα τα άτοµα ή/και τις 

επιτροπές, που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων, και θα πρέπει 

να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκής διαχωρισµός καθηκόντων σε βασικά στοιχεία 

της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίων, ούτως ώστε να αποφεύγονται 

πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων. Οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν τις 

λειτουργίες της µέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου του κινδύνου µε ξεκάθαρα 

ορισµένα καθήκοντα, τα οποία να είναι επαρκώς ανεξάρτητα από τις λειτουργίες 

ανάληψης θέσεων από την Τράπεζα, και οι οποίες να αναφέρουν τις εκθέσεις κινδύνου 

απευθείας στην ανώτατη διοίκηση και στο διοικητικό συµβούλιο. Οι µεγαλύτερες ή πιο 

πολύπλοκες τράπεζες θα πρέπει να έχουν µία εντεταλµένη, ανεξάρτητη µονάδα, 

υπεύθυνη για τον σχεδιασµό και τη διοίκηση των λειτουργιών µέτρησης, 

παρακολούθησης και ελέγχου του κινδύνου επιτοκίων  

Επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου 

Αρχή 4: Είναι ουσιαστικό για τις τράπεζες να έχουν ξεκάθαρες πολιτικές και 

διαδικασίες για τον κίνδυνο επιτοκίων και αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες να είναι 
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συνεπείς µε τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της τράπεζας. Αυτές 

οι πολιτικές θα πρέπει να εφαρµόζονται σε µία πάγια βάση. 

Αρχή 5: Είναι σηµαντικό για τις τράπεζες να αναγνωρίζουν τους περιεχόµενους 

σε νέα προϊόντα και δραστηριότητες κινδύνους και να εξασφαλίζουν ότι υπόκεινται σε 

αρµόζουσες διαδικασίες και ελέγχους πριν να προταθούν ή να αναληφθούν. Μεγάλες 

ενέργειες αντιστάθµισης ή διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να εγκρίνονται εκ των 

προτέρων από το διοικητικό συµβούλιο ή από την αρµόδια εντεταλµένη επιτροπή.  

Λειτουργίες διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του κινδύνου 

Αρχή 6: Είναι ουσιαστικό για τις τράπεζες να διαθέτουν συστήµατα µέτρησης 

του κινδύνου επιτοκίων, το οποίο να καλύπτει όλες τις πηγές κινδύνου επιτοκίων, και 

το οποίο να υπολογίζει την επίδραση των µεταβολών των επιτοκίων µε τρόπο ο οποίος 

να είναι συνεπής µε τον στόχο των δραστηριοτήτων της τράπεζας. Τα συµπεράσµατα 

αυτού του συστήµατος θα πρέπει να είναι απολύτως κατανοητά από τους διαχειριστές 

του κινδύνου και την ανώτατη διοίκηση της Τράπεζας.  

Αρχή 7: Οι τράπεζες θα πρέπει να καθιερώσουν και να ενδυναµώσουν τα 

λειτουργικά όρια και άλλες πρακτικές, που να διατηρούν την έκθεση στον κίνδυνο σε 

επίπεδα συνεπή µε τις εσωτερικές τους πολιτικές.  

Αρχή 8: Οι τράπεζες θα πρέπει να µετράνε την ευαισθησία τους στις ζηµίες κάτω 

από συνθήκες πίεσης στην αγορά- συµπεριλαµβανοµένης και της κατάρρευσης των 

βασικών αρχικών υποθέσεων- και να λαµβάνουν υπόψη τους αυτά τα αποτελέσµατα 

κατά τη διαδικασία εφαρµογής και ανασκόπησης των πολιτικών και των ορίων για τον 

κίνδυνο των επιτοκίων.  

Αρχή 9: Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν επαρκή πληροφοριακά συστήµατα για 

τη µέτρηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αναφορά της έκθεσης στον 

κίνδυνο επιτοκίων. Οι αναφορές θα πρέπει να παρέχονται σε τακτικά διαστήµατα στο 

διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας και στην ανώτατη διοίκηση. 

Εσωτερικοί έλεγχοι 

Αρχή 10: Οι τράπεζες πρέπει να έχουν ένα επαρκές σύστηµα εσωτερικών 

ελέγχων της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου των επιτοκίων. Ένα θεµελιώδες 

στοιχείο του εσωτερικού συστήµατος ελέγχου περιλαµβάνει τις τακτικές ανεξάρτητες 

ανασκοπήσεις και εκτιµήσεις της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος και, όπου 

είναι απαραίτητο,  πρέπει να εξασφαλίζεται ότι διενεργούνται οι κατάλληλες 

αναθεωρήσεις ή προσθήκες σε αυτούς τους εσωτερικούς ελέγχους. Τα αποτελέσµατα 
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αυτών των ανασκοπήσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στις σχετικές ελεγκτικές 

αρχές.  

Πληροφορίες για τις ελεγκτικές αρχές 

Αρχή 11: Οι ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να λαµβάνουν από τις τράπεζες επαρκείς 

και έγκαιρες πληροφορίες µε τις οποίες να εκτιµούν το επίπεδο του κινδύνου 

επιτοκίων. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το εύρος των 

ληκτοτήτων και των νοµισµάτων σε κάθε χαρτοφυλάκιο, συµπεριλαµβανοµένων και 

των εξω-ισολογιστικών προϊόντων, καθώς και άλλων σχετικών παραγόντων. 

Κεφαλαιακή επάρκεια 

Αρχή 12: Οι τράπεζες θα πρέπει να πρέπει να κρατούν ένα κεφάλαιο στην άκρη, 

ανάλογα µε το επίπεδο του κινδύνου επιτοκίων που αναλαµβάνουν.  

Αποκάλυψη του επιπέδου του κινδύνου επιτοκίων

Αρχή 13: Οι τράπεζες θα πρέπει να δηµοσιοποιούν το επίπεδο του κινδύνου 

επιτοκίων που αναλαµβάνουν, καθώς και τις πολιτικές διαχείρισης αυτού του κινδύνου.  

Ελεγκτικές διαδικασίες για το επίπεδο του κινδύνου επιτοκίων στα τραπεζικά 

βιβλία 

Αρχή 14: Οι ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να εκτιµούν το κατά πόσο τα συστήµατα 

εσωτερικής µέτρησης κινδύνων των τραπεζών αντανακλούν τον κίνδυνο επιτοκίων στα 

τραπεζικά βιβλία. Αν κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, τότε οι τράπεζες θα πρέπει να φέρουν 

το σύστηµα στα απαιτούµενα στάνταρ. Για να διευκολύνεται το έργο των ελεγκτικών 

αρχών, οι τράπεζες θα πρέπει να παρέχουν τα αποτελέσµατα των εσωτερικών τους 

µετρήσεων και ελέγχων, εκφρασµένα σε όρους αναφορικά µε την απειλή στην 

οικονοµική αξία.  

Αρχή 15: Αν οι ελεγκτικές αρχές προσδιορίσουν ότι µία τράπεζα δεν διαθέτει το 

κατάλληλο κεφάλαιο σε σχέση µε το επίπεδο του κινδύνου επιτοκίων στα τραπεζικά 

βιβλία, θα πρέπει να διενεργήσουν διορθωτικές ενέργειες, απαιτώντας από την τράπεζα 

είτε να µειώσει τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται είτε να αυξήσει το ανάλογο κεφάλαιο 

είτε ένα συνδυασµό των δύο (BIS, 2001).  

 

3.4 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι εννοιολογικά απλός: είναι το ενδεχόµενο 

κέρδος ή ζηµία που συµβαίνει ως αποτέλεσµα µίας µεταβολής στις συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες. Για παράδειγµα, ένας επενδυτής που έχει στην κατοχή του µία µετοχή σε µία 
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ιαπωνική εταιρεία, θα υποστεί ζηµία στην περίπτωση που η αξία του γεν πέσει (Giddy 

et al, 1992). 

Ο σχηµατισµός µίας πολιτικής για τη διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου 

µπορεί να συµπεριληφθεί στα ακόλουθα σηµεία: 

Α) Εξέταση τρεχουσών πρακτικών και παρελθούσας εµπειρίας αναφορικά µε τη 

διαχείριση του συναλλάγµατος. 

Β) Προσδιορισµός και εκτίµηση της έκθεσης στον κίνδυνο, και τον πραγµατικό 

και τον αναµενόµενο. Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των παρελθουσών 

ενεργειών αντιστάθµισης.  

Γ) Σχηµατισµός κατευθυντηρίων γραµµών πολιτικής: 

 1. Ορισµός των προτεραιοτήτων για την διαχείριση της έκθεσης στον κίνδυνο 

 2. Ξεκάθαρη δήλωση των εταιρικών στόχων 

 3. Εξασφάλιση της συµβατότητας µε άλλους εταιρικούς στόχους και  

     φιλοσοφίες 

 4. Εξασφάλιση της συναίνεσης της ανώτατης διοίκησης.  

∆) Ανάπτυξη της λειτουργικής δοµής: 

 1. Απόφαση για το βαθµού συγκέντρωσης. 

 2. Εκτίµηση των συστηµάτων αναφοράς και εφαρµογή απαραίτητων αλλαγών. 

 3. Ορισµός εγκεκριµένων τεχνικών αντιστάθµισης. 

 4. Ορισµός των ατόµων που λαµβάνουν τις αποφάσεις. 

 5. Ανάπτυξη προτύπων για την εκτίµηση της απόδοσης.  

 6. Καθιέρωση των απαιτήσεων και διαδικασιών για την αναφορά των  

     συναλλαγών. 

 7. Έλεγχος από τη διοίκηση για αξιοσηµείωτα συµβόλαια και δραστηριότητες. 

Ε) Καθιέρωση διαδικασίας για τακτικές ανασκοπήσεις των πολιτικών και 

κατευθυντηρίων γραµµών για το συνάλλαγµα.  

Ζ) Χρησιµοποίηση της ανασκόπησης των πολιτικών, της στοχοθεσίας, και της 

εφαρµογής των πολιτικών για να ενθαρρυνθεί η ενσωµάτωση της διαχείρισης του 

συναλλάγµατος µέσα στην ευρύτερη διαδικασία της λήψης αποφάσεων σε εταιρικό 

επίπεδο (management policy-objectives and control-Harris Nesbit, BMO).  

 

3.5 Μετοχικός κίνδυνος   

Ο µετοχικός κίνδυνος σχετίζεται µε το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, το οποίο 

αποτελείται από τίτλους που κατέχει η τράπεζα για συναλλακτικούς (trading) λόγους, 
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και από άλλες µακροχρόνιες επενδύσεις. Συγκεκριµένα, ο µετοχικός κίνδυνος πηγάζει 

από τις διακυµάνσεις στις τιµές των αντίστοιχων µετοχών στην αγορά µετοχών στην 

οποία η τράπεζα συναλλάσσεται. Ειδικότερα, ο µετοχικός κίνδυνος ορίζεται ως η 

εκτίµηση της καθαρής θέσης της τράπεζας, η οποία προέρχεται από τις µεταβολές στις 

τιµές των µετοχών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Μέθοδοι για τη µέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων της αγοράς 

Η νέα εποχή για τη µέτρηση του κινδύνου για τις θέσεις σε ξένο συνάλλαγµα 

ξεκίνησε το 1973. Αυτή υπήρξε και η χρονιά κατά την οποία κατέρρευσε το σύστηµα 

σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών Bretton Woods και η δηµοσιοποίηση του τύπου 

Black-Scholes. Η κατάρρευση του συστήµατος Bretton Woods και η ταχύτατη 

µετάβαση σε ένα σύστηµα λίγο έως πολύ ελεύθερα  κινούµενων συναλλαγµατικών 

επιτοκίων σε πολλές µεγάλες συναλλασσόµενες χώρες παρείξε την ώθηση για τη 

µέτρηση και διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου έδωσε το εννοιολογικό πλαίσιο 

και τα βασικά εργαλεία για τη µέτρηση και διαχείριση κινδύνων.  

Από το 1973 και µετά υπήρξε τεράστια µεταβλητότητα στις συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες και άνθηση εργαλείων παραγώγων χρήσιµων για τη διαχείριση των κινδύνων 

για τις µεταβολές στις τιµές των ξένων νοµισµάτων και των επιτοκίων. Τα σύγχρονα 

παράγωγα, όπως τα forwards, τα futures, τα swaps και τα options διευκολύνουν  την 

διαχείριση της µεταβλητότητας των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των επιτοκίων. 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αναστείλουν τους κινδύνους σε υπάρχοντα 

παράγωγα, θέσεις και χαρτοφυλάκια, επειδή οι χρηµατορροές τους και οι τιµές τους 

µεταβάλλονται µε τις µεταβολές στα επιτόκια και στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  Τα 
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χρηµατοοικονοµικά παράγωγα είναι ιδανικά για την απαλοιφή των κινδύνων ενός 

χαρτοφυλακίου, γιατί πολλά από αυτά µπορούν να ανταλλαχθούν γρήγορα, εύκολα, και 

µε χαµηλά κόστη συνδιαλλαγών, ενώ µερικά µπορούν να προσαρµοστούν στις ανάγκες 

του κάθε επενδυτή (Lismeier et al, 1996).  

Στο τεχνικό φυλλάδιο της JP Morgan (JP Morgan, 1996) αναφέρεται ότι µε την 

πάροδο των χρόνων, έχουµε περάσει από την παραδοσιακή µέθοδο διαχείρισης 

κινδύνων στην µεθοδολογία VaR. Η παραδοσιακή µέθοδος (ALM, Asset-Liability 

Management), συνίσταται στην πρόβλεψη κερδών µετά από τον προσδιορισµό των 

συνθηκών (σεναρίων) των τιµών και των επιτοκίων στην αγορά. Τα κέρδη εδώ 

ορίζονται ως τα κέρδη που αναφέρονται στις Οικονοµικές ∆ηλώσεις των εταιρειών, µε 

τη χρήση ευρέως αποδεκτών λογιστικών αρχών. 

Μία µεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε από τον µεγαλύτερο οικονοµικό όµιλο 

του κόσµου, ως απάντηση στα µειονεκτήµατα που χαρακτήριζαν και τυποποιούσαν 

µεθόδους που πρότεινε η Κοµητεία της Βασιλείας για την Επιστασία των Τραπεζών 

είναι η µεθοδολογία VaR. Συγκεκριµένα, η µεθοδολογία αυτή προτάθηκε τον 

Οκτώβριο του 1994, όταν η οµάδα διαχείρισης κινδύνου στην J.P. Morgan έκανε ένα 

τολµηρό βήµα και αποκάλυψε την εσωτερική της µεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου, 

µέσω ενός πενηντασέλιδου τεχνικού εγγράφου και δωρεάν δεδοµένων, τα οποία 

παρείχαν πληροφορίες για την µεταβλητότητα και την συσχέτιση, για περίπου τριάντα 

αγορές (JP Morgan, 1996). 

Τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνου βασίζονται σε µοντέλα που περιγράφουν 

πιθανές µεταβολές σε παράγοντες που επηρεάζουν την αξία του χαρτοφυλακίου. Αυτοί 

οι «παράγοντες κινδύνου» είναι οι οικοδοµικοί λίθοι για όλες τις λειτουργίες των 

τιµών. Γενικά, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές των τιµών των 

χρηµατοοικονοµικών τίτλων είναι οι µετοχές, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οι τιµές 

των προϊόντων και τα επιτόκια. ∆ηµιουργώντας µελλοντικά σενάρια για κάθε 

παράγοντα κινδύνου, µπορούµε να επιφέρουµε αλλαγές στην αξία του χαρτοφυλακίου 

και να ανατιµολογήσουµε το χαρτοφυλάκιο αναλόγως, για διαφορετικές καταστάσεις.  

Ένας τρόπος για να δηµιουργήσουµε σενάρια είναι να προσδιορίσουµε την 

πιθανότητα ένας παράγοντας κινδύνου να πάρει µία συγκεκριµένη µελλοντική τιµή. 

Αυτό σηµαίνει πως θα κάνουµε µία υπόθεση που θα αφορά την κατανοµή του. Ένας 

άλλος τρόπος είναι να κοιτάξουµε την παρελθούσα συµπεριφορά των παραγόντων 

κινδύνου, και µετά να υποθέσουµε ότι η µελλοντική συµπεριφορά θα είναι παρόµοια. 

Αυτές οι δύο εναλλακτικές οδηγούν σε δύο διαφορετικά µοντέλα για τη µέτρηση του 
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κινδύνου. Ο πρώτος βασίζεται σε ρητές υποθέσεις σχετικά µε την κατανοµή 

πιθανοτήτων των παραγόντων κινδύνου και ο δεύτερος βασίζεται στην ιστορική 

συµπεριφορά των παραγόντων κινδύνου. 

Αφού έχουν προσδιοριστεί τα πιθανά σενάρια και η πιθανότητά τους, παράγουµε 

σενάρια κέρδους και ζηµίας (P&L, Profit & Loss). Τέλος, χρησιµοποιούµε τα σενάρια 

αυτά για να υπολογίσουµε τα µεγέθη του κινδύνου για το χαρτοφυλάκιο (Jorge et al, 

2001).  

Η ανάλυση που θα ακολουθήσει αποτελεί µία σε βάθος εξέταση των ακόλουθων 

µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για την ποσοτικοποίηση των κινδύνων αγοράς που 

συζητήθηκαν στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας µελέτης: 

• Χρήση του παραδοσιακού πλαισίου για την ποσοτικοποίηση των κινδύνων που 

σχετίζονται µε τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού 

o Ανάλυση περιθωρίου ωριµότητας (maturity gap analysis), για τη 

µέτρηση του κινδύνου επιτοκίων. 

• Χρήση της µεθοδολογίας για την ποσοτικοποίηση των κινδύνων, µε βάση την 

τρέχουσα αξία ενός χαρτοφυλακίου 

o Value-at-Risk (VaR), για τη µέτρηση όλων των κινδύνων της αγοράς 

(κίνδυνος επιτοκίων, συναλλαγµατικός κίνδυνος, µετοχικός κίνδυνος). 

Αυτή η µέθοδος αποτελείται από τις ακόλουθες προσεγγίσεις: 

 Προσέγγιση Delta Normal (προσέγγιση Variance-Covariance) 

 Προσέγγιση µε ιστορική προσοµοίωση 

 Προσέγγιση προσoµoίωσης Monte Carlo 

 Stress testing analysis approach 
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Εικόνα 4: Μέθοδοι για την µέτρηση των κινδύνων αγοράς (Arab Bank, 2001) 

 

4.2 Μέτρηση του κινδύνου επιτοκίων 

4.2.1 Ανάλυση περιθωρίου ωριµότητας 

Περιγραφή της µεθόδου 

Η διοίκηση Ενεργητικού-Παθητικού είναι η µονάδα η οποία διαχειρίζεται τον 

κίνδυνο επιτοκίων και των κίνδυνο ρευστότητας µίας τράπεζας.  

