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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχνληαη νη θίλδπλνη κε ηνπο νπνίνπο 

έξρνληαηαληηκέησπα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ κέζα απφ ηηο κεζνδνινγίεο γηα ην θάζε είδνο θηλδχλνπ μερσξηζηά. Οη θίλδπλνη 

θαζνξίδνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γη‟απηφ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνπο ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο πνπ ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία απηνχ. 

ηελ ζπλέρεηα επηιέρηεθε λα γίλεη κηα εκπεηξηθή εθαξκνγή ζηελ κεζνδνινγία Valueatrisk-

VaR, πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ εκπεηξηθή εθαξκνγή έγηλε ζην νηθνλνκεηξηθφ πξφγξακκα Δviews. Σα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη εκεξήζηεο ηηκέο ησλ κέηνρσλ ησλ ηεζζάξσλ 

ζπζηηκεθψλ ηξαπεδψλ γηα δηάζηεκα δπν ρξφλσλ απφ 1/9/2015 έσο 1/9/2017. Αξρηθά γίλεηαη 

ππνινγηζκφο ησλ εκεξεζίσλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ θαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα 

απηψλ. Καηφπηλ γίλεηαη έιεγρνο ηεο ζηαζηκφηεηαο ηεο ρξνλνζεηξάο ησλ απνδφζεσλ. Οη 

ρξνλνζεηξέο ησλ ηηκψλ ησλ ηεζζάξσλ ηξαπεδψλ ραξαθηεξίζηεθαλ σο κε ζηάζηκεο θάηη ην 

νπνίν δελ ηζρχεη θαη γηα ηηο απνδφζεηο.Έηζη γίλεηαη έιεγρνο απηνζπζρέηηζεο θαηαινίπσλ γηα 

λα γίλεη ε εθηίκεζε ηεο δηαθπκάλζεηο κε ην κνληέιν GARCH κε ζηαζεξφ φξν. Ζ ρξνλνζεηξά 

ηεο δηαθχκαλζεο πνπ πξνέθπςε ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθηίκεζε ηνπ valueatrisk. 

ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθε έλα ραξηνθπιάθην απφ ηξεηο κεηνρέο (Eurobank, OTE, Terna) 

πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο (γηα λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε) κε δηαθνξεηηθά 

πξφζεκα ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, αθνχ ν ηξαπεδηθφο παξνπζηάδεη πηψζε, ν θιάδνο ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ αχμεζε θαη ησλ θαηαζθεπψλ ζηαζηκφηεηα θαη εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο 

ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο  γηα λα ππνινγηζηεί ε VaRραξηνθπιαθίνπ. 

ηνποζπγθεθξηκέλνποππνινγηζκνχορξεζηκνπνηήζεθεηνExcel. 



 
 

Δλ θαηαθιείδη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εκπεηξηθή εθαξκνγή είλαη ηα 

αλακελφκελα κε βάζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηελ νπνία δηαλχνπκε. Έλαο επελδπηήο ν νπνίνο 

επελδχεη ζε ηξαπεδηθέο κεηνρέο έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνζηεί δεκία παξά θέξδε. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ φπνπ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο ηζηνξηθήο 

πξνζνκνίσζεο παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ κέξεο πνπ ην ραξηνθπιάθην παξνπζηάδεη θέξδε 

θαη κέξεο πνπ παξνπζηάδεη δεκίεο θάηη ην νπνίν είλαη ζχλεζεο εθφζνλ ην ραξηνθπιάθην 

πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κεηνρέο.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BankRiskManagementMethods: Experimentalstudywith the VaR 

model 

Important terms: Risk, Concept, Management, Financial Institutions, Credit Risk, Market 

Risk, Country Interest Rate Risk Methods, Basel I, Basel II, Basel III, Value at Risk VaR, 

Econometrics 

 

Summary 

This master thesis analyzes the risks with which they come across with the banking 

institutions in the country. Risk management is then analyzed through the methodologies for 

each type of risk separately. The risks determine the proper functioning of the financial 

system, and reference is made to the regulatory rules laid down for the smooth operation of 

the financial system. 

An empirical application was then made to the Value at Risk-VaR methodology, which 

mainly refers to market risk and in some cases to credit risk. The empirical application was 

made in Eviews. The data was used is the daily values of the shareholders of the four major 

banks for two years from 1/9/2015 to 1/9/2017. Initially, the daily stock returns and their 

descriptive statistical measures are calculated. Then, the yield time series stagnation is 

checked. The time series of the four banks have been characterized as non-stop, which is not 

valued  for the returns. Thus, autocorrelation of residuals is performed to evaluate the 

fluctuations with the GARCH model with a fixedterm. The resulting time series of the 

variance was used in the value at risk estimate. 

Then a portfolio of three stocks  (Eurobank, OTE, Terna) belonging to different sectors (to 

be differentiated) with different signs in the growth rate was selected, as the banking sector 

declined, the telecommunications sector grew and construction stagnated and applied the 

historical simulation method to calculate the VaR portfolio. Excel was used in these 

calculations. 

At  the end, the conclusions that emerged from the empirical application are the expected 

ones based on the time period we are going through. An investor who invests in bank shares is 

more likely to suffer loss than earnings. In the case of the portfolio where the historical 



 
 

simulation method was applied, it is noted that there are days when the portfolio presents 

profits and days that show losses, which is usual since the portfolio includes different stocks. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε αλαιπηηθή επεμήγεζε ησλ δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ηνπο θίλδπλνπο θαζψο θαη βαζηθέο 

κέζνδνη κε ηηο νπνίεο νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί δηαρεηξίδνληαη απηνχο .  

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ε ιέμε «θίλδπλνο» απνδίδεηαη κε ηελ ιέμε «risk» φπνπ 

ζεσξείηαη φηη απνδίδεη θαιχηεξα ην λφεκα θαη ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ.  

Με ηελ ιέμε «risk» ππνλνείηαη φηη δελ γλσξίδεη θάπνηνο εθ ησλ πξνηέξσλ εάλ ζα έρεη 

επηηπρή θαηάιεμε κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηπιένλ αλαιχεηαη θαη ε έλλνηα ηνπ 

θηλδχλνπ ε νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο αβεβαηφηεηαο ε νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο (variation – variability) ή ηεο αζηάζεηαο 

(volatility)(Jorison 2007) 

 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα είδε ησλ θηλδχλσλ κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη 

αληηκέησπα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη πσο απηνί δηαρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο . 

 

1.2 Έλλνηα θίλδπλνπ θαη νη κνξθέο ηνπ 

Ζ δηαρείξηζε κηαο ζεηξάο θηλδχλσλ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα κε ηελ νπνία 

έξρεηαη αληηκέησπε κηα ηξάπεδα, θαζψο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Δάλ δελ ππήξρε ν θίλδπλνο (risk), ηφηε νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ζα 

απνηεινχζαλ απινχο ρψξνπο ζπλαιιαγψλ, ελψ νη αλαιπηέο θαη νη δηαρεηξηζηέο 
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ραξηνθπιαθίσλ ζα είραλ πεξηνξηζκέλν έξγν θαη ε επελδπηηθή ηξαπεδηθή πξαθηηθή ζα 

πεξηνξίδνληαλ ζηε ινγηζηηθή απνγξαθή. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θίλδπλν αληηκεησπίδνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη ζε κηα 

ζπλαιιαγή, δειαδή ππάξρεη ηφζν ν θίλδπλνο απφ πιεπξάο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ φζν 

θαη απφ πιεπξάο εηαηξεηψλ-επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη είηε επελδπηέο ζε κηα ηξάπεδα 

(απνηακηεχνληαο ξεπζηφ) είηε δαλεηνιήπηεο. 

Οη εηαηξείεο εθηίζεληαη ζε δηαθφξνπο ηχπνπο θηλδχλνπ νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ επξέσο ζε επηρεηξεκαηηθνχο θαη κε επηρεηξεκαηηθνχο. 

 

1.Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο (BusinessRisk) είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

2.Οη κε επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη (NonBusinessrisks), είλαη νη κε ειεγρφκελνη θίλδπλνη 

απφ ηελ εηαηξεία θαη δηαρσξίδνληαη ζε ζηξαηεγηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο . 

3.Οη ζηξαηεγηθνί θίλδπλνη (strategicrisks)αθνξνχλ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην 

θεθάιαην θαη ηελ θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο.  

4.Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη (financialrisks) πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο θαη εμαξηψληαη απφ ηελ έθζεζε ηεο επηρείξεζεο ζε απηέο.  

Οη ηξαπεδηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε 

κειινληηθέο εηζξνέο ή εθξνέο, ην θαζαξφ απνηέιεζκα είλαη αβέβαην εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Κχξηνο ζηφρνο θάζε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ ρξεηάδεηαη ζσζηή πξφβιεςε θαη αμηνιφγεζε δπζκελψλ ζπλεπεηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνπο θηλδχλνπο δειαδή ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξηζζεί ε πεγή θαη ε θχζε 

θάζε θηλδχλνπ. 

 Κάζε ηξαπεδηθφ ίδξπκα, πνπ απνζθνπεί ζε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπ, νθείιεη λα 

απνηηκά θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, κε ζθνπφ λα 

πξνζζέζεη αμία ζην κεηνρηθφ ηνπ θεθάιαην θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ ηνπ.  
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Κάζε ρψξα δηαζέηεη επνπηηθέο αξρέο, νη νπνίεο ειέγρνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα σο πξνο ηελ κέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ 

ηηο κεηαβιεηφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θαη νη θαηαξξεχζεηο 

ηξαπεδψλ, νδήγεζε ηηο ηξάπεδεο λα ελδηαθεξζνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ, αλαπηχζζνληαο ηνλ θιάδν ηνπ riskmanagement.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη ηξάπεδεο πξνζπαζνχλ εθηφο απφ ηνλ 

ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή θαηέρνπλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ δηαθφξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, θαζηζηψληαο έηζη ηελ δηαρείξηζε ηνπο, βαζηθφ ξπζκηζηή 

ηεο θεξδνθνξίαο απηψλ.   

 

1.3 Δίδε θηλδύλσλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα 

Οη θίλδπλνη κε ηνπο φπνηνπο έξρνληαη αληηκέησπα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη 

νη έμεο: 

 

1. Κίλδπλνο αγνξάο 

2. Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

3. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

4. Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

5. Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

6. Κίλδπλνο θεξεγγπφηεηαο ή θίλδπλνο θεθαιαίνπ 

7. Κίλδπλνο αλαρξεκαηνδφηεζεο 

8. πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

9. Κίλδπλνο κεηνρηθψλ ηίηισλ θαη θίλδπλνο εκπνξεπκάησλ 

10. Κίλδπλνο ρψξαο  

11. Κίλδπλνο απφ πξάμεηο εθηφο ηζνινγηζκνχ 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε απηψλ. 
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1.3.1 Κίλδπλνο αγνξάο 

Ο θίλδπλνο αγνξάο (marketrisk) ζεσξείηαη φηη είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

αλεπηζχκεηεο κεηαβνιέο ζηελ αγνξαία αμία ησλ δηαθφξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(κεηνρέο, νκφινγα, εκπνξεπκάησλ, ζπλαιιάγκαηνο), εμ‟ αηηίαο ησλ δηαθφξσλ κεηαβνιψλ 

ζηελ αγνξά πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα 

πνπ είλαη δπλαηφ λα ξεπζηνπνηεζεί θάπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σέηνηεο κεηαβνιέο είλαη 

νη δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα, ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο θαη ζηηο ηηκέο 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.
1
 

Ζ πεξίνδνο ξεπζηνπνίεζεο ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή ζην πιαίζην ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο, θαζψο φζν πην κεγάιε είλαη απηή ε πεξίνδνο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

πηζαλφηεηα γηα κεγάιε κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Oθίλδπλνο αγνξάο ζρεηίδεηαη κε έλα ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ (investmentportfolio). 

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο είλαη κεγαιχηεξνο (κήλεο αληί γηα εκέξεο) θαη είλαη ν ρξφλνο κέζα 

ζηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα επηηχρεη ή απνηχρεη κηα επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ή ην δηάζηεκα 

κέζα ζην νπνίν κεηξάηαη ε απφδνζε ελφο δηαρεηξηζηή επελδχζεσλ.  

 Γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν ησλ 

δηαπξαγκαηεπηψλ.  

 ζέηεη φξηα ζηε δηαπξαγκάηεπζε αμηφγξαθσλ αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν.  

 γίλεηαη νξζφηεξε θαηαλνκή θεθαιαίσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ ζε 

δηάθνξεο επελδχζεηο.  

 ξπζκίδεη ηελ αγνξά κέζσ ηεο νξηνζέηεζεο ησλ θαλφλσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

 

 Ο θίλδπλνο αγνξάο πεξηιακβάλεη θαη ηηο εμήο ζπληζηψζεο: 

 θίλδπλνο ζέζεο (εηδηθφο-γεληθφο θίλδπλνο ζέζεο)   

                                                           
1υριόπουλοσ Κώςτασ, Παπαδάμου Θ. τζφανοσ, (2014) Ειςαγωγι ςτθν Σραπεηικι Οικονομικι 

και τισ Κεφαλαιαγορζσ 

 

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/suriopoulos-kostas-43747
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 θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ηζνηηκηψλ ησλ λνκηζκάησλ)   

 θίλδπλνο αληηζπκβαιιφκελνπ 

 θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ / αηειψλ ζπλαιιαγψλ (αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα ν 

έλαο απφ ηνπο δχν αληηζπκβαιιφκελνπο λα αζεηήζεη ηε ζπκθσλία, αθνχ ν άιινο έρεη ήδε 

εθπιεξψζεη ηελ ζπλαιιαγή).   

 θίλδπλνο ππέξβαζεο κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλαλνηγκάησλ.  

 

Ο θίλδπλνο ζέζεο πεξηιακβάλεη ηνλ εηδηθφ θίλδπλν θαη ηνλ γεληθφ θίλδπλν ζέζεο.   

Ο εηδηθφο θίλδπλνο ζέζεο (specificpositionrisk) πξνέξρεηαηαπφ ηε κεηαβνιή ηεο αμίαο 

ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ θηλδχλνπ πνπ θέξεη ν εθδφηεο 

ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζεσξνχκε δχν είδε θηλδχλσλ:  

 Ηδηνζπγθξαζηαθφο θίλδπλνο (idiosyncraticrisk) πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθδφηε  

 Κίλδπλνο γεγνλφηνο (Eventrisk) πνπ έρεη λα θάλεη κε εμσγελέο γεγνλφο   

 

Ο γεληθφο θίλδπλνο ζέζεο (generalpositionrisk), πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο αμίαο 

ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηεο αγνξαίαο ηηκήο ηνπ. 

 

Ο θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ (counterpartyrisk) είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο ζε 

πεξίπησζε πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο ζε κηα ζπλαιιαγή αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξηλ απφ ηνλ νξηζηηθφ δηαθαλνληζκφ ησλ ρξεκαηνξνψλ ηεο ζπλαιιαγήο θαη ε ζπλαιιαγή 

έρεη ζεηηθή αμία. 

 

1.3.2  Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο  (creditrisk) απνηειεί ηελ παξαδνζηαθή κνξθή θηλδχλνπ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο σο ελδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. Ο θίλδπλνο κε 

απνπιεξσκήο δαλείσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δαλεηνιεπηψλ ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα αθαλίζεη 
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κεγάιν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ κηαο ηξάπεδαο θαη λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζηελ πηψρεπζε 

ηελ ηξάπεδα
2
.  

Ζ δηαρείξηζε απηνχ ηνπ είδνπο θίλδπλνπ κέζα απφ ηελ επηινγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ δαλεηνιεπηψλ αιιά θαη κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ 

ραξηνθπιαθίνπ δαλείνπ ήηαλ αλέθαζελ έλα απφ ηα θπξίαξρα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε 

ηε ιεηηνπξγία κηαο ηξάπεδαο. (Boll&Wetzel, 2002).  

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζεσξείηαη φηη είλαη ν πξψηνο ζε ζεκαζία θίλδπλνο απφ φινπο 

ηνπο θηλδχλνπο θαζψο αθνξά ηελ πηζαλψο επεξρφκελε δεκία ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Υσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ, ν νπνίνο 

νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ δαλεηδφκελσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα  

θαη ηνλ θίλδπλν ζπγθέληξσζεο, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ε πςειή δαλεηαθή έθζεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο, θιάδνπο, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή ρψξεο. 

Γηα λα γίλεη ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζσζηή ηαμηλφκεζε 

πηζηνδνηήζεσλ ελφο ραξηνθπιαθίνπ κηαο ηξάπεδαο. 

 Καλνληθέο πηζηνδνηήζεηο: ηθαλνπνηνχλ ηα πηζησηηθά θξηηήξηα θαη αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 Δθηφο θξηηεξίσλ (ΔΚ): πηζηνδνηήζεηο ησλ νπνίσλ ε θαλνληθή απνπιεξσκή κπνξεί 

λα δηαθηλδπλεχεη ή λα έρεη δηαθηλδπλεχζεη αιιά δελ πξνβιέπεηαη δεκηά, αιιά ε απεκπινθή 

ηνπο ζα βξαδχλεη.   

 Απαηηήζεηο ζε εκπινθή (ΔΜ): πηζηνδνηήζεηο ησλ νπνίσλ ε πιήξεο απνπιεξσκή 

εκθαλίδεηαη ακθηζβεηήζηκε.   

 Απαηηήζεηο επηζθαιείο (ΑΔ): πηζηνδνηήζεηο πνπ ζεσξνχληαη ζαλ κε εηζπξάμηκεο, 

κεξηθά ή νιηθά.  

 

Οη ζπληζηψζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη νη εμήο: 

                                                           
2υριόπουλοσ Κώςτασ, Παπαδάμου Θ. τζφανοσ, (2014) Ειςαγωγι ςτθν Σραπεηικι Οικονομικι 

και τισ Κεφαλαιαγορζσ 
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 Κίλδπλνο Αζέηεζεο Τπνρξεψζεσλ (Defaultrisk)   

 Κίλδπλνο αλάθηεζεο (Recoveryrisk) 

 Κίλδπλνο αλνίγκαηνο (Exposurerisk) 

 

 

1.3.3 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (liquidityrisk) απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην βαζηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Θεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο 

θαζψο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαδνρηθέο θξίζεηο εθφζνλ αθνξά ηελ ξεπζηφηεηα θπξίσο ζε 

επηρεηξήζεηο, δηφηη αδπλαηψληαο ε ηξάπεδα λα εθδψζεη πνιιά δάλεηα φπσο πξηλ επεξεάδεη 

ηε ξεπζηφηεηα θαη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ
3
. 

Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπιεξψλνπλ 

αλαιήςεηο κε λέεο θαηαζέζεηο ή κε δαλεηζκφ απφ ηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ ελψ 

παξάιιεια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα ηελ απνπιεξσκή 

ιεγφλησλ αμηφγξαθσλ κε ηα νπνία είραλ αληιήζεη ρξήκαηα απφ ηηο αγνξέο. Αλ ηα 

παξαπάλσ δελ είλαη εθηθηά ηφηε νη ηξάπεδεο εκθαλίδνπλ θξίζε ξεπζηφηεηαο. Απηφ κπνξεί 

λα νθείιεηαη είηε ζε κηα αλαηαξαρή ζηηο δηεζλήο ρξεκαηαγνξέο είηε ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο ηξάπεδαο θαη ν θφβνο γηα αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

Μηα άκεζε ζπλέπεηα ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο είλαη ε αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο 

αγνξαίαο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ηξάπεδαο. 

Οη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο φηαλ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή 

αχμεζε ηεο δήηεζεο ξεπζηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δαλεηνιεπηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηα ηνπο. Έλαο επηπξφζζεηνο ιφγνο παξνπζηάδεηαη φηαλ νη 

θαηαζέηεο ζπεχδνπλ καδηθά λα απνζχξνπλ ηξαπεδηθέο ηνπο θαηαζέζεηο θπξίσο ιφγν 

πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ. 

                                                           
3υριόπουλοσ Κώςτασ, Παπαδάμου Θ. τζφανοσ, (2014) Ειςαγωγι ςτθν Σραπεηικι Οικονομικι 

και τισ Κεφαλαιαγορζσ 
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 Ζ πηζαλφηεηα αδπλακίαο ησλ ηξαπεδψλ λα παξέρνπλ ξεπζηφηεηα φηαλ ππάξρεη 

απμεκέλε δήηεζε γηα ξεπζηφ απφ ηελ κεξηά ησλ δαλεηνιεπηψλ κπνξεί λα κεησζεί κέζσ ηηο 

αζθάιηζεο ησλ θαηαζέζεσλ, ηεο έθδνζεο κεηνρψλ θαη ηεο δηαθξάηεζεο απνζεκαηηθψλ. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο απνηππψλεηαη κε έλαλ δείθηε γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη 

δελ είλαη άιινο απφ ηνλ δείθηε πνπ νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηα ηνπ 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. Τςειή ηηκή ηνπ δείθηε ζεκαίλεη ρακειή αλάγθε γηα εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε.  

 

1.3.4 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο (operationalrisk) αλαθέξεηαη ζηηο απψιεηεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ(technicalrisk) θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

απνηπρεκέλσλ δηαδηθαζηψλ (failedinternalprocess) πνπ αθνξνχλ ησλ αλζξψπηλα 

ζθάικαηα, απνηπρηψλ ηνπ management θαη ελδερφκελσλ δπζρεξεηψλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο εηαηξηθήο δηνίθεζεο (κεηφρσλ, δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή εθπξνζψπσλ 

εξγαδνκέλσλ )
4
.  

Αθφκε ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο κε ηελ λνκνζεζία. H επηηξνπή  Βαζηιείαο ζέηεη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 

ηξάπεδα κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη πηζαλέο δεκηέο απφ ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. 

πσο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο έηζη θαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο απνηππψλεηαη κε 

ηνπο εμήο δείθηεο: 

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ  δηα ησλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ.  

 Γαπάλεο γηα Μηζζνχο δηα αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ. 

 

                                                           
4υριόπουλοσ Κώςτασ, Παπαδάμου Θ. τζφανοσ, (2014) Ειςαγωγι ςτθν Σραπεηικι Οικονομικι 
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1.3.5 Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο 

Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκηά πνπ κπνξεί λα ππνζηεί κηα ηξάπεδα ιφγσ 

κε αλακελφκελσλ κεηαβνιψλ ηνπ επηηνθίνπ. Μπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ αλαληηζηνηρία 

ησλ επηηνθίσλ ηφζνο ζε φγθν φζν θαη ζηελ δηάξθεηα κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο  θαη κπνξεί λα 

αλαιπζεί ζε δχν επηκέξνπο θηλδχλνπο:        

α) ηνλ θίλδπλν ζέζεο (positionrisk) 

β) ηνλ θίλδπλνεπαλεπέλδπζεο  (incomerisk) 

Ο θίλδπλνο ζέζεο ζρεηίδεηαη κε κηα κεηαβνιή ηεο ηηκήο θάπνηνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (π.ρ. νκφινγν) νθεηιφκελε ζηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαη επεξεάδεη ηελ 

αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.  

Ο θίλδπλνο εηζνδήκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα πνπ ππάξρεη λα κεησζεί ην 

εηζφδεκα κηαο ηξάπεδαο ζε κηα απξφβιεπηε ή κε επηζπκεηή εμέιημε ησλ επηηνθίσλ. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί πσο ν ελ ιφγν θίλδπλνο αθνξά θαη ηελ κεηαβνιή ησλ επκεηάβιεησλ σο πξνο 

ην επηηφθην πηζηνπνηεηηθψλ θαηαζέζεσλ πνπ έρεη ρνξεγήζεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα 

ζηνπο πειάηεο ηνπ θαη επεξεάδεη ην εηζφδεκα ηνπ.  

Ο θίλδπλνο εηζνδήκαηνο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν βαζηθά είδε ηνλ θίλδπλν 

αλαρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ θίλδπλν επαλεπέλδπζεο. χκθσλα κε ηνπο Casuetal(2006), 

απηή ε δηάθξηζε βαζίδεηαη ζηελ αδπλακία ζχδεπμεο κεηαμχ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ηεο ηξάπεδαο (maturitymismatchofassetsandliability)
5
. Έηζη ινηπφλ, ε δεκηά απφ κηα 

απξφβιεπηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ δηαρέεηαη ζηελ ηξέρνπζα ηηκή κηαο επελδπηηθήο 

ζέζεο αιιά θαη ζην εηζφδεκα απφ ηελ επελδπηηθή ζέζε. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ζεσξείηαη 

έλαο απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο θηλδχλνπο, θαζψο ζπλδέεηαη κε φιεο ζρεδφλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

 

                                                           
5υριόπουλοσ Κώςτασ, Παπαδάμου Θ. τζφανοσ, (2014) Ειςαγωγι ςτθν Σραπεηικι Οικονομικι 
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1.3.6  Κίλδπλνο θεξεγγπόηεηαο ή θίλδπλνο θεθαιαίνπ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγν ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα έξρνληαη αληηκέησπα κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ θεθαιαίνπ. Ο θίλδπλνο 

απηφο ζπλδέεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο.
6
 

Αξρή πηψρεπζεο νξίδεηαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε αγνξαία αμία ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θπκαίλεηαη θάησ απφ ηελ αγνξαία αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ.  Ο 

θίλδπλνο θεθαιαίνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαζψο θαη κε ηνπο ζπλνιηθνχο θηλδχλνπο ηεο ηξάπεδαο. 

 

1.3.7  Κίλδπλνο αθεξεγγπόηεηαο 

Ο θίλδπλνο αθεξεγγπφηεηαο νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα κείσζεο ή απψιεηαο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ηθαλφηεηαο πξφζβαζεο κηαο ηξάπεδαο ζηελ ρξεκαηαγνξά-θεθαιαηαγνξά 

είηε γηα ηελ άληιεζε βξαρπρξφλησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ είηε γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ βξαρπρξφληνπ ρξένπο ηεο, φηαλ απηφ θαηαζηεί δπλαηφ. 

 

1.3.8 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο αλαθέξεηαη ζηηο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο «ζέζεηο» ζε ζπλάιιαγκα πνπ έρεη ιάβεη κηα ηξάπεδα γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ δηαζεζίκσλ ηεο ή ησλ δηαζεζίκσλ ησλ πειαηψλ ηεο
7
. 

 Οξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα δεκηάο θαη κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο ζέζεο (ΚΘ) ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο (ΥΗ) ιφγσ κηαο κεηαβνιήο ηεο ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο 

ζην νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κηα επέλδπζε ή ζην νπνίν έρνπλ αληιεζεί θεθάιαηα σο 

πξνο ην λφκηζκα ζην νπνίν απηέο απνηηκψληαη.  

                                                           
6υριόπουλοσ Κώςτασ, Παπαδάμου Θ. τζφανοσ, (2014) Ειςαγωγι ςτθν Σραπεηικι Οικονομικι 

και τισ Κεφαλαιαγορζσ 

 
7
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Οη κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, επεξεάδνπλ ηελ αμία, κεηξνχκελε ζε 

εγρψξην λφκηζκα, ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλν λφκηζκα. Απηέο νη 

αμίεο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο ηξάπεδαο. 

 

1.3.9 Ο θίλδπλνο κεηνρηθώλ ηίηισλ θαη θίλδπλνο εκπνξεπκάησλ 

Δίλαη γεγνλφο πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ραξηνθπιάθην κηαο ηξάπεδαο εκπεξηέρνληαη 

ζε κεγάιν πνζνζηφ κεηνρηθνί ηίηινη αιιά θαη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο ησλ νπνίσλ νη 

ηηκέο εμαξηψληαη απφ ηελ πνξεία ησλ εκπνξεπκάησλ (π.ρ. ρξπζφο, ραιθφο, θπζηθφ αέξην, 

πεηξέιαην) . Ζ αλάπηπμε ηνπ trading δειαδή ηελ αγνξνπσιεζία ηίηισλ πξνο ίδην φθεινο 

απνθέξεη έλα ζεκαληηθφ έζνδν γηα ηηο ηξάπεδεο δεδνκέλνπ ελφο πεξηβάιινληνο ρακειψλ 

επηηνθίσλ
8
.  

Μηα κε αλακελφκελε κεηαβνιή ζηηο ηηκέο απηψλ ησλ ηίηισλ κπνξεί λα επηθέξεη 

ζεκαληηθέο δεκίεο γηα κηα ηξάπεδα θαη γη‟απηφ πάληα ζα πξέπεη λα κεηξάεη ηελ έθζεζε ηεο 

ζε ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα αιιά θαη λα θαιχπηεηαη ζε πηζαλέο κειινληηθέο δεκίεο.   

 

1.3.10 Κίλδπλνο ρώξαο 

Ο θίλδπλνο ρψξαο (countryrisk) νξίδεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνζπκία θάζε ρψξαο λα 

εμππεξεηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα έλα θξάηνο 

ή έλαο δαλεηνιήπηεο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο μέλνπο δαλεηζηέο.  

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ηνλ θίλδπλν ρψξαο πεξηιακβάλνπλ 

αιιαγέο ζην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κηαο 

ρψξαο. ηαλ κηα ρψξα αδπλαηεί λα απνπιεξψζεη ηα δηθά ηεο θξαηηθά νκφινγα, εμαηηίαο 

ηεο δεηλήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ sovereignrisk πνπ αθνξά 

ηνλ θίλδπλν απαγνξεχζεσλ πιεξσκψλ ζην εμσηεξηθφ, ηνλ θίλδπλν κεηαθνξάο 

                                                           
8υριόπουλοσ Κώςτασ, Παπαδάμου Θ. τζφανοσ, (2014) Ειςαγωγι ςτθν Σραπεηικι Οικονομικι 

και τισ Κεφαλαιαγορζσ 

 

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/suriopoulos-kostas-43747
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ζπλαιιάγκαηνο  ζην εμσηεξηθφ (transferrisk) θαη ηέινο ζην γεληθεπκέλν θίλδπλν 

(generalizedrisk)   

 

1.3.11 Κίλδπλνο από πξάμεηο εθηόο ηζνινγηζκνύ 

Ο πξσηαξρηθφο θίλδπλνο ησλ πξάμεσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή 

απξφβιεπησλ απαηηήζεσλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ηξάπεδαο.  Καη απηφ 

επηδεηλψλεηαη  κε ην γεγνλφο φηη φζν νη πειάηεο δελ αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο επί ησλ 

πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ νη πξάμεηο απηέο παξακέλνπλ απιέο εγγξαθέο εθηφο 

ηζνινγηζκνχ. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ ν πειάηεο ρξεηάδεηαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο, νη πξάμεηο εγγξάθνληαη σο απαηηήζεηο ζην ελεξγεηηθφ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη σο ηέηνηεο ελέρνπλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, επηηνθίνπ θαη πηζησηηθφ 

θίλδπλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα. 

 Κάπνηεο πξάμεηο εθηφο ηζνινγηζκνχ είλαη νη έμεο: 

 Γάλεηα κε θαζεζηψο δηθαηψκαηνο (loancommitments) 

 Γηεπθνιχλζεηο έθδνζεο γξακκαηίσλ (noteissuancefacilities)   

 Δγγπεηηθέοεπηζηνιέο (letters of credit)   

 πκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, δηθαηψκαηα, αληαιιαγέο επηηνθίνπ (futures, 

options,   interestrateswaps)   

 Τινπνίεζε (securitization)
9
 

 

1.4Αλαθεθαιαίσζε 

Σν θεθάιαην απηφ εζηίαζε ζηελ έλλνηα θαη ηηο κνξθέο ησλ θηλδχλσλ πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηφζν ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα φζν θαη νη επηρεηξήζεηο. Αξρηθά 

έγηλε πεξηγξαθή ηνπ θηλδχλνπ θαηο ηε ζπλέρεηα παξνπζηαζηήθαλ νη επηκέξνπο ζπληζηψζεο 

ηνπ θάζε θηλδχλνπ μερσξηζηά. 

Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην έγηλε κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ θηλδχλσλ 

κέζσ ηεο ζεσξεηηθήο αλάιπζεο ησλ θηλδχλσλ κε ζηφρν ηελ  θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ, θάηη 

ην νπνίν ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπο.   

                                                           
9
Ψυλλάκθ Μ., (2017) θμειώςεισ μακιματοσ Ειδικά κζματα Σραπεηικισ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ θίλδπλσλ φπσο απηνί 

αλαιχζεθαλ ζεσξεηηθά παξαπάλσ. 

Γηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη ην ζχλνιν ησλ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ, ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλεη ε δηνίθεζε ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ θαζαξή ζέζε, ζηα έζνδα ή ζηα θέξδε ηνπ απφ ηελ 

επίδξαζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θηλδχλσλ. 

ηε ζπλέρεηο παξνπζηάδνληαη κεζνδνινγίεο γηα θάζε κνξθή θηλδχλνπ μερσξηζηά, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηα θχξηα εξγαιεία ζηα ρέξηα ελφο creditmanagerελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή κηαο επηρείξεζεο.  

 

2.2 Βαζηθέο έλλνηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη θεληξηθφο ππξήλαο ηεο δηαρείξηζεο ζηξαηεγηθήο θάζε 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο θαη θάζε επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο . Δίλαη ε δηεξγαζία κε ηελ νπνία 

νη πξνζεγγίδνπλ κεζνδηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε νθέινπο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη επί ηνπ ραξηνθπιαθίνπ φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Σν επίθεληξν ηεο θαιήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ν ρεηξηζκφο 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ. ηφρνο ηεο είλαη λα πξνζζέζεη ηε κέγηζηε αμία ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ. Σαμηλνκεί ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πηζαλψλ νθειψλ (upside) θαη απεηιψλ (downside) φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ νξγαληζκφ. Απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο, θαη κεηψλεη 

ακθφηεξα, ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο θαη ηελ αβεβαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζπλνιηθψλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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 Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ απαηηεί κία ζεηξά αλαθνξψλ θαη αλαζθφπεζεο 

γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη θίλδπλνη αλαγλσξίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά. 

Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο ειέγρνπ ηεο πνιηηηθήο 

θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα θαη απφ ηελ επίδνζε ζα πξέπεη λα θξίλεηαη αλ 

πθίζηαηαη αλάγθε γηα βειηίσζε ε φρη.  

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη κία ζπλερήο θαη αλαπηπζζφκελε δηεξγαζία, ε νπνία 

δηαηξέρεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Πξέπεη λα πξνζεγγίδεη κεζνδηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο 

παιαηφηεξεο, ηξέρνπζεο θαη ηδηαηηέξσο ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ καδί κε κία 

απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή θαη έλα πξφγξακκα κε επηθεθαιή ηελ αλψηεξε δηνίθεζε. Πξέπεη 

λα κεηαθξάδεη ηε ζηξαηεγηθή ζε ηαθηηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο, θαζνξίδνληαο 

επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ζε θάζε επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ, κε θάζε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο 

θαη εξγαδφκελν ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ σο κέξνο ηεο πεξηγξαθήο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ. Τπνζηεξίδεη ηελ επζχλε, ηελ κέηξεζε επίδνζεο θαη ηελ αληακνηβή, έηζη 

ψζηε λα πξνσζείηαη ε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα ζε φια ηα επίπεδα. 

ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη  ηα ηξαπεδηθά  

ηδξχκαηα ε δηαρείξηζε γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Γηαρείξηζε παζεηηθνχ, κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Γηαρείξηζε ελεξγεηηθνχ, κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδνληαη ηα εηζνδήκαηα 

ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Γηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, κέζσ ηεο νπνίαο 

εμαζθαιίδεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.  

 

Σα ζηάδηα ζηα νπνία αλαιχεηαη ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ 

είλαη:  

 Αλάιπζε θηλδχλνπφπνπ πεξηιακβάλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θηλδχλσλ, ε θαηάηαμε ησλ θηλδχλσλ, ε αλάιπζε ησλ αηηηψλ έθζεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 
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ηδξχκαηνο ζε θάζε θίλδπλν, ε βαζκνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ηξάπεδαο θαη ηέινο ε κέηξεζε ησλ θηλδχλσλ   

 Μνξθέο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ  πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ.   

 

Σα ζπλήζε κέηξα είλαη: 

 Γηαζπνξά θηλδχλνπ, ε αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ, ε ελίζρπζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

 ια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα. 

 

Διάγραμμα 1.1: τάδια διαχείριςθσ κινδφνου 

Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

θάζε θηλδχλνπ μερσξηζηά. 

