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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού 
           
          Με την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ο αντικειμενικός 
σκοπός των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει αλλάξει δραστικά. 
Παραδοσιακά, οι εταιρίες κοινής ωφέλειας προμήθευαν τους καταναλωτές με 
ηλεκτρική ενέργεια σε μια συγκεκριμένη περιοχή (στην οποία η εταιρία κοινής 
ωφέλειας είχε το μονοπώλιο στην παραγωγή και διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας, 
όπως πχ η ΔΕΗ στην Ελλάδα) και σε καθορισμένες τιμές. Η μόνη αβεβαιότητα ήταν 
η πραγματική ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και η πιθανότητα κάποιων τεχνικών 
αποτυχιών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η υποχρέωση που είχαν οι παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας ήταν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση με τα δικά τους περιουσιακά 
στοιχεία παραγωγής, ενώ ο αντικειμενικός τους σκοπός ήταν να το κάνουν αυτό με το 
ελάχιστο δυνατό κόστος. Οι μόνες ικανότητες που απαιτούνταν για το σκοπό αυτό 
ήταν η όσο το δυνατόν πιο ακριβής πρόβλεψη της ζήτησης και η δυνατότητα εύρεσης 
όσο το δυνατόν πιο οικονομικών τρόπων χρησιμοποίησης των περιουσιακών τους 
στοιχείων παραγωγής (καθώς επίσης και η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβολαίων με 
άλλους προμηθευτές) με σκοπό να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Ο μοναδικός κίνδυνος 
λοιπόν που αντιμετώπιζαν ήταν ο λειτουργικός κίνδυνος (ή αλλιώς φυσικός κίνδυνος) 
μήπως και η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας γίνει μικρότερη της ζήτησης. 
          Στο νέο περιβάλλον που προέκυψε μετά την απελευθέρωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι εταιρίες ηλεκτρισμού έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορα είδη 
προκλήσεων. Πρώτα απ’ όλα, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι πλέον 
σταθερή, αλλά μεταβάλλεται, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
Από την άλλη οι αγορές των εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
της ηλεκτρικής ενέργειας όπως ο άνθρακας ή το φυσικό αέριο έχουν και αυτές 
απελευθερωθεί με αποτέλεσμα οι τιμές των καυσίμων αυτών να μεταβάλλονται 
επίσης. Οι μεταβολές αυτές των τιμών έχουν δημιουργήσει ένα πολύ αβέβαιο 
περιβάλλον για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 
          Από την άλλη, το νέο αυτό περιβάλλον προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα για 
τον παραγωγό. Ένα από τα σημαντικότερα είναι η δυνατότητα που έχει πλέον να μην 
παράγει. Όσο παράξενα και να ακούγεται αυτό, μια τρέχουσα αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας με μεγάλη ρευστότητα παρέχει τη δυνατότητα σε έναν παραγωγό 
ηλεκτρικής ενέργειας να σταματήσει την παραγωγή και να αγοράσει την απαιτούμενη 
ηλεκτρική ενέργεια από την τρέχουσα αγορά. Σαν αποτέλεσμα, η ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται δεν καθορίζεται από την εξωγενή ζήτηση, αλλά 
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η εταιρία έχει την ευελιξία να αποφασίσει ποια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας θα 
παράγει και ποια ποσότητα θα αγοράσει από την τρέχουσα αγορά. 
          Στο πλαίσιο των απελευθερωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ο κίνδυνος 
δεν αναφέρεται μόνο στα διάφορα φυσικά προβλήματα που ενδεχομένως θα 
οδηγήσουν σε έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στον κίνδυνο τιμής και 
επομένως στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία 
διαχείρισης και αντιμετώπισης τόσο του κινδύνου αυτού, όσο και διαφόρων άλλων 
κινδύνων που υπάρχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι το μοντέλο VaR 
(Value-at-Risk), για το οποίο θα αναφερθούμε αναλυτικά στα κεφάλαια 4 και 5. 
          Μια άλλη αλλαγή που προέκυψε με την απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρισμού, είναι η έναρξη διαπραγμάτευσης συμβολαίων παραγώγων ηλεκτρικής 
ενέργειας. Τα νέα αυτά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την 
αντιστάθμιση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, είτε για την δημιουργία 
επιπρόσθετων κερδών (κερδοσκοπία). Το ερώτημα που προκύπτει σε αυτή την 
περίπτωση είναι πως μια εταιρία θα χρησιμοποιήσει αυτά τα προϊόντα , με τέτοιο 
τρόπο ώστε το προφίλ κινδύνου της εταιρίας να είναι σε συνάρτηση με τους 
αντικειμενικούς της σκοπούς. Για να απαντήσουμε στην ερώτηση αυτή θα πρέπει 
πρώτα να εξετάσουμε τα διάφορα χρηματοοικονομικά μοντέλα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από μια εταιρία παραγωγής ή μεταβίβασης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αυτή είναι μια περιοχή εφαρμογής των μοντέλων real options, όπως θα δούμε στα 
κεφάλαια 6 και 7.  
          Η παρούσα εργασία έχει οργανωθεί ως εξής: Στο κεφάλαιο 2 θα αναφερθούμε 
γενικότερα για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και θα επικεντρωθούμε στα 
χαρακτηριστικά τους τα οποία και κάνουν τις αγορές αυτές να ξεχωρίζουν από τις 
χρηματοοικονομικές αγορές καθώς και τις άλλες αγορές εμπορευμάτων. Στο 
κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές τα διάφορα παράγωγα που 
χρησιμοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στα διασταυρούμενα 
παράγωγα ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
των real options. Στο κεφάλαιο 4 ορίζεται το VaR (Value-at-risk) ένα πολύ σημαντικό 
εργαλείο για την διαχείριση του κινδύνου των εταιριών, και εύκολα κατανοητό από 
τα ανώτατα στελέχη. Αναπτύσσονται επίσης οι βασικές μέθοδοι υπολογισμού του, οι 
οποίες στο κεφάλαιο 5 εφαρμόζονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στη 
συνέχεια, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται το μοντέλο των real options, το οποίο είναι 
απαραίτητο στην αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης κάτω από 
συνθήκες αβεβαιότητας, ειδικά όταν οι κλασικές μέθοδοι αποτίμησης είναι πιθανό να 
οδηγήσουν σε αμφίβολα αποτελέσματα. Τέλος στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται ο 
τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το μοντέλο των real options στην αγορά της 
ηλεκτρικής ενέργειας και αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογής του. 
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2. ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
          Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναπτυχθεί με εκπληκτικούς ρυθμούς 
τα τελευταία δέκα χρόνια εξαιτίας της απελευθέρωσης της. Οι δομές των συμβολαίων 
ποικίλλουν, αλλά τα τυποποιημένα συμβόλαια που διαπραγματεύονται στα 
χρηματιστήρια κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε σχέση με τα διμερή (OTC) συμβόλαια. 
Διάφορα τέτοια συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
         Πίνακας 2.1 Συμβόλαια αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (Makkonen 2000) 

 
 

2.1 Απελευθέρωση στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 
 
          Το 1990 η Αγγλία ήταν η πρώτη χώρα που επέτρεψε την άμεση πρόσβαση στα 
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και την έναρξη του εμπορίου της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Σύντομα το παράδειγμα της Αγγλίας ακολούθησε η Νορβηγία το 1991 καθώς και 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως μπορούμε να δούμε στην εικόνα 2.2. Στις ΗΠΑ, το 
Τέξας και η Καλιφόρνια ήταν οι πρώτες πολιτείες, το 1996. Οι καταναλωτές σε αυτές 
τις χώρες μπορούν πλέον να επιλέξουν τον προμηθευτή τους ελεύθερα. Εντούτοις, 
μόνο η παραγωγή και το εμπόριο της ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώθηκαν, ενώ η 
μεταβίβαση και διανομή της παρέμειναν κάτω από τον έλεγχο της τοπικής εταιρίας 
κοινής ωφέλειας.  
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          Η διαδικασία απελευθέρωσης της αγορά ηλεκτρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη σε 
όλο τον κόσμο, περιλαμβάνοντας τόσο τις ΗΠΑ όσο και την ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή της 
απελευθέρωσης στην Ευρώπη φαίνεται στην εικόνα 2.2. 
 
Εικόνα 2.2 Διαδικασία απελευθέρωσης στην Ευρώπη (Makkonen 2000) 

 
 
          Η διαδικασία απελευθέρωσης αποτελεί ουσιαστικά μια επανακατανομή του 
κινδύνου μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού (των εταιριών που 
προσφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια και των τελικών καταναλωτών). Με τον τρόπο 
αυτό ο κίνδυνος μεταφέρεται εύκολα και δικαιολογημένα στον τελικό καταναλωτή. 
Από την άλλη η απελευθέρωση αυτή έχει κάνει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πιο 
αποτελεσματική, έτσι ώστε να συμβάλλει στην λήψη ιδανικότερων λειτουργικών, 
καταναλωτικών και επενδυτικών αποφάσεων. Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος της 
όταν ξεκίνησε την δεκαετία του 90. 
          Η απελευθέρωση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα αρχικά τη μείωση των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αλλάξουν τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν και να εξελιχθούν από μονοπώλια σε κανονικές 
εταιρίες που λειτουργούν σε συνθήκες άμεσου ανταγωνισμού. Ένα σημάδι της 
αλλαγής αυτής είναι η μείωση της υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας, κλείνοντας σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας και 
εγκαταλείποντας σχέδια για την κατασκευή νέων. 
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          Όλα αυτά οδήγησαν σε μια αυξημένη μεταβλητότητα των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα στο παρελθόν οι τιμές ήταν 
σταθερές και προβλέψιμες, και ο κίνδυνος των συμμετεχόντων στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας ήταν μικρός. Όλα αυτά άλλαξαν δραματικά, και οι αυξανόμενες 
εμπορικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με την υψηλή μεταβλητότητα των τιμών 
της ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησαν στην δημιουργία των χρηματιστηρίων ενέργειας. 
Μετά μάλιστα από την πτώχευση της Enron και της επακόλουθης αναγνώρισης του 
πιστωτικού κινδύνου, το εμπόριο της ηλεκτρικής ενέργειας στα χρηματιστήρια αυτά 
αυξήθηκε ακόμη περισσότερο.  

 

2.2 Χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας 
 
          Τα πιο σημαντικά χρηματιστήρια στα οποία διαπραγματεύονται συμβόλαια 
ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Πίνακας 2.1 Χρηματιστήρια ενέργειας με συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας 
Χρηματιστήριο Αγορά Από… 
New York Mercantile Exchange 
(NYMEX) 

USA 
 California Oregon Border 

(COB) 
 Pennsylvania New Jersey 

Maryland (PJM) 
 Palo Verde (PV) 
 Arizona 

1996 

Chicago Board of Trade (CBOT) USA 
 Commonwealth Edison 
 Tennessee Valley Authority 

1996 

Nord Pool Scandinavia 1996 
Amsterdam Power Exchange 
(APX) 

Netherlands 1999 

UK Power Exchange (UKPX) U.K. 2000 
European Energy Exchange 
(EEX)/ Leipzig Power Exchange 
(LPX) (συγχωνεύτηκε το 2002) 

Germany 2000 

Polish Power Exchange (PPE) Poland 2000 
International Petroleum Exchange 
(IPE) 

U.K. 2000 
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Automated Power Exchange U.K. 2001 
Powernext France 2001 
Energy Exchange Austria Adria 
(EXAA) 

Austria 2002 

           
          Η διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας είναι παρόμοια με 
τα χρηματιστήρια χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή εμπορευμάτων. 
Τυπικά προϊόντα που διαπραγματεύονται περιλαμβάνουν: 

 Συμβόλαια τρέχουσας τιμής (spot): ημερήσια και εβδομαδιαία για 
συγκεκριμένες ώρες 

 Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) 
 Δικαιώματα προαίρεσης πάνω σε ΣΜΕ 

          Ο διακανονισμός των συμβολαίων τρέχουσας τιμής αφορά σε φυσική 
παράδοση, ενώ ο διακανονισμός των ΣΜΕ και των δικαιωμάτων προαίρεσης αφορά 
σε χρηματοοικονομικό διακανονισμό. 
          Ένα βασικό πλεονέκτημα των χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας είναι η 
μεγάλη ρευστότητα που παρουσιάζουν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι 
τιμές αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τιμολόγηση, διαχείριση κινδύνου και 
αντιστάθμιση του κινδύνου αυτών των εμπορεύσιμων προϊόντων. Αυτή η διαδικασία 
έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα επιτυχής στις χρηματοοικονομικές αγορές. 
          Εντούτοις, οι πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρηματοοικονομικών 
αγορών και των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, δεν πρέπει να παραβλέπονται. Το πιο 
σημαντικό χαρακτηριστικό της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μη δυνατότητα 
αποθήκευσης της, εξαιτίας της οποίας απαιτούνται εξειδικευμένα μοντέλα για τη 
διαμόρφωση της τιμής της. Επιπλέον υπάρχουν πολλοί περιορισμοί όσον αφορά τη 
μεταβίβαση της ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντίθεση με τις χρηματοοικονομικές αγορές 
στις οποίες απεριόριστες ποσότητες συναλλάγματος ή μετοχών μπορούν να 
μεταφερθούν ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε χιλιοστά του 
δευτερολέπτου. 
 

2.3 Χαρακτηριστικά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
 
          Οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να είναι μεγάλοι 
τελικοί καταναλωτές (πχ βαριές βιομηχανίες), τοπικοί λιανέμποροι, ιδιοκτήτες 
δικτύων μεταβίβασης, παραγωγοί, κτλ. Ο σκοπός όλων αυτών των συμμετεχόντων 
είναι η αντιστάθμιση, η κερδοσκοπία και η εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage). 
Οι αντισταθμιστές προσπαθούν να μετριάσουν τον κίνδυνο τιμής που σχετίζεται με 
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την επιχείρηση τους, κλείνοντας τη θέση τους ή ασφαλίζοντας το εισόδημα τους. Οι 
κερδοσκόποι προσπαθούν να κερδίσουν παίρνοντας μια θέση στην αγορά και τέλος οι 
arbitrageurs ψάχνουν ευκαιρίες να βγάλουν κέρδη χωρίς κίνδυνο από λάθος 
τιμολόγηση κάποιων εργαλείων. Στις αγορές παραγώγων ηλεκτρικής ενέργειας και 
μετά την κατάρρευση της Enron, οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι συνήθως 
αντισταθμιστές, όπως αγοραστές, παραγωγοί και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας. 
          Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στην αρχή ότι η προσφορά και η 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ισορροπία σε πραγματικό 
χρόνο, 24 ώρες την ημέρα. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ σημαντικό 
να καταλάβουμε τόσο τις ποσοτικές μεθοδολογίες όσο και τα θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά της αγοράς αυτής. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι θεμελιωδώς 
διαφορετική από τις αγορές χρήματος. Η διαμόρφωση και η πρόβλεψη των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε πολυάριθμες και πολύπλοκες διαδικασίες, ενώ δεν 
υπάρχει άμεση σύνδεση με τις νομισματικές αγορές. Η ρευστότητα είναι γενικά 
χαμηλή και η εποχικότητα πολύ έντονη.   
          Η μη δυνατότητα αποθήκευσης οδηγεί σε μια πολύ ευμετάβλητη αγορά. Η 
μεταβλητότητα της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να φθάσει σε ετήσια βάση 
το 1000% σε σύγκριση με το περίπου 20% ενός δείκτη μετοχών. Ακόμη και αν 
συγκριθεί και με άλλες αγορές εμπορευμάτων, αυτή η μεταβλητότητα είναι 
ασυνήθιστα υψηλή. Η μη δυνατότητα αποθήκευσης αποσυνδέει μάλιστα την 
μακροπρόθεσμη τιμολόγηση από τη βραχυπρόθεσμη. Αυτό υπονοεί ότι η θεωρία των 
αγορών χρήματος πρέπει να επαναπροσαρμοστεί για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.  
          Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας περιγράφονται 
παρακάτω, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας 
Nord Pool. Η επιλογή του Nord Pool έγινε με βάση το γεγονός ότι αποτελεί το 
μεγαλύτερο και παλαιότερο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό 
φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 2.2 Σύγκριση του όγκου συναλλαγών στην τρέχουσα αγορά των Ευρωπαϊκών 
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2001 (Hanley/Lancaster 2002)

 Όγκος σε TWh (109 KWh) 
Nord Pool 112.0 

LPX 13.7 
EEX 9.6 
APX 8.2 

UKPX 3.8 
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          Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Nord Pool είναι ότι 
η δομή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι διαφορετική από αυτήν στην 
Κεντρική Ευρώπη, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν προσπαθήσουμε να 
εφαρμόσουμε τα αποτελέσματα αυτά σε άλλες αγορές. 
 
 
2.3.1 Υψηλή μεταβλητότητα 
 
          Η εικόνα 2.3 απεικονίζει τις μεταβολές της μέσης τιμής της ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Nord Pool στο χρονικό διάστημα (01/01/96-01/01/00). Η χρονική σειρά 
των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει 1500 ημέρες.  
 
Εικόνα 2.3 Μέση ημερήσια τιμή ανά MWh σε ΝΟΚ (Νορβηγικές κορόνες) στο Nord 
Pool (Πηγή: Nord Pool System Price) 

 
Στην εικόνα αυτή παρουσιάζεται ξεκάθαρα η έντονη μεταβλητότητα των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταβλητότητα αυτή οφείλεται στη μη δυνατότητα 
αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα οι διακυμάνσεις της ζήτησης 
να μη μπορούν να καλυφθούν από τα αποθέματα. Η μεταβλητότητα αυτή της μέσης 
ημερήσιας τιμής στο Nord Pool είναι βέβαια διαφορετική αν συγκριθεί με τη 
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μεταβλητότητα άλλων απελευθερωμένων αγορών, όπως έδειξαν στην εργασία τους οι 
Ying Li και Peter Flynn. 
 
2.3.2 Απότομες αυξομειώσεις τιμών 
 
          Πέρα της υψηλής μεταβλητότητας η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας 
χαρακτηρίζεται από απότομες αυξομειώσεις τιμών, όπως μπορούμε να 
παρατηρήσουμε στην προηγούμενη εικόνα. Ας πάρουμε για παράδειγμα την απότομη 
αυξομείωση τον Ιανουάριο του 2000. Από τη μια μέρα στην άλλη, η μέση ημερήσια 
τιμή πήδηξε από τις 122 ΝΟΚ στις 388 ΝΟΚ και ξαναγύρισε στις 190 ΝΟΚ την 
επόμενη μέρα. Αυτές οι απότομες αυξομειώσεις δεν είναι απλές εξάρσεις τιμών, αλλά 
μια ακολουθία θετικών και αρνητικών εξάρσεων (ή το αντίστροφο), και ουσιαστικά 
αποτελούν μια βραχυπρόθεσμη απομάκρυνση από τον μακροπρόθεσμο μέσο. 
          Αυτές οι απότομες αυξομειώσεις προκαλούνται από ασυνήθιστα προβλήματα 
προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διακοπές μεταβίβασης, ή ασυνήθιστα επίπεδα 
ζήτησης που πλησιάζουν στο όριο της διαθέσιμης παραγωγικής ικανότητας. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα η σχέση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας να μην είναι γραμμική, όπως μπορούμε να δούμε στην εικόνα 2.4. Αυτό 
εξηγείται ως εξής: 

 Σε περιόδους υψηλής ζήτησης, το κόστος να θέσουμε σε λειτουργία 
συμπληρωματικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ 
μεγάλο για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα υψηλής ζήτησης. Όταν οι 
συνήθεις σταθμοί παραγωγής βασικού φορτίου λειτουργούν στη μέγιστη 
παραγωγική τους δυναμικότητα, οι τιμές αρχίζουν να αυξάνονται και μάλιστα 
απότομα.  

 Αν αντίθετα η ζήτηση γίνει ασυνήθιστα μικρή οι τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας πέφτουν πολύ γρήγορα. Στην περίπτωση αυτή για να μειωθεί η 
προσφορά πρέπει να σταματήσουν τη λειτουργία τους, για ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα, κάποιοι σταθμοί παραγωγής. Αυτό όμως συνεπάγεται ένα 
τεράστιο κόστος με αποτέλεσμα να είναι προτιμότερο να αυξήσουμε τη 
ζήτηση ρίχνοντας περισσότερο τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. 
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                 Εικόνα 2.4 Τιμές vs κατανάλωσης (Πηγή: Nord Pool System Price) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3 Μεταβλητότητα εξαρτώμενη από την τιμή 
 
          Στην εικόνα 2.5 παρατηρούμε ότι οι διακυμάνσεις της μέσης ημερήσιας τιμής 
της ηλεκτρικής ενέργειας συνοδεύονται από τις διακυμάνσεις της τυπικής της 
απόκλισης. Φαίνεται μάλιστα να υπάρχει και μια συσχέτιση μεταξύ της τιμής και της 
τυπικής απόκλισης, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο 
μεγαλύτερη είναι και η τυπική απόκλιση. Αν και η σχέση μεταξύ τους δεν είναι τόσο 
ξεκάθαρη, εντούτοις περίοδοι υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας είναι και περίοδοι 
υψηλής μεταβλητότητας.   
 
   Εικόνα 2.5 Μέση τιμή και τυπική απόκλιση (Πηγή: Nord Pool System Price) 
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Η εξάρτηση της μεταβλητότητας από τη τιμή εξηγείται και από τη μη γραμμική 
σχέση που υπάρχει μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά της 
ηλεκτρικής ενέργειας (εικόνα 2.4). Σε περιόδους υψηλής ζήτησης, από τη στιγμή που 
η προσφορά είναι δεδομένη, ακόμη και μικρές διακυμάνσεις της ζήτησης μπορούν να 
προκαλέσουν μεγάλες μεταβολές τιμών και επομένως μεγάλη μεταβλητότητα, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 2.5. 
 
2.3.4 Mean reversion 
 
          Στην εικόνα 2.3 παρατηρούμε ένα ακόμη χαρακτηριστικό των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας, την επαναφορά στο μέσο. Παρά τις συχνές παρεκκλίσεις τους 
από το μέσο, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας γρήγορα τείνουν να επιστρέψουν 
πίσω στην κατεύθυνση του μακροπρόθεσμου μέσου. 
          Εξετάζοντας προσεκτικότερα το χαρακτηριστικό αυτό της τιμής της ηλεκτρικής 
ενέργειας, μπορούμε να απεικονίσουμε γραφικά τη δομή της (ιστορικής) 
μεταβλητότητας, όπως αυτή καθορίζεται από το σύστημα μέσων τιμών του Nord 
Pool. Το γράφημα της εικόνας 2.6 επιβεβαιώνει ότι οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις 
είναι μεγαλύτερες από τις μακροπρόθεσμες. Για παράδειγμα, για μια μέρα η ετήσια 
μεταβλητότητα είναι 200%, ενώ για ένα μήνα, η ετήσια μεταβλητότητα είναι μόλις 
80%, που σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου λόγω του χαρακτηριστικού αυτού 
της επαναφοράς στο μέσο η μεταβλητότητα φθίνει. Αυτό είναι ένα καθαρό σημάδι 
της διαδικασίας mean reversion που ακολουθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Εικόνα 2.6 Δομή της μεταβλητότητας με βάση την επαναφορά στο μέσο(Πηγή: Nord 
Pool System Price) 
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2.3.5 Περιοδικότητα 
           
          Η χρονική κλίμακα που εμφανίζεται η περιοδικότητα στις μεταβολές των τιμών 
της ηλεκτρικής ενέργειας ποικίλλει από ώρες μέχρι μήνες. Σε αυτή την ενότητα θα 
εξετάσουμε την ενδο-ημερήσια, ενδο-εβδομαδιαία και ενδο-μηνιαία περιοδικότητα. 
 
Ενδο-ημερήσια 
          Στην εικόνα 2.7 απεικονίζεται το υπόδειγμα των ενδο-ημερήσιων τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα τιμών του Nord Pool. Από την εικόνα αυτή 
παρατηρούμε ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει ένα ελάχιστο στο 
χρονικό διάστημα (03:00-04:00 πμ) και δύο μέγιστα τα χρονικά διαστήματα (09:00-
10:00πμ) και (17:00-18:00μμ). Η σχετική διαφορά μεταξύ του μέγιστου και του 
ελάχιστου είναι περίπου 20%. Η διακοπτόμενη γραμμή είναι ο μέση ημερήσια τιμή 
(154 ΝΟΚ). 
 
Εικόνα 2.7 Ενδοημερήσιο υπόδειγμα μέσων τιμών στο Nord Pool (Πηγή: Nord Pool 
System Price) 
 

 
Ενδο-εβδομαδιαία 
          Οι διαφορές των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ διαφορετικών ημερών 
μιας εβδομάδας παρουσιάζονται στην εικόνα 2.8. Στην εικόνα αυτή παρατηρούμε ότι 
οι τιμές κατά μέσο όρο είναι υψηλότερες τις Τρίτες και αρχίζουν να μειώνονται προς 
το τέλος της εβδομάδος, φθάνοντας σε μια ελάχιστη τιμή την Κυριακή. 
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Εικόνα 2.8 Ενδοεβδομαδιαίο υπόδειγμα μέσων τιμών στο Nord Pool (Πηγή: Nord 
Pool System Price) 

 
νδο-ετήσια 

 των περιοδικών υποδειγμάτων είναι πιο συχνά συνδεδεμένη με τις 

   Εικόνα 2.9 Τιμές στο Nord Pool

Ε
          Η έννοια
μηνιαίες μεταβολές. Αυτές είναι δύσκολο να παρατηρηθούν στις χρονικές σειρές του 
Nord Pool επειδή στην ανάλυση μας υπάρχουν δεδομένα μόνο από τη χρονική 
περίοδο (1996-1999). Η εικόνα 2.9 απεικονίζει την εξέλιξη της μέσης τιμής του 
συστήματος του Nord Pool από το 1996 έως το 1999. Μόνο το έτος 1996 ήταν πολύ 
διαφορετικό από τα επόμενα. Για τα υπόλοιπα οι τιμές το χειμώνα ήταν λίγο 
υψηλότερες από το καλοκαίρι. 
 
                    Εικόνα 2.10 Προθεσμιακές τιμές COB

 
 

        Για να δείξουμε ότι αυτή η περιοδικότητα διαφέρει μεταξύ δυο διαφορετικών 
περιοχών θα χρησιμοποιήσουμε τις προθεσμιακές τιμές COB (California-Oregon 
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Border), όπως αυτές διαπραγματεύονται στο NYMEX. Στην εικόνα 2.10 
απεικονίζονται οι προθεσμιακές τιμές σε $ (με σταθερή λήξη ενός και έξι μηνών) για 
τη χρονική περίοδο (1997-2000). Οι τιμές αυτές παρουσιάζουν πιο έντονη 
περιοδικότητα από τις τιμές του Nord Pool και είναι υψηλότερες το καλοκαίρι απ’ ότι 
το χειμώνα σ  αντίθεση με το Nord Pool. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και ε τον καιρό 
που επικρατεί στις δύο περιοχές μιας και το καλοκαίρι στις Σκανδιναβικές χώρες 
είναι αρκετά ήπιο χωρίς καύσωνες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. 
 
2.3.6 Βάση τιμής  

ε μ

ής είναι η διαφορά στην τιμή του ίδιου προϊόντος σε δυο 
αφορετικές χρονικές στιγμές ή σε δυο διαφορετικές τοποθεσίες. Το προϊόν στην 

  
          Η βάση τιμ
δι
περίπτωση αυτή είναι 1 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Σαφώς, τις περισσότερες φορές 
η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας το μεσημέρι είναι υψηλότερη από τη μέση τιμή. 
Αλλά αρκετές φορές υπάρχουν μεγάλες εξαιρέσεις. Πρόκειται για μέρες στις οποίες 
για κάποιες ώρες πριν ή μετά το μεσημέρι, οι τιμές αυξάνονται απότομα ενώ η τιμή 
το μεσημέρι παραμένει σε κανονικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια 
με παράδοση τώρα μπορεί να είναι ένα πολύ διαφορετικό εμπόρευμα από την 
ηλεκτρική ενέργεια με παράδοση σε μερικές ώρες αργότερα. Αυτό καθιστά την 
αντιστάθμιση στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας με εργαλεία που εξαρτώνται από 
τη μέση τιμή (όπως ΣΜΕ ηλεκτρικής ενέργειας για συγκεκριμένες μέρες ή ακόμη και 
μήνες) πολύ δύσκολη και επίσης κάνει τον κίνδυνο βάσης ένα σημαντικό θέμα 
μελέτης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
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3. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
          Οι τρέχουσες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στις ταχέως αναπτυσσόμενες 
αγορές ενέργειας παρουσιάζουν πολύ μεγάλη μεταβλητότητα, σαν συνέπεια των 
μοναδικών φυσικών χαρακτηριστικών της παραγωγής και της διανομής της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανεξέλεγκτη έκθεση στους κινδύνους τιμής μπορεί να 
οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για τους συμμετέχοντες στην απελευθερωμένη 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η εμπειρία από τις χρηματοοικονομικές αγορές 
υποδηλώνει ότι τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, όταν κατανοηθούν επαρκώς και 
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, είναι ευεργετικά στον έλεγχο των ανεπιθύμητων 
κινδύνων μέσω κατάλληλα δομημένων στρατηγικών αντιστάθμισης. Στο κεφάλαιο 
αυτό θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα χρηματοοικονομικά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θα αναφερθούμε στην γενική 
μεθοδολογία χρήσης και τιμολόγησης τους. 
 

3.1  Electricity forwards, futures and swaps 
 
           Η πιο απλή μορφή των παραγώγων ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα 
προθεσμιακά συμβόλαια (forwards), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
(futures) και οι συμφωνίες ανταλλαγής (swaps). Εμπορεύονται τόσο στο 
χρηματιστήριο όσο και στις μη οργανωμένες αγορές (over the counter ή OTC) και 
παίζουν το βασικό ρόλο για την σταθερότητα των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας 
τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους LSEs (load service entities). 
 
3.1.1 Electricity forwards 
 
          Τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια συμφωνία αγοράς 
ή πώλησης καθορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας σε μια συγκεκριμένη τιμή, 
γνωστής ως προθεσμιακής τιμής, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον. Με 
άλλα λόγια, τα προθεσμιακά συμβόλαια είναι συμβόλαια προσφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, προσαρμοσμένα κατά παραγγελία, μεταξύ ενός αγοραστή και ενός 
πωλητή, όπου από τη μία ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το ποσό της 
ηλεκτρικής ενέργειας που συμφωνήθηκε και από τη άλλη ο πωλητής να το παρέχει. 
Το κέρδος/ζημία ενός τέτοιου συμβολαίου παράδοσης μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας στην προθεσμιακή τιμή F στην μελλοντική χρονική στιγμή Τ είναι: 
                       Κέρδος/ζημία ενός προθεσμιακού συμβολαίου = (ST-F)                  (2.1) 
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Όπου ST είναι η τρέχουσα τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τη χρονική στιγμή Τ. Η 
διαφορά με τα χρηματοοικονομικά προθεσμιακά συμβόλαια και με τα προθεσμιακά 
συμβόλαια άλλων εμπορευμάτων είναι ότι η τρέχουσα τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην λήξη της σύμβασης υπολογίζεται με βάση τη μέση τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας την περίοδο παράδοσης, στο χρόνο λήξης της σύμβασης Τ. 
          Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα προθεσμιακό συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας 
για την περίοδο αιχμής (η περίοδος αιχμής του ηλεκτρισμού θεωρείται το διάστημα 
06:00-22:00, ενώ η περίοδος χαμηλής ζήτησης θεωρείται το διάστημα 22:00-06:00). 
Σε αυτή την περίπτωση η τρέχουσα τιμή τη στιγμή της λήξης της σύμβασης (ST) είναι 
ο μέσος όρος των ωριαίων τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας από τις 06:00 έως τις 
22:00 τη μέρα Τ. 
          Βασισμένα στην περίοδο παράδοσης, τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής 
ενέργειας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως συμβόλαια υψηλής ζήτησης (on-peak 
electricity), συμβόλαια χαμηλής ζήτησης (off-peak electricity) και συμβόλαια όλης 
της μέρας (around-the-clock). Η λήξη των συμβολαίων αυτών ποικίλλει από ώρες 
μέχρι χρόνια, εντούτοις συμβόλαια με λήξη μεγαλύτερη από δύο χρόνια σπάνια 
διαπραγματεύονται λόγω χαμηλής εμπορευσιμότητας. 
          Τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τα κύρια 
εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι LSEs (πχ 
τοπικές εταιρίες διανομής) συνήθως συνδυάζουν διάφορους μήνες προθεσμιακών 
συμβολαίων ή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για μπορέσουν να καλύψουν 
όσο το δυνατόν καλύτερα τις μακροπρόθεσμες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια των 
πελατών τους. Άλλοι διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούν τα προθεσμιακά 
αυτά συμβόλαια για την αντιστάθμιση θέσεων που έχουν σε δικαιώματα ηλεκτρικής 
ενέργειας και σε άλλα πιο πολύπλοκα παράγωγα. 
 
3.1.2 Electricity futures 
 
          Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας άρχισαν να 
διαπραγματεύονται σχετικά πρόσφατα, τον Μάρτιο του 1996 στην αγορά ΝΥΜΕΧ 
(New York Mercantile Exchange). Τα ΣΜΕ ηλεκτρικής ενέργειας έχουν την ίδια 
δομή κέρδους/ζημίας με τα προθεσμιακά συμβόλαια και η βασική διαφορά τους είναι 
ότι διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά (με όλα τα πλεονεκτήματα της 
οργανωμένης αγοράς) και ότι όσον αφορά την ποσότητα παράδοσης είναι σημαντικά 
μικρότερη από αυτήν των προθεσμιακών συμβολαίων. 
           Για παράδειγμα, ένα Mid-Columbia ΣΜΕ ηλεκτρικής ενέργειας που 
διαπραγματεύεται στο ΝΥΜΕΧ καθορίζει την ποσότητα παράδοσης 432MWh μιας 
εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας, να παραδοθεί στο Mid-Columbia hub σε ένα ρυθμό 
του 1MW την ώρα, για τις 16 ώρες υψηλής ζήτησης τη μέρα κατά τη διάρκεια του 
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μήνα παράδοσης, ενώ το αντίστοιχο προθεσμιακό συμβόλαιο έχει ρυθμό παράδοσης 
25MW την ώρα για τις ίδιες περιόδους παράδοσης μέσα στο μήνα.  
          Γενικότερα, τα πλεονεκτήματα των ΣΜΕ ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των 
προθεσμιακών συμβάσεων προέρχονται από την διαφάνεια των τιμών, την 
μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα και τα μειωμένα κόστη διαπραγμάτευσης και ελέγχου. 
Από την άλλη οι περιορισμοί στη χρήση τους προέρχονται από τους διάφορους 
κινδύνους βάσης που σχετίζονται με την ακαμψία του προσδιορισμού τους και από 
τις περιορισμένες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που καθορίζονται από αυτά. 
 
3.1.3 Electricity swaps 
 
          Οι συμφωνίες ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι χρηματοοικονομικά 
συμβόλαια που επιτρέπουν στον κάτοχο τους να πληρώσει μια καθορισμένη τιμή για 
το υποκείμενο μέσο (ηλεκτρισμός), ανεξάρτητα από την ασταθή τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας, και αντίστροφα, κατά τη διάρκεια της προσυμφωνημένης περιόδου του 
συμβολαίου. Χρησιμοποιούνται τυπικά για μια καθορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας είτε στο μέρος του παραγωγού, είτε στο μέρος του καταναλωτή, 
παρέχοντας μια βραχυπρόθεσμη με μεσοπρόθεσμη σταθερότητα τιμών για χρονικά 
διαστήματα έως δύο ετών. Μπορούν να θεωρηθούν ως ένα strip ΣΜΕ ηλεκτρικής 
ενέργειας με πολλαπλές ημερομηνίες διακανονισμού και ιδανική προθεσμιακή τιμή 
για κάθε τέτοιο διακανονισμό. 
          Οι τοπικές συμφωνίες ανταλλαγής βάσης της ηλεκτρικής ενέργειας 
χρησιμοποιούνται επίσης πολύ συχνά για να κλειδώσουν μια ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας σε καθορισμένη τιμή σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία είναι διαφορετική 
από το σημείο παράδοσης του μελλοντικού συμβολαίου. Έτσι ο κάτοχος μιας τέτοιας 
συμφωνίας συμφωνεί να πληρώσει είτε να εισπράξει τη διαφορά μεταξύ της 
καθορισμένης τιμής του προθεσμιακού συμβολαίου και της τρέχουσας τοπικής τιμής, 
για ένα καθορισμένο σταθερό χρηματικό ποσό τη στιγμή της συναλλαγής. Τέτοιου 
είδους συμφωνίες ανταλλαγής αποτελούν αποτελεσματικά χρηματοοικονομικά 
εργαλεία για την αντιστάθμιση του κινδύνου βάσης πάνω στη διαφορά τιμής μεταξύ 
των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας σε δύο διαφορετικές φυσικές περιοχές. 
 

3.2 Δικαιώματα προαίρεσης ηλεκτρικής ενέργειας 
 
          Η εμφάνιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και η ευρεία διάδοση της 
τιμολόγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης και των τεχνικών διαχείρισης κινδύνου 
έχουν δημιουργήσει τα δικαιώματα προαίρεσης ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία δεν 
βασίζονται μόνο στην τιμή του υποκείμενου μέσου (όπως στην περίπτωση των plain 
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vanilla δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας), αλλά ακόμη και σε 
άλλα χαρακτηριστικά όπως ο όγκος, η περιοχή παράδοσης, ο χρόνος, η ποιότητα και 
ο τύπος του καυσίμου. 
          Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε διάφορα είδη τέτοιων δικαιωμάτων 
προαίρεσης ηλεκτρικής ενέργειας που συνήθως χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της 
διαχείρισης κινδύνου στους τομείς παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
 
3.2.1 Δικαιώματα αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (plain call και put 
options) 
 
          Τα δικαιώματα αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρουν στον 
αγοραστή τους το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πουλήσει μια 
καθορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας (υποκείμενο μέσο) σε μια 
προκαθορισμένη τιμή άσκησης του δικαιώματος, την χρονική στιγμή της λήξης του. 
Η πλειονότητα των συναλλαγών των δικαιωμάτων αυτών συμβαίνει στις OTC 
αγορές. Τα δικαιώματα αυτά αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά διαθέσιμα εργαλεία 
τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τους διανομείς της ηλεκτρικής ενέργειας για 
την αντιστάθμιση του κινδύνου εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δυνατότητες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν ουσιαστικά να θεωρηθούν σαν δικαιώματα αγοράς της 
ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά όταν τα κόστη παραγωγής είναι σταθερά. 
          Τα δικαιώματα προαίρεσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι συνήθως 
βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα με λήξη από μερικούς μήνες έως 1-2 χρόνια. 
Δικαιώματα με χρόνο λήξης μεγαλύτερο από 3 χρόνια χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
μακροπρόθεσμα συμβόλαια προσφοράς ή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία 
ορίζονται και ως αυστηρά δομημένες συναλλαγές. 
 