Η Ανάλυση Περιθωρίου Ωριµότητας µετράει τον κίνδυνο επιτοκίων ως τη 

µεταβολή των καθαρών κερδών που αποκτά ένα τραπεζικό ίδρυµα από τα επιτόκια, για 

δεδοµένες µεταβολές των επιτοκίων της αγοράς. Τα καθαρά κέρδη που προέρχονται 

από τα επιτόκια ορίζονται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων που προέρχονται από τα 

επιτόκια (επιτόκια που η τράπεζα χρεώνει σε δάνεια ή επιτόκια που κερδίζει από τους 

επενδυτικούς τίτλους) µείον το κόστος που η τράπεζα υφίσταται µε τη µορφή των 

επιτοκίων (επιτόκια που πληρώνει σε καταθέτες κ.ά.). 

Η Ανάλυση Περιθωρίου Ωριµότητας εφαρµόζεται για ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα στο µέλλον, ένα έτος για παράδειγµα, για το οποίο η Τράπεζα επιθυµεί να 

εξετάσει µία πιθανή αλλαγή στα καθαρά της κέρδη, τα οποία πηγάζουν από τα 

επιτόκια. Για τον υπολογισµό αυτής της µεταβολής, τα στοιχεία του ενεργητικού και 

του παθητικού της Τράπεζας που είναι ευαίσθητα σε αλλαγές των επιτοκίων, 

οµαδοποιούνται σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους µέσα στην προκαθορισµένη 

µελλοντική χρονική περίοδο (την περίοδο, δηλαδή, στην οποία ο τράπεζα επιθυµεί να 
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εξετάσει τις πιθανές µεταβολές στα καθαρά της κέρδη, οι οποίες προέρχονται από τις 

µεταβολές των επιτοκίων). Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να τονιστεί ότι η οµαδοποίηση 

αυτή των ευαίσθητων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού γίνεται σε 

συµφωνία µε την ληκτότητα των αντίστοιχων επιτοκίων.  

Η ωριµότητα του επιτοκίου µίας θέσης είναι η χρονική περίοδος από την αρχή 

της υπό εξέταση περιόδου (ηµεροµηνία στην οποία η εξέταση του κινδύνου επιτοκίων 

ξεκινάει), µέχρι την αλλαγή του καθαρού επιτοκίου (ή την ηµεροµηνία στην οποία η 

θέση της τράπεζας ωριµάζει, στην περίπτωση που δεν υπάρχει µεταβολή στα επιτόκια). 

Κατά τη διάρκεια της ηµεροµηνίας στην οποία λαµβάνει χώρα η µεταβολή των 

επιτοκίων, η Τράπεζα εκτίθεται σε έναν κίνδυνο επιτοκίων, εάν η πιθανή αλλαγή στα 

επιτόκια επηρεάσει τα καθαρά κέρδη της τράπεζας, από τους τόκους που σχετίζονται 

µε τη συγκεκριµένη θέση που κατέχει η τράπεζα σε ορισµένο τίτλο. 

Προχωρώντας, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η µέθοδος της Ανάλυσης Του 

Περιθωρίου Ωριµότητας βασίζεται στην ωριµότητα των επιτοκίων που σχετίζονται µε 

την υπό εξέταση θέση της Τράπεζας, και όχι στην ωριµότητα των συγκεκριµένων 

κεφαλαίων που επενδύονται στη συγκεκριµένη θέση από την Τράπεζα. Η ωριµότητα 

των κεφαλαίων καθορίζεται από τη χρονική περίοδο µέχρι την ηµεροµηνία στην οποία 

η συγκεκριµένη θέση ωριµάζει και παύει να υπάρχει. Όπως και να ’χει, είναι πιθανό 

αυτή η περίοδος να αποτελείται από ένα ή περισσότερα σηµεία στον χρόνο κατά τον 

οποίο τα επιτόκια πρόκειται να µεταβληθούν. 

Επιπρόσθετα, αυτή η µέθοδος µετράει- για κάθε χρονική ζώνη που ορίζεται-τα 

κενά (διαφορές) µεταξύ των παραγόντων που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό της 

τράπεζας ή άλλων ισόποσων, θετικών ή αρνητικών θέσεων σε εξω-ισολογιστικές 

δραστηριότητες. Η µεταβολή στα κέρδη της τράπεζας από τα επιτόκια για κάθε 

χρονική ζώνη υπολογίζεται ως το γινόµενο του περιθωρίου που σχετίζεται µε κάθε 

χρονική ζώνη επί την πιθανή µεταβολή στα επιτόκια. Το άθροισµα των µεταβολών στα 

καθαρά κέρδη, οι οποίες προέρχονται από τα επιτόκια για όλες τις χρονικές ζώνες της 

υπό ανάλυση χρονικής περιόδου αποτελεί µία εκτίµηση της συνολικής µεταβολής στα 

κέρδη από τα επιτόκια για την υπό ανάλυση περίοδο.  

Περιληπτικά, η Ανάλυση του Περιθωρίου Ωριµότητας χρησιµοποιείται για να 

ταυτοποιηθούν οι απαραίτητες µεταβολές για τον σχηµατισµό του χαρτοφυλακίου που 

κατέχει µία τράπεζα, έτσι ώστε να διατηρηθεί στο επιθυµητό επίπεδο ο κίνδυνος 

επιτοκίων. Κατά τον Balestra, «σύµφωνα µε τη µέθοδο της ληκτότητας, οι θέσεις 

αγοράς και πώλησης τοποθετούνται σε µία κλίµακα ληκτότητας, µε τουλάχιστον 13 
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χρονικές ζώνες. Έπειτα, οι καθαρές θέσεις σε κάθε χρονική ζώνη σταθµίζονται µε έναν 

παράγοντα κινδύνου, σχεδιασµένο να αντανακλά την ευαισθησία της τιµής του κάθε 

τίτλου στις µεταβολές των επιτοκίων (Arab Bank, 2001). 

 
Απαραίτητα δεδοµένα 

Προφανώς, η εφαρµογή αυτής της µεθόδου απαιτεί τη χρήση συγκεκριµένων 

µεταβλητών. Οι αναγκαίες µεταβλητές αφορούν τη θέση που µία τράπεζα λαµβάνει σε 

ισολογιστικά και εξω-ισολογιστικά στοιχεία, τα οποία είναι ευαίσθητα σε µεταβολές 

στα επιτόκια της αγοράς. Τα απαραίτητα στοιχεία για τη χρήση της Ανάλυσης του 

Περιθωρίου Ωριµότητας είναι τα εξής: 

• Ωριµότητα των επιτοκίων. 

Οι βραχυχρόνιοι τίτλοι οι οποίοι σχετίζονται µε ένα επιτόκιο το οποίο µπορεί να 

µεταβληθεί σε κάθε χρονική στιγµή (καταθέσεις, λογαριασµοί ταµιευτηρίου, 

βραχυχρόνιοι λογαριασµοί) θεωρείται ότι ωριµάζουν κατά τη διάρκεια της πρώτης 

χρονικής ζώνης. Οι τίτλοι οι οποίοι σχετίζονται µε ένα µεταβλητό επιτόκιο, δηλαδή 

τίτλοι που σχετίζονται µε ένα επιτόκιο το οποίο µπορεί να µεταβληθεί πριν από την 

ωριµότητά του, τοποθετούνται στην χρονική ζώνη στην οποία θα συµβεί η επόµενη 

µεταβολή των επιτοκίων. Συµπερασµατικά, οι τίτλοι που σχετίζονται µε σταθερά 

επιτόκια, θα τοποθετούνται στην χρονική ζώνη στην οποία ωριµάζουν.  

• Κεφάλαιο 

Η Ανάλυση του Περιθωρίου Ωριµότητας απαιτεί την εισαγωγή της αξίας του 

κεφαλαίου (συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί 

µέχρι την ηµεροµηνία στην οποία υπολογίζεται ο κίνδυνος), το οποίο αντιστοιχεί 

στην ηµεροµηνία που το επιτόκιο ωριµάζει, όπως αυτό έχει οριστεί από την αρχή. 

• Τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να υπολογιστούν όλες οι 

αναµενόµενες χρηµατορροές που σχετίζονται µε τη θέση που έχει λάβει η 

Τράπεζα. 

Ο υπολογισµός των περιθωρίων (gap) απαιτεί τους τίτλους από όλες τις 

µελλοντικές χρηµατορροές οι οποίες προέρχονται από τα στοιχεία του ενεργητικού 

και του παθητικού (ισολογιστικά και εξω-ισολογιστικά), τα οποία εµπίπτουν στην 

ηµεροµηνία στην οποία υπολογίζεται ο κίνδυνος και η ωριµότητα του επιτόκια 

(αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αποτελούνται από το ποσό 

της µελλοντικής χρηµατορροής, το νόµισµα στο οποίο είναι εκφρασµένη η 

χρηµατορροή και την ηµεροµηνία στην οποία θα λάβει χώρα η χρηµατορροή). Για 
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να υπολογιστούν όµως τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις χρηµατορροές, πρέπει να 

καθοριστεί το επιτόκιο, η συχνότητα µε την οποία πληρώνεται ο τόκος και ο τρόπος 

µε τον οποίο υπολογίζεται το επιτόκιο.  

• Νόµισµα. 

Πρέπει να καθοριστεί το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η θέση µίας τράπεζας σε 

έναν τίτλο. 

• Προσδιορισµός θέσης αγοράς (long) ή πώλησης (short). 

Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να καθοριστεί η ακριβής θέση την οποία έχει λάβει η 

τράπεζα. Ο όρος long αναφέρεται σε θέσεις οι οποίες προέρχονται από στοιχεία του 

ενεργητικού ή άλλες εξω-ισολογιστικές δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν το 

ενεργητικό µίας τράπεζας. Παροµοίως, ο όρος short αναφέρεται σε θέσεις οι οποίες 

προέρχονται από στοιχεία του παθητικού ή άλλες εξω-ισολογιστικές υποχρεώσεις. 

 

Υπολογισµός 

Για να υπολογιστεί ο κίνδυνος επιτοκίων µε τη χρήση της Ανάλυσης του 

Περιθωρίου Ωριµότητας, πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα βήµατα: 

1. Επιλογή της διάρκειας των χρονικών ζωνών, εκτός από την υπό εξέταση 

ζώνης 

Αυτή η επιλογή γίνεται σύµφωνα µε τις χρονικές ζώνες που καθορίζονται από την 

Τράπεζα, και εξαρτάται από την επιθυµητή σύνθεση του χαρτοφυλακίου της.  

2. ∆ιάσπαση των περίπλοκων θέσεων σε θέσεις οµολόγων, και υπολογισµός 

των αντίστοιχων χρηµατορροών. 

Οι θέσεις περίπλοκων προϊόντων, όπως τα παράγωγα, εκφράζονται σε θέσεις που 

σχετίζονται µε οµόλογα. Συνεπώς, πρέπει να υπολογιστούν οι αντίστοιχες 

χρηµατορροές που θα επέφεραν τα οµόλογα. 

3. Κατηγοριοποίηση των ισοδύναµων θέσεων σε χρονικές ζώνες. 

Η κεφαλαιακή αξία αυτών των προϊόντων, τα οποία εκτίθενται σε κίνδυνο 

επιτοκίων εµπίπτει στις προκαθορισµένες χρονικές περιόδους σύµφωνα µε το 

υπολειπόµενο διάστηµα µέχρι την ωριµότητα της θέσης (θέση σε τίτλους σταθερών 

επιτοκίων) ή σύµφωνα µε τη χρονική περίοδο µέχρι το επόµενο υπόλοιπο των 

επιτοκίων (θέση σε τίτλους κυµαινόµενου επιτοκίου). Αυτή η κατηγοριοποίηση σε 

χρονικές ζώνες γίνεται για κάθε νόµισµα ξεχωριστά, ανάλογα µε το νόµισµα στο 

οποίο είναι εκφρασµένα τα στοιχεία που εκτίθενται στον κίνδυνο επιτοκίων.  
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Τα έσοδα και τα έξοδα από τα επιτόκια τοποθετούνται στη χρονική περίοδο στην 

οποία στην οποία δηλώνονται (are accounted)1, ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες 

η τράπεζα αναµένει να παραµείνουν στο χαρτοφυλάκιό της (στην περίπτωση που η 

τράπεζα τα επανεπενδύει σε άλλες ισολογιστικές ή εξω-ισολογιστικές 

δραστηριότητες, οι οποίες είναι ευαίσθητες σε µεταβολές των επιτοκίων). 

Ανάλογα µε τα επιτόκια που περιλαµβάνονται στην Ανάλυση του Περιθωρίου 

Ωριµότητας, τα τραπεζικά προϊόντα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν στα εξής: 

 

• Προϊόντα για τα οποία η ηµεροµηνία στην οποία τα επιτόκια θα 

υπολογιστούν (accounted) είναι γνωστή, και για τα οποία τα επιτόκια θα 

βρεθούν στη χρονική ζώνη στην οποία είναι γνωστό ότι θα 

υπολογιστούν (accounted). 

• Προϊόντα για τα οποία, παρά το γεγονός ότι η συχνότητα µε την οποία 

υπολογίζονται (accounted) είναι γνωστή, το ακριβές κεφάλαιο το οποίο 

θα παραµείνει στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας δεν είναι ακόµα γνωστό. 

Για τέτοια προϊόντα, υποθέτουµε ότι υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ότι τα 

κεφάλαια θα παραµείνουν  στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Συνεπώς, οι 

τόκοι που θα κεφαλαιοποιηθούν τοποθετούνται στην χρονική ζώνη στην 

οποία εµπίπτει η ηµεροµηνία στην οποία θα υπολογιστούν (accounted). 

• Πληρωτέα (payable) δάνεια. Στις περιπτώσεις στις οποίες τα υπό 

εξέταση δάνεια χαρακτηρίζονται µε τον όρο «πληρωτέα» (payable) για 

περισσότερο από ένα έτος, οι τόκοι οι οποίοι έχουν ήδη 

κεφαλαιοποιηθεί περιλαµβάνονται στην πρώτη χρονική ζώνη. Αντίθετα, 

στην περίπτωση όπου τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως «πληρωτέα» για 

λιγότερο από ένα έτος, οι τόκοι οι οποίοι έχουν ήδη κεφαλαιοποιηθεί 

περιλαµβάνονται στην πρώτη χρονική ζώνη, ενώ οι τόκοι που 

αναµένεται να κεφαλαιοποιηθούν στο µέλλον τοποθετούνται στην 

χρονική ζώνη στην οποία αναµένεται να υπολογιστούν (accounted). 

 

4. Υπολογισµός του περιθωρίου (gap) σε κάθε χρονική ζώνη. 

Το περιθώριο (gap) της ζώνης την οποία θέλουµε να εξετάσουµε συνίσταται από το 

αλγεβρικό άθροισµα των θετικών και των αρνητικών θέσεων οι οποίες 

δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα των διαφόρων θέσεων τις οποίες κατέχει η τράπεζα 
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σε κάθε χρονική ζώνη. Σε µία χρονική ζώνη, η οποία περιλαµβάνει στοιχεία του 

ενεργητικού µε αξία µεγαλύτερη από την αξία των στοιχείων του παθητικού που 

υπάρχουν σε αυτήν τη ζώνη, το αντίστοιχο περιθώριο (gap) λαµβάνεται ως θετικό. 

Αντίθετα, στις περιπτώσεις στις οποίες εξετάζεται µία χρονική ζώνη όπου η αξία 

των στοιχείων του ενεργητικού είναι µικρότερη από την αξία των στοιχείων του 

παθητικού, το περιθώριο λαµβάνεται ως αρνητικό. 

5. Υπολογισµός του αθροιστικού (cumulative) περιθωρίου σε κάθε χρονική 

ζώνη 

Το αθροιστικό περιθώριο ορίζεται ως το αλγεβρικό άθροισµα των περιθωρίων σε 

όλες τις χρονικές ζώνες. Επιπλέον, το αθροιστικό περιθώριο αποτελεί µία εκτίµηση 

του κινδύνου επιτοκίων στον οποίο εκτίθεται η τράπεζα κατά τη διάρκεια της 

αντίστοιχης χρονικής ζώνης. 

6. Επιλογή της πιθανής µεταβολής στα επιτόκια για κάθε χρονική ζώνη. 

Αυτό το βήµα περιλαµβάνει την ταυτοποίηση των πιθανών αλλαγών στα επιτόκια 

της αγοράς που αναµένεται να λάβουν χώρα σε κάθε χρονική ζώνη.  

7. Υπολογισµός της αναµενόµενης µεταβολής στα καθαρά κέρδη τα οποία 

προέρχονται από τόκους σε κάθε χρονική ζώνη. 

Για να υπολογιστεί η αναµενόµενη µεταβολή στα καθαρά κέρδη τα οποία 

προέρχονται από τόκους, χρησιµοποιείται το παρακάτω µοντέλο: 

E{Dt (NII)}= CGapt * [Dt (i)]* ηµέρες/βάση,  

όπου: 

 E{Dt (NII)} είναι η αναµενόµενη µεταβολή στα καθαρά κέρδη για την 

χρονική ζώνη t. Ο όρος ΝΙΙ είναι το καθαρό κέρδος από τους τόκους (Net 

Interest Income). 

CGapt: Το αθροιστικό περιθώριο για τη χρονική ζώνη t.  

[Dt (i) είναι η αναµενόµενη µεταβολή στα επιτόκια της αγοράς για τη 

χρονική ζώνη t. 

ηµέρες: είναι η διάρκεια της χρονικής ζώνης, σε ηµέρες. Σε αυτό το σηµείο 

πρέπει να τονιστεί ότι δεχόµαστε ότι οι ωριµότητες των επιτοκίων που 

σχετίζονται µε ισολογιστικές ή εξω-ισολογιστικές δραστηριότητες 

κατανέµονται ισοδύναµα σε κάθε χρονική ζώνη. Σε µία τέτοια περίπτωση, 

και για να υπολογιστεί η µεταβολή στα καθαρά κέρδη που προέρχονται από 

τους τόκους σε κάθε χρονική ζώνη, χρησιµοποιείται ο µέσος αριθµός 

ηµερών στην υπό εξέταση χρονική ζώνη. 
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βάση: Είναι ο αριθµός των ηµερών από τις οποίες αποτελείται ένα έτος. 

Αυτός ο αριθµός χρησιµοποιείται ως βάση για τον υπολογισµό των τόκων 

για κάθε νόµισµα και είναι είτε 360 είτε 365. 

Με τη χρήση του παραπάνω µοντέλου, µπορούν να υπολογιστούν οι 

πιθανές µεταβολές στα καθαρά κέρδη που προέρχονται από τους τόκους. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι αυτές οι µεταβολές προέρχονται από τον 

κίνδυνο επιτοκίων στον οποίο εκτίθενται οι ισολογιστικές δραστηριότητες 

(στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού) σε κάθε χρονική ζώνη. 

Επιπλέον, η χρήση του αθροιστικού περιθωρίου (αντί για το περιθώριο σε 

κάθε χρονική ζώνη ξεχωριστά) παρέχει την δυνατότητα να υπολογιστεί η 

µεταβολή στα καθαρά κέρδη εξαιτίας του κινδύνου επιτοκίων, ο οποίος 

προέρχεται από τους τόκους που σχετίζονται µε δραστηριότητες που 

τοποθετούνται και σε προηγούµενες χρονικές ζώνες. 