 

 

2.3 Γηαρείξηζε θηλδύλνπ αγνξάο 

Ο θίλδπλνο αγνξάο ζρεηίδεηαη κε έλα ραξηνθπιάθην φπνπ ν ρξνληθφο νξίδνληαο είλαη 

βξαρχο, φζν απαηηείηαη γηα λα πνπιεζεί, ή λα θιείζεη κηα ζέζε κε πξνζεζκηαθή πξάμε. Ο 

θίλδπλνο αγνξάο ζρεηίδεηαη κε έλα ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ (investmentportfolio). Ο 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ

ΜΕΣΡΗΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ
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ρξνληθφο νξίδνληαο είλαη κεγαιχηεξνο (κήλεο αληί γηα εκέξεο) θαη είλαη ν ρξφλνο κέζα 

ζηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα επηηχρεη ή απνηχρεη κηα επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ή ην δηάζηεκα 

κέζα ζην νπνίν κεηξάηαη ε απφδνζε ελφο δηαρεηξηζηή επελδχζεσλ.  

 Αθνινπζνχλ ηα κνληέια κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

κεζνδνινγία ValueatRisk. 

 

2.3.1 ΜνληέινValueatRisk- VaR 

Ζ VaR είλαη κηα ζηαηηζηηθή κέζνδν εθηίκεζεο γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο. Δηδηθφηεξα κεηξάεη 

ηε ρεηξφηεξε δπλαηή δεκία ζε δεδνκέλν ρξνληθφ νξίδνληα θάησ απφ θπζηνινγηθέο 

θηλήζεηο ηεο αγνξάο θαη κε δεδνκέλν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο.  

Έζησ φηη έλαο ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο εθηηκά φηη ε εκεξήζηα VaR ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ ηεο είλαη 100 εθαηνκκχξηα επξψ κε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

99%, ελλνεί φηη θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ππάξρεη πηζαλφηεηα 1% λα 

ππνζηεί ζε κία δεκία πάλσ απφ 100 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

2.3.1.1 Μέζνδνο  δηαθύκαλζεο- ζπλδηαθύκαλζεο (variance –

covariance) 

Ζ ελ ιφγν κέζνδνο έρεη σο βαζηθή ππφζεζε φηη νη απνδφζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. ηελ πξάμε βέβαηα δελ ηζρχεη πάληα απηή 

ε ππφζεζε θαζφηη παξαηεξνχληαη πςειέο θεληξηθέο ηηκέο θαη παρηέο νπξέο ζην δηάγξακκα 

ηεο θαηαλνκήο κε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο θχξησζεο. 

Με δεδνκέλε ηελ πεξίνδν δηαθξάηεζεο γηα ην πξνο εμέηαζε ραξηνθπιάθην 

ππνινγίδνπκε: 

𝑉𝑎𝑅 = 𝑎 ∗ 𝜍𝑝 ∗ 𝑊𝑂                                                             (2.1) 

πνπ 

𝑎 = ν ζπληειεζηήο εμαξηψκελνο απφ ην επηιεγφκελν επίπεδν εκπηζηνζχλεο  
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𝑊𝑂 =ε ηξέρνπζα αμία ραξηνθπιαθίνπ 

𝜍𝑝 = ε κεηαβιεηφηεηαησλ απνδφζεσλ 

 

ε έλα ραξηνθπιάθην κε n επηκέξνπο ζπζηαηηθά ησλ νπνίσλ νη απνδφζεηο έρνπλ γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ, θαηαζθεπάδεηαη έλαο πίλαθαο (matrix), πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο ππνινγηδφκελεο ηππηθέο απνθιίζεηο απνδφζεσλ κε βάζε ηζηνξηθά 

ζηνηρεία θαη γίλεηαη αλαγσγή ηνπο αλάινγα κε ηηο ζηαζκίζεηο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ. Οη 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ αλά δεχγε επηκέξνπο ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη απφ ηηο 

ηζηνξηθέο ηηκέο ησλ απνδφζεσλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο  ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχπινθε θαζψο απαηηεί ηνλ 

ππνινγηζκφ n ηππηθψλ απνθιίζεσλ θαη αληίζηνηρα n(n-1)/2 ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο ή 

ζπλδηαθπκάλζεσλ γίλεηαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε θπξίσο φηαλ ην n  είλαη πνιχ κεγάιν.  

Χο απνηέιεζκα ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αληηζηνηρίδεηαη ζε ηζνδχλακεο ζέζεηο, πνπ 

επεξεάδνληαη απφ αλάινγνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Γηα λα γίλεη πην εχρξεζηε ε κέζνδνο, 

γίλεηαη ηππνπνίεζε ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ –πνπ κπνξεί λα είλαη 

γξακκηθήο κνξθήο ή φρη – κε ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε φξνπο παξνχζαο αμίαο ή ζηελ 

πεξίπησζε παξαγψγσλ ζε πνζά ηζνδχλακα ηνπ «δέιηα». Ζ δηαδηθαζία απηή ιέγεηαη 

ραξηνγξάθεζε ρξεκαηηθψλ ξνψλ (cashflowsmapping).  

Κάλνληαο απηψλ ηνλ δηαρσξηζκφ θηλδχλσλ ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ζε ηππνπνηεκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ιήμεο, ππνινγίδνπκε εχθνια ηε VaR ηνπ ζπλνιηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα ιήμεο ηα ζηνηρεία 

δηαθχκαλζεο θαη ζπζρέηηζεο. 

 

 

 

Μεζνδνινγίεο εθηίκεζεο δηαθχκαλζεο- ζπλδηαθχκαλζεο ραξηνθπιαθίνπ. 
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Οη βαζηθέο κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαζθεπαζηεί ην 

ραξηνθπιάθην θαη λα εθηηκεζεί ε δηαθχκαλζε ηνπ είλαη νη εμήο: 

1. Ζ ζεσξία επηινγήο ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Markowitz-1952 

2. Σν Θεψξεκα Γηαρσξηζκνχ (Tobin) 

3. Ζ γξακκή αγνξάο θεθαιαίνπ (CML- CapitalMarketLine) 

4. Ζ γξακκή αγνξάο αμηφγξαθνπ (SML- SecurityMarketLine 

5. Σν ππφδεηγκα ηνπ ελφο δείθηε (singleindexmarket) 

 

1.Θεσξία Markowitz 

Ζ βαζηθή ππφζεζε ηεο ελ ιφγν ζεσξία είλαη φηη νη κειινληηθέο απνδφζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο αθνινπζνχλ θαλνληθή 

θαηαλνκή. Ζ αλακελφκελε ηηκή ηνπο είλαη ε κέζε απφδνζε θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη ν 

θίλδπλνο. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο κε ηαπηφρξνλε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 

ζην ππφ δηακφξθσζε ραξηνθπιάθην κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

(λα ζπκπεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο κεηνρέο). 

Ζ δνκή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζηάζε ηνπ επελδπηή απέλαληη ζηνλ 

θίλδπλν, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηηο θακπχιεο αδηαθνξίαο. Ο επελδπηήο βαζίδεηαη ζην 

ζεψξεκα ηνπ ζπλφινπ απνηειεζκαηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ –efficientsettheorem- γηα λα 

αμηνινγήζεη ηα δπλαηά ραξηνθπιάθηα (feasibleset) γηα λα επηιέμεη ην άξηζην, δειαδή απηφ 

πνπ δίλεη ηελ κέγηζηε δπλαηή απφδνζε γηα δηάθνξα επίπεδα θηλδχλνπ θαη ηνλ κηθξφηεξν 

δπλαηφ θίλδπλν γηα δηάθνξα επίπεδα απνδφζεσλ.  

Σν άξηζην ραξηνθπιάθην (optionalportfolio) αληηζηνηρεί ζην ζεκείν επαθήο ηεο 

θακπχιεο αδηαθνξίαο – πνπ παξηζηάλεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ επελδπηή – κε ην ζχλνξν ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ. Σν κέγεζνο πνπ αηηηνινγεί ηελ δηαθνξνπνίεζε 

ραξηνθπιαθίνπ θαη είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ηνπ, 

είλαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, ν νπνίνο παίξλεη ηηκέο απφ -1 έσο +1. 
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Διάγραμμα 2.1:χζςθ St.devμε τον αρικμό των μετοχών 

 

2. Σν ζεώξεκα ηνπ δηαρσξηζκνύ 

Ζ γξακκή πνπ ηέκλεη ηνλ άμνλα αλακελφκελεο απφδνζεο ζην risk-freerateθαη εθάπηεηαη 

ζην ζχλνξν βέιηηζησλ επηινγψλ είλαη ε γξακκή αγνξάο θεθαιαίνπ (CLM). Σν ζεκείν 

επαθήο ιέγεηαηTobinβέιηηζην ραξηνθπιάθην. 

Οη επελδπηέο πνπ θαηέρνπλ ην βέιηηζην ραξηνθπιάθην κπνξνχλ λα κνριεχζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο κε αλνηρηή πψιεζε ηνπ αμηφγξαθνπ κεδεληθνχ θηλδχλνπ ή λα πάξνπλ ζπληεξεηηθή 

ζέζε πνπιψληαο κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη αγνξάδνληαο ζην επηηφθην riskfreerate.  

Σα ραξηνθπιάθηα πνπ πξνθχπηνπλ αλήθνπλ ζηελ γξακκή αγνξάο θεθαιαίνπ θαη δίλνπλ 

ηελ επθαηξία ζηνλ επελδπηή λα πάξεη ηελ φπνηα ζέζε αλάινγα κε ηελ ζηάζε ηνπ απέλαληη 

ζηνλ θίλδπλν. 

Καηά ηνλ Tobinπξέπεη πξψηα λα επηιέγνληαη ηα αμηφγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ην βέιηηζην 

ραξηνθπιάθην (απηφ είλαη ην επηθίλδπλν ηκήκα) θαη κεηά λα θαηαιήγνπλ ζηνλ βαζκφ 

κφριεπζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αγνξάδνληαο ή πνπιψληαο ζην επηηφθην κεδεληθνχ 

θηλδχλνπ. Ο Tobinππνζηεξίδεη φηη ην βέιηηζην ραξηνθπιάθην είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο 

επελδπηέο, παξά ηελ φπνηα ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνλ θίλδπλν. Ζ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ 



20 
 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ βαζκνχ κφριεπζεο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη ε κηα δελ 

επεξεάδεη ηελ άιιε.  

 

3.ΓξακκήΚεθαιαηαγνξάο (CapitalMarketLine-CML) 

Σα απνηειεζκαηηθά ραξηνθπιάθηα βξίζθνληαη ζηελ γξακκή πνπ ζπλδέεη ην 

ραξηνθπιάθην αγνξάο Μ κε ηελ απφδνζε ρσξίο θίλδπλν (Rf) θαη απνηεινχληαη απφ 

δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο θηλδχλνπ – απφδνζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ αγνξάο κε ην δαλεηζκφ ζην επηηφθην ρσξίο θίλδπλν αγνξάο.  

 

𝑟𝑀   = 𝑅𝑓 +  𝑟𝑀   −
𝑅𝑓

𝜍𝛭
 ∗ 𝜍𝑝                                                                 (2.2) 

 

πνπ 

𝑟𝑀   = ε απφδνζε ηεο αγνξάο  

𝜍𝛭= ν θίλδπλνο αγνξάο 

𝜍𝑝= ν θίλδπλνο ραξηνθπιαθίνπ 

 

Ζ CLMδελ δίλεη ηε ζρέζε κεηαμχ απφδνζεο θαη θηλδχλνπ κεκνλσκέλσλ κεηνρψλ 

αιιά ησλ απνηειεζκαηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ. 

Γηα έλα ρξεφγξαθν έλα κέγεζνο απνηίκεζεο είλαη ε ζπλδηαθχκαλζεο ηνπ κε ην 

ραξηνθπιάθην αγνξάο ηεο νπνίαο ε ηηκή είλαη αλάινγε κε ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλεηζθέξεη 

απηφ ην ρξεφγξαθν ζην ραξηνθπιάθην αγνξάο. Ο θίλδπλνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο 

είλαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ ησλ ζπλδηαθπκάλζεσλ φισλ ησλ κεηνρψλ 

κε ην ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο. 
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4.ΓξακκήΥξενγξάθνπ (Security Market Line-SML) 

Ζ γξακκή ρξενγξάθνπ είλαη ε ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ αλακελφκελεο απφδνζεο ηνπ 

ρξενγξάθνπ θαη θηλδχλνπ ζπλδηαθχκαλζεο ηνπ ρξενγξάθνπ iκε ην ραξηνθπιάθην αγνξάο: 

 

𝑟𝑖 = 𝑅𝑓 +  𝑟𝑀   ∗
𝑅𝑓

𝜍𝛭 2
 ∗ 𝜍𝑖𝑀                                                                    (2.3) 

 

Μηα άιιε κνξθή ηεο εμίζσζεο ηνπ ππνδείγκαηνο απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

είλαη: 

 

𝑟𝑖 = 𝑅𝑓 +  𝑟𝑀   ∗ 𝑅𝑓 ∗ 𝛽𝑖                                                                      (2.4) 

πνπ 

𝛽𝑖 = 𝜍𝑖𝑀/𝜍𝛭
2=ζπληειεζηήο βήηα (betacoefficient) 

Καη δειψλεη φηη ε αλακελφκελε απφδνζε ρξενγξάθνπ είλαη ίζε κε ηελ απφδνζε ηνπ 

ρξενγξάθνπ ρσξίο θίλδπλν (Rf) ζπλ έλα αζθάιηζηξν θηλδχλνπ. Απηφ είλαη ην γηλφκελν ηνπ 

ζπληειεζηή βήηα κε ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ. Απηφ είλαη ην γηλφκελν ηνπ ζπληειεζηή 

βήηα κε ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ αγνξάο (𝑟𝑀   ,𝑅𝑓). 

Ζ SMLδείρλεη ηελ αλακελφκελε απφδνζε ζαλ γξακκηθή αχμνπζα ζπλάξηεζε ηνπ 

θηλδχλνπ. 

Άιιε έθθξαζε ηεο SMLείλαη : 

 

𝑒𝑖 = 𝑟𝑖 −  1 − 𝛽 𝑅𝑓 − 𝛽𝑖𝑟𝑀   (2.5) 

πνπ 

𝑒𝑖 =θαηάινηπα –ππεξθαλνληθέο  απνδφζεηο (ab-normalreturns) 



22 
 

Ζ έθθξαζε  1 − 𝛽 𝑅𝑓 − 𝛽𝑖𝑟𝑀   ) είλαη γλσζηή σο benchmarketreturn. 

Σν άξηζην ραξηνθπιάθην γηα ηνλ επελδπηή ή ηελ ηξάπεδα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ 

ζχγρξνλε ζεσξία ραξηνθπιαθίνπ. Έηζη ινηπφλ, εάλ ν επελδπηήο ηελ αθνινπζεί, ε ζεσξία 

θεθαιαηαγνξάο καο δίλεη ηηο ζρέζεηο ζηελ αγνξά, πνπ νδεγνχλ ζε ηζνξξνπία θαη 

θαηαιήγνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κεγεζψλ κέηξεζεο θηλδχλνπ. 

Σν ππφδεηγκα ηηκνιφγεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ CAPMδείρλεη φηη θάζε κεηνρή ή 

άιιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο  πξέπεη λα απνηηκάηαη κε ηξφπν 

ψζηε ε αλακελφκελε αμία λα είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ θηλδχλνπ. Σν CAPM 

ζπζρεηίδεη ηελ αλακελφκελε απφδνζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ηνλ ζπληειεζηή βήηα, 

πνπ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ αλάιπζε πεγψλ θηλδχλνπ ζην ραξηνθπιάθην. 

Σν ππφδεηγκα απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ιήςεο επελδπηηθψλ απνθάζεσλ, αλ 

θαη έρεη δερζεί θξηηηθή θπξίσο απφ ηελ άπνςε ηεο δπλαηφηεηαο εκπεηξηθνχ ηνπ ειέγρνπ. 

Οη Fama&French (1992) ζεκείσζαλ ηελ κε ηθαλνπνηεηηθή εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

βαζηθήο εμίζσζεο ηνπ εηζάγνληαο ζ‟απηφ θαη άιιεο κεηαβιεηέο εθηφο απφ ηνλ θίλδπλν 

ζπλδηαθχκαλζεο.  

 

5.Σν ππόδεηγκα ηνπ ελόο δείθηε (SIMsingle-indexmodel) 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ ελφο δείθηε, πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ 

Sharpeείλαη, φηη απαηηνχληαη πνιχ ιηγφηεξεο εθηηκήζεηο θαη επνκέλσο θαη ππνινγηζκνί γηα 

λα πξνζδηνξηζηεί ην απνηειεζκαηηθφ ζχλνξν ζε ζρέζε κε ην ππφδεηγκα Markowitz. 

Σν ππφδεηγκα ελφο δείθηε έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖 ∗ 𝑅𝑚 + 휀𝑖                                                                                       (2.6) 

πνπ 

𝑅𝑚= ε απφδνζε ηνπ δείθηε ηεο αγνξάο (marketindex). 

𝑎𝑖= ηκήκα ηεο απφδνζεο ηνπ iαμηφγξαθνπ (αλεμάξηεην απφ ηελ απφδνζε ηνπ δείθηε). 
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𝛽𝑖= έλαο ζπληειεζηήο (κεηξά ηελ επαηζζεζία ηεο απφδνζεο ηνπ αμηνγξάθνπ ζε κεηαβνιέο 

ηεο απφδνζεο ηνπ δείθηε). 

휀𝑖 = έλα ηπραίν ζθάικα (ή ε δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο θαη αλακελφκελεο απφδνζεο ηνπ 

αμηνγξάθνπ κε δεδνκέλε ηελ απφδνζε ηνπ δείθηε). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εμίζσζε απνηππψλεη κηα γξακκηθή ζρέζε ηεο απφδνζεο ελφο 

ρξενγξάθνπ κε ηελ απφδνζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ δείθηε, πνπ εθθξάδεη ηηο ηάζεηο ηεο 

ζπλνιηθήο αγνξάο. Ζ βαζηθή ππφζεζε είλαη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξενγξάθσλ δελ 

πξνθχπηεη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αιιά απφ ηελ επίδξαζε ησλ γεληθψλ 

κεηαβνιψλ ηεο αγνξάο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείθηε ηεο 

αγνξάο. 

 

 Τπνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο: 

 

 Οη   𝑅𝑚  θαη 휀𝑖  είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο  

 𝛦(휀𝑖)=0 

 𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑚 , 휀𝑖)=0 

 Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πφζν θαιά εμεγεί ε εμίζσζε ηηο απνδφζεηο ελφο 

αμηφγξαθνπ είλαη αλεμάξηεην απφ ην πφζν ηπραίλεη λα είλαη ε απφδνζε ηνπ 

δείθηε. 

 𝛦 휀𝑖 , 휀𝑗  = 0γηα φιεο ηηο αμίεο ησλ iθαη jαμηφγξαθσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ 

ππάξρνπλ άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνδφζεηο ησλ αμηφγξαθσλ 

εθηφο απφ ηελ απφδνζε ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. 

 

 Ζ εθηίκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, πνπ γίλεηαη κε γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

(simplelinearregression) ηεο απφδνζεο ηνπ iαμηφγξαθνπ ζηελ απφδνζε ηνπ δείθηε m, 

ηθαλνπνηεί ηηο ηξεηο πξψηεο ππνζέζεηο. Γελ εμαζθαιίδεη φκσο ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

ηέηαξηεο ππφζεζεο, ε νπνία είλαη κηα απινχζηεξε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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πληειεζηήο βήηα 

 

ηελ θαηαζθεπή ελφο ραξηνθπιαθίνπ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ζπληειεζηήο βήηα 

(βi) θαη δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

𝛽𝑖 = 𝑐𝑜𝑣 (𝑅𝑖𝑡 ,𝑅𝑚)/𝜍𝑚
2                                                                        (2.7) 

πνπ 

𝑅𝑖𝑡= απφδνζε κεηνρήο iζην ρξφλν t 

𝑅𝑚= απφδνζε ηεο αγνξάο ζην ρξφλν t 

Σν ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο έρεη ζπληειεζηή β=1 θαη ην ρξεφγξαθν ρσξίο θίλδπλν έρεη 

κεδεληθφ ζπληειεζηή βήηα. Ο βαζκφο επαηζζεζίαο ησλ κεηνρψλ ζηηο θηλήζεηο ηνπ δείθηε 

ηεο αγνξάο ηηο θαηαηάζζεη ζε επηζεηηθέο ή ακπληηθέο.  

Γηα κηα κεηνρή κε β>1 επηζεηηθή (π.ρ. β=2, πνπ ζεκαίλεη φηη κεηαβνιή ηεο αγνξάο θαηά 

10% επηθέξεη κεηαβνιή ηεο κεηνρήο θαηά 20%) ζε αλνδηθή αγνξά ππάξρεη πςειφηεξε 

απφδνζε, ελψ ζε πεξίπησζε θαζνδηθήο αγνξάο παξαηεξνχληαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο 

δεκηέο απφ απηέο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αγνξάο. Γηα κεηνρή κε β<1 ακπληηθή (π.ρ. β=0,5 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζε κεηαβνιή ηεο αγνξάο θαηά 10% ππάξρεη κεηαβνιή ηεο αγνξάο θαηά 10% 

ππάξρεη κεηαβνιή ηεο κεηνρήο θαηά 5%) ζε αλνδηθή αγνξά παξαηεξνχληαη κηθξφηεξεο 

απνδφζεηο ελψ ζε θαζνδηθή ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθά ιηγφηεξεο δεκίεο απφ απηέο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ αγνξάο. 

Σν πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ζπληειεζηήο βήηα θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ: 

1. Oζπληειεζηήο β ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη ν ζηαζκηθφο κέζνο ησλ 

ζπληειεζηψλ β ησλ επηκέξνπο ρξενγξάθσλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην 

ραξηνθπιάθην. 

𝛽𝑝 =  𝑤𝑖𝛽𝑖ό𝜋𝜊𝜐 𝑖 = 1,… ,𝑁(2.8) 
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2. Ο ζπληειεζηήο β είλαη κέγεζνο θηλδχλνπ ρξενγξάθνπ, θαη έηζη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 

𝜍𝑖 = {𝛽𝑖
2𝜍𝛭

2 + 𝜍𝑒𝑖
2}1/2(2.9) 

 

3. ηαλ ε απφδνζε κηαο κεηνρήο ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ αγνξάο κέζσ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο γξακκήο, ν ζπλνιηθφο 

θίλδπλνο ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ είλαη: 

 

𝜍𝑝 = {𝛽𝑝
2𝜍𝛭

2 + 𝜍𝑒𝑝
2}1/2                                                                   (2.10) 

πνπ 

𝛽𝑝
2
= ( 𝑥𝑖𝛽𝑖)

2
  𝑖 = 1,… ,𝑁 

Καη 

𝜍𝑒𝑝
2 =   𝑥𝑖𝛽𝑖 

2 𝑖 = 1,… ,𝑁 

 

Ο ζπληειεζηήο βήηα είλαη ζεκαληηθφο ζηελ αλάιπζε ηεο VaR ραξηνθπιαθίνπ: 

 

𝜍𝑝
2 = 𝑤1𝑐𝑜𝑣 𝑅1,𝑅𝑚 + 𝑤2𝑐𝑜𝑣 𝑅2,𝑅𝑚  + ⋯+ 𝑤𝑛𝑐𝑜𝑣 𝑅𝑛 ,𝑅𝑚  = 𝑤1 𝛽1𝜍𝑚

2 +

𝑤2 𝛽2𝜍𝑚
2 + ⋯+ 𝑤1 𝛽𝑛𝜍𝑚

2 = 𝜍𝑚
2  𝑤𝑖𝛽𝑖𝑖 = 1,… ,𝑁(2.11) 

 

κε  𝑤𝑖 𝜄 = 1,… ,𝛮 νη ζηαζκίζεηο ησλ ρξενγξάθσλ 

 

ε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζρέζε  
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𝛽𝑝 = ( 𝑥𝑖𝛽𝑖) 𝑖 = 1,… ,𝑁(2.12) 

 

Έρνπκε  

 

𝑉𝑎𝑅𝑃 = 𝑉𝑎𝑅𝑚𝛽𝑝                            (2.13) 

 

Έηζη ππνινγίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά ε VaRραξηνθπιαθίνπ φηαλ πεξηιακβάλνληαη ζ‟ 

απηφ πνιιέο κεηνρέο θαη έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ επηηξνπή Βαζηιείαο γηα λα εθθξάδεη 

ηνλ θίλδπλν αγνξάο (m) θαιά δηαθνξνπνηεκέλσλ ραξηνθπιαθίσλ. 

. 

2.3.1.2 Μέζνδνο Ιζηνξηθήο Πξνζνκνίσζεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεζφδνπο πιήξνπο απνηίκεζεο. Ζ 

κέζνδνο αλαηξέρεη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα, π.ρ. ηηκέο ησλ ηειεπηαίσλ 200 εκεξψλ, θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηξέρνπζεο ζέζεηο εθηηκά κηα θαηαλνκή απνδφζεσλ (Rp, k) ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζην ρξφλν γηα δηάθνξα ζελάξηα k. 

𝑅𝑝 ,𝑘 =  𝑤𝑖,𝑡𝑅𝑖 ,𝑘
𝑁
𝑖=1                            (2.14) 

πνπ 

𝑤𝑖 ,𝑡 = νη ζπληειεζηέο βάξνπο ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ ζην ραξηνθπιάθην 

Με απηή ηελ δηαδηθαζία δελ αλαπαξάγεηαη έλα πξαγκαηηθφ ραξηνθπιάθην αιιά 

δεκηνπξγείηαη κηα ρξνλνζεηξά ελφο ππνζεηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ην νπνίν έρεη ηηο ίδηεο 

ζέζεηο κε ην πξαγκαηηθφ.  

Ζ ηζηνξηθή πξνζνκνίσζε ρξεζηκνπνηεί, αληί γηα κεκνλσκέλεο απνδφζεηο, 

θακπχιεο απνδφζεσλ έηζη ψζηε λα εθαξκφδεηαη γηα θάζε ζελάξην k νη ηζηνξηθέο 

κεηαβνιέο  ζηηο  ηξέρνπζεο ηηκέο: 
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𝑠∗ = 𝑠𝑖 ,0 + 𝛥𝑠𝑖 ,𝑘 𝑖 = 1,… ,𝑁(2.15) 

 

Έηζη ππνινγίδεηαη κηα λέα αμία ραξηνθπιαθίνπ V*p,k ε νπνία εκπεξηέρεη θαη κε 

γξακκηθέο ζρέζεηο, δεκηνπξγψληαο ηελ ππνζεηηθή απφδνζε γηα ην ζελάξην k: 

 

𝑅𝑝 ,𝑘 = (𝑉 ∗ 𝑘 − 𝑉0)/𝑉0                           (2.16) 

 

πνπ 

𝑉0= ε αξρηθή αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

 

Ζ VaR  ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ ππνζεηηθψλ απνδφζεσλ, 

ζηελ νπνία ην θάζε ζελάξην έρεη ηνλ ίδην ζπληειεζηή βάξνπο  1/t.  

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο  γηα ηελ νπνία ζα  ιεθζνχλ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα είλαη απνηέιεζκα 

ζπκβηβαζκνχ αλάκεζα ζηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα πνπ παξέρνπλ ηα κεγάια δηαζηήκαηα θαη 

ζην ελδερφκελν λα ζπκπεξηιεθζνχλ παιαηφηεξα θαη ζπλεπψο άζρεηα ζηνηρεία, κε 

απνηέιεζκα λα κελ θάλνπλ νη πξφζθαηεο ηάζεηο. 

 

2.3.1.3 MonteCarlo Πξνζνκνίσζε (Simulation) 

Ζ πξνζνκνίσζε MonteCarloθαιχπηεη έλα επξχ θάζκα πηζαλψλ ηηκψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπο. 

Ζ ελ ιφγν κέζνδν πξνζνκνηψλεη δηάθνξα ζελάξηα γηα ηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε κειινληηθή ζηηγκή, ρσξίδεηαη ζε δχν ζηάδηα. 

ην πξψην ζηάδην ν creditmanager επηιέγεη κηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία ηελ νπνία ζα 

αθνινπζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο παξακέηξνπο. 

Παξάκεηξνη φπσο θίλδπλνη θαη ζπζρεηίζεηο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηζηνξηθέο ηηκέο ή 
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απφ ηηκέο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (π.ρ. impliedvolatility). Ζ ζπλεζέζηεξε ζηνραζηηθή 

δηαδηθαζία είλαη ε γεσκεηξηθή θίλεζε Brown (geometricBrownianmotion –GBM). Σν 

ππφδεηγκα ππνζέηεη πσο νη ηηκέο είλαη ρξνληθά αλεμάξηεηεο.  

 

𝑑𝑆𝑡 = 𝜇𝑡𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜍𝑡𝑆𝑡𝑑𝑧        (2.17) 

 

πνπ είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή πνπ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 0 

θαη δηαζπνξά. 

Δπεηδή ε κεηαβιεηή απηή δελ βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε πξνθαιεί ηηο 

ηπραίεο απμνκεηψζεηο ηηκψλ. Οη παξάκεηξνη 𝜇𝑡  θαη 𝜍𝑡αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζηηγκηαία 

κεηαβνιή θαη κεηαβιεηφηεηα ζην ρξφλνt, θαη κεηαβάιινληαη κε ην ρξφλν.   

Γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ε επαιήζεπζε ησλ 

ππνδεηγκάησλ. Ο επαλέιεγρνο (backtesting) κπνξεί λα επαιεζεχζεη θαηά πφζν νη 

εθηηκψκελεο απψιεηεο ζπκπίπηνπλ κε ηηο πξαγκαηηθέο φηαλ ην ππφδεηγκα θηλδχλνπ δελ 

ζεσξείηαη νξζφ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, είηε εζθαικέλε κνξθή ππνδείγκαηνο, είηε 

αλαπνηειεζκαηηθέο κεηξήζεηο. 

Γηα λα απνδεηρζεί ε εγθπξφηεηα ελφο κνληέινπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο απφ ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο: 

 κε εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρν απνηειεζκάησλ(backtesting),ειέγρνληαο αλ νη 

αλακελφκελεο θαη νη κε αλακελφκελεο δεκίεο πνπ πξνβιέπεη ην ππφδεηγκα ζπκθσλνχλ κε 

ηελ εθ ησλ πζηέξσλ εμέιημε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

 κε έιεγρν αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stresstesting), αλαιχνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο ζε αθξαία νηθνλνκηθά ζελάξηα 

 εθηηκψληαο ηελ επαηζζεζία ησλ εθηηκσκέλσλ κέηξσλ θηλδχλνπ ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ ππνθείκελσλ παξακέηξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαη  

 εμαζθαιίδνληαο έιεγρν θαη επνπηεία ηεο απφδνζεο ηνπ ππνδείγκαηνο απφ 

ηελ αλεμάξηεηε αξρή. 
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2.4 Γηαρείξηζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλέπηπμαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ 

αλαιπηηθέο κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηφζν ζε επίπεδν 

ραξηνθπιαθίνπ φζν θαη γηα θάζε πηζηνχρν ρσξηζηά κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ηειεπηαίν. 

Τπάξρνπλ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε: 

 ινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ πηζηνχρσλ 

 ζηνηρεία ηεο αγνξάο 

Ζ πξψηε νκάδα κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηεί ινγηζηηθά ζηνηρεία ηα 

νπνία αλαιχνληαη θαη αμηνινγνχληαη σο εμήο: 

 Ζ ππνθεηκεληθή αλάιπζε ε νπνία ιακβάλεη ππφςε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαλεηνιεπηψλ. 

ηελ βηβιηνγξαθία είλαη γλσζηή ε αλάιπζε ησλ 5Cs, δειαδή πέληε παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα απηνί είλαη: ε 

θήκε θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ δαλεηνιήπηε (character), ε εηζθνξά ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε 

κε ηα μέλα θεθάιαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δαλεηνιήπηεο είλαη επηρείξεζε (capital), ε 

ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ ηνπ 

δαλεηδνκέλνπ (capacity), νη εγγπήζεηο πνπ έρεη δψζεη ν δαλεηδφκελνο (collateral) θαη ηέινο 

νη καθξννηθνλνκηθέο θπθιηθέο θαηαζηάζεηο (Altman, Saunders, 1997) 

 Σα ππνδείγκαηα creditscoring ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε νκάδεο πηζηνχρσλ 

κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Σα ππνδείγκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

δείθηεο (ππάξρεη παξαθάησ αλάιπζε) ψζηε λα γίλεη εθηίκεζε πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ δαλεηνιεπηψλ.  

Σα creditscoring δηαθξίλνληαη ζηα εμήο: 

 ππνδείγκαηα γξακκηθήο πηζαλφηεηαο  

 logit ή probitππνδείγκαηα 

 ππφδεηγκα δηαθξηηήο αλάιπζεο  

Ζ δεχηεξε νκάδα κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία αγνξάο, 

ζχκθσλα κε ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί ηα αθφινπζα ππνδείγκαηα: 
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 Σα ππνδείγκαηα δηθαησκάησλ (optionpricingmodels) ην νπνίν ππνινγίδεη 

ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ αμία ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαιήγεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο κε ηήξεζεο 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο είηε ιφγσ αζέηεζεο είηε ιφγσ πηψρεπζεο. 

 Σα ππνδείγκαηα πεξηζψξηα απνδφζεσλ (yieldspreadmodels), ηα νπνία 

αλαιχνπλ δεδνκέλα απφ ηελ αγνξά επηρεηξεκαηηθψλ νκνινγηψλ, ππνινγίδνληαο ην 

πεξηζψξην ησλ απνδφζεσλ κεηαμχ ηνπ επηηνθηαθνχ θαη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

εμάγνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο. 

 Σα ππνδείγκαηα ζλεζηκφηεηαο (mortalityratemodels) ζηα νπνία γίλεηαη 

αληηθαηάζηαζε ηεο πηζαλφηεηαο πηψρεπζεο ή αζέηεζεο κε ηελ ηζηνξηθή πηζαλφηεηα 

πηψρεπζεο ή αιιηψο ηελ πηζαλφηεηα ζλεζηκφηεηαο (MortalityRateMRt) φπνπ MRt νξίδεηαη 

ν ιφγνο ηεο αμίαο ησλ νκνινγηψλ ΑΑ πνπ πηψρεπζαλ ζε t ρξφλν κεηά ηελ έθδνζή ηνπο 

πξνο ηελ αμία ησλ νκνινγηψλ ΑΑ ζε ηζρχ γηα t ρξφλν κεηά ηελ έθδνζή ηνπο. Σηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ηηο ιακβάλνπκε απφ ηελ αγνξά ησλ νκνινγηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηεγνξία ηεο ηαμηλφκεζεο θαη εηψλ πηψρεπζεο κεηά ηελ έθδνζε ησλ νκνινγηψλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαπάλσ ηχπνο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε ηαμηλφκεζή ηνπο 

θαη ε αθξηβέζηεξε πξφβιεςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Σα παξαπάλσ ππνδείγκαηα ζηεξίδνληαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη ε αγνξά είλαη 

αλεπηπγκέλε θαη ιεηηνπξγεί νκαιά. 

 

2.4.1 Μέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζε ινγηζηηθά ζηνηρεία 

2.4.1.1 Τπνθεηκεληθή αλάιπζε 

ηελ αλάιπζε απηή ν δαλεηνιήπηεο θξίλεηαη θαη αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ (character), ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα (capacity),  ην 

θεθάιαην πνπ δηαζέηεη (capital), ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (conditions) θαη 

ηέινο ηηο εμαζθαιίζεηο πνπ παξέρεη (collateral). Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 4C‟s ,φπσο 

είλαη γλσζηά ζηελ βηβιηνγξαθία,δίλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνλ creditmanager 

ψζηε λα αμηνινγήζεη ηνλ δαλεηνιήπηε ζρεηηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Πην 

αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο: 
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Character: ε ζρέζε ηνπ δαλεηνιήπηε κε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη ε ζπλέπεηά ηνπ ζηηο 

κέρξη ηψξα δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο δεκηνπξγεί ηε θήκε (reputation) ηνπ δαλεηδφκελνπ, 

ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά. 

Capital-leverage: ν βαζκφο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ή ν δείθηεο δαλεηζκνχ ηνπ πξνο ηελ 

θαζαξή ηνπ ζέζε, επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο επηζθάιεηαο ηνπ.  