3.2.1.1 Ετήσια και μηνιαία δικαιώματα 
 
          Η πρώτη κατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης ηλεκτρικής ενέργειας 
αποτελείται από τα ετήσια και μηνιαία δικαιώματα. Τα μηνιαία δικαιώματα 
ακολουθούν αυστηρά τις προδιαγραφές των ΣΜΕ ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία 
εισήχθησαν στον ΝΥΜΕΧ τον Μάρτιο του 1996. Η εξάσκηση στο τέλος Ιουλίου για 
το δικαίωμα αγοράς του Αυγούστου επιτρέπει στον αγοραστή να λάβει ηλεκτρική 
ενέργεια (σε μια καθορισμένη περιοχή που καθορίζεται από το συμβόλαιο) κατά τη 
διάρκεια όλων των εργάσιμων ημερών (5 ή 6 ημέρες ανάλογα με την συμφωνία) για 
τον μήνα Αύγουστο, 16 ώρες την ημέρα στις περισσότερες περιπτώσεις, από τις 06:00 
έως τις 22:00 (ώρες υψηλής ζήτησης) ενός συγκεκριμένου αριθμού MWh σε μια τιμή 
K, την τιμή άσκησης του δικαιώματος. Τα μηνιαία δικαιώματα προαίρεσης είναι 
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εμπορεύσιμα σε ικανοποιητικό βαθμό και αποτελούν έναν σχετικά εύκολο τρόπο 
αντιστάθμισης. 
 
3.2.1.2 Ημερήσια δικαιώματα 
 
          Τα ημερήσια δικαιώματα είναι καθορισμένα για δεδομένη χρονική περίοδο 
(χρόνος, εποχή ή συγκεκριμένος μήνας) και μπορούν να εξασκηθούν κάθε μέρα κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για παράδειγμα ο κάτοχος ενός ημερήσιου 
δικαιώματος προαίρεσης Ιουλίου-Αυγούστου του 2006 μπορεί να ανακοινώσει, εάν 
και εφόσον το επιλέξει, μια ειδοποίηση πχ στις 11 Αυγούστου για την παραλαβή 
καθορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας στις 12 Αυγούστου κατά την διάρκεια 
των ωρών υψηλής ζήτησης (06:00-22:00), πληρώνοντας $Κ/MWh (η τιμή άσκησης 
του δικαιώματος ανά μεγαβατώρα). Τα ημερήσια δικαιώματα προαίρεσης έχουν 
μικρή εμπορευσιμότητα και είναι δύσκολα στη διαχείριση τους. 
 
3.2.1.3 Ωριαία δικαιώματα 
 
          Τέλος, υπάρχουν και τα ωριαία δικαιώματα προαίρεσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να έχουν πρόσβαση για άμεση αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών της ημέρας (πχ την 1η, 4η, 8η ώρα). 
Μέχρι στιγμής η αγορά αυτού του είδους δικαιωμάτων είναι πολύ μικρή χωρίς να 
παρουσιάζει ενδιαφέρον. 
          Και στις τρεις περιπτώσεις πάντως που περιγράφτηκαν παραπάνω η πρόσοδος 
για τον αγοραστή ενός δικαιώματος αγοράς στη λήξη του δίνεται από τον παρακάτω 
τύπο: 

max (ST –K, 0) 
όπου ST είναι η τρέχουσα τιμή ηλεκτρικής ενέργειας κατά την λήξη του δικαιώματος 
και K η τιμή άσκησης του δικαιώματος. 
 
3.2.2 Callable και putable forwards 
 
          Σε ένα callable προθεσμιακό συμβόλαιο, ο αγοραστής παίρνει θέση αγοραστή 
(long) σε ένα προθεσμιακό συμβόλαιο και πουλάει (short) συγχρόνως ένα δικαίωμα 
αγοράς σε μια επιλεγμένη από τον αγοραστή τιμή άσκησης του δικαιώματος. Ο 
πωλητής αυτού του συμβολαίου κρατάει αντίθετες θέσεις και μπορεί να εξασκήσει το 
δικαίωμα αγοράς αν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ξεπεράσει την τιμή άσκησης 
του δικαιώματος, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο το προθεσμιακό συμβόλαιο 
(κλείνοντας ουσιαστικά τη θέση του). Με τον παραπάνω τρόπο ο αγοραστής 
ουσιαστικά αγοράζει το προθεσμιακό συμβόλαιο σε χαμηλότερη τιμή. Η διαφορά 
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αυτή είναι ίση με την τιμή του call option που λαμβάνει από την πώληση του τη 
στιγμή της σύναψης του συμβολαίου προσαυξημένο με συνεχή ανατοκισμό στο 
χρόνο παράδοσης. 
          Σε ένα putable προθεσμιακό συμβόλαιο ο αγοραστής παίρνει θέση long τόσο 
σε ένα προθεσμιακό συμβόλαιο, όσο και σε ένα δικαίωμα πώλησης, σε τιμή 
επιλεγμένη από τον πωλητή. Ο πωλητής κρατά τις ανάποδες θέσεις short. Ο 
αγοραστής του putable προθεσμιακού συμβολαίου θα εξασκήσει το δικαίωμα 
πώλησης αν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας πέσει κάτω από την τιμή άσκησης στη 
λήξη του συμβολαίου, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο το προθεσμιακό συμβόλαιο 
(κλείνοντας ουσιαστικά τη θέση του). Σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής θα 
πληρώσει την τιμή του προθεσμιακού συμβολαίου συν την τιμή του δικαιώματος 
πώλησης προσαυξημένο με συνεχή ανατοκισμό στο χρόνο λήξης. 
          Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, ο αγοραστής είτε πουλώντας ένα call 
option, είτε αγοράζοντας ένα put option, έχοντας βέβαια πάρει θέση αγοραστή σε ένα 
προθεσμιακό συμβόλαιο αντισταθμίζει τον κίνδυνο από πιθανή πτώση της τιμής της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Διαφοροποιήσεις στα παραπάνω συμβόλαια μπορούν να 
γίνουν μεταβάλλοντας τις ημερομηνίες λήξεις των δικαιωμάτων προαίρεσης, πχ 
πουλώντας ένα call option με λήξη νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης του 
προθεσμιακού συμβολαίου. 
 
3.2.3 Swing options 
 
          Τα swing options ηλεκτρικής ενέργειας υιοθετήθηκαν από τα αντίστοιχα της 
αγοράς του φυσικού αερίου τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Τα 
swing options έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά: 

 Μπορούν να εξασκηθούν καθημερινά ή σε έναν περιορισμένο αριθμό ημερών 
στο μέλλον, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, στην οποία επιτρέπεται η 
εξάσκηση τους. 

 Όταν εξασκείται ένα swing option, η ημερήσια ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας μπορεί να ποικίλλει μεταξύ ενός ελάχιστου και ενός μέγιστου 
ημερήσιου όγκου. Εντούτοις, η συνολική ποσότητα η οποία μπορεί να 
ασκηθεί κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου (μιας εβδομάδας, ή ενός 
μήνα) πρέπει να βρίσκεται και αυτή μεταξύ ενός ελάχιστου και ενός μέγιστου 
όγκου ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Η τιμή άσκησης ενός swing option μπορεί να καθοριστεί είτε καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής του, είτε στην έναρξη κάθε χρονικής περιόδου βασισμένη σε 
μια προκαθορισμένη φόρμουλα. 

 Αν η ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ενός τέτοιου συμβολαίου δεν 
μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον αγοραστή προς τον πωλητή, τότε επιβάλλεται 
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είτε ένα εφ’ άπαξ χρηματικό πρόστιμο, είτε η πληρωμή των συνολικών 
εσόδων που ζημιώθηκε ο πωλητής λόγω της αθέτησης των όρων του 
συμβολαίου. 

 

3.3 Διασταυρούμενα παράγωγα ηλεκτρικής ενέργειας (Cross 
Commodity Electricity Derivatives) 
 
          Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες διασταυρούμενων παραγώγων ηλεκτρικής 
ενέργειας: τα spark spread options ή αλλιώς παράγωγα συνδεόμενα με το βαθμό 
μετατροπής ενέργειας (heat rate linked derivatives) και τα παράγωγα διαφοράς 
τοποθεσίας (locational spread options). Τα παράγωγα αυτά αποτελούν ένα από τα 
βασικότερα είδη παραγώγων στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της ευρείας  
χρήσης τους, σε πολλές εφαρμογές και ειδικά στην αποτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων παραγωγής και μεταβίβασης ηλεκτρικής ενέργειας με την 
χρήση των real options, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 6. Για το λόγο αυτό η αναφορά 
μας στα παράγωγα αυτά θα είναι εκτενέστερη. 
 
3.3.1 Spark spread options 
 
                    Τα spark spread options βασίζονται στη διαφορά μεταξύ της τιμής της 
ηλεκτρικής ενέργειας και της τιμής του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή της. Η διαφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί καθορίζει την 
οικονομική αξία των περιουσιακών στοιχείων παραγωγής που χρησιμοποιούνται για 
τη μετατροπή του καυσίμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Το ποσό του καυσίμου που ένας 
κινητήρας του εργοστασίου χρειάζεται για να παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται φυσικά από την αποδοτικότητα του κινητήρα. Η 
αποδοτικότητα δίνεται από το βαθμό μετατροπής ενέργειας (heat rate), ο οποίος 
ορίζεται ως ο αριθμός των Βρετανικών θερμικών μονάδων (Btus, British thermal 
units) του εισαγόμενου καυσίμου που απαιτούνται για την παραγωγή μιας MWh 
ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, όσο μικρότερος είναι ο βαθμός αυτός μετατροπής, τόσο 
αποδοτικότερος θα είναι ο κινητήρας. Το spark spread, το οποίο συσχετίζεται με ένα 
συγκεκριμένο βαθμό μετατροπής ενέργειας, ορίζεται ως η τρέχουσα τιμή ηλεκτρικής 
ενέργειας μείον το προϊόν του βαθμού μετατροπής καθώς και της τρέχουσας τιμής 
του καυσίμου. Έτσι, όσο μικρότερος είναι ο βαθμός μετατροπής και η τιμή του 
καυσίμου και όσο υψηλότερη είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο 
μεγαλύτερο θα είναι το spark spread. 
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          Σε μια απελευθερωμένη αγορά, ενδεχομένως μόνο τα περιουσιακά στοιχεία με 
θετικά spark spreads θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στις επικρατούσες αυτές 
συνθήκες της αγοράς. Αυτό οδηγεί στον ορισμό του βαθμού μετατροπής ως εξής: 

                                                  MWhMMBtu
S
SH

G

E /=                                           (2.1) 

όπου: H ο αριθμός των MMBtu που απαιτούνται για ένα εργοστάσιο οριακής 
παραγωγής να παράγει μια MWh ηλεκτρικής ενέργειας, SE η τρέχουσα τιμή 
ηλεκτρικής ενέργειας ανά μεγαβατώρα και ST η τρέχουσα τιμή καυσίμου ανά ένα 
εκατομμύριο Βρετανικές θερμικές μονάδες.  
          Αφού ορίσαμε τον βαθμό μετατροπής ενέργειας, μπορούμε στη συνέχεια να 
ορίσουμε τα spark spread options. 
          Ένα spark spread call option Ευρωπαϊκού τύπου γραμμένο πάνω στο καύσιμο 
G για έναν καθορισμένο βαθμό μετατροπής ενέργειας, δίνει στον κάτοχο του το 
δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να πληρώσει ΚΗ φορές την τιμή της μονάδας 
καυσίμου G στη λήξη του δικαιώματος Τ και να λάβει την τιμή μιας μονάδας 

ηλεκτρικής ενέργειας. Θέτουμε και  τις τρέχουσες τιμές μιας μονάδας 

ηλεκτρισμού και καυσίμου στο χρόνο Τ αντίστοιχα, και συμβολίζουμε με 

T
ES T

GS

( )tSSC t
G

t
E ,,1  την αξία του δικαιώματος στο χρόνο t. Τότε η πρόσοδος του 

δικαιώματος στην χρονική στιγμή της λήξης του είναι: 
                                     ( ) ( )0,max,,,1

T
GH

T
EH

T
G

T
E SKSTKSSC −=                              

(2.2)  
          Αντίστοιχα, ένα spark spread put option Ευρωπαϊκού τύπου γραμμένο πάνω 
στο καύσιμο G για έναν καθορισμένο βαθμό μετατροπής ενέργειας, δίνει στον κάτοχο 
του το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να πληρώσει την τιμή μιας μονάδας 
ηλεκτρικής ενέργειας και να λάβει ΚΗ φορές την τιμή μιας μονάδας καυσίμου G στη 
λήξη του Τ. Συμβολίζουμε με ( )tSSP t

G
t
E ,,1  την αξία του δικαιώματος πώλησης το 

χρόνο t. Τότε η πρόσοδος για το δικαίωμα αυτό το χρόνο Τ είναι: 
                                     ( ) ( )0,max,,,1

T
E

T
GHH

T
G

T
E SSKTKSSP −=                              (2.3) 

 
3.3.2 Locational Spread Options (παράγωγα διαφοράς τοποθεσίας) 
 
          Εξαιτίας του κόστους και των περιορισμών μεταβίβασης ενέργειας, υπάρχουν 
πολλές φορές σημαντικές διαφορές μεταξύ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
διαφορετικές τοποθεσίες. Αναφέρουμε τις διαφορές αυτές ως διαφορές τοποθεσίας 
(locational spreads) και ορίζουμε το locational spread call option ως εξής: 
          Ένα δικαίωμα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου πάνω στην διαφορά τοποθεσίας 
μεταξύ της τοποθεσίας 1 και της τοποθεσίας 2 με λήξη το χρόνο Τ, δίνει στον κάτοχο 
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του το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να πληρώσει την τιμή για μια μονάδα 
ηλεκτρικής ενέργειας στην τοποθεσία 1 στο χρόνο Τ και να λάβει την τιμή για KL 
μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας στην τοποθεσία 2. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να 
συμπεριλάβουμε και τα έξοδα μεταβίβασης της ηλεκτρικής ενέργειας αν θεωρήσουμε 
ότι το KL είναι πάντοτε μικρότερο της μονάδας. Θέτουμε  την τιμή της μονάδας 

ηλεκτρικής ενέργειας στην τοποθεσία i (i=1,2) το χρόνο Τα και συμβολίζουμε την 

αξία του δικαιώματος αγοράς με 

T
iS

( )tKSSC L
tt ,,, 212 . Τότε η πρόσοδος για το δικαίωμα 

αγοράς το χρόνο Τ είναι: 

                                     ( ) ( )0,max,,, 21212
T

L
T

L
TT SKSTKSSC −=                               (2.4) 

          Με παρόμοιο τρόπο ορίζεται και το locational spread put option. 
 

3.4 Τιμολόγηση των διασταυρούμενων παραγώγων ηλεκτρικής 
ενέργειας 
 
          Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε μια βασισμένη σε προθεσμιακά 
συμβόλαια μέθοδο (futures-based method) για την αντιγραφή των παραγώγων 
ενέργειας και συγκεκριμένα θα την εφαρμόσουμε για τον υπολογισμό της αξίας των 
spark spread options και των locational spread options που χρησιμοποιούνται στην 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων παραγωγής και μεταβίβασης ηλεκτρικής 
ενέργειας, αντίστοιχα. Οι εξισώσεις τιμολόγησης προέρχονται από τις διαδικασίες 
τιμών τόσο της γεωμετρικής κίνησης Brown όσο και της mean-reversion. 
 
3.4.1 Διαδικασία της γεωμετρικής κίνησης Brown για τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας 
 
          Αρχικά θεωρούμε την περίπτωση στην οποία οι μελλοντικές τιμές τόσο της 
ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
της και  ακολουθούν διαδικασίες της γεωμετρικής κίνησης Brown:    EF GF

1dzdt
F

dF
EE

E

E σμ +=                                                                                                  (2.5) 

2dzdt
F

dF
GG

G

G σμ +=  

όπου  και  είναι δύο διαδικασίες Wiener με μεταξύ τους συσχέτιση ρ. 

Υποθέτουμε επίσης ότι τα 
1z 2z

ΕΕ σμμ ,, G και Gσ  είναι σταθερά. Η πιο γενική περίπτωση 

που η τυπική απόκλιση και η συσχέτιση μπορούν να είναι συναρτήσεις του χρόνου θα 
παρουσιαστεί στο mean reversion μοντέλο. 
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Αποτίμηση των spark spread options 
 
          Θέτουμε την αξία στο χρόνο t ενός spark spread option που λήγει το χρονική 
στιγμή Τ: 

( ) ( )tTKFFCtyxV H
Tt

G
Tt

E −≡ ,,,,, ,,
1  

όπου  είναι οι τιμές στο χρόνο t των προθεσμιακών συμβολαίων της τιμής 

ηλεκτρικής ενέργειας και του καυσίμου με ημερομηνία λήξης Τ, αντίστοιχα. Στη 
συνέχεια δημιουργούμε ένα στιγμιαίο χαρτοφυλάκιο μηδενικού κινδύνου 
χρησιμοποιώντας προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας και του καυσίμου, 
καθώς και το άνευ κινδύνου περιουσιακό στοιχείο. Το C

Tt
G

Tt
E FF ,, ,

1 το οποίο θα προκύψει  από 
την αξία του χωρίς κινδύνου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να ικανοποιεί την μερική 
διαφορική εξίσωση: 

[ ]02
2
1 2222 =+++− yyyxyyxxxxt VyxyVVxV σσρσσ                                                    (2.6) 

με τα παρακάτω όρια: 
( ) ( 0,max,, yxTyxV )−=  

( ) xtxV =,0,  

( ) 0,,0 =tyV  

          Η αξία λοιπόν ενός spark spread call option C1 δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 
( ) ( ) ( ) ( )[ ]2
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Αποτίμηση των locational spread options 
 
          Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε και την αξία των locational 
spread call options. Θέτουμε και  τις μελλοντικές τιμές της ηλεκτρικής 

ενέργειας στις τοποθεσίες 1 και 2, αντίστοιχα οι οποίες ακολουθούν διαδικασίες 
γεωμετρικής κίνησης Brown. 

1,EF 2,EF
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          Η αξία λοιπόν ενός locational spread call option C2 δίνεται από τον παρακάτω 
τύπο: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]2
,
2,1

,
1,

,
2,

,
1,2 ,,, dNFKdNFetTKFFC Tt

EL
Tt

E
tTr

L
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E
Tt

E −=− −−                                   (2.8)  
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υ

υ 2//ln 2,
2,

,
1,

1  

tTdd −−= υ12  
2

2,2,1,
2

1,
2 2 EEEE σσρσσυ +−=  

 
3.4.2 Διαδικασία mean reversion 
 
          Σε αυτή την ενότητα θα υποθέσουμε ότι τόσο η μελλοντική τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και του καυσίμου ακολουθούν διαδικασίες mean 
reversion. 

( )( ) ( ) 1ln dzFtdtFFtdF EEEEEEE σμκ +−=                                                              (2.9) 

( )( ) ( ) 2ln dzFtdtFFtdF GGGGGGG σμκ +−=  

όπου: 
( )tEσ  και ( )tGσ  είναι συναρτήσεις του χρόνου t 
( )tEμ  και ( )tGμ  είναι οι μακροπρόθεσμοι μέσοι 

Eκ  και Gκ  είναι οι συντελεστές της mean reversion διαδικασίας και 
z1 και z2 είναι οι δύο διαδικασίες Wiener με instantaneous συσχέτιση ρ 
          Η υπόθεση της mean reversion στις διαδικασίες των μελλοντικών τιμών θέτει 
περιορισμούς στην επιλογή των συναρτήσεων των τυπικών αποκλίσεων ( )tEσ  και 

( )tGσ . Μεταξύ διαφόρων μορφών , η παρακάτω είναι και η πιο κατάλληλη: 

( ) t
EE

Eet κσσ −= ,                                                                            (2.10) ( ) t
GG

Get κσσ −=

 
Αποτίμηση των spark spread options 
 
          Θέτουμε την αξία στο χρόνο t ενός spark spread option που λήγει το χρονική 
στιγμή Τ: 
( ) ( )tTKFFCtyxV H

Tt
G

Tt
E −≡ ,,,,, ,,

1  

Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία που εφαρμόσαμε και στην ενότητα 2.4.2.1, 
συνεπάγεται ότι το ( ) )(,,

1 ,,, tTr
H

Tt
G

Tt
E etTKFFC −−  πρέπει να ικανοποιεί την παρακάτω 

εξίσωση: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]02
2
1 2222 =+++− tVyxyVtttVxV yyyxyyxxxxt σσρσσ                                   (2.11) 
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με τα παρακάτω όρια: 
( ) ( 0,max,, yxTyxV )−=  

( ) xtxV =,0,  

( ) 0,,0 =tyV  

          Η αξία λοιπόν ενός spark spread call option C1 δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 
( ) ( ) ( ) ( )[ ]2

,
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Εικόνα 3.1 Αξία ενός spark spread call option με βάση τις διαδικασίες mean reversion 
και της γεωμετρικής κίνησης Brown 

 
 
          Η εικόνα (2.1) απεικονίζει την αξία ενός spark spread call option με την 
υπόθεση ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του καυσίμου ακολουθούν τόσο τη 
διαδικασία της γεωμετρικής κίνησης Brown, όσο και την mean reversion διαδικασία. 
Όταν η τιμή του υποκείμενου μέσου ακολουθεί mean reversion διαδικασία, η 
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υπόθεση μόνο της γεωμετρικής κίνησης Brown παρατηρούμε από την εικόνα (2.1) ότι 
οδηγεί σε υπερεκτίμηση των spark spread options, ειδικά εκείνων με μακρινές λήξεις. 
          Διάφορες τέτοιες συγκριτικές στατικές ιδιότητες της αξίας του spark spread call 
option μπορούν να προέλθουν από την περαιτέρω έρευνα των μερικών παραγώγων 
του C1 με σεβασμό στις παραμέτρους τους. 
          Για παράδειγμα: 

Αν ↑Tt
EF ,  (αυξάνεται) ή μειώνεται)   (αυξάνεται) 

Αν και

 ↓Tt
GF ,  ( ↑⇒ 1C

 ↑Tt
GF ,  ↑↑⇒ 1,

,F Tt
E C

F Tt
G

 

Αν ή

 
ποτίμηση των locational spread options

 ↓ρ   ↑↓⇒ 1Cr  

Α  

        Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε και την αξία των locational 

αι 2

tional spread call option C2 δίνεται από τον παρακάτω 

 
  
spread call options. Θέτουμε 1,EF και 2,EF  τις μελλοντικές τιμές της ηλεκτρικής 

ενέργειας στις τοποθεσίες 1 κ , αντίστοιχα οι οποίες ακολουθούν διαδικασίες 
γεωμετρικής κίνησης Brown. 
          Η αξία λοιπόν ενός loca
τύπο: 
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4. Value-at-risk (VaR) 

4.1 Εισαγωγή 

        Το Value-at-risk αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία 
 

οσοτικοποιηθούν οι διάφοροι 
 

κ ι ν
ε π

.1.1 Ορισμός του VaR  

        Το VaR είναι μια μέτρηση της μέγιστης δυνητικά μεταβολής στην αξία ενός 

ιπέδου των ζημιών οι 

να υπολογίσει τον κίνδυνο του συνολικού 
υ

 

 
  
διαχείρισης του κινδύνου το οποίο παρέχει μια ποσοτικοποίηση του κινδύνου που 
αντιμετωπίζει μια εταιρία, και προσφέρει σημαντική πληροφόρηση του συνολικού 
προφίλ κινδύνου της εταιρίας στους διευθυντές, διαχειριστές, μετόχους, ελεγκτές, 
ρυθμιστικές αρχές, κτλ. Βέβαια, το VaR είναι απλά ένα εργαλείο μέτρησης και 
διαχείρισης του κινδύνου και όχι ένας στόχος αυτό καθ’ αυτό. Δηλαδή, η διαδικασία 
υπολογισμού του VaR είναι αυτή που προσθέτει αξία στη λειτουργία της διαχείρισης 
κινδύνου και όχι οι αριθμοί του VaR από μόνοι τους. 
          Από τη στιγμή που αναγνωριστούν και π
παράγοντες κινδύνου που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, μπορεί στη συνέχεια να 
αναλυθεί πως αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ποιοι λειτουργούν ως 
φυσική αντιστάθμιση του συνολικού χαρτοφυλακίου της επιχείρησης και ποιοι 
αποτελούν τις μεγαλύτερες πηγές κινδύνου. Με το VaR μπορούμε να 
ελαχιστοποιήσουμε τη μεταβλητότητα των κερδών μιας επιχείρησης, να 
αποφασίσουμε ποιους ινδύνους αξίζε πραγματικά α υποστούμε και να 
αντισταθμίσουμ  εκείνους που μπορεί να ροκαλέσουν μεγάλες μεταβολές στην 
κερδοφορία της εταιρίας. 
 
4
 
  
χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών εργαλείων με μια δεδομένη πιθανότητα σε έναν 
προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα. Ουσιαστικά, απαντά στη βασική ερώτηση που 
αντιμετωπίζει κάθε διαχειριστής κινδύνου: Πόσα χρήματα μπορώ να χάσω με μια 
δεδομένη πιθανότητα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα; 
          Με άλλα λόγια, το VaR αποτελεί μια μέτρηση του επ
οποίες δεν αναμένεται να το ξεπεράσουν για μια καθορισμένη χρονική περίοδο και 
για ένα καθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης κάτω από κανονικές συνθήκες. Η ιδέα 
του VaR έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον μιας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
κάθε είδος χαρτοφυλακίου, ακόμη και για χαρτοφυλάκια που περιέχουν διάφορα είδη 
χρηματοοικονομικών εργαλείων.  
          Επειδή το VaR μπορεί 
χαρτοφυλακίο , αποτελεί έναν ολοκληρωμένο τρόπο αντιμετώπισης διαφορετικών 
αγορών και διαφορετικών πηγών κινδύνου. Επιτρέπει όλους αυτούς τους 
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διαφορετ κούς παράγοντες να συνδυαστούν σε έν ν μοναδικό νούμερο το οποίο θα 
αποτελεί έναν καλό δείκτη του συνολικού επιπέδου κινδύνου.  
          Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του VaR είναι 

ι   α

η γενικότερη αποδοχή 

.1.2 Παράμετροι του VaR 

       Οι δύο βασικοί παράμετροι του VaR είναι: 
ράμε τις δυνητικές απώλειες του 

π   μ

 μπιστοσύνης, το οποίο αποτελεί μια μέτρηση του βαθμού ισχύος 

 

          Στ αία 

 

Εικόνα 4.1 VaR με διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

του από τις επιχειρήσεις αλλά και από διάφορους φορείς όπως για παράδειγμα η 
Ευρωπαϊκοί Ένωση. Παρ’ όλα αυτά δεν αποτελεί μια αποτελεσματική μέτρηση για 
τον έλεγχο και την διαχείριση του κινδύνου, μιας και ουσιαστικά είναι μια εκτίμηση 
των δυνητικών απωλειών.   
 
4
  
   

 Ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο μετ
χαρτοφυλακίου μας. Δεν είναι βέβαια το ίδιο να μετρήσουμε την 
αναμενόμενη α ώλεια για περίοδο μιας ημέρας ή για περίοδο ιας 
εβδομάδας. 
Το επίπεδο ε
της εκτίμησης του VaR. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο επίπεδο 
εμπιστοσύνης είναι 95%, το οποίο σημαίνει ότι στο 95% των περιπτώσεων οι 
απώλειες του χαρτοφυλακίου μας θα είναι μικρότερες από το VaR, ενώ στο 
5% των περιπτώσεων οι απώλειες αυτές θα είναι δυνητικά μεγαλύτερες.  
ην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε την ιδέα του VaR γραφικά. Ακρ

αποτελέσματα (μεγάλες ζημίες ή μεγάλα κέρδη) είναι συνήθως σπάνιο να συμβούν 
(με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις όπως η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας), με 
αποτέλεσμα ο αριθμός των αναμενόμενων ακραίων αποτελεσμάτων του 
χαρτοφυλακίου μας να είναι σίγουρα μικρότερος. 
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Για παράδειγμα, αν έχουμε υπολογίσει το VaR για μια επιχείρηση ότι είναι $10 

.1.2.1 Επιλογή του χρονικού ορίζοντα 

       Ο χρονικός ορίζοντας είναι συνάρτηση είτε της θέσης είτε του ίδιου του 

ν

υμε ότι μια μεγάλη χρονική περίοδος αποτελείται απλά 

y VaR

εκατομμύρια, για χρονικό διάστημα μιας μέρας και με επίπεδο εμπιστοσύνης το 95%, 
τότε υπάρχει μια πιθανότητα 5%, οι απώλειες της επιχείρησης αυτής να ξεπεράσουν 
τα $10 εκατομμύρια. 
 
4
  
   
επενδυτή. Στην πρώτη περίπτωση, ο μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας για την 
εκτίμηση του κινδύνου είναι αποτέλεσμα του χρόνου που απαιτείται για την 
ρευστοποίηση ή την αντιστάθμιση της συγκεκριμένης θέσης. Σε αγορές με μικρότερη 
εμπορευσιμότητα, μπορεί να χρειάζεται μια βδομάδα ή περισσότερο για να 
μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το προφίλ κινδύνου ε ός χαρτοφυλακίου. Για 
παράδειγμα, για το χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας το οποίο είναι επενδυμένο σε πολύ 
εμπορεύσιμα νομίσματα, ο χρονικός ορίζοντας μιας ημέρας μπορεί να είναι 
αποδεκτός. Για έναν σύμβουλο επενδύσεων, του οποίου ο στόχος είναι η μηνιαία 
αντιστάθμιση και απολογισμός του χαρτοφυλακίου, ένας χρονικός ορίζοντας του ενός 
μήνα φαίνεται καταλληλότερος. Ιδανικά, μια περίοδος διακράτησης πρέπει να 
ανταποκρίνεται στη μέγιστη περίοδο που απαιτείται για την ρευστοποίηση του 
συνόλου του χαρτοφυλακίου. 
          Εντούτοις, όλοι γνωρίζο
από μικρότερες περιόδους. Γι’ αυτό στην πραγματικότητα οι αναλυτές σχεδόν πάντα 
σε πρώτη φάση θέτουν Ν=1 (όπου Ν: ο χρονικός ορίζοντας σε ημέρες). Και αυτό 
γιατί δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να εκτιμήσουμε αμέσως την συμπεριφορά 
των διαφόρων μεταβλητών της αγοράς για διαστήματα μεγαλύτερα της μιας ημέρας. 
Σε αυτή την περίπτωση για να υπολογίσουμε το VaR για μεγαλύτερες χρονικές 
περιόδους κάνουμε την παρακάτω υπόθεση: 

                                            N-day VaR = 1-da N×                                     (3.1)               
 οι 

.1.2.2 Επιλογή του διαστήματος εμπιστοσύνης 

        Η πιθανότητα να έχουμε απώλειες μεγαλύτερες από το VaR που έχουμε 

          Η παραπάνω φόρμουλα είναι σωστή όταν μεταβολές της αξίας του 
χαρτοφυλακίου ακολουθούν κανονική κατανομή με μέσο το μηδέν. Σε άλλες 
περιπτώσεις είναι απλά μια προσέγγιση. 
 
4
 
  
υπολογίσει είναι (1-Χ) όπου Χ είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης. Οι πιο συχνές επιλογές 
για το διάστημα εμπιστοσύνης είναι το 95% και το 99%: 
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 Με ένα επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και χρονικό ορίζοντα μιας μέρας, οι 
απώλειες του χαρτοφυλακίου μας θα ξεπερνούν το VaR περίπου μια φορά 
κάθε είκοσι μέρες. 

  Με ένα επίπεδο εμπιστοσύνης 99% και χρονικό ορίζοντα μιας μέρας, οι 
απώλειες του χαρτοφυλακίου μας θα ξεπερνούν το VaR περίπου μια φορά 
κάθε εκατό μέρες. 

          Αν η πιθανότητα των απωλειών κατανέμεται κανονικά, τότε το επίπεδο της 
ουράς 5% είναι 1,645 τυπικές αποκλίσεις από το μέσο και το επίπεδο της ουράς 1% 
είναι 2,33 τυπικές αποκλίσεις. 
 
4.1.3 Χρήσεις του VaR 
 
          Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το VaR δεν είναι απλά ένας αριθμός, αλλά μια 
μέτρηση του κινδύνου μιας εταιρίας. Το VaR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
διαχείριση του κινδύνου και οι εταιρίες προσπαθούν να βρουν τρόπους να 
ενσωματώσουν το VaR στη λήψη αποφάσεων για την κατανομή των κεφαλαίων τους 
θέτοντας κάποια όρια συναλλαγής βασιζόμενα στο VaR. Τέτοια όρια συναλλαγής 
φαίνονται στην εικόνα 2.2. 
 
                      Εικόνα 4.2 Παράδειγμα ορίων συναλλαγής βασιζόμενα στο VaR 

 
 
Μερικές από τις χρήσεις του VaR για μια εταιρία είναι οι παρακάτω: 

 Ποσοτικοποίηση των μέγιστων αναμενόμενων απωλειών είτε για το σύνολο 
της εταιρίας είτε για οποιαδήποτε επιχειρησιακή της μονάδα είτε τέλος για 
οποιαδήποτε θέση της.  

 Αύξηση των ωφελειών της διαφοροποίησης 
 Ελαχιστοποίηση της μεταβλητότητας των κερδών 
 Μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος αντιστάθμισης 
 Μέτρηση του κινδύνου των σταθερών περιουσιακών της και των επενδυτικών 
της σχεδίων 
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 Δημιουργία αναφορών διαχείρισης κινδύνου που θα απευθύνονται στην 
ανώτατη διοίκηση για καλύτερη κατανόηση του συνολικού προφίλ κινδύνου 
της εταιρίας 

 Ανάπτυξη και εκτίμηση των χαρακτηριστικών μείωσης κινδύνου διαφόρων 
στρατηγικών αντιστάθμισης 

 Καθορισμός ορίων συναλλαγής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω 
 

4.2 Μέθοδοι υπολογισμού του VaR 
 
          Τρεις είναι οι βασικές μέθοδοι υπολογισμού του VaR (η μέθοδος της 
διακύμανσης/συνδιακύμανσης, η ιστορική προσομοίωση και η προσομοίωση Monte-
Carlo). Υπάρχει επίσης η προσέγγιση με την EVT (Extreme Value Theory) η οποία 
βασίζεται στην πιθανότητα κατανομής ακραίων αποδόσεων, φαινόμενο το οποίο 
παρατηρείται αρκετά συχνά στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν βέβαια 
και πολλές επεκτάσεις των μεθόδων αυτών, οι οποίες φαίνονται αναλυτικά στον 
παρακάτω πίνακα, στις οποίες (πέρα από την δέλτα-γάμα μέθοδο) δεν θα 
αναφερθούμε στο κεφάλαιο αυτό. 
 
Πίνακας 4.1 Διάφοροι μέθοδοι υπολογισμού του VaR 
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4.2.1 Αναλυτικές μέθοδοι υπολογισμού του VaR 
 
          Οι αναλυτικές μέθοδοι υπολογισμού του VaR είναι δύο: η απλή δέλτα μέθοδος 
ή αλλιώς μέθοδος της διακύμανσης/συνδιακύμανσης και η δέλτα-γάμα μέθοδος. Και 
οι δύο αυτές μέθοδοι περιγράφονται παρακάτω. 
 
4.2.1.1 Μέθοδος της διακύμανσης/συνδιακύμανσης  
 
          Η μέθοδος της διακύμανσης/συνδιακύμανσης ή διαφορετικά το γραμμικό 
μοντέλο υπολογισμού του VaR υποθέτει ότι οι αποδόσεις όλων των μεταβλητών της 
αγοράς κατανέμονται κανονικά. Η μέθοδος αυτή έχει πολλά μειονεκτήματα όπως θα 
δούμε σε παρακάτω ενότητα, εντούτοις είναι πολύ χρήσιμο να μελετήσουμε τις 
λεπτομέρειες της μεθόδου αυτής πριν αναπτύξουμε περισσότερο προχωρημένες και 
πολύπλοκες μεθόδους. 
          Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο, με αξία P, το οποίο αποτελείται 
από Ν περιουσιακά στοιχεία αξίας Vi (i=1,2,…N). Η μεταβολή της αξίας του 
χαρτοφυλακίου αυτού (ΔP) προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους μεταβολών 
των αξιών των περιουσιακών του στοιχείων (ΔVi) στον χρονικό ορίζοντα του VaR: 
                                               NVVVP Δ++Δ+Δ=Δ ....21                                       (3.2) 

          Αν υποθέσουμε ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι υποκείμενες μεταβλητές 
(τρέχουσες ή μελλοντικές τιμές) τότε Vi=Si και η μεταβολή της αξίας του 

χαρτοφυλακίου σε όρους αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων (
S
S

x i
i

Δ
= ) δίνεται 

από τον παρακάτω τύπο: 
                                            NN xSxSxSP ....2211 ++=Δ                                         (3.3) 

          Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν τα περιουσιακά στοιχεία 
είναι παράγωγα ή άλλα μη γραμμικά στοιχεία τότε μπορούμε να παρουσιάσουμε την 

μεταβολή στην αξία του περιουσιακού στοιχείου σε όρους δέλτα θέσης (
S
V
∂
∂ ) για την 

υποκείμενη μεταβλητή: 

                                                         S
S
VV Δ
∂
∂

=Δ                                                    (3.4) 

          Η μεταβολή τότε της αξίας του χαρτοφυλακίου γίνεται: 

                                   NN
N

N xS
S
V

xS
S
VxS

S
VP

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=Δ ....22
2

2
11

1

1                             (3.5) 

          Αν υποθέσουμε ότι το xi είναι μια κανονική πολυμεταβλητή, τότε το ΔP 
κατανέμεται κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση για τον υπολογισμό του VaR 
χρειάζεται να υπολογίσουμε μόνο το μέσο και την τυπική απόκλιση του ΔP. 
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Υποθέτουμε ότι η αναμενόμενη αξία για κάθε xi είναι μηδέν. Αυτό υπονοεί ότι ο 
μέσος του ΔP είναι μηδέν. 
          Για τον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης του ΔP, ορίζουμε το σi ως την 
ημερήσια τυπική απόκλιση του xi, και το ρij τον συντελεστή συσχέτισης μεταξύ του xi 

και του xj. Η διακύμανση του ΔP την οποία συμβολίζουμε με  δίνεται από τον 

τύπο: 

2
Pσ

                                                                                         (3.6) jij

n

j
iij

n

i
P SS σσρσ ∑∑

==

=
11

2

Αφού υπολογίσουμε τη τυπική απόκλιση μπορούμε στη συνέχεια να υπολογίσουμε το 
VaR του συνολικού χαρτοφυλακίου ως εξής: 
                                                      PNSDPVaR σ⋅⋅=                                              (3.7) 

όπου NSD (number of standard deviations) είναι ο αριθμός των τυπικών αποκλίσεων 
που αντιστοιχούν στο επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουμε επιλέξει. Για παράδειγμα 
όπως ήδη έχουμε αναφέρει για επίπεδα εμπιστοσύνης 95% και 99% το NSD είναι 
αντίστοιχα 1,65 και 2,33. 
 