8. Υπολογισµός της συνολικής µεταβολής στα καθαρά κέρδη από τους τόκους 

(net interest profits). 

Η συνολική µεταβολή στα περιθώριο καθαρού κέρδους (net profit margin) ορίζεται 

ως το άθροισµα των µεταβολών στα καθαρά κέρδη από τους τόκους σε κάθε 

χρονική ζώνη. Ακολούθως, αυτή η µεταβολή υπολογίζεται µε τη χρήση του 

ακόλουθου τύπου: 

E[D(NII)]= ∑ E [Dt(NII)] 

Όλα τα προαναφερθέντα βήµατα της Ανάλυσης του Περιθωρίου Ωριµότητας 

εφαρµόζονται για διαφορετικά σενάρια που σχετίζονται µε µεταβολές στα επιτόκια 

της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα είναι σε θέση να υπολογίσει τις 

πιθανές µεταβολές στα καθαρά της κέρδη, τα οποία πηγάζουν από κάθε πιθανή 

µεταβολή στα επιτόκια, η οποία αναµένει η τράπεζα ότι θα µεταβληθεί στην αγορά. 

Τέτοια σενάρια βασίζονται στις αναµενόµενες µεταβολές των επιτοκίων της 

αγοράς, καθώς και στις µη αναµενόµενες µεταβολές αυτών. Τέτοιες απότοµες και 

µη αναµενόµενες µεταβολές µπορούν να συµβούν εξαιτίας, για παράδειγµα, µίας 

κρίσης στην αγορά.  

Επιπρόσθετα, η Ανάλυση του Περιθωρίου Ωριµότητας µπορεί να εφαρµοστεί για 

διαφορετικά σενάρια που σχετίζονται µε το σχηµατισµό του ισολογισµού της 

Τράπεζας, και ο κίνδυνος επιτοκίων υπολογίζεται στο ελάχιστό του µε τη χρήση 

των στοιχείων που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας. Επιπλέον, ο 

υπολογισµός των κινδύνων επιτοκίων βασίζεται στον αναµενόµενο ισολογισµό, 
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όπως αυτός καθορίζεται από τον προϋπολογισµό. Συµπερασµατικά, η ακριβής 

µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί για εναλλακτικά σενάρια ισολογισµών, τα 

αποκαλούµενα «what if scenarios», έτσι ώστε να µετρηθεί το αποτέλεσµα αυτών 

των σεναρίων στην ανάληψη του κινδύνου επιτοκίων. 

 

4.2.2 Καθορισµός ορίων της θέσης   

Προφανώς, για να διαχειριστούν οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα 

τραπεζικά ιδρύµατα, οι τράπεζες πρέπει να θέσουν τα περιθώρια κινδύνου που 

διατίθενται να αναλάβουν. Με άλλα λόγια, οι τράπεζες πρέπει να καθορίσουν το 

επίπεδο του κινδύνου που προτίθενται να δεχθούν. Στην Ανάλυση του Περιθωρίου 

Ωριµότητας, τα παραπάνω περιθώρια ορίζονται ως τα µέγιστα αθροιστικά περιθώρια 

(gaps) είτε σε κάθε µία χρονική ζώνη είτε σε περισσότερες από µία ζώνες. Τα 

αποδεκτά περιθώρια αποτελούν το µέγιστο αθροιστικό περιθώριο (gap) (θετικό ή 

αρνητικό), το οποίο δεν µπορεί να ξεπεραστεί από τη µονάδα η οποία αναλαµβάνει 

τους κινδύνους κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

τράπεζες µπορούν να καθορίσουν εµµέσως τα περιθώρια για την αποδεκτή µεταβολή 

στα καθαρά τους κέρδη που προέρχονται από τους τόκους, ως αποτέλεσµα της 

µεταβολής των επιτοκίων. Τα περιθώρια τίθενται για κάθε νόµισµα και για το σύνολο 

των νοµισµάτων στα οποία είναι εκφρασµένες οι θέσεις της Τράπεζας. 

Εναλλακτικά, το αποδεκτό περιθώριο µπορεί να οριστεί ως ένα τµήµα του 

αθροιστικού περιθωρίου (gap) (CGap) επί των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού 

τα οποία είναι ευαίσθητα στις µεταβολές των επιτοκίων. Αυτό το τµήµα 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό των στοιχείων του ενεργητικού (ισολογιστικά και εξω-

ισολογιστικά) που εκτίθενται στον κίνδυνο των επιτοκίων. Με αυτόν τον τρόπο, η 

Τράπεζα θέτει τα αποδεκτά περιθώρια (gap margin) ως το µέγιστο ποσοστό των 

στοιχείων του ενεργητικού τα οποία µπορούν να εκτεθούν στον κίνδυνο των επιτοκίων.  

Το ποσοστό του αθροιστικού περιθωρίου (gap) των στοιχείων του ενεργητικού τα 

οποία είναι ευαίσθητα σε µεταβολές των επιτοκίων µπορούν να υπολογιστούν ως εξής: 

• Η Τράπεζα θέτει το αναµενόµενο Καθαρό Περιθώριο Τόκων (Net 

Interest Margin), [ E(NIM)], ανάµεσα στα έσοδα των στοιχείων του 

ενεργητικού της και του κόστους που πηγάζει από τα στοιχεία του 

παθητικού της.  
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• Η Τράπεζα θέτει την πιθανή µεταβολή (ως ποσοστό) στο περιθώριο 

κέρδους [%D(NIM)]. Για παράδειγµα, η Τράπεζα αποφασίζει ότι το 

περιθώριο κέρδους αναµένεται να µεταβληθεί (να αυξηθεί ή να µειωθεί) 

κατά 20% κατά τη διάρκεια του έτους.  

Το µέγιστο περιθώριο µπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 

CGap/EA = %D(NIM)*E(NIM)/E[%D(i)] 

όπου: 

ΕΑ: Στοιχεία ενεργητικού που προέρχονται από εξω-ισολογιστικές 

δραστηριότητες 

CGap/EA: µέγιστα gap margins, τα οποία αποδέχεται η Τράπεζα 

%D(NIM):  επί τοις εκατό µεταβολή στο περιθώριο κέρδους ανάµεσα στα 

έσοδα από τα στοιχεία του ενεργητικού και το κόστος που πηγάζει από τα 

στοιχεία του παθητικού. 

E(NIM): αναµενόµενο περιθώριο κέρδους. 

E[%D(i)]: αναµενόµενη ποσοστιαία µεταβολή στα επιτόκια της αγοράς. 

Για παράδειγµα, έστω ότι µία τράπεζα εκτιµά ότι το αναµενόµενο 

περιθώριο κέρδους θα είναι 5%, το οποίο µπορεί να µεταβληθεί κατά ένα 

ποσοστό 20%. Αυτό σηµαίνει ότι, στην περίπτωση που τα επιτόκια της 

αγοράς µεταβληθούν κατά 4%, το µέγιστο αποδεκτό περιθώριο είναι: 

CGap/EA=(0,2)*(0,5)/(0,04)=0,25 

Με άλλα λόγια, το ποσοστό των στοιχείων του ενεργητικού (από 

ισολογιστικές και εξω-λογιστικές δραστηριότητες) το οποίο εκτίθεται στον 

κίνδυνο επιτοκίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25%.  

 

4.2.3 Χρησιµοποιώντας την Ανάλυση του Περιθωρίου Ωριµότητας για τη 

διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων 

Όπως προαναφέρθηκε, η Ανάλυση του Περιθωρίου Ωριµότητας χρησιµοποιείται 

µε σκοπό να υπολογιστεί η µεταβολή στα καθαρά κέρδη που προέρχονται από τους 

τόκους, ως αποτέλεσµα της µεταβολής των επιτοκίων της αγοράς. Συγκεκριµένα, τα 

καθαρά κέρδη από τους τόκους µπορούν να µεταβληθούν είτε εξαιτίας µίας µεταβολής 

στα επιτόκια της αγοράς είτε ως αποτέλεσµα του σχηµατισµού ανοιγµάτων (gaps) τα 

οποία εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται ο 

ισολογισµός της Τράπεζας. Προφανώς, οι τράπεζες δεν µπορούν µε κανέναν τρόπο να 

προκαλέσουν µία µεταβολή στα επιτόκια της αγοράς. Παρόλα αυτά, η Τράπεζα µπορεί 
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να φτιάξει τον ισολογισµό της και να προβεί σε άλλες εξω-ισολογιστικές 

δραστηριότητες, µε τέτοιον τρόπο, ο οποίος θα παράσχει στην Τράπεζα τη δυνατότητα 

να επωφεληθεί από τις προαναφερθείσες αναµενόµενες µεταβολές στα επιτόκια της 

αγοράς. Προφανώς, ο απώτερος σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να µεγιστοποιήσει 

τα κέρδη. Για παράδειγµα, αν η Τράπεζα προτίθεται να εφαρµόσει µία πολιτική 

υψηλού κινδύνου, τότε στην περίπτωση που αναµένει ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν, θα 

πρέπει να διατηρήσει θετικά gaps. Αντίθετα, στην περίπτωση που αναµένει ότι τα 

επιτόκια θα πέσουν, η Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει αρνητικά gaps. 

Προφανώς, αν η τράπεζα σκοπεύει να εφαρµόσει µία πολιτική χαµηλού κινδύνου, 

τότε θα πρέπει να προσπαθήσει να διατηρήσει µηδενικά gaps σε κάθε χρονική περίοδο.  

Συµπερασµατικά, η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων στην Ανάλυση του 

Περιθωρίου Ωριµότητας πραγµατοποιείται διαµέσου της αναδιοργάνωσης του 

ισολογισµού της Τράπεζας. Αυτή η αναδιοργάνωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 

τους ακόλουθους τρόπους: 

• Μεταβάλλοντας τις ωριµότητες των επιτοκίων που σχετίζονται µε τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό. Με αυτόν τον τρόπο, η 

Τράπεζα επιτυγχάνει τη µεταβολή των gaps. Οι παρούσες θέσεις που 

πρόκειται να ωριµάσουν ανανεώνονται µε τον όρο ότι η ηµεροµηνία, 

στην οποία θα επαναπροσδιοριστεί το αντίστοιχο επιτόκιο, θα είναι 

µικρότερη ή µεγαλύτερη συγκρινόµενη µε το παρόν. Έτσι, η Τράπεζα 

θα επιτύχει την επιθυµητή µεταβολή στα επιτόκια της αγοράς. Για 

παράδειγµα, αν υποθέσουµε ότι η Τράπεζα δεν διατηρεί gaps στη 

βραχυχρόνια ζώνη, µία αύξηση στα δάνεια µε µεταβλητά επιτόκια και 

µία µείωση των δανείων µε σταθερά επιτόκια θα επιφέρει αύξηση στο 

αθροιστικό περιθώριο (cumulative gap) στην βραχυχρόνια ζώνη, και, 

εποµένως, θα έχει ως αποτέλεσµα να αυξηθεί ο κίνδυνος επιτοκίων.  

• Μεταβάλλοντας τις τιµές των στοιχείων του ενεργητικού και του 

παθητικού (ισολογιστικά και εξω-ισολογιστικά) που είναι ευαίσθητα 

στις µεταβολές των επιτοκίων. Για παράδειγµα, αν τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού διπλασιαστούν, χωρίς καµία άλλη 

µεταβολή στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, τότε θα διπλασιαστούν και 

τα αρνητικά και τα θετικά gaps. Συνεπακόλουθα, θα αυξηθεί και ο 

κίνδυνος επιτοκίων.  
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• Κλείνοντας τις τρέχουσες θέσεις που είναι εκτεθειµένες σε κίνδυνο 

επιτοκίων. Για παράδειγµα, αν µία τράπεζα εκτίθεται σε υψηλό κίνδυνο 

επιτοκίων σε µία χρονική ζώνη, ως αποτέλεσµα των θέσεων που κατέχει 

σε οµόλογα, τότε η τράπεζα µπορεί να πουλήσει αυτά τα οµόλογα. Με 

αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα θα κλείσει τις θέσεις που σχετίζονται µε 

οµόλογα και, συνεπώς, θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επιτοκίων που 

συνδέεται µε τα παραπάνω οµόλογα. Η Τράπεζα µπορεί επίσης να 

επενδύσει σε οµόλογα που θα πάρει από την πώληση των οµολόγων σε 

ένα άλλο προϊόν, µε τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιήσει τα gaps 

της σε άλλες χρονικές ζώνες, και συνεπώς να ελαχιστοποιήσει και την 

έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων.  

• Αντισταθµίζοντας τον κίνδυνο µέσω χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. 

Για παράδειγµα, η Τράπεζα λαµβάνει θέσεις σε χρηµατοοικονοµικά 

παράγωγα µε σκοπό να αντισταθµίσει τον κίνδυνο που προέρχεται από 

άλλες τρέχουσες θέσεις, µειώνοντας τα gaps της και την έκθεσή της 

στον κίνδυνο επιτοκίων.  

 

4.3 Μέτρηση του κινδύνου συναλλάγµατος 

4.3.1 Ανάλυση ευαισθησίας 

Η ανάλυση ευαισθησίας είναι µία µέθοδος η οποία µετράει τον κίνδυνο 

συναλλάγµατος ξεχωριστά και ανεξάρτητα από όλους τους άλλους κινδύνους της 

αγοράς. Αυτή η µέθοδος υπολογίζει το ξένο συνάλλαγµα ως την πιθανή µεταβολή στην 

καθαρή θέση της Τράπεζας για ορισµένες µεταβολές των επιτοκίων συναλλάγµατος. Η 

µεταβολή στην καθαρή θέση της Τράπεζας ορίζεται ως το άθροισµα των κερδών ή 

ζηµιών που προέρχονται από τις τιµές ξένου συναλλάγµατος. 

Η µέθοδος υπολογίζει την καθαρή θέση της Τράπεζας σε κάθε νόµισµα ως τη 

διαφορά µεταξύ των αρνητικών και θετικών θέσεων σε κάθε νόµισµα. Έπειτα, η 

ακριβής µέθοδος λαµβάνει υπόψιν της µία σειρά διαφορετικών σεναρίων σε σχέση µε 

τις πιθανές µεταβολές των τιµών συναλλάγµατος για κάθε νόµισµα, µε βάση το βασικό 

νόµισµα (το οποίο είναι το ευρώ, για τις ελληνικές τράπεζες). Για κάθε τέτοιο σενάριο, 

υπολογίζεται το κέρδος ή η ζηµία που προέρχεται από την καθαρή θέση της τράπεζας 

σε ένα συγκεκριµένο νόµισµα.  
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Επιπλέον, η συνολική έκθεση της Τράπεζας στον κίνδυνο συναλλάγµατος 

ορίζεται ως το άθροισµα των κερδών ή των ζηµιών που αντιµετωπίζει µία Τράπεζα σε 

κάθε νόµισµα στο οποίο έχει πάρει θέσεις, µε βάση το πιο συντηρητικό σενάριο (ήτοι 

το σενάριο το οποίο επιφέρει τις µέγιστες ζηµίες ή το ελάχιστο κέρδος).  

Συµπερασµατικά, η Ανάλυση Ευαισθησίας χρησιµοποιείται για να καθοριστούν 

οι µεταβολές στο σχηµατισµό του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε κάθε νόµισµα, οι 

οποίες απαιτούνται για να διατηρηθεί ο κίνδυνος συναλλάγµατος στο επιθυµητό 

επίπεδο.  

Απαραίτητα δεδοµένα 

Προφανώς, για να εφαρµοστεί µία τέτοια µέθοδος, απαιτούνται συγκεκριµένες 

µεταβλητές. Αυτές οι µεταβλητές αφορούν όλες τις θέσεις (σε ισολογιστικές και εξω-

ισολογιστικές δραστηριότητες) τις οποίες κατέχει η Τράπεζα, και οι οποίες 

εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. Ειδικότερα, απαιτούνται τα ακόλουθα δεδοµένα: 

• Το accounting balance (λογιστικό ισοζύγιο) της θέσης, εκφρασµένο σε ξένο 

νόµισµα. 

Για να υπολογιστεί το λογιστικό ισοζύγιο της θέσης, θα πρέπει να υπολογίσουµε 

το ισοζύγιο όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία 

εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. Εκτός από τους παραπάνω λογαριασµούς, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και εκείνοι οι λογαριασµοί οι οποίοι εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και 

αποτελούνται από τους προκύπτοντες (accrued) τόκους.  

• Νόµισµα: Το νόµισµα στο οποίο είναι εκφρασµένη η θέση. 

• ∆ιαχωρισµός (indication) των θέσεων long και short. Οι θέσεις long είναι 

εκείνες οι θέσεις, οι οποίες ορίζονται ως οι θέσεις µε ηµεροµηνία πληρωµής 

(settlement date). 

• Παρούσα αξία των στοιχείων του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου, στα οποία η 

τράπεζα έχει αγοράσει θέσεις. Προφανώς, το µοντέλο χρησιµοποιεί την 

παρούσα αξία των στοιχείων του ενεργητικού µόνο σε περιπτώσεις στις οποίες 

η αγορά στην οποία τα παραπάνω στοιχεία του ενεργητικού εµπορεύονται είναι 

αξιόπιστη.  

• Τελικά, για να µετρηθεί ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, πρέπει να είναι γνωστές 

οι τιµές spot (spot rates) των ισοτιµιών του συναλλάγµατος στην ηµεροµηνία 

στην οποία η Τράπεζα επιθυµεί να υπολογίσει τον κίνδυνο.  
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4.3.2 Υπολογισµός κινδύνου συναλλάγµατος 

Ο υπολογισµός του κινδύνου που προέρχεται από την αστάθεια των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών µε τη χρήση της Ανάλυσης Ευαισθησίας, αποτελείται από 

τα ακόλουθα βήµατα: 

1. Υπολογισµός της καθαρής θέσης της Τράπεζας σε κάθε νόµισµα. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο υπολογισµός, η Τράπεζα πρέπει να υπολογίσει την 

συνολική αξία των θέσεων long στο υπό εξέταση νόµισµα (την αξία των θέσεων σε 

ισολογιστικές δραστηριότητες που εκφράζονται στο αντίστοιχο νόµισµα, συν την 

αξία των θέσεων σε εξω-ισολογιστικές δραστηριότητες οι οποίες εκφράζονται στο 

ίδιο νόµισµα) και να αφαιρέσει τη συνολική αξία των θέσεων short (την αξία των 

θέσεων σε ισολογιστικά στοιχεία του παθητικού, τα οποία εκφράζονται στο 

αντίστοιχο νόµισµα συν την αξία των θέσεων από εξω-ισολογιστικές 

δραστηριότητες που εκφράζονται στο ίδιο νόµισµα). 

2. Προσδιορισµός του πιθανού σεναρίου που αφορά την µεταβλητότητα των 

επιτοκίων. 

Ο προσδιορισµός αυτός προϋποθέτει να καθοριστούν τα πιθανά σενάρια που 

αφορούν τις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ως προς το νόµισµα 

που χρησιµοποιείται ως βάση (το ευρώ για παράδειγµα). 