Capacity: απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη ζηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ 

(volatilityofearnings). Δθείλν πνπ είλαη πξνηηκφηεξν γηα κηα εηαηξεία είλαη λα παξνπζηάδεη 

ζηαζεξά θέξδε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα παξά λα ππάξρεη κεγάιε δηαθχκαλζε ζηα 

θέξδε ηεο, θάηη ην νπνίν δειψλεη νηθνλνκηθή αζηάζεηα. 

Collaterals: ε χπαξμε δεπηεξεπνπζψλ εγγπήζεσλ-εμαζθαιίζεσλ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνζρέζεσλ ηνπ δαλεηνιήπηε. ζν 

πεξηζζφηεξεο εγγπήζεηο ππάξρνπλ, ηφζν ιηγφηεξνο γίλεηαη ν θίλδπλνο άξα θαη πην εχθνιε 

ε έγθξηζε ηνπ δαλείνπ απφ πιεπξάο ηεο Σξάπεδαο. ηηο εγγπήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θπξίσο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ φπσο κεραλήκαηα ή θηίξηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ή αθίλεηα 

γηα ηα δάλεηα ζε θπζηθά πξφζσπα.  

Σα πην πάλσ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ δαλεηνιήπηε. κσο πξέπεη λα 

εθηηκεζνχλ θαη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ αγνξά. Έηζη πέξαλ απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δαλεηδφκελνπ ιακβάλνληαη ππνςηψλ θαη άιινη παξάγνληεο, νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά. Σα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά νλνκάδνληαη conditions θαη 

ζπλππνινγίδνληαη καδί κε ηα 4C‟s. 

 

Αλαιπηηθά απηά είλαη: 

 Ο επηρεηξεκαηηθφο θχθινο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ θπθιηθή δηαθχκαλζε 

ηεο νηθνλνκίαο απφ χθεζε ζε αλάθακςε. ε πεξίνδν χθεζεο ππάξρεη κείσζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αγνξάο, αχμεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη κείσζε ζε ρνξεγήζεηο 

δαλείσλ. ηνλ αληίπνδα, ζε πεξίνδν αλάθακςεο, ζπληειείηαη κείσζε θηλδχλνπ θαη αχμεζε 

ζε δαλεηνδνηήζεηο. 

 Δπηηφθηα, νη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ δήηεζε ησλ δαλείσλ. 
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 Δπηρεηξεκαηηθνί θιάδνη, νη δξαζηεξηφηεηεο θάζε θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη 

θάζε επηρείξεζε δειψλεη ηελ κείσζε ή ηελ αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ν νπνίνο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο απνθάζεηο θάζε επηρείξεζεο.  

 

2.4.1.2. Μνληέια CreditScoring 

Σα κνληέια creditscoring ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα απφ παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαλεηζηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθέο κεζνδνινγίεο ηα ελ ιφγσ 

κνληέια ζηνρεχνπλ λα κεηξήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα επηζθάιεηαο είηε γηα λα ηαμηλνκήζνπλ 

ηνπο δαλεηζηέο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο είηε γηα λα κεηξήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα επηζθάιεηαο 

ησλ πειαηψλ ηνπο.  

ηελ δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηελ ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά πξνεγνχκελσλ πηζησηψλ ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξφβιεςε άιισλ δπλεηηθψλ πειαηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά.  

Ο creditmanager ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο δεκηνπξγεί αξηζκεηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ αλαιχνπλ θαη εμεγνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Έλα 

κνληέιν θξίλεηαη επαξθψο δνκεκέλν φηαλ δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ-δαλεηνιεπηψλ κηαο ηξάπεδαο.  

Σα ππνδείγκαηα creditscoring θαηά θχξην ιφγν εθηηκνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε είηε 

απηφο είλαη ηδηψηεο είηε επηρείξεζε λα απνπιεξψζεη ην δάλεην. Γηα ηνπο ηδηψηεο 

ζεκαληηθά αμηνινγήζηκα ζηνηρεία είλαη ην εηήζην εηζφδεκα, ε εξγαζηαθή απαζρφιεζε, ε 

αθίλεηε πεξηνπζία θαη άιιεο παξφκνηεο πιεξνθνξίεο.  

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηέηνηα ζηνηρεία είλαη ε θεξδνθνξία, ε δαλεηαθή επηβάξπλζε θαη 

άιινη ζεκαληηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν. Σα ππνδείγκαηα creditscoring 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαιχηεξν ρεηξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζηελ πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο 

ησλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: 
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 Σελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δνκήο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ cashflow 

θαη ην επίπεδν ηνπ management ηνπ πειάηε κε ζηφρν ηελ νξζφηεξε δηάξζξσζε ηνπ 

δαλείνπ απφ πιεπξάο επηηνθίνπ, ηξφπνπ πιεξσκήο. 

 Σε ιήςε εμαζθαιίζεσλ σο ελαιιαθηηθήο πεγήο πιεξσκήο ζε πεξίπησζε 

αλεπάξθεηαο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ cashflow.  

 Σε ιήςε εγγπήζεσλ εθ κέξνπο ηξίησλ ζρεηηθά κε ηελ πιήξε θαη νκαιή 

εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δαλεηνιήπηε. 

 Σελ ελζσκάησζε ζην θείκελν ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο ξεηξψλ (covenants) 

πνπ απνβιέπνπλ ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πειάηε ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο αμίαο ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη ζηελ απνηξνπή ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

δαλεηδνκέλνπ θαη εγγπεηψλ κε ζηφρν ηελ θαηαδνιίεπζε ηεο ηξάπεδαο 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, ηα κνληέια creditscoring, επηιέγνπλ βαζηθνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

πηζηνχρσλ. Καηφπηλ εθαξκφδνληαη πνιπκεηαβιεηά ππνδείγκαηα πάλσ ζε απηνχο ηνπο 

δείθηεο γηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ εμαγσγή ηνπ creditscore ή ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πηζαλφηεηαο ηεο αζέηεζεο/πηψρεπζεο. Με ηνλ βαζκφ ηνπ creditscore ηνπ θάζε 

δαλεηνιήπηε γίλεηαη, εμάγεηαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη ζπλεπψο 

απφ απηή εμαξηάηαη ε έγθξηζε ή απφξξηςε ελφο δαλείνπ.  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ ππνδεηγκάησλ. 

Σα κνληέια creditscoring είλαη πνιπκεηαβιεηά θαη πεξηιακβάλνπλ 

1. Γξακκηθά κνληέια πηζαλνηήησλ (linearprobabilityDimos) 

2. ΛνγαξηζκηθάΤπνδείγκαηα logit-probit (logit models, probit models)    

3. Γξακκηθά κνληέια δηαρσξηζκνχ (lineardiscriminantDimos). 

1.Γξακκηθά κνληέια πηζαλνηήησλ 

Σέηνηνπ ηχπνπ κνληέια ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα ηνπ παξειζφληνο κε ζηφρν ηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ δαλείσλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 Γάλεηα πνπ ε απνπιεξσκή ηνπο γίλεηαη νκαιά. 

 Γάλεηα πνπ ν θάηνρνο ηνπ είλαη αζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα 

αζεηεί ηηο πιεξσκέο ηνπ. 
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Ζ ζρεηηθή ζεκαζία ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εμεγήζνπλ 

απνπιεξσκέο ηνπ παξειζφληνο πξνβιέπνπλ ηηο πηζαλφηεηεο απνπιεξσκήο ζε λέα δάλεηα 

π.ρ. ε πηζαλφηεηα απνπιεξσκήο (p) κπνξεί λα θαζνξίζεη ην creditpremium ζε έλα δάλεην 

ή λα θαζνξίζεη ην πνζφ πνπ ζα δαλεηζηεί θάπνηνο. ηελ νπζία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο πιεξσκήο ελφο δαλείνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζηαηηθή αλάιπζε κηα 

ςεπδνκεηαβιεηή Ε ε νπνία παίξλεη ηηκέο   0 ή 1.   

ηα ππνδείγκαηα απηά ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηίζεηαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε κηα 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε φπνπ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

δαλεηδφκελνπ (ηδηψηε / εηαηξείαο) φπσο ν δείθηεο debt / equity, salesassets. Έζησ φηη 

έρνπκε θαη παξάγνληεο (factors) πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο. Σν απιφ 

γξακκηθφ ππφδεηγκα πηζαλφηεηαο είλαη ηεο παιηλδξνκηθήο κνξθήο: 

Z𝒊 =  bjxij + errorn
i=1,j=1                            (2.18) 

πνπ 

bj =ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο θάζε κεηαβιεηήο xij  ζηελ εμήγεζε ηεο απνπιεξσκήο 

ηνπ παξειζφληνο, 

xij =κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ δαλεηδνκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 

Error (e)=ην αλακελφκελν ζθάικα  

Ε = 1 αθνξά δάλεηα πνπ ε απνπιεξσκή ηνπο έρεη παξνπζηαζηεί ζηάζηκε θαη έρνπλ 

παξνπζηαζηεί επηζθάιεηεο, ελψ Ε = 0 αθνξά δάλεηα πνπ απνπιεξψζεθαλ. 

Καηφπηλ πνιιαπιαζηάδεηαη ν ζπληειεζηήοbjκε ηελ παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή xij γηα 

ηνλ πηζαλφ δαλεηδφκελν κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ηεο αμίαο ηεο πηζαλφηεηαο Εi. Ζ αμία απηή 

νξίδεηαη σο ην ελδερφκελν ηελ ππφζρεζε ηνπ ηεο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ηνπ. Ζ 

εμίζσζε είλαη: 

𝐸 𝑍 = 1 − 𝑝                           (2.19) 

πνπ δειψλεη ηελ πηζαλφηεηα κε απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. 

Έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο γξακκηθήο κεζφδνπ είλαη φηη νη πηζαλφηεηεο κπνξνχλ λα 

πάξνπλ ηηκέο έμσ απφ ην δηάζηεκα [0,1] ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην ππφδεηγκα δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. 
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Παξάδεηγκα 

Έζησ φηη ππήξραλ δχν παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνεγνχκελε θαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δαλεηδφκελνπ: ε κφριεπζε, δειαδή ν ιφγνο μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ίδηα 

θεθάιαηα (D / E) θαη ν ιφγνο πσιήζεσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο (S / A). 

Βαζηζκέλνη ζηελ εκπεηξία ηεο ρξεσθνπίαο ηνπ ζην παξειζφλ, ην κνληέιν γξακκηθήο 

πηζαλφηεηαο εθηηκάηαη: 

Zi = 0,5 (D / Ei) + 0,1 (S / Ai) 

Αο ππνζέζνπκε φηη ν δαλεηδφκελνο έρεη ιφγν D / E = 0,3 θαη (S / A) = 0,2. Ζ 

αλακελφκελε πηζαλφηεηα ρξεσθνπίαο ηνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί σο εμήο: 

Zi = 0,5 (0,3) + 0,1 (0,2) = 0,35 

 

2.Μνληέιν Logit-Probit 

Σελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε αδπλακία ηνπ κνληέινπ ηεο γξακκηθήο πηζαλφηεηαο έξρνληαη 

λα δηνξζψζνπλ ηαlogit θαηprobit κνληέια κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πεξηνξίδνληαο ην 

εθηηκψκελν δηάζηεκα ηεο πηζαλφηεηαο ρξεσθνπίαο λα θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 0 θαη 1. 

Ζ logit εθηίκεζε ππνζέηεη φηη ε πηζαλφηεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ γεγνλφηνο ρξεσθνπίαο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζπλάξηεζε 

𝑃 = 𝐸 𝑍 = 1
1 + 𝑒−𝑦                            (2.20) 

πνπ  

𝑍 =πνζφ πνπ δελ επηζηξάθεθε / ζπλνιηθφ πνζφ δαλείνπ. 

Καζψο ην Ε ηείλεη πξνο ην άπεηξν ην 𝑒−𝑦  ηείλεη ζην 0 θαη ην pέρεη έλα πεξηνξηζκέλν 

πξνο ηα πάλσ ζχλνξφ ηνπ 1. Καζψο ην Ε ηείλεη ζην κείνλ άπεηξν (minusinfinity), ην e 

ηείλεη πξνο ην άπεηξν θαη ην ξ έρεη έλα πεξηνξηζκέλν ρακειφ φξην ην 0. Έηζη, δελ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα πξνβιέςεηο πηζαλφηεηαο κεγαιχηεξεο απφ ην 0 ή κηθξφηεξεο απφ ην 0. 

ηε ζπλέρεηο ην κνληέιν Probitην νπνίν δελ δηαθέξεη απφ ηελ Logitκέζνδν αθνχ ην 

Probitζεσξεί ηελ πηζαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ σο αζξνηζηηθή θαλνληθή 

θαηαλνκή ε νπνία δελ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηελ θαηαλνκή ηεο πξνεγνχκελεο 

αλάιπζεο.  
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𝐹 𝑍 =  
1

 2𝜋
 𝑒(1/2𝑧2)(2.21) 

Καη ηα δπν ζεσξνχλ φηη ε πηζαλφηεηα θαηαλέκεηαη ζχκθσλα κε ηελ ινγαξηζκηθή θαη 

θαλνληθή θαηαλνκή αληίζηνηρα θαη νη ηηκέο ηεο πεξηνξίδνληαη ζην δεηνχκελν δηάζηεκα. 

Άξα ε πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ γξακκηθή ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο: 

𝛧 = 𝑏1 ∗ 𝑥1 + 𝑏2 ∗ 𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑛 ∗ 𝑥𝑛                            (2.22) 

πνπ  

𝛧=δηαθξηηή κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηκέο απφ ην 1 αλ ν πηζηνχρνο έρεη πησρεχζεη ή 0 αλ 

φρη 

𝑥𝑖= νη επηιεγκέλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο  

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ ή 

κηαο επηρείξεζεο . Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

 ην κεηνρηθφ θεθάιαην 

 ν αξηζκφο κεηνρψλ 

 ηα ίδηα θεθάιαηα 

 νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 ην πάγην ελεξγεηηθφ 

 νη απνζβέζεηο 

 ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

 ηα απνζέκαηα 

 ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 ηα κηθηά θέξδε 

 θαζαξά θέξδε ή δεκίεο 

Σα ππνδείγκαηα απηά πεξηνξίδνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο πηζαλφηεηεο ρξενθνπίαο ζην 

δηάζηεκα [0,1] ππνζέηνληαο φηη ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο Δ(Ε) αθνινπζεί ηελ 
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ηππνπνηεκέλε ζσξεπηηθή θαλνληθή θαηαλνκή πνπ καο δίλεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ζε 

θάζε ηηκή ηνπ Ε.   

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξαηεξείηαη φηη ηα δπν κνληέια θαηαιήγνπλ ζε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.2: Logit-Probitmodel 

3.Γξακκηθά κνληέια δηαρσξηζκνύ  

Σα παξαπάλσ κνληέια πξνέβιεπαλ πξνέβιεπαλ κία ηηκή γηα ηελ αλακελφκελε πηζαλφηεηα 

κε απνπιεξσκήο ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο ελφο δαλείνπ, ηα γξακκηθά κνληέια 

δηαρσξηζκνχ δηαθξίλνπλ ηνπο πειάηεο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πςειή ή ρακειή 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ πιεξσκψλ.   

Κάζε λένο πηζηνχρνο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κπνξεί λα αλήθεη κφλν ζε κία 

νκάδα. Οη νκάδεο κπνξεί λα μεπεξλνχλ ηηο δπν. Ζ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ζηα κνληέια 

δηαρσξηζκνχ πξνζπαζεί λα εληνπίζεη κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε κεηαμχ ινγηζηηθψλ 

κεηαβιεηψλ θαη κεηαβιεηψλ ηεο αγνξάο ε νπνία ζα μερσξίδεη φζν ηνλ δπλαηφλ θαιχηεξα 
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αλάκεζα ζε δχν νκάδεο δαλεηδνκέλσλ, ηνπο «απνπιεξσηέο» θαη ηνπο «κε απνπιεξσηέο». 

Γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ αλάιπζε θάπνησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα κεγηζηνπνηεί ηελ 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ δηαθχκαλζε ελψ αληίζεηα ζα ειαρηζηνπνηεί ηελ δηαθχκαλζε κέζα ζε 

θάζε νκάδα. Με άιια ιφγηα ζα πξέπεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο λα είλαη φζν 

ηνλ δπλαηφλ πην φκνηα κεηαμχ ηνπο ελψ ζηελ δεκηνπξγία νκάδσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κηαο λα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άιιεο.  

Έζησ ινηπφλ φηη γίλεηαη κειέηε θάπνησλ επηρεηξήζεσλ. Γεκηνπξγνχληαη δπν νκάδεο, νη 

θεξδνθφξεο θαη νη δεκηνγφλεο επηρεηξήζεηο θαη ζα πξέπεη ε δηαθχκαλζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο λα είλαη κεγάιε αιιά κέζα ζηηο νκάδεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα 

πξέπεη λα είλαη παλνκνηφηππα έηζη ψζηε λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηα δείγκαηα κέζα ζηελ 

θάζε νκάδα θαη εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

Ζ κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

𝑍 = 𝑎1 ∗ 𝑥1 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑛 ∗ 𝑥𝑛                             (2.23)  

πνπ 

𝑍 =Discriminant score (Z-score) 

𝑎𝑖= Discriminant coefficients (ζπληειεζηέο) 

𝑥𝑖=Discriminant variables (κεηαβιεηέο) 

 

2.4.2 Μέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζηνηρεία ηεο αγνξάο 

 

2.4.2.1Το μοντέλο Z-score 

To1968oAltman έθαλε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ γξακκηθνχ κνληέινπ πνιπκεηαβιεηήο  

δηαθνξνπνίεζεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

πηψρεπζεο.  

Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ πηψρεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο πνιπκεηαβιεηήο δηαθνξνπνίεζεο 

νξίδεηαη κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε πνπ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ ελφο 

πιεζπζκνχ, φπσο είλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, κε ζηφρν κα επηηπγράλεηαη έλαο 
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ηθαλνπνηεηηθφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο νκάδεο πνπ νξίδνληαη apriori π.ρ. πησρεπκέλεο 

– κε πησρεπκέλεο. Έηζη νδεγνχκαζηε ζε κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο:  

 

𝑍 = 𝑎1 ∗ 𝑥1 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑛 ∗ 𝑥𝑛  (2.24) 

 

πνπ 

𝑍 =Discriminant score (Z-score) 

𝑎𝑖= Discriminant coefficients (ζπληειεζηέοδηαθνξνπνίεζε) 

𝑥𝑖=Discriminant variables (αλεμάξηεηεοκεηαβιεηέο) 

 

ΟAltman δηακφξθσζεηελ Multiple Discriminant Analysis 

(MDA)αθνινπζψληαοηαεμήοβήκαηα: 

  

1
ν
: πγθέληξσζε ζε εηαηξείεο δεκηνπξγψληαο δχν νκάδεο ησλ 33 εηαηξεηψλ ε θάζε κηα.  

2
ν
: πγθέληξσζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία εηαηξεηψλ φπσο ηζνινγηζκνχο, θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θιπ. Δθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν MDA ζε κηα ιίζηα απφ 22 

ζπλνιηθά αξηζκνδείθηεο θαηέιεμε ζε 5 κεηαβιεηέο / αξηζκνδείθηεο δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο 

παξαθάησ νκαδνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο:  

 Ρεπζηφηεηα (Liquidity)  

 Απνδνηηθφηεηα (Profitability) 

 Μφριεπζε (Leverage)  

 Φεξεγγπφηεηα (Solvency) 

 Γξαζηεξηφηεηα (Activity) 

Σν ηειηθφ κνληέιν ηεο ζπλάξηεζεο είρε ηελ κνξθή:  

 



40 
 

Z= 1,2*X1+1,4*X2+3,3X3+0,6*X4+1,0*X5(2.24) 

φπνπ 

X1= Κεθάιαην Κίλεζεο/χλνιν Δλεξγεηηθνχ (workingcapital/totalassets) 

X2= Παξαθξαηεζέληα θέξδε/χλνιν Δλεξγεηηθνχ (retainedearnings/totalassets) 

X3= Κέξδεπξνθφξσλθαηηφθσλ/χλνινΔλεξγεηηθνχ(earnings before taxes and 

interest/total assets) 

X4= ΑγνξαίαΑμίαΜεηνρψλ/ΛνγηζηηθήΑμίαπλφινπΠαζεηηθνχ (market value of 

equity/book value of total liabilities)  

X5= Πσιήζεηο/χλνιν Δλεξγεηηθνχ (sales/totalassets) 

 Σν Ε-Scoreείλαη κηα ζπλάξηεζε κε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο πνιιαπιαζηαζκέλεο 

κε αληίζηνηρνπο δείθηεο βαξχηεηαο απφ ην νπνίν εμάγεηαη έλα ζθνξ ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ε επηρείξεζε ιακβάλεη ηελ παξαθάησ αμηνιφγεζε: 

 αλ z> 2.99 ε επηρείξεζε είλαη θεξδνθφξα 

 αλ 1,81 <z<2,99 ε επηρείξεζε είλαη ζε νπδέηεξε θαηάζηαζε 

 αλ z< 1,81 ε επηρείξεζε είλαη δεκηνγφλα 

Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ κνληέινπ γίλεηαη κηα αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα.  

 

X1= Κεθάιαην θίλεζεο / χλνιν ελεξγεηηθνχ 

Ο αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζε πεξηπηψζεηο κε βηψζηκσλ 

εηαηξεηψλ θαζψο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη ξεπζηνπνηήζηκν 

αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

Σν θεθάιαην θίλεζεο πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ απφ 

ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. Άξα αλ ε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη πξφβιεκα 

ηφηε ζα έρεη κείσζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ 
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ελεξγεηηθνχ ηεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

απηά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αιιά φρη ηα άπια. 

 

X2 = Παξαθξαηεζέληα θέξδε / χλνιν ελεξγεηηθνχ 

Σα παξαθξαηεζέληα θέξδε νξίδνληαη σο ην κέξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ην νπνίν δείρλεη ην 

ζχλνιν ησλ θεξδψλ πνπ επαλαεπελδχνληαη ζηελ ζπλνιηθή δηάξθεηα δσήο ηεο επηρείξεζεο. 

Ο δείθηεο απηφο είλαη έλα κέηξν ζσξεπηηθήο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο. κσο είλαη 

έλαο δείθηεο πνπ αλαθέξεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα δσήο 

θαζψο κηα λενζπζηαζείζα εηαηξεία δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηφζα θέξδε ψζηε θάπνην 

κέξνο απφ απηά λα δνζεί σο κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο θαη ην ππφινηπν λα ην 

επαλαεπελδχζνπλ. Έηζη ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ν δείθηεο X2 ηηο θαηαηάζζεη ζηηο δεκηνγφλεο.  

Παξάιιεια, ν παξαπάλσ δείθηεο αλήθεη ζηνπο δείθηεο κφριεπζεο δειαδή δείρλεη ην 

βαζκφ δαλεηαθήο εμάξηεζεο ηεο επηρείξεζεο. Ο δείθηεο είλαη ελδεηθηηθφο ζην θαηά πφζν ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηα «ίδηα θεθάιαηα» γηα λα ρξεκαηνδνηεί ην ελεξγεηηθφ ηεο ή 

νδεγείηαη ζε δαλεηζκφ. ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απηά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αιιά φρη ηα 

άπια. 

 

X3= Κέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ (ΔΒΗΣ/ΣΑ) 

Ο δείθηεο X3 είλαη έλα πνζνζηφ ην νπνίν ζπγθξίλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ ηνπο θφξνπο θαη δάλεηα πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αλεβάζεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο. Ζ 

παξαγσγηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία θεξδψλ απφ ηα θεθάιαηά 

ηεο θαη κφλν.  

Σέινο, απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε δηαθαίλεηαη θαηά πφζν ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε 

λα εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηεο θάηη ην νπνίν έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεψζεσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ θέξδε. 
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X4= Σξέρνπζα αμία κεηνρψλ / Λνγηζηηθή αμία ζπλφινπ παζεηηθνχ  

(market value equity / total assets) (MVE / TA) 

O ελ ιφγσ δείθηεο κεηξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη πηζαλφηεηα ε επηρείξεζε λα 

ράζεη ζε αμία ην ελεξγεηηθφ ηεο πξηλ νη ππνρξεψζεηο ππεξβνχλ ην ελεξγεηηθφ ηεο θαη 

ρξενθνπήζεη. Ζ αμία ηεο επηρείξεζεο κεηξηέηαη ζηελ αγνξαία αμία φισλ ησλ ζηνηρείσλ. 

 

X5= Πσιήζεηο / χλνιν ελεξγεηηθνχ 

 Ο ηειεπηαίνο δείθηεο X5 απνηειεί έλα κέηξν ηνπ βαζκνχ πνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη θέξδε απφ ην ελεξγεηηθφ ηεο θαζψο επίζεο θαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο θεθαιαίνπ 

(capitalturnoverratio) απνηειεί έλαλ βαζηθφ δείθηε πνπ εκθαλίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο λα θάλεη πσιήζεηο.   

Χζηφζν έρεη παξαηεξεζεί πσο είλαη ν ιηγφηεξν ζεκαληηθφο θαη κε δνθηκή ζε 

κνλνκεηαβιεηή ζπλάξηεζε δηαπηζηψζεθε βάζεη ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο φηη ζα 

κπνξνχζε λα παξαιεθζεί.  

Οη παξαπάλσ δείθηεο δηακνξθψλνπλ ηελ ζπλάξηεζε z-score. Σν απνηέιεζκα ηεο 

ζπλάξηεζεο δείρλεη ηελ κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο κηαο επηρείξεζεο 

ζπλδπάδνληαο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

Δηδηθή θαηεγνξία 

Σν αξρηθφ κνληέιν ηνπ z-scoreπνπ δεκηνπξγήζεθε αθνξνχζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. 

Μέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ γηλφηαλ δηαρσξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πγηείο ή κε. 

Ζ ζπλάξηεζε ηνπ κνληέινπ ζεσξεί φηη ε επηρείξεζε είλαη πγηήο αλ ην z> 2,99 ελψ αλ 1,8 

<z< 2,99 ε επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζε νπδέηεξε θαηάζηαζε ή ζε γθξίδα δψλε θαη αλ z< 

1,81ε επηρείξεζε είλαη δεκηνγφλα.  

Ζ ηειηθή ζπλάξηεζε ηνπ κνληέινπ Altamanείλαη ηεο κνξθήο 

z= 0,021 X1+ 0,014X2 + 0,033 X3 + 0,006 X4 + 0,999 X5 (2.25) 
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φπνπ X1, …X5 είλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο. 

ην κνληέιν z-score νη ζηαζκίζεηο ησλ δεηθηψλ αιιάδνπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα κηα ηδησηηθή επηρείξεζε ην κνληέιν ην κνληέιν είλαη ην εμήο: 

 

z= 0,717X1 + 0,84X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5                           (2.26) 

Ζ κεηαβιεηή X4 (Λνγηζηηθή αμία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / πλνιηθέο ππνρξεψζεηο) παξνπζία 

ζε κεησκέλε ζεκαληηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ ππφδεηγκα.  

ην ελ ιφγσ κνληέιν ε δσή ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη αζθαιήο πξφβιεςε είλαη ην -

1,23<z<2,90.  

ηε ζπλέρεηα παξαηεξήζεθε φηη ην κνληέιν επεξεαδφηαλ απφ ην κέγεζνο ηνπ θιάδνπ 

θαη γηα απηφ ην ιφγν αθαηξέζεθε ε κεηαβιεηή X1 (Πσιήζεηο / χλνιν ελεξγεηηθνχ).  

Σν λέν ππφδεηγκα   

z¨ -score= 6,56X1+3,26X2 + 6,72X3 +1,05X4                            (2.27) 

φπνπ 

X4=BookValueofEquity / TotalLiabilitiesθαηνηππφινηπεοκεηαβιεηέοπαξακέλνπλίδηεο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 Ε > 2,60 => ε επηρείξεζε δελ θέξεη δεκηέο  

 1,1 <z< 2,60 =>ε επηρείξεζε είλαη ζηελ γθξίδα δψλε  

 Z< 1,1 => ε επηρείξεζε είλαη πγηήο 

 

2.4.2.2 TheZetaCreditRiskModel 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην κέγεζνο ησλ ρξεσθνπηψλ (απμήζεθε), ε αιιαγή ζηα 

ινγηζηηθά πξφηππα (πξνζηέζεθαλ θαη άιια ζηνηρεία ζηνπ ηζνινγηζκνχο) θαη ε έληαμε 

λένπ είδνπο εηαηξεηψλ αλάγθαζαλ ηνπο κειεηεηέο λα αλαπηχμνπλ έλα λέν κνληέιν.  
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Έηζη ην 1977 νη Altman, Haldeman θαη Narayanan δεκηνχξγεζαλ έλα κνληέιν δεχηεξεο 

γεληάο κε νξηζκέλεο πξνζζήθεο ζην ήδε ππάξρνλ κνληέιν z-score.  

Σν λέν απηφ κνληέιν νλνκάζηεθε ZetaCreditRiskModel, θαη απνηειεί κηα βειηησκέλε 

κνξθή ηνπ z-scoreην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πξνγελέζηεξα δεδνκέλα (πξν 5 εηψλ) δίλνληαο 

απνηειέζκαηα κε ηδηαίηεξε αμηνπηζηία.  

 Σν λέν κνληέιν βαζίζηεθε ζε 53 εηαηξείεο νη νπνίεο πηψρεπζαλ ηελ πεξίνδν 1969-1975 

θαη 53 πνπ απνηέιεζαλ ην αληίζηνηρν δείγκα ησλ κε-πησρπκέλσλ κε βάζε ηνλ θιάδν θαη 

ην κέγεζνο ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 ην κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 27 κεηαβιεηέο, νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 7 

νκάδεο: 

 Απνδνηηθφηεηαο  

 Μφριεπζεο  

 Ρεπζηνπνίεζεο  

 Κεθαιαηνπνίεζεο  

 Μεηαβιεηφηεηαο Κεξδψλ  

 

Μηα νκάδα κε πνηθίινπο δείθηεο  

Οη Altman, Haldeman θαη Narayanan έθαλαλ ρξήζε ινγαξίζκσλ κεηαζρεκαηίδνληαο 

κεηαβιεηέο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο θαλνληθφηεηαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε 

δεπηεξνβάζκηα αλάιπζε δηαρσξηζκνχ (Quadratic) αληί γηα ηελ γξακκηθή (Linear) γηα λα 

αληηκεησπηζζεί ε απζηεξή ππφζεζε ηεο DAθαη ησλ ίζσλ πηλάθσλ δηαζπνξάο 

(dispersionmatrices). 

Οη κεηαβιεηέο κε ηελ κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηεηα ήηαλ: 

X1: Κέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ / χλνιν ελεξγεηηθνχ (ReturnonAssets: EBIT / TA) 

 

X2: ηαζεξφηεηαθεξδψλ (stabilityofearnings) κε βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ δείθηε X1 γηα 

κηα πεξίνδν 10εηψλ, θαζψο ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη κε φξνπο 



45 
 

κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη ν δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο κεηά 

ην X4 ν νπνίνο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

X3: Κέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ / Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

(EBIT/TotalInterestpayments). Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο 

(DebtService) θαη έρεη ππνζηεί ινγαξηζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 

θαλνληθφηεηά ηνπ. 

X4: Παξαθξαηεζέληα θέξδε / χλνιν ελεξγεηηθνχ (/TotalAssets) 

X5: Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

(CurrentAssets/CurrentLiabilities) 

ην αξρηθφ κνληέιν z-scoreν βαζκφο ξεπζηφηεηαο εθθξαδφηαλ απφ ηνλ αθφινπζν 

δείθηε: Κεθάιαην Κίλεζεο/χλνιν Δλεξγεηηθνχ. ην λέν κνληέιν έγηλε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ππάξρνληνο κε ηνλ δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο ν νπνίνο ζεσξήζεθε φηη παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηεηα απφ ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο. 

X6: Σξέρνπζα αμία ηδίσλ θεθαιαίσλ / πλνιηθά θεθάιαηα (marketvalueequity/totalcapital)  

X7: Μεηαβνιή ελεξγεηηθνχ (TotalAssets) 

Με ηνλ ηειεπηαίν δείθηε εθθξάδεηαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Καη ν ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο ππέζηε ινγαξηζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θαλνληθφηεηα 

κεηά απφ θαηάιιειεο αλαπξνζαξκνγέο ιφγσ FRS(GAAP). Σν κνληέιν απηφ μεπεξλνχζε 

ην 96% ζε αθξίβεηα γηα πεξίνδν ελφο έηνπο πξν ηεο εηαηξηθήο απνηπρίαο θαη ην 70% έσο 

θαη 5 έηε πξν ηεο πηψρεπζεο.  

2.4.3 ύγρξνλα Μνληέια Αμηνιόγεζεο Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί λέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Απηά ηα κνληέια έρνπλ γίλεη απνδεθηά ηφζν απφ ηα λεφηεξα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη απφ ην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.  

Κάπνηα απφ απηά ηα κνληέια είλαη: 

 RAROCModels 

 Μνληέιν Merton 

 Σν ππφδεηγκα ηεο KMV 
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2.4.3.1.RAROCModels 

 Ζ έλλνηα ηνπ ππνδείγκαηνο RAROC,ή αιιηψο ην ππφδεηγκα απφδνζεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ θίλδπλν (Risk-AdjustedReturnOnCapital, RAROCModels), 

εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ζηε βηβιηνγξαθία ην 1970 απφ ηνπο BankersTrust. Ζ ρξήζε 

ηδηφθηεησλ κνξθψλ ηνπ RAROCεθ κέξνπο ησλ Σξαπεδψλ θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ νθείιεηαη ζε δχν θπξίσο ιφγνπο: ηε δήηεζε γηα βειηίσζε ησλ απνδφζεσλ θαη 

εηδηθφηεξα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε εηεξνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

γχξσ απφ ρσξηζηέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο (ή θέληξα θέξδνπο) (Sanders&Allen 2002) 

Σα πξναλαθεξζέληα γεγνλφηα αλάγθαζαλ ηηο Σξάπεδεο λα αλαπηχμνπλ έλα κέηξν ηεο 

απφδνζεο πνπ λα επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, 

εηδηθά φηαλ ην θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο είλαη δαπαλεξφ θαη πεξηνξηζκέλν. Παξάιιεια, έλα 

πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην RAROCσο κέζν γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ φπσο, επίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ζχκθσλα κε ηνλ θίλδπλν ηνλ νπνίν αλαιακβάλεη.  

Ζ κεζνδνινγία RAROCαλήθεη ζηελ θαηεγνξία γηα ηελ κέηξεζε ηεο επίδνζεο  RAPM 

(RiskAdjustedPerformanceMeasures) πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ θίλδπλν.  

Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ κνληέινπ ήηαλ ε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ελφο 

ηξαπεδηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα 

λα πεξηνξίζεη ηελ έθζεζε ησλ θαηαζεηψλ ηεο Σξάπεδαο ζε κηα πηζαλφηεηα απψιεηαο.  

Πξσηεχνλ ζηφρνο ηνπ κνληέινπ είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηνπ δαλεηζκνχ. Δπηπξφζζεηα ην κνληέιν RAROCζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ (ROE) πνπ ειαρηζηνπνηεί 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Σξάπεδαο.  

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κνληέινπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα φηη αληί λα αμηνινγείηαη ε 

πξαγκαηηθή ή ππνζρφκελε εηήζηα απνδνηηθφηεηα ελεξγεηηθνχ ελφο δαλείνπ (επηηφθηα 

έζνδα θαη πξνκήζεηεο σο πξνο ην χςνο ηνπ δαλείνπ), γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή γηα λα 

ιεθζεί ππφςε θαη ν αλακελφκελνο θίλδπλνο ηνπ δαλείνπ. Έηζη γίλεηαη δηαίξεζε ζηα έζνδα 
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ηνπ δαλείνπ κε θάπνην κέηξν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν θαιείηαη 

θεθάιαην ζε θίλδπλν (capitalatrisk). πσο είλαη αλακελφκελν φηαλ ην RAROCείλαη 

αξθεηά πςειφ ζε ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν χςνο απφδνζεο (ROE) ην δάλεην εγθξίλεηαη 

γηα ρνξήγεζε.  

εκαληηθνί είλαη νη εμήο:  

 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ: ιακβάλεηαη κηα νινθιεξσκέλε γλψζε γηα ηνπο 

θηλδχλνπο αγνξάο, πηζησηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ.  

 Δπηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή: ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηηο ηηκέο θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα θαη ηεο αλακελφκελεο 

απφδνζεο πνπ πξνζθέξεη θαη αληηπαξαβάιινληαη ν θίλδπλνο θαη ην 

θέξδνο. 

 Δθηίκεζε ηεο απφδνζεο: ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θάζε ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο εθηηκνχλ ηελ απφδνζε ζηαζκηζκέλε ζηνλ θίλδπλν.  

 Βειηίσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο: ε ηηκνιφγεζε ησλ δαλείσλ θαη 

άιισλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ είλαη αληηθεηκεληθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ην βαζκφ επηθηλδπλφηεηάο ηνπο. 

 Ννκνζεζία: ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηερληθέο αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ην 

αλαζεσξεκέλν ζχκθσλν ηεο Δπηηξνπήο Βαζηιείαο.  

Δάλ ιεθζεί ππφςε ε ζεσξία ραξηνθπιαθίνπ, ν δείθηεο RAROCκπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ν δείθηεο Sharpe γηα ηηο επηρεηξήζεηο κνλάδεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαλείσλ. Ο 

δείθηεο ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

 

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =
𝛱𝜌𝜊𝜍𝛼𝜌𝜇𝜊𝜍𝜇 έ𝜈𝜊  𝛦𝜄𝜍 ό𝛿𝜂𝜇𝛼

𝛫휀𝜑 ά𝜆𝛼𝜄𝜊  𝜍휀  𝛫ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊  
                           (2.28) 

 

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =
𝛢𝜈𝛼𝜇휀𝜈 ό𝜇휀𝜈𝜊  𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌 ό 𝛦𝜄𝜍 ό𝛿𝜂𝜇𝛼 −𝛢𝜈𝛼𝜇휀𝜈 ό𝜇휀𝜈휀𝜎  𝛢𝜋ώ𝜆휀𝜄휀𝜎

𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅 ό 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊
                      (2.29) 
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Απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο θαίλεηαη φηη ην εηζφδεκα πξέπεη λα είλαη επαξθέο έηζη ψζηε 

λα θαιχπηεη ηηο αλακελφκελεο απψιεηεο.  

Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε ρξήζε ηνπ RAROCζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην 

θφζηνο δέζκεπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ θαζψο κφλν φηαλ «ν δείθηεο RAROCείλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην θφζηνο θεθαιαίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί απηφ θεξδνθφξν». (Ρνχζζνπ 

2005) 

Άξα πξέπεη λα ηζρχεη: 

Αλακελφκελν Καζαξφ Δηζφδεκα – Αλακελφκελεο Απψιεηεο – Κφζηνο Κεθαιαίνπ * 

Οηθνλνκηθφ Κεθάιαην > 0, φπνπ ν αξηζηεξφο φξνο ηεο ζρέζεο αληηθαηνπηξίδεη ην 

νηθνλνκηθφ θέξδνο.  

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ RAROC θαη ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ είλαη: 

 Αλ ην RAROC>Κφζηνο Κεθαιαίνπ  => ην νηθνλνκηθφ θέξδνο > 0 

 Αλ ην RAROC< Κφζηνο Κεθαιαίνπ => ην νηθνλνκηθφ θέξδνο < 0 

 

2.4.3.2.Μνληέιν Merton 

Ο Mertonην 1974 πξνηείλεη έλα κνληέιν ζχλδεζεο ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο ηεο 

επηρείξεζεο κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Σν ελ ιφγσ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ησλ 

Black&Scholes. Τπνινγίδεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν βαζηζκέλν ζηελ θεθαιαηαθή δνκή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο ελδερφκελεο πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο.  

Ζ πηζαλφηεηα αζέηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο, ηελ κεηαβιεηφηεηά 

ηεο θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ ρξένπο ηεο D. Ζ απφδνζε ηνπ κνληέινπ ζηελ πξφβιεςε 

εμαξηάηαη απφ ην πφζν ξεαιηζηηθέο είλαη νη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη.  

Οη βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη είλαη νη εμήο: 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

dV= κVdt + AV * dW
4
                                                          (2.30) 

 



49 
 

Σν ρξένο ηνπ είλαη ηεο κνξθήο νκνιφγνπ κε κεδεληθφ θνππφλη φπνπ ε πιεξσκή ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Αλ ηελ εκεξνκελία 

απηή νη απαηηήζεηο ηνπ ηδξχκαηνο είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ ρξένπο, νη δαλεηζηέο ιακβάλνπλ 

ην νθεηιφκελν πνζφ θαη ην ππφινηπν δηακνηξάδεηαη ζηνπο κεηφρνπο. Δάλ ζπκβαίλεη ην 

αληίζεην ηφηε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αζέηεζεο, νπφηε νη 

δαλεηζηέο ιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ, ελψ νη κέηνρνη δελ ιακβάλνπλ ηίπνηα.  

Ζ δεκφζηα εκπνξηθή εηαηξεία ρξεκαηνδνηείηαη κε δαλεηζκφ θαη ίδηα θεθάιαηα. 

Τπνζέηεη φηη νη πιεξσκέο δειηίσλ θαη κεξηζκάησλ φπσο θαη νη θφξνη έρνπλ αγλνεζεί. 

Γειαδή ε αγνξά είλαη πιήξσο ξεπζηή, νη επελδπηέο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ή λα 

πνπιήζνπλ νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ επηζπκεηή ηηκή αγνξάο, ν δαλεηζκφο 

γίλεηαη κε ην ειεχζεξν απφ θίλδπλν επηηφθην.  

 

2.4.3.3.Σν ππόδεηγκα ηεο KMV 

Ζ Moody‟sιακβάλνληαο ππφςε ην κνληέιν ηνπ Metron θαη εθαξκφδνληαο θάπνηεο 

παξαιιαγέο παξνπζίαζε ην KMV ππφδεηγκα. Σν παξαπάλσππφδεηγκα κεηξά ηνλ θίλδπλν 

κηα επηρείξεζε λα αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη βαζίδεηαη ζηηο εμήο ππνζέζεηο:  

 ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο: ππνινγίδεη ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο (ελεξγεηηθφ) πξνεμνθινχκελεο κε ην 

θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο.  

 Σνλ θίλδπλν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: ε αμία ηνπο απνηειεί εθηίκεζε 

ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο πεξηέρνπλ θάπνην βαζκφ 

θηλδχλνπ.  

 Σε κφριεπζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ ηειεπηαία ππφζεζε πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη αλ ε ινγηζηηθή αμία ππνρξεψζεσλ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αγνξαία αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηφηε ε επηρείξεζε 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αζέηεζεο κε απνηέιεζκα αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Γηα ην KMV αθνινπζνχληαη ηα εμήο βήκαηα:  
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Πξψηα ππνινγίδεηαη ην ζεκείν αζέηεζεο (Defaultpoint ή D).  

Γεχηεξνλ, ππνινγίδεηαη ε ιεγφκελε απφζηαζε απφ ηελ αζέηεζε (distancetodefaultDD), 

έλα κέηξν ην νπνίν κεηξάεη πφζν απέρεη ε πηζαλή αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ην ζεκείν 

αζέηεζεο. ζν κεγαιχηεξε είλαη απηή ε απφζηαζε ηφζν κηθξφηεξε ε πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο θαη επνκέλσο ηφζν πην θεξέγγπα ε Σξάπεδα.  

 

Διάγραμμα 2.3: KMVmodel 

Καη ηέινο, ζην ηξίην βήκα, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο KMV, ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο θαη ε 

αλακελφκελε ζπρλφηεηα αζέηεζεο (ExpectedDefaultFrequency, EDF)  

Ο ηχπνο ηνπ ελ ιφγν κνληέινπ είλαη ν εμήο: 

 

𝐷𝐷 =
𝑀𝑉𝐴−𝐿

𝑀𝑉𝐴∗𝐴𝑉
                           (2.31) 
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Παξάδεηγκα  (ζεκεηψζεηο καζήκαηνο «Δηδηθά Θέκαηα Σξαπεδηθήο, Μ. Φπιιάθε) 

Ζςτω μια επιχείρθςθ με αγοραία αξία των περιουςιακών ςτοιχείων 170 εκ.€, μεταβλθτότθτα τθσ 

αξίασ των περιουςιακών ςτοιχείων 21% και βραχυπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ 47 εκ.€ (δεν 

υπάρχουν μακροπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ). Η απόςταςθ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ από τθν ακζτθςθ 

είναι:  

𝐷𝐷 =
170 − 47

170 ∗ 21%
= 3.46 

Σν απνηέιεζκα απηφ ζεκαίλεη φηη κείσζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαηά 3.46 ηεο ηππηθήο ηνπο απφθιηζεο ζα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζηελ 

αζέηεζε. 

 

2.5 Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ Ρεπζηόηεηαο 

Ζ δηαρείξηζε ηεο Ρεπζηφηεηαο γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρεη λα αλαηεζεί 

ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ (AssetLiabilityCommittee) ε 

νπνία αθνινπζεί ηηο εμήο πνιηηηθέο κε ηηο νπνίεο δηαζθαιίδνληαη ηα εμήο:  

 Να ππάξρνπλ επαξθή ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ 

θαιχπηνπλ ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο αλ ππάξμεη αλάγθε. 

 Να ππάξρεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ κεζνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

πνπ λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ζηνηρεία Παζεηηθνχ, αλάινγεο ιήμεο.  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε απφ ην παζεηηθφ είηε απφ ην 

ελεξγεηηθφ. πσο είλαη θπζηθφ ε δηαρείξηζή ηνπ γίλεηαη θαη απφ ην ελεξγεηηθφ θαη απφ ην 

παζεηηθφ. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα νθείιεηαη ηφζν ζηε δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ φζν 

θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ παζεηηθνχ. Οη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ παζεηηθνχ είλαη: 

Οη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ κεγάιεο 

αληζνξξνπίεο, σο πξνο ην ρξφλν σξίκαλζεο, κεηαμχ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

ηαπηφρξνλα. 
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Πξέπεη λα θαηαβάιινπλ πςειφηεξα επηηφθηα γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πφξσλ. Έλαο 

πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο είλαη φηη ηα 

ηξαπεδηθά θέξδε κεηψλνληαη παξνπζηάδνληαο κηθξφηεξν πεξηζψξην θεξδψλ. Πνιινί 

θαηαζέηεο κεηαθηλνχλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζε άιια ηδξχκαηα.Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ζα 

νδεγήζνπλ ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα ζε δχν θηλήζεηο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: Oδαλεηζκφο 

επηπιένλ θεθαιαίσλ ή ε πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηελ απφζπξζε ησλ θεθαιαίσλ. 

Ζ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ζπλεπψο ηελ θαζαξή 

απφζπξζε θεθαιαίσλ. Έλαο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο κπνξεί λα δηαρεηξηζζεί ηελ πηζαλή 

θαζαξή απφζπξζε ησλ θαηαζέζεσλ κε δχν ηξφπνπο: 

 Αγνξάδνληαο ξεπζηφηεηα. Ζ ελέξγεηα απηή νδεγεί ηνλ ηξαπεδηθφ 

νξγαληζκφ ζηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ κέζσ ησλ αγνξψλ (π.ρ. αγνξά 

ζπκβνιαίσλ επαλαγνξάο ή πψιεζε θάπνησλ νκνιφγσλ). 

 Απνζεθεχνληαο ξεπζηφηεηα. Ζ απνζεθεπκέλε ξεπζηφηεηα είλαη κηα 

εζσηεξηθή πεγή θεθαιαίσλ, κε ηελ έλλνηα φηη βξίζθεηαη κέζα ζε 

νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ηξάπεδαο. Ζ 

ξεπζηφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο παξάγεηαη φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κεηαηξέπνληαη ζε ξεπζηά, φπσο θαηά ηε ιήμε ησλ δαλείσλ, νκνιφγσλ ή 

ηεο θαηαβνιήο ηφθσλ.  

Σν θφζηνο γηα ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα απφ ηε ρξήζε απνζεθεπκέλεο ξεπζηφηεηαο 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ αδπλακία ηεο ηξάπεδαο λα επελδχζεη θεθάιαηα ζε δάλεηα θαη άιια 

θεξδνθφξα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο ζηελ απψιεηα εζφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεί ην 10% ησλ δηαζεζίκσλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο πνπ είλαη πηζαλφ 

λα πξνθχςνπλ.  

Ζ  δεχηεξε πεγή δεκηνπξγίαο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 

ελεξγεηηθφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα είηε ζηελ μαθληθή αλάγθε γηα ρνξήγεζε επηπιένλ 

δαλείσλ είηε ζηε ρνξήγεζε εθηφο ηζνινγηζκνχ δαλείσλ κε θαζεζηψο δηθαηψκαηνο 

(loancommitments).    

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δεκηνπξγείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ άκεζε δήηεζε γηα 

ξεπζηφηεηα. πσο θαη κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ 
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παζεηηθνχ, έλαο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ζε 

ξεπζηφηεηα κε ηε ρξήζε ησλ κεηξεηψλ θαη ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, άιισλ ξεπζηψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κε ηνλ επηπιένλ δαλεηζκφ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ.  

Έηζη ινηπφλ, έλαο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο κπνξεί λα δηαρεηξηζζεί ηελ πηζαλή μαθληθή 

ρνξήγεζε δαλείνπ κε δχν ηξφπνπο: 

 Αγνξάδνληαο ξεπζηφηεηα, δειαδή κέζσ δαλεηζκνχ απφ ηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά κε 

θφζηνο γηα ηελ ηξάπεδα πνπ απνηππψλεηαη ζην επηηφθην, πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ε 

ηξάπεδα ζην θνξέα απφ ηνλ νπνίν δαλείδεηαη, θαη  

 Απνζεθεχνληαο ξεπζηφηεηα, δειαδή κέζσ κείσζεο ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ.  

 

Παξαδείγκαηα(ζεκεηψζεηο καζήκαηνο «Δηδηθά Θέκαηα Σξαπεδηθήο, Μ. Φπιιάθε) 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο απφ ην παζεηηθφ 

 

Ζ δηνίθεζε κηαο ηξάπεδαο πνπ αγνξάδεη ξεπζηφηεηαζηξέθεηαη ζηηο αγνξέο γηα λα 

πξνζειθχζεη θεθάιαηα(π.ρ. αγνξά ζπκβνιαίσλ επαλαγνξάο ή πψιεζε θάπνησλ 

νκνιφγσλ). 

 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΠΟΤΡΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΠΟΤΡΗ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Δλεξγεηηθό 100 Καηαζέζεηο  70 Δλεξγεηηθφ 100 Καηαζέζεηο  65 

  Γαλεηζζέληα 

Κεθάιαηα 

10   Γαλεηζζέληα 

Κεθάιαηα 

10 

  Άιια 

ζηνηρεία 

παζεηηθνχ 

20   Άιια 

ζηνηρεία 

παζεηηθνχ 

20 

 100  100  100  95 
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Με βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα αγνξάζεη  ηα ινηπά 

δαλεηζζέληα θεθάιαηα.  

 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΠΟΤΡΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΠΟΤΡΗ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Δλεξγεηηθό 100 Καηαζέζεηο  70 Δλεξγεηηθφ 100 Καηαζέζεηο  65 

  Γαλεηζζέληα 

Κεθάιαηα 

10   Γαλεηζζέληα 

Κεθάιαηα 

15 

  Άιια 

ζηνηρεία 

παζεηηθνχ 

20   Άιια 

ζηνηρεία 

παζεηηθνχ 

20 

 100  100  100  95 

 

Απνζήθεπζε Ρεπζηφηεηαο  

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΠΟΤΡΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΠΟΤΡΗ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Μεηξεηά 9 Καηαζέζεηο  70 Μεηξεηά 4 Καηαζέζεηο  65 

Άιια 

ζηνηρεία 

91 Γαλεηζζέληα 

Κεθάιαηα 

10 Άιια 

ζηνηρεία 

91 Γαλεηζζέληα 

Κεθάιαηα 

10 

  Άιια 

ζηνηρεία 

παζεηηθνχ 

20   Άιια 

ζηνηρεία 

παζεηηθνχ 

20 

 100  100  95  95 

 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο απφ ην ελεξγεηηθφ 

 

Αθξηβψο φπσο νη απψιεηεο ησλ θαηαζέζεσλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο, ην ίδην κπνξεί λα ζπκβεί κε ηελ άζθεζε απφ ηνπο δαλεηδφκελνπο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ δαλείσλ κε θαζεζηψο δηθαηψκαηνο (loancommitments).  

 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ  

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Μεηξεηά 9 Καηαζέζεηο  70 Μεηξεηά 9 Καηαζέζεηο  70 

Άιια 91 Γαλεηζζέληα 10 Άιια 96 Γαλεηζζέληα 10 
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ζηνηρεία Κεθάιαηα ζηνηρεία Κεθάιαηα 

  Άιια 

ζηνηρεία 

παζεηηθνχ 

20   Άιια 

ζηνηρεία 

παζεηηθνχ 

20 

 100  100  105  100 

 

 

πλεπψο, ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηήζεη απηά ηα €5 ζην ελεξγεηηθφ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Απηφ κπνξεί λα ην θάλεη είηε απνζεθεχνληαο ξεπζηφηεηα(κεηψλνληαο ηα 

ξεπζηά δηαζέζηκα απφ €9 ζε €4), είηε αγνξάδνληαο ξεπζηφηεηα(λα δαλεηζζεί επηπιένλ €5 

απφ ηηο αγνξέο θαη λα δαλείζεη απηφ ην πνζφ ζηνλ δαλεηδφκελν). 

 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ  

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Μεηξεηά 9 Καηαζέζεηο  70 Μεηξεηά 4 Καηαζέζεηο  70 

Άιια 

ζηνηρεία 

91 Γαλεηζζέληα 

Κεθάιαηα 

15 Άιια 

ζηνηρεία 

96 Γαλεηζζέληα 

Κεθάιαηα 

10 

  Άιια 

ζηνηρεία 

παζεηηθνχ 

20   Άιια 

ζηνηρεία 

παζεηηθνχ 

20 

 100  105  100  100 
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2.5 Γηαρείξηζε Λεηηνπξγηθνύ Κηλδύλνπ 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα φζν θαη ε δηαρείξηζε ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ (αγνξάο θαη 

νη πηζησηηθνχ). 

 Γπν πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ: 

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ βαζηθνχ δείθηε 

 Ζ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

 

2.5.1 Η πξνζέγγηζε ηνπ βαζηθνύ δείθηε 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηεί έλα κφλν δείθηε ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζαλ πξνζέγγηζε ηεο 

ζπλνιηθήο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν ηεο ηξάπεδαο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νξηζηεί σο δείθηεο ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ, θάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα δηαηεξεί 

θεθάιαηα έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ίζα κε έλαλ ζηαζεξφ πνζνζηφ (15%) ηνπ 

κέζνπ φξνπ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ  

 

𝛫𝛶 = 15% ∗  𝛭.𝛰 𝛢𝜅𝛼𝜃ά𝜌𝜄𝜍𝜏𝜔𝜈 𝛬휀𝜄𝜏𝜄𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ώ𝜈 𝛦𝜍ό𝛿𝜔𝜈 3휀𝜏ί𝛼𝜎                     (2.32) 

 

 

2.5.2 Η ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

𝛫𝛶 = 15% ∗  𝛭.𝛰 𝛢𝜅𝛼𝜃ά𝜌𝜄𝜍𝜏𝜔𝜈 𝛬휀𝜄𝜏𝜄𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ώ𝜈 𝛦𝜍ό𝛿𝜔𝜈 3휀𝜏ί𝛼𝜎                   (2.33) 

ζηαζκηζκέλσλ κε αληίζηνηρνπο θαηά ηνκέα ζπληειεζηέο απφ (12-18%) 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηξάπεδεο πνπ πιεξνχλ θάπνηεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο. ‟απηή ηε 

κέζνδν, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νθηψ ηκήκαηα, γηα 

θαζέλα απφ ηα νπνία ππάξρεη ήδε έλαο πξνυπνινγηζκέλνο ζπληειεζηήο beta. Σα 

απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα θάζε ηκήκα ππνινγίδνληαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ δείθηε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ κε ηνλ ζπληειεζηή beta. Σα ζπλνιηθά απαηηνχκελα θεθάιαηα 

έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ  θηλδχλνπ ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε ηκήκα. 
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BUSINESS LINES  BETA FACTORS 

CORPORATE FINANCE 18% 

TRADING SALES 18% 

RETAIL BANKING 12% 

COMMERCIAL BANKING 15% 

PAYMENT AND SETTLEMENT  18% 

AGENCY SERVICES  18% 

ASSET MANAGEMENT 18% 

RETAIL BROKERAGE 12% 

 

 

2.6 Γηαρείξηζε επηηνθηαθνύ θηλδύλνπ 

O επηηνθηαθφο θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαζψο νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ζε επηηφθηα επεξεάδεη ηελ ζέζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ηφζν ζε ξεπζηά 

δηαζέζηκα φζν θαη ζε ξεπζηφηεηα πνπ αλακέλεη λα ιάβεη είηε απφ δαλεηζκφ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη είηε απφ πξντφληα πνπ έρεη πνπιήζεη.  

Με άιια ιφγηα ε αιιαγή ζην επίπεδν ησλ επηηνθίσλεπεξεάδεη ηφζν ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ ηεο ηξάπεδαο φζν θαη ηελ απφδνζε ησλ ππελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ, νπζηαζηηθά 

ηελ ηξέρνπζα αμία ηεο ηηκήο (PriceRisk), ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (π.ρ. Αξλεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηηκήο νκνιφγσλ θαη κεηαβνιήο επηηνθίσλ) 

Αιιαγέο ζην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ ζηελ αγνξά, ζεκαίλεη φηη ε ηξάπεδα ζα πξέπεη ζην 

κέιινλ λα επαλεπελδχζεη ην ελεξγεηηθφ ηεο κε άιιν επηηφθην θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο (liabilities) κε άιιν επηηφθην. 

 

2.6.1 Σερληθή ηεο ηαηηθήο Αλάιπζεο Αλνίγκαηνο-GAP 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο είλαη λα ππνινγηζηεί ην πξνζδνθψκελν εηζφδεκα 

απφ ηφθνπο θαη νη πηζαλέο κεηαβνιέο ηνπ απφ ηελ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. 
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Ζ κέζνδνο απηή επηθεληξψλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαθνξάο ησλ επκεηάβιεησλ ζε 

αιιαγέο ηνπ επηηνθίνπ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

επηιέγεηαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, κέζα ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ, δειαδή είλαη επαίζζεηα 

ζηηο αιιαγέο επηηνθίνπ ή είλαη ακεηάβιεηα.  

Δπκεηάβιεηα ζε αιιαγέο ηνπ επηηνθίνπ είλαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα αλαηηκνινγεζνχλ 

κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Παξάιιεια αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη επκεηάβιεηα ζε αιιαγέο ηνπ επηηνθίνπ ζηνηρεία 

κπνξεί ηα επηηφθηα ηνπο λα αλαηηκνινγεζνχλ κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα είηε 

επεηδή ιήγνπλ κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα είηε επεηδή ε αλαηηκνιφγεζε γίλεηαη 

απηφκαηα φπσο ηα δάλεηα κε θπκαηλφκελν επηηφθην. 

Σέινο ηα δάλεηα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζεσξνχληαη επαίζζεηα ζηηο κεηαβνιέο 

επηηνθίνπ απφ ηελ άπνςε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ απφ ηελ άπνςε 

ηνπ παζεηηθνχ. Δπηπξφζζεηα θάζε επελδπηηθφ πξντφλ, ηίηινο, ην νπνίν σξηκάδεη εληφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο είλαη επαίζζεην ζηηο κεηαβνιέο επηηνθίνπ. 

Αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ πνηα είλαη ηα επαίζζεηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ππνινγίδεηαη ην GAP δειαδή:  

 GAP = RSAs – RSLs                           (2.34) 

 πνπ RSAs (RateSensitiveAssets): ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ επαίζζεηα ζηηο 

κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ 

 RSLs (RateSensitiveLiabilities): ζηνηρεία παζεηηθνχ επαίζζεηα ζηηο 

επηηνθηαθέο κεηαβνιέο.  

Αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ GAP ν creditmanagerελφο ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ θαηαιήγεη 

ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Θεηηθό GAP 

εκαίλεη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, δειαδή νη ρνξεγήζεηο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ 

είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηαζέζεηο (ηακηεπηεξίνπ). ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη 

νξαηφο ν θίλδπλνο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο αιιά ηαπηφρξνλα ε πηζαλή αχμεζε ησλ εζφδσλ 

ζε ελδερφκελε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ.  
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Αξλεηηθό GAP 

εκαίλεη φηη ηα επαίζζεηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ, δειαδή νη θαηαζέζεηο θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρνξεγήζεηο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ (επαίζζεηα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ). ε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη επάξθεηα ξεπζηφηεηαο αιιά κηα 

κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ πξνο ηα πάλσ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο θαη 

κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο. 

Αξλεηηθό GAP 

εκαίλεη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ είλαη ίζα. Μπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαη κφλν βξαρππξφζεζκα. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, κηα κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ δελ επεξεάδεη ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο.  

ηξαηεγηθέο πνπ κεδελίδνπλ ην άλνηγκα: 

 Πεξηνδηθνί ππνινγηζκνί ηνπ αλνίγκαηνο ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

 χλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ κπνξνχλ λα 

αλαηηκνινγεζνχλ έηζη ψζηε ην πεξηνδηθφ άλνηγκα λα → ζην κεδέλ  

Υξεζηκνπνίεζε ζπλαιιαγψλ εθηφο ηζνινγηζκνχ γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ 

[π.ρ. αληαιιαγή επηηνθίσλ (Intzerateswaps, πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα)] Ο θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη κέζσ ησλ παξαγψγσλ (derivatives), κε ζθνπφ ηελ 

αληηζηάζκηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ. Σα παξάγσγα είλαη ζπκβφιαηα ησλ νπνίσλ ε 

ηηκή εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ. Τπνθείκελνο ηίηινο κπνξεί λα είλαη 

κηα κεηνρή, έλαο ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο  έλα νκφινγν, κηα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

αιιά θαη θάπνηνο δείθηεο ζε αγαζά φπσο ν ραιθφο, ν ρξπζφο ην πεηξέιαην.  

Δηζήγαγαλ ζηελ αγνξά ηα κειινληηθά θαη ηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα. Σα πξνζεζκηαθά 

ζπκβφιαηα είλαη κηα ζπκθσλία κεηαμχ δπν αληηζπκβαιιφκελσλ (αγνξαζηήο-πσιεηήο) 

ζήκεξα γηα ηελ δηελέξγεηα κηαο νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζην κέιινλ. Οη φξνη ηεο ζπλαιιαγήο ζπκθσλνχληαη απφ 

ηψξα θαη είλαη δεζκεπηηθνί θαη γηα ηνπο δχν. 

Αληίζεηα ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (ΜΔ-futures) είλαη κηα δεζκεπηηθή 

ζπκθσλία κεηαμχ δχν κειψλ φπνπ ην έλα κέινο ππφζρεηαη λα αγνξάζεη (ζέζε long) θαη ην 

άιιν λα πσιήζεη (ζέζε short)  κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ελφο πξντφληνο ζε κηα 

θαζνξηζκέλε ηηκή, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κειινληηθή εκεξνκελία. ηε ζπλέρεηα 
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αλαπηχρζεθαλ θαη άιιεο κνξθέο ζπκβνιαίσλ, φπσο νη αληαιιαγέο ζπλαιιάγκαηνο 

(swaps), oη αληαιιαγέο επηηνθίνπ (interestrateswaps)θαη ηα πξναηξεηηθά δηθαηψκαηα 

(options). 

 

2.7 Αλαθεθαιαίσζε 

ην παξαπάλσ θεθάιαην έγηλε κηα εθηελή αλάιπζε ζηηο κεζνδνινγίεο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα. 

Μέζα απφ απηήλ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψζεθε πσο ην πην βαζηθφ είλαη ηα βήκαηα 

θαη ηα καζεκαηηθά εξγαιεία ηα νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν creditmanagerγηα λα 

δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδχλνπο. 

Σέινο είλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί πσο ν ηνκέαο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ είλαη ν 

πην ξαγδαία αλαπηπζζφκελνο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΠΟΠΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΑΙΛΔΙΑ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιαίζηα Βαζηιείαο Η,ΗΗ,ΗΗΗ, ζηα ζηνηρεία 

θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Γίλεηαη αλαθνξά αξρηθά ζην ζχκθσλν Βαζηιείαο Η, ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ζηνπο 

θαλνληζηηθνχο θαλφλεο πνπ έζεηε ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ΒαζηιείαII, θαη ζηνπο ππιψλεο Η,ΗΗ,ΗΗΗ θαη γίλεηαη  

εθηελή αλάιπζε ζηηο κεζνδνινγίεο πνπ ζέηεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ. 

Σέινο θιείλεη ην θεθάιαην κε ηελ κειέηε ηεο Βαζηιείαο IIIθαζψο θαη κηα θξηηηθή γηα ηνλ 

απζηεξφηαην έιεγρν πνπ ζέηεη ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ε επηηξνπή.  

 

3.2 ηνηρεία θαη ηόρνη ηεο Βαζηιείαο 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζηνηρεία θαη ζηφρνη ηεο Γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, θαη θαη' επέθηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε δηαζθάιηζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ην 

ελεξγεηηθφ ηνπ, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο έληνλεο κεηαβιεηφηεηαο.  

Σε δεθαεηία 1970- 1980 ε αλάγθε απηή ήηαλ πνιχ έληνλε, θαζψο νη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο θαη ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο δηαηαξάζζνληαλ νδεγψληαο ζε θαζνδηθή πνξεία ηνπο 

δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ θπξηφηεξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, νη 

νπνίνη παξάιιεια ζπλέρηδαλ λα αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο. Γηα λα κελ επέιζεη θεθαιαηαθή 

αιινίσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηέζηε επηηαθηηθή ε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ.  

Σν 1974 ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο (BaselCommittee) απφ ηνπο Γηνηθεηέο 
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ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο «Οκάδαο ησλ 10» (0-10), κε έδξα ηεο 

ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο. Άκεζνο ζθνπφο ήηαλ λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ 

επνπηηθψλ πξαθηηθψλ, λα δηακνξθσζνχλ νκνηφκνξθνη θαλφλεο ειέγρνπ γηα ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο ζε παγθφζκην επίπεδν, 

ελψ απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ ν θαζνξηζκφο ηζνδχλακσλ φξσλ αληαγσληζκνχ ζε δηεζλέο 

επίπεδν θαη ε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

[Αγγελόποσλος, 2008] 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δελ απνηειεί κηα ππεξεζληθή επνπηηθή αξρή θαη νη 

απνθάζεηο ηεο δελ απνθηνχλ λνκηθή ηζρχ, αιιά απνηειεί έλα forum ζην νπνίν 

ζπδεηνχληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

πξνηείλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ πξνηχπσλ θαη επνπηηθψλ 

πξαθηηθψλ.  

ήκεξα, κέζσ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηνπο, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ 

δηελεξγνχληαη ηξεηο κε ηέζζεξεηο θνξέο εηεζίσο εθπξνζσπνχληαη ε Αξγεληηλή, ε 

Απζηξαιία, ην Βέιγην, ε Βξαδηιία, ν Καλαδάο, ε Κίλα, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε Γαιιία, ε 

Γεξκαλία, ην Υνλγθ Κνλγθ, ε Ηλδία, ε Ηλδνλεζία, ε Ηηαιία, ε Ηαπσλία, ε Κνξέα, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ην Μεμηθφ, ε Οιιαλδία, ε Ρσζία, ε ανπδηθή Αξαβία, ε ηγθαπνχξε, ε 

Νφηηα Αθξηθή, ε Ηζπαλία, ε νπεδία, ε Διβεηία, ε Σνπξθία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ελψ παξαηεξεηέο είλαη ε Υηιή, ε Μαιαηζία θαη ηα 

Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Γηα ην 2016 πξνγξακκαηηζηήθαλ ηξεηο ζπλεδξηάζεηο ζηε 

Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο (ηνλ Μάξηην, ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ επηέκβξην), θαη κία ζην αλ- 

Νηηάγθν ηεο Υηιήο ηνλ Ννέκβξην. 

3.3 πκθσλία Βαζηιείαο I 

Σν πξψην θαλνληζηηθφ πιαίζην, πνπ είλαη γλσζηφ σο πκθσλία ηεο Βαζηιείαο I 

(BaselCapitalAccord) ζεζκνζεηήζεθε ην 1988 εηζάγνληαο έλα πιαίζην κέηξεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ ζπλππνινγίδεη ηα εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ), ελψ θαζφξηζε θαη έλα ειάρηζην φξην 

απαηηνχκελσλ (επνπηηθψλ) θεθαιαίσλ. 
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Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (CapitalAdequacyRatio) ππνινγίδεηαη σο έλαο 

ιφγνο, κε αξηζκεηή ηα επνπηηθά θεθάιαηα (regulatorycapital) πνπ πεξηιακβάλνπλ ην 

βαζηθφ θεθάιαην (TierI) θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα (TierII) -ην βαζηθφ απαηηείηαη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ- θαη παξνλνκαζηή 

ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ζηαζκηζκέλσλ σο πξνο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν (riskadjustedassets, RAA), 

Σν πξσηνγελέο θεθάιαην (CoreCapital, TierICapital) απνηειείηαη θπξίσο απφ ην 

θαηαβεβιεκέλν θνηλφ κεηνρηθφ θεθάιαην, ηε δηαθνξά ππέξ ην άξηην, θέξδε εηο λένλ, 

πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε ζσξεπηηθφ δηθαίσκα, ελψ ηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα 

(TierII) πεξηιακβάλνπλ ηα απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο, πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο 

δαλείσλ, δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κε αξρηθή δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ πέληε εηψλ 

θαη ην θεθάιαην πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ έρεη απνκείλεη αρξεζηκνπνίεην απφ ην TierI. 

Οη ζηαζκίζεηο ησλ ζηνηρείσλ εληφο ηζνινγηζκνχ γίλνληαη βάζεη θαηάηαμεο ζε 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ ζε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο αληηζηνηρεί έλαο ζπληειεζηήο. 

Γηα ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ππνινγίδεηαη ην πηζησηηθφ ηζνδχλακν ησλ ζέζεσλ 

απηψλ κε κεηαηξνπή ηνπο (πνιιαπιαζηάδνληαο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπληειεζηή 

ζηάζκηζεο) θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα επί ηεο ζηαζκηζκέλεο 

ζέζεο βάζεη ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν αληηζπκβαιιφκελνο, φπσο θαη ζηα 

ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 3.1: πληειεζηέο ηάζκηζεο γηα ηα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

0% Σακείν (κεηξεηά θαη ρξπζφο), απαηηήζεηο έλαληη θεληξηθψλ 

θπβεξλήζεσλ ρσξψλ- κειψλ ΟΟΑ, θιπ 

20% Απαηηήζεηο έλαληη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ρσξψλ-κειψλ ΟΟΑ, 

απαηηήζεηο Γηάξθεηαο <1 έηνπο έλαληη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ρσξψλ 

πνπ δελ είλαη κέιε ΟΟΑ, επελδχζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

εγγπήζεηο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, θιπ 

50% Γάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε ππνζήθεο, θιπ 

100% Οη ππφινηπεο κνξθέο απαηηήζεσλ 

Πεγή: [Γεωργούηζος, 2008] 
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Με ηα δεδνκέλα ηεο πκθσλίαο Βαζηιείαο I, γηα λα δηαζέηεη επαξθή θεθαιαηνπνίεζε 

κία ηξάπεδα, ζα έπξεπε ην ζπλνιηθφ θεθάιαην (TierI+TierII)λα ππεξβαίλεη ην 8% ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πξνζαξκνζκέλνπ σο πξνο ηνλ θίλδπλν, ηθαλνπνηψληαο ηε ζπλζήθε 

𝛥휀ί𝜅𝜏𝜂𝜎 𝜅휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝛼𝜅ή𝜎 휀𝜋ά𝜌𝜅휀𝜄𝛼𝜎  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐴𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑛𝑐𝑦𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑟𝐼 +𝑇𝑖𝑒𝑟𝐼𝐼

𝑅𝐴𝐴
≥ 8%     

(3.1) 

Καη  

𝛥휀ί𝜅𝜏𝜂𝜎 𝛱𝜌𝜔𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜊ύ𝜎 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜊𝜐 (𝑇𝑖𝑒𝑟𝐼𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜) =
𝑇𝑖𝑒𝑟𝐼

𝑅𝐴𝐴
≥ 4%             (3.2)  

Σν αξρηθφ πιαίζην ηξνπνπνηήζεθε ην 1996, κεηά απφ δχν δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, 

γηα λα ελζσκαηψζεη ηελ θεθαιαηαθή απαίηεζε έλαληη ησλ θηλδχλσλ αγνξάο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Π.Γ./Σ.Δ. 2397/1996), πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα, δηαπξαγκαηεχζηκα 

ρξεφγξαθα, κεηνρέο, εκπνξεχκαηα θαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο (options). 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ ηνλ θίλδπλν αγνξάο, δεκηνπξγήζεθε κηα αθφκε 

θαηεγνξία ζπκπιεξσκαηηθψλ θεθαιαίσλ (TierIII) απνηεινχκελσλ απφ δάλεηα κεησκέλεο 

Πίλαθαο 3.2: πληειεζηήο ηάζκηζεο γηα ηα Δθηφο Ηζνινγηζκνχ ηνηρεία 

100% Πηζησηηθέο επηζηνιέο θαη εγγπήζεηο σο ππνθαηάζηαηα πηζηψζεσλ, 

πξάμεηο πξνζσξηλήο εθρψξεζεο κε ππνρξέσζε επαλαγνξάο, θιπ 

50% Πηζησηηθέο επηζηνιέο πνπ δελ απνηεινχλ ππνθαηάζηαηα πηζηψζεσλ, 

πηζηψζεηο έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ, επρέξεηεο έθδνζεο αμηψλ, 

θιπ 20% Πηζηψζεηο έλαληη θνξησηηθψλ φπνπ ηα εκπνξεχκαηα ρξεζηκεχνπλ 

σο πξφζζεηε εγγχεζε 

0% Με ρξεζηκνπνηεκέλεο πηζησηηθέο επρέξεηεο 

Πεγή: [Γεωργούηζος,2008] 
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εμαζθάιηζεο πνπ έρεη ρνξεγήζεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα αξρηθήο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 

δηεηίαο, σζηφζν απηά δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 250 % ησλ θεθαιαίσλ TierI. 