4.2.1.2 Δέλτα-γάμα μέθοδος υπολογισμού του VaR 
  
          Η Δέλτα-γάμα μέθοδος υπολογισμού του VaR αποτελεί μια επέκταση της 
μεθόδου διακύμανσης/συνδιακύμανσης, η οποία όμως λαμβάνει υπόψη την μη 
γραμμική εξάρτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης πάνω στις υποκείμενες μεταβλητές 
τους. 
          Η μεταβολή στην αξία ενός δικαιώματος προαίρεσης (V) σε όρους των 
μεταβολών των υποκείμενων μεταβλητών παρουσιάζεται από τον Taylor (Taylor 
series expansion) ως εξής: 

                                  ....
2
1 2

2

2

+Δ
∂
∂

+Δ
∂
∂

+Δ
∂
∂

=Δ S
S
Vt

t
VS

S
VV                                (3.8) 

          Στην παραπάνω εξίσωση ο όρος 
t
V
∂
∂ ονομάζεται θήτα και ο όρος 2

2

S
V

∂
∂  

ονομάζεται γάμα. Όταν χρησιμοποιείται η δέλτα μέθοδος υπολογισμού του VaR το 
δικαίωμα προαίρεσης μετατρέπεται σε μια ισοδύναμη δέλτα θέση, όπως είδαμε 
παραπάνω και μόνο ο πρώτος όρος της παραπάνω εξίσωσης χρησιμοποιείται στην 
εξίσωση (3.7)  παρέχοντας όμως ουσιαστικά μια προσέγγιση για την αλλαγή στην 
αξία του δικαιώματος στην εξίσωση (3.3).  

          Η εξίσωση 2
2

2

2
1 S

S
Vt

t
VS

S
VV Δ

∂
∂

+Δ
∂
∂

+Δ
∂
∂

≈Δ  ονομάζεται και δέλτα-γάμα-

θήτα προσέγγιση λόγω της προσθήκης του όρου θήτα, ο οποίος όμως έχει μικρή 
συνεισφορά στο ΔV για τους τυπικούς χρονικούς ορίζοντες του VaR. Αν 
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χρησιμοποιήσουμε την δέλτα-γάμα-θήτα προσέγγιση για τις μεταβολές των 
επιμέρους περιουσιακών στοιχείων στην εξίσωση (3.3), τότε η μεταβολή στην αξία 
του συνολικού χαρτοφυλακίου γίνεται: 
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(3.9) 

 
          Κάτω από την υπόθεση της δέλτα-γάμα-θήτα προσέγγισης για την μεταβολή 
των περιουσιακών στοιχείων, η μεταβολή της αξίας του συνόλου του χαρτοφυλακίου 
δεν είναι πια ένας γραμμικός συνδυασμός των μεταβολών των υποκείμενων 
μεταβλητών, όπως είδαμε στην εξίσωση (3.5). Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή των 
αποδόσεων του χαρτοφυλακίου παύει να είναι κανονική (το οποίο συμβαίνει στην 
πραγματικότητα και αποτελεί και την αιτία της χρησιμοποίησης αυτής της ορθότερης 
δέλτα-γάμα-θήτα προσέγγισης). Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε λοιπόν να 
υπολογίσουμε το VaR χρησιμοποιώντας την απλουστευμένη εξίσωση (3.7).  
 
4.2.2 Μέθοδος της ιστορικής προσομοίωσης 
 
          Η μέθοδος είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος στον υπολογισμό του 
VaR. Χρησιμοποιεί ιστορικά δεδομένα με έναν άμεσο τρόπο σαν οδηγό για το τι 
μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το VaR 
για ένα χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιώντας έναν χρονικό ορίζοντα της μιας ημέρας, ένα 
επίπεδο εμπιστοσύνης 99% και 500 ημέρες δεδομένων. Το πρώτο βήμα είναι να 
αναγνωρίσουμε τις μεταβλητές που επηρεάζουν το χαρτοφυλάκιο μας (πχ τιμές 
μετοχών, δικαιωμάτων, συναλλάγματος, επιτόκια, κτλ). Στη συνέχεια συλλέγουμε 
δεδομένα για τις μεταβολές αυτών των μεταβλητών τις τελευταίες 500 ημέρες. Αυτό 
μας παρέχει 500 εναλλακτικά σενάρια για το τι μπορεί να συμβεί μεταξύ του σήμερα 
και της αυριανής μέρας. Το σενάριο 1 είναι εκείνο στο οποίο οι ποσοστιαίες 
μεταβολές στις αξίες όλων των μεταβλητών είναι ίδιες με τις μεταβολές τους την 
πρώτη μέρα για την οποία έχουμε δεδομένα. Στο σενάριο 2, οι ποσοστιαίες μεταβολές 
των μεταβλητών είναι ίδιες με της δεύτερης μέρας, κοκ.  
          Για κάθε σενάριο υπολογίζουμε τη χρηματική διαφορά στην αξία του 
χαρτοφυλακίου μεταξύ της σημερινής και της αυριανής μέρας. Με αυτό τον τρόπο 
ορίζουμε μια κατανομή πιθανοτήτων ημερήσιων μεταβολών της αξίας του 
χαρτοφυλακίου μας. Το πέμπτο χειρότερο ημερήσιο σενάριο είναι το πρώτο 
εκατοστημόριο της κατανομής. Ο υπολογισμός του VaR είναι οι απώλειες του 
χαρτοφυλακίου μας όταν βρισκόμαστε στο σημείο του πρώτου εκατοστημορίου. 
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Υποθέτοντας ότι οι τελευταίες 500 ημέρες είναι ένας καλός οδηγός για το τι μπορεί 
να συμβεί στο μέλλον, είμαστε 99% σίγουροι ότι δεν θα έχουμε απώλειες 
μεγαλύτερες από το VaR που υπολογίσαμε. 
          Αν ορίσουμε με υi την αξία μιας μεταβλητής τη μέρα i, και υποθέσουμε ότι 
σήμερα είναι η μέρα m, τότε το σενάριο i υποθέτει ότι η αξία της μεταβλητής την 
αυριανή μέρα θα είναι: 

1−i

i
m υ
υ

υ  

          Η αξία του χαρτοφυλακίου σήμερα είναι γνωστή (P). Μπορούμε τότε να 
υπολογίσουμε τη μεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου μεταξύ της σημερινής και 
της αυριανής μέρας για όλα τα διαφορετικά σενάρια. Όλες αυτές οι μεταβολές στην 
αξία του χαρτοφυλακίου στη συνέχεια ταξινομούνται. Το πέμπτο χειρότερο σενάριο 
είναι το μιας μέρας 99% VaR.  
          Ο υπολογισμός του VaR στο παράδειγμα μας κάθε μέρα μεταβάλλεται 
λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες 500 παρατηρήσεις. Αν υποθέσουμε ότι 
σήμερα βρισκόμαστε στη μέρα 501, στην οποία έχουμε νέες αξίες για τις μεταβλητές 
μας, τότε πρέπει να υπολογίσουμε ένα νέο VaR (με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως), χρησιμοποιώντας δεδομένα για τις μεταβλητές 
από τη μέρα 1 έως τη μέρα 501. Αντίστοιχα, για τη μέρα 502 χρησιμοποιούμε 
δεδομένα από τη μέρα 2 έως τη μέρα 502, κοκ. 
 
4.2.3 Μέθοδος προσομοίωσης Monte-Carlo 
 
          Μια εναλλακτική προσέγγιση στον υπολογισμό του VaR αποτελεί η μέθοδος 
της προσομοίωσης Monte-Carlo, χρησιμοποιώντας την προσομοίωση Monte-Carlo 
για να παράγει την κατανομή πιθανοτήτων των μεταβολών της αξίας του 
χαρτοφυλακίου (ΔP). Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το VaR μιας 
ημέρας. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής: 

1. Αποτιμούμε το χαρτοφυλάκιο σήμερα με τον συνήθη τρόπο χρησιμοποιώντας 
τις αξίες των μεταβλητών 

2. Κάνουμε δειγματοληψία από την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή 
πιθανοτήτων των xi , δηλαδή των αποδόσεων των μεταβλητών την i μέρα 

3. Χρησιμοποιούμε τις αξίες των xi, που έχουμε πάρει δειγματοληπτικά, για να 
καθορίσουμε την αξία της κάθε μεταβλητής στο τέλος μιας μέρας 

4. Αποτιμούμε ξανά το χαρτοφυλάκιο στο τέλος της μέρας με το συνήθη τρόπο 
5. Αφαιρούμε την αξία που υπολογίσαμε στο 1ο βήμα από την αξία στο 4ο βήμα 

για να καθορίσουμε ένα δείγμα ΔP 
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6. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2-5 πολλές φορές για να δημιουργήσουμε μια 
κατανομή πιθανοτήτων για το ΔP 

          Έτσι το VaR υπολογίζεται ως το κατάλληλο εκατοστημόριο της κατανομής 
πιθανοτήτων του ΔP. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 5000 διαφορετικά δείγματα αξιών 
του ΔP με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω. Το μιας μέρας 99% VaR είναι η 
αξία του ΔP για το 50ο χειρότερο αποτέλεσμα. Αντίστοιχα το μιας μέρας 95% VaR 
είναι η αξία του ΔP για το 250ο χειρότερο αποτέλεσμα. Το Ν-μέρας VaR είναι όπως 

ήδη έχουμε αναφέρει το μιας μέρας VaR πολλαπλασιαζόμενο με το N . 
 
4.2.4 Σύγκριση των μεθόδων υπολογισμού του VaR 
 
          Στον πίνακα 3.1, ταξινομήσαμε τις διάφορες μεθόδους υπολογισμού του VaR 
μαζί με όλες τις πιθανές εναλλακτικές μορφές τους. Η ονοματολογία που 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κάθε μέθοδο διαφέρει σημαντικά ανάλογα με 
τον συγγραφέα, και με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια σύγχυση με τις τόσες 
διαφορετικές παραλλαγές της κάθε μεθόδου. Στην ενότητα αυτή θα δώσουμε έμφαση 
στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τριών βασικών μεθόδων με σκοπό να 
μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια σύγκριση τους. 
 
Αναλυτικές μέθοδοι  
 
Τα πλεονεκτήματα των μεθόδων αυτών είναι: 

 Απλοποιούν τους υπολογισμούς του VaR, καθιστώντας αυτές τις μεθόδους 
εύκολα κατανοητές για όλους όσους ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνου. 

 Η ταχύτητα στους υπολογισμούς του VaR το οποίο αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό χαρακτηριστικό, ειδικά όταν εργαζόμαστε σε πραγματικό χρόνο. 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα των μεθόδων αυτών είναι: 
 Ο υπολογισμός του VaR με τη δέλτα μέθοδο υπερεκτιμά το VaR για μικρά 
επίπεδα εμπιστοσύνης και το υποεκτιμά για μεγάλα διαστήματα 
εμπιστοσύνης. Αυτό οφείλεται στην κανονικότητα των κατανομών των 
αποδόσεων του χαρτοφυλακίου 

 Η υπόθεση της γραμμικότητας καθιστά τη δέλτα μέθοδο θεωρητικά 
εφαρμόσιμη μόνο για τα γραμμικά χαρτοφυλάκια. Αυτό αποτελεί ένα 
μειονέκτημα, ειδικότερα αν σκεφθούμε την μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη 
χρήση μη γραμμικών περιουσιακών στοιχείων όπως για παράδειγμα τα 
δικαιώματα προαίρεσης. 

 Ακόμη και αν χρησιμοποιήσουμε την δέλτα-γάμα-θήτα προσέγγιση, δεν θα 
είμαστε και πάλι σίγουροι για τον ακριβή υπολογισμό του VaR, μιας και ένας 
τέτοιος υπολογισμός δεν είναι εφικτός για τα μη γραμμικά χαρτοφυλάκια. 
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Πρέπει να έχουμε επίσης κατά νου ότι χρησιμοποιώντας επιπρόσθετες 
υποθέσεις μειώνουμε την απλότητα του μοντέλου, η οποία αποτελεί και το 
κύριο πλεονέκτημα του. 

 
Μέθοδος της ιστορικής προσομοίωσης  
 
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι: 

 Η απλότητα και η ευκολία εφαρμογής της 
 Επειδή πρόκειται για μια μη παραμετρική μέθοδο, δεν εξαρτάται από 
υποθέσεις σχετικά με την κατανομή πιθανοτήτων των υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να συλλάβει τις παχιές 
ουρές της κατανομής (fat tails) καθώς και άλλα μη γραμμικά χαρακτηριστικά, 
(κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τη μέθοδο της διακύμανσης/συνδιακύμανσης) 
ενώ από την άλλη μειώνει την ανάγκη υπολογισμού με τυπικές αποκλίσεις και 
συσχετίσεις 

 Πρόκειται για μια διεθνώς αποδεκτή μέθοδο αποτίμησης και δεν χρειάζεται 
προσεγγίσεις (όπως αυτές που βασίζονται στον Taylor), οι οποίες προκαλούν 
ανακρίβειες στους υπολογισμούς 

 Μπορεί να εφαρμοστεί για όλα τα είδη των μεταβλητών, τόσο για τα 
γραμμικά, όσο και για τα μη γραμμικά 

          Το κυριότερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι εξαρτάται αποκλειστικά από 
συγκεκριμένα ιστορικά δεδομένα και αγνοεί κάθε γεγονός το οποίο δεν 
παρουσιάζεται σε αυτή την βάση δεδομένων. Επίσης υποθέτει ότι το μέλλον και το 
παρελθόν (όπως παρουσιάζεται από αυτή τη βάση δεδομένων) είναι τα ίδια. 
 
Μέθοδος της προσομοίωσης Monte-Carlo 
 
Τα πλεονεκτήματα της προσομοίωσης Monte-Carlo είναι: 

 Δεν χρειάζεται προσεγγίσεις (σαν αυτές που χρησιμοποιούνται στις 
αναλυτικές μεθόδους), οι οποίες προκαλούν ανακρίβειες στους υπολογισμούς 
και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να εφαρμοστεί για όλα τα είδη θέσεων, τόσο για 
τα γραμμικά, όσο και για τα μη γραμμικά 

 Παρουσιάζει και τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα της ιστορικής προσομοίωσης 
έναντι των αναλυτικών μεθόδων.  

 Βασίζεται στον τυχαίο χαρακτήρα των μελλοντικών τιμών, σε αντίθεση με 
την ιστορική προσομοίωση, μιας και οι τιμές που παράγονται με βάση την 
ιστορική προσομοίωση αντιπροσωπεύουν μόνο ένα από τα πιθανά μονοπάτια 
τα οποία μπορούν να συμβούν. Με τον τρόπο αυτό προσφέρει μια πιο 
ρεαλιστική περιγραφή του κινδύνου 
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 Αποτελεί την πιο δυναμική, ευέλικτη και ακριβή μέθοδο υπολογισμού του 
VaR 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι: 
 Εξαρτάται από ιστορικά δεδομένα 
 Απαιτεί μια μήτρα διακύμανσης/συνδιακύμανσης 
 Είναι αρκετά αργή, μιας και απαιτεί πολύπλοκους υπολογισμούς 

 
Θεωρητική σύγκριση των μοντέλων υπολογισμού του VaR 
 
          Θεωρητικά και πολύ σύντομα, όπως είδαμε στα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα των μεθόδων αυτών, οι αναλυτικές μέθοδοι είναι ευκολότερες και 
γρηγορότερες στην εφαρμογή τους, ενώ οι μέθοδοι προσομοίωσης είναι πιο δύσκολες 
και απαιτούν πολύπλοκους υπολογισμούς, από την άλλη όμως είναι πιο ακριβείς στις 
περιπτώσεις πολύπλοκων χαρτοφυλακίων. Στη σύγκριση αυτή δεν 
συμπεριλαμβάνουμε την EVT (Extreme Value Theory), την οποία όμως συγκρίνουμε 
με την μέθοδο της διακύμανσης/συνδιακύμανσης και της ιστορικής προσομοίωσης σε 
ένα παράδειγμα στο επόμενο κεφάλαιο. 
          Ένα κριτήριο για το ποια μέθοδο θα επιλέξουμε είναι η κατανομή πιθανοτήτων 
των μεταβλητών. Αν η κατανομή αυτή είναι κανονική θα επιλέξουμε τη δέλτα 
μέθοδο, λόγω απλότητας και ταχύτητας, αν όμως δεν είναι κανονική (όπως συμβαίνει 
συνήθως) θα επιλέξουμε μια από τις μεθόδους προσομοίωσης. 
          Επίσης ένα ακόμη κριτήριο είναι η γραμμικότητα ή μη των χαρτοφυλακίων. Αν 
τα χαρτοφυλάκια είναι γραμμικά, τότε θα επιλέξουμε την δέλτα μέθοδο, από τη 
στιγμή που η ακρίβεια της στον υπολογισμό του VaR είναι παρόμοια με τη μέθοδο 
προσομοίωσης Monte-Carlo. Αν όμως τα χαρτοφυλάκια δεν είναι γραμμικά, τότε 
προτιμότερη είναι μια μέθοδος προσομοίωσης. 
          Ουσιαστικά, η σύγκριση των διαφόρων αυτών μεθόδων υπολογισμού του VaR 
στοχεύει στην επιλογή μεταξύ της ακρίβειας και της υπολογιστικής ταχύτητας. 
Βέβαια, εξαιτίας της αλματώδους τεχνολογικής εξέλιξης στον τομέα των 
υπολογιστικών συστημάτων, η ταχύτητα υπολογισμού της μεθόδου προσομοίωσης 
Monte-Carlo θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα να αποτελεί πιθανά και την καλύτερη 
μέθοδο υπολογισμού του VaR. 
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4.3 Stress testing 
 
          Επιπλέον του υπολογισμού του VaR πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν το 
λεγόμενο stress test για το χαρτοφυλάκιο τους. Το stress testing περιλαμβάνει 
υπολογισμούς του πως το χαρτοφυλάκιο θα συμπεριφερόταν κάτω από μερικές από 
τις πιο ακραίες μεταβολές της αγοράς που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία 10 με 20 
χρόνια. 
          Για παράδειγμα, για να δοκιμάσει την επιρροή μιας ακραίας μεταβολής στις 
τιμές των Αμερικάνικων μετοχών, μια εταιρία θα μπορούσε να θέσει τις ποσοστιαίες 
μεταβολές όλων των μεταβλητών ίσες με εκείνες στις 19 Οκτωβρίου του 1987 (όταν 
ο S&P 500 μεταβλήθηκε με 22,3 τυπικές αποκλίσεις). Αν αυτό θεωρείται πολύ 
ακραίο η εταιρία θα μπορούσε να διάλεγε τις 8 Ιανουαρίου του 1988 (όταν ο S&P 
500 μεταβλήθηκε με 6,8 τυπικές αποκλίσεις). 
          Το stress testing  μπορεί να θεωρηθεί ως ο τρόπος να λαμβάνουμε υπόψη 
ακραία φαινόμενα που μπορεί να συμβούν από ώρα σε ώρα αλλά είναι πραγματικά 
αδύνατο να υποτεθούν σύμφωνα με τις κατανομές πιθανοτήτων των μεταβλητών. Για 
παράδειγμα, μια ημερήσια μεταβολή των 5 τυπικών αποκλίσεων πάνω σε μια 
μεταβλητή είναι ένα τέτοιο ακραίο φαινόμενο. Κάτω όμως από την υπόθεση της 
κανονικής κατανομής, αυτό μπορεί να συμβεί κάθε 7000 χρόνια, ενώ στην 
πραγματικότητα δεν είναι ασυνήθιστο να δούμε μια τέτοια ημερήσια μεταβολή των 5 
τυπικών αποκλίσεων μια ή ακόμη και δυο φορές κάθε 10 χρόνια. 
          Μια τέτοια μέθοδος υπολογισμού του VaR η οποία χρησιμοποιεί το stress 
testing είναι και η EVT (Extreme Value Theory), η οποία βρίσκει εφαρμογή ειδικά 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των απότομων μεταβολών της τιμής της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή τη μέθοδο, όπως και ένα παράδειγμα εφαρμογής της 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα δούμε αναλυτικότερα στο παρακάτω κεφάλαιο. 
 

4.4 Backtesting 
 
          Οι μέθοδοι υπολογισμού του VaR είναι χρήσιμες μόνο στην έκταση που  
μπορούν να προβλέψουν τον κίνδυνο της αγοράς σε ικανοποιητικό βαθμό. Για το 
λόγο αυτό μια VaR μέθοδος πρέπει να συνοδεύεται από ένα τεστ επαλήθευσης έτσι 
ώστε να ελέγξει την αξιοπιστία της μέτρησης του κινδύνου. Ένα τέτοιο τεστ 
επαλήθευσης είναι το backtesting, στο οποίο οι πραγματικές απώλειες συγκρίνονται 
με αυτές που προβλέφθηκαν από τη VaR μέθοδο. (Jorion 2001). 
          Ας υποθέσουμε μια μέτρηση του VaR για μια περίοδο διακράτησης Τ ημερών. 
Η αξία του χαρτοφυλακίου μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια των Τ ημερών 
με δύο τρόπους: είτε οι τιμές των μεταβλητών του χαρτοφυλακίου θα μπορούσαν να 
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μεταβληθούν, είτε το περιεχόμενο του. Για τον υπολογισμό του VaR, 
ενδιαφερόμαστε μόνο για τις μεταβολές των τιμών του χαρτοφυλακίου. Για το λόγο 
αυτό το περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου πρέπει να παραμένει σταθερό, κάτι το οποίο 
μπορούμε να πετύχουμε αν θέσουμε τον χρονικό ορίζοντα του backtesting πολύ 
μικρό, για παράδειγμα μια ημέρα. 
          Με  συμβολίζουμε τη θέση στη μεταβλητή i τη μέρα t και  την τιμή της 

αντίστοιχης μεταβλητής. Ορίζουμε τη μεταβολή στην αξία του χαρτοφυλακίου που 
αποτελείται από Ν μεταβλητές τη μέρα t ως εξής: 

tiP , tiS ,

( )∑
=

+ −=Δ
N

i
tititit SSPV
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          Πραγματικά, στην παραπάνω εξίσωση το περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου 
παραμένει σταθερό και μόνο οι μεταβολές στις τιμές των μεταβλητών του μπορούν 
να επηρεάσουν την αξία του χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια θα συγκρίνουμε το 
αποτέλεσμα του VaR τη μέρα t (VaRt) με τη μεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου 
(ΔVt). Με zt συμβολίζουμε μια διωνυμική μεταβλητή η οποία : 
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Επίσης συμβολίζουμε με Ζ το άθροισμα όλων αυτών των διωνυμικών μεταβλητών 
για τον χρονικό ορίζοντα Μ του backtesting. Το Ζ επομένως αποτελεί ουσιαστικά τον 
αριθμό των περιπτώσεων (εξαιρέσεων) στις οποίες οι πραγματικές απώλειες είναι 
μεγαλύτερες από το νούμερο του VaR. Ιδανικά, το ποσοστό αποτυχίας Ζ/Μ πρέπει να 
συγκλίνει με το διάστημα εμπιστοσύνης α όσο το Μ αυξάνεται. Αν το ποσοστό 
αποτυχίας βρίσκεται μακριά από το διάστημα εμπιστοσύνης, τότε η αξιοπιστία της 
VaR μεθόδου αμφισβητείται.  
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5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ VaR ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
 
          Η έννοια του VAR, όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αρχικά 
αναπτύχθηκε από τις κεντρικές νομισματικές αρχές για την αντιμετώπιση του 
κινδύνου των διάφορων χαρτοφυλακίων και χρηματοοικονομικών εργαλείων των 
τραπεζών οι οποίες εμπλέκονταν με την συνδιαλλαγή παραγώγων. Τα τελευταία 
χρόνια, λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και ειδικότερα του 
ηλεκτρισμού, το μοντέλο VAR άρχισε να αναπτύσσεται και στην συγκεκριμένη 
αγορά. 
 

5.1 Κίνδυνοι στην αγορά ηλεκτρισμού       
          
          Στην αγορά ηλεκτρισμού ενυπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι (κίνδυνοι τιμής της 
ηλεκτρικής ενέργειας, κίνδυνοι παραγωγής και εμπορίας), οι οποίοι στις 
περισσότερες περιπτώσεις καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή του μοντέλου VAR. 
 
5.1.1 Κίνδυνοι αγοράς  
 
           Τα χαρακτηριστικά των αγορών και των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας 
συνοψίζονται παρακάτω: 

a) Οι περισσότερες αγορές βρίσκονται ακόμη σε εμβρυϊκό στάδιο και πολύ 
συχνά υπόκεινται σε δομικές αλλαγές εξαιτίας της συνεχιζόμενης διαδικασίας 
απελευθεροποίησης, ενώ επιπρόσθετα επηρεάζονται και από πολιτικές 
παρεμβάσεις. 

b) Ο καθορισμός της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με έναν 
πολυσύνθετο τρόπο. Οι τρέχουσες καθώς και μελλοντικές τιμές ηλεκτρισμού 
δεν παρουσιάζουν κανονική ούτε καν λογαριθμική-κανονική κατανομή. Είναι 
σκιασμένες, με παχιές ουρές στην κατανομή και παρουσιάζουν mean 
reversion. Συχνά παρατηρούνται μεγάλες και απότομες αλλαγές στην τιμή 
του ηλεκτρισμού και αυτές οι αλλαγές αποτελούν και τον κυριότερο κίνδυνο 
που σχετίζεται με την διακύμανση της τιμής του. 

c) Δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία, σε βάθος χρόνου, σχετικά με τις μεταβολές  
των μελλοντικών τιμών ηλεκτρισμού. Αυτό έχει σαν συνέπεια, να μην 
μπορούμε να υπολογίσουμε τις τυπικές αποκλίσεις των μελλοντικών τιμών, 
οι οποίες απαιτούνται για τον υπολογισμό του VAR με διάφορες αναλυτικές 
μεθοδολογίες. 
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d) Αρκετές αγορές ηλεκτρισμού είναι αποκεντρωμένες, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί μεταβίβασης της ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι 
το οποίο αποτελεί κίνδυνο βάσης και πιθανά και κίνδυνο συναλλάγματος. 

e) Η σχέση μεταξύ της τρέχουσας και της μελλοντικής τιμής του ηλεκτρισμού 
σχετίζεται με τα επίπεδα παραγωγής και ζήτησης, αλλά είναι αρκετά 
πολύπλοκη εξαιτίας της μη δυνατότητας αποθήκευσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μια διαφορετική κατάσταση 
από αυτήν που συμβαίνει με άλλα προϊόντα, τα οποία μπορούν εύκολα να 
αποθηκευτούν και στα οποία η τρέχουσα με την μελλοντική τιμή είναι άμεσα 
συνδεδεμένη και με το κόστος αποθήκευσης. Αυτή η κατάσταση δεν μοιάζει 
ούτε με τις αγορές χρήματος, στις οποίες οι μελλοντικές και οι τρέχουσες 
τιμές συνδέονται με το σχετικό επιτόκιο και τη συναλλαγματική ισοτιμία. 

f) Οι τρέχουσες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζουν πολύ υψηλή 
ημερήσια, εβδομαδιαία και εποχική μεταβλητότητα, και εξαιτίας αυτού του 
γεγονότος το ίδιο συμβαίνει και με τις καμπύλες των μελλοντικών τιμών. Σε 
αντίθεση με την αγορά χρήματος ή την αγορά αργού πετρελαίου στις οποίες η 
μελλοντική τιμή των 12 ωρών στο μέλλον μπορεί να διαφέρει μέχρι και 1% 
από τη μελλοντική των 24 ωρών, διαφορές της τάξης του 100% ή 
μεγαλύτερες δεν είναι ασυνήθιστες στις καμπύλες της μελλοντικής τιμής της 
ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας του ημερήσιου μοντέλου της τρέχουσας τιμής. 
Έτσι η τιμή στην περίοδο αιχμής μπορεί να είναι διπλάσια ή και περισσότερο 
από την τιμή σε μια συνηθισμένη περίοδο ζήτησης, και μάλιστα αυτή η 
διαφορά δεν είναι σταθερή και προβλέψιμη αλλά αλλάζει ώρα με την ώρα και 
μέρα με την μέρα.  

 
5.1.2 Κίνδυνοι παραγωγής   
 
          Οι μέθοδοι VAR συνήθως μετράνε πόσα χρήματα μπορούν να χαθούν πριν 
κλείσει ο κίνδυνος σε μια θέση διαπραγμάτευσης. Αλλά, για έναν παραγωγό 
ενέργειας, όπως και για οποιονδήποτε παραγωγό, η ιδέα του κλεισίματος μιας θέσης, 
περιορίζοντας τον κίνδυνο δεν είναι συνήθως πρακτική. Ας υποθέσουμε ότι ένας 
παραγωγός ενέργειας έχει μια θέση αγοράς στην ενέργεια και μια θέση πώλησης είτε 
ολόκληρης της επιχείρησης, είτε ενός συμβολαίου που έχει σχέση με την ζωή του 
εργοστασίου. Το κλείσιμο μιας τέτοιας φυσικής θέσης είναι σπάνιο γιατί ενυπάρχουν 
πολλοί κίνδυνοι, όπως: 

a) Αβεβαιότητα όσον αφορά τη σταθερότητα παραγωγής, όπως μια 
αναγκαστική πτώση ισχύος. 

b) Αβεβαιότητα σχετικά με το κόστος των καυσίμων και τη ζήτηση της αγοράς 
για τα μέσης ποιότητας και μέγιστου φορτίου εργοστάσια. 
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c) Αβεβαιότητα όσον αφορά τον όγκο καυσίμων που απαιτούνται για τα 
εργοστάσια υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

          Η παραγωγή για πολλά εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας δεν εξαρτάται μόνο 
από την τρέχουσα τιμή ηλεκτρισμού, αλλά σχετίζεται θετικά ή αρνητικά με αυτήν (πχ 
αν ένα μεγάλο εργοστάσιο κλείσει, τότε η τρέχουσα τιμή θα αυξηθεί, ενώ αντίθετα αν 
η τρέχουσα τιμή αυξηθεί, ένα εργοστάσιο ισχύος θα ξεκινήσει να παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια). Έτσι σε αντίθεση με πχ μια εταιρία εξόρυξης χρυσού ή χαλκού που η 
παραγωγή μπορεί να γίνεται για να αυξηθούν τα αποθέματα, ή οι πωλήσεις μπορεί να 
γίνονται από τα αποθέματα, η παραγόμενη ποσότητα και ο τζίρος των πωλήσεων για 
μια εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συχνά εξαρτώνται άμεσα από την 
τρέχουσα τιμή με πολύπλοκους τρόπους και γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν ελάχιστες 
αναλυτικές μέθοδοι να περιγράψουν αυτή τη σχέση. Επιπλέον, υπάρχουν 
πολυσύνθετα φυσικά συμβόλαια που συμπεριλαμβάνουν σημαντική ευελιξία σε 
όρους τιμής, όγκου και χρόνου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που δείχνουν πώς 
τα μέσης ποιότητας και υψηλού φορτίου εργοστάσια παραγωγής λειτουργούν και 
γιατί αυτά δε μπορούν να τιμολογηθούν ή να μοντελοποιηθούν κάτω από συνθήκες 
κινδύνου από τις υπάρχουσες αναλυτικές μεθόδους.  
          Συνεπώς, είναι απαραίτητο για πολλά εργοστάσια να προσομοιώσουν τη 
δυναμική της συμπεριφοράς τους και να ανταποκριθούν στις μεταβολές της 
τρέχουσας τιμής και αντίστροφα, έτσι ώστε να παρέχουν ακριβείς προβλέψεις 
κέρδους και ακριβείς υπολογισμούς του VAR. Όμως, η προσπάθεια να 
μοντελοποιήσουμε τα εργοστάσια στις μελλοντικές αγορές σαν να ήταν εμπορεύσιμα 
παράγωγα, εισάγει ανακρίβειες και επιπλέον κινδύνους. Έτσι, χαρτοφυλάκια που 
περιλαμβάνουν  παραγωγή θα απαιτούν προσομοίωση της παραγόμενης ποσότητας 
για τον υπολογισμό του VAR κάτω από σενάρια με διαφορετικές τρέχουσες τιμές. 
 
5.1.3 Κίνδυνοι διάθεσης  
 
Στο λιανεμπόριο της ηλεκτρικής ενέργειας, οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι: 

 η λανθασμένη τιμολόγηση 
 οι διάφοροι πιστωτικοί κίνδυνοι 
 η διοικητική σύγχυση όταν οι περισσότερες τιμές αγοράς-πώλησης  της 
ηλεκτρικής ενέργειας (ακόμη και προς τον ίδιο πελάτη) αναφέρονται σε 
μικρή χρονική περίοδο 

 η αβεβαιότητα όσον αφορά τον όγκο και το προφίλ της ζήτησης του πελάτη 
          Τα συμβόλαια λιανικής δεν είναι απλά και καθορισμένα προϊόντα, αλλά 
συνήθως αναφέρονται σε συγκεκριμένη τιμή αγοράς-πώλησης της ηλεκτρικής 
ενέργειας και σε μεταβλητούς όγκους. Γενικά, τιμολογούνται με βάση υποθέσεις 
σχετικά με τον όγκο και το προφίλ του όγκου στη πάροδο του χρόνου, αλλά για τους 
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περισσότερους πελάτες ο πραγματικός όγκος και το προφίλ του μεταβάλλονται 
βασισμένα σε παράγοντες, όπως το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, το επίπεδο 
των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, και ο καιρός. Γενικότερα, όταν η ζήτηση είναι 
υψηλή (κρύο το χειμώνα, καύσωνας το καλοκαίρι) η τρέχουσα τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι υψηλή. Όμως αρκετές φορές υπάρχει αρνητική συσχέτιση, όταν 
μεγάλα εργοστάσια κλείνουν λόγω απεργίας, τυφώνα ή οποιουδήποτε άλλου 
αστάθμητου παράγοντα. Υπάρχουν επίσης φορές που δημιουργούνται συσχετίσεις 
ανάμεσα σε λάθη που γίνονται όσον αφορά το φορτίο και την πρόβλεψη της τιμής της 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία οδηγούν σε μια μη κανονική κατανομή κέρδους, 
ακόμη και όταν οι τιμές της αγοράς παρουσιάζουν κανονική κατανομή. Γι΄ αυτούς 
τους λόγους, το σύστημα πρέπει να συμπεριλαμβάνει προβλέψεις συγκεκριμένου 
φορτίου μαζί με τη δυνατότητα της τροποποίησης αυτών ανάλογα με τον καιρό και 
τις οικονομικές περιστάσεις. Ο συνδυασμός μάλιστα αυτού του αποτελέσματος του 
όγκου φορτίου με τις μη κανονικές κατανομές των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, 
προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη στρέβλωση στην κατανομή του κέρδους μακριά από το 
κανονικό. 
          Οι κίνδυνοι του λιανεμπορίου της ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να καλύπτονται 
με ένα μίγμα σχετικά απλών συμβολαίων αγοράς, μερικών πολύπλοκων συμβολαίων, 
και με μια περιορισμένη αλλά ελεγχόμενη έκθεση στις τρέχουσες τιμές. Όπως και 
στην περίπτωση των κινδύνων παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι και εδώ ο 
περιορισμός του κινδύνου δεν σχετίζεται με μια θέση πώλησης όσον αφορά τη 
ρευστοποίηση της επιχείρησης. 
 

5.2 Αναγκαιότητα της εφαρμογής του VaR στην αγορά ηλεκτρισμού  
 
          Οι τεχνικές διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζονται στις ενεργειακές αγορές 
προέρχονται από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές. Η ενέργεια και 
ιδιαίτερα ο ηλεκτρισμός έχει τέτοια χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
αποτιμηθεί με τις παραδοσιακές τεχνικές αποτίμησης και διαχείρισης κινδύνου.  
          Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν πολλοί παράγοντες όπως η 
μεταφορά, η αποθήκευση, οι καιρικές συνθήκες, η τεχνολογία, οι ανισορροπίες 
ζήτησης-προσφοράς οι οποίοι επιβάλλουν νέες διαστάσεις στην αποτίμηση 
περιουσιακών στοιχείων, από αυτές που γνωρίζουμε στις κλασικές 
χρηματοοικονομικές αγορές. Η ισχυρή mean reversion αποτελεί το κύριο 
χαρακτηριστικό των μεταβολών της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2. Υπάρχουν επίσης διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται 
με τη ζήτηση και την προσφορά ηλεκτρισμού οι οποίοι πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στα μοντέλα μεταβολών των τιμών ηλεκτρισμού, όπως η 
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συμβατική απόδοση (convenience yield), η εποχικότητα, η μικρή ρευστότητα και η 
μεγάλη κατάτμηση της αγοράς. Οι τεχνικές διαχείρισης κινδύνου που θα 
εφαρμοστούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους 
παρακάτω ειδικούς κινδύνους: 

1. Μη διαθεσιμότητα των τιμών της αγοράς για συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους  

2. πολύπλοκες κατανομές 
3. εξάρσεις τιμών 
4. μετατοπίσεις της καμπύλης 
5. μη κανονικότητα και απομακρυσμένες τιμές 
6. περιορισμένη ρευστότητα της αγοράς 
7. mean reversion 
8. υψηλές και ασταθείς τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις 
9. μη σταθερά συμβόλαια 
10. δραματικές αλλαγές στην διακύμανση προς την λήξη των συμβολαίων, 

ειδικότερα όταν η προσφορά για μια μικρή χρονική περίοδο αναμένεται να 
είναι περιορισμένη  

          Αυτά τα χαρακτηριστικά της αγοράς ηλεκτρισμού καθιστούν αναγκαία την 
χρησιμοποίηση επιπρόσθετων θεωρήσεων στην εφαρμογή των παραδοσιακών 
εργαλείων διαχείρισης κινδύνου στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το μοντέλο VaR. 
Το VaR μετράει τον κίνδυνο ως ένα αριθμό για ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 
και για ένα συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης. Ο στόχος του VaR είναι η 
εκτίμηση των χαμηλών εκατοστημορίων (low quantiles) της κατανομής των 
αποδόσεων για ένα περιουσιακό στοιχείο: 

( ) [ ] ( )∫ ∞−
−==<=

VaR

RR cdrrfrRVaRF 1Pr  

          Όπου ƒR(r) είναι η εξίσωση πιθανής πυκνότητας των αποδόσεων 
                    FR(r) είναι η εξίσωση αθροιστικής κατανομής των αποδόσεων 
             και  c είναι το διάστημα εμπιστοσύνης του VaR 
           

5.3 Μέθοδοι υπολογισμού του VaR 
 
          Τέσσερις από τις βασικότερες μεθόδους υπολογισμού του VaR είναι οι 
παρακάτω: 

1. η μέθοδος της διακύμανσης-συνδιακύμανσης ή αλλιώς delta-normal μέθοδος 
2. ιστορική προσομοίωση  
3. προσομοίωση Monte-Carlo 
4. stress testing 
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          Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε πως αυτές οι μέθοδοι εφαρμόζονται στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
5.3.1 Μέθοδος της διακύμανσης-συνδιακύμανσης 
 
          Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου απαιτεί αρκετές υποθέσεις. Μερικές 
από αυτές είναι οι παρακάτω: 

I. Οι τιμές της αγοράς ακολουθούν κανονική ή λογαριθμική κανονική 
κατανομή, που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου ακολουθούν ένα 
συνεχές τυχαίο βήμα χωρίς απότομες διακυμάνσεις. 