3. Υπολογισµός του συναλλαγµατικού κινδύνου για κάθε νόµισµα. 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος για κάθε νόµισµα ορίζεται ως το γινόµενο της 

αναµενόµενης µεταβολής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών επί την καθαρή θέση σε 

κάθε νόµισµα. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος για κάθε νόµισµα ορίζεται ως το 

αναµενόµενο κέρδος ή ζηµία που προέρχεται από τις διακυµάνσεις της ισοτιµίας 

του συγκεκριµένου νοµίσµατος. Το κέρδος ή η ζηµία εξαρτάται όχι µόνο από την 

ανατίµηση ή υποτίµηση του υπό εξέταση νοµίσµατος σε σχέση µε το νόµισµα που 

χρησιµοποιείται ως βάση, αλλά και από το κατά πόσο η θέση που έχει η Τράπεζα 

στο περί ου ο λόγος νόµισµα είναι θέση αγοράς ή θέση πώλησης (long or short). 

Συνεπώς, το σενάριο το οποίο υποδεικνύει τη µέγιστη ζηµία ή το ελάχιστο κέρδος 

αποτελεί τον συναλλαγµατικό κίνδυνο στον οποίο θα εκτεθεί η Τράπεζα. 

4. Υπολογισµός του συνολικού συναλλαγµατικού κινδύνου στον οποίο 

εκτίθεται η Τράπεζα. 

Ο συνολικός αυτός κίνδυνος ορίζεται ως το άθροισµα των συναλλαγµατικών 

κινδύνων σε κάθε νόµισµα. 
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Περιορισµοί της Θέσης 

Προφανώς, η Τράπεζα προτίθεται να αναλάβει συναλλαγµατικό κίνδυνο µέχρι 

ένα ορισµένο σηµείο. Έτσι, είναι πολύ σηµαντικό να οριστούν τα περιθώρια µέσα στα 

οποία πρέπει να εµπέσει αυτός ο κίνδυνος. Αυτά είναι τα αποδεκτά περιθώρια και 

εκφράζονται µέσα από τα εξής βήµατα: 

• Τα αποδεκτά περιθώρια ορίζονται ως η µέγιστη τιµή της καθαρής 

συναλλαγµατικής θέσης (Net exchange position) της Τράπεζας σε κάθε 

νόµισµα, η οποία προέρχεται από τις θέσεις της Τράπεζας σε ισολογιστικές 

και εξω-ισολογιστικές δραστηριότητες που εκφράζονται σε κάθε νόµισµα. 

• Αυτά τα αποδεκτά περιθώρια χωρίζονται σε περιθώρια που αφορούν θέσεις 

spot και περιθώρια που αφορούν θέσεις forward. Τα περιθώρια των θέσεων 

spot ορίζονται ως η µέγιστη τιµή της καθαρής θέσης της Τράπεζας, η οποία 

προέρχεται από τη θέση spot σε ξένα νοµίσµατα. Παρόµοια, τα περιθώρια 

που σχετίζονται µε θέσεις forward ορίζονται ως η µέγιστη τιµή της 

καθαρής θέσης της Τράπεζας, η οποία προέρχεται από τη θέση forward της 

Τράπεζας σε ξένα νοµίσµατα. Επιπλέον, τα περιθώρια που σχετίζονται µε 

θέσεις forward χωρίζονται περαιτέρω σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο, το 

οποίο ξεκινά από την ηµεροµηνία που εκδίδονται (issued) µέχρι την 

ηµεροµηνία που ωριµάζουν.  

 

4.3.3 ∆ιαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου µε τη χρήση της Ανάλυσης 

Ευαισθησίας 

Όπως προαναφέρθηκε, η Ανάλυση Ευαισθησίας χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό της πιθανής µεταβολής στην καθαρή θέση της Τράπεζας ως αποτέλεσµα 

των µεταβολών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Παρόλα αυτά, είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί ότι οι συνθήκες της αγοράς αυτές που θέτουν τις συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, που σηµαίνει ότι η Τράπεζα δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να επηρεάσει ή να 

ελέγξει τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Όµως, η Τράπεζα µπορεί να κερδίσει από τη 

µεταβλητότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, προσαρµόζοντας τη θέση της σε 

δραστηριότητες που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. Με αυτόν τον τρόπο, η Τράπεζα θα 

είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις αναµενόµενες διακυµάνσεις των ισοτιµιών. Έστω, 

για παράδειγµα, ότι µία τράπεζα προτίθεται να αναλάβει συναλλαγµατικό κίνδυνο στο 

νόµισµα Α, µε σκοπό να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Στην περίπτωση κατά την οποία 
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η Τράπεζα αναµένει ότι το ευρώ θα υποτιµηθεί σε σχέση µε το νόµισµα Α, θα πρέπει 

να πάρει θέση αγοραστή (long) στο νόµισµα Α. Αντίθετα, στην περίπτωση που η 

Τράπεζα αναµένει ότι το ευρώ θα ανατιµηθεί σε σχέση µε το νόµισµα Α, θα πρέπει να 

πάρει θέση πωλητή (short) στο νόµισµα Α.  

Έστω τώρα ότι η Τράπεζα δεν προτίθεται να εκτεθεί σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

Τότε, θα πρέπει να κρατήσει µία µηδενική καθαρή θέση στο νόµισµα Α, θέτοντας τις 

απαιτήσεις της (demands) (θέσεις Long) και τις υποχρεώσεις  (liabilities) της (θέσεις 

short) αυτό το νόµισµα ίσες.  

Συµπερασµατικά, η Τράπεζα µπορεί να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή της στον 

συναλλαγµατικό κίνδυνο, µε τους ακόλουθους τρόπους: 

• Κλείνοντας τις τρέχουσες θέσεις οι οποίες είναι εκτεθειµένες σε 

συναλλαγµατικό κίνδυνο.  

Για παράδειγµα, αν η Τράπεζα εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο επειδή 

έχει πάρει θέσεις σε οµόλογα που εκφράζονται σε ξένα νοµίσµατα, µπορεί να 

πουλήσει αυτά τα οµόλογα. Με αυτόν τον τρόπο, η Τράπεζα κλείνει την θέση 

της στα οµόλογα που είναι εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα, οπότε ελαχιστοποιεί 

την έκθεσή της στον αντίστοιχο συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

• Αντισταθµίζοντας τον κίνδυνο µε την λήψη αντίθετων θέσεων. 

Αυτό προϋποθέτει ότι η Τράπεζα που έχει µία θέση long στο νόµισµα Α, µπορεί 

να πάρει µία θέση short  στο νόµισµα αυτό, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει την 

έκθεση στον αντίστοιχο συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

 

4.4 Μέτρηση του συνολικού κινδύνου της αγοράς 

Για τη µέτρηση των κινδύνων τους οποίους αντιµετωπίζει ένα χαρτοφυλάκιο 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορες µέθοδοι µέτρησης (delta, gamma, vega). Ένα 

χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα συνήθως υπολογίζει κάθε µία από αυτά τα µεγέθη και 

καθηµερινά, για κάθε µεταβλητή της αγοράς στην οποία εκτίθεται. Συχνά υπάρχουν 

εκατοντάδες, ακόµα και χιλιάδες από αυτές τις µεταβλητές. Μία ανάλυση delta-

gamma-vega λοιπόν, µπορεί να οδηγήσει σε έναν µεγάλο αριθµό διαφορετικών µέτρων 

του κινδύνου. Αυτά τα µέτρα παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες για τον επαγγελµατία ο 

οποίος διαχειρίζεται το τµήµα εκείνο του χαρτοφυλακίου του χρηµατοοικονοµικού 

ιδρύµατος που εξαρτάται από µία συγκεκριµένη µεταβλητή της αγοράς, αλλά είναι 

περιορισµένης χρήσης όσον αφορά την ανώτατη διοίκηση.  
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Η µεθοδολογία Value-at-Risk (VaR) αποτελεί µία προσπάθεια να παραχθεί ένας 

µοναδικός αριθµός, ο οποίος θα περιλαµβάνει τον συνολικό κίνδυνο στον οποίο 

εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο. Η µεθοδολογία αυτή έχει ευρύτατα χρησιµοποιηθεί από 

διαχειριστές κεφαλαίου, αλλά και από χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα. Οι ρυθµιστές των 

Κεντρικών Τραπεζών χρησιµοποιούν επίσης τη µεθοδολογία VaR για τον 

προσδιορισµό του κεφαλαίου το οποίο απαιτείται να διατηρεί µία τράπεζα ώστε να 

αντικρούει τους κινδύνους που υφίσταται (Hull, 2003).  

Ο όρος “Value-at-Risk” δεν υπήρχε στην χρηµατοοικονοµική θεωρία, µέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990. Η προέλευση του όµως εντοπίζεται πολύ παλιότερα, και 

συγκεκριµένα στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης 

πραγµατοποίησε ένα ανεπίσηµο τεστ κεφαλαίου, στο οποίο συµµετείχαν οι εταιρείες 

µέλη, περίπου το 1922.  

Ένα σηµαντικό σηµείο στην ιστορία του Value-at-Risk υπήρξε η δηµοσιοποίηση 

του Τεχνικού Εγγράφου της RiskMetrics (J.P. Morgan, 1996). Στην Τρίτη έκδοση 

αυτού του εγγράφου, ταυτοποιούνται τρεις πρακτικές µέθοδοι για τον υπολογισµό του 

VaR: 

• Η παραµετρική µέθοδος (ή προσέγγιση Delta Normal ή variance-covariance) 

• Η µέθοδος προσοµοίωσης των ιστορικών δεδοµένων και  

• Η προσοµοίωση  Monte Carlo. 

Μία σύντοµη περιγραφή και η χρήση της κάθε µεθόδου φαίνεται στον Πίνακα 1: 

 

Πίνακας 1: Μέθοδοι υπολογισµού του VaR 

Τύπος Περιγραφή Χρήση 

Παραµετρική  

Υπολογίζει το VaR µε εξίσωση που 

προσδιορίζει παραµέτρους (για 

παράδειγµα, µεταβλητότητα και 

συσχέτιση) ως δεδοµένα. 

Ακριβής για παραδοσιακά 

προϊόντα και γραµµικά 

παράγωγα, αλλά λιγότερο 

ακριβής για µη γραµµικά 

παράγωγα. 

Monte Carlo 

Υπολογίζει το VaR προσοµοιώνοντας 

τυχαία σενάρια και επανεκτιµώντας 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία στο 

χαρτοφυλάκιο.  

Κατάλληλη για όλους τους 

τύπους χρηµατοοικονοµικών 

εργαλείων, γραµµικών και µη 

γραµµικών. 

Ιστορική  Υπολογίζει το VaR αναβιώνοντας την Κατάλληλη για όλους τους 
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ιστορία. Λαµβάνουµε πραγµατικές 

ιστορικές τιµές και επανεκτιµούµε ένα 

χαρτοφυλάκιο για κάθε µεταβολή 

στην αγορά.  

τύπους χρηµατοοικονοµικών 

εργαλείων, γραµµικών και µη 

γραµµικών. 

 

Επίσης, στον Πίνακα 2 φαίνονται και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κάθε 

µεθόδου.  

 

Πίνακας 2: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεθόδων υπολογισµού του VaR 

Τύπος Πλεονεκτήµατα  Μειονεκτήµατα  

Παραµετρική  
Γρήγορη και απλή στους 

υπολογισµούς  

Λιγότερο ακριβής για µη 

γραµµικά χαρτοφυλάκια 

Monte Carlo 

• Ακριβής για µη γραµµικά 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

• Πλήρης κατανοµή των πιθανών 

τιµών του χαρτοφυλακίου (όχι µόνο 

ένα συγκεκριµένο ποσοστό) 

• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν 

διάφορες υποθέσεις κατανοµών 

(κανονική, κατανοµή Τ, κλπ) 

Καταναλώνει µεγάλη 

υπολογιστική ισχύ (κάνοντας 

έτσι περισσότερο χρόνο για τα 

αποτελέσµατα) 

Ιστορική  

• Ακριβής για µη γραµµικά 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

• Πλήρης κατανοµή των πιθανών 

τιµών του χαρτοφυλακίου (όχι µόνο 

ένα συγκεκριµένο ποσοστό) 

• ∆εν απαιτεί να γίνουν υποθέσεις 

σχετικά µε την κατανοµή.  

• Απαιτείται σηµαντική 

ποσότητα ηµερησίων 

δεδοµένων (για τουλάχιστον 

ένα έτος, ίσως και για 

περισσότερο) 

• Απαιτείται σηµαντική 

υπολογιστική ισχύς για την 

επανεκτίµηση του 

χαρτοφυλακίου υπό το φως 

του κάθε σεναρίου.  

 

Στην πραγµατικότητα, οι µέθοδοι για τον υπολογισµό του VaR χωρίζονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες, την µέθοδο προσοµοίωσης και την µέθοδο της µοντελοποίησης 
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(στην ουσία, δηλαδή, η παραµετρική µέθοδος και η προσοµοίωση Monte Carlo είναι 

και οι δύο µέθοδοι µοντελοποίησης). Εκτός από τις προσεγγίσεις αυτές, υπάρχουν και 

άλλες, όπως το γραµµικό µοντέλο και το µοντέλο δευτέρου βαθµού (quadratic) (είναι 

και οι δύο προσεγγίσεις µοντελοποίησης). Οι γραµµικοί και οι δευτέρου βαθµού 

µετασχηµατισµοί εφαρµόζονται αντίστοιχα στα γραµµικά χαρτοφυλάκια και στα 

χαρτοφυλάκια δευτέρου βαθµού. Οι µετασχηµατισµοί Monte Carlo εφαρµόζονται σε 

όλα τα χαρτοφυλάκια. 

Πριν ξεκινήσει η ανάλυση των παραπάνω µεθόδων για τον υπολογισµό του VaR, 

είναι σηµαντικό να δοθούν ορισµοί που σχετίζονται µε αυτό. Έτσι: 

• µέτρο (measure) είναι µία λειτουργία η οποία αποδίδει µία τιµή σε κάτι. Αυτές 

οι µονάδες είναι συνήθως αριθµοί, αλλά µπορούν να είναι και στοιχεία από 

οποιαδήποτε οµάδα.  

• metric είναι η ερµηνεία της µονάδας µέτρησης 

• µοντέλο είναι οι υποθέσεις και η λογική, µε τη βοήθεια των οποίων 

κινητοποιείται ένα µέτρο VaR. 

Για παράδειγµα, έστω ένας τροχονόµος στην εθνική οδό που στοχεύει ένα ραντάρ 

µέτρησης της ταχύτητας επάνω σε ένα κινούµενο αυτοκίνητο. Το ραντάρ µεταδίδει 

µικροκύµατα, τα οποία αντανακλώνται στο αυτοκίνητο και επιστρέφουν στο ραντάρ. 

Συγκρίνοντας το µήκος κύµατος των µεταδιδόµενων µικροκυµάτων µε το µήκος 

κύµατος των αντανακλώµενων µικροκυµάτων, το ραντάρ παράγει έναν αριθµό, τον 

οποίο δείχνει στην οθόνη. Όλη αυτή η διαδικασία είναι ένα µέτρο. Η ερµηνεία αυτού 

του αριθµού-ταχύτητα σε χιλιόµετρα ανά ώρα- είναι το metric. 

Για την περίπτωση των κινδύνων ειδικότερα, το µέτρο (measure) για τον κίνδυνο 

αποτελείται από δύο στοιχεία:  

• Έκθεση και  

• Αβεβαιότητα 

Επιπλέον, το µετρικό (metric) για τον κίνδυνο είναι µία ερµηνεία για το µέτρο 

κινδύνου, και µπορεί τυπικά να λάβει µία από τις ακόλουθες µορφές: 

• Τα µετρικά που ποσοτικοποιούν την έκθεση 

• Τα µετρικά που ποσοτικοποιούν την αβεβαιότητα και  

• Τα µετρικά που ποσοτικοποιούν την έκθεση και την αβεβαιότητα µαζί, µε 

κάποιον συνδυασµένο τρόπο (Value-at-Risk, Theory and Practice). 
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Αν ένα χαρτοφυλάκιο παρέµενε µη εµπορεύσιµο για µία ορισµένη χρονική 

περίοδο-έστω από τον παρόντα χρόνο 0 µέχρι το µελλοντικό χρόνο 1. Η αξία στην 

αγορά 0p του χαρτοφυλακίου στην αρχή της χρονικής περιόδου είναι γνωστή. Η αξία 

στην αγορά 1Ρ στο τέλος της περιόδου είναι άγνωστη, είναι µία τυχαία µεταβλητή. Ως 

µία τυχαία µεταβλητή, του αναθέτουµε µία συµβατική κατανοµή πιθανότητας µε βάση 

πληροφορίες που είναι διαθέσιµες σε µας στον χρόνο 0. Μπορούµε να 

ποσοτικοποιήσουµε τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου µε µία παράµετρο αυτής 

της κατανοµής.  

Τυπικά, ένα µετρικό VaR είναι µία συνάρτηση: 

• Της κατανοµής της 1Ρ µε βάση πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στον χρόνο 0 

και  

• Της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου 0p.  

Για να υπολογίσουµε και να ταυτοποιήσουµε πλήρως ένα µετρικό VaR, πρέπει να 

ορίσουµε τρία στοιχεία: 

• Την περίοδο του χρόνο-1 ηµέρα, 2 εβδοµάδες, 1 µήνας κλπ- ανάµεσα στον 

χρόνο 0  (παρόν) και στον χρόνο 1 (µέλλον) 

• Την συνάρτηση 0p και την κατανοµή 1Ρ 

• Το νόµισµα µε το οποίο µετρώνται τα 0p και 1Ρ. 

 

4.4.1 Μεθοδολογία Value At Risk (VaR) – Προσέγγιση Delta Normal 

(variance-covariance parametric) 

Όταν χρησιµοποιείται το µέτρο του VaR, ο manager που έχει υπό την επίβλεψή 

του το χαρτοφυλάκιο, κάνει στην ουσία την ακόλουθη δήλωση: «Είµαστε Χ τοις εκατό 

σίγουροι ότι δεν θα χάσουµε περισσότερα από V δολάρια στις επόµενες Ν ηµέρες». Η 

µεταβλητή V είναι το VaR του χαρτοφυλακίου. Αυτό είναι µία συνάρτηση δύο 

παραµέτρων: του Ν, δηλαδή του χρονικού ορίζοντα, και του Χ, ήτοι του επιπέδου 

εµπιστοσύνης. Είναι, µε άλλα λόγια, το επίπεδο ζηµιών που σε περίοδο Ν ηµερών ο 

manager είναι σίγουρος κατά Χ% ότι δεν θα ξεπεραστεί.  

Περιγραφή της µεθόδου 

Η προσέγγιση Delta Normal (επίσης γνωστή και ως προσέγγιση variance-

covariance ή παραµετρική προσέγγιση) της µεθοδολογίας VaR χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό του συνολικού µετοχικού κινδύνου της αγοράς του χαρτοφυλακίου µίας 

Τράπεζας. Για να χρησιµοποιηθεί αυτή η µεθοδολογία, υποθέτουµε ότι τα στοιχεία 
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ενεργητικού του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας χαρακτηρίζονται από γραµµικότητα. 