Παξάιιεια, δφζεθε ζηηο ηξάπεδεο ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθά κνληέια 

(value-at-risk) σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θηλδχλνπ 

αγνξάο ηνπο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε απζηεξέο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο.
 

 Ζ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο Βαζηιείαο I έζεζε ηα ζεκέιηα γηα νκνηφκνξθνπο 

επνπηηθνχο θαλφλεο, σζηφζν αλέθπςαλ αδπλακίεο θαη ειιείςεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

αλάγθε πεξαηηέξσ αλαζεσξήζεσλ. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ σο εμήο: 

 Γε γηλφηαλ εμεηδίθεπζε ηνπ θηλδχλνπ κε δηαρσξηζκφ ησλ πηζηνχρσλ βάζεη ηεο 

πξαγκαηηθήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο, αιιά θαηαινγηδφηαλ εμίζνπ γηα 

φινπο ην ίδην χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Απηφ ζηαδηαθά θαηέιεμε λα απνηειεί 

αληηθίλεηξν ζηελ παξνρή πηζηψζεσλ ζε δαλεηνιήπηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο 

αμηνπηζηίαο δεκηνπξγψληαο, αληηζέησο, θίλεηξν ζηελ παξνρή δαλείσλ ζε πειάηεο 

ρακειφηεξεο ηθαλφηεηαο πνπ ήηαλ δεθηηθνί λα επηβαξπλζνχλ κε πςειφηεξν 

επηηφθην. 

 Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξεψζεθαλ λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο δηαηάμεηο 

αλαπηχζζνληαο κεραληζκνχο βειηίσζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ρσξίο 

πξαγκαηηθή κείσζε ηεο έθζεζήο ηνπο ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Απηφ θπξίσο 

ζπλέβε κέζσ ηεο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ κε ηελ νπνία κεηαηξέπνληαλ ζηνηρεία 

ρακειήο ξεπζηφηεηαο ζε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία ηεο αγνξάο 

 Γφζεθε θίλεηξν ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα επελδχνπλ ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα 

επηθπιάζζνληαο επλντθή κεηαρείξηζε γηα ηνπο θξαηηθνχο ηίηινπο ρξένπο ηνπο 

νπνίνπο θαηέηαζζε ζε ρακειφηεξε δψλε θηλδχλνπ, ζηνηρείν πνπ αλεηξάπε κε ηελ 

αζέηεζε ππνρξεψζεσλ θξαηψλ φπσο ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 

 Ο ζπλνιηθφο θίλδπλνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ αληηκεησπηδφηαλ σο άζξνηζκα ηνπ 

θηλδχλνπ ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ ηνπ, ρσξίο λα αλαγλσξίδεηαη ην απνηέιεζκα 

ελδερφκελεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηνλ πξαγκαηηθφ 

ζπλνιηθφ θίλδπλν. 

 Οη ζπλζήθεο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ θαηάθεξαλ 

λα εμνκαιπλζνχλ, αθνχ παξέκεηλαλ δηαθνξέο σο πξνο ηα ινγηζηηθά, θνξνινγηθά, 
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λνκηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ θξαηηθή πξνζηαζία απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ 

αληαγσληζηηθέο αληζφηεηεο.
10 

3.4 πκθσλία Βαζηιείαο II 

Οη αδπλακίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαηέδεημαλ ηελ αλάγθε γηα αλαζεψξεζε ηνπ 

πξψηνπ πιαηζίνπ, ψζηε λα θαηαζηεί πην απνηειεζκαηηθφ θαη ελαξκνληζκέλν κε ηηο 

εμειίμεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σνλ Ηνχλην 2004 νξηζηηθνπνηήζεθε έλα λέν 

πιαίζην, ην νπνίν ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηνλ Ηαλνπάξην 2008, θαζηεξψλνληαο ηξεηο ππιψλεο 

κέηξσλ. Απηφ απνηειεί κία νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο σο θξηηήξην δηαθνξνπνίεζεο. 

3.4.1 Ο Πξώηνο Ππιώλαο 

Με ηνλ πξψην ππιψλα νξίδεηαη ην λέν πιαίζην δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ειάρηζησλ θεθαιαίσλ πνπ ππνρξενχηαη λα δηαθξαηά θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ εχξνπο θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη κε ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπ. Δμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ζρέζε 8% ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ πξνο ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ σο πξνο ηνλ θίλδπλν (πηζησηηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη αγνξάο) ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ, σζηφζν επέξρνληαη κεηαβνιέο ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ 

θαη εθηίκεζεο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ σο πξνο ηνλ θίλδπλν ελεξγεηηθνχ. 

 

Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηίζεληαη δχν 

ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο: εηππνπνηεκέλε (standardized) πξνζέγγηζεθαηεκέζνδνο 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο (internalratingbaselapproach). 

Ζ ηππνπνηεκέλε κέζνδνο θαζνξίδεη ζπληειεζηέο θηλδχλνπ γηα φια ηα εληφο θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Πξφθεηηαη γηα κία εμειηγκέλε κεζνδνινγία ζε 

ζρέζε κε ην πξψην πιαίζην πνπ δηαζέηεη πςειφηεξε επαηζζεζία σο πξνο ηνλ θίλδπλν, 

θαζψο ζπλεθηηκάηαη πιένλ θαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ βάζεη 

ηεο εηθφλαο ηνπ θαη φρη βάζεη ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη. Οη θπβεξλήζεηο δελ 

αληηκεησπίδνληαη πιένλ επλντθά, ελψ νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα 

                                                           
10

.Αγγελόπουλοσ,(2008), Γεωργοφτςοσ,2008, Καλφάογλου,(2012), Προβόπουλοσ,Γκόρτςοσ, 
(2004) 
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πξνζδηνξηζηνχλ κε κίαο βαζκίδαο ρακειφηεξν ζπληειεζηή απφ εθείλνλ ηεο ρψξαο ηνπο 

είηε λα αμηνινγεζνχλ κεκνλσκέλα κε θαηψηεξν φξην ην 20%. Γηα ηηο απαηηήζεηο απφ 

επηρεηξήζεηο ρσξίο πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο νξίδεηαη ζε 100%, 

ελψ νη απαηηήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηή 75% έλαληη ηνπ 100% 

πνπ πξνβιεπφηαλ ζην πιαίζην Βαζηιείαο I, ράξε ζηε δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνζδίδνπλ ζην 

ραξηνθπιάθην. Αθφκε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε 

ηελ παξνρή εμαζθαιίζεσλ φπσο ηίηινη ηνπ δεκνζίνπ, κε θπβεξλεηηθά ρξεφγξαθα πνπ 

πιεξνχλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, κεηνρέο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε, πηζησηηθά παξάγσγα θαη 

αθίλεηε πεξηνπζία.
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Πίλαθαο 3.3: πληειεζηέο ηάζκηζεο Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ 

Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε: πληειεζηέο ζηάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη πηζησηηθψλ ζπληειεζηψλ κεηαηξνπήο
1
 

 Πξνεγνχκελν 

Καζεζηψο 

Τθηζηάκελν Πιαίζην 

Αμηνιφγεζε 

Πηζηνιεπηηθήο 

Ηθαλφηεηαο 

ΑΑΑ 

έσο 

ΑΑ- 

Α+ 

Έσο 

Α- 

ΒΒΒ+ 

έσο 

ΒΒΒ- 

ΒΒ+ 

έσο 

Β- 

Τπφ 

Β- 

Με 

αμηνινγεκέλεο 

Κξάηε & 

Κεληξηθέο 

Σξάπεδεο 

Μέιε ΟΟΑ: 0% 

Με κέιε ΟΟΑ: 100% 

 0% 20% 50% 100% 150% 100% 

Πηζησηηθά 

Ηδξχκαηα & ΔΠΔΤ 

ΠΗ Κξαηψλ- Μειψλ ΟΟΑ: 20% Δπηινγή I
2
 20% 50% 100% 100% 150% 100% 

ΠΗ Κξαηψλ-Με κειψλ ΟΟΑ: 

100% 

Δπηινγή 2
3
       

Πνιπκεξείο Σξάπεδεο 

Αλάπηπμεο:20% 

α) 20% 50% 50% 100% 150% 50% 

Λεμηπξφζεζκεο Απαηηήζεηο εληφο 

ηνπ έηνπο: 20% 

β) 20% 50% 20% 50% 150% 20% 

Δηαηξείεο 100%  20% 50% 100% 100% 

150% 

150% 100% 
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Σηηινπνίεζε 

Απαηηήζεσλ 

0%, 20%, 50%, 100% αλάινγα κε 

ηνλ εθδφηε/εγγπεηή 

Μαθξνρξφληα 

Αμηνιφγεζε 

20% 50% 100% 350% 

# 

# 
#
 

Βξαρπρξφληα 

Αμηνιφγεζε 

Α- 

1/Ρ-1: 

20% 

Α-2/Ρ- 

2: 

50% 

Α-3/Ρ-3: 

100% 

##   

Ληαληθή 

Σξαπεδηθή 

ηεγαζηηθά 

Γάλεηα 

50% 35% 

Ληαληθή 

Σξαπεδηθή- Λνηπά 

Γάλεηα
5
 

100% 75% 

ηεγαζηηθά 

Γάλεηα 

κε θαζπζηέξεζε 

>90 εκεξώλ
6
 

50% α) 100% 

β) 50% εθφζνλ εηδηθέο πξνβιέςεηο>=50% ιεμηπξφζεζκνπ πνζνχ θαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο επνπηηθήο αξρήο 

Λνηπά Γάλεηα κε 

Καζπζηέξεζε >90 

εκεξώλ
7
 

100% α) 150% εθφζνλ εηδηθέο πξνβιέςεηο < 20% ιεμηπξφζεζκνπ πνζνχ 

β) 100% εθφζνλ εηδηθέο πξνβιέςεηο>=20% ιεμηπξφζεζκνπ πνζνχ 

γ) 100% εθφζνλ εηδηθέο πξνβιέςεηο>=50% ιεμηπξφζεζκνπ πνζνχ αιιά κε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο επνπηηθήο αξρήο γηα κείσζε ηεο ζηάζκηζεο ζε 50% 

 δ) 100% γηα ιεμηπξφζεζκα δάλεηα πιήξσο εμαζθαιηζκέλα κε κε επνπηηθά 

απνδεθηέο 
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1. Σα εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη ζε ηζνδχλακα πηζησηηθά αλνίγκαηα κέζσ ηεο ρξήζεο πηζησηηθψλ ζπληειεζηψλ 

κεηαηξνπήο πξηλ ζηαζκηζηνχλ κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ 

2. ηαζκίζεηο θηλδχλνπ βαζηδφκελεο ζηηο εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (ΠΗ) 

3. α) ηαζκίζεηο θηλδχλνπ βαζηδφκελεο ζηηο αηνκηθέο εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ησλ ΠΗ. β) ηαζκίζεηο θηλδχλνπ βξαρπρξφλησλ 

απαηηήζεσλ (αξρηθήο αμηνιφγεζεο<=3 κελψλ) βαζηδφκελεο ζηηο αηνκηθέο εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ησλ ΠΗ. 

Οη Πνιπκεξείο Σξάπεδεο Αλάπηπμεο αθνινπζνχλ ηελ Δπηινγή 2 θαη ζηαζκίδνληαη κε 0% εθφζνλ έρνπλ καθξνρξφληα αμηνιφγεζε 

ΑΑΑ θαη νη κέηνρνί ηνπο είλαη αμηνινγεκέλνη ηνπιάρηζηνλ ΑΑ 

4. Απαηηήζεηο έλαληη εηαηξεηψλ νη νπνίεο είλαη αμηνινγεκέλεο ρακειφηεξα απφ ΒΒ- ζα ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηή θηλδχλνπ 150% 

5. ηα ινηπά δάλεηα Ληαληθήο Σξαπεδηθήο πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα πξνο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο εθφζνλ πιεξνχληαη 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

  κνξθέο εμαζθαιίζεσλ, εθφζνλ εηδηθέο πξνβιέςεηο>=15% ιεμηπξφζεζκνπ πνζνχ 

Δθηόο 

Ιζνινγηζκνύ 

Πηζησηηθέο 

Γηεπθνιύλζεηο
8
 

Αξρηθή Γηάξθεηα <1 έηνπο: 

Πηζησηηθφο πληειεζηήο 

Μεηαηξνπήο = 0% 

Αξρηθή Γηάξθεηα <1 έηνπο: Πηζησηηθφο πληειεζηήο Μεηαηξνπήο = 20% 

Πεγή: [Προβόποσλος,Γκόρηζος, 2004] 
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6. Απφ ηα ιεμηπξφζεζκα πνζά αθαηξνχληαη νη εηδηθέο πξνβιέςεηο 

7. Αθνξνχλ ην αλαζθάιηζην ηκήκα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ δαλείσλ αθνχ αθαηξεζνχλ νη εηδηθέο πξνβιέςεηο 

8. ηηο εθηφο ηζνινγηζκνχ πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο (π.ρ. αρξεζηκνπνίεηεο πηζησηηθέο επρέξεηεο πνπ κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ άλεπ 

φξσλ θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ιφγσ επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε) ζα εθαξκφδεηαη κεδεληθφο 

ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 

# Πξντφληα Σηηινπνίεζεο κε αμηνινγεκέλα ή αμηνινγεκέλα κε Β+ ή ρακειφηεξα αθαηξνχληαη απφ ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ησλ ΠΗ. 

## Πξντφληα Σηηινπνίεζεο κε άιιεο αμηνινγήζεηο ή κε αμηνινγεκέλα αθαηξνχληαη απφ ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ησλ ΠΗ



72 
 

Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε (εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο) βαζίδεηαη ζηα 

εζσηεξηθά ππνδείγκαηα πνπ έρεη αλαπηχμεη ε ηξάπεδα θαη ρξεζηκνπνηεί γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο βάζεη ησλ εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ, ην ραξηνθπιάθην 

ρσξίδεηαη ζε έμη θαηεγνξίεο («θεληξηθή θπβέξλεζε», «ηξάπεδεο», «επηρεηξήζεηο», 

«ιηαληθή ηξαπεδηθή», «ζπκκεηνρέο θαη κεηνρέο», «ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ») θαη ζε 

θαζεκία αληηζηνηρίδνληαη ζπλερείο ζπλαξηήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ 

ζηάζκηζεο βάζεη ησλ παξερφκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο πνπ 

απνηεινχλ ηηο εηζξνέο: 

 ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ 

(ProbabilityofDefault) 

 ην πνζνζηφ ηεο δεκηάο δεδνκέλεο ηεο πηψρεπζεο (LossGivenDefault) 

 ηελ έθζεζε (e) ζηνλ θίλδπλν 

 ε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα, Μ, κέρξη ηε ιήμε ησλ απαηηήζεσλ 

 ε χπαξμε κεξηθψλ κεγάινπ χςνπο δαλείσλ ή πνιιψλ κηθξψλ 

 ν βαζκφο ζπζρέηηζεο, ξ, αλάκεζα ζηνλ δαλεηνιήπηε θαη ην ππφινηπν 

ραξηνθπιάθην (ζπγθέληξσζε ραξηνθπιαθίνπ) 

Οη ηέζζεξεηο πξψηνη ραξαθηεξίδνληαη σο βαζηθνί, θαζψο πξέπεη λα ηνπο ππνινγίδεη 

ην εζσηεξηθφ ππφδεηγκα, ελψ νη δχν ηειεπηαίνη παξέρνληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηάζεσλ θαίλεηαη φηη γηα ηηο «εθζέζεηο» ρακεινχ 

θηλδχλνπ ην λέν πιαίζην νδεγεί ζε πνιχ ρακειφηεξεο απαηηήζεηο θεθαιαίσλ, σζηφζν 

ζηελ πεξίπησζε απαηηήζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ απηέο απμάλνληαη ζεκαληηθά. 

Θεζπίδεηαη, επίζεο, κία παξάκεηξνο δηφξζσζεο (granularityfactor) θαζψο ιφγσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο νη θίλδπλνη ζε επίπεδν ραξηνθπιαθίνπ είλαη κηθξφηεξνη απφ ην 

άζξνηζκα ηνπ θηλδχλνπ ησλ κεκνλσκέλσλ ζέζεσλ.
11

 

 

ii) Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ 

                                                           
11

Γεσξγνχηζνο,2008, Πξνβφπνπινο,Γθφξηζνο, 2004 
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Καηά ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, σο ιεηηνπξγηθφο νξίδεηαη ν θίλδπλνο απσιεηψλ  

γηα έλα πηζησηηθφ ίδξπκα εμαηηίαο αλεπαξθψλ ή εζθαικέλσλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο επίδξαζεο 

εμσηεξηθψλ αηηίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λνκηθνχ θηλδχλνπ. Γηα ηελ 

θάιπςή ηνπ, ε επηηξνπή 

πξνηείλεη ην 12% ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη δίλεη ηξεηο ελαιιαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαηηήζεσλ έλαληη απηνχ. 

χκθσλα κε ηελ Πξνζέγγηζε ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε, ε θεθαιαηαθή απαίηεζε έλαληη 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο έλα ζηαζεξφ 

ζπληειεζηή ζηάζκηζεο α πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο (έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ζε 15%) κε έλαλ βαζηθφ δείθηε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλνιηθή 

έθζεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ αθαζάξηζησλ 

εζφδσλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο εθφζνλ είλαη ζεηηθά. Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ΚΒΗΑ, 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

𝐾𝐵𝐼𝐴 =
 (𝑎∗𝐺𝐼𝑖)
𝑛
𝑖−1

𝑛
                                                    (3.3) 

 πνπ 

α : ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο πνπ ηνλ νξίδεη ε Δπηηξνπή 

GI: ηα κεηθηά έζνδα ηνπ έηνπο i 

n: ην πιήζνο ησλ πην πξφζθαησλ εηψλ κε ζεηηθά κεηθηά έζνδα 

Βειηίσζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ βαζηθνχ δείθηε απνηειεί ε Σππνπνηεκέλε 

Πξνζέγγηζε, ε νπνία ζπλεθηηκά ην γεγνλφο φηη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο, γη' απηφ 

νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαηαλέκνληαη ζε νθηψ ηνκείο επνπηηθά 

θαζνξηζκέλνπο. Ζ θεθαιαηαθή απαίηεζε θάζε ηνκέα ΐ εθηηκάηαη σο ην γηλφκελν ησλ 

κηθηψλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφλ θαη ελφο ζπληειεζηή β; πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα απσιεηψλ (σο πνζνζηφ ησλ κεηθηψλ εζφδσλ 

ηνπ) εμαηηίαο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Ζ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ηζνχηαη κε 
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𝐾𝑆𝐴 =
 max [{  𝛽𝑖∗𝐺𝐼𝑖 },0]

𝛽
𝑖=1

𝑛
𝑖−1

𝑛
                                           (3.4) 

GIi: ηα εηήζηα κεηθηά έζνδα εθάζηνπ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο 

βη: ν ζπληειεζηήο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε αληηθείκελν θαη πξνζδηνξίδεηαη ζε 

 12% : γηα ηε Ληαληθή Σξαπεδηθή, ηε Γηαρείξηζε Δλεξγεηηθνχ, ηηο 

Υξεκαηηζηεξηαθέο Τπεξεζίεο Ληαληθήο 

 15% : γηα ηελ Δκπνξηθή Σξαπεδηθή, ηηο Τπεξεζίεο Πξαθηφξεπζεο 

 18%: γηα ηε Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, ηε Γηαπξαγκάηεπζε θαη Πψιεζε 

Υξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηε Γηελέξγεηα θαη Γηαθαλνληζκφ Πιεξσκψλ. 

Οη Δμειηγκέλεο Μέζνδνη Μέηξεζεο (AdvancedMeasurementApproaches), ηέινο, 

επηβάιινπλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα αλαπηχμνπλ εζσηεξηθέο κεζνδνινγίεο βάζεη 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, εθφζνλ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα επνπηηθά θξηηήξηα 

επηιεμηκφηεηαο. Σξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ππάξρνπλ ζηα πιαίζηα ηεο 

κεζφδνπ: 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο βαζκνιφγεζεο (ScorecardApproach) φπνπ νη ηξάπεδεο θάλνπλ 

κία αξρηθή εθηίκεζε νξίδνληαο έλα χςνο θεθαιαίσλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ ην νπνίν αλαπξνζαξκφδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλάινγα κε ηηο 

επηδφζεηο ηνπο. 

 Ζ πξνζέγγηζε ησλ εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ (InternalMeasurementApproach) 

φπνπ δηαθξίλνληαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ 

δεκηέο θαη γηα θάζε ζπλδπαζκφ δξαζηεξηφηεηαο θαη γεγνλφηνο ππνινγίδεηαη ε 

πξνζδνθψκελε απψιεηα. Με ηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

αλακελφκελε θαη ηε κέγηζηε ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99,9%, ππνινγίδεηαη ε 

θεθαιαηαθή επάξθεηα γηα θάζε ζπλδπαζκφ. 

 Ζ πξνζέγγηζε ησλ θαηαλνκψλ δεκηάο (TheLossDistributionApproach) ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ελφο γεγνλφηνο 

θαη ην κέγεζνο ηεο δεκηάο αλ απηφ ζπκβεί. Ο ζπλδπαζκφο ησλ θαηαλνκψλ επηηξέπεη 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο εθηηκψκελεο δεκηάο ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99,9% 

απνηειψληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, κεηαθνξά ηεο κεζνδνινγίαο «Αμία ζε Κίλδπλν» 
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γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ.
12

 

iii) Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο έλαληη ηνπ Κηλδχλνπ Αγνξάο 

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο εθηηκά ηηο πηζαλέο απψιεηεο ζηηο εληφο θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ζέζεηο ηνπ πηζησηηθνχ νξγαληζκνχ εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηεο 

αγνξάο. Αθνξά θπξίσο ηα επηηνθηαθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηηο κεηνρηθέο ζέζεηο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ θαη ηηο ζέζεηο ζπλαιιάγκαηνο θαη εκπνξεπκάησλ ζε 

νιφθιεξν ηνλ ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ. 

χκθσλα κε ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν, ν θίλδπλνο αγνξάο ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη 

ν πηζησηηθφο νξγαληζκφο απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο παξακέηξνπο: ηνλ θίλδπλν ζέζεο 

επηηνθίνπ, ζέζεο κεηνρψλ, ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θαη ηνλ θίλδπλν βαζηθνχ 

εκπνξεχκαηνο. 

Ο θίλδπλνο ζέζεο επηηνθίνπ δηαθξίλεηαη ζε γεληθφ θαη εηδηθφ θαη εληάζζνληαη ζε 

απηφλ φινη νη ρξεσζηηθνί ηίηινη ζηαζεξνχ ή θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Οη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ εηδηθνχ θηλδχλνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

ηδξχκαηνο απφ δπζκελείο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ σο 

ζπλέπεηα παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εθδφηε. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ 

έλαληη ηνπ θηλδχλνπ, ε κέζνδνο πξνβιέπεη ηελ θαηάηαμε ησλ θαζαξψλ ζέζεσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ βάζεη εθδφηε/ νθεηιέηε, ηεο πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεο ελαπνκέλνπζαο ιεθηφηεηαο, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο κε 

ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έθαζηε θαηεγνξία (θξαηηθνί ηίηινη, 

απνδεθηνί ηίηινη φπσο εθείλνη εθδφζεσο θνξέσλ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ινηπνί ηίηινη) 

θαη ηελ άζξνηζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζέζεσλ. 

Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ γεληθνχ θηλδχλνπ αγνξάο ζηνρεχνπλ ζηελ 

θάιπςε πηζαλψλ απσιεηψλ σο ζπλέπεηα ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο. 

Γηα ηελ εθηίκεζή ηνπ αθνινπζνχληαη δχν κέζνδνη: ε κέζνδνο ηεο ιεθηφηεηαο θαη ε 

κέζνδνο ηεο δηάξθεηαο. χκθσλα κε ηελ πξψηε, νη ζέζεηο ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο 

(ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο), θαζψο θαη παξάγσγα πξντφληα, θαηαλέκνληαη ζε κία 

                                                           
12

Γεσξγνχηζνο, (2008), Καιθάνγινπ,(2012) 
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θιίκαθα δηαζηεκάησλ ιεθηφηεηαο αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πνπ απνκέλεη κέρξη ηε ιήμε 

ή έσο ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηνπ επηηνθίνπ θαη νη ζέζεηο θάζε ρξνληθήο δψλεο 

ζηαζκίδνληαη κε έλα ζπληειεζηή πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ επαηζζεζία ηνπο ζε 

ελδερφκελεο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. ηε ζπλέρεηα εθηηκψληαη νη ζπλνιηθέο ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο ζέζεηο θάζε ρξνληθήο δψλεο, δεδνκέλσλ ησλ επηκέξνπο ζηαζκίζεσλ, 

θαη ζπλππνινγίδεηαη κία πξφζζεηε θεθαιαηαθή επηβάξπλζε έλαληη ηνπ θηλδχλνπ 

βάζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ ράζκαηνο σο πνζνζηφ 10% επί ηεο κηθξφηεξεο απφ ηηο 

αληηζηαζκηδφκελεο ζέζεηο. χκθσλα κε ηε δεχηεξε κέζνδν, ηεο δηάξθεηαο, εθηηκάηαη 

ε επαηζζεζία θάζε κέζνπ ζε δεδνκέλεο κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ θαηά 0,6% έσο 1% 

αλάινγα κε ηελ ππνιεηπφκελε δηάξθεηα κέρξη ηε ιήμε ηνπ ππνθείκελνπ κέζνπ. Με 

βάζε ην βαζκφ ηεο, ν πηζησηηθφο νξγαληζκφο θαηαηάζζεη ηνπο ηίηινπο ζε δεθαπέληε 

ρξνληθέο δψλεο θαη εθηηκά ηε ζηαζκηζκέλε αμία θάζε κέζνπ σο ην γηλφκελν ηεο 

αγνξαίαο αμίαο ηνπ, ηνπ ζηαζκηθνχ δείθηε δηάξθεηαο θαη ηεο ηεθκαηξφκελεο 

κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ. Έρνληαο εθηηκήζεη ηηο ζηαζκηζκέλεο βάζεη ηνπ δείθηε 

δηάξθεηαο ζέζεηο ζε θάζε ρξνληθή δψλε θαη κε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ αληηζηάζκηζεο 

εθηηκάηαη ε θεθαιαηαθή απαίηεζε έλαληη ηνπ γεληθνχ θηλδχλνπ αγνξάο. 

ηα πιαίζηα ηεο πκθσλίαο ηεο Βαζηιείαο II νξίδεηαη, επίζεο, φηη θάζε πηζησηηθφο 

νξγαληζκφο πξέπεη λα ζπλεθηηκά ηηο θεθαιαηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ 

θηλδχλνπ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ηηκψλ ηνπ ρξπζνχ. 

Γηαθξίλνληαη δχνελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ: ε εθηίκεζε ηνπ αλνίγκαηνο θάζε ζπλαιιαγκαηηθήο ζέζεο θαη ε 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ην κίγκα ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζέζεσλ ζε 

δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα. ε επίπεδν ραξηνθπιαθίνπ, ε αληηκεηψπηζε ησλ ζέζεσλ 

ζπλαιιάγκαηνο γίλεηαη κε δχν δπλαηφηεηεο. Ζ πξψηε, αληηκεησπίδεη φια ηα 

λνκίζκαηα ηζνδχλακα, πξνβιέπνληαο φηη ε νλνκαζηηθή αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε 

θάζε λφκηζκα θαη ρξπζφ κεηαηξέπεηαη βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ηζνηηκίαο ζην λφκηζκα 

ζην νπνίν ν πηζησηηθφο νξγαληζκφο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνηρεία, θαη ε 

θεθαιαηαθή ππνρξέσζή ηνπ ηζνχηαη κε πνζνζηφ 8% επί ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο 

ζέζεο ηνπ ζε ζπλάιιαγκα θαη ρξπζφ. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε 

εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξαγκαηηθφ βαζκφ θηλδχλνπ 

ζπλαξηήζεη ηεο ζχλζεζεο ησλ λνκηζκάησλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 
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3.4.3 Ο Γεύηεξνο Ππιώλαο 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ζπκπιεξψλεη ηνλ πξψην θαη θαζηεξψλεη ηε δηαδηθαζία πνπ 

επηηξέπεη ζηηο επνπηηθέο αξρέο λα θξίλνπλ αλ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα, ζε επίπεδν 

νκίινπ θαη φρη κεκνλσκέλεο ζέζεο, έρεη αλαπηχμεη θαη αθνινπζεί αζθαιείο 

εζσηεξηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

θίλδπλν πνπ έρεη αλαιάβεη. 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο επνπηηθνχ ειέγρνπ είλαη ηέζζεξεηο: 

 Κάζε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε λα εληνπίδεη φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζηνπο 

νπνίνπο έρεη εθηεζεί ην ίδξπκα, πνπ ελδερνκέλσο δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, θαη λα αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη επηπιένλ ησλ ειάρηζησλ επνπηηθψλ ψζηε λα 

δηαηεξείηαη πςειφ επίπεδν θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα θάιπςή ηνπο ζπλνιηθά. 

 Οη επνπηηθέο αξρέο δηελεξγνχλ επηζεσξήζεηο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά εηεζίσο, γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο, ηε κνξθή 

θαη ηνλ βαζκφ θάζε θηλδχλνπ πνπ έρεη αλαιάβεη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ην χςνο, ηε δηάξζξσζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ σο πξνο 

ηνπο θηλδχλνπο, ηε ζπκκφξθσζε ζε πξνεγνχκελεο ζπζηάζεηο θαη εθφζνλ δελ 

θξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο νη πξαγκαηνπνηεζείζεο ελέξγεηεο είλαη πηζαλφλ λα 

παξέκβνπλ δηνξζσηηθά. 

 Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ δηαζέηνληαο πεξηζζφηεξα 

θεθάιαηα απφ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα γηα λα εμαζθαιίδνπλ πςειή πηζηνιεπηηθή 

δηαβάζκηζε θαη λα ζπλεθηηκνχλ πηζαλέο κειινληηθέο κεηαβνιέο ζηελ έθζεζε πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαθπκάλζεηο ζην επίπεδν ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Οη επνπηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα επεκβαίλνπλ πξνιεπηηθά, κε ζηφρν λα 

απνηξέςνπλ ελδερφκελε κείσζε ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ ζε επίπεδα ρακειφηεξα 

απφ ηα επίπεδα αζθαιείαο γηα ηελ εθάζηνηε ζπλνιηθή εηθφλα θηλδχλσλ, γεγνλφο πνπ 

ζα απαηηνχζε άκεζε αλάιεςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.
13

 

                                                           
13Γεσξγνχηζνο,(2008),(Πξνβφπνπινο, Γθφξηζνο, (2004), νπνπληδφγινπΠεληφηεο 
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3.4.2 Ο Σξίηνο Ππιώλαο 

Μέζσ ηνπ ηξίηνπ ππιψλα νη ηξάπεδεο θαινχληαη λα θνηλνπνηνχλ αμηφπηζηα 

ζηνηρεία θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη αλαγθαία απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο θαη επηηξέπνπλ ζηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ζε ζρέζε κε ηε κνξθή θαη ην χςνο ησλ θηλδχλσλ ηνπο, ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ, θαζψο θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ κειινληηθψλ επελδπηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

χκθσλα κε Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, νη Σξάπεδεο 

ππνρξενχληαη λα δεκνζηεχνπλ: 

 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο: παξνπζίαζε ηεο ηξάπεδαο, ηνπ νκίινπ, ησλ ζπγαηξηθψλ θαη 

ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ίδηα Κεθάιαηα: ηξφπνο δηάξζξσζεο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, χςνο 

Βαζηθψλ θαη πκπιεξσκαηηθψλ Κεθαιαίσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα θαη ηε κέζνδν πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο 

 Πνιηηηθή δηαρείξηζεο έθαζηεο θαηεγνξίαο θηλδχλνπ (πηζησηηθνχ, αγνξάο, 

ιεηηνπξγηθνχ). 

Οη πιεξνθνξίεο δηαθξίλνληαη ζε «νπζηψδεηο» θαη ζε «εκπηζηεπηηθέο». Οπζηψδεηο 

ραξαθηεξίδνληαη εθείλεο ησλ νπνίσλ ε παξάιεηςε ή ε αλαθξηβήο παξνπζίαζή ηνπο 

κπνξεί λα ζηξεβιψζεη απνθάζεηο ηεο αγνξάο. Δκπηζηεπηηθέο, απφ ηελ άιιε, είλαη 

εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξντφληα ή ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε 

δεκνζηνπνίεζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα δηαθηλδπλεχζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε 

θαη λα ππνβηβάζεη ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Ζ δεκνζίεπζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ, αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, δηελεξγείηαη απφ ηνπο 

πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο κε ηξηκεληαία, εμακεληαία ή εηήζηα πεξηνδηθφηεηα.
14

 

                                                           
14Πξνβφπνπινο, Γθφξηζνο, (2004),απνπληδφγινπ, Πεληφηεο, (2009) 



79 
 

3.5 πκθσλία Βαζηιείαο III 

Αθφκε θαη πξηλ ηελ θαηάξξεπζε ηεο LehmanBrothers ηνλ επηέκβξην 2008, ε 

δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε -πνπ είρε μεθηλήζεη λα εμειίζζεηαη απφ ηα κέζα ηνπ 

2007- είρε θαηαδείμεη ηελ αλάγθε γηα ελίζρπζε θαη νπζηαζηηθή αλακφξθσζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ είρε δηακνξθσζεί κε ηηο πκθσλίεο Βαζηιείαο I θαη II 

αλαθνξηθά κε ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ. Δίρε πιένλ θαλεί πσο ε θξίζε βξήθε 

ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κε απμεκέλε κφριεπζε (δαλεηζκφ), αλεπαξθή ξεπζηφηεηα θαη 

κε θαθή εθηίκεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε απνξξφθεζε ησλ 

απσιεηψλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο. Απηφ δηαηάξαμε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παξάιιεια απνηέιεζε ζεκείν ζπλαγεξκνχ γηα 

ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο ψζηε λα παξέκβνπλ άκεζα κε ζηφρν ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Σνλ επηέκβξην 2008 εθδφζεθαλ «Αξρέο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο θαη ηεο επνπηείαο», ελψ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009, ε Δπηηξνπή εμέδσζε κηα 

λέα δέζκε νδεγηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηε πκθσλία ηεο Βαζηιείαο II, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζέζεσλ ηηηινπνίεζεο, ησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ θαη ησλ αλνηγκάησλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ. Απηέο νη βειηηψζεηο ήηαλ κέξνο κηαο επξχηεξεο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν, ππφ ην πξίζκα ησλ αδπλακηψλ πνπ 

απνθάιπςε ε θξίζε ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. 