II. Οι ποσότητες είναι ανεξάρτητες της τιμής, όπως συμβαίνει με τις συμφωνίες 
ανταλλαγής , όχι όμως και με τα δικαιώματα προαίρεσης, το λιανεμπόριο και 
την παραγωγή. 

III. Η κερδοφορία ακολουθεί κανονική ή λογαριθμική κανονική κατανομή 
          Η μέθοδος αυτή, όπως και η επέκταση της (delta-gamma μέθοδος) βασίζονται 
στην διαθεσιμότητα των παραμετρικών μοντέλων να αναπαραστήσουν τα 
αντικείμενα του χαρτοφυλακίου σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα σε μια σειρά από 
σταθερά προϊόντα. Για απλά χαρτοφυλάκια ηλεκτρικής ενέργειας που περιέχουν 
συμφωνίες ανταλλαγής και δικαιώματα βασικού φορτίου (baseload), αυτό δεν 
αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Για παράδειγμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε 
συνάλλαγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως το υποκείμενο μέσο. Τα περισσότερα 
χαρτοφυλάκια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν αναπαριστάνουν τέτοια 
προϊόντα. Για παράδειγμα ένα χαρτοφυλάκιο θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει: 

 Συμβόλαια όχι βασικού φορτίου (πχ συμβόλαια για τις ώρες αιχμής ή 
για συγκεκριμένες ώρες) 

 Συμβόλαια για μη σταθερές χρονικές περιόδους (πχ από 10 Ιανουαρίου 
έως 12 Φεβρουαρίου) 

 Πολυσύνθετα συμβόλαια που περιλαμβάνουν ευελιξία ή risk-sharing 
όρους 

 Φυσικά συμβόλαια που υπόκεινται στη μεταβίβαση της ενέργειας και 
σε δυναμικούς περιορισμούς 

 Χαρτοφυλάκια σχετικά με την παραγωγή ή το λιανεμπόριο της 
ηλεκτρικής ενέργειας 

          Ακόμα και αν το χαρτοφυλάκιο είναι πράγματι πολύ απλό, η υπόθεση της 
κανονικής κατανομής της ηλεκτρικής ενέργειας φαντάζει υπερβολική. Αυτή μάλιστα 
η καθόλου ρεαλιστική υπόθεση της κανονικής κατανομής έχει ευρέως επικριθεί. Για 
παράδειγμα οι Clewlow και Thain αναφέρουν ότι η υπόθεση της κανονικότητας 
αυτής της μεθόδου δεν ταιριάζει με την κατανομή των μεταβολών των τιμών 
ενέργειας οι οποίες παρουσιάζουν πυκνότερες από κανονικές ουρές. Επίσης οι Leong 
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και Siddiqi εφαρμόζοντας τη μέθοδο της διακύμανσης-συνδιακύμανσης στην 
αποτίμηση ενός εξατομικευμένου σχεδίου ενέργειας και ενός χαρτοφυλακίου ενός 
ολόκληρου εργοστασίου ενέργειας πιστεύουν ότι οι περιορισμοί αυτής της μεθόδου 
οφείλονται στην υπόθεση της κανονικής κατανομής, στην δυσκολία παρατήρησης 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τιμών και στην υψηλή εποχικότητα που 
παρατηρούνται στις τρέχουσες τιμές. 
          Εξαιτίας αυτών των περιορισμών και των αβάσιμων υποθέσεων της, η μέθοδος 
αυτή υπολογισμού του VaR (delta-normal) δεν είναι ιδανική για την διαχείριση του 
κινδύνου σε χαρτοφυλάκια ηλεκτρισμού. Μόνο όταν η απόλυτη ακρίβεια της 
μέτρησης του κινδύνου δεν είναι υψηλής σημασίας, και μόνο όταν η τάση κατά τη 
διάρκεια του χρόνου σε ένα σχετικό επίπεδο κινδύνου απαιτείται για να μας παρέχει 
κάποιο προειδοποιητικό σήμα, τότε η αναλυτική μέθοδος προσδιορισμού του VaR 
μπορεί να γίνει αποδεκτή γιατί εφαρμόζεται πολύ εύκολα και δεν απαιτεί δύσκολους 
υπολογισμούς. 
          Δεν υπάρχουν άλλωστε ισοδύναμα μοντέλα για πιο σύνθετα συμβόλαια 
ηλεκτρικής ενέργειας και σίγουρα δεν υπάρχει κανένα για συμβόλαια λιανεμπορίου 
σε προκαθορισμένες τιμές και για συγκεκριμένη ζήτηση, όπως επίσης και για 
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού. Κατά συνέπεια η προσέγγιση χαρτοφυλακίων 
συμβολαίων λιανεμπορίου και παραγωγής σε συνδυασμούς swaps και δικαιωμάτων 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά και απροσδιόριστα λάθη, καθιστώντας την 
αναλυτική προσέγγιση της μέτρησης του κινδύνου ανεφάρμοστη. 
          Συμβόλαια παραγωγής και λιανεμπορίου θα πρέπει να διαμορφώνονται ενάντια 
σε πιθανά σενάρια τρέχουσας τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και ο κίνδυνος θα 
πρέπει να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με μεθόδους προσομοίωσης οι 
οποίες μπορούν να χειριστούν τις συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων, διαταραγμένων 
και με παχιές ουρές κατανομών τιμών και της mean reversion της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παρατηρούνται στις άκρως ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρισμού. Αυτή 
η προσέγγιση μπορεί να περιορίσει τα διάφορα σφάλματα που μπορούν να 
προκύψουν από την χρησιμοποίηση των αβάσιμων υποθέσεων στις οποίες 
στηρίζονται τα διάφορα παραμετρικά μοντέλα για τον υπολογισμό του VaR. 
 
5.3.2 Quadratic methods 
 
          Η πιο συνηθισμένη επέκταση της μεθόδου διακύμανσης-συνδιακύμανσης είναι 
η delta-gamma μέθοδος η οποία επιτρέπει στις ποσότητες του χαρτοφυλακίου να 
εξαρτώνται από την τιμή της αγοράς. Βασικά, χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο 
αποφεύγουμε τα σοβαρά λάθη της απλής μεθόδου διακύμανσης-συνδιακύμανσης για 
την ποσοτικό προσδιορισμό των χαρτοφυλακίων που αποτελούνται από δικαιώματα 
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προαίρεσης, αλλά χρειαζόμαστε επίσης  πολλά δεδομένα τα οποία είναι πολύ 
δύσκολο να αποκτηθούν. 
          Οι quadratic μέθοδοι δίνουν ακριβή αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις και 
είναι σχετικά απλές στην εφαρμογή τους. Τέτοιες αναλυτικές μέθοδοι πέραν της 
delta-gamma, είναι η delta-gamma προσέγγιση χρησιμοποιώντας την επέκταση 
Cornish Fisher και η Fast Fourier Transform. 
          Αυτές οι μέθοδοι λαμβάνουν υπ’ όψιν τη μη γραμμική σχέση της συνάρτησης 
της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και επομένως σε αντίθεση με τις γραμμικές delta 
μεθόδους μπορούν γενικά να χρησιμοποιηθούν για χαρτοφυλάκια που αποτελούνται 
από μη γραμμικά στοιχεία, όπως για χαρτοφυλάκια ηλεκτρικής ενέργειας. Η υπόθεση 
της κανονικής κατανομής γίνεται σχετικά καλά με τις μεθόδους αυτές.  
          Σε μια εργασία του ο Timo Javanainen χρησιμοποίησε τις τρεις αυτές μεθόδους 
που αναφέρθηκαν και έκανε και την επαλήθευση με backtesting σε δύο φανταστικά 
χαρτοφυλάκια που αποτελούνταν από παράγωγα ηλεκτρικής ενέργειας που 
διαπραγματεύονταν στο Nord Pool. Το πρώτο χαρτοφυλάκιο περιείχε 1-35 
διαφορετικά συμβόλαια δικαιωμάτων και 40-60 διαφορετικά συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το δεύτερο ήταν ένα υποσύνολο του πρώτου 
περιέχοντας απλά λιγότερα ΣΜΕ (1-4). Το μεγάλο χαρτοφυλάκιο παρουσίαζε μια 
κατανομή κέρδους ζημίας πολύ κοντά στην κανονική σε αντίθεση με το μικρό 
χαρτοφυλάκιο το οποίο παρουσίαζε μια υψηλή ασυμμετρία και κύρτωση στην 
κατανομή κέρδους-ζημίας.   
           Η delta-gamma μέθοδος και η επέκταση της με Cornish-Fisher αποδείχτηκαν 
υπολογιστικά πολύ γρήγορες μέθοδοι και πολύ απλές στην εφαρμογή τους. Η 
εφαρμογή αντίθετα της FFT ήταν πολύπλοκη και παρουσίασε αριθμητικά 
προβλήματα. 
          Στην περίπτωση του πρώτου χαρτοφυλακίου, λόγω της κανονικής κατανομής 
που παρουσίαζε, ακόμη και η γραμμική μέθοδος διακύμανσης-συνδιακύμανσης 
έδωσε καλά αποτελέσματα, όπως ήταν αναμενόμενο. Στην περίπτωση, όμως του 
δεύτερου χαρτοφυλακίου με την υψηλή ασυμμετρία, από τη μέθοδο επαλήθευσης 
(backtesting), φάνηκε ότι οι αναλυτικές αυτές μέθοδοι δεν είναι κατάλληλες. 
          Η αποτυχία των αναλυτικών αυτών μεθόδων μπορεί να οφείλεται στις 
απότομες μεταβολές στους παράγοντες κινδύνου, οι οποίες καταργούν την 
προσέγγιση με τη μεθοδολογία αυτή. Επίσης η υπόθεση της κανονικής κατανομής 
των αποδόσεων στην περίπτωση των δικαιωμάτων της ηλεκτρικής ενέργειας (από τη 
στιγμή που το δεύτερο χαρτοφυλάκιο απαρτίζεται ουσιαστικά από αυτά) πρέπει να 
εξεταστεί περαιτέρω. Στην περίπτωση των μεθόδων προσομοίωσης Monte-Carlo 
(τόσο της μερικής, όσο και της ολικής), λόγω της μη αναγκαιότητας της υπόθεσης 
αυτής, η εφαρμογή τους θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο στον οποίο 
βρίσκεται εκτεθειμένο το μικρό χαρτοφυλάκιο. 
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5.3.3 Μέθοδος της ιστορικής προσομοίωσης 
 
          Με τη μέθοδο αυτή όπως αναφέραμε και προηγούμενα μπορούμε να 
υπολογίσουμε το VaR, αν υποθέσουμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το 
πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου γενικότερα είναι ότι δεν απαιτεί συγκεκριμένες 
υποθέσεις σχετικά με τις συσχετίσεις και το δυναμικό των παραγόντων κινδύνου 
επειδή η προσομοίωση ακολουθεί κάθε ιστορική μεταβολή. Τα βασικότερα της όμως 
μειονεκτήματα όσον αφορά την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

a) Επειδή οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν πολύ πρόσφατα ξεκινήσει την 
λειτουργία τους, υπάρχουν ελάχιστα ιστορικά στοιχεία διαθέσιμα και μάλιστα 
όταν υπάρχουν αυτά ενδέχεται να είναι ανακριβή λόγω των συνεχών 
μεταβολών που παρατηρούνται στην αγορά αυτή. 

b) Υπάρχουν προφανείς λόγοι (πχ μεταβολές στη δομή της αγοράς ηλεκτρισμού, 
νέα εργοστάσια παραγωγής, ανανεώσιμες πηγές, κτλ) για τους οποίους είναι 
πολύ δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον. 

          Για τους παραπάνω λόγους η εφαρμογή της ιστορικής προσομοίωσης είναι 
πολύ περιορισμένη στην αγορά ηλεκτρισμού (όπως και γενικότερα στις περισσότερες 
ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές). Η μέθοδος αυτή κατά τον Pilipovic αποτελεί τη 
μόνη πιθανή εναλλακτική λύση όταν οι μεταβλητές που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της Monte-Carlo προσομοίωσης δεν είναι όλες διαθέσιμες.   
 
5.3.4 Μέθοδος της προσομοίωσης Monte-Carlo 
 
          Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή οι μελλοντικές αξίες ενός χαρτοφυλακίου 
αποκτούνται στη βάση της προσομοίωσης διαφόρων μεταβλητών της αγοράς, οι 
οποίοι λειτουργούν ως υποκείμενοι παράγοντες κινδύνου. Η κοινή υπόθεση για όλες 
αυτές τις μεταβλητές είναι ότι όλες κατανέμονται κανονικά. Η μέθοδος αυτή επίσης 
επιτρέπει την ενσωμάτωση επιπρόσθετων πληροφοριών στη διαδικασία σχεδιασμού, 
όπως τεχνικές τιμολόγησης δικαιωμάτων. 
          Ο Clewlow και οι συνεργάτες του δείχνουν σε μια εργασία τους ότι η απόδοση 
της μεθόδου αυτής για ένα χαρτοφυλάκιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 
ενέργειας είναι σημαντικά υψηλότερη από την απόδοση που υπολογίζεται με βάση τη 
μέθοδο της διακύμανσης-συνδιακύμανσης. Ο Pilipovic θεωρεί ότι το κύριο 
μειονέκτημα της προσομοίωσης Monte-Carlo είναι ότι δεν διατηρεί την διαίσθηση 
του μοντέλου πολυπαραγοντικής μελλοντικής καμπύλης (multifactor forward curve 
modeling). Τέλος είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος 
αποτελεί σύμφωνα με τον Thain έναν τρόπο να αποκτήσουμε μια ‘’ρεαλιστική 
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παρουσίαση’’ της κατανομής των μεταβολών των τιμών της ενέργειας η οποία 
δίνεται από την αθέτηση της υπόθεσης της κανονικότητας. 
 
5.3.5  Stable modeling 
 
          Οι παραδοσιακές μέθοδοι υπολογισμού του VaR, που χρησιμοποιούνται τις 
περισσότερες φορές από τις μεγαλύτερες εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας, 
αποτυγχάνουν να συλλάβουν τις πυκνές ουρές και την ασυμμετρία των κατανομών 
των αποδόσεων της ενέργειας. Οι Khindanova και Atakhanova πρότειναν μια 
μεθοδολογία, που μπορεί να εφαρμοστεί  για την αντιμετώπιση της κατάστασης 
αυτής, με τη χρήση σταθερών κατανομών για τη διαμόρφωση των κατανομών των 
αποδόσεων ενέργειας. 
          Σε μια εργασία τους οι παραπάνω ερευνητές χρησιμοποίησαν τη σταθερή 
διαμόρφωση του ενεργειακού VaR σε 12 σειρές τιμών, μεταξύ των οποίων υπήρχαν 
μια σειρά τιμών για προθεσμιακά συμβόλαια ενός μήνα και μια σειρά τιμών για 
προθεσμιακά συμβόλαια τριών μηνών από την αγορά ηλεκτρισμού COB (California-
Oregon Border).  
          Τα στατιστικά για τις μεταβολές των τιμών των προθεσμιακών συμβολαίων 
ενέργειας απεικονίζονται στους δύο παρακάτω πίνακες: 
 

Πίνακας 5.1 Στατιστικά για τις σειρές τιμών των προθεσμιακών συμβολαίων 
ενέργειας ενός μήνα 

 
           
 
 
 
 
 

Πίνακας 5.2 Στατιστικά για τις σειρές τιμών των προθεσμιακών συμβολαίων 
ενέργειας τριών μηνών 
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          Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι η ετήσια τυπική απόκλιση των 
τιμών των προθεσμιακών συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη από 
την ετήσια τυπική απόκλιση των τιμών των προθεσμιακών συμβολαίων των άλλων 
εμπορευμάτων τόσο για τα προθεσμιακά συμβόλαια ενός μηνός, όσο και για τα 
προθεσμιακά συμβόλαια τριών μηνών. 
          Για λόγους σύγκρισης οι ερευνητές αυτοί υπολόγισαν το VaR με τις μεθόδους 
της διακύμανσης-συνδιακύμανσης, της ιστορικής προσομοίωσης και της σταθερής 
διαμόρφωσης. Η κατανομή των αποδόσεων για τα προθεσμιακά συμβόλαια της 
ηλεκτρικής ενέργειας ενός μήνα απεικονίζεται στην εικόνα 4.1. 
 
Εικόνα 5.1 Η κατανομή των αποδόσεων για τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής 

ενέργειας ενός μήνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Τα αποτελέσματα του υπολογισμού του VaR και με τις τρεις αναλυτικές 
μεθόδους για διαστήματα εμπιστοσύνης 95%, 97,5%, 99% δίνονται στους παρακάτω 
πίνακες  
 

Πίνακας 5.3 Υπολογισμός του VaR για τα προθεσμιακά συμβόλαια ενός μήνα  
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Πίνακας 5.4 Υπολογισμός του VaR για τα προθεσμιακά συμβόλαια τριών μηνών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Τα αποτελέσματα αυτά του υπολογισμού του VaR (για τα προθεσμιακά 
συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας ενός μηνός) μπορούμε να τα απεικονίσουμε και 
διαγραμματικά στις παρακάτω εικόνες που παρουσιάζουν τις ουρές των κατανομών 
σε μεγέθυνση για καλύτερη αντίληψη των αποτελεσμάτων.   
 

Εικόνα 5.2.  99% VaR. Προθεσμιακά συμβόλαια 1 μήνα COB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5.3.  97,5% VaR. Προθεσμιακά συμβόλαια 1 μήνα COB 
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Εικόνα 5.4.  95% VaR. Προθεσμιακά συμβόλαια 1 μήνα COB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Οι παραπάνω εικόνες παρέχουν μια πραγματική απόδειξη του γεγονότος ότι οι 
υπολογιζόμενες πυκνότητες κατανομών με την μέθοδο της σταθερής διαμόρφωσης 
ταιριάζουν καλύτερα στα δεδομένα που έχουμε, ενώ αντίθετα η κλασική μέθοδος της 
διακύμανσης-συνδιακύμανσης αποτυγχάνει να απεικονίσει τα υψηλά μέγιστα και τις 
πυκνές ουρές της πραγματικής κατανομής των μεταβολών τιμών της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Παρατηρούμε επίσης ότι η κανονική πυκνότητα βρίσκεται πάντοτε κάτω 
από την εμπειρική πυκνότητα για τις ουρές των κατανομών. Η παρατήρηση αυτή έχει 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις στους υπολογισμούς του VaR που βασίζονται στην 
υπόθεση της κανονικότητας, μιας και αυτοί οδηγούν τις περισσότερες φορές σε 
υποεκτίμηση των πραγματικών ζημιών. 
          Η μέθοδος της σταθερής διαμόρφωσης δίδει σαφώς καλύτερα αποτελέσματα σε 
όλα τα διαστήματα εμπιστοσύνης, στα οποία η κλασική μέθοδος υποεκτιμά τις 
πραγματικές ζημίες. Γενικότερα, η μέθοδος αυτή υπολογισμού του VaR στην αγορά 
ηλεκτρισμού αποτελεί μια πιο ακριβή μέτρηση του κινδύνου, γι’ αυτό μπορεί και να 
χρησιμοποιηθεί σαν μια ρεαλιστική εναλλακτική στις παραδοσιακές μεθόδους 
υπολογισμού του VaR που εφαρμόζονται από τις μεγάλες εταιρίες ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
 
5.3.6  Stress testing 
 
          Η μέθοδος αυτή όπως έχει ήδη αναφερθεί εφαρμόζεται για την αναγνώριση 
ασυνήθιστων γεγονότων χρησιμοποιώντας διάφορα σενάρια και προσπαθεί να 
εκτιμήσει την πιθανότητα να συμβούν αυτά, όπως επίσης και να υπολογίσει την 
επίδραση που θα έχουν στην αξία του χαρτοφυλακίου. Η μέθοδος αυτή είναι επίσης 
πολύ απλή και μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τα δέλτα του χαρτοφυλακίου 
αριθμητικά εφόσον ο αναλυτικός τους προσδιορισμός δεν είναι εφικτός. Επίσης το 
stress testing αγνοεί τις συσχετίσεις μεταξύ των διάφορων μεταβλητών της αγοράς, 
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και επιπλέον δεν βασίζεται στην αντικειμενικές πιθανότητες της εμφάνισης ακραίων 
γεγονότων. Ο Senior σε μια εργασία του δείχνει ότι το stress testing είναι πολύτιμο 
στις αγορές ηλεκτρισμού οι οποίες υπόκεινται σε τεράστιες μεταβολές τιμών εξαιτίας 
της περιοχικότητας που παρουσιάζουν, της μη δυνατότητας αποθήκευσης και της 
μεγάλης έκθεσης που παρουσιάζουν στους κινδύνους των καιρικών φαινομένων. 
          Λόγω λοιπόν της ακραίας συμπεριφοράς που επιδεικνύει η αγορά της 
ηλεκτρικής ενέργειας (υψηλή μεταβλητότητα και μεγάλος αριθμός απότομων 
μεταβολών των τιμών), υπάρχει ανάγκη για τα αποτελέσματα τέτοιων μεθόδων 
καθώς και για την εκτίμηση σεναρίων που αναφέρονται στη χειρότερη δυνατή 
περίπτωση στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Μια μέθοδος η οποία αποτελεί 
συμπλήρωμα στα stress testing είναι και η EVT (Extreme Value Theory) η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει αν τέτοιες ακραίες καταστάσεις τιμών, 
όπως η πρόσφατη κρίση στην αγορά ηλεκτρισμού της Καλιφόρνιας, είναι πραγματικά 
ακραία και μικρής πιθανότητας γεγονότα ή καταστάσεις οι οποίες θα εμφανίζονται σε 
μια κανονική βάση. 
 

5.4 Υπολογισμός του VaR για την αγορά ηλεκτρισμού χρησιμοποιώντας 
την Extreme Value Theory 
 
5.4.1 Extreme Value Theory 
 
     Οι παραπάνω μέθοδοι που εξετάσαμε (Monte-Carlo simulation, historical 
simulation, delta-normal method) στην χειρότερη περίπτωση αγνοούν τα ακραία 
δεδομένα, στην καλύτερη περίπτωση τα θεωρούν ισοδύναμης σημασίας με τα 
δεδομένα που βρίσκονται πλησίον του μέσου. Το θέμα είναι ότι οι ακραίες αυτές 
παρατηρήσεις από το μέσο είναι αυτές που αναζητούν οι διαχειριστές κινδύνου για να 
τις ποσοτικοποιήσουν. Έτσι λοιπόν οι διάφορες εκτιμήσεις που κάνουμε γίνονται όλο 
και πιο ανακριβείς καθώς μετακινούμαστε προς την ουρά της κατανομής των 
μεταβολών του χαρτοφυλακίου. Το πρόβλημα γίνεται πραγματικά πολύ σοβαρό, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση που ενδιαφερόμαστε να υπολογίσουμε το VaR πέρα από το 
εύρος των δεδομένων μας (out-of-sample). Για παράδειγμα θέλουμε να εκτιμήσουμε 
το κεφάλαιο που απαιτείται για να προφυλάξουμε μια εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικής 
ενέργειας από την χρεοκοπία στην περίπτωση που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας 
αυξηθούν απότομα λόγω ενός ακραίου φαινομένου (καύσωνας, πυρκαγιά). 
          Η EVT μπορεί να δώσει μια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, μιας και ο 
βασικός της στόχος είναι ο χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς τέτοιων ακραίων 
παρατηρήσεων. Είναι μια σχετικά νέα θεωρία, μέσα από την οποία η μελέτη των 
ακραίων φαινομένων βρήκε ένα κατανοητό και ποικίλο εύρος εφαρμογών (στο 
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σχεδιασμό ραδιενεργών εκπομπών αερίων, στην υδρολογία και πιο πρόσφατα στην 
ασφάλεια, στην χρηματοοικονομική και στην αγορά ενέργειας). Η θεωρία αυτή δίνει 
εκπληκτικά αποτελέσματα σχετικά με τη φύση των ακραίων παρατηρήσεων και 
καταδεικνύει ότι η περιορισμένη κατανομή των ακραίων φαινομένων είναι 
ανεξάρτητη από τις παρατηρήσεις. 
 
5.4.2 Εφαρμογή της EVT στην αγορά ηλεκτρισμού 
 
          Πολλά χαρακτηριστικά της τρέχουσας τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας 
αναλύονται καλύτερα με την EVT. Για παράδειγμα ο ηλεκτρισμός εξαιτίας του ότι 
δεν μπορεί να αποθηκευτεί παράγεται και διανέμεται ανάλογα με τη ζήτηση. Γι’ αυτό 
το λόγο πρέπει να διατηρείται πάντοτε μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης, η οποία θα εξασφαλίζει μια συνεχή ροή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό 
οδηγεί σε μια εξαιρετικά ασταθή αγορά στην οποία οι τρέχουσες τιμές ηλεκτρισμού 
μπορούν να ξεπεράσουν πολλές φορές τα μέσα επίπεδα τιμών μέσα σε μια πολύ 
μικρή περίοδο. Αυτό αποτελεί ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό και οι 
συμμετέχοντες στην αγορά αυτή αναμένουν απότομες διακυμάνσεις στις τρέχουσες 
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αρκετές φορές μέσα στο χρόνο. 
          Οι μεγάλες αυτές μεταβολές στην τρέχουσα τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 
συνδυαζόμενες με τα μικρής διάρκειας συμβόλαια εκθέτουν τους συμμετέχοντες στην 
αγορά αυτή σε έναν πολύ σημαντικό κίνδυνο κατά τη διάρκεια μικρών χρονικών 
περιόδων. Σε μια τέτοια περίπτωση οι διαχειριστές του κινδύνου θα ενδιαφέρονται 
για μια μέτρηση του κινδύνου με ένα μοντέλο όπως το VaR, το οποίο όμως θα 
υπολογίζεται σε χρονικές περιόδους της μισής ώρας. Εξάλλου, αυτός ο κίνδυνος είναι 
πολύ δύσκολο να υπολογιστεί επαρκώς από άλλες προσεγγίσεις πέρα από την EVT. 
Η θεωρία όμως αυτή έχει ελάχιστα μέχρι στιγμής εφαρμοστεί για τον υπολογισμό του 
VaR στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. 
            
 
 
5.4.3 Υπολογισμός του VaR με τη μέθοδο EVT  
 
          Μπορούμε να υπολογίσουμε το VaR για την αγορά ηλεκτρισμού 
χρησιμοποιώντας αρκετές τεχνικές από την Extreme Value Theory. Στην παρούσα 
εργασία θα αναφερθούμε στον υπολογισμό του VaR χρησιμοποιώντας μια τεχνική 
γνωστή ως POT (Peaks Over Thresholds). Η τεχνική αυτή περιγράφει τη διαμόρφωση 
της κατανομής των άκρων πάνω από ένα συγκεκριμένο υψηλό όριο και όχι των 
παρατηρήσεων που έχουμε. Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι 
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χρησιμοποιεί μόνο τις παρατηρήσεις πάνω από το υψηλό όριο που έχουμε θέσει και 
ουσιαστικά επικεντρώνεται στα άκρα της κατανομής.  
          Αυτή η ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί με περισσότερους από έναν τρόπους 
(Kluppelberg 1998), αλλά στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με μια 
συγκεκριμένη προσέγγιση που χρησιμοποίησε ο Robert de Rozario στην εργασία του 
για να προσαρμόσει την κατανομή των άκρων σε μια γενικευμένη Pareto κατανομή 
(GPD), όπου οι παράμετροι υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της μέγιστης 
πιθανότητας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να αποκτήσουμε μια αξιόπιστη τυχαία 
μεταβλητή για τα άνω εκατοστημόρια της γενικευμένης Pareto κατανομής, την οποία 
θα χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό του VaR για ένα χαρτοφυλάκιο μιας 
μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) για υψηλά διαστήματα εμπιστοσύνης για 
μικρή χρονική περίοδο. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για τον καθορισμό της έκθεσης 
του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο που προέρχεται από τις ακραίες μεταβολές στην 
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για σύντομες χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια ο 
Robert de Rozario σύγκρινε τα αποτελέσματα του υπολογισμού του VaR με την 
τεχνική POT της EVT με τα αποτελέσματα που υπολογίζονται με κλασικές μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται στην αγορά της ενέργειας, όπως η delta-normal method και η 
μέθοδος της ιστορικής προσομοίωσης.    
          Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν πάρθηκαν κατά την περίοδο (13 
Δεκεμβρίου 1998 – 10 Νοεμβρίου 1999), κατά την έναρξη δηλαδή της Εθνικής 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (NEM, National Electricity Market). Τα δεδομένα 
αυτά αποτελούνται από 14503 μεταβολές των τιμών που υπολογίστηκαν από 14504 
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιήθηκαν οι τρέχουσες τιμές ηλεκτρισμού για 
χρονική περίοδο μισής ώρας, οι οποίες προέκυψαν από το άθροισμα των τρεχουσών 
τιμών για χρονική περίοδο πέντε λεπτών σε δολάρια ανά μεγαβατώρα ($/MWh). 
Αυτή η τιμή καθορίσθηκε από την προσφορά των συμμετεχόντων παραγωγών και τη 
συνολική ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι 
διανομείς της ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεώθηκαν να πληρώσουν την καθαρή τιμή 
που καθορίσθηκε από το ΝΕΜ για να προμηθεύσουν τους πελάτες τους. 
          Στην εικόνα 4.5 παρουσιάζονται οι πραγματικές τρέχουσες τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχονται από τις 14504 παρατηρήσεις και στην εικόνα 
4.6 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες 14503 μεταβολές των τιμών της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Και στις δύο εικόνες στον άξονα των Υ απεικονίζονται οι τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας σε $/MWh. Η κλίμακα επιλέχθηκε για να απεικονίσει την 
εξάρτηση μεταξύ των παρατηρήσεων των μικρότερων μεταβολών, με αποτέλεσμα οι 
δυο μεγαλύτερες παρατηρήσεις (τόσο για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και 
για τις μεταβολές τους) να μην εμφανίζονται πλήρως.   
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Εικόνα 5.5 Γραφική παράσταση των πραγματικών τρεχουσών τιμών της ηλεκτρικής 
ενέργειας 

 
 

Εικόνα 5.6 Γραφική παράσταση των μεταβολών των τρεχουσών τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας 
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          Ο ερευνητής προκειμένου να ελέγξει την αξιοπιστία του μοντέλου που 
χρησιμοποίησε για τον υπολογισμό του VaR με τις τρεις αυτές μεθόδους εφάρμοσε 
ένα τεστ επαλήθευσης (backtesting). Συγκεκριμένα, το τεστ που χρησιμοποίησε είχε 
σκοπό να συγκρίνει τις πραγματικές απώλειες μιας περιόδου με τις προβλέψεις του 
VaR της ίδιας περιόδου. Με αυτό τον τρόπο εξετάζει κατά πόσο το μοντέλο αυτό 
ισχύει και στον πραγματικό κόσμο. Η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε είναι πέρα από 
τα όρια της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια παρατίθονται τα αποτελέσματα του 
backtesting με τις τρεις μεθόδους που αναφέραμε: 
  

Confidence Level (%) Normal Empirical EVT Expected 
95 292* 680 692 675 
96 253* 549 561 540 
97 213* 393 404 405 
98 177* 275 295 270 
99 126 139 157 135 

99,5 99* 75 85* 68 
          
          Ο παραπάνω πίνακας μας δείχνει τον αριθμό των αποτυχιών των μοντέλων 
υπολογισμού του VaR που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης, 
ενώ η τελευταία στήλη απαρτίζεται από τον αναμενόμενο αριθμό αποτυχιών. Με τον 
αστερίσκο συμβολίζονται τα μοντέλα τα οποία απορρίπτονται με βάση το backtest 
που εφαρμόστηκε. 
          Για τον υπολογισμό του VaR από το συνολικό δείγμα χρησιμοποιήθηκε ένα 
περιορισμένο διάστημα μήκους, ίσο με 1000 παρατηρήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε 
κάτι λιγότερο από 21 μέρες. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των αμέσως επόμενων 
παρατηρούμενων μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου με την μέτρηση του VaR. 
Αν η παρατηρούμενη μεταβολή αυτή υπερβαίνει το VaR, τότε λέμε ότι λαμβάνει 
χώρα μια αποτυχία. Το διάστημα τότε μετακινείται ώστε να συμπεριλάβει την 
αμέσως επόμενη παρατήρηση και η διαδικασία συνεχίζεται.   
    
5.4.4 Σύγκριση της μεθόδου EVT με τις historical simulation και delta-normal 
method 
 
          Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέθοδος της διακύμανσης-
συνδιακύμανσης απορρίπτεται σχεδόν σε όλα τα επίπεδα εμπιστοσύνης (εκτός από το 
επίπεδο του 99%). Το απροσδόκητο με την περίπτωση αυτή είναι ότι αυτή η μέθοδος 
δεν δίνει καλά αποτελέσματα ούτε στο επίπεδο του 95% στο οποίο χρησιμοποιείται 
σχεδόν πάντα από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Αυτό αποτελεί ένα 
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προειδοποιητικό σήμα για όλους που παίρνουν μέρος στην αγορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι οποίοι στο εξής θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά πως αυτή η μέθοδος 
χρησιμοποιείται στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζουν. 
          Όσον αφορά τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης, παρατηρούμε ότι δίδει 
καλά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα εμπιστοσύνης και μάλιστα καλύτερα από τις 
δύο άλλες μεθόδους. Μόνο στο διάστημα εμπιστοσύνης 97% η EVT δίδει καλύτερα 
αποτελέσματα από τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης με αποτέλεσμα η μέθοδος 
της ιστορικής προσομοίωσης να είναι η καλύτερη από τις μεθόδους της EVT και της 
διακύμανσης-συνδιακύμανσης. 
          Η μέθοδος της Extreme Value Theory δίνει πολύ καλά αποτελέσματα σε όλα 
σχεδόν τα διαστήματα εμπιστοσύνης. Μόνο στο ακραίο επίπεδο του 99,5% το 
μοντέλο αυτό απορρίπτεται, πιθανώς λόγω του ότι η επαλήθευση του μοντέλου σε 
αυτό το επίπεδο μπορεί να είναι προβληματική. Φαίνεται λοιπόν ότι η μέθοδος αυτή 
λειτουργεί πολύ καλά στα διαστήματα εμπιστοσύνης 95%-99%, αλλά όχι τόσο καλά 
στα ακραία διαστήματα πάνω από το 99%. Αυτό είναι λίγο παράξενο, δηλαδή πως 
μια μέθοδος που φτιάχτηκε για την μελέτη τέτοιων ακραίων φαινομένων να δίνει 
καλύτερα αποτελέσματα σε μέσα επίπεδα εμπιστοσύνης απ’ ότι σε υψηλότερα. Αυτό 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε κάτω από την 
υπόθεση ότι όλες οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες και κατανέμονται με παρόμοιο 
τρόπο, κάτι το οποίο καταρρίπτεται από την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων μιας 
και φαίνεται ότι παρουσιάζονται αρκετές μορφές εξάρτησης στις παρατηρήσεις του 
δείγματος. 
          Μια μορφή εξάρτησης που παρουσιάζεται και μπορεί να εξηγήσει το 
αποτέλεσμα αυτό είναι η ομαδοποίηση των ακραίων παρατηρήσεων. Οι 
παρατηρήσεις οι οποίες σχηματίζουν αυτές τις ομάδες αρκετές φορές διαχωρίζονται 
από τις υπόλοιπες παρατηρήσεις, και κάθε μια αντιστοιχεί στο χρόνο όπου το 
σύστημα της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται κάτω από συνθήκες έντασης, οι οποίες 
μπορεί να οφείλονται είτε σε απρόβλεπτους καύσωνες, είτε σε πτώση ισχύος μιας 
γεννήτριας, είτε σε οποιοδήποτε άλλο ακραίο φαινόμενο που έχουμε ήδη αναφέρει. 
          Αυτά τα ομαδικά χαρακτηριστικά των ακραίων παρατηρήσεων σημαίνουν ότι 
σε οποιοδήποτε διάστημα, αν υπάρχει η παρουσία έστω και ενός ακραίου, είναι πολύ 
πιθανόν να βρούμε και άλλο. Αυτό υπονοεί ότι το άνω όριο της κατανομής των 
μεταβολών του χαρτοφυλακίου θα είναι ασύμμετρο, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε το 
VaR το οποίο προσπαθούμε να υπολογίσουμε θα είναι σταθερά απρόβλεπτο σε τέτοια 
ακραία επίπεδα. Στο backtest για τη μέθοδο της EVT, αυτό μεταφράζεται σε ένα 
μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο βαθμό αποτυχίας του μοντέλου αυτού σε πολύ 
υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης. 
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5.5  Παράδειγμα εφαρμογής του VaR στην αντιστάθμιση 
χαρτοφυλακίων ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
          Βασιζόμενοι στην εργασία των Chi-Keung Woo, Ira Horowitz και Khoa Hoang 
θα δείξουμε την χρήση του VaR στην διασταυρούμενη αντιστάθμιση (cross hedging). 
          Οι ερευνητές αυτοί χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικά ζευγάρια γεωγραφικά 
διαχωρισμένων παγκόσμιων αγορών ηλεκτρισμού για να παρουσιάσουν την 
προσέγγιση τους. Το πρώτο ζευγάρι  αποτελείται από την Commonwealth Edison 
(ComEd) στο ρόλο της αγοράς 1 (η τοπική αγορά με διαπραγμάτευση μόνο 
τρεχουσών τιμών) και η Cinergy στο ρόλο της αγοράς 2 (η ξένη αγορά με 
διαπραγμάτευση και τρεχουσών και προθεσμιακών τιμών). Το δεύτερο ζευγάρι 
αποτελείται από την Mid-Columbia (Mid-C) στο ρόλο της τοπικής αγοράς και την 
California-Oregon border (COB) στο ρόλο της ξένης αγοράς. 
          Για κάθε ζευγάρι διατηρούμε την υπόθεση ότι ο διαπραγματευτής της 
ηλεκτρικής ενέργειας θα πουλήσει το προθεσμιακό συμβόλαιο στην τοπική αγορά και 
θα αντισταθμίσει την πώληση αυτή μέσω αγοράς ενός συμβολαίου strip (που 
αποτελείται από μια σειρά από 12 μηνιαία προθεσμιακά συμβόλαια) με διάθεση στην 
ξένη αγορά. Το προθεσμιακό συμβόλαιο είναι για 16 ώρες την περίοδο αιχμής 
(06:00-22:00, Δευτέρα με Παρασκευή, εκτός από αργίες) και η διάθεση του γίνεται 
σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι είναι ένας χρόνος. Υπολογισμοί για το συμβόλαιο 
της τοπικής αγοράς για μικρότερα χρονικά διαστήματα είναι απολύτως ανάλογοι. 
          Το πρώτο ζευγάρι, ComEd/Cinergy, αντιπροσωπεύει τις αναπτυσσόμενες 
αγορές και θα περιμέναμε να σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο βάσης, από το άλλο 
ζευγάρι Mid-C/COB που αντιπροσωπεύει πιο ώριμες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. 
Έτσι, λοιπόν το πρώτο ζευγάρι θα παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα και 
υψηλότερες τρέχουσες τιμές. Ειδικά, το ζευγάρι ComEd/Cinergy έχει αποδείξει ότι 
είναι πολύ ευαίσθητο σε απρόβλεπτα γεγονότα, όπως ο πολύ ζεστός καιρός και η 
πτώση ισχύος εργοστασίων τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1998. Για το λόγο αυτό 
αναμένουμε η αντιστάθμιση (cross hedging) να είναι λιγότερο αποτελεσματική για το 
ζευγάρι αυτό, και συνεπώς θα περιμένουμε και περισσότερους κινδύνους για τον 
διαπραγματευτή ηλεκτρικής ενέργειας στο ComEd απ’ ότι στο Mid-C. 
          Στις τρεις παρακάτω εικόνες απεικονίζονται οι μεταβολές της τρέχουσας τιμής 
της ηλεκτρικής ενέργειας το δίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου 1998 στην αγορά ComEd  
στο ζευγάρι αγορών Mid-C/COB, και στο ζευγάρι αγορών ComEd/Cinergy: 
 
 
 

Γιαννουλάκης Σπύρος  65



Εφαρμογές του Value-at-Risk και των Real Options στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 
 

 
 
Εικόνα 5.7 Ημερήσιες τρέχουσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής ζήτησης στην 

αγορά ComEd το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 1998. 