Με άλλα λόγια, η αξία των στοιχείων του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στο 

χαρτοφυλάκιο µίας Τράπεζας συνδέεται γραµµικά µε την τιµή των παραγόντων της 

αγοράς, οι οποίοι υποδεικνύουν την αξία των αντίστοιχων προϊόντων. 

Επιπλέον, η µέθοδος βασίζεται στην υπόθεση ότι οι αποδόσεις των 

προαναφερθέντων προϊόντων ακολουθούν την κανονική κατανοµή2  και στο γεγονός 

ότι η αξία του κάθε προϊόντος συνδέεται γραµµικά µε την απόδοση του συγκεκριµένου 

προϊόντος. Έτσι, η βασική υπόθεση της υπό εξέταση µεθοδολογίας είναι ότι οι βασικοί 

παράγοντες της αγοράς ακολουθούν κανονική κατανοµή, εξαιτίας του ότι το 

χαρτοφυλάκιο αποτελείται από γραµµικά προϊόντα που σχετίζονται µε αποδόσεις που 

επίσης ακολουθούν κανονική κατανοµή. 

Σύµφωνα µε τους Wong, Cheng and Wong, «το VaR µπορεί να εκληφθεί ως µία 

συνάρτηση των προβλέψεων της µεταβλητότητας. Έχοντας υπόψη ένα χαρτοφυλάκιο 

στοιχείων ενεργητικού, του οποίου οι αποδόσεις ακολουθούν κανονική κατανοµή, το 

VaR του µπορεί να εκφραστεί ως εξής:  

{ }0,)(min ppp kREMVVaR σ∗−∗=  

όπου: 

MVp είναι η αξία του χαρτοφυλακίου στην αγορά 

E(Rp) είναι η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου 

k είναι η κρίσιµη τιµή για ένα απαιτούµενο επίπεδο εµπιστοσύνης 

σp είναι οι προβλέψεις µεταβλητότητας των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. 

Η παραπάνω εξίσωση εξασφαλίζει ότι το VaR είναι ένα µέτρο της µέγιστης 

αναµενόµενης ζηµίας του χαρτοφυλακίου. Το µέγεθος της αναµενόµενης µέγιστης 

ζηµίας εξαρτάται από τα E(Rp), k και σp. Για λόγους απλότητας, πολλές τράπεζες 

υπολογίζουν τα ηµερήσια VaR, υποθέτοντας ότι τα ηµερήσια E(Rp) είναι ίσα µε το 

µηδέν, οπότε το VaR µπορεί να γραφτεί ως: 

VaR: MVp*k*sp

Συµπερασµατικά, και οι δύο εξισώσεις υποδεικνύουν ότι το VaR συνδέεται 

θετικά µε τις προβλέψεις µεταβλητότητας. Συνεπώς, µεγαλύτερες προβλέψεις 

µεταβλητότητας (Sp) έχουν ως αποτέλεσµα όχι µόνο µεγαλύτερα VaR, αλλά και την 

επιβολή περισσότερων εξόδων κεφαλαίου από τις κεντρικές τράπεζες. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, καµία εµπορική τράπεζα δεν επιθυµεί να έχει υψηλές 

κεφαλαιακές απαιτήσεις. Μία αύξηση στο κεφαλαιακό φορτίο έχει ως αποτέλεσµα την 
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αύξηση της αναλογίας ίδια κεφάλαια προς ενεργητικό (equity/assets) της τράπεζας. 

Καθώς τα ίδια κεφάλαια τείνουν να έχουν µεγαλύτερο ρυθµό αποδόσεων από ό,τι τα 

δάνεια ή άλλες µορφές κεφαλαίου, το µέσο κόστος κεφαλαίου για την τράπεζα 

αυξάνεται. Αυτό µπορεί να επιφέρει χαµηλή κερδοφορία σε όρους ROE (Return On 

Equity), και να ασκήσει προς τα κάτω πίεση στις τιµές των µετοχών της τράπεζας 

(Wong et al, 2003). 

Απαραίτητα δεδοµένα 

Για την χρησιµοποίηση του υπό εξέταση µοντέλου απαιτούνται τα ακόλουθα 

δεδοµένα: 

• Η ηµεροµηνία λήξης των τόκων (interest’s maturity date)  

• Η αξία στην αγορά της θέσης της Τράπεζας.  

• Η µέτρηση των αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατορροών που σχετίζονται µε 

κάθε θέση. 

Ο υπολογισµός του VaR απαιτεί τη µέτρηση των µελλοντικών χρηµατορροών 

που σχετίζονται µε τις θέσεις της Τράπεζας, σε ισολογιστικές και εξω-

ισολογιστικές δραστηριότητες. 

• Το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η θέση. 

• ∆ιαχωρισµός µεταξύ θέσεων αγοραστή και πωλητή (long και short) 

Εκτός από τα προαναφερθέντα στοιχεία που σχετίζονται µε τις θέσεις της 

Τράπεζας σε δραστηριότητες ισολογιστικές, αλλά και εξω-ισολογιστικές, απαιτούνται 

και τα ακόλουθα δεδοµένα, που έχουν σχέση µε τη µέτρηση των θέσεων της Τράπεζας 

στην αγορά: 

1. Η καµπύλη απόδοσης. Η καµπύλη αυτή αναφέρεται στους τόκους που 

υπάρχουν στην αγορά για κάθε νόµισµα. 

2. Τρέχουσες τιµές οµολόγων στην αγορά. 

3. Τρέχουσες τιµές µετοχών, που είναι οι τιµές στις οποίες διακινούνται 

στην αγορά οι µετοχές που έχει η Τράπεζα στο χαρτοφυλάκιό της. 

4. Ιστορικά στοιχεία που αφορούν την µεταβλητότητα και τη συσχέτιση 

(volatility and covariance) των αποδόσεων της αγοράς. Τέτοια δεδοµένα 

µπορούν να ανακτηθούν διαµέσου µίας εξωτερικής βάσης δεδοµένων, 

όπως η RiskMetrics. 
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Υπολογισµός 

Για την εφαρµογή της προσέγγισης VaR απαιτούνται τα ακόλουθα βήµατα: 

1. Ανάλυση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας µε τη χρήση των οικοδοµικών 

λιθων (building blocks). 

Οι οικοδοµικοί λίθοι µε τους οποίους αναλύονται τα τραπεζικά προϊόντα 

αναφέρονται στα στοιχεία (blocks), για τα οποία η Τράπεζα κατέχει πληροφορίες 

που αφορούν την µεταβλητότητα (volatility) και τη συσχέτιση µεταξύ των 

αποδόσεων των προϊόντων. Με βάση τη µεταβλητότητα και τη συσχέτιση των 

αποδόσεων των προϊόντων (όπως προαναφέρθηκε, τέτοιες πληροφορίες µπορούν 

να αναβρεθούν σε µία εξωτερική βάση δεδοµένων, όπως η RiskMetrics), οι 

περίπλοκες θέσεις (όπως οι θέσεις που έχει µία τράπεζα σε παράγωγα) αναλύονται 

σε θέσεις σε ισοδύναµα προϊόντα, όπως οµόλογα zero coupon, ξένο συνάλλαγµα ή 

µετοχικούς τίτλους (µετοχές). Με αυτόν τον τρόπο, το µοντέλο VaR βοηθάει στη 

µέτρηση όχι µόνο του κινδύνου επιτοκίων, αλλά και του µετοχικού και 

συναλλαγµατικού κινδύνου. 

2. Χαρτογραφώντας (mapping) τις αναλύσεις σε οικοδοµικούς λίθους του 

χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.  

Η χαρτογράφηση (mapping) του χαρτοφυλακίου της τράπεζας βασίζεται στην 

χαρτογράφηση των χρηµατορροών και απαιτεί τα ακόλουθα βήµατα: 

• Μέτρηση της κατάλληλης πρόωρης3 απόδοσης (premature return rate), 

που σχετίζεται µε κάθε χρηµατορροή. Αυτή η µέτρηση βασίζεται στο 

επιτόκιο που έχει σχέση µε ένα ισοδύναµο ακίνδυνο νόµισµα 

(equivalent risk free currency), µε µία ισοδύναµη λήξη (maturity date). 

• Υπολογισµός της παρούσας αξίας κάθε χρηµατορροής 

(χρησιµοποιώντας την κατάλληλη προ της λήξης απόδοση που 

σχετίζεται µε κάθε χρηµατορροή). 

• Ανακατανοµή και οµαδοποίηση της παρούσας αξίας των χρηµατορροών 

σε χρονικές ζώνες (κορυφές, vertices), οι οποίες συµπίπτουν µε τις 

λήξεις (maturities) των χρηµατορροών για τις οποίες οι τράπεζα διαθέτει 

πληροφορίες σχετικά µε τη συσχέτιση και τη µεταβλητότητά τους. Σε 

αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφερθεί ότι η κατανοµή των παραπάνω 

τιµών σε γειτονικές κορυφές γίνεται µε τέτοιον τρόπο, ώστε η παρούσα 

αξία, η τυπική απόκλιση των αποδόσεων που σχετίζονται µε τις 
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χρηµατορροές και το πρόσηµο (θετικό ή αρνητικό)4 των χρηµατορροών 

να διατηρούνται σταθερές. Επιπλέον, η ανακατανοµή των 

χρηµατορροών γίνεται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα να οµαδοποιούνται σε κορυφές για τις οποίες η τράπεζα έχει 

πληροφορίες σχετικά µε τη µεταβλητότητα και τη συσχέτιση.  

3. Επιλογή του επιθυµητού διαστήµατος εµπιστοσύνης και της χρονικής 

περιόδου την οποία επιθυµούµε να εξετάσουµε. 

Το διάστηµα εµπιστοσύνης ορίζεται από την ανώτατη διοίκηση της Τράπεζας και 

εξαρτάται αυστηρά από την προθυµία της Τράπεζας να αναλάβει κινδύνους (risk 

appetite). Για παράδειγµα, αν η Τράπεζα επιθυµεί να ελαχιστοποιήσει την έκθεση 

στον κίνδυνο, πρέπει να επιλεγεί µεγαλύτερο διάστηµα εµπιστοσύνης. Σε συντοµία, 

το διάστηµα εµπιστοσύνης υποδεικνύει την πιθανότητα ότι η πραγµατική µεταβολή 

στην καθαρή θέση της Τράπεζας δεν θα υπερκεράσει την πιθανή ζηµία που 

υποδεικνύει το µοντέλο  VaR. 

Ακολούθως, επιλέγεται ο προς εξέταση χρονικός ορίζοντας σύµφωνα µε τον χρόνο 

που απαιτείται για να ρευστοποιήσει η Τράπεζα όλες τις υπό εξέταση θέσεις. 

Προφανώς, ο απαιτούµενος χρόνος ρευστοποίησης των αντίστοιχων θέσεων 

εξαρτάται από τη ρευστότητα της αγοράς στην οποία αυτές διακινούνται. Η 

επιλογή µεγαλύτερου χρονικού ορίζονται έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερες τιµές 

του VaR, αφού αυξάνει την µεταβλητότητα των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου 

της Τράπεζας. 

4. Υπολογισµός του κινδύνου που σχετίζεται µε τις χρηµατορροές που έχουν 

ήδη οµαδοποιηθεί σε κορυφές (vertices). 

Ο κίνδυνος των χρηµατορροών που περιλαµβάνονται σε κάθε χρονική ζώνη είναι 

ίσος µε την ιστορική µεταβλητότητα (historical volatility) που σχετίζεται µε κάθε 

χρηµατορροή (η οποία σηµαίνεται µε Vi), και ορίζεται ως το γινόµενο του 

συντελεστή a επί την τυπική απόκλιση των αποδόσεων για τον επιλεγµένο χρονικό 

ορίζοντα (t). Υποθέτοντας ότι ο εξεταζόµενος ορίζοντας είναι µία ηµέρα, ο 

κίνδυνος υπολογίζεται µε βάση την ηµερήσια τυπική απόκλιση (σi) των αποδόσεων 

που σχετίζονται µε τις χρηµατορροές που περιλαµβάνονται στην χρονική ζώνη. 

Αυτός ο υπολογισµός γίνεται µε τη βοήθεια της παρακάτω εξίσωσης: 

Vi= a*σi 

Ο συντελεστής a είναι το επιθυµητό διάστηµα εµπιστοσύνης, από τη στιγµή που η 

παραµετρική προσέγγιση υποθέτει ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου ακολουθεί 
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την κανονική κατανοµή, στην οποία ο µέσος είναι ίσος µε το µηδέν. Ο Πίνακας 3 

παρέχει διαστήµατα εµπιστοσύνης και τους αντίστοιχους συντελεστές a. 

 

∆ιάστηµα 
εµπιστοσύνης 99% 97.72% 97.5% 95% 90% 

Συντελεστής a 2.33 2 1.96 1.65 1.28 
Πίνακας 3: ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης για διάφορους συντελεστές a. (Πηγή: J.P Morgan, 1996) 

 

Συµπερασµατικά, η ηµερήσια τυπική απόκλιση των αποδόσεων που σχετίζονται µε 

τις θέσεις που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο µίας Τράπεζας για συγκεκριµένες 

κορυφές (vertices), µπορούν να ανακτηθούν από τις βάσεις δεδοµένων RiskMetric 

ή Reuters. 

Για παράδειγµα, αν το VaR metric µας είναι ηµερήσιο 95% USD VaR, µπορούµε 

να υπολογίσουµε το VaR ως: 

1.645 + ( – ) [1]
Αυτός το τύπος βασίζεται στο γεγονός ότι το 5% της κανονικής κατανοµής 

συµβαίνει πάντα 1,645 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τον µέσο του (Measuring 

value at risk, www.riskglossary.com). Το παρακάτω παράδειγµα αποδεικνύει τα 

προαναφερθέντα. 

Παράδειγµα: Ηµερήσιο 95% USD VaR
 

 
Αν υποθέσουµε ότι η αξία 1P ενός χαρτοφυλακίου ακολουθεί κανονική κατανοµή, τότε 
µπορούµε να υπολογίσουµε το 95% VaR της  µε τη βοήθεια του τύπου [1]. Το 5% της 
κανονικής κατανοµής συµβαίνει 1.645 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τον µέσο της. Οι 
ζηµίες µετρώνται σε σχέση µε την παρούσα αξία ενός χαρτοφυλακίου 0p και όχι σε σχέση 

µε την αναµενόµενη τιµή της, . Αντίστοιχα, πρέπει να προσαρµόσουµε 

1.645  µε τη διαφορά ( – ), όπως υποδεικνύει ο τύπος [1], για να υπολογίσουµε 
το VaR. 

(Πηγή: Measuring Value at risk. http://www.riskglossary.com/articles/ value_at_risk.htm) 
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Σε αυτό το σηµείο, θα δοθεί ένα παράδειγµα για τον υπολογισµό του VaR για ένα 

χαρτοφυλάκιο που περιέχει µόνο ένα στοιχείο για µία περίοδο 10 ηµερών. Για τον 

υπολογισµό του VaR, απαιτούνται τα εξής βήµατα: 

• Mark-to-Market το τρέχον χαρτοφυλάκιο ($100 εκατοµµύρια) 

• Ορίζουµε τον χρονικό ορίζοντα (10 εργάσιµες ηµέρες) 

• Θέτουµε το διάστηµα εµπιστοσύνης (99%=2,33) 

• Μετράµε τη διακύµανση (variability) των παραγόντων κινδύνου (risk 

factors) (0,01) 

VaR= $100 εκατοµµύρια* √10 * 2.33*0.01=$7 εκατοµµύρια 

Πηγή: Financial Risk Management, 2003-2004 

Ακολούθως, υπολογίζεται το VaR για ένα χαρτοφυλάκιο δύο στοιχείων, µε τον 

ίδιο τρόπο που θα υπολογιζότανε η τυπική απόκλιση ενός χαρτοφυλακίου από 

τις τυπικές αποκλίσεις που το αποτελούν: 

 VaRp= √wi
2 VaRi

2 + wii
2 VaRii

2+2 wiwii pi,ii VaRi VaRii 

Επιπλέον, το ηµερήσιο VaR κάθε στοιχείου πρώτα υπολογίζεται και έπειτα 

αθροίζεται όπως παραπάνω. Γενικά, το VaR ενός χαρτοφυλακίου που 

αποτελείται από Ν στοιχεία είναι ίσο µε: 

VaRp=√Σw2 VaR2 +2ΣΣwi wj pij VaRi VaRj

(Πηγή: Financial Risk Management, 2003-2004) 

5. Ταυτοποίηση των συντελεστών συσχέτισης ανάµεσα στα στοιχεία 

ενεργητικού και στις αντίστοιχες αποδόσεις. 

Ο συντελεστής συσχέτισης µπορεί να υπολογιστεί µέσω µίας ανάλυσης 

παλινδρόµησης, χρησιµοποιώντας τις αποδόσεις των στοιχείων ενεργητικού που 

συµπεριλαµβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας σε προηγούµενες περιόδους. 

Εναλλακτικά, αυτοί οι συντελεστές µπορούν να υπολογιστούν µέσω της βάσης 

δεδοµένων RiskMetrics ή του Reuters. 

6. Σχηµατισµός του πίνακα συσχέτισης (που σηµαίνεται µε το γράµµα R) 

Θέση 1 2 ….. N 

1 1 2p1 ….. Np1 

2 1p2 1 ….. Np2 

….. … ….. 1 ….. 

N 1pN 2pN …. 1 
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7. ∆ηµιουργία του εκτιµώµενου πίνακα διακύµανσης-συνδιακύµανσης (το 

οποίο σηµαίνεται µε το γράµµα S): 

Θέση 1 2 ….. N 

1 (V1)2 2p1(V2)(V1) ….. Np1(Vn)(V1) 

2 1p2(V1)(V2) (V2)2 ….. Np2(Vn)(V2) 

…. …. …. …. …. 

N 1pN(V1)(Vn) 2pN(V2)(Vn) …. (Vn)2

 

8. Υπολογισµός του γινοµένου xiSxi µε τον πολλαπλασιασµό του πίνακα 

διακύµανσης-συνδιακύµανσης (S) επί την παρούσα αξία των στοιχείων 

(assets) (xi) που έχουν ήδη κατανεµηθεί στις προκαθορισµένες κορυφές 

(vertices).  

Το παραπάνω γινόµενο αποτελείται από το VaR υψωµένο στη δεύτερη δύναµη και 

σηµαίνεται ως: (VaRp)2. 

 

9. Υπολογισµός του VaR σύµφωνα µε τον τύπο VARp=√VARp2  

Το VaR του χαρτοφυλακίου αντιπροσωπεύει τη µέγιστη δυνατή ζηµία µίας 

δεδοµένης θέσης, η οποία αναµένεται ότι θα προκληθεί σε µία προκαθορισµένη 

περίοδο (π.χ. 1 µέρα συναλλαγών) µε επίπεδο πιθανότητας (π.χ. 95%). Επιπλέον, 

υπάρχει 5% πιθανότητα ότι η πραγµατική ζηµία θα υπερβεί το VaR. 