πλνιηθφο αλαζρεδηαζκφο ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πνζνηηθή ελίζρπζε θαη 

ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζηηο 12 επηεκβξίνπ 2010 θαη -αθνχ 

απηφ εγθξίζεθε απφ ηε χλνδν Κνξπθήο ησλ 020 (ενχι, Ννέκβξηνο 2010)- ζηηο 16 

Γεθεκβξίνπ 2010 δεκνζηεχζεθαλ δχν εθζέζεηο: 

1. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 

banking systems 

2. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 

standards and monitoring  
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Απηέο νη εθζέζεηο ζπλζέηνπλ ην δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ είλαη γλσζηφ σο 

«Βαζηιεία III». Χο ελαξθηήξηα εκεξνκελία γηα ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπο είρε ηεζεί 

ε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013, κε νινθιήξσζε κέρξη ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2019. Γηα ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο, ε Δ.Δ έρεη εθδψζεη ηελ νδεγία 2013/36/ΔΔ θαη ηνλ θαλνληζκφ 

575/2013, ελψ ζην Διιεληθφ Γίθαην έγηλε κε ην Ν.4261/2014. 

ηφρνο ηνπο είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζσ δχν ηξφπσλ: 

 ηεο κηθξφ-πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο, δειαδή κε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδψλ ζε πεξηφδνπο έληαζεο θαη 

 ηεο καθξφ-πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ζην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Με ηνλ φξν «καθξφ-πξνιεπηηθέο πνιηηηθέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο», 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε καθξφ-πξνιεπηηθή ξπζκηζηηθή παξέκβαζε, ελλνείηαη ην 

ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ «ζπζηεκηθφ θίλδπλν» ν νπνίνο απνξξέεη απφ 

παξάγνληεο πνπ δελ αθνξνχλ κεκνλσκέλνπο θνξείο παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ ή κεκνλσκέλεο αγνξέο θαη ππνδνκέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αιιά έρνπλ γεληθφηεξν ραξαθηήξα. Δπηδίσμή ηνπο είλαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη δχν δηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ν ζπζηεκηθφο 

θίλδπλνο; ε «ρξνληθή δηάζηαζε», δειαδή ε εμέιημή ηνπ ζε βάζνο ρξφλνπ, θαη ε 

«δηαηνκεαθή» δηάζηαζε, δειαδή ε θαηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα ζε θάζε δεδνκέλν ρξνληθφ ζεκείν. 

ζνλ αθνξά ηελ πξψηε δηάζηαζε, ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο κε 

πεξηνξηζκφ ηεο «πξνθπθιηθφηεηαο», ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγέζπλζε ηνπ 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ιφγσ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη είηε εληφο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, είηε κεηαμχ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. ζνλ αθνξά ζηελ ηνκεαθή δηάζηαζε δε, 

ζηφρνο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, ε νπνία 

κπνξεί λα πξνθχςεη είηε ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο έθζεζεο πεξηζζνηέξσλ θνξέσλ 

παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζε θηλδχλνπο απφ νκνεηδή αλνίγκαηα είηε 
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ιφγσ ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο απηψλ ησλ θνξέσλ (θαη ηεο κεηάδνζεο πξνβιεκάησλ 

κεηαμχ ηνπο), ηδίσο αλ απηνί είλαη «ζπζηεκηθά ζεκαληηθνί». 

Απηή ε καθξφ-πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί θαη ηνλ λέν άμνλα πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηε πκθσλία Βαζηιείαο III απφ ηηο πξνεγνχκελεο, ψζηε ν Hannounλα 

ηελ πεξηγξάθεη σο «enhancedBaselIIplusamacro-prudentialoverlay» 

Παξάιιεια, επέξρεηαη θαη εθηελήο ηξνπνπνίεζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο 

δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξνχλ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ 

δηεζλψλ ηξαπεδψλ γηα θάιπςε εηδηθά έλαληη ησλ θηλδχλσλ αγνξάο.
15

 

ί) Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα 

Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηε «Βαζηιεία III» είλαη ην δήηεκα ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, γη' απηφ είλαη επηβεβιεκέλνο έλαο απζηεξφηεξνο νξηζκφο θαη ε ζέζπηζε 

θαλφλσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ θεθαιαίσλ (κε πξνηηκφηεξα ην θαηαβεβιεκέλν 

κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηα εκθαλή απνζεκαηηθά) ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηηο ηξάπεδεο 

λα απνξξνθνχλ ηηο πηζαλέο δεκηέο απφ ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη. 

Γηα ηνλ Γείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δηαηεξείηαη ην πνζνζηφ 8% ην νπνίν -

φπσο ίζρπε- ηζνχηαη κε ηνλ ιφγν ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΣierICapital + 

Tier 2 Capital) πξνο ην ζχλνιν ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο 

θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ. 

Σα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Tier 1 Capital) πεξηιακβάλνπλ δχν θαηεγνξίεο 

ζηνηρείσλ 

1) ηα θχξηα ζηνηρεία «commonequityTierCapital» ελδεηθηηθά εληάζζνληαη ηα 

εκθαλή απνζεκαηηθά θαη ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα απνηειέζκαηα εηο 

λένλ, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο νη θνηλέο κεηνρέο νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ 

ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ ηξαπεδψλ. 

2) Σα πξφζζεηα ζηνηρεία «additionalTierICapital» πεξηιακβάλνπλ πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο θαη νκνινγηαθνχο ηίηινπο, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

                                                           
15. Υαξδνχβειεο, Γθφξηζνο, (2011) 
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Χο πξνο ζπζρεηηζκφ ηνπο επηβάιινληαη δχν πεξηνξηζκνί: 

 Σα θχξηα ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 4,5% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ 

 Σν ζχλνιν ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 6% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ (ελψ ζηε Βαζηιεία II ην πνζνζηφ ήηαλ 4%). 

Σα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηαTier 2 Capital. ηα νπνία δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ην 2% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

εθηφο ηζνινγηζκνχ, απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηηο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη ηνπο 

νκνινγηαθνχο ηίηινπο νξηζκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πεληαεηνχο θαη -ππφ 

πξνυπνζέζεηο- απφ ηίηινπο ίδησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ ηξαπεδψλ ππφηελελνπνηεκέλεεπνπηεία ηνπο. 

 

Πίλαθαο 3.4: Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην πιαίζην Βαζηιείαο III πνπ ζα 

επηβιεζνχλ ζηηο Σξάπεδεο κεηά ην πέξαο ησλ κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ 

 

 Κύξηα ηνηρεία 

Βαζηθώλ Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

ύλνιν Βαζηθώλ 

Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

πλνιηθή 

Κεθαιαηαθή 

Απαίηεζε 

1.Διάρηζηα Ίδηα Κεθάιαηα 

(από 01.01.2015) 

4,5% (απφ 2,0%) 6,0% (απφ 4%) 8% (δηαηήξεζε) 

2. Κεθαιαηαθό Απόζεκα 

Γηα Λόγνπο πληήξεζεο 

(από 01.01.2019) 

2,5% (λέν)   

3. Άζξνηζκα 1 θαη 2 7% 8,5 % 10,5% 

Αληηθπθιηθό θεθαιαηαθό 

απόζεκα (από 01.01.2019) 

0- 2,5% (λέν)   

Πεγή: [Χαρδούβελες, Γκόρηζος, 2011] 
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ii) πληειεζηήο Μφριεπζεο 

Καζψο ε πςειή κφριεπζε ησλ ηξαπεδψλ απνηέιεζε κία απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο ηεο 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε ζέζπηζε θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ ζα απέηξεπε ηελ επαλάιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ κειινληηθά. Γη‟ απηφ, κε 

ηε «Βαζηιεία III» εηζήρζε ε έλλνηα ηνπ ζπληειεζηή κφριεπζεο, ν νπνίνο 

εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, ρσξίο λα βαζίδεηαη 

ζηνλ θίλδπλν (δε ζηαζκίδνληαη, δειαδή, κε ζπληειεζηή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ). Σν πνζνζηφ ηνπ θαζνξίζηεθε ζε 3% θαη πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ιφγν: 

 ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, φπσο νξίδνληαη ζην λέν πιαίζην, πξνο 

 ηα αλνίγκαηά ηνπο, εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ, βάζεη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο 

αμίαο, ρσξίο λα ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηέο θηλδχλνπ θαη ρσξίο ην δηθαίσκα 

ζπκςεθηζκνχ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

Ήδε δηαλχνπκε ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν εθαξκνγήο (01.01.2013 - 31.12.2017) θαηά 

ηελ νπνία νη Σξάπεδεο νθείινπλ λα ππνινγίδνπλ ηνλ ζπληειεζηή θαη λα ηνλ 

δεκνζηνπνηνχλ (απφ 01.01.2015), ελψ πιήξεο ελαξκφληζε ζε απηφλ ζα γίλεη απφ ην 

2018 θαηφπηλ πηζαλψλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζα απαηηεζεί λα γίλνπλ ζηηο κέζα ζην 

2017
16

.  

ii)Ρεπζηφηεηα 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ επελδχζεσλ θαη 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, νξίδνληαη δχν ζπληειεζηέο ξεπζηφηεηαο: 

1) 0 ζπληειεζηήο θάιπςεο ξεπζηφηεηαο (LCR: Liquiditycoverageratio) πνπ 

αλαθέξεηαη ζε βξαρπρξφλην νξίδνληα (30 εκεξψλ) θαη νξίδεηαη σο ιφγνο ηνπ 

απνζέκαηνο ησλ πςειήο πνηφηεηαο ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

πξνο ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 30 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Σν χςνο ηνπ πξέπεη λα ηζνχηαη ή λα ππεξβαίλεη ην 100% 

2) Γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ νξίδνληα, θαζηεξψλεηαη ν ζπληειεζηήο θαζαξήο 

ρξεκαηνδφηεζεο (NSFR: Netstablefundingratio) πνπ νξίδεηαη σο ιφγνο ηεο 

δηαζέζηκεο πνζφηεηαο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο, πξνο ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα 

                                                           
16Υαξδνχβειεο, Γθφξηζνο, (2011) 
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ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην χςνο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 100%. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ έρεη δηπιφ ζηφρν: αθελφο λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξνληθή αλαληηζηνηρία κεηαμχ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη αθεηέξνπ ηα δνζνχλ θίλεηξα ζηηο 

ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηαζεξέο πεγέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

ίλ) Κεθαιαηαθφ Απφζεκα Γηα Λφγνπο πληήξεζεο 

Μηα επηπιένλ θαηλνηνκία πνπ ηίζεηαη κε ην λέν πιαίζην είλαη ην θεθαιαηαθφ 

απφζεκα γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο πνπ θαινχληαη δηαξθψο λα ηεξνχλ νη ηξάπεδεο 

επηπιένλ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ελδερφκελσλ δεκηψλ ζε πεξηφδνπο έληαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη αλέξρεηαη ζε 2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ.
17

 

λ) Αλαθπθιηθφ Κεθαιαηαθφ Απφζεκα 

ηνηρείν ηεο καθξφ-πξνιεπηηθήο απνηειεί θαη ην αλαθπθιηθφ θεθαιαηαθφ 

απφζεκα ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζχλδεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ 

ηξαπεδψλ κε ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία ηειηθψο επηθέξεη 

πεξηνξηζκφ ησλ εζφδσλ θαη αχμεζε δεκηψλ θαη αχμεζε ησλ δεκηψλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Γηα λα κελ επαλαιακβάλεηαη ν θαχινο θχθινο δεκηψλ θαη επηδξάζεσλ, ε 

Δπηηξνπή Βαζηιείαο ζέζπηζε ην αλαθπθιηθφ θεθαιαηαθφ απφζεκα, πνπ ζα 

θαζνξίδεηαη κεηαμχ 0 θαη 2,5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ, αλάινγα κε ηελ θξίζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζχκθσλα κε 

ηηο εθάζηνηε επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. [Θωμαδάκες- Λοΐδος, 2011] 

Κξηηηθή γηα ην λέν πιαίζην «Βαζηιεία III» 

                                                           
17Υαξδνχβειεο, Γθφξηζνο, (2011) 
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Απφ ηε ζεζκνζέηεζε -ήδε- ηεο ζπκθσλίαο «Βαζηιεία III» ην 2010 θαη πξηλ 

νινθιεξσζεί αθφκε ε εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ, ε νπνία εμειίζζεηαη ζηαδηαθά απφ ην 

2013 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη ην 2019, έρνπλ δηαηππσζεί επηθπιάμεηο θαη αζθείηαη 

θξηηηθή γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, 

ελψ ζεσξείηαη πιένλ βέβαην φηη θάπνηεο δηαηάμεηο ηεο ζα αλαζεσξεζνχλ 

πξνθαιψληαο πεξηβάιινλ αζάθεηαο. 

Καηά ηνλ ζπγγξαθέα X. Γθφξηζν κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλφλσλ ειινρεχνπλ 

θίλδπλνη, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

Ζ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ θαη νη απνδφζεηο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα κεησζνχλ 

ζεκαληηθά, αθφκε θαη αλ κεηαθπιεζεί ην θφζηνο ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη πεξηνξηζηνχλ νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Φπζηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δπζάξεζηεο εκπεηξίεο απφ ηελ πξφζθαηε θξίζε, ε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ζα 

κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο ηίκεκα γηα ηε ζσξάθηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη κία κειινληηθή έθηαθηε θαηάζηαζε, αλ θαη απφ 

πνιινχο δηαηππψλεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη ην λέν πεξηβάιινλ πθίζηαηαη ππεξβνιηθή 

ξπζκηζηηθή παξέκβαζε. 

Ζ δαλεηνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί, γ 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ ζα σζεζεί ζηελ άληιεζε κεγάισλ πνζψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ ηηο αγνξέο θπξίσο κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζηνηρείν πνπ ζα 

κεηψζεη ηηο απνδφζεηο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ζα θέξεη ηηο ηξάπεδεο ζε 

αληαγσληζηηθά κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Οη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο πνπ επηθέξεη γηα εθείλεο ην λέν 

πιαίζην είλαη πηζαλφλ λα κεηαηνπίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε ηκήκαηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε 

θαη επνπηεία «ζθηψδεο ηξαπεδηθή»,λα ζηξαθνχλ ζε θξάηε κε ραιαξφ ξπζκηζηηθφ-

επνπηηθφ πιαίζην ή ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο θαηλνηνκίεο κε ελδερφκελε έθζεζή ηνπο ζε 

κε εληνπηζκέλνπο ζήκεξα θηλδχλνπο έλαληη ησλ νπνίσλ δε ζα είλαη ζσξαθηζκέλεο.
18

 

 

Παξφκνηεο επηζεκάλζεηο γίλνληαη θαη ζε έθζεζε ηεο Fitch ην 2012 ζηελ νπνία ν 

                                                           
18Υαξδνχβειεο, Γθφξηζνο, (2011) 
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νίθνο αλαθέξεη φηη γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ κέρξη ην 2019 (αλ νη 

επνπηηθέο αξρέο δελ πηέζνπλ γηα επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ λσξίηεξα), ηα 29 παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζα ρξεηαζηνχλ επηπιένλ θεθάιαηα χςνπο $566 δηο. Ο 

νίθνο, επίζεο, εθηηκά φηη ε κέζε απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα κεησζεί 

πεξηζζφηεξν απφ 20% θαη πξνβιέπεη φηη νη ηξάπεδεο ζα κεηαθπιήζνπλ κεξηθψο ην 

θφζηνο ζηνπο δαλεηνιήπηεο, ελψ ζα σζεζνχλ παξάιιεια ζε κείσζε ησλ εμφδσλ ηνπο 

θαη ζε αλαδήηεζε δηεμφδνπ ζε άιινπο ηνκείο κε επηφηεξε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε. 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο «Βαζηιείαο 

III» ζην χςνο θαη ην θφζηνο ηνπ παξερφκελσλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο. Οη Slovak θαηCorned ζπζρεηίδνπλ ηελ αχμεζε θαηά 1% ζηνλ δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ (spread) θαηά κέζν φξν 

γεγνλφο πνπ ζα έρεη επηπηψζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

αλάπηπμεθαηά 0,144% ζηηο θχξηεο νηθνλνκίεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ζ.Π.Α., Ηαπσλία, Δ.Δ.). Πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ην λέν πιαίζην, νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη αξρηθά (2015) λα απμήζνπλ 

ην πεξηζψξην θαηά 0,15%, ελψ ζηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ (2019) ε αχμεζε εθηηκάηαη 

φηη ζα είλαη ηεο ηάμεο 0,50%. 

Τπφ ηελ ππφζεζε φηη νη ηξάπεδεο πνπ πεξηειήθζεζαλ ζηε κειέηε είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο φισλ ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ, νη Sultorova θαη Teply 2013 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο, ζα 

πξέπεη λα απμήζνπλ ηνλ δείθηε ίδησλ θεθαιαίσλ θαηά 2,92% θαηά κέζν φξν, πνπ ζα 

πξνθαιέζεη αχμεζε ζηνλ δείθηε δαλείσλ θαηά 0,55% ε νπνία αληηζηνηρεί ζε αχμεζε 

13,15% ζηνλ ηξέρνληα κέζν δείθηε (4,18%). Αλ ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο γηα δάλεηα 

είλαη 0,156, απηή ε αχμεζε ηειηθψο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ παξερφκελσλ 

δαλείσλ θαηά 2% ζε ζρέζε κε ηα ηξέρνληα επίπεδα. 

ηνλ ίδην άμνλα ησλ επηπηψζεσλ ζηα δάλεηα πεξηζηξέθεηαη θαη ε κειέηε ησλ 

Γαβαιά θαη πξηφπνπινο2014. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ε απφθαζε κίαο 

ηξάπεδαο λα δηαθξαηήζεη θεθάιαηα αληηκεησπίδεηαη σο έλα δηθαίσκα αγνξάο γηα ηα 

κειινληηθά ηδεαηά δάλεηα πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ εθείλε. Ζ αμία απηήο ηεο 

πξνηίκεζεο απμάλεηαη φηαλ ην αλακελφκελν επίπεδν δαλείσλ θαη ην χςνο ησλ 

επνπηηθψλ θεθαιαίσλ απμάλεηαη επίζεο. πλεπψο, φζν απζηεξφηεξν γίλεηαη ην 

πιαίζην επηβάιινληαο κεγαιχηεξν χςνο θεθαιαίσλ, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη γηα 
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ηηο ηξάπεδεο ην θφζηνο ηνπ ρξήκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε ην επηηφθην ησλ 

παξερφκελσλ δαλείσλ. Οη εθηηκήζεηο πνηθίιινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Ζ αχμεζε θαηά 

1,3% ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο απφ 

1 κνλάδα βάζεο (0,01%) ζηε νπεδία κέρξη 20 κνλάδεο βάζεο (0,20%) ζηελ 

Ηξιαλδία, ελψ δηαθνξνπνηήζεηο παξνπζηάδεη θαη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο δαλείσλ 

(1% ζηελ Ηξιαλδία ζε αληηδηαζηνιή κε ην 6,59% ζηε Γαλία). 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ησλ FratianniandPattison2015 είλαη ε κειέηε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ λένπ -παγθφζκηαο εκβέιεηαο- θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηηο πξαγκαηηθέο 

εηεξνγελείο ζπλζήθεο έθαζηεο νηθνλνκίαο, φπνπ θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ 

ηνπηθνχ επφπηε-ξπζκηζηή. Σν άξζξν επηθεληξψλεηαη ζε δχν ζεκαληηθέο απνθιίζεηο 

απφ ηνπο παγθφζκηνπο θαλφλεο. Ζ πξψηε εληνπίδεηαη κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη Ζ.Π.Α., θαζψο πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπλ ηε θήκε πνπ επιήγε απφ ηελ 

θξίζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ, νη Ζ.Π.Α. νδεγνχληαη ζε απζηεξφηεξνπο 

πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε ηε «Βαζηιεία III», ελψ αλάινγε ηαθηηθή αθνινπζνχλ θαη 

άιιεο ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Διβεηία θαη ν Καλαδάο. Ζ δεχηεξε 

παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., εηδηθφηεξα εθείλεο ηεο Δπξσδψλεο, 

εμαηηίαο ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, θαζψο ζπγθξνηνχλ κία 

λνκηζκαηηθή έλσζε ρσξίο δεκνζηνλνκηθή ελφηεηα. Χο απνηέιεζκα, νη ππαγνξεχζεηο 

ηεο έρνπλ ζπξξηθλψζεη ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ησλ εζληθψλ επνπηψλ νη νπνίνη 

πηζαλφλ λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα ηηο αληηζηαζκίζνπλ κέζα απφ κία πεξηζζφηεξν 

επέιηθηε εξκελεία ησλ θαλφλσλ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο επνπηείαο, ζηνηρείν πνπ 

επλνείηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο «Βαζηιείαο III». 

 

3.6 Αλαθεθαιαίσζε 

 πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ε Βαζηιεία Η,ΗΗ,ΗΗΗ 

ζεζπίζηεθε γηα λα ζέηεη θαλφλεο ηνπο νπνίνπο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

νθείινπλ λα ηνπο αθνινπζνχλ 

Σέινο κε ηελ Βαζηιεία Η,ΗΗ,ΗΗΗ επηηπγράλνληαη νη εμήο ζηφρνη: Πξψηνλ ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ξπζκίζεηο ζεκάησλ επνπηείαο ζε επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν. Γεχηεξνλ πεηπραίλεηαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ επνπηείαο  ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σξίηνλ 
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θαη πην ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη επεκβαίλεη ε ξπζκηζηηθή αξρή φηαλ θξίλεηαη 

αλαγθαίν θαη ζεζπίδεη λένπο θαλφλεο, γη‟ απηφ θαη έρνπκε πεξάζεη απφ BaseIIζε IIθαη 

ηψξα ζε BaselIII.. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη εκπεηξηθή εθαξκνγή ζηηο κεηνρέο ησλ ηεζζάξσλ 

ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ EUROBANK, ALPHABANK, E.T.E. θαη 

PIRAIEUSBANKκε ηελ κεζνδνινγία ηεο εθηίκεζεο δηαθχκαλζεο ζπλδηαθχκαλζεο . 

Οη παξαηεξήζεηο είλαη εκεξήζηεο θαη αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 1/9/2015 έσο 

1/9/2017, ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 524. 

ηε ζπλέρεηα  ππνινγίδεηαη ε VaR ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε ηελ κεζνδνινγία ηεο 

ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηηο κεηνρέο ηεο ηξάπεδαο 

EUROBANK,OTE θαη ΣΔΡΝΑ. Ο ιφγνο πνπ επηιερζήθαλ νη παξαπάλσ κεηνρέο γηα 

ην ραξηνθπιάθην είλαη γηα λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε θαζψο αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο.Ο θιάδνο ησλ ηξαπεδψλ εκθαλίδεη πησηηθή πνξεία ζε 

αληίζεζε κε ηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ αλαπηχζζεηαη θαη νη κεηνρέοησλ 

αληίζηνηρσλ εηαηξεηψλ παξνπζηάδνπλ θέξδε. Ο θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ 

παξνπζηάδεηαη ζηάζηκνο θαη επηιέρηεθε ε ελ ιφγν εηαηξεία σο κηα απφ ηηο ηζρπξέο.Οη 

παξαηεξήζεηο είλαη εκεξήζηεο θαη αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 1/9/2016 έσο 1/9/2017, 

ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 255. 

 

4.2 Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα 

4.2.1 Πεξίπησζε Eurobank 

Αξρηθά εμεηάδνπκε ηελ ρξνλνζεηξά  ηεο κεηνρήο ηεο ηξάπεδαο  Eurobank θαη 

παξαηεξνχκε ηα εμήο γηα ηηο απνδφζεηο ηεο κεηνρήο. Ο κέζνο (mean)θαη ε δηάκεζνο 

(median) δελ ζπκπίπηνπλ {mean(-0,060)≠median (0,00)}. Σν εχξνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ είλαη απφ  -30,00 (minimum) έσο 29,94(maximum). Ζ ηππηθή 

απφθιηζε (Std. Dev.)ησλ απνδφζεσλ ηεο ηξάπεδαο Eurobank  είλαη 6,30. Ζ  

ρξνλνινγηθή ζεηξά εκθαλίδεη αξλεηηθή αζπκκεηξία  πνιχ θνληά ζην κεδέλ 
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(Skewness=-0,03), ελψ ν ζπληειεζηήο θχξησζεο (Kurtosis)είλαη 8,86 (κεγαιχηεξνο 

ηνπ 3) γεγνλφο  πνπ ππνδεηθλχεη φηη έρνπκε παρηέο νπξέο ζηελ θαηαλνκή. 

Πίλαθαο 4.2.1.1 : Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο 

Eurobank 

 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζεηξά δελ αθνινπζεί θαλνληθή 

θαηαλνκή. Δπηπιένλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

testJarque-Bera. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, επεηδή ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

(751,65) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 5,99 απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ε 

θαηαλνκή είλαη θαλνληθή. Σα ίδηα απνηειέζκαηα ζα πξνέθππηαλ κε ηελ ζχγθξηζε ηεο 

ηηκήο p-value (0,00)< 0,05, απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε πνξεία ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. 
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Γηάγξακκα 4.2.1.1: Γηάγξακκα πνξείαο ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Eurobank 
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Γηάγξακκα 4.2.1.2: Γηάγξακκα  ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο ηεο κεηνρήο ηεο 

Eurobank 

 

 

Δίλαη ην εκθαλέο ην θαηλφκελν ηνπ volatilityclustering,φπνπ ηηο πεξηφδνπο πςειήο 

δηαθχκαλζεο δηαδέρεηαη πεξίνδνη ρακειήο δηαθχκαλζεο. Σν θαηλφκελν απηφ απνηειεί 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαηαλνκψλ ησλ απνδφζεσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζεηξψλ.Παξαηεξείηαη φηη ην 2015 ππήξρε εληνλφηεξν ην θαηλφκελν ηνπ 

volatilityclusteringθαζψο ππήξρε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αζηάζεηα εηδηθφηεξα κεηά 

ηελ επηβνιή ησλ capitalcontrols 

ηηο αλαιχζεηο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ  είλαη απαξαίηεην λα ειέγμνπκε αλ νη ππφ 

εμέηαζε κεηαβιεηέο  είλαη ζηάζηκεο. Ο έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηνλ επαπμεκέλν θξηηήξην Dickey-Fuller.(AugmentedDickey-Fuller –ADF). 
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Πίλαθαο 4.2.1.2 :Έιεγρνο Dickey-Fullerγηα ηελκεηνρή ηεο Eurobank 

 

 

Σν ζηαηηζηηθφ-tαπφ ηελ ADFείλαη t0=-0,80, ην νπνίν ηψξα είλαη ζε απφιπηε ηηκή 

θαηά πνιχ κηθξφηεξν απφ ηηο θξηηηθέο ηηκέο θαη ζηα 3 επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. Άξα 

γίλεηαη δεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε. Οπφηε ε ρξνλνζεηξά ησλ ηηκψλ ηεο κεηνρήο  είλαη 

κε ζηάζηκε δειαδή έρεη κνλαδηαία ξίδα, ελψ ε ρξνλνζεηξά ησλ απνδφζεσλ είλαη 

ζηάζηκε(t0=-20,2) 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε κνληεινπνίεζε ηεο δηαθχκαλζεο επηιέγνληαο θαηάιιειν 

κνληέιν GARCH. 

Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία Box-Jenkins  ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία βήκαηα. 

ην πξψην βήκα ηεο αλάιπζεο εξεπλψληαη νη κεηαβιεηέο  νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη νη απνδφζεηο. 

Δμάγνληαη νη ζπλαξηήζεηο ACF(autocorrelationfunction)  θαη PACF (partial) κέζσ 

ηνπ Κνξεινγξάκκαηνο ησλ απνδφζεσλ (correlogramofreturns): 
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Πίλαθαο 4.2.1.3:Κνιεξφγξακκα ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηεο Eurobank 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ν ζπληειεζηήο 

απηνζπζρέηηζεο ηζνχηαη κε ην κεδέλ, φηη δειαδή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, 



95 
 

έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο φηη ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο είλαη δηάθνξνο 

ηνπ κεδελφο θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 5% ε 

κεδεληθή ππφζεζε δελ γίλεηαη παληνχ απνδεθηή .  

ε lag 6,7 θαη 8 p-value>0,05 άξα ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

Έηζη δελ είλαη μεθάζαξν αλ πξέπεη λα κνληεινπνηεζεί ην κέζν κε θάπνην 

ππφδεηγκα ή φρη. Άξα ζα εθηηκεζεί ην κνληέιν GARCH-Normalκε ζηαζεξφ κέζν. 

 

ΔΚΣΙΜΗΗ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

Θα γίλεη ρξήζε ηνπ κνληέινπ κε ζηαζεξφ κέζν κ, ηα δεζκεπκέλα ζθάικαηα 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν κεδέλ θαη ε δεζκεπκέλε δηαθπκάλζεηο 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ(t-1). 

 

𝑝𝑡 = 𝜇 + 휀𝑡  

 

휀𝑡/𝛷𝑡−1~𝑁(0,𝜍𝑡
2) 

 

𝜍𝑡
2 = 𝑎0 + 𝑎1휀𝑡−1

2 + 𝛽1𝜍𝑡−1
2 

 

Οη παξάκεηξνη  πνπ ζα εθηηκεζνχλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν 

είλαη ηα εμήο: κ, ην εtείλαη ε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή κε κέζν κεδέλ θαη δηαθχκαλζε 𝜍𝑡
2   θαη ηέινο ην𝛷𝑡−1 είλαη ην ζχλνιν ηεο 

πιεξνθφξεζεο (informationset) κέρξη θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t-1. Οη παξάκεηξνη πνπ 

ζα εθηηκεζνχλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν είλαη νη εμήο : 

𝜇,𝑎0,𝑎1,𝛽1 
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Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε δεζκεπκέλε δηαθχκαλζε ζα είλαη απζηεξά ζεηηθή 

πξέπεη λα ηζρχεη φηη: 

𝜇,𝑎0,𝑎1 > 0,𝛽1 ≥ 0 

 

Δπίζεο, γηα λα είλαη ζηάζηκε ε δεζκεπκέλε δηαθχκαλζε ζα πξέπεη λα ηζρχεη φηη: 

𝑎1,𝛽1 < 1 

 

Οη εθηηκήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα:
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Πίλαθαο 4.2.1.4: Δθηίκεζε κνληέινπ GARCH γηα ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο Eurobank 

 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ θ 

ηζνχηαη κε 0,0009 θαη ζπλεπψο  𝜑 < 1, άξα ε ζεηξά 𝑝𝑡  είλαη ζηάζηκε. Ζ εθηίκεζε ηεο 

ζηαζεξάο ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο  α0 ηζνχηαη κε 1,09>0. Δπίζεο, νη εθηηκήζεηο γηα ηηο 

παξακέηξνπο α1 θαη β1 είλαη 0,17 θαη 0,81 αληίζηνηρα. Αθφκε ηζρχεη φηη α1+β1=0,98<1, 

ζπλεπψο ηθαλνπνηνχληαη φινη νηαπαηηνχκελνη πεξηνξηζκνί ψζηε λα είλαη ε δεζκεπκέλε 

δηαθχκαλζε απζηεξά ζεηηθή θαη ζηάζηκε. Δπηπξφζζεηα παξαηεξείηαη φηη φπσο ζα έπξεπε νη 

ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο GARCH (α1,β1) έρνπλ άζξνηζκα πνιχ θνληά ζηελ κνλάδα, 

δείρλνληαο έηζη φηη ε αζηάζεηα είλαη αξθεηή θαη ν ζπληειεζηήο β1  παίξλεη κεγάιε ηηκή 

(θνληά ζηελ κνλάδα), ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ε ηξέρνπζα δηαθχκαλζε 

εμεγείηαη απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε 

ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο ειέγρνπ Durbin-Watsonείλαη θνληά ζηελ ηηκή 2(1,7), ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 1
νπ

 βαζκνχ ζην ππφδεηγκα. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη νη 

ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο έρνπλ άζξνηζκα πνιχ θνληά ζηελ κνλάδα απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ηξέρνπζα δηαθχκαλζε επεξεάδεηαη απφ ηελ δηαθχκαλζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ζηα θαηάινηπα κε παξνπζίαζε ηνπ Κνξεινγξάκκαηνο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ (correlogramofstandardizedresiduals): 
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Πίλαθαο 4.2.1.5: Κνξεινγξάκκαηνο ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ ηεο κεηνρήο 

ηεοEurobank. 
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Παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη απηνζηζρέηεζε ζηα θαηάινηπα αθνχ p-value> 0,05. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ηζηφγξακκα ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ, έηζη ψζηε λα 

ειέγρεη ε θαλνληθφηεηα:  

Πίλαθαο 4.2.1.6 : Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ ηεο κεηνρήο 

ηεο Δurobank 

 

 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη απφ ηελ Κχξησζε θαίλεηαη φηη ηα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη 

θαλνληθά (5,53>3, φπνπ 3 ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο), θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ p-

value=0,00<0,05. 
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 Σέινο γίλεηαη θαη έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο κε ηνARCH-LMtestκε κεδεληθή 

ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ζηα θαηάινηπα. 

Πίλαθαο 4.2.1.7: „Έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηα θαηάινηπα ηεοκεηνρήο ηεο 

Δurobank 

 

φπνπ 0,486>0,4856 άξα δελ απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε 

 

Μεηά απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο ε VaRπξνθχπηεη σο κηα ρξνλνζεηξά: 

𝑉𝑎𝑅𝑡+1 = 𝜇𝑡+1 + 𝜍𝑡+1𝑧𝑎  

πνπ  

𝜇𝑡+1= νη πξνβιέςεηο ηνπ κέζνπ (εδψ είλαη ζηαζεξφο)  

𝜍𝑡+1= ε ηππηθή απφθιηζε ηεο ζεηξάο ησλ απνδφζεσλ  

 Άξα θαη ε VaR απνηειείηαη απφ 524 παξαηεξήζεηο. Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ ζην Excel. 

Γίλνληαη ελδεηθηηθά νη πξψηεο νθηψ κέξεο  

VaRt+1  95% 

Δλδεηθηηθέο ηηκε ηνπ VaR γηα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Eurobank=-0,25 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ηεο VaR γηα ηηο πξψηεο νθηψ κέξεο. Γηα ηνλ 

επελδπηή ν νπνίνο ζέιεη λα εληάμεη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ ηεο κεηνρή ηεο ηξάπεδαο Eurobank 

νη ηηκέο απηέο αμηνινγνχληαη σο έμεο: 



101 
 

H ηηκή κε αξλεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη φηη ν επελδπηήο ζα ππνζηεί ηελ αληίζηνηρε δεκία 

(δειαδή κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο ηνπ επέλδπζεο ) αλ θξαηήζεη ηελ κεηνρή γηα κηα 

κέξα κε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. 

Σέινο γηα λα ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή VaR γηα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα δηαθξάηεζεο ηεο 

κεηνρήο αξθεί λα νξηζηεί ην δηάζηεκα απηφ θαη λα ππνινγηζηεί αζξνηζηηθά ην Valueatrisk κε 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. 
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4.2.3.Πεξίπησζε ALPHABANK 

 

Πίλαθαο 4.2.2.1 : Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο Alpha 

 

 

πσο θαη πξνεγνπκέλσο έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ALPHABANKπαξαηεξνχληαη ηα 

εμήο: 

Μέζνο φξνο (mean)=0,01 

Γηάκεζνο (median)=0,00 

Μέγηζηε ηηκή (maximum)=28,7 

Διάρηζηε ηηκή (minimum)=-29,6 

Σππηθή απφθιηζε (Std. Dev.)=5,33 
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Αζπκκεηξία (Skewness)=0,53 

Κχξησζε (Kurtosis)=9.87 

Ζ ρξνλνζεηξά εκθαλίδεη ζεηηθή αζπκκεηξία πνιχ θνληά ζην κεδέλ θαη έρεη ζπληειεζηή 

θχξησζεο κεγαιχηεξν ηνπ 3 γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη έρνπκε παρηέο νπξέο ζηελ 

θαηαλνκή. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζεηξά δελ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή. 

Δπηπιένλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ην testJarque-Bera. ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, επεηδή ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ (1056,6) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 5,99 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ε θαηαλνκή είλαη θαλνληθή. Σα ίδηα απνηειέζκαηα ζα 

πξνέθππηαλ κε ηελ ζχγθξηζε ηεο ηηκήο p-value (0,00)< 0,05, απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε ηεο 

θαλνληθφηεηαο. 

Γηάγξακκα  4.2.2.1 Γηάγξακκα πνξείαο ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο ηεο κεηνρήο  
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε πνξεία ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο. 

Γηάγξακκα  4.2.2.2: Γηάγξακκα πνξείαο ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο ηεο κεηνρήο 

 

 

 

Δίλαη ην εκθαλέο ην θαηλφκελν ηνπ volatilityclustering,φπνπ ηηο πεξηφδνπο πςειήο 

δηαθχκαλζεο δηαδέρεηαη πεξίνδνη ρακειήο δηαθχκαλζεο. Σν θαηλφκελν απηφ απνηειεί βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαηαλνκψλ ησλ απνδφζεσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεηξψλ. 

ηηο αλαιχζεηο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ  είλαη απαξαίηεην λα ειέγμνπκε αλ νη ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηέο  είλαη ζηάζηκεο. Ο έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ επαπμεκέλν 

θξηηήξην Dickey-Fuller.(AugmentedDickey-Fuller –ADF). 
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Πίλαθαο 4.2.2.2 :Έιεγρνο Dickey-Fullerγηα ηελ κεηνρή ηεο Alpha 

 

 

 

 

Σν ζηαηηζηηθφ-tαπφ ηελ ADFείλαη t0=-0,80, ην νπνίν ηψξα είλαη ζε απφιπηε ηηκή θαηά 

πνιχ κηθξφηεξν απφ ηηο θξηηηθέο ηηκέο θαη ζηα 3 επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. Άξα γίλεηαη δεθηή 

ε κεδεληθή ππφζεζε. Οπφηε ε ρξνλνζεηξά ησλ ηηκψλ ηεο κεηνρήο  είλαη κε ζηάζηκε δειαδή 

έρεη κνλαδηαία ξίδα, ελψ ε ρξνλνζεηξά ησλ απνδφζεσλ είλαη ζηάζηκε(t0=-20,7) 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε κνληεινπνίεζε ηεο δηαθχκαλζεο επηιέγνληαο θαηάιιειν κνληέιν 

GARCH. 

Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία Box-Jenkins  ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία βήκαηα. 

ην πξψην βήκα ηεο αλάιπζεο εξεπλψληαη νη κεηαβιεηέο  νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη νη απνδφζεηο. Δμάγνληαη νη 

ζπλαξηήζεηο ACF(autocorrelationfunction)  θαη PACF (partialautocorrelogramfunction) κέζσ 

ηνπ Κνξεινγξάκκαηνο ησλ απνδφζεσλ (correlogramofreturns): 
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Πίλαθαο 4.2.2.3:Κνιεξφγξακκα ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηεο Alpha 

 

 

ην παξαπάλσ κνξηφγξακκα ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο 

ηζνχηαη κε ην κεδέλ, φηη δειαδή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο 



108 
 

ππφζεζεο φηη ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο θαη είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 5% ε κεδεληθή ππφζεζε δελ γίλεηαη παληνχ 

απνδεθηή .  

ε lag2,3 θαη 5 p-value>0,05 άξα ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο. 

Έηζη δελ είλαη μεθάζαξν αλ πξέπεη λα κνληεινπνηεζεί ην κέζν κε θάπνην ππφδεηγκα ή φρη. 

Άξα ζα εθηηκεζεί ην κνληέιν GARCH-Normalκε ζηαζεξφ κέζν. 

 πσο θαη πξίλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

𝑝𝑡 = 𝜇 + 휀𝑡  

 

휀𝑡/𝛷𝑡−1~𝑁(0,𝜍𝑡
2) 

 

𝜍𝑡
2 = 𝑎0 + 𝑎1휀𝑡−1

2 + 𝛽1𝜍𝑡−1
2 

 

κε ηνπο αληίζηνηρνπο πεξηνξηζκνχο. 
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Πίλαθαο 4.2.2.4: Δθηίκεζε κνληέινπ GARCH γηα ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο Alpha 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ θ 

ηζνχηαη κε 0,0009 θαη ζπλεπψο  𝜑 < 1, άξα ε ζεηξά 𝑝𝑡  είλαη ζηάζηκε. Ζ εθηίκεζε ηεο 

ζηαζεξάο ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο  α0 ηζνχηαη κε 0,28>0. Δπίζεο, νη εθηηκήζεηο γηα ηηο 

παξακέηξνπο α1 θαη β1 είλαη 0,12 θαη 0,86 αληίζηνηρα. Αθφκε ηζρχεη φηη α1+β1=0,98<1, 

ζπλεπψο ηθαλνπνηνχληαη φινη νη απαηηνχκελνη πεξηνξηζκνί ψζηε λα είλαη ε δεζκεπκέλε 

δηαθχκαλζε απζηεξά ζεηηθή θαη ζηάζηκε. Δπηπξφζζεηα παξαηεξείηαη φηη φπσο ζα έπξεπε νη 

ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο GARCH (α1,β1) έρνπλ άζξνηζκα πνιχ θνληά ζηελ κνλάδα, 

δείρλνληαο έηζη φηη ε αζηάζεηα είλαη αξθεηή θαη ν ζπληειεζηήο β1  παίξλεη κεγάιε ηηκή 

(θνληά ζηελ κνλάδα), ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ε ηξέρνπζα δηαθχκαλζε 

εμεγείηαη απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε 

ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο ειέγρνπ Durbin-Watsonείλαη θνληά ζηελ ηηκή 2(1,8), ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 1
νπ

 βαζκνχ ζην ππφδεηγκα. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη νη 
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ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο έρνπλ άζξνηζκα πνιχ θνληά ζηελ κνλάδα απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ηξέρνπζα δηαθχκαλζε επεξεάδεηαη απφ ηελ δηαθχκαλζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ζηα θαηάινηπα κε παξνπζίαζε ηνπ Κνξεινγξάκκαηνο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ (correlogramofstandardizedresiduals): 

Πίλαθαο 4.2.2.5: Κνξεινγξάκκαηνο ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ ηεο κεηνρήο ηεο 

Alpha 
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Παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη απηνζηζρέηεζε ζηα θαηάινηπα αθνχ p-value> 0,05. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ηζηφγξακκα ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ, έηζη ψζηε λα 

ειέγρεη ε θαλνληθφηεηα:  

Πίλαθαο 4.2.2.6 : Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ ηεο κεηνρήο 

ηεο Alpha 

 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη απφ ηελ Κχξησζε θαίλεηαη φηη ηα θαηάινηπα δελ θαηαλεκνληαη θαλνληθά 

(5,53>3, φπνπ 3 ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο), θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ p-

value=0,00<0,05. 

Σέινο γίλεηαη θαη έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο κε ηνARCH-LMtestκε κεδεληθή ππφζεζε 

φηη δελ ππάξρεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηα θαηάινηπα 
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Πίλαθαο 4.2.2.7: „Έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηα θαηάινηπα ηεο κεηνρήο ηεο Alpha 

 

 φπνπ 0,77>0,07 άξα δελ απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε 

 

Μεηά απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο ε VaRπξνθχπηεη σο κηα ρξνλνζεηξά: 

𝑉𝑎𝑅𝑡+1 = 𝜇𝑡+1 + 𝜍𝑡+1𝑧𝑎  

πνπ  

𝜇𝑡+1= νη πξνβιέςεηο ηνπ κέζνπ (εδψ είλαη ζηαζεξφο)  

𝜍𝑡+1= ε ηππηθή απφθιηζε ηεο ζεηξάο ησλ απνδφζεσλ  

 Άξα θαη ε VaR απνηειείηαη απφ 524 παξαηεξήζεηο. Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ ζην Excel. 

VaRt+1  95% 

 Δλδεηθηηθέο ηηκή ηνπ VaR γηα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Alpha=-0,48 

 

Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα φπσο θαη ζηελ κεηνρή ηεο Eurobank πξνθχπηνπλ θαη γηα ηελ κεηνρή 

ηεο AlphaBank. 
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4.2.3Πεξίπησζε ETE 

 

Πίλαθαο 4.2.3.1 : Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο 

 

 

πσο θαη πξνεγνπκέλσο έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΣΔ ΒΑΝΚ παξαηεξνχληαη ηα 

εμήο: 

Μέζνο φξνο (mean)=-0,39 

Γηάκεζνο (median)=0,00 

Μέγηζη3ε ηηκή (maximum)=26,6 

Διάρηζηε ηηκή (minimum)=-30,0 
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Σππηθή απφθιηζε (Std. Dev.)=6,16 

Αζπκκεηξία (Skewness)=-1,27 

Κχξησζε (Kurtosis)=10,55 

Ζ ρξνλνζεηξά εκθαλίδεη ζεηηθή αζπκκεηξία πνιχ θνληά ζην κεδέλ θαη έρεη ζπληειεζηή 

θχξησζεο κεγαιχηεξν ηνπ 3 γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη έρνπκε παρηέο νπξέο ζηελ 

θαηαλνκή. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζεηξά δελ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή. 

Δπηπιένλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ην testJarque-Bera. ε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, επεηδή ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ (1389,6) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

5,99 απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ε θαηαλνκή είλαη θαλνληθή. Σα ίδηα 

απνηειέζκαηα ζα πξνέθππηαλ κε ηελ ζχγθξηζε ηεο ηηκήο p-value (0,00)< 0,05, 

απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο. 

ην δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο  

Γηάγξακκα  4.2.3.1: Γηάγξακκα πνξείαο ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο ηεο κεηνρήο  
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Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε πνξεία ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο. 

Γηάγξακκα  4.2.3.2: Γηάγξακκα πνξείαο ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο ηεο κεηνρήο 
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Δίλαη ην εκθαλέο ην θαηλφκελν ηνπ volatilityclustering,φπνπ ηηο πεξηφδνπο πςειήο 

δηαθχκαλζεο δηαδέρεηαη πεξίνδνη ρακειήο δηαθχκαλζεο. Σν θαηλφκελν απηφ απνηειεί 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαηαλνκψλ ησλ απνδφζεσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεηξψλ. 

ηηο αλαιχζεηο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ  είλαη απαξαίηεην λα ειέγμνπκε αλ νη ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηέο  είλαη ζηάζηκεο. Ο έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ 

επαπμεκέλν θξηηήξην Dickey-Fuller.(AugmentedDickey-Fuller –ADF). 
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Πίλαθαο 4.2.3.2 :Έιεγρνο Dickey-Fullerγηα ηελ κεηνρή ηεο ΔΣΔ 

 

 

Σν ζηαηηζηηθφ-tαπφ ηελ ADFείλαη t0=-0,80, ην νπνίν ηψξα είλαη ζε απφιπηε ηηκή θαηά 

πνιχ κηθξφηεξε απφ ηηο θξηηηθέο ηηκέο θαη ζηα 3 επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. Άξα γίλεηαη δεθηή 

ε κεδεληθή ππφζεζε. Οπφηε ε ρξνλνζεηξά ησλ ηηκψλ ηεο κεηνρήο  είλαη κε ζηάζηκε δειαδή 

έρεη κνλαδηαία ξίδα, ελψ ε ρξνλνζεηξά ησλ απνδφζεσλ είλαη ζηάζηκε(t0=-18,2) 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε κνληεινπνίεζε ηεο δηαθχκαλζεο επηιέγνληαο θαηάιιειν 

κνληέιν GARCH. 

Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία Box-Jenkins  ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία βήκαηα. 

ην πξψην βήκα ηεο αλάιπζεο εξεπλψληαη νη κεηαβιεηέο  νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη νη απνδφζεηο. Δμάγνληαη 

νη ζπλαξηήζεηο ACF(autocorrelationfunction)  θαη PACF (partialautocorrelogramfunction) 

κέζσ ηνπ Κνξεινγξάκκαηνο ησλ απνδφζεσλ (correlogramofreturns): 
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Πίλαθαο 4.2.3.3:Κνιεξφγξακκα ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηεο ETE 

 

 

ην παξαπάλσ κνξηφγξακκα ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο 

ηζνχηαη κε ην κεδέλ, φηη δειαδή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο 
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ππφζεζεο φηη ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο θαη είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 5% ε κεδεληθή ππφζεζε γίλεηαη παληνχ 

απνδεθηή .  

Άξα ζα εθηηκεζεί ην κνληέιν GARCH-Normalκε ζηαζεξφ κέζν. 

 πσο θαη πξηλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

𝑝𝑡 = 𝜇 + 휀𝑡  

 

휀𝑡/𝛷𝑡−1~𝑁(0,𝜍𝑡
2) 

 

𝜍𝑡
2 = 𝑎0 + 𝑎1휀𝑡−1

2 + 𝛽1𝜍𝑡−1
2 

 

κε ηνπο αληίζηνηρνπο πεξηνξηζκνχο. 
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Πίλαθαο 4.2.3.4: Δθηίκεζε κνληέινπ GARCH γηα ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεοETE 

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ θ 

ηζνχηαη κε -0,008 θαη ζπλεπψο  𝜑 < 1, άξα ε ζεηξά 𝑝𝑡  είλαη ζηάζηκε. Ζ εθηίκεζε ηεο 

ζηαζεξάο ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο  α0 ηζνχηαη κε 1,44>0. Δπίζεο, νη εθηηκήζεηο γηα 

ηηο παξακέηξνπο α1 θαη β1 είλαη 0,26 θαη 0,71 αληίζηνηρα. Αθφκε ηζρχεη φηη α1+β1=0,97<1, 

ζπλεπψο ηθαλνπνηνχληαη φινη νη απαηηνχκελνη πεξηνξηζκνί ψζηε λα είλαη ε δεζκεπκέλε 

δηαθχκαλζε απζηεξά ζεηηθή θαη ζηάζηκε. Δπηπξφζζεηα παξαηεξείηαη φηη φπσο ζα έπξεπε 

νη ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο GARCH (α1,β1) έρνπλ άζξνηζκα πνιχ θνληά ζηελ 

κνλάδα, δείρλνληαο έηζη φηη ε αζηάζεηα είλαη αξθεηή θαη ν ζπληειεζηήο β1  παίξλεη κεγάιε 

ηηκή (θνληά ζηελ κνλάδα), ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ε ηξέρνπζα 

δηαθχκαλζε εμεγείηαη απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Αμίδεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί φηη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο ειέγρνπ Durbin-Watsonείλαη θνληά ζηελ ηηκή 2(1,8), 
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ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 1
νπ

 βαζκνχ ζην ππφδεηγκα. 

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη νη ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο έρνπλ άζξνηζκα πνιχ θνληά 

ζηελ κνλάδα απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηξέρνπζα δηαθχκαλζε επεξεάδεηαη απφ ηελ δηαθχκαλζε 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ζηα θαηάινηπα κε παξνπζίαζε ηνπ Κνξεινγξάκκαηνο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ (correlogramofstandardizedresiduals): 

 

Πίλαθαο 4.2.3.5: Κνξεινγξάκκαηνο ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ ηεο κεηνρήο ηεο ETE 
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Παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη απηνζηζρέηεζε ζηα θαηάινηπα αθνχ p-value> 0,05. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ηζηφγξακκα ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ, έηζη ψζηε λα 

ειέγρεη ε θαλνληθφηεηα:  

 

Πίλαθαο 4.2.3.6 : Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ ηεο κεηνρήο 

ηεο ETE 

 

 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη απφ ηελ Κχξησζε θαίλεηαη φηη ηα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

(5,55>3), φπνπ 3 ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο), θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ p-

value=0,00<0,05. 
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 Σέινο γίλεηαη θαη έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο κε ηνARCH-LMtestκε κεδεληθή ππφζεζε 

φηη δελ ππάξρεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ζηα θαηάινηπα 

Πίλαθαο 4.2.37: „Έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηα θαηάινηπα ηεο κεηνρήο ηεο ETE 

 

 φπνπ 0,59>0,28 άξα δελ απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε 

 

Μεηά απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο ε VaRπξνθχπηεη σο κηα ρξνλνζεηξά: 

𝑉𝑎𝑅𝑡+1 = 𝜇𝑡+1 + 𝜍𝑡+1𝑧𝑎  

πνπ  

𝜇𝑡+1= νη πξνβιέςεηο ηνπ κέζνπ (εδψ είλαη ζηαζεξφο)  

𝜍𝑡+1= ε ηππηθή απφθιηζε ηεο ζεηξάο ησλ απνδφζεσλ  

 Άξα θαη ε VaR απνηειείηαη απφ 524 παξαηεξήζεηο. Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ ζην Excel. 

Vat+1  95% 

Πίλαθαο 4.4.8: Δλδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ VaR γηα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ETE=-0,048 

 

 

Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα φπσο θαη ζηελ κεηνρή ηεο Eurobank πξνθχπηνπλ θαη γηα ηελ κεηνρή 

ηεο  ETE. 
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4.2.4Πεξίπησζε Πεηξαηώο 

 

Πίλαθαο 4.2.4.1 : Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο κεηνρήο 

Piraeus 

 

 

πσο θαη πξνεγνπκέλσο έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΠΔΗΡΑΗΧ παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 

Μέζνο φξνο (mean)=-0,41 

Γηάκεζνο (median)=0,00 

Μέγηζηε ηηκή (maximum)=28,5 

Διάρηζηε ηηκή (minimum)=-29,94 
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Σππηθή απφθιηζε (Std. Dev.)=7,1 

Αζπκκεηξία (Skewness)=0,69 

Κχξησζε (Kurtosis)=8 

Ζ ρξνλνζεηξά εκθαλίδεη ζεηηθή αζπκκεηξία πνιχ θνληά ζην κεδέλ θαη έρεη ζπληειεζηή 

θχξησζεο κεγαιχηεξν ηνπ 3 γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη έρνπκε παρηέο νπξέο ζηελ 

θαηαλνκή. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζεηξά δελ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή. 

Δπηπιένλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ην testJarque-Bear. ε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, επεηδή ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ (589,4) είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

5,99 απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ε θαηαλνκή είλαη θαλνληθή. Σα ίδηα 

απνηειέζκαηα ζα πξνέθππηαλ κε ηελ ζχγθξηζε ηεο ηηκήο p-value (0,00)< 0,05, 

απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο.  

Γηάγξακκα  4.2.4.1: Γηάγξακκα πνξείαο ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο ηεο κεηνρήο  
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Γηάγξακκα  4.2.4.2: Γηάγξακκα πνξείαο ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο ηεο Piraeus 
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Δίλαη ην εκθαλέο ην θαηλφκελν ηνπ volatilityclustering,φπνπ ηηο πεξηφδνπο πςειήο 

δηαθχκαλζεο δηαδέρεηαη πεξίνδνη ρακειήο δηαθχκαλζεο. Σν θαηλφκελν απηφ απνηειεί 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαηαλνκψλ ησλ απνδφζεσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεηξψλ. 

ηηο αλαιχζεηο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ  είλαη απαξαίηεην λα ειέγμνπκε αλ νη ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηέο  είλαη ζηάζηκεο. Ο έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ 

επαπμεκέλν θξηηήξην Dickey-Fuller.(AugmentedDickey-Fuller –ADF). 
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Πίλαθαο 4.2.4.2 :Έιεγρνο Dickey-Fullerγηα ηελ κεηνρή ηεο Piraeus 

 

 

Σν ζηαηηζηηθφ-tαπφ ηελ ADFείλαη t0=-0,80, ην νπνίν ηψξα είλαη ζε απφιπηε ηηκή θαηά 

πνιχ κηθξφηεξε απφ ηηο θξηηηθέο ηηκέο θαη ζηα 3 επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. Άξα γίλεηαη δεθηή 

ε κεδεληθή ππφζεζε. Οπφηε ε ρξνλνζεηξά ησλ ηηκψλ ηεο κεηνρήο  είλαη κε ζηάζηκε δειαδή 

έρεη κνλαδηαία ξίδα, ελψ ε ρξνλνζεηξά ησλ απνδφζεσλ είλαη ζηάζηκε(t0=-18,24) 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε κνληεινπνίεζε ηεο δηαθχκαλζεο επηιέγνληαο θαηάιιειν 

κνληέιν GARCH. 

Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία Box-Jenkins  ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία βήκαηα. 

ην πξψην βήκα ηεο αλάιπζεο εξεπλψληαη νη κεηαβιεηέο  νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη νη απνδφζεηο. Δμάγνληαη 

νη ζπλαξηήζεηο ACF(autocorrelationfunction)  θαη PACF (partialautocorrelogramfunction) 

κέζσ ηνπ Κνξεινγξάκκαηνο ησλ απνδφζεσλ (correlogramofreturns): 

Πίλαθαο 4.2.4.3:Κνιεξφγξακκα ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηεο Piraeus 
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2  

ην παξαπάλσ κνξηφγξακκα ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο 

ηζνχηαη κε ην κεδέλ, φηη δειαδή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο 

ππφζεζεο φηη ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο θαη είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 5% ε κεδεληθή ππφζεζε δελ γίλεηαη 

απνδεθηή. 
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Άξα ζα εθηηκεζεί ην κνληέιν GARCH-Normalκε ζηαζεξφ κέζν. 

 πσο θαη πξηλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

𝑝𝑡 = 𝜇 + 휀𝑡  

 

휀𝑡/𝛷𝑡−1~𝑁(0,𝜍𝑡
2) 

 

𝜍𝑡
2 = 𝑎0 + 𝑎1휀𝑡−1

2 + 𝛽1𝜍𝑡−1
2 

 

κε ηνπο αληίζηνηρνπο πεξηνξηζκνχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.2.4.4: Δθηίκεζε κνληέινπ GARCH γηα ηελ απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο Piraeus 
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ θ 

ηζνχηαη κε -0,007 θαη ζπλεπψο  𝜑 < 1, άξα ε ζεηξά 𝑝𝑡  είλαη ζηάζηκε. Ζ εθηίκεζε ηεο 

ζηαζεξάο ηεο δεζκεπκέλεο δηαθχκαλζεο  α0 ηζνχηαη κε 1,04>0. Δπίζεο, νη εθηηκήζεηο γηα 

ηηο παξακέηξνπο α1 θαη β1 είλαη 0,17 θαη 0,81 αληίζηνηρα. Αθφκε ηζρχεη φηη α1+β1=0,98<1, 

ζπλεπψο ηθαλνπνηνχληαη φινη νηαπαηηνχκελνη πεξηνξηζκνί ψζηε λα είλαη ε δεζκεπκέλε 

δηαθχκαλζε απζηεξά ζεηηθή θαη ζηάζηκε. Δπηπξφζζεηα παξαηεξείηαη φηη φπσο ζα έπξεπε 

νη ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο GARCH (α1,β1) έρνπλ άζξνηζκα πνιχ θνληά ζηελ 

κνλάδα, δείρλνληαο έηζη φηη ε αζηάζεηα είλαη αξθεηή θαη ν ζπληειεζηήο β1  παίξλεη κεγάιε 

ηηκή (θνληά ζηελ κνλάδα), ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ε ηξέρνπζα 
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δηαθχκαλζε εμεγείηαη απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Αμίδεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί φηη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο ειέγρνπ Durbin-Watsonείλαη θνληά ζηελ ηηκή 2(1,8), 

ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 1
νπ

 βαζκνχ ζην ππφδεηγκα. 

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη νη ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο έρνπλ άζξνηζκα πνιχ θνληά 

ζηελ κνλάδα απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηξέρνπζα δηαθχκαλζε επεξεάδεηαη απφ ηελ δηαθχκαλζε 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ζηα θαηάινηπα κε παξνπζίαζε ηνπ Κνξεινγξάκκαηνο ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ (correlogramofstandardizedresiduals): 

Πίνακασ 4.2.4.5: Κορελογράμματοσ των τυποποιθμζνων καταλοίπων τθσ μετοχισ τθσ Piraeus 
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Παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη απηνζπζρέηεζε ζηα θαηάινηπα αθνχ p-value> 0,05. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ηζηφγξακκα ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ, έηζη ψζηε λα 

ειέγρεη ε θαλνληθφηεηα:  

Πίλαθαο 4.2.4.6 : Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ ηεο κεηνρήο 

ηεο Piraeus 

 

 

 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη απφ ηελ Κχξησζε θαίλεηαη φηη ηα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

(5,84>3), φπνπ 3 ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο), θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ p-

value=0,00<0,05. 
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 Σέινο γίλεηαη θαη έιεγρνο εηεξνζθεδαζηεθφηεηαο κε ηνARCH-LMtest κε κεδεληθή 

ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ζηα θαηάινηπα 

Πίλαθαο 4.2.4.7: „Έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηα θαηάινηπα ηεο κεηνρήο ηεο Piraeus 

 

φπνπ 0,77>0,08 άξα δελ απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε 

 

Μεηά απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο ε VaR πξνθχπηεη σο κηα ρξνλνζεηξά: 

𝑉𝑎𝑅𝑡+1 = 𝜇𝑡+1 + 𝜍𝑡+1𝑧𝑎  

πνπ  

𝜇𝑡+1= νη πξνβιέςεηο ηνπ κέζνπ (εδψ είλαη ζηαζεξφο)  

𝜍𝑡+1= ε ηππηθή απφθιηζε ηεο ζεηξάο ησλ απνδφζεσλ  

 Άξα θαη ε VaR απνηειείηαη απφ 524 παξαηεξήζεηο. Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ ζην Excel. 

 

VaRt+1  95% 

Δλδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ VaR γηα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Piraeus=-0,042 
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Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα φπσο θαη ζηελ κεηνρή ηεο Eurobank πξνθχπηνπλ θαη γηα ηελ κεηνρή 

ηεο Piraeus . 

 

 

4.3 ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΙΣΟΡΙΚΗ 

ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ 

ηελ ελφηεηα απηή εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγίζνπκε ηελ VaRγηα ην ραξηνθπιάθην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο κεηνρέο ηεο 

ηξάπεδα Eurobank, ηεο εηαηξείαο TERNAθαη ηεο εηαηξείαο OTE-COSMOTEγηα επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 95%.  

Ζ επέλδπζε είλαη 100.000 ζε θάζε κεηνρή. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο VaRπξέπεη λα γίλνπλ ηα εμήο βήκαηα: 

1
Ο
 ΒΖΜΑ: Τπνινγηζκφο φισλ ησλ εκεξήζησλ απνδφζεσλ φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Πίλαθαο 4.3.1: Σηκέο θαη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ Eurobank. OTE, Terna 

  PRICES  RETURNS  

  Eurobank Terna Ote ret.Eurobank α.Terna re.Ote 

1/9/2016 0,57 2,57 8,53       

2/9/2016 0,56 2,6 8,59 -1,59% 1,17% 0,70% 

5/9/2016 0,54 2,57 8,45 -3,23% -1,15% 

-

1,63% 

6/9/2016 0,53 2,56 8,72 -1,67% -0,39% 3,20% 
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7/9/2016 0,52 2,55 8,83 -1,89% -0,39% 1,26% 

8/9/2016 0,55 2,49 8,61 5,77% -2,35% 

-

2,49% 

9/9/2016 0,54 2,53 8,53 -2,00% 1,61% 

-

0,93% 

12/9/2016 0,50 2,52 8,25 -6,86% -0,40% 

-

3,28% 

13/9/2016 0,51 2,52 7,97 2,19% 0,00% 

-

3,39% 

14/9/2016 0,52 2,51 7,83 1,36% -0,40% 

-

1,76% 

15/9/2016 0,50 2,5 7,78 -4,04% -0,40% 

-

0,64% 

16/9/2016 0,47 2,6 8,12 -5,81% 4,00% 4,37% 

19/9/2016 0,47 2,56 7,96 0,00% -1,54% 

-

1,97% 

20/9/2016 0,47 2,57 8,07 0,00% 0,39% 1,38% 

21/9/2016 0,49 2,56 7,95 4,04% -0,39% 

-

1,49% 

22/9/2016 0,52 2,56 7,89 6,13% 0,00% 

-

0,75% 

23/9/2016 0,53 2,53 7,92 2,31% -1,17% 0,38% 

26/9/2016 0,50 2,5 7,8 -5,08% -1,19% 

-

1,52% 
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27/9/2016 0,51 2,5 7,84 1,39% 0,00% 0,51% 

28/9/2016 0,50 2,5 7,85 -2,15% 0,00% 0,13% 

29/9/2016 0,50 2,53 7,94 0,00% 1,20% 1,15% 

30/9/2016 0,51 2,53 7,8 1,60% 0,00% 

-

1,76% 

3/10/2016 0,52 2,53 7,84 3,15% 0,00% 0,51% 

4/10/2016 0,53 2,55 7,9 0,38% 0,79% 0,77% 

5/10/2016 0,52 2,58 7,79 -2,09% 1,18% 

-

1,39% 

6/10/2016 0,51 2,57 7,61 -1,36% -0,39% 

-

2,31% 

7/10/2016 0,53 2,59 7,73 4,13% 0,78% 1,58% 

10/10/2016 0,55 2,58 7,96 3,97% -0,39% 2,98% 

11/10/2016 0,54 2,58 8,08 -1,09% 0,00% 1,51% 

12/10/2016 0,54 2,6 8,09 -1,65% 0,78% 0,12% 

13/10/2016 0,54 2,6 7,84 0,37% 0,00% 

-

3,09% 

14/10/2016 0,55 2,69 8,02 2,98% 3,46% 2,30% 

17/10/2016 0,55 2,65 7,85 -1,45% -1,49% 

-

2,12% 

18/10/2016 0,55 2,62 7,84 0,00% -1,13% 

-

0,13% 

19/10/2016 0,53 2,66 7,97 -2,57% 1,53% 1,66% 
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20/10/2016 0,55 2,65 8,09 3,01% -0,38% 1,51% 

21/10/2016 0,54 2,67 8,14 -1,28% 0,75% 0,62% 

24/10/2016 0,53 2,72 8,21 -1,67% 1,87% 0,86% 

25/10/2016 0,52 2,7 8,18 -3,01% -0,74% 

-

0,37% 

26/10/2016 0,51 2,73 8,31 -0,19% 1,11% 1,59% 

27/10/2016 0,54 2,73 8,35 4,09% 0,00% 0,48% 

31/10/2016 0,54 2,73 8,35 0,19% 0,00% 0,00% 

1/11/2016 0,51 2,72 8,1 -4,66% -0,37% 

-

2,99% 

2/11/2016 0,51 2,72 8 -0,59% 0,00% 

-

1,23% 

3/11/2016 0,51 2,7 8 1,18% -0,74% 0,00% 

4/11/2016 0,51 2,67 7,95 -0,78% -1,11% 

-

0,62% 

7/11/2016 0,52 2,67 8 1,76% 0,00% 0,63% 

8/11/2016 0,52 2,66 8,03 -0,77% -0,37% 0,37% 

9/11/2016 0,51 2,66 7,98 -0,97% 0,00% 

-

0,62% 

10/11/2016 0,53 2,68 8,06 3,53% 0,75% 1,00% 

11/11/2016 0,52 2,68 8,08 -1,70% 0,00% 0,25% 

14/11/2016 0,52 2,66 8,1 0,19% -0,75% 0,25% 

15/11/2016 0,52 2,68 8,09 -0,96% 0,75% 
-
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0,12% 

16/11/2016 0,56 2,75 8,17 8,74% 2,61% 0,99% 

17/11/2016 0,59 2,74 8,25 5,36% -0,36% 0,98% 

18/11/2016 0,67 2,77 8,45 14,24% 1,09% 2,42% 

21/11/2016 0,68 2,81 8,5 0,15% 1,44% 0,59% 

22/11/2016 0,72 2,83 8,44 6,67% 0,71% 

-

0,71% 

23/11/2016 0,71 2,83 8,56 -0,97% 0,00% 1,42% 

24/11/2016 0,67 2,77 8,48 -5,61% -2,12% 

-

0,93% 

25/11/2016 0,65 2,77 8,54 -3,57% 0,00% 0,71% 

28/11/2016 0,61 2,73 8,21 -6,63% -1,44% 

-

3,86% 

29/11/2016 0,64 2,73 8,4 5,61% 0,00% 2,31% 

30/11/2016 0,71 2,77 8,6 10,47% 1,47% 2,38% 

1/12/2016 0,69 2,67 8,6 -1,98% -3,61% 0,00% 

2/12/2016 0,69 2,69 8,8 -0,87% 0,75% 2,33% 

5/12/2016 0,71 2,69 8,8 3,06% 0,00% 0,00% 

6/12/2016 0,70 2,69 8,8 -1,13% 0,00% 0,00% 

7/12/2016 0,73 2,74 8,8 4,00% 1,86% 0,00% 

8/12/2016 0,73 2,78 8,98 -0,41% 1,46% 2,05% 

9/12/2016 0,70 2,73 8,97 -4,14% -1,80% 
-
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0,11% 

12/12/2016 0,71 2,73 9,2 2,01% 0,00% 2,56% 

13/12/2016 0,72 2,73 9,05 1,13% 0,00% 

-

1,63% 

14/12/2016 0,66 2,61 8,68 -7,67% -4,40% 

-

4,09% 

15/12/2016 0,64 2,6 8,73 -3,02% -0,38% 0,58% 

16/12/2016 0,67 2,65 8,66 4,83% 1,92% 

-

0,80% 

19/12/2016 0,64 2,62 8,7 -5,50% -1,13% 0,46% 

20/12/2016 0,61 2,57 8,56 -4,09% -1,91% 

-

1,61% 

21/12/2016 0,64 2,75 8,65 4,92% 7,00% 1,05% 

22/12/2016 0,62 2,75 8,78 -3,13% 0,00% 1,50% 

23/12/2016 0,61 2,72 8,7 -1,61% -1,09% 

-

0,91% 

27/12/2016 0,63 2,75 8,65 3,44% 1,10% 

-

0,57% 

28/12/2016 0,63 2,75 8,8 0,32% 0,00% 1,73% 

29/12/2016 0,63 2,75 8,98 -0,79% 0,00% 2,05% 

30/12/2016 0,65 2,76 8,93 2,71% 0,36% 

-

0,56% 

2/1/2017 0,65 2,79 9 1,09% 1,09% 0,78% 
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3/1/2017 0,68 2,8 8,88 4,60% 0,36% 

-

1,33% 

4/1/2017 0,66 2,8 9 -2,79% 0,00% 1,35% 

5/1/2017 0,67 2,8 8,98 0,60% 0,00% 

-

0,22% 

9/1/2017 0,66 2,8 9 -0,90% 0,00% 0,22% 

10/1/2017 0,66 2,83 9,06 0,45% 1,07% 0,67% 

11/1/2017 0,68 2,84 9,03 3,01% 0,35% 

-

0,33% 

12/1/2017 0,70 2,86 8,96 2,19% 0,70% 

-

0,78% 

13/1/2017 0,67 2,86 8,88 -3,86% 0,00% 

-

0,89% 

16/1/2017 0,65 2,85 8,76 -2,68% -0,35% 

-

1,35% 

17/1/2017 0,65 2,85 8,69 -0,92% 0,00% 

-

0,80% 

18/1/2017 0,65 2,85 8,88 -0,15% 0,00% 2,19% 

19/1/2017 0,63 2,85 8,8 -2,94% 0,00% 

-

0,90% 

20/1/2017 0,63 2,85 8,85 0,64% 0,00% 0,57% 

23/1/2017 0,63 2,85 8,8 -1,11% 0,00% 

-

0,56% 

24/1/2017 0,65 2,89 8,91 3,20% 1,40% 1,25% 
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25/1/2017 0,69 2,93 8,86 6,51% 1,38% 

-

0,56% 

26/1/2017 0,68 2,92 8,96 -1,46% -0,34% 1,13% 

27/1/2017 0,63 2,78 8,77 -7,39% -4,79% 

-

2,12% 

30/1/2017 0,57 2,73 8,47 -9,25% -1,80% 

-

3,42% 

31/1/2017 0,56 2,73 8,43 -1,23% 0,00% 

-

0,47% 

1/2/2017 0,57 2,73 8,6 1,42% 0,00% 2,02% 

2/2/2017 0,58 2,76 8,5 2,11% 1,10% 

-

1,16% 

3/2/2017 0,59 2,77 8,6 0,86% 0,36% 1,18% 

6/2/2017 0,56 2,77 8,49 -4,43% 0,00% 

-

1,28% 

7/2/2017 0,55 2,76 8,6 -1,60% -0,36% 1,30% 

8/2/2017 0,52 2,75 8,58 -5,62% -0,36% 

-

0,23% 

9/2/2017 0,53 2,74 8,45 1,73% -0,36% 

-

1,52% 

10/2/2017 0,57 2,75 8,6 7,74% 0,36% 1,78% 

13/2/2017 0,59 2,75 8,55 2,80% 0,00% 

-

0,58% 

14/2/2017 0,59 2,81 8,49 0,85% 2,18% 
-
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0,70% 