 
 
Εικόνα 5.8 Περιοχική βάση και τρέχουσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στο ζευγάρι 

αγορών Mid-C/COB το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 1998. 
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Εικόνα 5.9 Περιοχική βάση και τρέχουσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στο ζευγάρι 
αγορών ComEd/Cinergy το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 1998. 

 
          Μεταβάλλοντας την τιμή του τοπικού συμβολαίου, αναπτύξαμε εναλλακτικές 
εκτιμήσεις για το αναμενόμενο συνολικό κέρδος του συμβολαίου, την πιθανότητα 
κέρδους και το VaR. Για χατίρι της καλύτερης δυνατής παρουσίασης του 
παραδείγματος αυτού έγιναν οι παρακάτω υποθέσεις: 

 Το μέγεθος του τοπικού προθεσμιακού συμβολαίου είναι 100 MW, αρκετό 
για να εξυπηρετήσει περίπου 30.000 νοικοκυριά. Το συμβόλαιο του ενός 
έτους έχει 256 μέρες δυνατότητα διάθεσης και 16 ώρες δυνατότητα διάθεσης 
κάθε μέρα. Έτσι, η συνολική δυνατότητα διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω του συγκεκριμένου συμβολαίου ανέρχεται σε 409.600 MWh. 

 Η δωδεκάμηνη προθεσμιακή τιμή διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας ξεκινώντας 
τον Αύγουστο του 1999 είναι $35/MWh για την COB αγορά και $39/MWh   
για την αγορά Cinergy (τα δεδομένα αυτά προέρχονται από την ιστοσελίδα 
www.powermarketers.com) 

          Οι παρακάτω δύο πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα αυτού του 
παραδείγματος: 
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Πίνακας 5.5. Προθεσμιακή τιμή, πιθανότητα κέρδους, αναμενόμενο συνολικό κέρδος-
ζημία, VaR για ένα έτος ενός προθεσμιακού συμβολαίου 100-MW για 16 ώρες με 

διάθεση τις ώρες αιχμής στην αγορά Mid-Columbia.
Mid-C προθεσμιακή 

τιμή ($/MWh) 
Πιθανότητα 
κέρδους (%) 

Αναμενόμενο συνολικό 
κέρδος-ζημία ($000) 

VaR με πιθανότητα 
5% ($000) 

30 0,0 -1.539 -1.655 
31 0,0 -1.130 -1.246 
32 0,0 -720 -836 
33 0,0 -310 -426 

33,76 50 0 -115 
34 92 98,8 -16 

34,05 95 121 0 
35 πάνω από 99 508 393 
36 πάνω από 99 918 802 

Υποσημείωση: Στην τιμή των $35/MWh του προθεσμιακού συμβολαίου με διάθεση 
στην αγορά COB η διακύμανση της μέσου ημερήσιου ανά MWh κέρδους είναι 
sμ2=$0,032/MWh. Η τιμή της προθεσμιακής αγοράς στο Mid-C είναι η G0,95 η οποία 
πετυχαίνει μια 95% πιθανότητα πραγματικού κέρδους και ένα μηδενικό VaR. 
 
Πίνακας 5.6. Προθεσμιακή τιμή, πιθανότητα κέρδους, αναμενόμενο συνολικό κέρδος-
ζημία, VaR για ένα έτος, ενός προθεσμιακού συμβολαίου 100-MW για 16 ώρες με 

διάθεση τις ώρες αιχμής στην αγορά ComEd.
ComEd προθεσμιακή 

τιμή ($/MWh) 
Πιθανότητα 
κέρδους (%) 

Αναμενόμενο συνολικό 
κέρδος-ζημία ($000) 

VaR με πιθανότητα 
5% ($000) 

36 25 -674 -2.332 
37 40 -264 -1.923 

37,64 50 0 -1.658 
38 56 145 -1.513 
39 71 554 -1.103 
40 83 964 -694 
41 91 1.374 -284 

41,69 95 1.658 0 
42 96 1.783 125 
43 99 2.193 534 
44 πάνω από 99 2.603 945 

Υποσημείωση: Στην τιμή των $39/MWh του προθεσμιακού συμβολαίου με διάθεση 
στην αγορά Cinergy η διακύμανση της μέσου ημερήσιου ανά MWh κέρδους είναι 
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sμ2=$6,02/MWh. Η τιμή της προθεσμιακής τιμής στην αγορά ComEd είναι η G0,95 η 
οποία πετυχαίνει μια 95% πιθανότητα πραγματικού κέρδους και ένα μηδενικό VaR. 
          Από τον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι όταν το συμβόλαιο Mid-C παίρνει τιμές 
ίσες ή μικρότερες από $33/MWh, τότε έχει μικρότερες πιθανότητες από 1% να είναι 
κερδοφόρο. Στην τιμή των $30/ MWh η αναμενόμενη συνολική ζημία μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη από $1,5 εκατομμύρια και το VaR πάνω από $1,6 εκατομμύρια. Στην 
τιμή των $33,75/MWh το αναμενόμενο κέρδος του συμβολαίου είναι μηδέν και το 
VaR είναι $-115.000. Όταν όμως η τιμή του συμβολαίου αυξάνεται σε $34/ MWh, η 
πιθανότητα κέρδους αυξάνεται πάνω από 90% και το VaR παίρνει σχεδόν μηδενικές 
τιμές ($16.000). Τέλος, στο G0,95=$34,04, η πιθανότητα κέρδους είναι p+=0,95 και το 
VaR γίνεται μηδέν. Προσθέτοντας τώρα $1/MWh στο G0,95, η πιθανότητα το 
συμβόλαιο να είναι κερδοφόρο είναι μεγαλύτερη από 99%. 
          Από τον πίνακα 2 παρατηρούμε ότι όταν το συμβόλαιο ComEd παίρνει τιμές 
ίσες ή μικρότερες από $37/MWh, η πιθανότητα κέρδους για το συμβόλαιο είναι 
μικρότερη από 40%. Στην τιμή των $36/MWh, η αναμενόμενη συνολική ζημία είναι 
$674.000 και το VaR αγγίζει τα $2,33 εκατομμύρια. Στην τιμή των $37,64/MWh, το 
συμβόλαιο ComEd αναμένεται να έχει μηδενικό κέρδος και το VaR είναι πλέον $1,65 
εκατομμύρια, το οποίο είναι 13 φορές μεγαλύτερο από το VaR του συμβολαίου Mid-
C στο αντίστοιχο ουδέτερο σημείο του με τιμή $34,76/MWh. Αν η τιμή αυτού του 
συμβολαίου αυξηθεί στα $41,69/MWh η πιθανότητα κέρδους αυξάνεται πάνω από 
95% και το VaR παίρνει τιμή μηδέν. Για να γίνει αυτό το συμβόλαιο σχεδόν σίγουρα 
(>99%) κερδοφόρο, πρέπει ο διαπραγματευτής της ηλεκτρικής ενέργειας να αυξήσει 
την τιμή κατά $2,4/MWh στα $44/MWh. Με βάση τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι το 
συμβόλαιο ComEd είναι πιο ριψοκίνδυνο από το συμβόλαιο Mid-C, διότι όπως 
αναφέραμε και στην αρχή το ζευγάρι της αγοράς ComEd/Cinergy παρουσιάζει 
μεγαλύτερη διακύμανση και υψηλότερες τρέχουσες τιμές από το ζευγάρι της αγοράς 
Mid-C/COB, όπως άλλωστε φαίνεται και από τις εικόνες 4.8, 4.9. 
          Από τα παραπάνω παρατηρούμε πόσο σημαντικός είναι ο υπολογισμός του 
VaR στο να κατανοήσουμε το μέγεθος κινδύνου στον οποίο εκτειθόμεθα, και στο να 
πάρουμε την κατάλληλη θέση εφαρμόζοντας τεχνικές αντιστάθμισης, έτσι ώστε να 
τον περιορίσουμε, όσο είναι αυτό δυνατόν. Η μέτρηση αυτού του μεγέθους (VaR) 
είναι απαραίτητη στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων από τον διαπραγματευτή 
(marketer). 
 

5.6 Περιορισμοί εφαρμογής του VaR 
 
          Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τους περιορισμούς που έχει 
οποιαδήποτε μέθοδος εφαρμογής του VaR στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το VaR 
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αποτελεί ένα τέλειο μέτρο μέτρησης του κινδύνου, αν τα δεδομένα των 
προθεσμιακών τιμών είναι διαθέσιμα και αξιόπιστα, η υπονοούμενη τυπική απόκλιση 
(implied volatility) μπορεί να αποκτηθεί από τα εμπορεύσιμα δικαιώματα, και οι 
συσχετίσεις μπορούν να εξαχθούν από τα δεδομένα της αγοράς, μιας και όλα αυτά 
αποτελούν τα δεδομένα στις περισσότερες μεθόδους υπολογισμού του VaR. Στην 
περίπτωση όμως των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχεδόν αδύνατον να έχουμε 
όλα τα παραπάνω. Επιπλέον το VaR αποτελεί ένα στατικό μέγεθος και δεν μπορεί να 
παρέχει πληροφορίες στο πόσο μεγάλες μπορεί να είναι οι απώλειες αν το κατώφλι 
(threshold) του VaR παραβιαστεί. Γι’ αυτό το λόγο, οι τεχνικές του VaR θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με stress testing και με μετρήσεις ειδικών κινδύνων 
όπως τα δέλτα και γάμα. 
          Ένας ακόμη περιορισμός του VaR σχετίζεται με την αλλαγή μοντέλων τυπικής 
απόκλισης, ο οποίος έχει μελετηθεί από τους Keers και Thain. Παρατηρείται μια 
δραματική αλλαγή στην τυπική απόκλιση προς τη λήξη των συμβολαίων, ιδιαίτερα 
όταν η ζήτηση είναι πολύ ευμετάβλητη. Αυτό το φαινόμενο αναφέρεται ως κίνδυνος 
όγκου και σχετίζεται άμεσα με τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Η τυπική απόκλιση 
των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται δραματικά όταν πλησιάζει ο χρόνος 
παράδοσης και όταν οι τιμές καθορίζονται από τη βραχυπρόθεσμη προσφορά και από 
τις καταστάσεις ζήτησης. Δίνοντας τη σύνθετη δομή της διακύμανσης ο Thain 
προτείνει ένα μοντέλο GARCH για τη διαμόρφωση αυτής της ασταθούς τυπικής 
απόκλισης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η μέθοδος μας επιτρέπει να 
δίνουμε μεγαλύτερο βάρος στις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις και να συμπεριλάβουμε 
την mean reversion και την εποχικότητα., αφού το ζήτημα της μη κανονικής 
κατανομής είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. 
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6. REAL OPTIONS 
 

6.1 Εισαγωγή 
 
          Η ανάλυση με τα real options αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα που 
έγιναν στην ανάλυση επιχειρησιακών αποφάσεων, τον τελευταίο αιώνα. Η ανάλυση 
αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την λήψη αποφάσεων κάτω από 
συνθήκες αβεβαιότητας, οι οποίες παρατηρούνται τόσο στις χρηματοοικονομικές 
αγορές, όσο και στις πολύ ανταγωνιστικές εμπορικές αγορές (πχ ενεργειακή και 
φαρμακευτική αγορά). Με την βοήθεια των real options μπορούμε να πάρουμε 
κρίσιμες λειτουργικές και επενδυτικές αποφάσεις, συμπεριλαμβάνοντας τις συνολικές 
αλλαγές της αγοράς. 
 
6.1.1 Είδη επιχειρησιακών αποφάσεων που μπορούν να διαφοροποιηθούν 
χρησιμοποιώντας την ανάλυση με real options. 
 
          Μερικά από τα είδη επιχειρησιακών αποφάσεων που μπορούν να αλλάξουν 
εφαρμόζοντας την ανάλυση με real options είναι τα παρακάτω: 

 Η σειρά των σταδίων με την οποία μια επιχείρηση θα αυξήσει ή θα 
συρρικνώσει την παραγωγική της ικανότητα 

 Η αγορά αντί της παραγωγής ενός προϊόντος 
 Η αποδοχή ενός μακροπρόθεσμου συμβολαίου σταθερής τιμής για ένα αγαθό 
του οποίου η τιμή μεταβάλλεται (πχ εμπορεύματα, υπηρεσίες) 

 Η παύση ή η επαναλειτουργία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης 
(πχ ενός κινητήρα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) 

 Η μέγιστη δυνατή επένδυση που μπορούμε να κάνουμε σε ένα ερευνητικό 
πρόγραμμα (πχ το μέγιστο ποσό χρημάτων που μπορεί να επενδύσει μια 
εταιρία βιοτεχνολογίας για την ανάπτυξη ενός μονοκλωνικού αντισώματος) 

 Η σωστή τιμή στην οποία μια εταιρία θα αγοράσει τεχνολογία, άδεια 
ευρεσιτεχνίας, ή ένα brand name 

 
6.1.2 Η διαφοροποίηση της ανάλυσης με real options από τις παραδοσιακές 
μεθόδους ανάλυσης 
 
          Στις παραδοσιακές μεθόδους (DCF, δέντρα αποφάσεων, ΚΠΑ) 
χρησιμοποιούμε για την πρόβλεψη των μελλοντικών καταστάσεων ένα 
προσαρμοσμένο με βάση τον κίνδυνο επιτόκιο προεξόφλησης. Η ανάλυση με real 
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options ανατρέπει την παραπάνω υπόθεση, μιας και θεωρεί το μέλλον απρόβλεπτο, 
θεωρεί την τωρινή κατάσταση της αγοράς το μόνο γνωστό στοιχείο και χρησιμοποιεί 
το ακίνδυνο επιτόκιο. 
          Συγκεκριμένα, στη μέθοδο της ΚΠΑ, η αβεβαιότητα μεταφράζεται σε ένα 
υψηλό επιτόκιο προεξόφλησης, το οποίο τελικά δίνει μια πολύ χαμηλή ή ακόμη και 
αρνητική ΚΠΑ. Η ανάλυση σεναρίων και η ανάλυση με τα δέντρα αποφάσεων 
μπορεί να προσφέρει μια πιο βέλτιστη απόφαση από την ΚΠΑ, αλλά και πάλι ο 
χρήστης χρειάζεται να υποθέσει πιθανότητες και να καθορίσει ένα κατάλληλο 
επιτόκιο προεξόφλησης. Σε αντίθεση η ανάλυση με real options απλοποιεί τις 
υποθέσεις: πιθανότητες και επιτόκια προεξόφλησης δεν χρησιμοποιούνται πλέον 
αυθαίρετα. Κάτω λοιπόν από ένα πλαίσιο βασισμένο στην θεωρία των δικαιωμάτων, 
όλα τα πιθανά αποτελέσματα αξιολογούνται και αυτόματα αναπροσαρμόζονται έτσι 
ώστε να αντανακλούν το προφίλ κινδύνου του υποκείμενου μέσου. Επιπρόσθετα, η 
αυξανόμενη αβεβαιότητα αυξάνει στην πραγματικότητα την αξία ενός σχεδίου που 
προκύπτει από την θεωρία των δικαιωμάτων ποσοτικοποιώντας τα οφέλη από την 
επιχειρησιακή/λειτουργική ευελιξία. Η διαφορά αυτή μεταξύ των μεθόδων 
παρουσιάζεται και διαγραμματικά στην παρακάτω εικόνα: 
 

Εικόνα 6.1 Σύγκριση της ανάλυσης σεναρίων με την αποτίμηση με real options 

  
6.1.3 Τι είναι τα real options 
 
          Η θεωρία των real options βασίζεται στις ίδιες αρχές με την θεωρία των 
χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων, οπότε τα real options όπως και τα financial 
options δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση να πάρει μια 
απόφαση στο μέλλον (πχ να επενδύσει σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή να μην 
επενδύσει). Μεταξύ του παρόντος και του χρόνου της απόφασης, οι συνθήκες της 
αγοράς θα μεταβληθούν με απρόβλεπτο τρόπο, καθιστώντας τη μια ή την άλλη 
διαθέσιμη απόφαση καλύτερη για μας, και μάλιστα έχοντας το δικαίωμα της επιλογής 
θα επιλέξουμε τελικά αυτή την απόφαση που μας ταιριάζει καλύτερα την χρονική 
εκείνη στιγμή. 
          Η ανάλυση με real options μπορεί να βοηθήσει λοιπόν στην απόφαση: 
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a) Πόσα χρήματα θα ξοδέψουμε για να αποκτήσουμε μια τέτοια οικονομική 
δυνατότητα και 

b) Πότε (και αν) θα δεσμευτούμε να πάρουμε μια από τις διαθέσιμες αποφάσεις  
 

6.2 Παραδείγματα εφαρμογής των real options 
 
          Μερικά παραδείγματα εφαρμογής της θεωρίας των real options στη λήψη 
σημαντικών επιχειρησιακών αποφάσεων είναι και τα παρακάτω: 

 Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε έναν κινητήρα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει την ευελιξία να λειτουργεί 
καταναλώνοντας είτε φυσικό αέριο, είτε πετρέλαιο. Οι τιμές των δύο 
καυσίμων μεταβάλλονται τυχαία, και οι μεταβολές τους αυτές σχετίζονται σε 
σημαντικό βαθμό. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να ‘‘κλειδώσουμε’’ τις τιμές 
των δύο καυσίμων, μέσω μεγάλων μακροπρόθεσμων συμβολαίων για την 
προμήθεια και των δύο καυσίμων, αντί να τα αγοράζουμε στις τρέχουσες τους 
τιμές. Παραδείγματα αποφάσεων που βασίζονται στην θεωρία των real 
options είναι: ποια είναι η μέγιστη δυνατή τιμή που αξίζει να πληρώσουμε, 
έτσι ώστε να έχουμε αυτόν τον κινητήρα που μπορεί να λειτουργήσει τόσο με 
φυσικό αέριο, όσο και με πετρέλαιο; Πόσο φθηνό πρέπει να είναι ένα απλό 
συμβόλαιο αγοράς καυσίμου για να κάνει αυτή την ευελιξία μη ελκυστική; 

 Ας υποθέσουμε ότι είμαστε ιδιοκτήτες φορτηγών πλοίων με χύμα φορτίο, τα 
οποία ναυλώνουμε για την μεταφορά μεταλλευμάτων και προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου. Την τριετία 2002-2004, λόγω της αλματώδους ανάπτυξης των 
βιομηχανιών της Κίνας και της Ινδίας, υπήρξε μια απότομη αύξηση (πάνω 
από 500%) στις βραχυπρόθεσμες ναύλων. Παραδείγματα αποφάσεων με βάση 
τη θεωρία των real options είναι: πόσο ψηλά πρέπει να φθάσουν οι τιμές των 
ναύλων, έτσι ώστε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα μεγάλης ηλικίας 
παροπλισμένα φορτηγά πλοία που έχουμε στην κατοχή μας; Θα δεχτούμε τη 
σύναψη μακροπρόθεσμων συμβολαίων σε μικρότερες τιμές από αυτές της 
τρέχουσας αγοράς; Ακόμη και αν, με βάση τις τρέχουσες τιμές ναύλων, δεν 
ήταν συμφέρουσα η επαναδραστηριοποίηση των μικρότερων από τα 
παροπλισμένα φορτηγά πλοία που έχουμε στην κατοχή μας- σε ποια τιμή 
ναύλων θα ήταν σωστό να τα εγκαταλείψουμε τελείως; Θα προχωρήσουμε 
στη σύναψη συμβολαίων αγοράς νέων φορτηγών πλοίων; 
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6.3 Βασικοί όροι δικαιωμάτων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση με 
real options 
 
          Οι κυριότεροι όροι δικαιωμάτων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση με real 
options είναι: 

 Call option: το δικαίωμα απόκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον 
για ένα δεδομένο κόστος που είναι γνωστό σήμερα. Η αξία του περιουσιακού 
στοιχείου μπορεί να μεταβάλλεται στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. 

 Put option: το δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον, 
σε μια τιμή γνωστή σήμερα, οποιαδήποτε και να είναι η τιμή του 
περιουσιακού στοιχείου τη χρονική στιγμή της πώλησης. 

 Τιμή εξάσκησης: η γνωστή τιμή στην οποία ένα δικαίωμα αγοράς ή πώλησης 
μας επιτρέπει να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε αντίστοιχα το συγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο τη χρονική στιγμή που συμφωνήθηκε. 

 Τυπική απόκλιση: η ταχύτητα με την οποία η αξία του υποκείμενου μέσου 
(πχ η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας) τείνει να αποκλίνει τυχαία (μακριά και 
γύρω) από την τωρινή του αξία, καθώς ο χρόνος περνά. Μεγαλύτερες τυπικές 
αποκλίσεις σημαίνουν μεγαλύτερες πιθανές μεταβολές, τόσο προς τα πάνω, 
όσο και προς τα κάτω, κάτι το οποίο αυξάνει την αξία του δικαιώματος. 

 European option: δικαίωμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα επένδυσης ή 
αποεπένδυσης σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. 

 American option: το δικαίωμα επένδυσης ή αποεπένδυσης σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή επιλέξουμε, συνήθως πριν μιας συγκεκριμένης τελικής 
ημερομηνίας. 

 Perpetual option: το δικαίωμα το οποίο δεν λήγει ποτέ. Αυτό σχετίζεται 
συνήθως με αποφάσεις χρήσης γης, ή για ανταλλαγές μεταξύ νομισμάτων. 

 Ημερομηνία λήξης: η ημερομηνία που ένα δικαίωμα επένδυσης ή 
αποεπένδυσης λήγει. Για παράδειγμα, η ημερομηνία λήξης της πατέντας ενός 
φαρμάκου, ή η ημερομηνία στην οποία αναμένεται η αντιγραφή της 
τεχνολογίας μας από τους ανταγωνιστές μας. 

 Υποκείμενο μέσο: το περιουσιακό στοιχείο για το οποίο ένα real option μας 
δίνει το δικαίωμα αγοράς (call option) ή πώλησης (put option). Υποκείμενο 
μέσο είναι η λειτουργία παραγωγής, η ΚΠΑ μιας επένδυσης, όπως επίσης και 
η ηλεκτρική ενέργεια για την οποία θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στην 
επόμενη ενότητα. 

 Random factor: μια μεταβλητή της οποίας ο τυχαίος βηματισμός της αξίας 
του υποκείμενου μέσου καθοδηγεί και την αξία του real option. Μερικές 
φορές ο τυχαίος αυτός παράγοντας είναι η ίδια η αξία του υποκείμενου 
μέσου. Για παράδειγμα, για ένα real option για την κατασκευή ενός 
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εργοστασίου, ο τυχαίος παράγοντας θα μπορούσε να ήταν η ΚΠΑ, η οποία 
εξελίσσεται τυχαία ανάλογα με τις μεταβολές της αγοράς. Άλλοι τυχαίοι 
παράγοντες είναι τα επιτόκια, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι τιμές των 
εμπορευμάτων, κτλ. 

 Random walk: η θεωρία των real options υποθέτει ότι κάθε παράγοντας που 
δημιουργεί αξία υπόκειται σε έναν απρόβλεπτο τυχαίο βηματισμό. Αυτό 
σημαίνει ότι υπάρχει 50% πιθανότητα για μια μεταβολή της σημερινής 
γνωστής αξίας είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Εξαιτίας του τυχαίου 
βηματισμού στην ανάλυση με τα real options χρησιμοποιείται ο λογάριθμος 
της αξίας του περιουσιακού στοιχείου, αφού η αξία του αυτή δεν μπορεί να 
πάρει αρνητική τιμή. Η ανάλυση με βάση τον τυχαίο βηματισμό είναι έγκυρη 
κάτω από συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού. 

 Exchange option: όταν δύο τουλάχιστον αξίες μεταβάλλονται τυχαία και 
έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε την αξία που θα είναι η ‘‘καλύτερη’’ στο 
μέλλον. Για παράδειγμα, ένα δάνειο το οποίο μπορεί να αποπληρωθεί είτε με 
μετοχές είτε με ομόλογα, ή ένα δικαίωμα χρήσης είτε φυσικού αερίου είτε 
πετρελαίου ως καυσίμου για ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

          Όλοι οι παραπάνω όροι δικαιωμάτων αποτελούν και μεταβλητές οι οποίες 
χρησιμοποιούνται στην ανάλυση με real options. Στην ανάλυση αυτή, 
απαιτούνται δυο ακόμη οικονομικές μεταβλητές: 

 Ο εναπομένοντας χρόνος μέχρι τη λήξη του δικαιώματος (Τ-t), όπου Τ 
είναι η ημερομηνία λήξης και t η τρέχουσα ημερομηνία. 

 Το ακίνδυνο επιτόκιο: το επιτόκιο το οποίο η αγορά επιθυμεί να 
πληρώσει για ένα περιουσιακό στοιχείο, τα αποτελέσματα του οποίου 
είναι απολύτως προβλέψιμα. 

 

6.4 Σύγκριση των real options με τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα 
 
          Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των real options και των χρηματοοικονομικών 
δικαιωμάτων είναι ότι τα δεύτερα πωλούνται σε μια δίκαιη αποτελεσματική αγορά, 
έτσι ώστε δεν μπορούμε να ελέγξουμε την τιμή της, καθώς και το ότι η τιμή αυτή 
είναι δίκαιη τόσο για τον αγοραστή, όσο και για τον πωλητή, έτσι ώστε ο καθένας 
τους να το γνωρίζει τη στιγμή που γίνεται η συμφωνία (σε διαφορετική περίπτωση θα 
είχαμε arbitrage). Στην περίπτωση όμως των real options, μερικές φορές χρειάζεται 
να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα για την έρευνα της δημιουργίας ενός real option, 
παρά για την ίδια την αξία του, εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει τιμή αγοράς για το 
συγκεκριμένο real option. 
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          Άλλη μια σημαντική διαφορά μεταξύ των financial και των real options είναι 
ότι η απόφαση σχετικά με ένα χρηματοοικονομικό δικαίωμα δεν μπορεί να αλλάξει 
την αξία της επιχείρησης, σε αντίθεση με την απόφαση για ένα real option το οποίο 
μπορεί να αλλάξει τα έσοδα και κατ’ επέκταση την αξία της επιχείρησης. 
          Από την άλλη μια σημαντική ομοιότητα μεταξύ των real και των financial 
options είναι η χρονική αξία τους. Η χρονική αξία ενός real option είναι μεγαλύτερη 
όταν το δικαίωμα είναι εντός χρήματος. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την μέγιστη αξία 
(δηλαδή πληρώνουμε το μέγιστο δυνατό ποσό χρημάτων) για να μπορέσουμε να 
καθυστερήσουμε μια πραγματική επένδυση, αν αυτή η επένδυση βρίσκεται την 
παρούσα στιγμή στο όριο μεταξύ του είναι κερδοφόρος ή μη (όταν δηλαδή έχει μια 
αναμενόμενη ΚΠΑ κοντά στο μηδέν).  
 

6.5 Διάφορα είδη επενδυτικών real options 
 
          Τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν δικαιώματα. Τέτοιου είδους 
δικαιώματα μπορούν να προσθέσουν πολύ σημαντική αξία στο επενδυτικό σχέδιο 
μιας επιχείρησης αλλά πολλές φορές είτε αγνοούνται είτε αποτιμούνται με 
λανθασμένο τρόπο. Παραδείγματα δικαιωμάτων για επενδυτικά σχέδια είναι τα 
παρακάτω: 

 Δικαίωμα εγκατάλειψης επενδυτικού σχεδίου. Αυτό είναι ένα δικαίωμα 
πώλησης ή διακοπής της λειτουργίας ενός σχεδίου. Πρόκειται ουσιαστικά για 
ένα δικαίωμα πώλησης Αμερικάνικου τύπου πάνω στην αξία του επενδυτικού 
σχεδίου. Η τιμή εξάσκησης ενός τέτοιου δικαιώματος είναι η ρευστοποιήσιμη 
αξία του επενδυτικού σχεδίου μείον τα διάφορα κόστη της παύσης 
λειτουργίας της. Όταν η ρευστοποιήσιμη αξία είναι πολύ μικρή, η τιμή 
εξάσκησης του δικαιώματος μπορεί να πάρει ακόμη και αρνητικές τιμές. Τα 
δικαιώματα εγκατάλειψης μετριάζουν τα αρνητικά αποτελέσματα μιας 
ζημιογόνου επενδύσεως, ενώ από την άλλη αυξάνουν την αποτίμηση ενός 
επενδυτικού σχεδίου. 

 Δικαίωμα επέκτασης. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που μας δίνει τη δυνατότητα 
να κάνουμε επιπλέον επενδύσεις και να αυξήσουμε το κέρδος μας όταν οι 
συνθήκες είναι ευνοϊκές. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δικαίωμα αγοράς 
Αμερικάνικου τύπου πάνω στην αξία της επιπρόσθετης παραγωγικής 
ικανότητας. Η τιμή εξάσκησης ενός τέτοιου δικαιώματος αγοράς είναι το 
κόστος της δημιουργίας αυτής της επιπρόσθετης ικανότητας προεξοφλημένο 
στη χρονική στιγμή της εξάσκησης του δικαιώματος. Η τιμή εξάσκησης 
συχνά εξαρτάται από την αρχική επένδυση. Αν η διοίκηση αρχικά επιλέξει να 
έχει στη διάθεση της παραγωγική ικανότητα παραπάνω από το αναμενόμενο 
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επίπεδο του παραγόμενου προϊόντος, τότε η τιμή εξάσκησης μπορεί να πάρει 
σχετικά χαμηλές τιμές. 

 Δικαίωμα συρρίκνωσης. Πρόκειται για ένα δικαίωμα πώλησης Αμερικάνικου 
τύπου πάνω στην αξία της χαμένης παραγωγικής ικανότητας, το οποίο έχει 
σαν σκοπό να μειώσει την κλίμακα της λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου. 
Η τιμή εξάσκησης σε αυτή την περίπτωση είναι η παρούσα αξία όλων των 
μελλοντικών εξόδων που μπορούν να σωθούν τη στιγμή της εξάσκησης του 
δικαιώματος. 

 Δικαίωμα αναβολής. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα 
που έχει στη διάθεση του ένας μάνατζερ, έχοντας τη δυνατότητα αναβολής 
ενός επενδυτικού σχεδίου. Είναι ένα δικαίωμα αγοράς Αμερικάνικου τύπου 
πάνω στην αξία του επενδυτικού σχεδίου. 

 Δικαίωμα επέκτασης. Μερικές φορές υπάρχει η πιθανότητα να επεκτείνουμε 
τη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου, πληρώνοντας ένα καθορισμένο ποσό. 
Πρόκειται για ένα δικαίωμα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου πάνω στην 
μελλοντική αξία του περιουσιακού στοιχείου. 

 

6.6 Αποτίμηση των real options 
 
          Οι δυο πιο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τα real options όπως 
αναφέραμε και προηγουμένως είναι πόσα να πληρώσουμε για ένα real option και 
πότε να το εξασκήσουμε. 
          Για την τιμολόγηση ενός real option θα χρησιμοποιήσουμε ένα call real option 
που αποτελεί και τον πιο συνήθη τύπο real options. Το call αυτό έχει πάντα μια αξία, 
όσο χαμηλή και να είναι η αγορά σήμερα, γιατί δεν χάνουμε τίποτα να μην 
εξασκήσουμε το δικαίωμα αυτό. Από την άλλη μάλιστα, βασιζόμενοι στον τυχαίο 
βηματισμό, υπάρχει πάντα μια πιθανότητα το στοίχημα που έχουμε βάλει να 
αποδόσει. Στην πραγματικότητα αυτός ο τυχαίος βηματισμός επιτρέπει μια ελάχιστη 
πιθανότητα μιας ακραίας μεταβολής οποιουδήποτε μεγέθους. Παράγοντες οι οποίοι 
καθιστούν πολυτιμότερο ένα δικαίωμα είναι ένας μεγαλύτερος χρόνος μέχρι τη λήξη 
του καθώς και μια μεγαλύτερη μεταβλητότητα του υποκείμενου μέσου. Είναι λοιπόν 
πολύ σημαντικό να μην υπερεκτιμούμε την διάρκεια και την διακύμανση ενός 
δικαιώματος, έτσι ώστε να αποφύγουμε να υπερεκτιμήσουμε το δικαίωμα. 
          Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός real option είναι το κόστος 
της απαιτούμενης επένδυσης (τιμή εξάσκησης), όπως και το ακίνδυνο επιτόκιο, το 
οποίο όμως δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε ή να το μεταβάλλουμε. Τελικά, όμως 
αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία στην αποτίμηση ενός real option είναι η 
κατάσταση της αγοράς στην οποία ανήκει το υποκείμενο μέσο. Για παράδειγμα ένα 
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real option για επένδυση στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας θα αξίζει πιθανά 
περισσότερο από ένα real option για επένδυση στην αγορά της υφαντουργίας. 
          Ο κανόνας όσον αφορά την εξάσκηση ενός real option είναι πολύ απλός. Το 
δικαίωμα αυτό εξασκείται όσο η παρούσα αξία της εξάσκησης τώρα (πχ η επένδυση 
στην κατασκευή ενός νέου εργοστασίου) είναι ίση ή μεγαλύτερη της παρούσας αξίας 
του δικαιώματος αν δεν το εξασκήσουμε (δηλαδή της δυνατότητας να επενδύσουμε 
στο νέο εργοστάσιο σε κάποια άλλη μελλοντική στιγμή).   
 

6.7 Σχηματισμός της διαφορικής εξίσωσης των Black-Scholes για τα 
real options με βάση την χωρίς κίνδυνο αποτίμηση 
 
6.7.1 Εξίσωση Black-Scholes με μια μεταβλητή 
 
          Ας θεωρήσουμε ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου η τιμή f εξαρτάται από 
μια μεταβλητή θ και το χρόνο t. Η μεταβλητή αυτή θ δεν είναι απαραίτητο να είναι 
μια χρηματοοικονομική μεταβλητή. Θα μπορούσε για παράδειγμα να ήταν η 
θερμοκρασία σε μια πόλη. Ας υποθέσουμε ότι η διαδικασία που ακολουθείται για το 
θ είναι: 

sdzmdtd
+=

θ
θ                                        

          Όπου dz είναι μια διαδικασία Wiener. Οι παράμετροι m και s είναι το 
αναμενόμενο επιτόκιο ανάπτυξης και η τυπική απόκλιση του θ αντίστοιχα. 
Υποθέτουμε ότι και οι δύο αυτοί παράμετροι εξαρτώνται μόνο από το θ και το t. 
Εξαιτίας της διαδικασίας του θ, η τιμή του περιουσιακού στοιχείου f ακολουθεί και 
αυτή με τη σειρά της, μια διαδικασία της μορφής: 

fdzfdtdf ⋅+⋅= σμ  

          Γνωρίζουμε επίσης ότι η τιμή του κινδύνου λ για τη μεταβλητή θ δίνεται από 
τον παρακάτω τύπο, όπου r το ακίνδυνο επιτόκιο: 

                                                          λ
σ

μ
=

− r                                                        (5.1) 

          Επειδή η τιμή του περιουσιακού στοιχείου f είναι συνάρτηση του θ και του t, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λήμμα του Ito για να εκφράσουμε τα μ και σ σε 
όρους των m και s. Το αποτέλεσμα είναι: 

2

2
22

2
1

θ
θ

θ
θμ

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=⋅
fs

t
ffmf  

θ
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∂
∂

=⋅
fsf  
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          Αν χρησιμοποιήσουμε τις δυο αυτές εξισώσεις στην εξίσωση (5.1) θα προκύψει 
η διαφορική εξίσωση που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των real options: 

                                       ( ) rffssmf
t
f

=
∂
∂

+−
∂
∂

+
∂
∂

2

2
22

2
1

θ
θλ

θ
θ                               (5.2)  

η οποία είναι ακριβώς η ίδια με την διαφορική εξίσωση που χρησιμοποιείται για την 
τιμολόγηση των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων για μετοχές που δεν δίδουν 
μέρισμα. Αυτό συμβαίνει γιατί με βάση την τιμή κινδύνου του θ έχουμε ότι: 

smrr
⋅−=⇒=

− λλ
σ

μ  

οπότε ο δεύτερος όρος της εξίσωσης (5.2) γίνεται: 

θ
θ
∂
∂fr  

          Συγκρίνοντας τη σχέση (5.2) για την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου το 
οποίο εξαρτάται από τη μεταβλητή θ, με την διαφορική εξίσωση για ένα παράγωγο 
που εξαρτάται από ένα περιουσιακό στοιχείο (μετοχή) που αποδίδει μερισματική 
απόδοση ίση με q (5.3), παρατηρούμε ότι είναι ακριβώς ίδιες, αν αντικαταστήσουμε 
τη μερισματική απόδοση με q=r-m+λs  

                                        ( ) rf
S

fS
S
fSqr

t
f

=
∂
∂

+
∂
∂

−+
∂
∂

2

2
22

2
1σ                                (5.3) 

 
6.7.2 Εξίσωση Black-Scholes με περισσότερες μεταβλητές  
 
          Μπορούμε να επεκτείνουμε την ανάλυση μας υποθέτοντας ότι έχουμε n 
μεταβλητές θ1, θ2,….., θn, οι οποίες ακολουθούν στοχαστικές διαδικασίες:΅ 

                                                     iii
i

i dzsdtm
d

+=
θ
θ

                                               (5.4) 

για i=1,2,…,n, όπου τα dzi ( ni ≤≤1 ) είναι διαδικασίες Wiener. Οι παράμετροι mi, si 
εκφράζουν τους αναμενόμενους ρυθμούς αύξησης και τις τυπικές αποκλίσεις 
αντίστοιχα και είναι συναρτήσεις των μεταβλητών θi και του χρόνου t αντίστοιχα. Η 
διαδικασία λοιπόν για την τιμή f ενός περιουσιακού στοιχείου το οποίο εξαρτάται από 
τις μεταβλητές θi παίρνει τη μορφή: 

                                                   ∑
=

+=
n

i
ii dzdt

f
df

1

σμ                                               (5.5) 

          Στην παραπάνω εξίσωση το μ είναι η αναμενόμενη απόδοση του περιουσιακού 
στοιχείου και το σidzi είναι το συστατικό του κινδύνου της απόδοσης αυτής που 
σχετίζεται με το θi. 
          Η εξίσωση που συσχετίζει την αναμενόμενη απόδοση του περιουσιακού 
στοιχείου μ με την τιμή κινδύνου λi και το σi είναι η παρακάτω: 
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                                                                                                         (5.6) ∑
=

=−
n

i
iir

1
σλμ

 
          Επειδή η τιμή του περιουσιακού στοιχείου f είναι συνάρτηση του θi και του t, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λήμμα του Ito για να εκφράσουμε τα μ και σi σε 
όρους των mi και si. Το αποτέλεσμα είναι: 
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          Αν αντικαταστήσουμε τις δυο αυτές εξισώσεις στην εξίσωση (5.6) θα προκύψει 
η παρακάτω διαφορική εξίσωση: 
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          Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί μια πιο γενική διαφορική εξίσωση στην 
περίπτωση που έχουμε παραπάνω μεταβλητές. Σαν αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε 
ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί πάντοτε να αποτιμηθεί σε έναν ουδέτερο 
κινδύνου κόσμο, παρέχοντας μια αναμενόμενη απόδοση για κάθε μεταβλητή του mi - 
λisi αντί για mi. Το παραπάνω αποτέλεσμα αναπτύχθηκε αρχικά από τους Cox, 
Ingersoll και Ross και αποτελεί μια σημαντική επέκταση στο βασικό επιχείρημα της 
αποτίμησης χωρίς κίνδυνο. 
 