10. Υπολογισµός της συνεισφοράς του αυξανόµενου VaR στο συνολικό VaR, µε 

βάση τον εξής τύπο: VaRi=bixiVARp 

Ο υπολογισµός της συνεισφοράς του αυξανόµενου VaR5 στο συνολικό VaR γίνεται 

µε βάση τον εξής τύπο:  

VaRi=bixiVARp 

όπου: 

bi: Sxi/(VARp)2

xi: παρούσα αξία κάθε αυξανόµενου (incremental) VaR 

S: πίνακας variance-covariance 

Συγκεκριµένα, ο όρος bi προέρχεται από το ακόλουθο διάνυσµα: 

bi=(xi *Vi
2+xii *piVii Vi +…+xn *pin Vn Vi)/VaRp2 
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4.4.2 Ιστορική προσοµοίωση VaR (VaR -Historical Simulation approach) 

Περιγραφή της µεθόδου 

Η προσέγγιση της µεθοδολογίας VaR µε την ιστορική προσοµοίωση για την 

ποσοτικοποίηση των τραπεζικών κινδύνων µετράει τον συνολικό κίνδυνο της αγοράς 

στον οποίο υπόκειται το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας. Σύµφωνα µε το Financial Risk 

Management, η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί την ιστορική κατανοµή των αποδόσεων 

(των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου) για να προσοµοιώσει το VaR του 

χαρτοφυλακίου. 

Η υπόθεση αυτής της προσέγγισης είναι ότι το χαρτοφυλάκιο διατηρείται για την 

χρονική περίοδο την οποία καλύπτουν τα ιστορικά δεδοµένα και εφαρµόζεται µε την 

αναδροµή πίσω στον χρόνο (για παράδειγµα για τις τελευταίες 250 ηµέρες) και µε την 

εφαρµογή τρεχόντων σταθµών σε ιστορικές αποδόσεις µίας χρονικής περιόδου. 

Απαραίτητα δεδοµένα 

Τα δεδοµένα που απαιτούνται για να εφαρµοστεί αυτή η µέθοδος αφορούν όλες 

τις θέσεις που έχει λάβει η Τράπεζα σε ισολογιστικές και εξω-ισολογιστικές 

δραστηριότητες, και είναι παρόµοια µε τα δεδοµένα που απαιτούνται για να 

εφαρµοστεί η προσέγγιση Delta-Normal. Συγκεκριµένα, τα απαιτούµενα δεδοµένα 

είναι: 

• Η καµπύλη απόδοσης. Αυτή η καµπύλη αναφέρεται στους τόκους (interests) 

που υπάρχουν στην αγορά για κάθε νόµισµα. 

• Τρέχουσες τιµές οµολόγων, που είναι οι τιµές που υπάρχουν στην αγορά για 

την αγορά των οµολόγων. Επίσης, απαιτούνται και οι τιµές των 

συγκεκριµένων οµολόγων κατά τη διάρκεια της ιστορικής περιόδου η οποία 

έχει επιλεγεί για την προσοµοίωση.  

• Τρέχουσες τιµές µετοχών, δηλαδή οι τιµές στις οποίες διακινούνται 

(trading) οι µετοχές του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας στην αγορά. Επίσης, 

απαιτούνται και οι τιµές αυτών των µετοχών κατά τη διάρκεια της χρονικής 

περιόδου η οποία έχει επιλεγεί για την προσοµοίωση. 

• Συναλλαγµατικές ισοτιµίες για όλα τα νοµίσµατα στα οποία έχει πάρει 

θέσεις η Τράπεζα, κατά τη διάρκεια του χρόνου στον οποίο γίνεται ο 

υπολογισµός. Επίσης, χρειάζονται και οι αντίστοιχες ισοτιµίες για τη 

διάρκεια της χρονικής περιόδου η οποία έχει επιλεγεί για την προσοµοίωση. 
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Υπολογισµός 

Ο υπολογισµός του Value-at-Risk µε τη χρήση της προσέγγισης της ιστορικής 

προσοµοίωσης απαιτεί τα ακόλουθα βήµατα: 

1. Επιλογή της ιστορικής περιόδου, Ν 

Το πρώτο βήµα το οποίο πρέπει να γίνει για τον υπολογισµό του VaR είναι να 

επιλεγεί ο αριθµός των ηµερών στο παρελθόν, από τις οποίες θα ανακτηθούν τα 

ιστορικά δεδοµένα. Με άλλα λόγια, σε αυτό το σηµείο, λαµβάνει χώρα η επιλογή 

της χρονικής περιόδου για την οποία θα γίνει η προσοµοίωση. 

Για παράδειγµα, έστω ότι θέλουµε να έχουµε τις τιµές των παραγόντων που 

συνδέονται µε τους κινδύνους της αγοράς και επηρεάζουν τις τιµές των 

οικονοµικών µέσων τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της 

Τράπεζας για τις τελευταίες 180 ηµέρες. Η χρονική περίοδος επιλέγεται µε τέτοιον 

τρόπο, ώστε να δοθεί µεγάλη έµφαση στα πιο πρόσφατα στοιχεία. Ταυτόχρονα, θα 

πρέπει να επιλέξουµε έναν επαρκή αριθµό ηµερών προς παρατήρηση, έτσι ώστε να 

προκύψουν αξιόπιστα συµπεράσµατα που αφορούν τη µελλοντική διακύµανση των 

τιµών. Πάντως, όσο µεγαλύτερη είναι η επιλεγµένη χρονική περίοδος, τόσο 

µεγαλύτερος χρόνος απαιτείται για να υπολογιστεί το VaR. Έτσι, οι Τράπεζες 

συνήθως λαµβάνουν υπόψη τους τις τελευταίες 90-180 ηµέρες για τους σκοπούς 

της προσοµοίωσης. 

2. Υπολογισµός των ποσοστιαίων µεταβολών στις τιµές των συνεχόµενων 

ηµερών της επιλεγµένης χρονικής περιόδου. 

Για κάθε παράγοντα κινδύνου της αγοράς, µετράται η ποσοστιαία µεταβολή, 

∆Χi,(i+1), των ιστορικών τιµών της ηµέρας (i+1) της επιλεγµένης χρονικής περιόδου, 

από την τιµή της ηµέρας 1, για όλες τις ηµέρες της περιόδου Ν. Με άλλα λόγια, 

υπάρχουν Ν-1 διαφορετικά σενάρια που αφορούν τις πιθανές ηµερήσιες µεταβολές 

στην τιµή του κάθε παράγοντα κινδύνου της αγοράς. Συγκεκριµένα, η ποσοστιαία 

µεταβολή του παράγοντα κινδύνου της αγοράς n υπολογίζεται ως εξής: 

∆Χn,I,(i+1)= [Xn,i+1- Xn,i]/ Xn,i+1 

όπου: 

∆Χn,I,(i+1): Η ποσοστιαία µεταβολή στην τιµή του παράγοντα κινδύνου της 

αγοράς n, από την ηµέρα i µέχρι την ηµέρα (i+1) της χρονικής περιόδου. 

Xn,i+1: Η ιστορική τιµή του παράγοντα κινδύνου n, κατά τη διάρκεια της ηµέρας 

(i+1) της επιλεγµένης χρονικής περιόδου. 
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Xn,i:    Η ιστορική τιµή του παράγονται κινδύνου n, κατά τη διάρκεια της ηµέρας i 

της επιλεγµένης χρονικής περιόδου. 

Προφανώς, αυτές οι ποσοστιαίες µεταβολές πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά από 

τους χρήστες του µοντέλου, οι οποίοι πρέπει έπειτα να πιστοποιήσουν την 

ορθότητα των µεταβολών για τη µελλοντική διακύµανση των τιµών. Εποµένως, οι 

ποσοστιαίες µεταβολές που εκλαµβάνονται ως µη ορθές από τους χρήστες θα 

πρέπει να απορριφθούν, για να µην επηρεάσουν τον υπολογισµό του VaR. 

3. Επιλογή της χρονικής περιόδου για την οποία θα υπολογιστεί το VaR. 

Σε αυτό το σηµείο, οι χρήστες του µοντέλου θα πρέπει να επιλέξουν την χρονική 

περίοδο για την οποία θα υπολογιστεί το VaR, π.χ. 1 ηµέρα ή 10 ηµέρες. 

4. Υπολογισµός της τιµής του παράγοντα κινδύνου, σύµφωνα µε την 

επιλεγµένη χρονική περίοδο για την οποία θα υπολογιστεί το VaR και µε 

βάση τα σενάρια που αφορούν τις µεταβολές στις τιµές. 

Συγκεκριµένα, η τιµή του παράγοντα κινδύνου n για µία επιλεγµένη περίοδο i 

ηµερών υπολογίζεται µε τη βοήθεια του εξής τύπου: 

E{Xn,i,(i+1)}= Xn*{1+∆Χn,i,(i+1)}t 

όπου:  

E{Xn,i,(i+1)}: Η εκτίµηση της νέας τιµής που θα πάρει ο παράγοντας κινδύνου n 

µετά από t ηµέρες, µε βάση τις ποσοστιαίες µεταβολές στις τιµές µεταξύ της 

ηµέρας i και (i+1). 

 Xn: Η τρέχουσα τιµή του παράγοντα κινδύνου n κατά τη διάρκεια της ηµέρας στην 

οποία πραγµατοποιείται ο υπολογισµός. 

 ∆Χn,i,(i+1)}: Η ποσοστιαία µεταβολή στην τιµή του παράγοντα κινδύνου n στην 

αγορά, ανάµεσα στην ηµέρα i και στην ηµέρα (i+1) της χρονικής περιόδου. 

t: Η επιλεγµένη χρονική περίοδος για την οποία υπολογίζεται το VaR. 

Η µέθοδος αυτή υποθέτει ότι η ηµερήσια ποσοστιαία µεταβολή στην τιµή ενός 

παράγοντα κινδύνου της αγοράς θα παραµείνει σταθερή για τις ηµέρες της 

περιόδου για την οποία υπολογίζεται το VaR. Εναλλακτικά, η συγκεκριµένη 

µέθοδος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µε την υπόθεση ότι η ηµερήσια 

ποσοστιαία µεταβολή στην τιµή ενός παράγοντα κινδύνου της αγοράς ακολουθεί 

τις µεταβολές που υφίσταται ο συγκεκριµένος παράγοντας κινδύνου, µε βάση τα 

δεδοµένα που αφορούν την χρονική περίοδο.  

5. Υπολογισµός της αξίας του χαρτοφυλακίου για κάθε µία από τις Ν-1 

ηµέρες. 
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Ο υπολογισµός αυτός απαιτεί την χρησιµοποίηση των διαφορετικών τιµών 

E[Xn,i,(i+1)] των παραγόντων κινδύνου που υπολογίστηκαν κατά τη διάρκεια του 

προηγούµενου βήµατος. Για κάθε άλλη θέση που περιλαµβάνεται στο 

χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, ο χρήστης του µοντέλου πρέπει να υπολογίσει την 

παρούσα αξία κάθε θέσης µέσω της εφαρµογής των τιµών των παραγόντων 

κινδύνου E(Xn) στα κατάλληλα market to market µοντέλα. Η αξία του 

χαρτοφυλακίου για κάθε µία από τις Ν-1 ηµέρες ορίζεται ως το άθροισµα της αξίας 

της κάθε θέσης και σηµαίνεται ως Pi,(i+1). Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης του 

µοντέλου αποκτά Ν-1 διαφορετικές τιµές για το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας. 

6. Επιλογή του διαστήµατος εµπιστοσύνης στο οποίο θα βασιστεί ο 

υπολογισµός του VaR. 

Αυτό το διάστηµα εµπιστοσύνης (π.χ. 95%) αποφασίζεται από την ανώτατη 

διοίκηση της Τράπεζας και εξαρτάται αυστηρά από το αν η Τράπεζα προτίθεται να 

αναλάβει κινδύνους. 

7. Επιλογή της αξίας του χαρτοφυλακίου η οποία αντιστοιχεί στο επιλεγµένο 

διάστηµα εµπιστοσύνης. 

Από την εµπειρική κατανοµή των αξιών του χαρτοφυλακίου, επιλέγεται η ελάχιστη 

αξία του χαρτοφυλακίου η οποία χαρακτηρίζεται από την ίδια πιθανότητα σε 

σύγκριση µε το διάστηµα εµπιστοσύνης (π.χ. 95%) και εµπίπτει µέσα στη χρονική 

περίοδο για την οποία υπολογίζεται το VaR (π.χ. 1 ηµέρα). Η επιλεγµένη τιµή 

αναπαρίσταται ως Pj και προέρχεται από τον ακόλουθο τύπο: 

J=(1-β)*n 

όπου: 

J: ο αύξων (ascending) αριθµός της επιλεγµένης τιµής 

N: ο αριθµός των παρατηρήσεων που λαµβάνει υπόψη του ο χρήστης του 

µοντέλου. Επιπλέον, είναι και ο αριθµός των Ν-1 του χαρτοφυλακίου που 

µετρήθηκαν µε βάση τις παρελθούσες µεταβλητότητες των τιµών του επιλεγµένου 

χρονικού πλαισίου. 

β: το επιλεγµένο διάστηµα εµπιστοσύνης (π.χ. 95%). 

Εν συντοµία, αν το επιλεγµένο διάστηµα εµπιστοσύνης είναι 95% και το χρονικό 

πλαίσιο είναι Ν=90 ηµέρες, τότε ο αριθµός των τιµών που έχουν µετρηθεί είναι Ν-

1=89. Εποµένως, η τιµή που επιλέγεται είναι η τέταρτη στην αύξουσα κλίµακα Pj 

(j=(1-0,95)*89 παρατηρήσεις=4,45 παρατηρήσεις. Αυτός ο αριθµός γίνεται 4). 
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8. Υπολογισµός της παρούσας αξίας του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας στην οποία υπολογίζεται ο παράγοντας κινδύνου P0, ως το 

άθροισµα της παρούσας αξίας των στοιχείων ενεργητικού του 

χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια αυτής της ηµεροµηνίας. 

9. Υπολογισµός του Value at Risk του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, ως η 

διαφορά µεταξύ της παρούσας αξίας Po του χαρτοφυλακίου και της τιµής 

που αντιστοιχεί στο επιλεγµένο διάστηµα εµπιστοσύνης Pj.  

Συγκεκριµένα, το VaRp υπολογίζεται ως εξής: 

VaRp= Po-Pj 

όπου: 

Pj: η αξία του χαρτοφυλακίου µε αύξοντα αριθµό j 

Po: η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της ηµεροµηνίας στην 

οποία υπολογίζεται το VaR. 

 

4.4.3 Προσοµοίωση VaR- Monte Carlo 

Περιγραφή της µεθόδου 

Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην φιλοσοφία που χαρακτηρίζει την προηγούµενη 

µέθοδο που εξετάστηκε, η οποία ήταν η προσοµοίωση µε ιστορικά δεδοµένα. Πάντως, 

η βασική διαφορά µεταξύ των δύο µεθόδων αφορά τον τρόπο ο οποίος χρησιµοποιείται 

για να υπολογιστούν οι πιθανές µεταβολές στην τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου.  

Συγκεκριµένα, µε την προσοµοίωση Monte Carlo, ο παραπάνω τρόπος βασίζεται 

στη δηµιουργία τυχαίων τιµών µε τη χρήση στοχαστικών µεθόδων, ενώ µε τη µέθοδο 

προσοµοίωσης ιστορικών δεδοµένων, ο τρόπος που χρησιµοποιείται για να 

υπολογιστούν οι πιθανές µεταβολές στην τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου βασίζεται 

σε ιστορικά δεδοµένα. 

Προφανώς, η εφαρµογή της υπό εξέταση µεθόδου απαιτεί την επιλογή εκείνων 

των στοχαστικών διαδικασιών οι οποίες απαιτούνται για να υπολογιστούν οι πιθανές 

µεταβολές στις τιµές διαφορετικών παραγόντων κινδύνου6. Έπειτα, µε βάση τις 

προαναφερθείσες στοχαστικές διαδικασίες και µε τυχαίους αριθµούς (οι οποίοι 

δηµιουργούνται µε τη βοήθεια ενός αλγόριθµου που παράγει τέτοιους τυχαίους 

αριθµούς), ο χρήστης προσοµοιώνει τα αποκτηθέντα δεδοµένα και παράγει 

διαφορετικά σενάρια που αφορούν τις διαφορετικές τιµές των παραγόντων κινδύνου 

(π.χ. επιτόκια, συναλλαγµατικές ισοτιµίες κλπ). Στο επόµενο βήµα, ο χρήστης 

υπολογίζει την αξία του χαρτοφυλακίου για κάθε σενάριο, προσθέτοντας τις τιµές για 

 62



Κίνδυνοι Αγοράς-Μέτρηση και ∆ιαχείριση  

κάθε διαφορετική θέση. Με βάση αυτές τις τιµές, ο χρήστης δηµιουργεί µία εµπειρική 

κατανοµή των τιµών του χαρτοφυλακίου και, σύµφωνα µε το επιθυµητό διάστηµα 

εµπιστοσύνης, επιλέγει τη µικρότερη τιµή του χαρτοφυλακίου. Ο συνολικός κίνδυνος 

της αγοράς στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας ορίζεται ως η 

µεγαλύτερη µεταβολή στην καθαρή θέση για το διάστηµα εµπιστοσύνης που έχει 

επιλεγεί από την Τράπεζα. 

Απαραίτητα δεδοµένα 

Τα δεδοµένα που απαιτούνται για να εφαρµοστεί η προσοµοίωση Monte Carlo, η 

οποία αφορά τις θέσεις που έχει η Τράπεζα σε συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα, είναι τα ίδια µε αυτά που αναφέρθηκαν στην ανάλυση της προσέγγισης Delta 

Normal (βλ. 4.3.1). Εκτός από αυτά τα δεδοµένα, η εφαρµογή της υπό εξέταση 

µεθόδου απαιτεί επιπρόσθετα στοιχεία για να γίνει µία προσοµοίωση των 

διαφορετικών σεναρίων που αφορούν τις τιµές των διαφορετικών παραγόντων 

κινδύνου. Συγκεκριµένα, αυτά τα δεδοµένα είναι τα ακόλουθα: 

• Καµπύλη απόδοσης. Η καµπύλη αυτή αναφέρεται στους τόκους (interests) που 

υπάρχουν στην αγορά για κάθε νόµισµα. 

• Τρέχουσες τιµές οµολόγων, οι οποίες είναι οι τιµές που υπάρχουν στην αγορά 

για την απόκτηση των οµολόγων. Επίσης, απαιτούνται και οι τιµές των 

συγκεκριµένων οµολόγων για τη διάρκεια της περιόδου η οποία έχει επιλεγεί.  

• Τρέχουσες τιµές µετοχών, δηλαδή οι τιµές στις οποίες διακινούνται οι µετοχές 

του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας στην αγορά. Επίσης, απαιτούνται και οι τιµές 

αυτών των µετοχών κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου η οποία έχει 

επιλεγεί για την προσοµοίωση. 

• Συναλλαγµατικές ισοτιµίες για όλα τα νοµίσµατα στα οποία έχει πάρει θέσεις η 

Τράπεζα, κατά τη διάρκεια του χρόνου στον οποίο γίνεται ο υπολογισµός. 