15/2/2017 0,57 2,81 8,51 -4,56% 0,00% 0,24% 

16/2/2017 0,57 2,81 8,4 0,00% 0,00% 

-

1,29% 

17/2/2017 0,60 2,81 8,4 6,19% 0,00% 0,00% 

20/2/2017 0,62 2,81 8,43 2,83% 0,00% 0,36% 

21/2/2017 0,64 2,81 8,72 3,08% 0,00% 3,44% 

22/2/2017 0,62 2,81 8,78 -2,99% 0,00% 0,69% 

23/2/2017 0,62 2,75 8,68 0,49% -2,14% 

-

1,14% 

24/2/2017 0,62 2,75 8,52 -0,81% 0,00% 

-

1,84% 

28/2/2017 0,63 2,73 8,47 2,44% -0,73% 

-

0,59% 

1/3/2017 0,65 2,73 8,56 2,70% 0,00% 1,06% 

2/3/2017 0,64 2,73 8,66 -1,08% 0,00% 1,17% 

3/3/2017 0,63 2,74 8,7 -1,88% 0,37% 0,46% 

6/3/2017 0,61 2,74 8,67 -3,66% 0,00% 

-

0,34% 

7/3/2017 0,61 2,74 8,78 0,00% 0,00% 1,27% 

8/3/2017 0,62 2,86 8,83 1,82% 4,38% 0,57% 

9/3/2017 0,61 2,85 8,7 -1,46% -0,35% 

-

1,47% 
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10/3/2017 0,60 2,79 8,69 -1,48% -2,11% 

-

0,11% 

13/3/2017 0,61 2,79 8,75 1,17% 0,00% 0,69% 

14/3/2017 0,57 2,76 8,61 -5,12% -1,08% 

-

1,60% 

15/3/2017 0,55 2,73 8,45 -3,66% -1,09% 

-

1,86% 

16/3/2017 0,55 2,69 8,55 -0,36% -1,47% 1,18% 

17/3/2017 0,56 2,67 8,72 1,63% -0,74% 1,99% 

20/3/2017 0,55 2,71 8,72 -1,79% 1,50% 0,00% 

21/3/2017 0,53 2,73 8,66 -4,55% 0,74% 

-

0,69% 

22/3/2017 0,53 2,77 8,7 0,38% 1,47% 0,46% 

23/3/2017 0,52 2,73 8,77 -0,57% -1,44% 0,80% 

24/3/2017 0,50 2,74 8,65 -4,58% 0,37% 

-

1,37% 

27/3/2017 0,52 2,8 8,66 4,80% 2,19% 0,12% 

28/3/2017 0,56 2,88 8,87 6,87% 2,86% 2,42% 

29/3/2017 0,58 2,86 8,94 4,11% -0,69% 0,79% 

30/3/2017 0,59 2,87 9,05 0,86% 0,35% 1,23% 

31/3/2017 0,58 2,87 8,8 -2,21% 0,00% 

-

2,76% 

3/4/2017 0,56 2,88 8,86 -2,26% 0,35% 0,68% 
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4/4/2017 0,56 2,88 8,91 -0,36% 0,00% 0,56% 

5/4/2017 0,56 2,87 8,92 0,71% -0,35% 0,11% 

6/4/2017 0,56 2,91 8,85 -0,71% 1,39% 

-

0,78% 

7/4/2017 0,59 2,9 8,9 4,46% -0,34% 0,56% 

10/4/2017 0,58 2,94 8,9 -0,85% 1,38% 0,00% 

11/4/2017 0,58 3,11 8,9 0,69% 5,78% 0,00% 

12/4/2017 0,61 3,09 8,9 4,28% -0,64% 0,00% 

13/4/2017 0,59 3,17 8,9 -2,63% 2,59% 0,00% 

18/4/2017 0,60 3,11 8,73 0,51% -1,89% 

-

1,91% 

19/4/2017 0,62 3,1 8,67 3,52% -0,32% 

-

0,69% 

20/4/2017 0,60 3,03 8,79 -2,27% -2,26% 1,38% 

21/4/2017 0,59 3,06 8,6 -1,99% 0,99% 

-

2,16% 

24/4/2017 0,61 3,08 8,8 3,21% 0,65% 2,33% 

25/4/2017 0,66 3,12 8,89 7,87% 1,30% 1,02% 

26/4/2017 0,69 3,15 8,95 4,41% 0,96% 0,67% 

27/4/2017 0,68 3,11 8,87 -1,02% -1,27% 

-

0,89% 

28/4/2017 0,74 3,1 8,93 8,53% -0,32% 0,68% 

2/5/2017 0,84 3,19 9,05 13,28% 2,90% 1,34% 
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3/5/2017 0,86 3,22 9,29 2,87% 0,94% 2,65% 

4/5/2017 0,85 3,17 9,52 -1,63% -1,55% 2,48% 

5/5/2017 0,83 3,18 9,56 -1,89% 0,32% 0,42% 

8/5/2017 0,85 3,27 9,65 1,81% 2,83% 0,94% 

9/5/2017 0,89 3,39 9,87 4,73% 3,67% 2,28% 

10/5/2017 0,90 3,41 9,85 1,92% 0,59% 

-

0,20% 

11/5/2017 0,94 3,34 9,94 3,99% -2,05% 0,91% 

12/5/2017 0,91 3,32 10 -3,41% -0,60% 0,60% 

15/5/2017 0,89 3,33 9,92 -1,77% 0,30% 

-

0,80% 

16/5/2017 0,92 3,41 10,03 2,81% 2,40% 1,11% 

17/5/2017 0,92 3,37 9,95 0,00% -1,17% 

-

0,80% 

18/5/2017 0,91 3,37 9,91 -0,55% 0,00% 

-

0,40% 

19/5/2017 0,91 3,36 10,01 -0,55% -0,30% 1,01% 

22/5/2017 0,91 3,39 10,3 0,33% 0,89% 2,90% 

23/5/2017 0,90 3,39 10,58 -0,88% 0,00% 2,72% 

24/5/2017 0,85 3,35 10,57 -6,00% -1,18% 

-

0,09% 

25/5/2017 0,85 3,32 10,47 0,47% -0,90% 

-

0,95% 
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26/5/2017 0,87 3,29 10,35 2,35% -0,90% 

-

1,15% 

29/5/2017 0,86 3,2 10,33 -1,15% -2,74% 

-

0,19% 

30/5/2017 0,88 3,2 10,25 2,33% 0,00% 

-

0,77% 

31/5/2017 0,90 3,21 10,15 2,27% 0,31% 

-

0,98% 

1/6/2017 0,90 3,2 10,05 0,00% -0,31% 

-

0,99% 

2/6/2017 0,90 3,18 9,99 0,22% -0,63% 

-

0,60% 

6/6/2017 0,86 3,16 9,89 -4,32% -0,63% 

-

1,00% 

7/6/2017 0,84 3,16 9,81 -3,13% 0,00% 

-

0,81% 

8/6/2017 0,85 3,24 9,87 1,44% 2,53% 0,61% 

9/6/2017 0,86 3,42 9,75 0,94% 5,56% 

-

1,22% 

12/6/2017 0,89 3,52 9,77 4,09% 2,92% 0,21% 

13/6/2017 0,95 3,5 9,88 6,62% -0,57% 1,13% 

14/6/2017 0,96 3,45 9,9 1,05% -1,43% 0,20% 

15/6/2017 0,97 3,34 9,75 1,04% -3,19% 

-

1,52% 
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16/6/2017 0,96 3,38 9,99 -1,03% 1,20% 2,46% 

19/6/2017 0,99 3,49 10,28 3,13% 3,25% 2,90% 

20/6/2017 1,00 3,5 10,45 0,81% 0,29% 1,65% 

21/6/2017 0,99 3,45 10,4 -0,70% -1,43% 

-

0,48% 

22/6/2017 0,94 3,57 10,69 -5,15% 3,48% 2,79% 

23/6/2017 0,93 3,6 10,8 -0,74% 0,84% 1,03% 

26/6/2017 0,92 3,59 10,76 -0,96% -0,28% 

-

0,37% 

27/6/2017 0,96 3,73 10,65 3,35% 3,90% 

-

1,02% 

28/6/2017 0,94 3,84 10,72 -1,15% 2,95% 0,66% 

29/6/2017 0,96 3,89 10,5 1,17% 1,30% 

-

2,05% 

30/6/2017 0,98 3,99 10,54 2,62% 2,57% 0,38% 

3/7/2017 1,00 4,08 10,77 1,53% 2,26% 2,18% 

4/7/2017 0,97 3,96 10,69 -2,51% -2,94% 

-

0,74% 

5/7/2017 1,00 4 10,76 2,99% 1,01% 0,65% 

6/7/2017 1,01 4 10,7 1,10% 0,00% 

-

0,56% 

7/7/2017 1,00 3,92 10,59 -1,19% -2,00% 

-

1,03% 
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10/7/2017 1,01 4,05 10,49 1,20% 3,32% 

-

0,94% 

11/7/2017 1,03 3,97 10,44 1,98% -1,98% 

-

0,48% 

12/7/2017 0,99 3,94 10,43 -3,88% -0,76% 

-

0,10% 

13/7/2017 1,03 3,95 10,64 4,04% 0,25% 2,01% 

14/7/2017 1,03 4,13 10,78 0,00% 4,56% 1,32% 

17/7/2017 1,02 4,12 10,9 -0,97% -0,24% 1,11% 

18/7/2017 0,99 3,97 10,89 -2,94% -3,64% 

-

0,09% 

19/7/2017 1,00 3,96 10,97 1,01% -0,25% 0,73% 

20/7/2017 1,00 4 10,89 0,00% 1,01% 

-

0,73% 

21/7/2017 1,01 3,95 10,88 1,00% -1,25% 

-

0,09% 

24/7/2017 1,00 3,95 10,98 -0,99% 0,00% 0,92% 

25/7/2017 1,00 3,95 10,9 0,00% 0,00% 

-

0,73% 

26/7/2017 0,96 3,9 11 -4,50% -1,27% 0,92% 

27/7/2017 0,92 3,88 10,95 -4,08% -0,51% 

-

0,45% 

28/7/2017 0,94 3,93 10,96 2,18% 1,29% 0,09% 

31/7/2017 0,93 3,9 10,78 -1,18% -0,76% 
-
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1,64% 

1/8/2017 0,96 3,94 10,94 3,24% 1,03% 1,48% 

2/8/2017 0,97 3,95 11,1 1,99% 0,25% 1,46% 

3/8/2017 0,96 3,95 11 -1,54% 0,00% 

-

0,90% 

4/8/2017 0,97 3,97 10,98 1,46% 0,51% 

-

0,18% 

7/8/2017 0,96 3,97 10,89 -1,75% 0,00% 

-

0,82% 

8/8/2017 0,95 3,97 10,98 -0,21% 0,00% 0,83% 

9/8/2017 0,97 3,97 10,86 1,57% 0,00% 

-

1,09% 

10/8/2017 0,96 3,97 10,84 -1,14% 0,00% 

-

0,18% 

11/8/2017 0,94 3,97 10,7 -2,19% 0,00% 

-

1,29% 

14/8/2017 0,94 3,97 10,83 0,32% 0,00% 1,21% 

16/8/2017 0,95 4,01 10,8 1,17% 1,01% 

-

0,28% 

17/8/2017 0,92 4 10,61 -3,68% -0,25% 

-

1,76% 

18/8/2017 0,90 4 10,58 -1,53% 0,00% 

-

0,28% 

21/8/2017 0,91 4 10,78 0,33% 0,00% 1,89% 
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22/8/2017 0,93 4,01 10,75 2,65% 0,25% 

-

0,28% 

23/8/2017 0,92 4,01 10,71 -0,97% 0,00% 

-

0,37% 

24/8/2017 0,94 4 10,75 2,07% -0,25% 0,37% 

25/8/2017 0,94 4,01 10,75 0,43% 0,25% 0,00% 

28/8/2017 0,95 4,01 10,8 0,21% 0,00% 0,47% 

29/8/2017 0,89 4 10,6 -5,82% -0,25% 

-

1,85% 

30/8/2017 0,91 4 10,7 2,36% 0,00% 0,94% 

31/8/2017 0,91 4 10,7 -0,44% 0,00% 0,00% 

1/9/2017 0,88 4 10,55 -3,53% 0,00% 

-

1,40% 

 

2
ν
 ΒΖΜΑ: Δθαξκφδνπκε ηηο αιιαγέο ζηηο ηηκέο  

 

 

 

 

 

 

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙.𝑃&𝐿 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 ∗ 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠 
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3
ν
 ΒΖΜΑ: Αζξνίδνπκε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα (PortfolioValue) 

4
ν
BHMA: Σαμηλνκείηαη ην ραξηνθπιάθην θαη ππνινγίδνληαη ηα ζηαζκίζκαηα 

Έηζη ν πίλαθαο γίλεηαη: 

Πίλαθαο 4.3.2: SimulationsP&L 

Simul P&L       

100.000 100.000 100.000       

      portfoliovalue SortedPortfolioValue 

Cumul. 

Weight 

-1590,11 1167,315 703,3998 280,6089 -16154,9 100 

-3231,6 -1153,85 -1629,8 -6015,25 -14469,7 99,61 

-1669,76 -389,105 3195,266 1136,402 -14300,6 99,22 

-1886,79 -390,625 1261,468 -1015,95 -11933,8 98,83 

5769,231 -2352,94 -2491,51 924,7834 -10542,4 98,44 

-2000 1606,426 -929,152 -1322,73 -8664,82 98,05 

-6864,56 -395,257 -3282,53 -10542,4 -8024,49 97,66 

2191,235 0 -3393,94 -1202,7 -7921,33 97,27 

1364,522 -396,825 -1756,59 -788,89 -7799,24 96,88 

-4038,46 -398,406 -638,57 -5075,44 -7785,67 96,49 

-5811,62 4000 4370,18 2558,557 -7605,64 96,1 

0 -1538,46 -1970,44 -3508,9 -7274,46 95,71 

0 390,625 1381,91 1772,535 -6673,7 95,32 
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4042,553 -389,105 -1486,99 2166,459 -6603,8 94,93 

6134,969 0 -754,717 5380,252 -6210,82 94,54 

2312,139 -1171,88 380,2281 1520,492 -6196,54 94,15 

-5084,75 -1185,77 -1515,15 -7785,67 -6167,95 93,76 

1388,889 0 512,8205 1901,709 -6047,85 93,37 

-2152,64 0 127,551 -2025,09 -6015,25 92,98 

0 1200 1146,497 2346,497 -5953,66 92,59 

1600 0 -1763,22 -163,224 -5708,37 92,2 

3149,606 0 512,8205 3662,427 -5688,97 91,81 

381,6794 790,5138 765,3061 1937,499 -5590,31 91,42 

-2091,25 1176,471 -1392,41 -2307,19 -5582,15 91,03 

-1359,22 -387,597 -2310,65 -4057,47 -5075,44 90,64 

4133,858 778,2101 1576,873 6488,941 -5053,34 90,25 

3969,754 -386,1 2975,42 6559,074 -5051,14 89,86 

-1090,91 0 1507,538 416,6286 -4973,32 89,47 

-1654,41 775,1938 123,7624 -755,456 -4929,98 89,08 

373,8318 0 -3090,23 -2716,4 -4848,39 88,69 

2979,516 3461,538 2295,918 8736,973 -4755,52 88,3 

-1446,65 -1486,99 -2119,7 -5053,34 -4734,95 87,91 

0 -1132,08 -127,389 -1259,46 -4495,52 87,52 

-2568,81 1526,718 1658,163 616,0735 -4379,57 87,13 
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3013,183 -375,94 1505,646 4142,889 -4325,24 86,74 

-1279,71 754,717 618,047 93,05646 -4216,16 86,35 

-1666,67 1872,659 859,9509 1065,943 -4113,88 85,96 

-3013,18 -735,294 -365,408 -4113,88 -4078,22 85,57 

-194,175 1111,111 1589,242 2506,178 -4057,47 85,18 

4085,603 0 481,3478 4566,951 -4007,25 84,79 

186,9159 0 0 186,9159 -3937,52 84,4 

-4664,18 -366,3 -2994,01 -8024,49 -3837,53 84,01 

-587,084 0 -1234,57 -1821,65 -3702,91 83,62 

1181,102 -735,294 0 445,8082 -3661,89 83,23 

-778,21 -1111,11 -625 -2514,32 -3614,97 82,84 

1764,706 0 628,9308 2393,637 -3580,91 82,45 

-770,713 -374,532 375 -770,245 -3508,9 82,06 

-970,874 0 -622,665 -1593,54 -3483,58 81,67 

3529,412 751,8797 1002,506 5283,798 -3406,69 81,28 

-1704,55 0 248,139 -1456,41 -3296,95 80,89 

192,6782 -746,269 247,5248 -306,066 -3282,94 80,5 

-961,538 751,8797 -123,457 -333,116 -3182,62 80,11 

8737,864 2611,94 988,8752 12338,68 -3161,5 79,72 

5357,143 -363,636 979,1922 5972,699 -3143,03 79,33 

14237,29 1094,891 2424,242 17756,42 -2858,57 78,94 
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148,368 1444,043 591,716 2184,127 -2828,25 78,55 

6666,667 711,7438 -705,882 6672,528 -2787,96 78,16 

-972,222 0 1421,801 449,5787 -2716,4 77,77 

-5610,1 -2120,14 -934,579 -8664,82 -2649,77 77,38 

-3566,12 0 707,5472 -2858,57 -2608,44 76,99 

-6625,58 -1444,04 -3864,17 -11933,8 -2566,85 76,6 

5610,561 0 2314,251 7924,812 -2514,32 76,21 

10468,75 1465,201 2380,952 14314,9 -2440,94 75,82 

-1980,2 -3610,11 0 -5590,31 -2307,19 75,43 

-865,801 749,0637 2325,581 2208,844 -2299,35 75,04 

3056,769 0 0 3056,769 -2264,8 74,65 

-1129,94 0 0 -1129,94 -2025,09 74,26 

4000 1858,736 0 5858,736 -1970,63 73,87 

-412,088 1459,854 2045,455 3093,221 -1821,65 73,48 

-4137,93 -1798,56 -111,359 -6047,85 -1811,14 73,09 

2014,388 0 2564,103 4578,491 -1716,52 72,7 

1128,35 0 -1630,43 -502,085 -1702,48 72,31 

-7670,85 -4395,6 -4088,4 -16154,9 -1672,57 71,92 

-3021,15 -383,142 576,0369 -2828,25 -1622,11 71,53 

4828,66 1923,077 -801,833 5949,905 -1612,78 71,14 

-5497,77 -1132,08 461,8938 -6167,95 -1593,54 70,75 
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-4088,05 -1908,4 -1609,2 -7605,64 -1456,41 70,36 

4918,033 7003,891 1051,402 12973,33 -1434,57 69,97 

-3125 0 1502,89 -1622,11 -1368,78 69,58 

-1612,9 -1090,91 -911,162 -3614,97 -1340,88 69,19 

3442,623 1102,941 -574,713 3970,851 -1322,73 68,8 

316,9572 0 1734,104 2051,061 -1319,35 68,41 

-789,889 0 2045,455 1255,565 -1296,75 68,02 

2707,006 363,6364 -556,793 2513,85 -1292,6 67,63 

1085,271 1086,957 783,8746 2956,102 -1259,46 67,24 

4601,227 358,4229 -1333,33 3626,317 -1230,62 66,85 

-2785,92 0 1351,351 -1434,57 -1208,71 66,46 

603,3183 0 -222,222 381,096 -1202,7 66,07 

-899,55 0 222,7171 -676,833 -1155,63 65,68 

453,8578 1071,429 666,6667 2191,953 -1129,94 65,29 

3012,048 353,3569 -331,126 3034,279 -1046,81 64,9 

2192,982 704,2254 -775,194 2122,014 -1015,95 64,51 

-3862,66 0 -892,857 -4755,52 -999,793 64,12 

-2678,57 -349,65 -1351,35 -4379,57 -948,458 63,73 

-917,431 0 -799,087 -1716,52 -788,89 63,34 

-154,321 0 2186,421 2032,1 -770,245 62,95 

-2936,63 0 -900,901 -3837,53 -755,456 62,56 
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636,9427 0 568,1818 1205,124 -728,597 62,17 

-1107,59 0 -564,972 -1672,57 -704,922 61,78 

3200 1403,509 1250 5853,509 -676,833 61,39 

6511,628 1384,083 -561,167 7334,544 -669,647 61 

-1455,6 -341,297 1128,668 -668,233 -668,233 60,61 

-7385,52 -4794,52 -2120,54 -14300,6 -643,433 60,22 

-9250,4 -1798,56 -3420,75 -14469,7 -502,085 59,83 

-1230,23 0 -472,255 -1702,48 -471,755 59,44 

1423,488 0 2016,607 3440,095 -439,078 59,05 

2105,263 1098,901 -1162,79 2041,374 -341,827 58,66 

859,1065 362,3188 1176,471 2397,896 -333,116 58,27 

-4429,3 0 -1279,07 -5708,37 -306,066 57,88 

-1604,28 -361,011 1295,642 -669,647 -287,587 57,49 

-5615,94 -362,319 -232,558 -6210,82 -173,511 57,1 

1727,447 -363,636 -1515,15 -151,341 -163,224 56,71 

7735,849 364,9635 1775,148 9875,96 -151,341 56,32 

2802,102 0 -581,395 2220,706 -100,245 55,93 

851,7888 2181,818 -701,754 2331,853 -99,832 55,54 

-4560,81 0 235,5713 -4325,24 -70,9814 55,15 

0 0 -1292,6 -1292,6 -38,261 54,76 

6194,69 0 0 6194,69 86,30776 54,37 
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2833,333 0 357,1429 3190,476 93,05646 53,98 

3079,417 0 3440,095 6519,511 162,8953 53,59 

-2987,42 0 688,0734 -2299,35 186,9159 53,2 

486,2237 -2135,23 -1138,95 -2787,96 208,4622 52,81 

-806,452 0 -1843,32 -2649,77 280,6089 52,42 

2439,024 -727,273 -586,854 1124,897 280,8394 52,03 

2698,413 0 1062,574 3760,986 303,1949 51,64 

-1081,92 0 1168,224 86,30776 381,096 51,25 

-1875 366,3004 461,8938 -1046,81 415,0988 50,86 

-3662,42 0 -344,828 -4007,25 416,6286 50,47 

0 0 1268,743 1268,743 445,8082 50,08 

1818,182 4379,562 569,4761 6767,22 449,5787 49,69 

-1461,04 -349,65 -1472,25 -3282,94 479,2969 49,3 

-1482,7 -2105,26 -114,943 -3702,91 479,4309 48,91 

1170,569 0 690,4488 1861,017 524,6095 48,52 

-5123,97 -1075,27 -1600 -7799,24 543,4803 48,13 

-3658,54 -1086,96 -1858,3 -6603,8 616,0735 47,74 

-361,664 -1465,2 1183,432 -643,433 617,2413 47,35 

1633,394 -743,494 1988,304 2878,203 675,9851 46,96 

-1785,71 1498,127 0 -287,587 677,2054 46,57 

-4545,45 738,0074 -688,073 -4495,52 924,7834 46,18 
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380,9524 1465,201 461,8938 2308,048 1065,943 45,79 

-569,26 -1444,04 804,5977 -1208,71 1120,406 45,4 

-4580,15 366,3004 -1368,3 -5582,15 1124,654 45,01 

4800 2189,781 115,6069 7105,388 1124,897 44,62 

6870,229 2857,143 2424,942 12152,31 1136,402 44,23 

4107,143 -694,444 789,177 4201,875 1205,124 43,84 

857,6329 349,6503 1230,425 2437,708 1255,565 43,45 

-2210,88 0 -2762,43 -4973,32 1268,743 43,06 

-2260,87 348,4321 681,8182 -1230,62 1492,831 42,67 

-355,872 0 564,3341 208,4622 1520,492 42,28 

714,2857 -347,222 112,2334 479,2969 1535,124 41,89 

-709,22 1393,728 -784,753 -100,245 1551,138 41,5 

4464,286 -343,643 564,9718 4685,615 1609,618 41,11 

-854,701 1379,31 0 524,6095 1772,535 40,72 

689,6552 5782,313 0 6471,968 1784,365 40,33 

4280,822 -643,087 0 3637,735 1837,389 39,94 

-2627,26 2588,997 0 -38,261 1861,017 39,55 

505,9022 -1892,74 -1910,11 -3296,95 1900,761 39,16 

3523,49 -321,543 -687,285 2514,661 1901,709 38,77 

-2269,04 -2258,06 1384,083 -3143,03 1937,499 38,38 

-1990,05 990,099 -2161,55 -3161,5 2032,1 37,99 



160 
 

3214,89 653,5948 2325,581 6194,066 2041,374 37,6 

7868,852 1298,701 1022,727 10190,28 2051,061 37,21 

4407,295 961,5385 674,9156 6043,749 2122,014 36,82 

-1018,92 -1269,84 -893,855 -3182,62 2166,459 36,43 

8529,412 -321,543 676,4374 8884,306 2184,127 36,04 

13279,13 2903,226 1343,785 17526,14 2189,324 35,65 

2870,813 940,4389 2651,934 6463,186 2191,953 35,26 

-1627,91 -1552,8 2475,78 -704,922 2208,844 34,87 

-1891,25 315,4574 420,1681 -1155,63 2220,706 34,48 

1807,229 2830,189 941,4226 5578,84 2222,953 34,09 

4733,728 3669,725 2279,793 10683,25 2308,048 33,7 

1920,904 589,9705 -202,634 2308,24 2308,24 33,31 

3991,131 -2052,79 913,7056 2852,05 2331,853 32,92 

-3411,51 -598,802 603,6217 -3406,69 2346,497 32,53 

-1766 301,2048 -800 -2264,8 2393,637 32,14 

2808,989 2402,402 1108,871 6320,262 2397,896 31,75 

0 -1173,02 -797,607 -1970,63 2437,708 31,36 

-546,448 0 -402,01 -948,458 2454,506 30,97 

-549,451 -296,736 1009,082 162,8953 2506,178 30,58 

331,4917 892,8571 2897,103 4121,452 2513,85 30,19 

-881,057 0 2718,447 1837,389 2514,661 29,8 
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-6000 -1179,94 -94,518 -7274,46 2558,557 29,41 

472,8132 -895,522 -946,074 -1368,78 2623,641 29,02 

2352,941 -903,614 -1146,13 303,1949 2628,215 28,63 

-1149,43 -2735,56 -193,237 -4078,22 2748,31 28,24 

2325,581 0 -774,443 1551,138 2852,05 27,85 

2272,727 312,5 -975,61 1609,618 2878,203 27,46 

0 -311,526 -985,222 -1296,75 2956,102 27,07 

222,2222 -625 -597,015 -999,793 3034,279 26,68 

-4323,73 -628,931 -1001 -5953,66 3056,769 26,29 

-3128,62 0 -808,898 -3937,52 3093,221 25,9 

1435,407 2531,646 611,6208 4578,673 3190,476 25,51 

943,3962 5555,556 -1215,81 5283,146 3302,947 25,12 

4088,785 2923,977 205,1282 7217,89 3440,095 24,73 

6621,773 -568,182 1125,896 7179,487 3563,39 24,34 

1052,632 -1428,57 202,4291 -173,511 3574,444 23,95 

1041,667 -3188,41 -1515,15 -3661,89 3626,317 23,56 

-1030,93 1197,605 2461,538 2628,215 3637,735 23,17 

3125 3254,438 2902,903 9282,341 3662,427 22,78 

808,0808 286,533 1653,696 2748,31 3705,859 22,39 

-701,403 -1428,57 -478,469 -2608,44 3760,986 22 

-5146,32 3478,261 2788,462 1120,406 3970,851 21,61 
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-744,681 840,3361 1028,999 1124,654 4121,452 21,22 

-964,63 -277,778 -370,37 -1612,78 4142,889 20,83 

3354,978 3899,721 -1022,3 6232,395 4201,875 20,44 

-1151,83 2949,062 657,277 2454,506 4566,951 20,05 

1165,254 1302,083 -2052,24 415,0988 4578,491 19,66 

2617,801 2570,694 380,9524 5569,448 4578,673 19,27 

1530,612 2255,639 2182,163 5968,415 4654,609 18,88 

-2512,56 -2941,18 -742,804 -6196,54 4685,615 18,49 

2989,691 1010,101 654,8176 4654,609 5283,146 18,1 

1101,101 0 -557,621 543,4803 5283,798 17,71 

-1188,12 -2000 -1028,04 -4216,16 5380,252 17,32 

1202,405 3316,327 -944,287 3574,444 5569,448 16,93 

1980,198 -1975,31 -476,644 -471,755 5578,84 16,54 

-3883,5 -755,668 -95,7854 -4734,95 5753,114 16,15 

4040,404 253,8071 2013,423 6307,634 5853,509 15,76 

0 4556,962 1315,789 5872,751 5858,736 15,37 

-970,874 -242,131 1113,173 -99,832 5872,751 14,98 

-2941,18 -3640,78 -91,7431 -6673,7 5949,905 14,59 

1010,101 -251,889 734,6189 1492,831 5968,415 14,2 

0 1010,101 -729,262 280,8394 5972,699 13,81 

1000 -1250 -91,8274 -341,827 6043,749 13,42 
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-990,099 0 919,1176 -70,9814 6194,066 13,03 

0 0 -728,597 -728,597 6194,69 12,64 

-4500 -1265,82 917,4312 -4848,39 6232,395 12,25 

-4083,77 -512,821 -454,545 -5051,14 6307,634 11,86 

2183,406 1288,66 91,3242 3563,39 6320,262 11,47 

-1175,21 -763,359 -1642,34 -3580,91 6463,186 11,08 

3243,243 1025,641 1484,23 5753,114 6471,968 10,69 

1989,529 253,8071 1462,523 3705,859 6488,941 10,3 

-1540,04 0 -900,901 -2440,94 6519,511 9,91 

1459,854 506,3291 -181,818 1784,365 6559,074 9,52 

-1747,17 0 -819,672 -2566,85 6672,528 9,13 

-209,205 0 826,4463 617,2413 6767,22 8,74 

1572,327 0 -1092,9 479,4309 7105,388 8,35 

-1135,19 0 -184,162 -1319,35 7179,487 7,96 

-2192,07 0 -1291,51 -3483,58 7217,89 7,57 

320,1708 0 1214,953 1535,124 7334,544 7,18 

1170,213 1007,557 -277,008 1900,761 7924,812 6,79 

-3680,34 -249,377 -1759,26 -5688,97 8736,973 6,4 

-1528,38 0 -282,752 -1811,14 8884,306 6,01 

332,5942 0 1890,359 2222,953 9282,341 5,62 

2651,934 250 -278,293 2623,641 9875,96 5,23 
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-968,784 0 -372,093 -1340,88 10190,28 4,84 

2065,217 -249,377 373,4827 2189,324 10683,25 4,45 

425,9851 250 0 675,9851 12152,31 4,06 

212,0891 0 465,1163 677,2054 12338,68 3,67 

-5820,11 -249,377 -1851,85 -7921,33 12973,33 3,28 

2359,551 0 943,3962 3302,947 14314,9 2,89 

-439,078 0 0 -439,078 17526,14 2,5 

-3528,11 0 -1401,87 -4929,98 17756,42 2,11 

 

Απφ ηελ αζξνηζηηθή ζηάζκηζε θαίλεηαη φηη ε VaR βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ -7.605,64 θαη 

-7.274,46 

Με ηνλ έηνηκν ηχπν ηνπ Excelεμάγεηαη φηη ε VaRείλαη -7.453. 

Γειαδή γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 255 εκεξψλ ππάξρεη πηζαλφηεηα 5% λα παξαηεξεζεί 

δεκία ηεο ηάμεσο ησλ 7.453€. 

 

4.4 Αλαθεθαιαίσζε-πκπεξάζκαηα εκπεηξηθήο κειέηεο 

Αξρηθά ην νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε παξνπζίαζε πξφβιεκα 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηα θαηάινηπα θαη πξφβιεκα φζνλ αθνξά ζηελ θαλνληθφηεηα ησλ 

απνδφζεσλ. Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε νθείιεηαη ζην θαηλφκελν ησλ παρηψλ νπξψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο θαηαλνκέο ησλ απνδφζεσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεηξψλ.  

ζνλ αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ηεο Valueatrisk  ηεο επφκελεο εκέξαο παξαηεξήζεθε φηη ζε 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη πνιχ κηθξή δεκία αιιά θαη πνιχ 

κηθξφ θέξδνο θαη ζηηο ηέζζεξηο ηξαπεδηθέο κεηνρέο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αζηάζεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλαιιά θαη ηεο ρψξαο 
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γεληθφηεξαθαζψο ππάξρεη άκεζεαιιειεπίδξαζεκεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδνληαη ηαπηφρξνλαείηεαξλεηηθάείηεζεηηθά νη κεηνρέοαπηψλ.   

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Ζ κέηξεζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα έλα απφ ηαβαζηθφηεξα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ζηελ αγνξά πξνθαιψληαο ζεκαληηθφελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηνπο 

επηζηήκνλεο αιιά θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο εηδηθφηεξα ηνπηξαπεδηθνχ θιάδνπ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη έπεηηα νη έξεπλεο γηα ηελ αλάπηπμε 

αθφκα πεξηζζφηεξν αμηφπηζησλ κεζνδνινγηψλ κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ζεκείσζε ζεκαληηθή 

πξφνδν.  

Γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο αλαπηχρηεθε πεξηζζφηεξν ην κνληέιν Valueatrisk θάλνληαο 

ρξήζε πην εμεηδηθεπκέλσλ νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ. 

 Γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν μεθίλεζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ Ilias ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαη ζπλέρηζε κε ηελ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ θαη άιισλ κεζφδσλ 

πνζνηηθήο αλάιπζεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα βαζηζκέλα ζε πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία, ζπγθεληξψζεθαλ φιεο νη παξαηεξήζεηο θαη ηειηθά δεκηνπξγήζεθαλ νκνεηδείο 

θαηεγνξίεο. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ θαζψο θαη ε εκθάληζε ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

λέσλ θίλδπλσλ πνπ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ ακειεηένη  άξρηζε λα απνηειεί δήηεκα πςίζηεο 

ζεκαζίαο θαη ηδηαίηεξα κεηά ηηο αιιεπάιιειεονηθνλνκηθέο θαηαζηξνθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990. 

ηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηελ αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηα ξπζκίζηεθα πιαίζηα BaselI,II,III ηα 

νπνία ζεζπίζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη αληηιεπηή ε πξνζπάζεηα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ θαλφλεο ζε εληαία βάζε ηφζν ζε επξσπατθφ φζν 

θαη ζε παγθφζκην επίπεδν  

Σέινο φζνλ αθνξά ηα ππνδείγκαηα πνπ παξνπζηαζηήθαλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν αιιά θαη 

απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εκπεηξηθή εθαξκνγή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

κέξνο ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κε απνηέιεζκα λα ζπληειέζνπλ ζην λα 

θαζνξηζηεί έλα ζπλνιηθφ επίπεδν απνδεθηνχ θηλδχλνπ. 
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 Δπηπιένλ κπνξεί λα εθηηκεζεί ην απνηέιεζκα δηαθνξνπνίεζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηάξζξσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη κε ηηο αλάινγεο αλαδηαξζξψζεηο λα 

πξνζεγγίζεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνθέξνπλ ηα ππνδείγκαηα είλαη πνιιέο θαη ζα κπνξνχζε 

επηπξφζζεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη 

ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηελ εθηηκεζεί ε θακπχιε 

πηζαλφηεηαο ηεο δεκηάο. 

Δλ θαηαθιείδη ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ ρξήζε ηεο αλζξψπηλεο θξίζεο θαη εκπεηξίαο. 

Σα απνηειέζκαηα απηά ζηα ρεξηά ελφο creditmanagerκπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα 

εληαρηνχλ λέεο κεηαβιεηέο ζηα καζεκαηηθά κνληέια νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε θάπνηα 

πνηνηηθά θξηηήξηα ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ  λα κεηξεζνχλ θαη ηειηθά λαπνζνηηθνπνηεζνχλ. 
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