6.8 Εφαρμογή των real options στην αποτίμηση μιας νέας επιχείρησης 
 
          Οι παραδοσιακές μέθοδοι αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης, όπως για 
παράδειγμα ο πολλαπλασιαστής P/E δεν λειτουργούν καλά στις περιπτώσεις νέων 
επιχειρήσεων, μιας και τα εταιρικά κέρδη κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων 
λειτουργίας τους είναι συνήθως αρνητικά, αφού τη περίοδο αυτή προσπαθούν να 
αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους, καθώς και το πελατολόγιο τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εταιρία πρέπει να αποτιμάται με βάση τα μελλοντική κέρδη και τις 
αναμενόμενες χρηματορροές κάτω από διαφορετικά σενάρια σύμφωνα με τη 
χρηματοοικονομική θεωρία. 
          Οι μελλοντικές χρηματορροές της επιχείρησης εξαρτώνται από πολλές 
μεταβλητές, όπως οι πωλήσεις, τα μεταβλητά και σταθερά κόστη, κτλ. Για κάποιες 
απλές μεταβλητές αρκεί μια απλή εκτίμηση, για τις μεταβλητές-κλειδιά όμως μια 
ουδέτερη κινδύνου στοχαστική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον 
ορθότερο υπολογισμό των μεταβλητών αυτών, όπως αναφέραμε και στην 

Γιαννουλάκης Σπύρος  80



Εφαρμογές του Value-at-Risk και των Real Options στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 
 

προηγούμενη ενότητα. Μια προσομοίωση Monte-Carlo μπορεί σε αυτή την 
περίπτωση να χρησιμοποιηθεί, παράγοντας εναλλακτικά σενάρια για τις καθαρές 
ετήσιες χρηματορροές σε έναν ουδέτερου κινδύνου κόσμο. Σε μερικά από αυτά τα 
σενάρια η επιχείρηση θα εμφανίζει καλά αποτελέσματα, ενώ σε άλλα θα 
αντιμετωπίζει καταστάσεις χρεοκοπίας, ή την παύση διαφόρων λειτουργιών της. Η 
αξία σε αυτή την περίπτωση για την νέα επιχείρηση θα είναι η ΚΠΑ της για κάθε 
χρόνο χρησιμοποιώντας το ακίνδυνο επιτόκιο για την προεξόφληση των 
χρηματορροών της. 
          Οι Schwartz και Moon εφάρμοσαν την προσέγγιση αυτή για την εταιρία 
Amazon.com στο τέλος του 1999. Υπέθεσαν ότι τα έσοδα της επιχείρησης, R, και ο 
ρυθμός αύξησης τους, μ, ακολουθούν μια στοχαστική διαδικασία: 

( ) 1dztdt
R

dR σμ +⋅=  

( ) 2)( dztdtd ημμκμ +−=
−

 

          Οι παραπάνω εξισώσεις δείχνουν ότι τα έσοδα της επιχείρησης έχουν έναν 
αναμενόμενο ρυθμό αύξησης μ, ο οποίος ακολουθεί με τη σειρά του μια στοχαστική 
διαδικασία. Η στοχαστική διαδικασία για το μ είναι μια διαδικασία mean reversion 
(δηλαδή συχνές αποκλίσεις από τον μακροπρόθεσμο μέσο, αλλά με μια τάση των 
τιμών να επανέρχονται στον μακροπρόθεσμο μέσο) με μακροπρόθεσμο μέσο ρυθμό 

αύξησης  με έναν ρυθμό κ για τη διαδικασία αυτή. 
−

μ

          Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η τυπική απόκλιση των εσόδων σ(t), όπως και η 
τυπική απόκλιση του ρυθμού αύξησης τους είναι ντετερμινιστική και μειώνεται 
εκθετικά από ένα αρχικό επίπεδο 10% (3% αντίστοιχα) ανά τρίμηνο στον 
μακροπρόθεσμο μέσο επίπεδο του 5% (0% αντίστοιχα) ανά τρίμηνο. Το αρχικό 
επίπεδο πωλήσεων ήταν $356 εκατομμύρια και ο αρχικός ρυθμός αύξησης τους ήταν 

11% ανά τρίμηνο. Οι αξίες των κ και  ήταν αντίστοιχα 7% και 1,5% ανά τρίμηνο. 

Και οι δύο διαδικασίες Wiener δεν συσχετίζονται.  

−

μ

          Οι Schwartz και Moon υπέθεσαν επίσης ότι το κόστος των πωλούμενων 
αγαθών θα αποτελούσε το 75% των πωλήσεων, τα μεταβλητά έξοδα θα ήταν το 19% 
των πωλήσεων, τα σταθερά έξοδα $75 εκατομμύρια ανά τρίμηνο και ο φορολογικός 
συντελεστής θα ήταν 35%. 
          Η τιμή του κινδύνου λR για το R υπολογίστηκε με βάση ιστορικά στοιχεία, ενώ 
η αντίστοιχη τιμή για το μ υποτέθηκε ότι είναι μηδέν. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η 
ουδέτερου κινδύνου στοχαστική διαδικασία για το R γίνεται: 

( ) 1dzdt
R

dR
R ⋅+−= σσλμ  

Ενώ η στοχαστική διαδικασία για το μ παρέμεινε η ίδια. 
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          Ο χρονικός ορίζοντας της ανάλυσης ήταν 25 χρόνια και η τελική αξία της 
επιχείρησης υποτέθηκε ότι είναι 10 φορές τα προ φόρων λειτουργικά της κέρδη. Τα 
αρχικά διαθέσιμα της επιχείρησης ήταν $906 εκατομμύρια και η επιχείρηση 
θεωρήθηκε ότι θα χρεοκοπούσε αν αυτή η ισορροπία των διαθεσίμων της γινόταν 
αρνητική. Διάφορα σενάρια σχηματίστηκαν χρησιμοποιώντας την Monte Carlo 
προσομοίωση. Η ανάπτυξη των σεναρίων αυτή έλαβε υπόψη την πιθανότητα 
εξάσκησης των εταιρικών ομολόγων καθώς και την πιθανότητα εξάσκησης των stock 
options που είχαν στην κατοχή τους οι εργαζόμενοι. Η αξία της επιχείρησης για τους 
μετόχους της υπολογίστηκε ως η ΚΠΑ προεξοφλημένη με το ακίνδυνο επιτόκιο. 
          Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Amazon.com στο τέλος του 1999 
ήταν $76,125, ενώ η τιμή που υπολογίστηκε με βάση την Monte-Carlo προσομοίωση 
και τις παραπάνω υποθέσεις ήταν $12,42. Οι  Schwartz και Moon σημειώνουν ότι μια 
μικρή αλλαγή στην υπόθεση σχετικά με την αρχική αξία του η(t) οδηγεί σε μια πολύ 
μεγάλη μεταβολή της τιμής της μετοχής. Για παράδειγμα αν το η(0) αυξηθεί από 3% 
σε 6%, τότε η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής που προκύπτει με βάση την Monte-
Carlo προσομοίωση αυξάνεται περίπου στα $100. 
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7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ REAL OPTIONS ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
 

7.1 Εισαγωγή 
 
          Εξαιτίας της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έχει 
δημιουργηθεί ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο οι τιμές καθορίζονται 
πλέον από την ίδια την αγορά και όχι με βάση το κόστος παραγωγής, όπως γινόταν 
παλαιότερα. Γι’ αυτό το λόγο, συμβατικές μέθοδοι αποτίμησης της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή ακόμη και της ίδιας της επιχείρησης δεν 
μπορούν να χειριστούν την αβεβαιότητα που έχει προκύψει. Για στρατηγικές 
αποφάσεις επένδυσης και διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, 
μέθοδοι όπως η ΚΠΑ μπορούν να οδηγήσουν σε αναξιόπιστα και εντελώς 
λανθασμένα αποτελέσματα, όπως θα δούμε παρακάτω στο παράδειγμα εφαρμογής 
της θεωρίας των real options για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων μιας 
εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μια μεθοδολογία που μπορεί να παρέχει 
σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μια τόσο αβέβαιη αγορά τη δυνατότητα 
να πάρει αποφάσεις βασιζόμενη σε ένα πιο ορθολογικό τρόπο είναι το μοντέλο των 
real options. 
          Η θεωρία των real options έχει εμπνευστεί από τις τεχνικές τιμολόγησης 
δικαιωμάτων, οι οποίες επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική 
θεωρία την δεκαετία του 70. Στο πεδίο εφαρμογής της θεωρίας  αυτής στις εταιρίες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η θεωρία των real options μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν μια μέθοδο για την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των 
εξαρτημένων αποφάσεων για την κατοχή περιουσιακών στοιχείων παραγωγής 
(generation assets). Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορεί να 
εφαρμοστεί η θεωρία των real options: 

a) Λειτουργικές αποφάσεις. Τέτοιου είδους αποφάσεις οι οποίες υποστηρίζονται 
από μοντέλα των real options είναι οι παρακάτω: 

I. Το πρόβλημα της λειτουργίας της μονάδας ηλεκτρισμού (unit 
commitment problem). 

II. Ικανότητες διακοπής παραγωγής 
III. Ο προσδιορισμός τοπικών τιμών 
IV. Το arbitrage μεταξύ της ενέργειας και των συμπληρωματικών αγορών 

υπηρεσιών 
b) Επενδυτικές αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται με την απόκτηση νέων 

εργοστασίων ή την επέκταση των υπαρχόντων 
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7.2 Ανεξαρτησία παραγωγής και διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας 
 
          Η τρέχουσα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αν υποθέσουμε ότι λειτουργεί καλά 
και έχει μεγάλη ρευστότητα, έχει τη δυνατότητα να διαχωρίσει τις αποφάσεις μιας 
επιχείρησης του κλάδου όσον αφορά την παραγωγή και την διανομή της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Αν αγνοήσουμε τους τεχνικούς περιορισμούς και υποθέσουμε ότι το 
κόστος παραγωγής είναι σταθερό, τότε ο κανόνας της απόφασης για την λειτουργία ή 
μη μιας μονάδας ηλεκτρισμού από μια συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής που έχει 
στην κατοχή του ένας παραγωγός γίνεται πολύ απλός: 

                                                 Αν  >  C   τότε   qE
tp t = qmax                                    (6.1) 

 Αν  <  C   τότε   qE
tp t = 0 

Όπου: 
E
tp : η τρέχουσα τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα παραγωγής στο χρόνο t 

qt: η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στον χρόνο t 
qmax: η μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να παραχθεί από τη 
συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής 
C: το κόστος μιας παραγόμενης μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας από τη μονάδα 
παραγωγής 
          Οπότε αν η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής ηλεκτρικής ενέργειας και του 
κόστους παραγωγής είναι θετική, ο παραγωγός θα παράγει δυνητικά όσο περισσότερη 
ηλεκτρική ενέργεια μπορεί, ενώ αν η διαφορά είναι αρνητική, τότε το ιδανικότερο για 
τον παραγωγό είναι να σταματήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλείνοντας 
την μονάδα παραγωγής. 
          Ας υποθέσουμε στη συνέχεια ότι ο παραγωγός έχει πουλήσει ένα συμβόλαιο 
ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών σε έναν πελάτη σε μια καθορισμένη τιμή F. Με 
την παραδοσιακή θεώρηση λειτουργίας του εργοστασίου, ο παραγωγός θα είχε 
μεγαλύτερο όφελος αν παρέδιδε το αβέβαιο φορτίο lt στον πελάτη του με το 
μικρότερο δυνατό κόστος. Το κέρδος σε αυτήν την περίπτωση για τον παραγωγό θα 
είναι: 
                                                        πt = lt . (F-C)                                                   (6.2) 

Αυτό είναι το μοναδικό κέρδος για τον παραγωγό αν αγνοήσουμε τη διαθεσιμότητα 
της τρέχουσας αγοράς. Στην πραγματικότητα, έχοντας τη δυνατότητα να αγοράσει 
και να πουλήσει στην τρέχουσα αγορά οποιαδήποτε ποσότητα ηλεκτρισμού, ο 
παραγωγός θα βρισκόταν σε καλύτερη θέση αν ακολουθούσε τον κανόνα (6.1) και 
συμπλήρωνε την επιπλέον ζήτηση (lt –qt) αγοράζοντας (ή πουλώντας αν η διαφορά 
αυτή ήταν αρνητική) στην τρέχουσα αγορά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι lt < qmax (αν 
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δεν συμβαίνει αυτό τότε ο παραγωγός θα αγοράσει στην τρέχουσα αγορά έτσι και 
αλλιώς). Ο παραγωγός ο οποίος προγραμματίζει το εργοστάσιο του για να 
ανταποκριθεί στο συμβόλαιο με τον πελάτη έχει κέρδος που προκύπτει από τη σχέση 
(6.2). 

          Όταν    >  C, τότε ο παραγωγός που λειτουργεί με βάση τη σχέση (6.1) 

κερδίζει: 

E
tp

πt
’ = lt 

.
 (F – C) + (qmax – lt) . (  – C) > πE

tp t 

          Ενώ, όταν   <  C, τότε ο παραγωγός κερδίζει : E
tp

πt
’ = lt 

.
 (F – ) > πE

tp t 

          Με βάση το παραπάνω παράδειγμα καταλαβαίνουμε ότι στην ύπαρξη μιας 
τρέχουσας αγοράς με μεγάλη ρευστότητα, η απόφαση αν και πόση ηλεκτρική 
ενέργεια να παράγει ένας παραγωγός είναι ανεξάρτητη από την απόφαση με ποιο 
τρόπο και σε ποιόν η ηλεκτρική ενέργεια πουλήθηκε. Ουσιαστικά, η τρέχουσα αυτή 
αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίζει την επιχείρηση σε δυο διαφορετικές 
εταιρείες: Μια εταιρία παραγωγής ενέργειας και μια εταιρία διανομής ενέργειας. Η 
συνέπεια αυτού του επιχειρήματος είναι ότι προβλήματα βελτιστοποίησης που 
σχετίζονται με την βέλτιστη εξάσκηση των συμβολαίων μπορούν να λυθούν 
ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τα αντίστοιχα του συνολικού χαρτοφυλακίου. Πρέπει 
μάλιστα να τονιστεί ότι αυτή η ανεξαρτησία λαμβάνει χώρα κυρίως όταν πλησιάζει η 
περίοδος εξάσκησης των συμβολαίων. 
          Η συνολική θέση της επιχείρησης καθορίζεται από το σύνολο του 
χαρτοφυλακίου καθώς και από την αλληλεπίδραση των διαφόρων θέσεων (πχ 
δυνατότητες παραγωγής, χρηματοοικονομικά συμβόλαια, όπως επίσης και από 
μακροπρόθεσμα συμβόλαια πελατών). Έτσι λοιπόν η απόφαση της εταιρίας να 
εισέλθει σε νέα συμβόλαια δεν δύναται να παρθεί ανεξάρτητα από το τρέχον 
συνολικό χαρτοφυλάκιο της. Συνεπώς, ο διευθυντής παραγωγής ενός εργοστασίου 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν χρειάζεται να γνωρίζει για τις θέσεις της εταιρίας σε 
προθεσμιακά συμβόλαια, αλλά ο διαχειριστής κινδύνου και ο διαχειριστής του 
χαρτοφυλακίου της εταιρίας είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τη συνολική θέση 
κινδύνου της εταιρίας και την στρατηγική εξάσκησης του εργοστασίου.  
          Γενικότερα, η ίδια λογική παρουσιάζεται και στις αγορές καυσίμων. Αν έχουμε 
στη διάθεση μας την τρέχουσα αγορά καυσίμων, τότε η μόνη πληροφορία που 
χρειάζεται για έναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι τρέχουσες τιμές για το 
καύσιμο που χρησιμοποιεί και για τον ηλεκτρισμό που παράγει. Σε αυτήν την 
περίπτωση η απόφαση παραγωγής ή μη της ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τον 
παρακάτω κανόνα: 

                                             Αν >  HE
tp . F

tp    τότε   qt = qmax                                 (6.3) 
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    Αν   <  H E
tp .    τότε   qF

tp t = 0 

Όπου: 
Η: ο βαθμός μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας (το ποσό του καυσίμου που 
απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας). Όσο μεγαλύτερος 
είναι αυτός ο συντελεστής, τόσο λιγότερα αποδοτικά λειτουργεί το εργοστάσιο. 

F
tp : η τρέχουσα τιμή του καυσίμου 

          Η διαφορά από τη σχέση (6.1) είναι ότι εδώ το κόστος παραγωγής είναι επίσης 
αβέβαιο. Σε αυτή την περίπτωση η βέλτιστη απόφασης παραγωγής εξαρτάται από την 
διαφορά μεταξύ των τιμών του καυσίμου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ουσιαστικά 
δηλαδή η οποιαδήποτε απόφαση ενός παραγωγού θα προέρχεται πάντα με βάση τις 
τρέχουσες αξίες του καυσίμου που χρησιμοποιεί και της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι 
αν ένας παραγωγός έχει πουλήσει προθεσμιακά μια συγκεκριμένη ποσότητα 
ηλεκτρισμού σε συγκεκριμένη τιμή, αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα αναπροσαρμόζει την 
παραγωγή του σε ενδεχόμενες μεταβολές της τιμής του καυσίμου (αύξηση της τιμής 
του καυσίμου, μείωση της παραγωγής και αντίστροφα). 
          Το θέμα βέβαια είναι να εξετάσουμε και τους περιορισμούς που προκύπτουν 
από τα παραπάνω. Η βασική υπόθεση είναι ότι η τρέχουσα αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας παρουσιάζει μεγάλη ρευστότητα. Αν για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν 
κάποιος να μπορεί να αγοράσει την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για 
ολοκληρώσει ένα συμβόλαιο που έχει με έναν πελάτη, τότε επανερχόμαστε στην 
περίπτωση που μια επιχείρηση παράγει την απαιτούμενη ποσότητα ηλεκτρισμού 
χρησιμοποιώντας μόνο τις δικές της μονάδες παραγωγής. Ένα σχετικό θέμα είναι η 
αγορά ή η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στην τρέχουσα τιμή. Ας υποθέσουμε ότι 
η τρέχουσα τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι τόσο χαμηλή, που το ιδανικό για 
έναν παραγωγό θα ήταν η παύση της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από τις 
μονάδες που έχει στη διάθεση του και η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην 
τρέχουσα αγορά. Αν αυτή η ζήτηση για την αγορά της συγκεκριμένης ποσότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ικανή να αυξήσει σημαντικά τη τιμή της ενέργειας τότε 
αυτή η στρατηγική δεν θα ήταν εφικτή. Μια άλλη αιτία για την οποία το εργοστάσιο 
δεν θα ζητήσει να αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια από την τρέχουσα αγορά, αλλά θα 
σχεδιάσει να ολοκληρώσει ένα διμερές συμβόλαιο είναι ότι υπόκειται σε 
συγκεκριμένους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι είναι πολύ 
δύσκολο να σταματήσει την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.   
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7.3 Μοντέλα Real options χωρίς λειτουργικούς περιορισμούς 
 
          Όλα τα μοντέλα τιμολόγησης των δικαιωμάτων έχουν φτιαχτεί με βάση την 
έννοια του εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage). Δυστυχώς όμως στην αγορά 
της ηλεκτρικής ενέργειας η τιμολόγηση δικαιωμάτων με βάση την αρχή να μην 
υπάρχει arbitrage δεν ισχύει. Εξαιτίας της μη δυνατότητας αποθήκευσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι δυνατόν να σχηματίσουμε ένα χαρτοφυλάκιο πάνω 
στο υποκείμενο μέσο (στην προκειμένη περίπτωση πάνω στην ηλεκτρική ενέργεια) 
με αποτέλεσμα τα δικαιώματα ηλεκτρικής ενέργειας να μη μπορούν να αντιγραφούν. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της τιμής δεν μπορεί να 
χρησιμεύσει για να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για το ποια θα μπορούσε να είναι 
μια λογική τιμή, αλλά βασικά αν δεν συμπληρωθούν τότε οι συμμετέχοντες στην 
αγορά ηλεκτρισμού μπορούν να κερδίσουν ακίνδυνα με arbitrage. 
          Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο πρώτος είναι να 
καταφύγουμε σε ισορροπημένα μοντέλα τιμολόγησης. Τέτοια μοντέλα προσπαθούν 
να καθορίσουν τη τιμή ενός χρεογράφου, με βάση τις προσδοκίες και τις προτιμήσεις 
των συμμετεχόντων στην αγορά. Αναμφισβήτητα αυτή η προσέγγιση απαιτεί 
περισσότερα δεδομένα και επίσης αυστηρούς περιορισμούς σε αντίθεση με την no-
arbitrage προσέγγιση. Ο δεύτερος τρόπος κρατά την ομορφιά και την απλότητα της 
no-arbitrage τιμολόγησης αλλάζοντας απλά το υποκείμενο μέσο. Αντί να 
χρησιμοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια ως το υποκείμενο μέσο, χρησιμοποιούνται 
ΣΜΕ ηλεκτρικής ενέργειας για να αντιγράψουν τα δικαιώματα ηλεκτρισμού και άλλα 
παράγωγα. Το πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τα ΣΜΕ μπορούν να 
αποθηκευτούν. Από την άλλη πλευρά όμως για να συμβεί αυτό, αυτά τα ΣΜΕ 
ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να υπάρχουν και να έχουν μια ενεργή διαπραγμάτευση. 
Αυτό είναι και το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου μιας και υπάρχουν αρκετά τέτοια 
είδη ΣΜΕ και πολλά ακόμη σχεδιάζεται να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται 
προσεχώς, σχεδόν κανένα από αυτά όμως δεν έχει την απαραίτητη εμπορευσιμότητα 
και το βάθος της αγοράς για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως υποκείμενο μέσο. 
          Το αποτέλεσμα από τη σχέση (6.3) μοιάζει με εκείνο ενός χρηματοοικονομικού 
δικαιώματος. Αυτό το ειδικό δικαίωμα αναφέρεται ως ‘spread option’ και η διαφορά 
μεταξύ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και του καυσίμου ‘spark spread’. Σε 
τέτοιου είδους δικαιώματα αναφερθήκαμε λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο 2. 
          Ο δεύτερος τρόπος προσέγγισης παρουσιάζει πολλές προοπτικές, αλλά προς το 
παρόν τουλάχιστον δεν μπορεί να εφαρμοστεί εξαιτίας της απουσίας ενεργά 
διαπραγματεύσιμων μελλοντικών συμβολαίων. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της 
προσέγγισης αυτής είναι ότι παράγει όχι μόνο τιμές αλλά και στρατηγικές 
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αντιστάθμισης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της 
διαχείρισης του κινδύνου. 
 
 
 
 
7.3.1 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων παραγωγής και μεταβίβασης της 
ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη θεωρία των real options.  
     
          Το δικαίωμα της λειτουργίας ενός περιουσιακού στοιχείου παραγωγής με έναν 
βαθμό μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας ΚΗ, που χρησιμοποιεί το καύσιμο G 
δίνεται από την αξία ενός spark spread call option, με βαθμό μετατροπής  ΚΗ, 
γραμμένο πάνω στο καύσιμο G, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 2: 
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          Αντίστοιχα η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μεταβίβασης της ηλεκτρικής 
ενέργειας που συνδέει την τοποθεσία 1 με την τοποθεσία 2 είναι ίση με το άθροισμα 
της ενός locational spread option για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην τοποθεσία 
1 και την πώληση της στην τοποθεσία 2 και της αξίας ενός δικαιώματος αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή 2 και πώλησης της στην περιοχή 1 (και στις δύο 
περιπτώσεις αφαιρώντας το αντίστοιχο κόστος μεταβίβασης). 
          Η αξία αυτή ενός locational spread call option C2 δίνεται από τον παρακάτω 
τύπο, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2: 
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          Αυτή η ισορροπία μεταξύ της αξίας κατάλληλα ορισμένων spark και locational 
spread options και του δικαιώματος λειτουργίας ενός περιουσιακού στοιχείου 
παραγωγής ή μεταβίβασης ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί 
για την αποτίμηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Στην ενότητα αυτή θα 
απεικονίσουμε αυτή την προσέγγιση αναπτύσσοντας ένα απλό, βασισμένο στα spark 
spreads μοντέλο για την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως καύσιμο. 
          Στην ανάλυση μας αυτή θα κάνουμε τις παρακάτω υποθέσεις: 

 Δεν υπάρχουν περιορισμοί ράμπας 
 Το κόστος λειτουργίας (πχ κόστος έναρξης και παύσης λειτουργίας) και 
συντήρησης της μονάδας παραγωγή είναι σταθερό  

          Τέτοιου είδους υποθέσεις είναι πολύ λογικές, από τη στιγμή που για έναν 
τυπικό κινητήρα συνδυασμένου κόστους συμπαραγωγής ο χρόνος ανταπόκρισης         
( ramp up/down) είναι μερικές ώρες και τα μεταβλητά κόστη (κόστη λειτουργίας και 
συντήρησης) είναι γενικά σταθερά κατά τη διάρκεια του χρόνου. Για την αποτίμηση 
λοιπόν της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου παραγωγής, με την βοήθεια των spark 
spread options, θα υπολογίσουμε την αξία του δικαιώματος για τη λειτουργία του για 
όλη την υπόλοιπη ωφέλιμη ζωή του. Αυτή η αξία μπορεί να βρεθεί υπολογίζοντας 
την αξία των spark spread options για όλη την υπόλοιπη ωφέλιμη ζωή του. 
          Συγκεκριμένα, θέτουμε το δικαίωμα παραγωγής μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας στο χρόνο t, ενός εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί ως 
καύσιμο το φυσικό αέριο, να αντιπροσωπεύει το δικαίωμα μετατροπής ΚΗ μονάδων 
φυσικού αερίου σε μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας, όπου  ΚΗ είναι ο βαθμός 
μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας. 
          Η πρόσοδος του δικαιώματος παραγωγής μιας μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας 
στο χρόνο t είναι: 

( )0,max t
GH

t
E SKS −  

όπου  είναι οι τρέχουσες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού 

αερίου στο χρόνο t, αντίστοιχα. Συμβολίζουμε με u(t) την αξία του δικαιώματος 
παραγωγής μιας μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας στο χρόνο t. 

t
G

t
E SS ,

          Συμβολίζουμε με V την πραγματική αξία μιας μονάδας παραγωγικής 
δυναμικότητας του εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας. Τότε το V είναι ίσο με το 
δικαίωμα παραγωγής μιας μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας στο χρόνο t για όλη την 
υπόλοιπη ωφέλιμη ζωή του [0,T] του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: 

                                                                                                             (6.6)      ( )∫=
T

dttuV
0

Η αξία μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, V, ενός εργοστασίου με 
υπόλοιπη ωφέλιμη ζωή Τ έχει ένα άνω και ένα κάτω όριο: 

Γιαννουλάκης Σπύρος  89



Εφαρμογές του Value-at-Risk και των Real Options στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 
 

( )∫ ∫ −− ≤≤−
T T t

E
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GH
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E
rt dtFeVdtFKFe

0 0
0,max  

το οποίο προκύπτει από τα όρια του spark spread option όπως παρουσιάζεται στο 
παράρτημα 6.1. 
          Αν μάλιστα υποθέσουμε επιπλέον ότι οι διαδικασίες τόσο των τρεχουσών, όσο 
και των μελλοντικών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του καυσίμου ακολουθούν 
διαδικασίες mean reversion που καθορίζονται από τη σχέση (2.9) του δευτέρου 
κεφαλαίου, τότε έχουμε ότι ( ) ( )tCtu 1=  όπου ( )tC1  δίνεται από την σχέση (6.4). Η 

αξία λοιπόν του εργοστασίου με εναπομένουσα ωφέλιμη ζωή Τ είναι: 

                                                                                                       (6.7) ( )∫=
T

gen dttCV
0 1

          Αντίστοιχα αν υποθέσουμε ότι οι διαδικασίες των μελλοντικών τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες ακολουθούν διαδικασίες mean 
reversion , η αξία μιας γραμμής μεταβίβασης ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει τις 
τοποθεσίες α και b σε ένα δίκτυο θα είναι: 

                                              ( ) ( )[ ]∫ +=
T

tran dttCtCV
0 2,21,2                                        (6.8) 

όπου  παριστάνουν την αξία των locational spread options στο χρόνο t 

από το α στο b και από το b στο α αντίστοιχα που δίνονται από τον τύπο (6.5). Αυτές 
οι δύο τελευταίες εξισώσεις (6.7, 6.8) αποτελούν και τις βασικές εξισώσεις 
αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων παραγωγής και μεταβίβασης της 
ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς περιορισμούς. 

( ) ( )tCtC 2,21,2 ,

           
                                                    
          Είδαμε λοιπόν ότι η αξία για μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η 
οποία ουσιαστικά  αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο spark spread options  με διαφορετικές 
λήξεις δίνεται από τον τύπο: 

                                                                                                             ( )∫=
T

gen dttCV
0 1

Όπου το Τ αναφέρεται στη διάρκεια ζωής της μονάδας παραγωγής. Η σχέση αυτή 
υπονοεί ότι το εργοστάσιο είναι απείρως ευέλικτο, δηλαδή μπορεί να σταματήσει ή 
να ξεκινήσει την παραγωγή σε συνεχές χρόνο. Λειτουργικοί περιορισμοί μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε κάποιο βαθμό, αλλάζοντας τη δυναμική του χρόνου του 
μοντέλου. Για παράδειγμα μόνο ένα δικαίωμα την ημέρα θα μπορούσε να επιτρέπεται 
με αποτέλεσμα που να βρίσκεται σε συμφωνία με τις μέσες τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του καυσίμου. 
          Αυτά λοιπόν τα μοντέλα, παρά το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνουν 
λειτουργικούς περιορισμούς, είναι πολλές φορές πολύ χρήσιμα για τον σχεδιασμό 
μοντέλων για τις μονάδες παραγωγής στα πλαίσια ενός χαρτοφυλακίου ενέργειας. Το 
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μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των μοντέλων είναι η ευκολία υπολογισμού τους, 
εντούτοις όμως παραμένουν μη ρεαλιστικά στην εφαρμογή τους γιατί δεν 
συμπεριλαμβάνουν πολλές λεπτομέρειες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την 
λειτουργία και τον κίνδυνο της θέσης ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
                                                                                                                                           
 

7.4 Μοντέλα Real options με λειτουργικούς περιορισμούς 
 
          Η προσθήκη των λειτουργικών περιορισμών κάνει το πρόβλημα εξαρτώμενο 
(path-dependent). Με αυτό τον τρόπο η απόφαση να λειτουργήσει το εργοστάσιο 
εξαρτάται όχι μόνο από τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, αλλά 
και από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο, συμπεριλαμβάνοντας το 
αν πρέπει να λειτουργεί ή όχι και μάλιστα για πόσο χρονικό διάστημα. Λόγω της 
εξάρτησης αυτής, απαιτούνται τεχνικές που χρησιμοποιούν ανώτερα μαθηματικά, 
όπως και στην περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με την τιμολόγηση 
δικαιωμάτων Αμερικάνικου τύπου.  
          Στην συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση με real options της 
βραχυπρόθεσμης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων ενός παραγωγού 
ηλεκτρικής ενέργειας των Tseng και Barz. Οι ερευνητές αυτοί βασίστηκαν σε μια 
εξελιγμένη τεχνική προσομοίωσης Monte Carlo και στον αντίστροφο στοχαστικό 
δυναμικό προγραμματισμό. Η προσέγγιση αυτή είναι πολύ δύσκολη υπολογιστικά, 
από την άλλη όμως είναι πολύ ευέλικτη μιας και έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει 
επιπρόσθετες πηγές αβεβαιότητας ή διαφορετικούς τεχνικούς περιορισμούς.  
 
7.4.1 Βασικές αρχές για το μοντέλο των Tseng και Barz 
 
          Για την αντιμετώπιση προβλημάτων αποτίμησης ενός εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας οι Hsu (1998) και Deng (1998) χρησιμοποίησαν τεχνικές 
αποτίμησης  χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων. Η βασική ιδέα των παραπάνω 
ερευνητών είναι ότι ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με έναν συγκεκριμένο 
συντελεστή μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας, μετατρέπει ένα συγκεκριμένο 
καύσιμο σε ηλεκτρική ενέργεια. Επειδή αυτή η μετατροπή εμπεριέχει δύο 
εμπορεύματα με διαφορετικές τιμές, η κατοχή ενός τέτοιου εργοστασίου μοιάζει με 
την κατοχή δικαιωμάτων αγοράς spark spreads, που καθορίζονται ως η τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας μείον το προϊόν του συντελεστή μετατροπής που συσχετίζεται 
με τον παραγωγό και μείον τη τιμή του καυσίμου. Όταν βέβαια η τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως αναφέραμε και προηγούμενα είναι υψηλή, ενώ η τιμή του καυσίμου 
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χαμηλή, τότε το εργοστάσιο θα πρέπει να λειτουργεί στη μέγιστη δυνατή ισχύ για να 
κεφαλαιοποιήσει αυτή την κερδοφόρο διαφορά της τιμής. Επειδή, λοιπόν το κέρδος 
του εργοστασίου αυξάνει όσο περισσότερο αυξάνεται η διαφορά αυτή, και επειδή οι 
απώλειες του είναι περιορισμένες, το εργοστάσιο παραγωγής της ηλεκτρικής 
ενέργειας μοιάζει με ένα δικαίωμα αγοράς πάνω σε αυτή την διαφορά των τιμών. 
Αντίστοιχες έννοιες σε σχέση με τη διαφορά αυτή της τιμής έχουν εφαρμοστεί και σε 
άλλες βιομηχανίες όπως στη διύλιση πετρελαίου. 
        Το κέρδος ή η ζημία για έναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να 
υπολογιστεί με βάση τον παρακάτω τύπο: 

                                               Κέρδος/Ζημία =   - H E
tp .

 
F
tp                                                     (6.9) 

          Οι Hsu και Deng στις εργασίες τους υπολόγισαν το κέρδος ή τη ζημία που 
προκύπτει για ένα εργοστάσιο με βάση την παραπάνω σχέση για να καθορίσουν την 
αξία του εργοστασίου. Συγκεκριμένα για μια χρονική περίοδο [0,Τ] πρότειναν: 

Αξία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας = ∑ ⋅− ]0),[max(0
F
t

E
t pHpE  

Έτσι ώστε με βάση τις διαδικασίες για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
καυσίμου, η αξία ενός εργοστασίου μπορεί να υπολογιστεί από μια σειρά spark-
spread δικαιωμάτων αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου που λήγουν το χρόνο Τ (6.9). 
Επιπλέον για διαδικασίες τιμολόγησης όπως η γεωμετρική κίνηση Brown και η 
‘‘γεωμετρική mean reversion’’ ο Deng παρέχει αναλυτικές λύσεις για τη σχέση (6.6). 
Τέτοιες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση ενός εργοστασίου με 
βάση την παραγόμενη ποσότητα σε MWh, είναι επίσης γνωστές ως ‘‘αποτίμηση της 
παραγωγικής ικανότητας της μονάδας παραγωγής’’. 
          Τέτοιου είδους προσεγγίσεις, επειδή είναι ακόμη πολύ καινούργιες συνήθως 
παραβλέπουν τους λειτουργικούς περιορισμούς που υπάρχουν για μια μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Γενικότερα χρησιμοποιώντας τη σχέση (6.9) 
κάνουμε τις παρακάτω υποθέσεις: 

I. Αποφάσεις για την λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

παίρνονται από τη στιγμή που γνωρίζουμε τις τιμές , , ή διαφορετικά 

μια μονάδα παραγωγής μπορεί να ξεκινήσει να παράγει από τη στιγμή που οι 
τιμές της αγοράς βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, έτσι ώστε η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι κερδοφόρα για τη μονάδα. 

E
tp F

tp

II. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι χρονικοί περιορισμοί για την λειτουργία: μια 
μονάδα παραγωγής θα μπορεί να λειτουργήσει ή να μη λειτουργήσει σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

III. Ο βαθμός μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας για τη μονάδα είναι σταθερός 
σε όλα τα επίπεδα παραγωγής. 
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7.4.2 Λειτουργικοί περιορισμοί για την αποτίμηση της αξίας ενός εργοστασίου 
παραγωγής 
 
          Αν τυχόν κάνουμε τις παραπάνω υποθέσεις, χωρίς να λάβουμε υπόψη κάποιους 
φυσικούς περιορισμούς που θα δούμε παρακάτω, θα καταλήξουμε σε υπερεκτίμηση 
της αξίας του εργοστασίου παραγωγής. Και μάλιστα σε μια όλο και περισσότερο 
μεταβλητή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τέτοιες υποθέσεις εμπεριέχουν υψηλού 
βαθμού κίνδυνο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητοι κάποιοι λειτουργικοί 
περιορισμοί, όπως αυτοί που χρησιμοποίησαν οι Tseng και Barz στο μοντέλο τους: 

a) Ελάχιστος χρόνος εργασίας του μηχανήματος /ελάχιστος μη παραγωγικός 
χρόνος: Όταν η μονάδα παραγωγής λειτουργεί πρέπει να παραμείνει σε 
λειτουργία για τουλάχιστον ton χρονικές περιόδους, ενώ όταν δεν λειτουργεί 
απαιτείται να μείνει εκτός λειτουργίας για toff χρονικές περιόδους. 

b) Περιορισμοί όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα της μονάδας παραγωγής: 
Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να παράγει μεταξύ qmin και 
qmax. 

c) Χρόνος για την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας / χρόνος για τη διακοπή 
της λειτουργίας της μονάδας: Απαιτούνται τ χρονικοί περίοδοι για να 
ξεκινήσει να λειτουργεί η μονάδα και υ χρονικοί περίοδοι για να σταματήσει 
να λειτουργεί. Έτσι, όταν στο χρόνο t ληφθεί η απόφαση για να λειτουργήσει 
η μονάδα, τότε η ηλεκτρική ενέργεια θα αρχίσει να παράγεται από το χρόνο 
t+τ και μετά. 

d) Κόστος έναρξης λειτουργίας / κόστος παύσης λειτουργίας: Η παύση 
λειτουργίας της μονάδας παραγωγής θα κοστίσει στο εργοστάσιο Sd ενώ το 
κόστος έναρξης λειτουργίας είναι Su. Και τα δύο είδη κόστους εξαρτώνται 
από τον αριθμό των περιόδων που η μονάδα βρίσκεται εντός ή εκτός 
λειτουργίας. 