Επίσης, χρειάζονται και οι αντίστοιχες ισοτιµίες για τη διάρκεια της χρονικής 

περιόδου η οποία έχει επιλεγεί για την προσοµοίωση. 

• Ιστορικά δεδοµένα που αφορούν τη µέση τιµή, την τυπική απόκλιση των 

αποδόσεων που σχετίζονται µε τις θέσεις που κατέχει η Τράπεζα σε 

συγκεκριµένα οικονοµικά προϊόντα, καθώς και η συσχέτιση µεταξύ αυτών των 

αποδόσεων. 
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Υπολογισµός  

Η διαδικασία µέτρησης του Value-at-Risk µε τη χρήση της προσοµοίωσης Monte 

Carlo συνίσταται στα παρακάτω βήµατα: 

1. Επιλογή των στοχαστικών διαδικασιών που θα χρησιµοποιηθούν για την 

δηµιουργία των τιµών των παραγόντων κινδύνου που περιλαµβάνονται στο 

χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας. 

Οι στοχαστικές διαδικασίες που επιλέγονται αφορούν τον υπολογισµό των τιµών 

των παραγόντων κινδύνου της αγοράς (όπως τα επιτόκια, οι συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, οι µετοχές, τα εµπορεύµατα) σε µία µελλοντική χρονική περίοδο, ως 

συνάρτηση συγκεκριµένων ιστορικών παραµέτρων (όπως η ιστορική µέση τιµή της 

απόδοσης που σχετίζεται µε συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, η τυπική 

απόκλιση αυτών των αποδόσεων και η συσχέτιση µεταξύ αυτών των αποδόσεων) 

και µίας τυχαίας µεταβλητής, ε. 

Σε αυτό το σηµείο, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι, ανάλογα µε την κατηγορία 

των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, ο χρήστης µπορεί να εφαρµόσει διαφορετικές 

στοχαστικές διαδικασίες, όπως: 

• Επιλογή της στοχαστικής διαδικασίας για τη δηµιουργία των τιµών των 

παραγόντων κινδύνου (όπως επιτόκια, συναλλαγµατικές ισοτιµίες, 

µετοχές), οι οποίοι επηρεάζουν τις τιµές συγκεκριµένων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων (όπως οµόλογα µε σταθερό επιτόκιο, 

θέσεις σε ξένο συνάλλαγµα, µετοχικά ή εµπορικά (commodity) 

παράγωγα). 

• Επιλογή της στοχαστικής διαδικασίας για τη δηµιουργία των τιµών των 

δικαιωµάτων προαίρεσης (option contracts)7, όπως η διαδικασία της 

Γεωµετρικής Κίνησης Brown.  

2. Επιλογή του χρονικού πλαισίου για το οποίο διεξάγεται η προσοµοίωση και 

το οποίο αναπαρίσταται µε το γράµµα t. 

Το χρονικό αυτό πλαίσιο είναι το πλαίσιο για το οποίο η Τράπεζα διατηρεί τις 

θέσεις που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της. Είναι πιθανό ότι µέσα σε αυτό 

το χρονικό πλαίσιο θα συµβεί µία µεταβολή στην καθαρή θέση της Τράπεζας. 

Προφανώς, η επιλογή ενός µεγαλύτερου χρονικού πλαισίου θα έχει ως αποτέλεσµα 

µία µεγαλύτερη τιµή για το VaR. 
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3. Εξαγωγή µίας οµάδας αριθµών ε1, ε2, …..εt (η οποία αντιστοιχεί στο 

χρονικό πλαίσιο της διαδικασίας προσοµοίωσης) για κάθε παράγοντα 

κινδύνου της αγοράς. 

Η εξαγωγή µιας τέτοιας οµάδας τυχαίων αριθµών απαιτεί τη χρήση ενός 

αλγόριθµου που παρέχει τέτοιους τυχαίους αριθµούς. Με τη βοήθεια αυτού του 

αλγόριθµου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παράγει τυχαίους αριθµούς 

απαραίτητους για την εφαρµογή της στοχαστικής διαδικασίας που επελέγη για τον 

υπολογισµό της τιµής του κάθε παράγοντα κινδύνου. Είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί ότι αυτός ο αλγόριθµος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις 

συσχετίσεις που πιθανόν υπάρχουν ανάµεσα στους διάφορους παράγοντες κινδύνου 

(π.χ. τη συσχέτιση µεταξύ των επιτοκίων και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών).  

Ακολούθως, και για να εξάγει την οµάδα των τυχαίων αριθµών, ο χρήστης θα 

πρέπει να διαλέξει τυχαία αριθµούς από µία θεωρητική στατιστική κατανοµή 

πιθανοτήτων (όπως η κανονική κατανοµή), υποθέτοντας ότι οι παράγοντες της 

αγοράς ακολουθούν αυτήν τη συγκεκριµένη κατανοµή. Προφανώς, η διαδικασία 

που παράγει µία σειρά τυχαίων αριθµών γίνεται περισσότερο περίπλοκη στις 

περιπτώσεις στις οποίες ο αλγόριθµος λαµβάνει υπόψη του τη συσχέτιση µεταξύ 

των διαφορετικών παραγόντων κινδύνου. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, ο 

χρήστης θα πρέπει να χρησιµοποιήσει άλλες περίπλοκες διαδικασίες (όπως η 

παραγοντοποίηση Cholesky), για να εξάγει τυχαίους αριθµούς που δίνουν την 

επιθυµητή συσχέτιση. 

Εποµένως, η επιλογή του αλγορίθµου για την εξαγωγή των τυχαίων αριθµών είναι 

µεγάλης σηµασίας για την ακρίβεια των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης. Εν 

συντοµία, «όπως είναι γνωστό, οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή των τυχαίων αριθµών στην πραγµατικότητα παράγουν ψευδο-αριθµούς, 

οι οποίοι επαναλαµβάνονται µετά από µία σειρά επαναλήψεων» (Λαζαρίδης, 

2002). Έτσι, είναι απαραίτητο η περίοδος επανάληψης των παραγόµενων τυχαίων 

αριθµών να υπερβαίνει την ποσότητα των τυχαίων αριθµών που απαιτούνται για τη 

διαδικασία προσοµοίωσης. Τέλος, η ποσότητα των τυχαίων αριθµών που 

χρειάζονται για τη διαδικασία προσοµοίωσης εξαρτάται από το επιλεγµένο χρονικό 

πλαίσιο t, το οποίο συζητήθηκε στο προηγούµενο βήµα, και από τον αριθµό των 

επαναλήψεων της προσοµοίωσης που θα ικανοποιήσουν τον χρήστη. 
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4. Εφαρµογή των τυχαίων αριθµών ε1, ε2, …., εt, οι οποίοι παρήχθησαν στο 

προηγούµενο βήµα, στην επιλεγµένη στοχαστική διαδικασία για τη 

δηµιουργία των τιµών των παραγόντων κινδύνου. 

Οι τυχαίοι αριθµοί που παρήχθησαν για κάθε παράγοντα αγοράς εφαρµόζονται 

στην επιλεγµένη στοχαστική διαδικασία και µετασχηµατίζονται σε ένα σενάριο 

τιµών i, το οποίο είναι ένα άθροισµα των πιθανών τιµών (µονοπάτι τιµών, price 

path) των παραγόντων της αγοράς. 

5. Υπολογισµός της αξίας των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε βάση της 

τιµές των παραγόντων της αγοράς, i. 

Σε αυτό το βήµα, ο χρήστης υπολογίζει την παρούσα αξία για κάθε θέση που έχει η 

Τράπεζα σε συγκεκριµένα προϊόντα. Ο ακριβής υπολογισµός βασίζεται στην 

εφαρµογή των τιµών των παραγόντων της αγοράς i, στο κατάλληλο µοντέλο που 

µετασχηµατίζει τις ανωτέρω τιµές σε τιµές marked-to-market για ένα συγκεκριµένο 

χρηµατοοικονοµικό προϊόν.  

6. Υπολογισµός της παρούσας αξίας του χαρτοφυλακίου, η οποία ορίζεται ως 

το άθροισµα της παρούσας αξίας όλων των θέσεων που αποτελούν το 

συνολικό χαρτοφυλάκιο.  

Το άθροισµα αυτό βασίζεται στις τιµές των παραγόντων κινδύνου της αγοράς του 

σεναρίου i.  

7. Επανάληψη του παραπάνω υπολογισµού (βλ. Βήµα 6) µε τη χρήση 

εξακολουθητικών διαδικασιών προσοµοίωσης των τιµών των παραγόντων 

κινδύνου της αγοράς (επανάληψη των βηµάτων 3, 4, 5, 6). 

Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφερθεί ότι ο αριθµός των επαναλήψεων που 

θεωρείται επαρκής, διαφέρει από χρήστη σε χρήστη. Περισσότερες επαναλήψεις θα 

συντελέσουν σε ακριβέστερο αποτέλεσµα, αλλά θα αυξήσουν τον αναγκαίο χρόνο 

για τον υπολογισµό του VaR. Εν συντοµία, ο απαιτούµενος χρόνος για τον 

υπολογισµό του VaR εξαρτάται άµεσα από τον αριθµό των επαναλήψεων που 

χρησιµοποιούνται στη διαδικασία προσοµοίωσης και από τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας. 

1. Κατάταξη των τιµών Pi του χαρτοφυλακίου κατά αύξουσα σειρά και εµπειρική 

κατανοµή των τιµών του χαρτοφυλακίου. 

2. Επιλογή του διαστήµατος εµπιστοσύνης στο οποίο θα βασιστεί ο υπολογισµός 

του VaR.  
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Αυτό το διάστηµα εµπιστοσύνης επιλέγεται από την ανώτατη διοίκηση της 

Τράπεζας και εξαρτάται άµεσα από την προθυµία της Τράπεζας να αναλάβει 

κινδύνους (risk appetite). 

3. Επιλογή µίας τέτοιας τιµής (από την εµπειρική κατανοµή), η οποία αντιστοιχεί 

στο επιλεγµένο διάστηµα εµπιστοσύνης. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του βήµατος, ο χρήστης επιλέγει από την εµπειρική 

κατανοµή ένα ελάχιστο, το οποίο αντιστοιχεί στο επιλεγµένο διάστηµα 

εµπιστοσύνης. Η επιλεγµένη τιµή, Pi, είναι η παρατήρηση µε αύξοντα αριθµό αυτόν 

που υπολογίζεται ως εξής: 

J=(1-β)*n,  

όπου: 

J: ο αύξων αριθµός της επιλεγµένης τιµής 

Ν: ο αριθµός των παρατηρήσεων που λαµβάνει υπόψη του ο χρήστης του 

µοντέλου. Αυτές οι τιµές υπολογίστηκαν µε βάση τα διαφορετικά σενάρια τιµών 

που αφορούσαν τους παράγοντες κινδύνου της αγοράς (ο αριθµός των 

επαναλήψεων της διαδικασίας προσοµοίωσης). 

β: το επιλεγµένο διάστηµα εµπιστοσύνης (π.χ. 95%). 

Αν, για παράδειγµα, το διάστηµα εµπιστοσύνης είναι 95% και ο αριθµός των 

επαναλήψεων είναι 1000, τότε η αξία του χαρτοφυλακίου την οποία θα πρέπει να 

επιλέξει ο χρήστης είναι ο 50ός µε αύξουσα σειρά (j=(1-95%)*1000=50). 

8. Υπολογισµός της παρούσας αξίας του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας στην οποία υπολογίζεται ο παράγοντας κινδύνου P0 ως το άθροισµα 

της παρούσας αξίας του χαρτοφυλακίου στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

9. Υπολογισµός του Value at Risk του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, ως η 

διαφορά µεταξύ της τρέχουσας αξίας P0 του χαρτοφυλακίου και της αξίας 

που αντιστοιχεί στο επιλεγµένο διάστηµα εµπιστοσύνης Pj.  

Συγκεκριµένα, το VaRp υπολογίζεται ως εξής: 

VaRp= Po-Pj 

όπου: 

Pj: η αξία του χαρτοφυλακίου µε αύξοντα αριθµό j 

P0: η παρούσα αξία του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της ηµεροµηνίας στην 

οποία υπολογίζεται το VaR. 

Εναλλακτικά, ο χρήστης θα πρέπει να διεξάγει µία δοκιµή καλής εφαρµογής στην 

εµπειρική κατανοµή των τιµών του χαρτοφυλακίου σε σχέση µε την κανονική 
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κατανοµή (Λαζαρίδης 2002). Στην περίπτωση κατά την οποία η εµπειρική 

κατανοµή είναι παρόµοια µε την κανονική, το VaR υπολογίζεται ως εξής: 

VARp=ασPj 

όπου: 

σ: η τυπική απόκλιση της εµπειρικής κατανοµής του χαρτοφυλακίου 

α: ο συντελεστής α, ο οποίος αντιστοιχεί στο επιλεγµένο διάστηµα εµπιστοσύνης 

µε βάση την κανονική κατανοµή (π.χ. για 95% διάστηµα εµπιστοσύνης, α=1,65) 

(Λαζαρίδης, 2002). 

Συµπερασµατικά, ο υπολογισµός του VaR µε τη χρήση της προσοµοίωσης Monte 

Carlo µπορεί να περιοριστεί στα ακόλουθα βασικά βήµατα: 

• Επιλέγεται ένα µοντέλο για τις τιµές των στοιχείων 

• Υπολογίζονται οι παράµετροι (π.χ. µεταβλητότητες, συσχετίσεις), µε 

βάση τα διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία.  

• Κατασκευάζονται ψευδο-µονοπάτια τιµών (fictitious price paths) για τις 

τυχαίες µεταβλητές, χρησιµοποιώντας «ψευδο-τυχαίους αριθµούς» 

• Κάθε σετ «τυχαίων» αριθµών παράγει µία υποθετική τελική (terminal) 

τιµή για το αντίστοιχο στοιχείο. Αυτό επαναλαµβάνεται και για τα άλλα 

στοιχεία του χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε ο χρήστης να αποκτήσει µία 

υποθετική τιµή   για το συνολικό χαρτοφυλάκιο. 

• Οι παραπάνω προσοµοιώσεις επαναλαµβάνονται αρκετές φορές, έτσι 

ώστε η κατανοµή του προσοµοιωµένου χαρτοφυλακίου να είναι κοντά 

στην πραγµατική (αλλά άγνωστη) κατανοµή του πραγµατικού 

χαρτοφυλακίου (για να είναι ένα αξιόπιστο υποκατάστατο-(proxy) 

αυτού). 

• Read off the VaR από αυτήν την proxy κατανοµή 

 

4.4.4 Περιορισµοί στη χρήση της µεθόδου VaR 

Από τη στιγµή που υπάρχουν πολλά µοντέλα που µπορούν να υπολογίσουν το 

VaR, οι τράπεζες µπορούν να χρησιµοποιήσουν όποιο από αυτά επιθυµούν, µε 

κάποιους όµως περιορισµούς. Η Επιτροπή της Βασιλείας επιτρέπει στις Τράπεζες να 

χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε µοντέλο για να µετρήσουν και να αναφέρουν το VaR 

τους, επειδή όµως αυτό το VaR θα χρησιµοποιηθεί για να δεσµευτούν κεφάλαια, και 

όσο µεγαλύτερο είναι το VaR τόσο µεγαλύτερο είναι το κεφάλαιο που θα δεσµεύσουν, 
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οι τράπεζες τείνουν να αναφέρουν µικρά µεγέθη VaR. Για να αποφευχθούν αυτά τα 

φαινόµενα, η Επιτροπή της Βασιλείας έχει δηµοσιεύσει κάποια κριτήρια επανελέγχου 

(backtesting criteria) για να ελεγχθεί αν  πράγµατι τα εσωτερικά µοντέλα που 

χρησιµοποιούν οι τράπεζες ικανοποιούν τις απαιτήσεις της. Αυτά τα κριτήρια είναι: 

1) Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιµοποιούν δεδοµένα τουλάχιστον ενός έτους για 

να υπολογίσουν τα VaR της µίας και των πέντε ηµερών.  

2) Το κεφαλαιακό φορτίο είναι ίσο µε το τριπλάσιο (αυτός ο πολλαπλασιαστής 

είναι γνωστός ως κεφαλαιακός πολλαπλασιαστής) του κινούµενου µέσου όρου 

60 ηµερών των µεγεθών 1% VaR για δέκα µέρες ή 1% VaR για την παρούσα 

µέρα, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο.  

Επιπλέον, η Επιτροπή της Βασιλείας παρέχει τα ακόλουθα κριτήρια για τα εσωτερικά 

µοντέλα υπολογισµού του VaR: 

1) Τα VaR της µίας ηµέρας συγκρίνονται µε τα πραγµατικά συναλλακτικά 

αποτελέσµατα. 

2) Τα VaR της µίας ηµέρας πρέπει να είναι σωστά για το 99% των ηµερών που 

επανελέγχονται. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 250 ηµέρες (δεδοµένα 1 

έτους) για επανέλεγχο.  

3) Ένα µοντέλο VaR θεωρείται ότι αποτυγχάνει στον επανέλεγχο, όταν παρέχει 

5% ή περισσότερα λανθασµένα VaR.  

4) Αν µία τράπεζα παράσχει ένα µοντέλο VaR το οποίο αποτυγχάνει στον 

επανέλεγχο, αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να µεγαλώσει ο κεφαλαιακός 

πολλαπλασιαστής του. Αυτό σηµαίνει ότι το κεφαλαιακό φορτίο θα είναι 

µεγαλύτερο.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή της Βασιλείας ορίζει ότι για την ακρίβεια µίας πρόβλεψης 

VaR ότι η πραγµατική ζηµία θα πρέπει να είναι µικρότερη από την πρόβλεψη VaR. 

Αυτή η δήλωση µαθηµατικά περιγράφεται ως εξής: 

VaRt+1 ≥ πραγµατική ζηµία στη χρονική στιγµή t+1, 

Όπου:  

VaRt+1 η πρόβλεψη VaR που γίνεται στον χρόνο t, για τον χρόνο t+1 (Wong et al, 

2003).  

Με τη µέθοδο Value-at-Risk, τα αποδεκτά όρια µέσα στα οποία πρέπει να 

εµπέσει ο αναλαµβανόµενος κίνδυνος αναφέρονται στην µέγιστη πιθανή µεταβολή 

στην καθαρή θέση της Τράπεζας. Τέτοια πιθανή µεταβολή στην καθαρή θέση της 
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Τράπεζας µπορεί να προκληθεί από τις µεταβλητότητες των τιµών των διαφορετικών 

παραγόντων κινδύνου (επιτόκια, συναλλαγµατικές ισοτιµίες, µετοχές, εµπορεύµατα). 

Τα αποδεκτά αυτά όρια εκφράζονται ως το µέγιστο αποδεκτό Value-at-Risk για 

µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο και για ένα συγκεκριµένο διάστηµα εµπιστοσύνης. 

Με άλλα λόγια, τα πλαίσια µέσα στα οποία πρέπει να εµπίπτει ο κίνδυνος που 

αντιµετωπίζει ένα τραπεζικό ίδρυµα καθορίζεται ως το µέγιστο VaR. Προφανώς, η 

χρονική περίοδος και το διάστηµα εµπιστοσύνης καθορίζονται από την ανώτατη 

διοίκηση της Τράπεζας. Η µέθοδος VaR αποτελεί τον καλύτερο τρόπο καθορισµού των 

ορίων µέσα στα οποία πρέπει να κινείται ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται µία Τράπεζα. 

Αυτή του η άποψη βασίζεται στο γεγονός ότι η µεθοδολογία VaR λαµβάνει υπόψη της 

όχι µόνο όλους τους παράγοντες κινδύνου που εµφανίζονται στην αγορά, αλλά και τη 

µεταξύ τους συσχέτιση. 

 

4.5 Stress testing 

Εκτός από τον υπολογισµό του VaR, πολλές τράπεζες διεξάγουν και τεστ για 

συνθήκες πίεσης (stress tests) για τα χαρτοφυλάκιά τους. Σύµφωνα µε αυτόν τον 

έλεγχο, εκτιµάται το πώς το χαρτοφυλάκιο θα απέδιδε κάτω από τις πιο ακραίες 

κινήσεις που έχουν συµβεί στην αγορά τα τελευταία 10 µε 20 έτη.  

Για παράδειγµα, για να ελέγξει την επίδραση µίας ακραίας κίνησης στις τιµές των 

µετοχών των ΗΠΑ, µία τράπεζα θα µπορούσε να θέσει τις ποσοστιαίες µεταβολές σε 

όλες τις µεταβλητές της αγοράς ίσες µε εκείνες της 19ης Οκτωβρίου 1987 (όταν ο 

δείκτης S&P500 κινήθηκε κατά 22,3 τυπικές αποκλίσεις). Αν αυτό θεωρείται από την 

τράπεζα εξαιρετικά ακραίο, τότε θα µπορούσε να επιλέξει την 8η Ιανουαρίου 1988 

(όταν ο δείκτης S&P 500 κινήθηκε κατά 6,8 τυπικές αποκλίσεις). Για να ελέγξει το 

αποτέλεσµα ακραίων κινήσεων στα επιτόκια του Ηνωµένου Βασιλείου, η τράπεζα θα 

µπορούσε να θέσει τις ποσοστιαίες µεταβολές σε όλες τις µεταβλητές της αγοράς ίσες 

µε εκείνες της 10ης Απριλίου 1992 (όταν οι αποδόσεις των 10ετών οµολόγων 

κινήθηκαν κατά 7,7 τυπικές αποκλίσεις).  

Ο έλεγχος σε συνθήκες πίεσης µπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος να 

λαµβάνονται υπόψη ακραία γεγονότα τα οποία πράγµατι συµβαίνουν από καιρού εις 

καιρόν, αλλά τα οποία είναι ουσιαστικά απίθανα, σύµφωνα µε τις κατανοµές 

πιθανότητας οι οποίες λαµβάνονται ως υποθέσεις για τις µεταβλητές της αγοράς. Μία 

ηµερήσια κίνηση των πέντε τυπικών αποκλίσεων θεωρείται ένα τέτοιο ακραίο γεγονός. 

Με την υπόθεση της κανονικής κατανοµής, κάτι τέτοιο συµβαίνει µία φορά κάθε 7.000 
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χρόνια, αλλά, στην πράξη, δεν είναι ασυνήθιστο να συµβαίνουν τέτοιες µεταβολές της 

τυπικής απόκλισης µία ή δύο φορές κάθε 10 χρόνια (Hull, 2003).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Alpha Bank – Σύντοµη περιγραφή 

Σύµφωνα µε τον επίσηµο διαδικτυακό της τόπο (www.alpha.gr), η τράπεζα 

ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν αυτός ίδρυσε µία εµπορική 

εταιρεία στην Καλαµάτα. Το 1924, το αρχηγείο της Τράπεζας µεταφέρθηκε στην 

Αθήνα και µετονοµάστηκε σε “Banque de Credit Commercial Hellenique”. Το 1947 ο 

τίτλος µεταβλήθηκε σε “Commercial Credit Bank”, το 1972 σε “Credit Bank” και 

τελικά τον Μάρτιο του 1994 σε “Alpha Credit Bank”. Η Τράπεζα µεγάλωσε σηµαντικά 

τις τελευταίες δεκαετίες. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, 

µετατράπηκε σε έναν µεγάλο όµιλο που παρείχε µία ευρεία γκάµα 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Το 1999 η τράπεζα απέκτησε το 51% των µετοχών 

της Ιωνικής Τράπεζας. Στις 11 Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιωνικής 

µέσω απορρόφησης από την Alpha Credit Bank. Το όνοµα της νέας, µεγαλύτερης, 

Τράπεζας που προέκυψε από αυτήν τη συγχώνευση ήταν Alpha Bank. Η Alpha Bank 

είναι η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας. Οι δραστηριότητες της Τράπεζας 

καλύπτουν ολόκληρη την γκάµα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (www.alpha.gr). 

Όπως για κάθε άλλο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό που δραστηριοποιείται 

διεθνώς, το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας εκτίθεται σε ορισµένους κινδύνους της 
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αγοράς, όπως ο κίνδυνος των επιτοκίων, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος και ο µετοχικός 

κίνδυνος. Εποµένως, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την τράπεζα να βρει τρόπους µε 

τους οποίους θα µετρήσει τον κίνδυνο που είναι διατεθειµένη να αναλάβει, και να τον 

διαχειριστεί µε τέτοιον τρόπο που θα της παρέχει τη δυνατότητα να ευηµερήσει από 

την ανάληψή του. 

 

5.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της αγοράς από την Alpha Bank 

Φυσικά, η Τράπεζα διαθέτει ένα τµήµα διαχείρισης κινδύνων στο αρχηγείο της 

στην Αθήνα. Το εν λόγω τµήµα υπόκειται σε έλεγχο από την επιτροπή διαχείρισης 

ενεργητικού και παθητικού (Ε∆ΕΠ). Αυτή η επιτροπή αποτελείται από καλά 

εκπαιδευµένους εργαζόµενους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση και τον 

έλεγχο των κινδύνων που προέρχονται από το ενεργητικό και το παθητικό της 

τράπεζας. Επιπλέον, η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αλλαγή των επενδυτικών 

στρατηγικών της τράπεζας, την τιµολόγηση και την ανάπτυξη των 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, καθώς και τον υπολογισµό των αποδόσεων που 

σχετίζονται µε τα παραπάνω προϊόντα.  

Επιπλέον, η επιτροπή διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού της τράπεζας είναι 

αυτή που κυρίως θέτει την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί σε σχέση µε τη 

διαχείριση ορισµένων τραπεζικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η τράπεζα. 

Συγκεκριµένα, η επιτροπή διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού εξετάζει την τάση που 

έχει η τράπεζα για ανάληψη κινδύνου σε σχέση µε το αναµενόµενο κέρδος που 

προέρχεται από τις λειτουργίες της, και δηλώνει την ισορροπία µεταξύ του κινδύνου 

που αναλαµβάνει και του κέρδους το οποίο επωφελείται. Προφανώς, σκοπός της 

επιτροπής αυτής είναι να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται το 

χαρτοφυλάκιο της τράπεζας και να µεγιστοποιήσει την αναµενόµενη κερδοφορία που 

πηγάζει από τις λειτουργίες της. 

Συµπερασµατικά, το γεγονός ότι ο πρόεδρος της προαναφερθείσας επιτροπής 

είναι επίσης και ο πρόεδρος ολόκληρου του εν λόγω χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, 

υπογραµµίζει τη σηµασία της συγκεκριµένης επιτροπής. Ακολούθως, θα αναφερθούν 

οι τρόποι µε τους οποίους η τράπεζα µετράει και διαχειρίζεται τους κινδύνους της 

αγοράς. 

Καταρχήν, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας 

απαιτεί από τις επιθεωρούµενες τράπεζες να µετρούν τους κινδύνους της αγοράς για το 

ενεργητικό τους µε τη µέθοδο Value-at-Risk (VaR) (Wong et al, 2003). Συγκεκριµένα, 
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η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας αναγκάζει τις υπό την επιτήρησή της τράπεζες να 

αναφέρουν εκτιµήσεις του VaR κάθε απόγευµα, χρησιµοποιώντας την προσέγγιση της 

ιστορικής προσοµοίωσης. Έτσι, οι οικονοµικοί αναλυτές υπολογίζουν ένα VaR 

estimate για την µέγιστη ζηµία του οργανισµού, για διάστηµα µίας ηµέρας και το 

αναφέρουν στην κεντρική τράπεζα κάθε απόγευµα. Αυτό το VaR estimate βασίζεται σε 

µία ιστορική προσοµοίωση, η οποία αποτελείται από την προσοµοίωση της 

µεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου της τράπεζας για τα τελευταία 2 χρόνια. 

Συγκεκριµένα, το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας χωρίζεται σε διάφορα τµήµατα. Για 

παράδειγµα, στις 17 Αυγούστου 2004 το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας αποτελούνταν 

από οµόλογα και µετοχές. Ειδικότερα, το 50% του χαρτοφυλακίου της τράπεζας ήταν 

επενδεδυµένο σε οµόλογα (εγχώρια και ξένα) και το υπόλοιπο 50% ήταν επενδεδυµένο 

σε τίτλους (του εγχώριου και ξένων χρηµατιστηρίων). Συνεπώς, το ποσό σε οµόλογα 

χωρίζεται από το ποσό σε τίτλους και πραγµατοποιούνται δύο ξεχωριστά VaR 

estimates, ένα για το ποσό που έχει επενδυθεί σε οµόλογα και ένα για το ποσό που έχει 

επενδυθεί σε τίτλους. Και για τους δύο υπολογισµούς, επιλέγεται µία χρονική περίοδος 

για την οποία πρόκειται να ανακτηθούν πληροφορίες για Ν=730 ηµέρες. Παρά το 

γεγονός ότι πολλά διεθνή τραπεζικά ιδρύµατα επιλέγουν µικρότερο αριθµό ηµερών Ν 

(περίπου 90), η Alpha Bank πιστεύει ότι «για να επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο 

ακρίβειας για το VaR, το Ν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 730 ηµέρες». Ακολούθως, 

για κάθε µέρα, πραγµατοποιείται µία αναφορά p&l1 για την αξία της θέσης στο 

συγκεκριµένο προϊόν. Έτσι, για 730 ηµέρες, δηµιουργούνται 730 p&l, τα οποία 

κατανέµονται εµπειρικά κατά αύξουσα σειρά. Ακολούθως, πραγµατοποιείται µία 

προσοµοίωση αυτών των ιστορικών p&l και τα αποτελέσµατα αυτής της 

προσοµοίωσης κατανέµονται ξανά εµπειρικά. Έπειτα, χρησιµοποιώντας ένα περιθώριο 

εµπιστοσύνης ίσο µε 99%, επιλέγεται η κατάλληλη παρατήρηση (από τις 730 

διαφορετικές παρατηρήσεις που δηµιούργησε η προσοµοίωση, µε βάση τα παρεχόµενα 

ιστορικά δεδοµένα), η οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο p&l. Συγκεκριµένα, ένα 

επίπεδο εµπιστοσύνης ίσο µε 99% υποδεικνύει ότι το µοντέλο αποκλείει µία 

παρατήρηση για κάθε 100, έτσι, στην περίπτωση που πραγµατοποιεί 730 

παρατηρήσεις, το µοντέλο αποκλείει 7. Συνεπώς, το VaR estimate βρίσκεται στην 7η ή 

8η παρατήρηση και αποτελείται από ένα συγκεκριµένο p&l αριθµό. Υποθέτοντας, για 

                                                 
1 Ο όρος p&l (κέρδος και ζηµία) αναφέρεται στην µεταβολή των αξιών των θέσεων για εκείνη την 
ηµέρα. Συνεπώς, στην περίπτωση κατά την οποία η αξία της θέσης ενός συγκεκριµένου προϊόντος 
αυξάνεται κατά 1 δολάριο, ο όρος p&l είναι +1, ενώ αν µειώνεται κατά 1 δολάριο, ο όρος p&l είναι -1.  
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παράδειγµα, ότι για µία παρατήρηση η αντίστοιχη τιµή p&l είναι -1 εκατοµµύρια ευρώ, 

το VaR estimate αντιπροσωπεύει µία ζηµία του 1 εκατοµµυρίου ευρώ. Τέλος, ένας 

αναλυτής κινδύνων της αγοράς, πραγµατοποιεί µία εκτίµηση του VaR για ολόκληρο το 

χαρτοφυλάκιο. Σε αυτήν την περίπτωση, το p&l που δηµιουργείται αναφέρεται στις 

µεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου σαν σύνολο, και έτσι το VaR estimate 

βασίζεται στην επιλεγµένη παρατήρηση, η οποία αποτελεί έναν p&l αριθµό, ο οποίος 

αντιστοιχεί στη µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου σαν σύνολο (σελ.63). 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι αναλυτές κινδύνου της τράπεζας 

Alpha επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν µεγαλύτερο εύρος ιστορικών δεδοµένων 

(Ν=730) από αυτό που χρησιµοποιούν άλλοι οργανισµοί (Ν=90). Έτσι, µπορεί να 

ειπωθεί ότι µε αυτόν τον τρόπο, το VaR estimate είναι περισσότερο ακριβές και 

αξιόπιστο. Επίσης, ο υπολογισµός του Value-at-Risk µε της προσοµοίωσης των 

ιστορικών δεδοµένων είναι από µία πλευρά ένα αρκετά απλό και εύκολο έργο. Από τη 

στιγµή που έχει κανείς τα απαραίτητα δεδοµένα, είναι απλό να ανακτηθούν 

προσοµοιωµένες παρατηρήσεις και να µετρηθεί το πιθανό VaR κάθε µέρας. Από την 

άλλη πλευρά όµως, το γεγονός ότι η εν λόγω µέθοδος απαιτεί ιστορικά δεδοµένα 

µπορεί µερικές φορές να γίνει σηµαντικό πρόβληµα. Το πρόβληµα εντοπίζεται στο 

γεγονός ότι η τράπεζα κατέχει θέσεις σε ορισµένα προϊόντα, για τα οποία είναι πολύ 

δύσκολο να βρεθούν ιστορικά δεδοµένα που να αφορούν τις διακυµάνσεις των τιµών 

τους, ή δεν υπάρχουν καν. Σε αυτήν την περίπτωση είναι ίσως καλύτερο να γίνει χρήση 

της προσοµοίωσης Monte Carlo για τον υπολογισµό του VaR. Παρόλα αυτά, η 

Τράπεζα της Ελλάδας απαιτεί από τις υπό την εποπτεία της τράπεζες να αναφέρουν τα 

VaR estimates χρησιµοποιώντας την µέθοδο της ιστορικής προσοµοίωσης.  

Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας ζητάει από τις τράπεζες να 

αναφέρουν ένα VaR estimate χρησιµοποιώντας την προσέγγιση Stress testing σε 

καθηµερινή βάση. Για να εφαρµοστεί η εν λόγω µέθοδος, πρέπει να παραχθούν 

διαφορετικά σενάρια, τα οποία αφορούν την µεταβλητότητα των τιµών των 

παραγόντων κινδύνου (επιτόκια, συναλλαγµατικές τιµές, µετοχές, εµπορεύµατα). Ο 

αναλυτής µετράει την τιµή για κάθε θέση που περιλαµβάνεται στο χαρτοφυλάκιο της 

Τράπεζας, µε βάση την τιµή που αποκτά από τα προαναφερθέντα σενάρια. Το 

άθροισµα αυτών των τιµών της κάθε θέσης αποτελεί τη συνολική αξία του 

χαρτοφυλακίου. Το VaR αντιστοιχεί στην ελάχιστη τιµή (η ελάχιστη τιµή από όλες τις 

τιµές που πρέπει να προστεθούν, για να προκύψει η συνολική αξία του 
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χαρτοφυλακίου). Περιληπτικά, η µέθοδος που ακολουθείται για τη µέτρηση του Value-

at-Risk µε χρήση της προσέγγισης Stress Testing έχει ως εξής: 

1. Επιλογή των stress scenarios  

Ο αναλυτής δηµιουργεί διαφορετικά σενάρια, που αφορούν µεταβολές στις τιµές 

των παραγόντων κινδύνου. Αυτά τα σενάρια περιλαµβάνουν µεγάλες µεταβολές στην 

τιµή των αντίστοιχων παραγόντων, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την αξία του 

χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Επιπλέον, αυτές οι µεταβολές δεν βασίζονται σε 

ιστορικά δεδοµένα, αλλά σε µελλοντικά σενάρια. Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι η 

τράπεζα εκτιµά ότι αυτά τα σενάρια είναι πολύ πιθανό να γίνουν πραγµατικότητα, έτσι 

ο αναλυτής πρέπει να µετρήσει τις συνέπειες. Για παράδειγµα, ένα stress scenario θα 

µπορούσε να είναι το εξής: -3% αύξηση στα επιτόκια της αγοράς (απόλυτη µεταβολή) 

ή υποτίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά 5%.  

2. Υπολογισµός της αξίας του χαρτοφυλακίου για κάθε σενάριο. 

3. Εκτιµήσεις της πιθανότητας να συµβεί το κάθε σενάριο.΄ 

Με αυτόν τον τρόπο, ο αναλυτής µπορεί να εκτιµήσει την πιθανή αξία του 

χαρτοφυλακίου, η οποία σχετίζεται µε το κάθε σενάριο. 

4. Επιλογή του σεναρίου το οποίο έχει ως συνέπεια την µέγιστη πιθανή ζηµία, 

δηλαδή επιλογή του σεναρίου που αντιστοιχεί στην ελάχιστη αξία του 

χαρτοφυλακίου. 

5. Υπολογισµός του Value-at-Risk. 

Υπολογισµός της πιθανής µεταβολής στην αξία του χαρτοφυλακίου, ως 

αποτέλεσµα των µεταβολών στις τιµές των παραγόντων κινδύνου. Ο υπολογισµός 

βασίζεται σε ένα επιλεγµένο σενάριο. Το Value-at-Risk ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ 

της παρούσας αξίας Ρ0 του χαρτοφυλακίου και της αξίας Ρi του χαρτοφυλακίου που 

αντιστοιχεί στο επιλεγµένο σενάριο. Ο υπολογισµός γίνεται µε τη βοήθεια του 

ακόλουθου τύπου: 

VARp=Po-minPi  

Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι µεγάλης σηµασίας για κάθε τραπεζικό ίδρυµα που 

δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι µετά από την 

τροµοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου στη Νέα Υόρκη, τα σενάρια που 

εµπεριέχουν µεγάλες µεταβολές στις τιµές ορισµένων παραγόντων κινδύνου είναι πολύ 

πιθανό να συµβούν ξανά, όχι µόνο ως αποτέλεσµα νέων τροµοκρατικών ενεργειών, 

αλλά και ως συνέπεια του σχετικά ασταθούς και απρόβλεπτου οικονοµικού 

περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν παγκοσµίως τα τραπεζικά ιδρύµατα.
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