 
7.4.3 Σχηματισμός του μοντέλου 
 
          Η αντικειμενική συνάρτηση θα φτιαχτεί με βάση τη μεγιστοποίηση του 
αναμενόμενου κέρδους για μια χρονική περίοδο (έστω από t0 έως Τ) όπου το χρονικό 
διάστημα θα είναι μία ώρα: 
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          Η μεταβλητή απόφασης ut περιγράφει την κατάσταση του κινητήρα. Όταν η 
μονάδα παραγωγής λειτουργεί, τότε έχουμε ut=1, ενώ όταν είναι κλειστή έχουμε ut=0. 
Η μεταβλητή απόφασης ut παίρνει τις τιμές 0,1 στις παρακάτω περιπτώσεις: 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−≤<−

<≤

=
φορές άλλες      τις1, ή 0

1 αν           ,0

1 αν           ,1

t
off

on
t

t xt

tx

u  

          Οι χρονικές περίοδοι στις οποίες παίρνεται η απόφαση λειτουργίας ή μη της 
μονάδας παραγωγής περιορίζονται από τους ελάχιστους χρόνους εργασίας ή μη του 
μηχανήματος. Οι ενδιάμεσοι χρονικοί περιορισμοί σχηματίζονται μέσω της σταθερής 
μεταβλητής xt, η οποία δίνει τον αριθμό των περιόδων στις οποίες ο κινητήρας 
λειτουργεί (xt>0), ή τον αριθμό των περιόδων που ο κινητήρας δεν λειτουργεί (xt<0).  
          Αυτό μπορεί να φανεί διαγραμματικά στο παρακάτω εικόνα, όπου tcold είναι ο 
αριθμός των περιόδων από τη στιγμή που έπαυσε να λειτουργεί ο κινητήρας, μέχρι να 
κρυώσει πλήρως ο καυστήρας του. 
 
Εικόνα 7.1 Παράδειγμα της μεταβολής κατάστασης ενός κινητήρα με ton=3, toff=2, 

tcold=4, τα=2, υ=1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Τα κόστη παραγωγής εξαρτώνται από την αβέβαιη τιμή του καυσίμου και από 
την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που τελικά θα παραχθεί. Γενικά, υποτίθεται ότι ο 
συντελεστής μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας του κινητήρα είναι μια 
δευτεροβάθμια συνάρτηση της παραγόμενης ποσότητας. 

                             C (qt, ) = HF
tp  (qt) . F

tp  = (a0 + a1qt +a2qt
2) . F

tp                          (6.9) 

          Επιπρόσθετα στα κόστη καυσίμου, τα λειτουργικά κόστη της μονάδας 
παραγωγής περιέχουν επίσης κόστη έναρξης και παύσης λειτουργίας. Τα κόστη 
έναρξης της λειτουργίας εξαρτώνται από τη θερμοκρασία του καυστήρα. Όσο 
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μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η μονάδα παραγωγής βρίσκεται εκτός λειτουργίας, 
τόσο περισσότερη θερμότητα χάνεται από τον καυστήρα της, τόσο περισσότερα 
έξοδα απαιτούνται για την επαναθέρμανση του νερού. Πρακτικά, ο καυστήρας 
υποτίθεται ότι ψύχεται σε έναν εκθετικό βαθμό ο οποίος είναι ανάλογος με μια 
σταθερά ψύξης γ . Η συνάρτηση λοιπόν για το κόστος έναρξης λειτουργίας της 

μονάδας παραγωγής είναι: 
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          όπου b1 αντιπροσωπεύει το κόστος του καυσίμου για να ξεκινήσει την 
λειτουργία του ο κινητήρας και b2 συνδυάζει το εργατικό κόστος μαζί με τα σταθερά 
λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα συντήρησης. 
          Τα κόστη παύσης λειτουργίας (Sd) υποτίθεται ότι είναι σταθερά. Επιπλέον 
υποθέτουμε ότι μόνο η απόφαση λειτουργίας επηρεάζεται από την αβεβαιότητα. Από 
τη στιγμή που η μονάδα λειτουργήσει, η παραγόμενη ποσότητα μπορεί να 
προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο με βάση τις τιμές που παρατηρούνται με 
αποτέλεσμα η ιδανική παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας να μπορεί να 
υπολογιστεί ως ένα ντετερμενιστικό υποπρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο 
καταλήγουμε σε ένα μοντέλο ακέραιου προγραμματισμού (0,1) 

( ){ }F
tttt

E
tqt pqaqaaqpg

t

2
210max ++−=  

όπου:  maxmin qqq t ≤≤

          Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι: 
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Η σταθερή εξίσωση μεταβολής δίνεται από τον τύπο: 

                                  (6.10) 
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          Το πρόβλημα αυτό λύνεται με την Monte-Carlo προσομοίωση σε συνδυασμό 
με τον ανάστροφο δυναμικό προγραμματισμό. Η λύση του προβλήματος γίνεται με 
μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται συνεχώς, ξεκινώντας από το χρόνο Τ και 
πηγαίνοντας προς τα πίσω. Σε κάθε χρονική στιγμή υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές 
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περιπτώσεις συγκρίνοντας το xt με την εξίσωση (6.10). Καμία απόφαση δεν είναι 
πιθανή επειδή οι περιορισμοί σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας ή μη της 
μονάδας παραγωγής δεν ικανοποιούνται, ή η μονάδα λειτουργεί και πρέπει να κλείσει 
(περίπτωση Α) ή η μονάδα δεν λειτουργεί και πρέπει να ξεκινήσει τη λειτουργία της 
(περίπτωση Β). Στις δύο αυτές περιπτώσεις, στις οποίες πρέπει να ληφθεί μια 
απόφαση, ο παραπάνω αλγόριθμος συγκρίνει το αναμενόμενο κέρδος για όλες τις 
εναπομένουσες περιόδους, όταν η μονάδα λειτουργεί με το αναμενόμενο κέρδος όταν 
η μονάδα παραμένει κλειστή. Για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε περίπτωση μια 
indifference locus πρέπει να υπολογιστεί. Η i.l. είναι το σύνολο των σημείων στο 
διάστημα (pt

E, pt
F) για το οποίο τα αναμενόμενα κέρδη είναι ακριβώς τα ίδια, είτε η 

μονάδα  ξεκινήσει να λειτουργεί, είτε δεν ξεκινήσει (και ανάλογα είτε παύσει να 
λειτουργεί, είτε δεν παύσει). Αυτή η i.l. όλων των χρονικών περιόδων αποτελεί και 
την αριθμητική επίλυση του προβλήματος της ιδανικής λειτουργίας της μονάδας 
παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν το ζευγάρι των παρατηρούμενων τιμών  
(pt

E, pt
F) είναι κάτω από το i.l. τότε είναι ιδανική η επαναλειτουργία της μονάδας, 

όταν αυτή δεν λειτουργεί και αντίστοιχα όταν το ζευγάρι των παρατηρούμενων τιμών  
(pt

E, pt
F) βρίσκεται πάνω από το i.l., τότε αυτό που πρέπει να γίνει είναι το κλείσιμο 

της μονάδα παραγωγής, όταν αυτή λειτουργεί. 
          Αυτό φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, η οποία προέρχεται από ένα 
αριθμητικό παράδειγμα που χρησιμοποίησαν οι Tseng και Barz στην εργασία τους. 
Στο παράδειγμα αυτό παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο ομάδες indifference loci, η μια 
ομάδα με xt=+10 και η άλλη ομάδα με xt=-10. Κάθε τέτοια ομάδα καταδεικνύει μια 
διαφορετική κατάσταση. Η ομάδα με xt=+10 τέμνει τον άξονα των y σε σημεία πάνω 
από το μηδέν, που σημαίνει ότι υπάρχουν μη μηδενικά κόστη παύσης λειτουργίας, 
έτσι ώστε να επιτρέπεται μια μικρή ζημία, η οποία βέβαια πρέπει είναι μικρότερη από 
το κόστος παύσης λειτουργίας της μονάδας. Η ομάδα με xt=-10 τέμνει τον άξονα των 
x σε σημεία πάνω από το μηδέν, που σημαίνει ότι υπάρχουν μη μηδενικά κόστη 
επαναλειτουργίας της μονάδας, έτσι ώστε να απαιτείται έστω ένα πολύ μικρό κέρδος 
για να επαναλειτουργήσει η μονάδα. Για μια κατάσταση xt, αν το ζευγάρι των 
παρατηρούμενων τιμών  (pt

E, pt
F) βρίσκεται μέσα στην on-line περιοχή, τότε η 

ιδανική απόφαση είναι η επαναλειτουργία της μονάδας και αντίστροφα. 
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Εικόνα 7.2 Παράδειγμα του indifference loci 

 
 
          Φυσικά, τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας βελτιστοποίησης εξαρτώνται 
βασικά από το μοντέλο για τις διαδικασίες των τιμών. Η προσέγγιση είναι αρκετά 
ευέλικτη για να συμπεριλάβει οποιοδήποτε προτεινόμενο μοντέλο τιμών υπάρχει στη 
βιβλιογραφία. Αυτή η ευελιξία της προσέγγισης με την προσομοίωση Monte-Carlo 
αποτελεί και το κυριότερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου. Για παράδειγμα 
θα μπορούσαμε να εισάγουμε περιορισμούς ράμπας μέσα στο πρόβλημα. Πρόκειται 
για περιορισμούς που βασίζονται στη διαφορά της παραγόμενης ποσότητας μεταξύ 
δύο συνεχόμενων χρονικών περιόδων. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι η μονάδα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε λειτουργία, η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας για την περίοδο t και για την περίοδο t+1 δεν μπορεί να διαφέρει 
περισσότερο από ένα ποσό R.  

|qt-qt-1| ≤ R    αν utut-1=1 
 

7.4.4 Εισαγωγή επιπρόσθετων περιορισμών στο μοντέλο 
 
          Είναι επίσης δυνατόν να εισάγουμε επιπρόσθετα προϊόντα που η μονάδα 
δύναται να πουλήσει, για παράδειγμα δευτερεύοντες υπηρεσίες. Ας υποθέσουμε ότι 
υπάρχει μια τρέχουσα αγορά για τα κατεργασμένα αποθέματα με μια ωριαία τιμή pt

S. 
Με την προσθήκη αυτή, το πρόβλημα γίνεται πιο πολύπλοκο. Ας υποθέσουμε λοιπόν 
ότι η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε λειτουργία και ότι ο 
παραγωγός πρέπει να αποφασίσει ποιο μέρος της μέγιστης πραγματικά παραγόμενης 
ποσότητας να παράγει και να πουλήσει στην τρέχουσα αγορά και ποιο μέρος της 
δυνητικά παραγόμενης ποσότητας να πουλήσει στην αγορά των κατεργασμένων 
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αποθεμάτων. Στην περίπτωση που τα κατεργασμένα αυτά αποθέματα τιμολογούνται 
από τον ίδιο τον παραγωγό, αυτό δημιουργεί ένα επιπρόσθετο έσοδο.  
          Ένα ανάλογο επιχείρημα έχει να κάνει με την εκπομπή αέριων ρύπων, οι οποίοι 
δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελούν ένα ακόμη προϊόν που ο παραγωγός θα 
μπορούσε να πουλήσει. Από τη στιγμή που υπάρχει αγορά για τα δικαιώματα 
εκπομπής αέριων, ο παραγωγός μπορεί να αποφασίσει να μην παράγει, αλλά να 
πουλήσει τα δικαιώματα των αέριων ρύπων που έχει το εργοστάσιο του. 
          Επίσης στο μοντέλο αυτό μπορούμε να συμπεριλάβουμε και την ειδική 
περίπτωση ενός CHP (Combined Heat and Power) εργοστασίου το οποίο εκτός από 
ηλεκτρική ενέργεια παράγει και θερμότητα. Συνήθως, δεν υπάρχει τρέχουσα αγορά 
για τη θερμότητα και γι’ αυτό το λόγο η εταιρία μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση 
θερμότητας σε ένα σταθερό ποσοστό μέσα στην περιοχή την οποία εξυπηρετεί. Ας 
συμβολίσουμε την αβέβαιη ζήτηση θερμότητας στο χρόνο t με ht. Αν υποθέσουμε ότι 
οι παραγόμενες ποσότητες του κινητήρα, η θερμότητα και η ηλεκτρική ενέργεια, 
μπορούν να αντικατασταθούν γραμμικά, τότε η ζήτηση θερμότητας θα έχει το 
αποτέλεσμα να περιορίζει τη μέγιστη ποσότητα ηλεκτρισμού που μπορεί να παράγει 
ο κινητήρας. Σε αυτή την περίπτωση η μέγιστη ποσότητα ηλεκτρισμού γίνεται πλέον 
(qmax – h 

. c), όπου c είναι ένας σταθερός παράγοντας που περιγράφει πως η δυνητικά 
παραγόμενη ποσότητα μπορεί να μετατραπεί σε θερμότητα. Σε αυτή την περίπτωση η 
μέγιστη ποσότητα ηλεκτρισμού γίνεται πλέον τυχαία. Έτσι, το αποτέλεσμα όσον 
αφορά τη βέλτιστη απόφαση λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού θα 
καθορισθεί από την εξάρτηση μεταξύ της ζήτησης θερμότητας και των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του καυσίμου. 
          Υπάρχουν πολλές ακόμη επεκτάσεις της προσέγγισης αυτής, όπως η προσθήκη 
επιπρόσθετων πηγών αβεβαιότητας (πχ η προσθήκη εναλλακτικών πηγών ενέργειας). 
Μια ακόμη δυνατότητα θα ήταν η χρήση δύο διαφορετικών τρεχουσών τιμών. 
Δηλαδή ένας παραγωγός ηλεκτρισμού θα μπορούσε να πουλήσει την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγει σε δύο διαφορετικές αγορές που θα είχαν δύο διαφορετικές 
αλλά πιθανά συσχετιζόμενες διαδικασίες τιμών. Σε αυτή την περίπτωση διαφορές 
τοποθεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν, και γι’ αυτό το λόγο η έννοια των locational 
spread options είναι πολύ σημαντική, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων μεταβίβασης της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
είδαμε παραπάνω. 
          Όλες οι παραπάνω επεκτάσεις μπορούν να συμπεριληφθούν στο μοντέλο 
προσομοίωσης Monte-Carlo με στοχαστικό δυναμικό προγραμματισμό που 
αναφέραμε προηγουμένως. Όμως, οποιοδήποτε επιπρόσθετο επίπεδο ρεαλισμού 
θέλουμε να προσθέσουμε στο πρόβλημα αυτό, το κάνει πιο απαιτητικό από την 
πλευρά των υπολογισμών, που αποτελούν και το κυριότερο μειονέκτημα της 
προσέγγισης αυτής. Το βασικό πρόβλημα της λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 
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απαιτεί έναν τεράστιο χρόνο υπολογισμού, ο οποίος κάνει πολύ δύσκολη 
οποιαδήποτε επέκταση του ορίζοντα βελτιστοποίησης περισσότερο από δύο 
εβδομάδες, όταν η επίλυση του προβλήματος γίνεται με βάση χρονικό διάστημα ίσο 
με μια ώρα. Έτσι, όταν προσπαθούμε να επιλύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα 
είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της προσθήκης νέων 
στοιχείων που κάνουν το πρόβλημα περισσότερο ρεαλιστικό και της αφαίρεσης 
κάποιων λεπτομερειών η οποία μπορεί όμως να οδηγήσει σε μια μη ιδανική λύση του 
προβλήματος. Θα ήταν δυνατόν βέβαια να αυξήσουμε την ταχύτητα της διαδικασίας 
επίλυσης χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές προσομοίωσης, όπως για 
παράδειγμα η προσομοίωση Quasi Monte Carlo, ή εισάγοντας προσεγγίσεις στο 
indifference.loci. 
          Ένας άλλος άμεσος τρόπος για να απλοποιήσουμε το πρόβλημα είναι να 
αλλάξουμε το χρονικό διάστημα της μιας ώρας που έχουμε εξαρχής χρησιμοποιήσει. 
Για παράδειγμα, μεταβάλλοντας το χρονικό διάστημα της μιας ώρας σε μια μέρα ή 
ακόμη και σε μια εβδομάδα μπορούμε να επεκτείνουμε το χρονικό ορίζοντα 
βελτιστοποίησης πέρα του ενός έτους. Κάτι τέτοιο ουσιαστικά καταργεί τους 
λειτουργικούς περιορισμούς που έχουμε χρησιμοποιήσει, μιας και οι περιορισμοί 
αυτοί λειτουργούν σε ωριαία βάση, με αποτέλεσμα να επανερχόμαστε πίσω στην 
προσέγγιση επίλυσης του προβλήματος με το καθαρό χρηματοοικονομικό μοντέλο 
χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη οποιουσδήποτε περιορισμούς. Ενώ αυτά τα μοντέλα 
παραείναι απλοϊκά για να λύσουν το πρόβλημα της λειτουργίας της μονάδας 
παραγωγής, από την άλλη είναι πολύ χρήσιμα στο να παρουσιάζουν την αξία και τη 
θέση κινδύνου των φυσικών περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια ενός ευρύτερου 
χαρτοφυλακίου. Εξαιτίας των υποθέσεων των μοντέλων αυτών τις περισσότερες 
φορές η αξία υπερεκτιμείται σε αντίθεση με τον κίνδυνο ο οποίος υποεκτιμείται. 
Είναι ένα θέμα βέβαια αν αυτά τα απλά μοντέλα μπορούν να προσαρμοστούν για να 
διορθώσουν αυτό το σφάλμα. 
          Το ζήτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι πότε πρέπει να εφαρμόσουμε 
το απλό και πότε το πιο σύνθετο μοντέλο real options για το πρόβλημα της 
λειτουργίας της μονάδας παραγωγής. Με βάση την κοινή λογική τα πιο σύνθετα 
μοντέλα είναι πιο χρήσιμα για μονάδες παραγωγής που παράγουν το μεγαλύτερο 
μέρος της αξίας τους λόγω της ιδανικής λειτουργίας τους. Με άλλα λόγια, πρόκειται 
για μονάδες έντασης παραγωγής για τις οποίες ένα πιο λεπτομερές μοντέλο real 
options θα καθιστούσε βέβαιο ότι το μέγιστο έσοδο της επιχείρησης προέρχεται από 
τα φυσικά της περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες μονάδες έχουν υψηλό οριακό κόστος 
λειτουργίας και μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την λειτουργία τους (on the margin). Σε 
αντίθεση, μονάδες βασικού φορτίου, όπως ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας το 
οποίο λειτουργεί συνεχώς δεν θα επωφεληθεί από ένα τέτοιο σύνθετο μοντέλο real 
options. Στα πλαίσια ενός χαρτοφυλακίου η μονάδα αυτή θα μπορούσε να 
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μοντελοποιηθεί ως μια θέση αγοράς σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στην 
ηλεκτρική ενέργεια.    
 

7.5 Μεθοδολογία που ακολουθείται στην ανάλυση με real options 
 
          Το μοντέλο τιμολόγησης δικαιωμάτων από το London Economics για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από την βασική αρχή των spark spreads: 
ένα εργοστάσιο έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση να καταναλώσει καύσιμο 
και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, την οποία στην συνέχεια μπορεί να πουλήσει σε 
ολόκληρη την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Βασιζόμενοι στη διαδικασία ωριαίων 
λειτουργικών αποφάσεων ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ένα 
ευέλικτο λειτουργικό κέρδος του εργοστασίου μπορεί να οριστεί σαν μια σειρά 
ωριαίων δικαιωμάτων αγοράς. Ένας τρόπος αποτίμησης αυτών των δικαιωμάτων, και 
κατ’ επέκταση και αποτίμησης του εργοστασίου είναι μια προσαρμοσμένη φόρμουλα 
του μοντέλου Black-Scholes, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτό το μοντέλο 
τιμολόγησης έχει εφαρμογή στις υφιστάμενες τάσεις που υπάρχουν στις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. 
          Παρά το γεγονός ότι το μοντέλο τιμολόγησης Black-Scholes αρχικά 
σχεδιάστηκε για την αποτίμηση χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων, μπορεί να 
προσαρμοστεί για την τιμολόγηση δικαιωμάτων σε πραγματικά περιουσιακά 
στοιχεία, όπως για τα περιουσιακά στοιχεία ενός παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας. 
Οι τιμές του ηλεκτρισμού και των καυσίμων έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, που 
δημιουργούν αρκετές προκλήσεις στην αποτίμηση των real options. Γνωρίζουμε ότι 
οι μεταβολές των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι τυχαίες και επηρεάζονται 
από τη ζήτηση. Η εποχή και η ώρα της μέρας που ζητείται η ηλεκτρική ενέργεια είναι 
παράμετροι που επηρεάζουν αυτές τις μεταβολές. Επιπλέον, υπάρχει μια τάση τόσο 
για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για την τιμή του φυσικού αερίου να 
μεταβάλλεται προς το μακροπρόθεσμο μέσο ή προς το μακροπρόθεσμο οριακό 
κόστος, αντίστοιχα. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η προσαρμογή του μοντέλου 
τιμολόγησης Black-Scholes για την ορθότερη ερμηνεία της στοχαστικής φύσης των 
τιμών, καθώς και της mean reversion διαδικασίας που υπάρχει για τις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων. Μια τέτοια προσέγγιση έχουν κάνει οι 
Frayer και Uludere η οποία στοχεύει στο να βρει τις κατάλληλες αξίες για τα 
δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει στο προσαρμοσμένο μοντέλο τιμολόγησης Black-
Scholes. Αν και υπάρχουν αρκετοί παράμετροι για τη συγκεκριμένη φόρμουλα, 
υπάρχουν βασικά μόνο δύο οδηγοί κλειδιά οι οποίοι ουσιαστικά επηρεάζουν την 
αποτίμηση: 

1. Το μελλοντικό spark spread του εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας 
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2. Η στοχαστική ή απρόβλεπτη διακύμανση του spark spread 
          Μια αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας αυτής φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. Τη μεθοδολογία αυτή χρησιμοποίησαν οι Frayer και Uludere, για την 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Εικόνα 7.3 (Μεθοδολογία των real options) 

 

 
 
     7.5.1 Δημιουργία των spark spreads 
 
          Μια εργασία αποτίμησης με βάση τα real options απαιτεί δεδομένα μιας 
καμπύλης μελλοντικών τιμών, τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια, όσο και για το 
μεταβλητό κόστος του εργοστασίου (το καύσιμο που χρησιμοποιεί). Αυτές οι 
προβλέψεις των μελλοντικών τιμών θα βοηθήσουν το μοντέλο να αναγνωρίσει και να 
προσομοιάσει τις ενδεχόμενες δυνατότητες των spark spreads κατά τη διάρκεια του 
χρόνου. 
          Μια λειτουργική και με μεγάλη εμπορευσιμότητα μελλοντική αγορά για τον 
ηλεκτρισμό (τουλάχιστον για τα συμβόλαια που αφορούν τις περιόδους υψηλής και 
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χαμηλής ζήτησης) και το φυσικό αέριο θα μπορούσε να παρέχει τις απαραίτητες 
προβλέψεις οι οποίες βασίζονται σε αυτήν την αγορά. Θεωρητικά αυτή η αγορά θα 
αποτελούσε την πιο επιθυμητή πηγή δεδομένων για το μοντέλο, μιας και θα 
πληρούσε τις βασικές αρχές των real options: οι αγορές είναι λογικές και ικανές να 
υπολογίσουν την επιρροή της αβεβαιότητας στην αποτίμηση της αξίας. Εντούτοις, σε 
αναπτυσσόμενες αγορές, τέτοια δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. Γενικότερα επειδή οι 
μελλοντικές αγορές ηλεκτρισμού αποτελούν ένα μικρό ποσοστό της υφιστάμενης 
τοπικής αγοράς ηλεκτρισμού δεν έχουν μεγάλη εμπορευσιμότητα και δεν 
διαπραγματεύονται σε μακρινό χρονικό ορίζοντα. Για το λόγο αυτό οι ερευνητές 
επέλεξαν ανεξάρτητες προβλέψεις για τις μελλοντικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας 
και συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν την πρόβλεψη για τις μέσες ετήσιες τιμές 
ενέργειας από ένα μοντέλο του London Economics βασιζόμενο στο κόστος 
παραγωγής. Οι προβλέψεις αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 7.1 Μελλοντικές προβλέψεις για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ($/MWh) 

 2001 2003 2006 2009
Ετήσιες χρονικά σταθμισμένες μέσες τιμές ηλ. ενέργειας $35 $26 $34 $37 
 
          Σε αντίθεση με την ηλεκτρική ενέργεια, πηγές σχετικές με την αγορά του 
φυσικού αερίου είναι περισσότερο διαθέσιμες. ΣΜΕ για το Henry Hub 
διαπραγματεύονται στον ΝΥΜΕΧ για πάνω από 10 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι τα 
ΣΜΕ για το φυσικό αέριο διαπραγματεύονται για 36 μήνες μπροστά (μια μεγάλη 
περίοδο για συμβόλαια εμπορευμάτων) δεν είναι αρκετά για την αποτίμηση των 
μονάδων παραγωγής, μιας και για την αποτίμηση τους χρειαζόμαστε μια περίοδο 10 
περίπου ετών, όσο και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους. Για την παρούσα ανάλυση, μια 
κατά γενική ομολογία άποψη για τις μακροπρόθεσμες τάσεις της τιμής του φυσικού 
αερίου χρησιμοποιήθηκε, που συμπεριλαμβάνει δημοσιευμένες διαθέσιμες 
ανεξάρτητες προβλέψεις και βραχυπρόθεσμες μελλοντικές τιμές για το Henry Hub. 
          Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη προθεσμιακή αγορά για τον 
άνθρακα, υπάρχουν πολλές ανεξάρτητες πηγές, όπως το ΕΙΑ, το οποίο παρέχει 
προβλέψεις όσον αφορά τη τιμή του άνθρακα στη Βόρειο Αμερική. Βασιζόμενοι σε 
αυτή την πληροφορία και στις περασμένες τάσεις για τη τιμή του άνθρακα καθώς και 
στις ιστορικές μεταφορές σε εργοστάσια που χρησιμοποιούν το άνθρακα, οι 
ερευνητές ανέπτυξαν μια μελλοντική άποψη για τις τιμές του άνθρακα για τα επόμενα 
10 χρόνια. Συγκεκριμένα έξοδα μεταφοράς προστέθηκαν, όπου κρίθηκε απαραίτητο.  
          Βασικά το μοντέλο για τα δικαιώματα απαιτεί να εισαχθούν η τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας και το μεταβλητό κόστος για κάθε ώρα με βάση το χρονικό 
ορίζοντα. Έτσι, είναι απαραίτητη η κατασκευή ενός ωριαίου προφίλ για τις 
προβλεπόμενες μέσες ετήσιες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου 
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και του άνθρακα. Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την προβλεψιμότητα με βάση 
το χρόνο, τόσο για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και του καυσίμου, 
χρειάζεται ένα οικονομετρικό μοντέλο ενεργειακών τιμών, το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει τις ‘‘προβλέψιμες’’ αυτές τιμές σε τιμές που 
προέρχονται από στοχαστικά ή μη προβλέψιμα στοιχεία, χρησιμοποιώντας ιστορικά 
δεδομένα για την περιοχή την οποία ερευνούμε. Τέτοιου είδους ανάλυση μπορεί να 
γίνει και για αγορές για τις οποίες δεν έχουμε δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση 
απαιτείται η προσεκτική επιλογή μιας αντιπροσωπευτικής περιοχής, η οποία 
ουσιαστικά θα παρουσιάζει ένα παρόμοιο προφίλ ωριαίων τιμών ενέργειας, εξαιτίας 
της ομοιότητας με τα χαρακτηριστικά του συστήματος, με τη μορφή του προφίλ του 
φορτίου και με την ισορροπία ζήτησης-προσφοράς. Αυτό το οικονομετρικό μοντέλο 
για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιεί εικονικές μεταβλητές για κάθε 
ανεξάρτητη μεταβλητή, όπως ο μήνας (για την εποχικότητα), μέγιστη/ελάχιστη 
ζήτηση, καθημερινές, σαββατοκύριακα, αργίες. Σαν αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης 
με απλή γραμμική παλινδρόμηση, η οποία χρησιμοποιεί εικονικές μεταβλητές, 
μπορούμε να αποκτήσουμε ένα προβλέψιμο προφίλ για τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να απομονώσουμε αποτελεσματικά τις 
ανεξήγητες μεταβολές των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. 
          Μια παρόμοια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και για τις τιμές του φυσικού 
αερίου και του άνθρακα, χρησιμοποιώντας τις ημερήσιες τρέχουσες τιμές από το 
Henry Hub για την περίοδο 1998-2000, καθώς και εβδομαδιαίες ενδεικτικές τιμές από 
το Ohio/Big Sandy River για τις τιμές του άνθρακα την ίδια περίοδο. Οι 
προβλεπόμενες αξίες από τις παλινδρομήσεις των ωριαίων τιμών ηλεκτρικής 
ενέργειας και του μεταβλητού κόστους, μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν 
με τις προβλεπόμενες μέσες ετήσιες τιμές για τον σχηματισμό μιας πρόβλεψης για το 
spark spread (τη διαφορά μεταξύ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
μεταβλητού κόστους) για κάθε ώρα του κάθε χρόνου της ανάλυσης αυτής. Στο 
παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται γραφικά τα προβλεπόμενα προφίλ για της 
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του άνθρακα. 
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Εικόνα 7.4 Ετήσια προβλεπόμενα προφίλ για τον άνθρακα, το φυσικό αέριο και την 

ηλεκτρική ενέργεια 

    
  7.5.2 Εκτίμηση της διακύμανσης του spark spread 
 
          Στη συνέχεια πρέπει να εκτιμήσουμε την διακύμανση των δεδομένων του 
μοντέλου. Η διακύμανση της διαφοράς μεταξύ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας 
και του μεταβλητού κόστους θα είναι μια συνάρτηση της διακύμανσης της τιμής της 
ηλεκτρικής ενέργειας, της διακύμανσης του καυσίμου (φυσικό αέριο και άνθρακας 
στην προκειμένη περίπτωση) και της συσχέτισης μεταξύ των τιμών της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της τιμής των καυσίμων. Οι τυπικές αποκλίσεις των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του άνθρακα έχουν εκτιμηθεί 
χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία της ωριαίας αγοράς ενέργειας από τη 
συγκεκριμένη περιοχή, τα δεδομένα των τιμών των ΣΜΕ από το NYMEX Henry Hub 
για την περίοδο Ιανουαρίου 1997-Δεκεμβρίου 2000, και τους εβδομαδιαίους δείκτες 
τιμών του άνθρακα για την περίοδο Ιανουαρίου 1999-Δεκεμβρίου 2000. Τα ιστορικά 
δεδομένα για την ηλεκτρική ενέργεια συμπεριλαμβάνουν όλες τις τρέχουσες 
συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας περιόδους 
ελάχιστης παραγωγής και μεταβίβασης ηλεκτρικής ενέργειας, καιρικές αλλαγές, 
περιόδους απότομης αύξησης της ζήτησης, κτλ. Στο βαθμό που τα τρέχουσα αυτά 
δεδομένα είναι αντιπροσωπευτικά της λειτουργίας των πραγματικών αγορών, οι 
εκτιμήσεις αυτές της διακύμανσης είναι πολύ καλοί δείκτες για την πρόβλεψη της 
αναμενόμενης μελλοντικής διακύμανσης. Για τον έλεγχο βέβαια της αξιοπιστίας της 
αποτίμησης με τη μέθοδο αυτή, χρειάζεται μια ανάλυση ευαισθησίας, η οποία θα 

Γιαννουλάκης Σπύρος  104



Εφαρμογές του Value-at-Risk και των Real Options στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 
 

συμπεριλαμβάνει τις αποκλίσεις από τις αναμενόμενες παραμέτρους της τυπικής 
απόκλισης. 
          Η εκτίμηση της τυπικής απόκλισης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
μεταβλητού κόστους (τιμή του καυσίμου) θα γίνει με τη χρησιμοποίηση κλασικών 
οικονομετρικών μοντέλων. Η ίδια ανάλυση παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε για 
την ανάλυση των προβλεπόμενων τάσεων των ωριαίων τιμών, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης και για την εκτίμηση των στοχαστικών παραμέτρων της 
τυπικής απόκλισης για κάθε σειρά τιμών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι 
φυσικοί λογάριθμοι των τιμών, αντί για τις πραγματικές τιμές, έχουν χρησιμοποιηθεί 
σε αυτή την ανάλυση παλινδρόμησης. Ο λόγος της χρήσης των φυσικών λογαρίθμων 
των τιμών είναι πολύ απλός. Τα διάφορα μοντέλα τιμολόγησης χρειάζεται να κάνουν 
κάποιες υποθέσεις σχετικά με την κατανομή της τιμής του περιουσιακού στοιχείου 
που προσπαθούν να αποτιμήσουν. Μια απλή υπόθεση είναι να υποθέσουν ότι οι τιμές 
κατανέμονται κανονικά, όταν όμως οι τιμές δεν παίρνουν ποτέ αρνητικές τιμές, η 
κανονική κατανομή δεν είναι σωστή. Από την άλλη η λογαριθμική κανονική 
κατανομή επιτρέπει μόνο θετικά αποτελέσματα και επίσης εφαρμόζεται μέσα στο 
πλαίσιο της φόρμουλας Black-Scholes (ο φυσικός λογάριθμος των τιμών κατανέμεται 
κανονικά). 
           Οι τυπικές αποκλίσεις που προκύπτουν από αυτές τις παλινδρομήσεις των 
φυσικών λογαρίθμων των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και 
του άνθρακα για όλες τις εικονικές μεταβλητές που βασίζονται στο χρόνο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της αρχικής αυτοπαλινδρόμησης 
(autoregression). Το στάνταρ λάθος αυτής της εξίσωσης της αυτοπαλινδρόμησης 
παρέχει εκτιμήσεις για την απαιτούμενη τυπική απόκλιση για κάθε μια από τις 
μεταβλητές-κλειδιά. Ουσιαστικά, η παλινδρόμηση αυτή των εικονικών μεταβλητών 
καταργεί την εποχικότητα που χαρακτηρίζει τις σειρές των τιμών της ηλεκτρικής 
ενέργειας και των καυσίμων. Η αρχική αυτοπαλινδρόμηση στη συνέχεια διορθώνει 
την mean reversion. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια γενικά αποδεκτή μεθοδολογία 
για την εκτίμηση της διακύμανσης των εμπορευμάτων ενέργειας. 
          Χρειάζεται επίσης ο υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ της 
σειράς των τιμών του ηλεκτρισμού και της σειράς των τιμών του καυσίμου, η οποία 
ουσιαστικά καταδεικνύει την τάση που έχουν η τιμή του ηλεκτρισμού και η τιμή του 
καυσίμου να μεταβάλλονται μαζί. Η συνολική στοχαστική διακύμανση του spark 
spread βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα που υπολογίζουν τη διακύμανση της κοινής 
αυτής κατανομής. Μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο κατά τη διάρκεια του χρόνου 
η παράμετρος της τυπικής απόκλισης να μειώνεται εξαιτίας της δομής της τυπικής 
απόκλισης αυτής (η φύση της mean reversion που παρατηρείται στα εμπορεύματα 
ενέργειας). 
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          Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε τις διακυμάνσεις και τις συσχετίσεις που 
υπολογίστηκαν με βάση το φυσικό λογάριθμο των τιμών. 
 
Πίνακας 7.2 Υπολογισμοί των παραμέτρων της ωριαίας διακύμανσης που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση 

 
 
          Επιπλέον εξαιτίας της mean reversion των ενεργειακών τιμών, πρέπει να 
αναπροσαρμόσουμε την διαφορική εξίσωση Black-Scholes, η οποία στηρίζεται στη 
βασική υπόθεση ότι οι μεταβολές τιμών ακολουθούν ένα ‘‘τυχαίο βήμα’’ με 
αποτέλεσμα η τυπική απόκλιση να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Άρα στην 
περίπτωση αυτή των ενεργειακών τιμών η τυπική απόκλιση θα αυξάνεται με 
βραδύτερο ρυθμό εξαιτίας του ότι μακροπρόθεσμα οι τιμές θα επιστρέφουν στο 
μακροπρόθεσμο οριακό κόστος. Μάλιστα, λόγω της mean reversion, σε βάθος 
χρόνου θα περιμένουμε η τυπική απόκλιση της τιμής να μειώνεται. Γι’ αυτό το λόγο 
χρειάζεται ο υπολογισμός των δομικών ορίων της τυπικής απόκλιση των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων τα οποία θα καθορίσουν με ποιο τρόπο οι 
εκτιμήσεις της τυπική απόκλισης μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του χρόνου.  
          Το δομή (term structure) της τυπικής απόκλισης μπορεί να υπολογιστεί με δυο 
διαφορετικούς τρόπους. Η πρώτη μέθοδος βασίζεται στη διαθεσιμότητα και στη 
χρήση των δεδομένων που έχουμε από τα προθεσμιακά συμβόλαια στην 
συγκεκριμένη αγορά και ο σκοπός της είναι ο υπολογισμός των ποικίλων επιπέδων 
τυπικής απόκλισης τέτοιου είδους συμβολαίων κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η 
δεύτερη μέθοδος στοχεύει στον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης των ιστορικών 
χρονικών σειρών μέσω μιας διαδικασίας δειγματοληψίας, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω. Και οι δύο μέθοδοι μας παρέχουν μια λογική και δίκαιη εκτίμηση του πως 
η τυπική απόκλιση τέτοιου είδους εμπορευμάτων μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του 
χρόνου. 
           Για τις τιμές του φυσικού αερίου οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα 
από τα προθεσμιακά συμβόλαια του NYMEX Henry Hub. Υπολογίζοντας τη 
διακύμανση των μελλοντικών τιμών για συμβόλαια με πιο μακρινή λήξη, μπορούμε 
με αυτό τον τρόπο να εξάγουμε την υπονοούμενη φθίνουσα τυπική απόκλιση κατά τη 
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διάρκεια του χρόνου. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, όπου οι τιμές των 
συμβολαίων φυσικού αερίου με πιο μακρινές λήξεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση 
στην διακύμανση τους. 
 
 
Εικόνα 7.5 Παράδειγμα της φθίνουσας μεταβλητότητας για τα συμβόλαια του Henry 

Hub φυσικού αερίου που διαπραγματεύονται στο NYMEX 

 
           
 
          Ο υπολογισμός μιας δομής (term structure) για τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας κρίνεται επίσης απαραίτητος. Για τον υπολογισμό μιας τέτοιας δομής δεν 
μπορούμε να βασιστούμε στα δεδομένα των ΣΜΕ για την ηλεκτρική ενέργεια που 
υπάρχουν στο ΝΥΜΕΧ, μιας και αυτά δεν έχουν ούτε μεγάλη εμπορευσιμότητα, ούτε 
μακρινές λήξεις και επιπλέον λόγω της μικρής ηλικίας αυτής της αγοράς δεν έχουμε 
αξιόπιστα ιστορικά στοιχεία. 
           
7.5.3 Συνδυασμός της μεθόδου DCF (discounted cash flow) με την ανάλυση με 
real options 
 
          Το μοντέλο της αποτίμησης βασισμένο στη θεωρία των δικαιωμάτων από το 
London Economic υπολογίζει δυο συστατικά αξίας για το εργοστάσιο ηλεκτρικής 
ενέργειας: 
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1) Μια αξία με βάση το ευέλικτο DCF (discounted cash flow), η οποία 
σχετίζεται με τις λειτουργίες του εργοστασίου όταν το περιθώριο μεταξύ της 
αναμενόμενης τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και του μεταβλητού κόστους 
είναι θετικό 

2) Ένα μικτό λειτουργικό κέρδος για το εργοστάσιο υπολογισμένο με βάση το 
προσαρμοσμένο μοντέλο Black-Scholes, το οποίο είναι το άθροισμα από τις 
σειρές των ωριαίων δικαιωμάτων αγοράς. Στην εργασία τους οι Frayer και 
Uludere προεξοφλούν όλες τις αξίες με βάση ένα ακίνδυνο επιτόκιο της τάξης 
του 5% το οποίο ταιριάζει με το θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας των real 
options. Μάλιστα, από τη στιγμή που η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας δεν 
έχει την απαιτούμενη εμπορευσιμότητα για την αντιστάθμιση όλων των 
κινδύνων, η μεθοδολογία σχεδιασμού των real options απαιτεί την ισχυρή 
υπόθεση των χωρίς κίνδυνο επιχειρήσεων. 

          Η αξία με βάση το ευέλικτο DCF υποθέτει ότι το εργοστάσιο μπορεί να παύσει 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όταν οι τιμές είναι χαμηλές, αλλά από την άλλη 
αγνοεί την στοχαστική φύση των τιμών και γι’ αυτό το λόγο θεωρεί τις 
προβλεπόμενες τάσεις των ωριαίων τιμών ως σταθερές. Επίσης λαμβάνει υπόψη όλα 
τα κόστη της μη ευελιξίας, όπως για παράδειγμα τα κόστη της εκκίνησης ή της 
παύσης λειτουργίας του εργοστασίου. Σε αντίθεση το μικτό λειτουργικό κέρδος, που 
υπολογίζεται με βάση τη φόρμουλα των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβάνει και την αξία 
της αβεβαιότητας που ενυπάρχει στις μελλοντικές καμπύλες και στο spark-spread. Η 
αξία της ευελιξίας υπολογίζεται λοιπόν ως η διαφορά μεταξύ του μικτού 
λειτουργικού κέρδους και του ευέλικτου DCF. Έτσι η αξία ενός εργοστασίου μπορεί 
πλέον να επαναδιατυπωθεί ως ένα συστατικό του DCF μαζί με την αξία της ευελιξίας. 
Τα σταθερά λειτουργικά κόστη μπορούν τότε να αφαιρεθούν από το μικτό 
λειτουργικό κέρδος, έτσι ώστε να καταλήξουμε στην ‘‘καθαρή αξία με βάση τα 
δικαιώματα’’. 
          Στην εικόνα 6.6 παρατηρούμε πως με βάση τα real options σαν συστατικό του 
μοντέλου αποτίμησης μπορούμε να αντιληφθούμε τα αυξημένα κέρδη καθώς επίσης 
και να περιορίσουμε τις αυξημένες ζημίες που προκύπτουν εξαιτίας της στοχαστικής 
φύσης των διακυμάνσεων των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα δυο στοιχεία 
μπορούν να αυξήσουν την αξία ενός εργοστασίου σε σημαντικό βαθμό αν βέβαια το 
εργοστάσιο έχει τη λειτουργική ευελιξία και την ικανότητα διοίκησης για να 
εκμεταλλευτεί τέτοιες δυνατότητες. Ένα περιουσιακό στοιχείο που παρουσιάζει μια 
σχετικά χαμηλή αξία με βάση τις παραδοσιακές μεθόδους της προεξόφλησης των 
χρηματικών ροών, είναι πιθανόν να παρουσιάζει μεγαλύτερη αξία όταν παύσει να 
λειτουργεί, αν αναλυθεί με βάση την προσέγγιση αυτή με τα real options. 
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Εικόνα 7.6 Ευέλικτο DCF ενάντια στο μικτό λειτουργικό κέρδος 

 
 
 
 

7.6 Παράδειγμα εφαρμογής της θεωρίας των real options στην 
αποτίμηση ενός εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες 
αβεβαιότητας 
 
          Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η εφαρμογή των real options θα 
χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα από το βιβλίο ‘‘Real Options: Evaluating 
Corporate Investment Opportunities in a Dynamic World’’. Στην προσπάθεια 
αποτίμησης της αξίας του εργοστασίου και της απόφασης για πιθανή επέκταση του 
θα χρησιμοποιήσουμε τη συμβατική μέθοδο της ΚΠΑ και τη μέθοδο των real options. 
          Το εργοστάσιο αυτό είναι ουσιαστικά ένας απλός κινητήρας καύσης φυσικού 
αερίου (SGT: simple gas-fired turbine) το οποίο χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τεχνολογία του βέβαια είναι σχετικά 
απαρχαιωμένη και όχι τόσο αποδοτική σε σύγκριση με τη τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται στις σύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού. Σε αντίθεση ένας 
κινητήρας συνδυασμένου κύκλου που λειτουργεί με φυσικό αέριο (CCGT: combined-
cycle gas turbine) θα χρειαζόταν λιγότερη ποσότητα καυσίμου για την παραγωγή μιας 
MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Το μεταβλητό κόστος (κόστος καυσίμου + μεταβλητό 
κόστος λειτουργίας + κόστος συντήρησης) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
είναι για το SGT $44/MWh και για το CCGT $39/MWh. Για το υπόλοιπο της 
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ανάλυσης μας θα υποθέσουμε ότι το κόστος συντήρησης του εργοστασίου όταν αυτό 
δε λειτουργεί είναι αμελητέο. 
          Μερικές ακόμη υποθέσεις που κάνουμε είναι και οι παρακάτω: 

 Η παραγόμενη ηλεκτρική πωλείται αμέσως στην αγορά 
 Η μέση τυπική απόκλιση είναι 50%, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν περίοδοι 
μεγαλύτερης τυπικής απόκλισης 

 Το ακίνδυνο επιτόκιο είναι 5% και το προσαρμοσμένο επιτόκιο 
προεξόφλησης είναι 10% 

 Το εργοστάσιο λειτουργεί μόνο το μήνα Ιούλιο που είναι ο μήνας αιχμής κατά 
τη διάρκεια του οποίου οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνουν τα 
μεταβλητά κόστη παραγωγής (βέβαια αυτό συμβαίνει μόνο τις ώρες αιχμής 
8am-8pm) 

          Η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον περασμένο Ιούλιο ήταν $46/MWh. 
Κατά τη διάρκεια των άλλων μηνών η τιμή της ηλεκτρικής ενάργειας δεν είναι 
αρκετά υψηλή για να καλύψει τα μεταβλητά κόστη παραγωγής του εργοστασίου. 
          Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου καλείται να πάρει μια από τις παρακάτω 
αποφάσεις: 

1. Να εγκαταλείψει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πουλώντας το εργοστάσιο 
SGT για $1 εκατ. 

2. Να συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης μέχρι το τέλος της ωφέλιμης 
ζωής του SGT, που αναμένεται να είναι 3 χρόνια . 

3. Να επεκτείνει την επιχείρηση αποκτώντας τον κινητήρα συνδυασμένου 
κύκλου που λειτουργεί με φυσικό αέριο CCGT, το οποίο έχει εναπομένουσα 
ωφέλιμη ζωή 10 ετών. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική απόφαση 
μιας και με αυτό τον τρόπο αυξάνει την ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας της επιχείρησης του από 500MW (SGT) σε 1460MW (η 
παραγωγική ικανότητα του CCGT είναι 960MW). Το CCGT μπορεί να 
αγοραστεί στην τιμή των $25 εκατ. 

4. Οποιαδήποτε άλλη στρατηγική 
 
7.6.1 Μέθοδος της ΚΠΑ 
 
          Η ανάλυση με τη μέθοδο της ΚΠΑ αποτιμά το εργοστάσιο ως την καθαρή 
παρούσα αξία όλων των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών για το υπόλοιπο 
της ωφέλιμης ζωής του εργοστασίου. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα 
αναφερθούν μόνο τα αποτελέσματα που προκύπτουν με βάση τη μέθοδο της ΚΠΑ: 

 Η αξία του SGT με τη μέθοδο της ΚΠΑ είναι $959.936 
 Η αξία του CCGT με τη μέθοδο της ΚΠΑ είναι $15.730.000 
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          Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου όχι μόνο 
δεν θα προχωρήσει στην αγορά του CCGT αλλά θα πουλήσει και το SGT και θα 
εγκαταλείψει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κρίνοντας την ως μη συμφέρουσα για 
την επιχείρησή του. 
 
7.6.2 Μέθοδος με τα real options 
 
Υπολογισμός της αξίας του SGT 
 
          Όπως είδαμε και παραπάνω η κατοχή ενός εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας 
είναι ισοδύναμη με την κατοχή μιας σειράς δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού τύπου. Η 
κατοχή αυτή μάλιστα δίνει στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να 
παράγει ηλεκτρική ενέργεια με το αντίστοιχο κάθε φορά κόστος. 
          Με βάση τα παραπάνω θα υπολογίσουμε την αξία του SGT με την τεχνική των 
real options. Έχουμε υποθέσει ότι η τυπική απόκλιση είναι 50% και το ακίνδυνο 
επιτόκιο είναι 5%. Οπότε: 
c= το δικαίωμα αγοράς για την παραγωγή ενός MW ηλεκτρικής ενέργειας σε 1 ώρα =  

MWhhMW
$11$ =  

          Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε την αξία του SGT ως μιας σειράς δικαιωμάτων 
αγοράς: 

Αξία του SGT= Αριθμός των MWhs= ∑ ⋅c $$
=MWh

MWh
 

          Για τις τρεις πρώτες μέρες του Ιουλίου του 2000 υπολογίζουμε με βάση τους 
τύπους στο παράρτημα 1 τις παρακάτω αξίες δικαιωμάτων αγοράς ανά MWh: 
 

Πίνακας 7.3  Αξία δικαιώματος ανά MWh για το SGT για τον Ιούλιο του 2000 
(διακύμανση = 0.5,  ακίνδυνο επιτόκιο = 0.05) 

Μέρα παραγωγής  1/7/00 2/7/00 3/7/00 
Τ-t (χρόνος μέχρι τη λήξη σε χρόνια) 0,4986 0,5014 0,5041 
S($/MWh) 46 46 46 
E($/MWh) 44 44 44 
S-E ($/MWh) 2 2 2 
Αξία δικαιώματος αγοράς ($/MWh) 7,89 7,91 7,93 
    
          Η εσωτερική αξία του δικαιώματος αγοράς είναι πάντα $2/MWh, ίση με τη 
διαφορά της αναμενόμενης τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας (S) (η μέση τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας του Ιουλίου του 1999) και του μεταβλητού κόστους (Ε) του 
SGT. Η υπόλοιπη αξία (πχ 7,89-2=5,89) αποτελεί την χρονική αξία του δικαιώματος. 
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Είναι βέβαια αναμενόμενο ότι αυτή η χρονική αξία του δικαιώματος αυξάνεται, 
αυξανόμενου του χρόνου μέχρι τη λήξη του, με αποτέλεσμα η αξία ενός δικαιώματος 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από την αξία ενός 
άλλου δικαιώματος το οποίο λήγει νωρίτερα. 
          Το άθροισμα όλων αυτών των δικαιωμάτων για το μήνα Ιούλιο είναι 
$253,48/MWh. Από τη στιγμή μάλιστα που υποθέσαμε ότι έχουμε 12 ώρες αιχμής 
(κατά τη διάρκεια των οποίων η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη του 
κόστους παραγωγής της για κάθε μέρα του Ιουλίου), το άθροισμα όλων των 
δικαιωμάτων αγοράς γίνεται για το μήνα Ιούλιο: 
 $3.041,76/MW (= $253,48/MWh .12h) 
Αντίστοιχα για τον Ιούλιο του 2001 και του 2002 έχουμε: 
$4980,99/MW (=415,0825/MWh .12h) 
$6336,01/MW (=528,000833/MWh .12h) 
Επομένως, η αξία ολόκληρου του SGT είναι ίση με: 
$14.358,8/MW .500 MW = $7.179.381,25 
όπου 500MW είναι η παραγωγική ικανότητα του SGT την ώρα. 
          Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιώντας την τεχνική των real options σε αντίθεση 
με την μέθοδο της ΚΠΑ, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο παραγωγός πρέπει να 
συνεχίσει να λειτουργεί το εργοστάσιο του μιας και η αξία του είναι πολύ μεγαλύτερη 
από την αξία πώλησης του. 
          Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο 
μεθοδολογιών. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει να κάνει με την χρονική αξία του 
δικαιώματος αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στις 
1 Ιουλίου του 2000, το δικαίωμα αγοράς με λήξη την 1η Ιουλίου θα είναι $2, όσο 
δηλαδή η εσωτερική του αξία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πάντως το δικαίωμα αυτό 
αγοράς δεν πρόκειται να έχει αρνητική αξία, όσο και να πέσει η τιμή του 
ηλεκτρισμού. Δίνοντας μια πιθανότητα 50% να πέσει η τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας στο μέλλον κάτω από την τιμή των $46/MWh, σημαίνει ότι υπάρχει 
μικρότερη από 50% πιθανότητα, το δικαίωμα αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας να 
αξίζει στη λήξη του μηδέν. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια πιθανότητα 50%, η 
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον να είναι μεγαλύτερη από $46/MWh, με 
αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερο κέρδος από $2 που έχουμε σήμερα. Αυτή η 
πιθανότητα σε συνδυασμό με την μεγάλη τυπική απόκλιση που παρουσιάζει η τιμή 
της ηλεκτρικής ενέργειας δίνουν την επιπρόσθετη αξία (χρονική αξία) στο δικαίωμα 
αγοράς ανάλογα με την περίοδο που έχει απομείνει μέχρι την λήξη του. 
          Η κύρια υπόθεση που υπάρχει πίσω από την τιμολόγηση των δικαιωμάτων 
αγοράς ενέργειας είναι ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθούν ένα τυχαίο 
βηματισμό. Αυτό συμβαίνει βέβαια αν οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
ανταγωνιστικές, με αποτέλεσμα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας να έχει την ίδια 

Γιαννουλάκης Σπύρος  112



Εφαρμογές του Value-at-Risk και των Real Options στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 
 

πιθανότητα να πέσει ή να ανέβει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον. Έτσι αν 
η τρέχουσα τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι $46/MWh, αυτό σημαίνει ότι η 
καλύτερη και η μοναδική πρόβλεψη που μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον είναι 
$46/MWh. 
 
Υπολογισμός της αξίας του CCGT 
 
          Με την μέθοδο των real options υπολογίζουμε την αξία και για το CCGT με 
παρόμοιο τρόπο. Η αξία των δικαιωμάτων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τα 
οποία θα υπολογίσουμε τη συνολική αξία αυτού του εργοστασίου δίνεται στον 
παρακάτω πίνακα. Για τους υπολογισμούς αυτούς χρησιμοποιούμε και πάλι τους 
μαθηματικούς τύπους από το παράρτημα 6.2: 
 

Πίνακας 7.4  Αξία δικαιώματος ανά MWh για το CCGT τον Ιούλιο του 2000 
                      (διακύμανση = 0.5,  ακίνδυνο επιτόκιο = 0.05) 
Μέρα παραγωγής  1/7/00 2/7/00 3/7/00 
Τ-t (χρόνος μέχρι τη λήξη σε χρόνια) 0,4986 0,5014 0,5041 
S($/MWh) 46 46 46 
E($/MWh) 39 39 39 
S-E ($/MWh) 7 7 7 
Αξία δικαιώματος αγοράς ($/MWh) 10,69 10,71 10,72 
           
          Σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε ότι η χρονική αξία του δικαιώματος είναι 
μικρότερη από την χρονική αξία του δικαιώματος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για το 
SGT (πχ η χρονική αξία του δικαιώματος για το CCGT με λήξη την 1η Ιουλίου του 
2000 είναι τώρα 10,69-7=$3,69, σε αντίθεση με το SGT που ήταν $5,89). Αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι ένα δικαίωμα αγοράς έχει μικρότερη χρονική αξία όταν 
είναι far from the money. Ουσιαστικά, όσο μικρότερη είναι η εσωτερική αξία ενός 
δικαιώματος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή όσο μεγαλύτερη αβεβαιότητα 
υπάρχει για να είναι κερδοφόρο το δικαίωμα αυτό, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρονική 
του αξία. 
          Με βάση τον παραπάνω πίνακα, και τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για το 
SGT υπολογίζουμε την αξία του CCGT. Η αξία του CCGT με την τεχνική των real 
options είναι $83,35 εκατομμύρια. Βασιζόμενοι δηλαδή στη μέθοδο των real options 
ο παραγωγός όχι μόνο δεν πρέπει να πουλήσει το SGT, αλλά πρέπει μάλιστα να 
επεκτείνει την επιχείρηση του αγοράζοντας και τον κινητήρα συνδυασμένου κύκλου 
που λειτουργεί με φυσικό αέριο (CCGT). 
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          Βέβαια στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός έχει και άλλη μια δυνατότητα: να 
αγοράσει το CCGT στην αξία των $25 εκατομμυρίων και στη συνέχεια να το 
πουλήσει στην αξία των $83,35 εκατομμυρίων, έχοντας άμεσο κέρδος $58,35 
εκατομμύρια μέσω arbitrage. 
 
7.6.3 Βελτιώνοντας τον ρεαλισμό του μοντέλου των real options 
 
          Βασιζόμενοι στις παραπάνω ενότητες του κεφαλαίου 6 μπορούμε να έχουμε 
καλύτερα αποτελέσματα αν συμπεριλάβουμε στο μοντέλο μας τα παρακάτω: 
 
7.6.3.1 Περιορισμοί 
 
          Στο παράδειγμα που χρησιμοποιήσαμε υποθέσαμε ότι δεν υπάρχουν 
περιορισμοί ή κόστη για το ξεκίνημα της λειτουργίας του εργοστασίου, δεν υπάρχουν 
φυσικοί περιορισμοί όπως ελάχιστος χρόνος λειτουργίας ή μη του εργοστασίου και 
τέλος δεν υπάρχουν χρονικές καθυστερήσεις, όσον αφορά το ξεκίνημα της 
λειτουργίας του εργοστασίου, δηλαδή με το που η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 
υπερβεί το μεταβλητό κόστος λειτουργίας του εργοστασίου, το εργοστάσιο μπορεί να 
ξεκινήσει την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας άμεσα. Στην πραγματικότητα δεν 
συμβαίνουν οι παραπάνω υποθέσεις, μιας και ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη δεν μπορεί να ξεκινήσει ή 
να σταματήσει την λειτουργία του αυθαίρετα χωρίς χρονικές καθυστερήσεις και 
επιπρόσθετα κόστη. Μάλιστα οι Tseng και Barz σε εργασία τους το 1999 με τη 
βοήθεια της προσομοίωσης Monte Carlo δείχνουν ότι τα επιπρόσθετα αυτά κόστη και 
οι φυσικοί περιορισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε μια διαφορά μεγαλύτερη του 6,5% 
όσον αφορά τον υπολογισμό της αξίας ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
 
7.6.3.2 Mean reversion διαδικασία της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας 
 
          Η ηλεκτρική ενέργεια, όπως και γενικότερα τα εμπορεύματα ακολουθούν μια 
mean reversion διαδικασία κατά τη διάρκεια του χρόνου (δηλαδή συχνές αποκλίσεις 
από τον μακροπρόθεσμο μέσο, αλλά με μια τάση των τιμών να επανέρχονται στον 
μακροπρόθεσμο μέσο). Αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχουμε μια φθίνουσα τυπική 
απόκλιση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας σε βάθος χρόνου. 
          Στο παράδειγμα μας υποθέσαμε ότι η τυπική απόκλιση της τιμής της 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι 50%. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν μπορεί να συμβαίνει 
εξαιτίας της mean reversion διαδικασίας που ακολουθεί η τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Έτσι προσπαθώντας να είμαστε όσο γίνεται ρεαλιστικοί στον υπολογισμό 
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της αξίας του SGT και του CCGT, υποθέτουμε ότι έχουμε την παρακάτω φθίνουσα 
δομή για την τυπική απόκλιση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Πίνακας 7.5 Τυπική απόκλιση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2000-

2009 
Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Διακύμανση 0,5 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
    
          Με βάση τον παραπάνω πίνακα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τους 
υπολογισμούς μας για την εύρεση της αξίας των SGT,CCGT (εκτός από το έτος 2000 
στο οποίο η διακύμανση διατηρείται σταθερή). 
          Η αξία του SGT είναι πλέον $7,18 εκατομμύρια, μικρότερη κατά 14,74% και η 
αξία του CCGT είναι $63,921 εκατομμύρια μικρότερη κατά 23,31% 
          Επίσης πρέπει να συμπεριλάβουμε στο μοντέλο μας και τις ακραίες 
διακυμάνσεις που παρατηρούνται στις μεταβολές της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας 
εξαιτίας ακραίων φαινομένων. Τέτοια ακραία φαινόμενα έχουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα να συμβούν από αυτήν που υπονοείται στα πλαίσια της κανονικής 
κατανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που αρχικά υποθέσαμε. Αυτό οδηγεί στις 
ονομαζόμενες παχιές ουρές στην κατανομή της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
7.6.3.3 Κόστη παραγωγής 
 
          Στο μοντέλο που έχουμε χρησιμοποιήσει θεωρήσαμε καταρχήν ότι τα σταθερά 
κόστη είναι αμελητέα, κάτι το οποίο δε συμβαίνει ειδικά στις περιπτώσεις 
εργοστασίων με μια μονάδα παραγωγής, στα οποία τα σταθερά κόστη αποτελούν ένα 
μικρό μεν αλλά σημαντικό κομμάτι του συνολικού κόστους του εργοστασίου. Στη 
συνέχεια υποθέσαμε ότι τα μεταβλητά κόστη παραγωγής είναι σταθερά. Αυτό βέβαια 
συμβαίνει για τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας του εργοστασίου και όχι βέβαια 
για τα κόστη των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι τιμές του φυσικού αερίου παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα 
μεταβλητότητας μετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Για παράδειγμα, η 
μέση ετήσια τυπική απόκλιση της τρέχουσας τιμής του φυσικού αερίου από την 
έναρξη της διαπραγμάτευσης του Henry Hub φυσικού αερίου στο NYMEX (New 
York Mercantile Exchange) στις 3 Απριλίου του 1990 μέχρι τις 31 Μαρτίου του 1997 
ήταν 49,45%. 
          Λόγω της τυπικής απόκλισης της τιμής του φυσικού αερίου δεν μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε την φόρμουλα Black-Scholes για την τιμολόγηση των 
δικαιωμάτων αγοράς ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε μια φόρμουλα 
η οποία θα λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα όσον αφορά το κόστος παραγωγής, 
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όπως για παράδειγμα η φόρμουλα Margrabe (παράρτημα 6.2). Μια τέτοια φόρμουλα 
είναι ιδανική για την τιμολόγηση δικαιωμάτων ενέργειας, όταν τα δύο εμπορεύματα 
(φυσικό αέριο ως α’ ύλη και ηλεκτρική ενέργεια ως τελικό παραγόμενο προϊόν) 
παρουσιάζουν μεγάλες τυπικές αποκλίσεις. 
          Στο παράδειγμα μας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την φόρμουλα για να 
αποτιμήσουμε την αξία τόσο του SGT όσο και του CCGT, θέτοντας την τυπική 
απόκλιση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 50%, της τιμής του φυσικού 
αερίου ίση με 40% και τη συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών τιμών ίση με 40%. 
Χρησιμοποιώντας τις νέες αυτές παραμέτρους στον μαθηματικό τύπο Margrabe, 
μπορούμε να αποτιμήσουμε την αξία των εργοστασίων βασιζόμενοι στη μεθοδολογία 
που χρησιμοποιήσαμε και προηγουμένως. Με τη μέθοδο λοιπόν των real options 
υπολογίζουμε ότι η αξία του SGT είναι τώρα $6.425.917,69, ενώ η αξία του CCGT 
είναι $73.894.340,76. 
          Τα αποτελέσματα που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο είναι πολύ 
ευαίσθητα στην συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας 
και του φυσικού αερίου. Αν μάλιστα τρέξουμε μια ανάλυση ευαισθησίας για τη 
συσχέτιση αυτή, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όσο μικρότερη είναι η 
συσχέτιση μεταξύ των τιμών αυτών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αξία του 
εργοστασίου. Γενικά η συσχέτιση μεταξύ των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
φυσικού αερίου τις περισσότερες φορές είναι θετική και συγχρόνως πολύ ασταθής. 
Αρνητικές συσχετίσεις έχουμε συνήθως το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του οποίου οι 
τιμές του φυσικού αερίου είναι χαμηλές, σε αντίθεση με τις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας οι οποίες είναι πολύ υψηλές. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και την 
ανάλυση ευαισθησίας, μιας και αυτή η περίοδος του χρόνου είναι και η πιο 
κερδοφόρος για τις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Διάφορες τέλος 
μελέτες  (πχ Johnson και Barz, 1999) έχουν δείξει ότι η συσχέτιση αυτή μπορεί να 
λάβει τιμές από –0,3 έως 0,9. 
          Το αποτέλεσμα όσον αφορά το παράδειγμα μας παραμένει το ίδιο ακόμη και αν 
χρησιμοποιήσουμε στην φόρμουλα Margrabe την φθίνουσα διακύμανση που είδαμε 
στην προηγούμενη ενότητα. Η αξία του SGT εφαρμόζοντας και τις δύο αυτές 
τροποποιήσεις (mean reversion για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και 
αβεβαιότητα όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων) γίνεται πλέον $4.225.965,52 και 
παραμένει πολύ υψηλότερα από την τιμή μεταπώλησης του. Η αξία επίσης του CCGT 
είναι πλέον $36.621.714,93 και παραμένει ακόμη και στο χειρότερο αυτό σενάριο 
υψηλότερη από την τιμή αγοράς του. Τελικά τα αποτελέσματα της βελτιωμένης 
αυτής ανάλυσης με real options εξακολουθούν να βρίσκονται σε αντίθεση με τα 
αποτελέσματα της μεθόδου της ΚΠΑ. 
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Παράρτημα 7.1 Put-call parity 
          Με βάση τον Shimko, μπορούμε να υπολογίσουμε την σχέση put-call parity 
μεταξύ των spark spread call και put options, καθώς και τα άνω και κάτω όρια των 
αξιών τους. Αρχικά κάνουμε τις εξής υποθέσεις: 

 Υπάρχει μια πλήρη σειρά προθεσμιακών συμβολαίων που διαπραγματεύονται 
τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια, όσο και για τα καύσιμα που απαιτούνται για 
την παραγωγή της 

 Το ακίνδυνο επιτόκιο r είναι σταθερό 

Σχέση put-call parity: Θέτουμε με  , τις προθεσμιακές τιμές για την 

ηλεκτρική ενέργεια και το καύσιμο, αντίστοιχα. Η put-call parity σχέση για τα spark 
spread put και call options Ευρωπαϊκού τύπου με τον ίδιο καθορισμένο βαθμό 
μετατροπής Κ

t
G

t
E FF ,

Η και με ημερομηνία λήξης t, δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

( )t
GH

t
E

rt FKFePC −+= −
11  

Απόδειξη: Στο χρόνο t, η πρόσοδος για μια θέση αγοραστή στο spark spread call 

option C1 είναι ( )0,max t
GH

t
E SKS −  και η πρόσοδος για μια θέση αγοραστή στο spark 

spread put option P1 είναι ( )0,max t
E

t
GH SSK − . Επομένως, η πρόσοδος για τη διαφορά 

 την ημερομηνία λήξης θα είναι ( 11 PC − ) ( )t
GH

t
E SKS − . Η παρούσα αξία του 

( )t
GH

t
E SKS −  είναι ( )t

GH
t

E
rt FKFe −− . Επομένως, έχουμε: 

( )t
GH

t
E

rt FKFePC −=− −
11  

Άνω-κάτω όρια χωρίς εξισορροπητική κερδοσκοπία: Θέτουμε με  , τις 

προθεσμιακές τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια και το καύσιμο, αντίστοιχα. Τότε τα 
άνω και κάτω όρια για την αξία ενός spark spread call option είναι: 

t
G

t
E FF ,

( ) t
E

rtt
GH

t
E

rt FeCFKFe −− ≤≤− 10,max  

Απόδειξη: Όσον αφορά το αριστερό μέρος της ανισότητας μπορεί πολύ εύκολα να 
προκύψει από την put-call parity σχέση από τη στιγμή που το P1 είναι θετικό (P1≥0). 
Το δεξί μέρος της ανισότητας προκύπτει ως εξής: στο χρόνο t, έχουμε ότι 

( ) t
E

t
GH

t
E SSKS ≤− 0,max . Αν χρησιμοποιήσουμε τις παρούσες αξίες των δύο αυτών 

όρων της ανισότητας προκύπτει ότι . t
E

rt FeC −≤1

 
Παράρτημα 7.2 Οι εξισώσεις Black-Scholes και Margrabe 
          Το παράρτημα περιέχει τις δύο βασικές φόρμουλες που χρησιμοποιήθηκαν 
στην ενότητα 6.6 για την αποτίμηση των δύο κινητήρων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας (SGT, CCGT).  
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          Η πρώτη φόρμουλα είναι των Black και Scholes για τα απλά δικαιώματα 
αγοράς. Η αξία λοιπόν ενός απλού δικαιώματος αγοράς δίνεται από τον παρακάτω 
μαθηματικό τύπο: 

( ) ( ) ( )21 dNEedNSc tTr ⋅−⋅= −−  

όπου: 

( )

tT

tTr
E
S

d
−

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
σ

σ
2

ln
2

1  

tTdd −−= σ12  

όπου: 
S: η τρέχουσα τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου (πχ ηλεκτρική ενέργεια) 
E: η τιμή εξάσκησης (πχ κόστη παραγωγής) 
r:  το ακίνδυνο επιτόκιο 
σ:  η μεταβλητότητα του υποκείμενου μέσου 
T-t:  ο χρόνος μέχρι τη λήξη 
N(.): η αθροιστική κανονική κατανομή 
          Η δεύτερη φόρμουλα είναι του Margrabe για τα δικαιώματα αγοράς 
ανταλλαγής. Η αξία ενός δικαιώματος ανταλλαγής το οποίο ανταλλάσσει το ένα 
περιουσιακό στοιχείο με το άλλο (πχ ανταλλάσσει την τιμή του φυσικού αερίου Ε με 
την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας S) δίνεται από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο: 

( ) ( )21 dNEdNSc ⋅−⋅=  

όπου: 
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ESES σρσσσσ 222 −+=  

          Σε σύγκριση με το απλό δικαίωμα αγοράς, η μεταβλητότητα ενός δικαιώματος 
αγοράς ανταλλαγής αποτελείται από την μεταβλητότητα της τιμής του περιουσιακού 
στοιχείου Sσ και τη μεταβλητότητα της τιμής εξάσκησης Eσ ,ενώ η φόρμουλα των 

Black και Scholes θεωρεί ότι η μόνη αβέβαιη μεταβλητή είναι η τιμή του 
περιουσιακού στοιχείου S, και όλες οι άλλες μεταβλητές είναι σταθερές. Αντίθετα η 
φόρμουλα Margrabe υποθέτει ότι και οι δύο μεταβλητές S και E είναι αβέβαιες 
μεταβλητές, η κάθε μια με διαφορετικό επίπεδο αβεβαιότητας. Η συσχέτιση μεταξύ 
τους μετράται από τον συντελεστή συσχέτισης ρ . 
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         8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
          Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην εφαρμογή δύο ευρέως χρησιμοποιούμενων 
χρηματοοικονομικών μοντέλων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: του Value-at-Risk 
και των real options.  
          Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί σε αρκετές Ευρωπαϊκές 
χώρες, ενώ μόλις πρόσφατα υπογράφτηκε και η απελευθέρωση της στην αγορά της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μετά την απελευθέρωση δημιουργήθηκαν τα 
χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία διαπραγματεύονται διάφορα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως τα παράγωγα ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 
χρηματιστήρια όμως αυτά όπως και οι αγορές της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται 
ακόμη σε εμβρυϊκό στάδιο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αποκτήσει μια αξιόπιστη 
βάση δεδομένων τόσο για τις τρέχουσες, όσο και για τις προθεσμιακές τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
          Μάλιστα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής ενέργειας 
(πολύ υψηλή μεταβλητότητα, ισχυρή ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία 
περιοδικότητα, επαναφορά στο μέσο, απότομες αυξομειώσεις και εξάρσεις τιμών, 
κτλ) τα παραδοσιακά μοντέλα διαχείρισης κινδύνου για τη διαμόρφωση των τιμών 
(πχ το λογαριθμικό κανονικό μοντέλο) ή για τη τιμολόγηση των παραγώγων (πχ το 
μοντέλο Black Scholes) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί θα οδηγήσουν σε μη 
αξιόπιστα αποτελέσματα. 
          Ένα μοντέλο που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την διαχείριση και 
την αντιστάθμιση του κινδύνου που ενυπάρχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
το Value-at-Risk με το οποίο ασχοληθήκαμε διεξοδικά στα κεφάλαια 4,5. Στην αγορά 
ηλεκτρισμού υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι τόσο λειτουργικοί, όσο και 
χρηματοοικονομικοί, οπότε είναι πολύ σημαντικό για μια εταιρία που συμμετέχει 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ως παραγωγός, διανομέας, μεταβιβαστής ή 
καταναλωτής) να γνωρίζει το επίπεδο ζημιών που μπορεί να υποστεί με μια δεδομένη 
πιθανότητα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. 
          Από τις διάφορες μεθόδους υπολογισμού του Value-at-Risk φαίνεται ότι η 
απλή δέλτα μέθοδος δεν δύναται να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των υπεραπλουστεύσεων  που ενυπάρχουν σε αυτήν 
(γραμμικότητα, κανονική κατανομή). Από τις μεθόδους προσομοίωσης, η μέθοδος 
της ιστορικής προσομοίωσης έχει το μειονέκτημα της ανεπαρκούς ακόμη βάσης 
δεδομένων, ενώ η μέθοδος Monte-Carlo έχει το μειονέκτημα ότι είναι αργή λόγω του 
ότι απαιτεί πολύπλοκους υπολογισμούς. Με την ανάπτυξη όμως της τεχνολογίας, 
καθώς και την απόκτηση με την πάροδο του χρόνου μιας αξιόλογης βάσης δεδομένων 
για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, οι μέθοδοι αυτές θα αντικαταστήσουν πλήρως 
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τις απλές αναλυτικές μεθόδους. Πάντα βέβαια πρέπει να συνυπολογίζουμε και την 
EVT (Extreme Value Theory) η οποία παρά της μικρής χρήσης της μέχρι στιγμής 
στον υπολογισμό του Value-at-Risk στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να 
δώσει πολύ καλά αποτελέσματα μιας και αποτελεί τη μόνη μέθοδο που μπορεί να 
πιάσει τις ακραίες τιμές που μπορεί να πάρει η ηλεκτρική ενέργεια σε ανεξάρτητα 
χρονικά διαστήματα. 
          Όσον αφορά την αποτίμηση είτε ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, είτε των περιουσιακών στοιχείων διαβίβασης της ηλεκτρικής ενέργειας, 
μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε ότι λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
ηλεκτρικής ενέργειας, παραδοσιακές μέθοδοι όπως η μέθοδος της Καθαράς 
Παρούσας Αξίας θα οδηγήσουν σε πολύ εσφαλμένα αποτελέσματα, όπως είδαμε στο 
7ο κεφάλαιο. Αυτές οι μέθοδοι δεν λαμβάνουν υπόψη στην πρώτη περίπτωση τη 
διαφορά μεταξύ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και της τιμής του καυσίμου που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τη διαφορά 
μεταξύ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας σε διαφορετικές τοποθεσίες. Μόνο με τη 
χρήση των real options μπορούμε να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή αποτελέσματα, 
βασιζόμενα στα spark spread options και στα locational spread options αντίστοιχα.  
          Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα real options χωρίς λειτουργικούς 
περιορισμούς για μονάδες βασικού φορτίου, απλοποιώντας σε αυτή την περίπτωση το 
μοντέλο μας, ή με λειτουργικούς περιορισμούς για μονάδες έντασης παραγωγής οι 
οποίες έχουν υψηλό οριακό κόστος λειτουργίας και μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την 
λειτουργία τους. Στην περίπτωση της χρήσης διαφόρων λειτουργικών περιορισμών 
είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της προσθήκης νέων 
στοιχείων που κάνουν το πρόβλημα περισσότερο ρεαλιστικό και της αφαίρεσης 
κάποιων λεπτομερειών η οποία μπορεί όμως να οδηγήσει σε μια μη ιδανική λύση του 
προβλήματος. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη στους υπολογισμούς μας την 
διαδικασία mean reversion της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας θεωρώντας μια 
φθίνουσα δομή για την τυπική απόκλιση της τιμής της.  
          Με βάση την παρούσα εργασία οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στο νέο 
περιβάλλον που δημιουργείται με την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, 
υπολογισμοί του Value-at-Risk είναι απαραίτητοι για τη διαχείριση και την 
αντιστάθμιση του κινδύνου κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας για να μην οδηγηθούμε 
ξανά σε φαινόμενα Enron. Από την άλλη ειδικά σε περιοχές στις οποίες 
απελευθερώνεται η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας (πχ Ελλάδα) η εφαρμογή των 
real options είναι πολύ χρήσιμη για εταιρίες οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στην 
αγορά αυτή για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων που σχετίζονται με τη 
δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής, επέκτασης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, 
καθώς και εγκατάλειψης επενδυτικών σχεδίων. 
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