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ΑΝΑΛΤΗ & ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ. Η 

ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΔΙΗΓΜΔΝΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

Αληώληνο Υ. Λαγάξαο 

 

εκαληηθνί όξνη: Υξεκαηννηθνλνκηθόο Κίλδπλνο, δηαρείξηζε θηλδύλωλ, θίλδπλνο αγνξάο, αμία 

ζε θίλδπλν, κέζνδνη ππνινγηζκνύ θηλδύλνπ αγνξάο, πιαίζην «Βαζηιεία ΙΙ», κέζε πνζνζηηαία 

απόδνζε. 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η παξνύζα εξγαζία απνηειείηαη από δπν βαζηθά κέξε. Σν Α’ κέξνο είλαη ην ζεωξεηηθό 

ππόβαζξν πνπ ζηεξίδεηαη ε εξγαζία, ελώ ην Β’ κέξνο είλαη ε εθαξκνγή ηωλ κεζόδωλ πνπ 

αλαιύζεθαλ ζην Α’ κέξνο θαη ε παξνπζίαζε ηωλ απνηειεζκάηωλ. 

 

Αξρηθά ζην Α’ κέξνο γίλεηαη κηα εηζαγωγή ζηελ έλλνηα ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλωλ 

(πηζηωηηθόο, αγνξάο, επηηνθηαθόο θιπ.) θαη πωο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηα βαζηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (κεηνρέο, νκόινγα, παξάγωγα). ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη παξνπζίαζε 

ηεο πην δηαδεδνκέλεο κεζόδνπ κέηξεζεο ηνπ θηλδύλνπ αγνξάο, ηεο αμίαο ζε θίλδπλν. Μεηά 

ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ θαζηέξωζή ηεο ωο θύξην κέζν ππνινγηζκνύ ηνπ θηλδύλνπ 

αγνξάο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ, παξνπζηάδνληαη νη ηξείο θύξηεο 

κέζνδνη ππνινγηζκνύ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν (ηζηνξηθήο πξνζνκνίωζεο, δηαθύκαλζεο – 

ζπλδηαθύκαλζεο, Monte Carlo), κε ηα αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε κηαο από απηέο.  

 

Σν Β’ κέξνο μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηωλ ππό κειέηε εηζεγκέλωλ επηρεηξήζεωλ θαη ηωλ 

θηλδύλωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο απηέο. 

 

Καηόπηλ, γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν γηα θάζε κηα από ηηο επηρεηξήζεηο, κε ηε 

ρξήζε ηωλ ηξηώλ κεζόδωλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Α’ κέξνο. Παξάιιεια κε ηα 

απνηειέζκαηα ηωλ ππνινγηζκώλ, αθνινύζωο παξαζέηνληαη θαη πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα, 

όπωο απηά παξνπζηάδνληαη από όζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία. 

 

Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηα απνηειέζκαηα θαη 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξω έξεπλα. 

 

 

 



Αλάιπζε & Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κίλδπλωλ. Η Πεξίπηωζε Σωλ Διιεληθώλ Δηζεγκέλωλ Δπηρεηξήζεωλ  

Αληώληνο Υ. Λαγάξαο 

MBA - TQM 

 

 

ειίδα | II 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζω ηνπο θαζεγεηέο Γ. Αξηίθε θαη Π. Αξηίθε γηα ηε βνήζεηά θαη 

ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

Σελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ κνπ. Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ αδειθό κνπ, πνπ 

ζπλέβαιε κε ηηο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζηελ εθπόλεζε ηηο εξγαζίαο. 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

Πεξίιεςε 

Δπραξηζηίεο 

Καηάζηαζε Πηλάθσλ 

Καηάζηαζε Γηαγξακκάησλ 

 

Μέξνο Α΄: Θεσξεία Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλσλ & Μέζνδνη Τπνινγηζκνύ 

Κεθάιαην 1: Δίδε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλσλ 

 1.1 Δηζαγωγή 

 1.2 Γεληθνί Δπελδπηηθνί Κίλδπλνη 

  1.2.1 πζηεκηθόο Κίλδπλνο 

  1.2.2 Πνιηηηθόο Κίλδπλνο 

  1.2.3 Κίλδπλνο Πιεζωξηζκνύ 

  1.2.4 πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο 

  1.2.5 Δπηηνθηαθόο Κίλδπλνο 

  1.2.6 Πηζηωηηθόο Κίλδπλνο 

  1.2.7 Κίλδπλνο Αγνξάο 

  1.2.8 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

  1.2.9 Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο 

  1.2.10 Καλνληζηηθόο Κίλδπλνο 

  1.2.11 Κίλδπλνο πζηεκάηωλ Γηαπξαγκάηεπζεο 

  1.2.12 Κίλδπλνο Γηαθαλνληζκνύ 

  1.2.13Κίλδπλνο πγθέληξωζεο 

 1.3 Κίλδπλνη αλά Καηεγνξία Υξεκαηνπηζηωηηθώλ κέζωλ 

  1.3.1 Μεηνρέο 

   1.3.1.1 Έλλνηα Μεηνρήο 

   1.3.1.2 Κίλδπλνη 

  1.3.2 Οκόινγα/Οκνινγίεο 

   1.3.2.1 Έλλνηα / Υαξαθηεξηζηηθά Οκνιόγωλ 

   1.3.2.2 Δίδε Οκνιόγωλ 

   1.3.2.3 Δπηηόθην 

   1.3.2.4 Κίλδπλνη 

  1.3.3 Παξάγωγα 

   1.3.3.1 Έλλνηα Παξαγώγωλ 
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   1.3.3.2 Βαζηθνί Σύπνη Παξαγώγωλ 

   1.3.3.3 Κίλδπλνη 

Κεθάιαην 2: Αμία ζε Κίλδπλν (Value-at-Risk) 

 2.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά «Αμίαο ζε Κίλδπλν» 

 2.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

 2.3 Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα «Αμίαο ζε Κίλδπλν» 

 2.4  Δθαξκνγέο «Αμίαο ζε Κίλδπλν» 

 2.5 Μέζνδνη Τπνινγηζκνύ «Αμίαο ζε Κίλδπλν» 

  2.5.1 Μέζνδνο Ιζηνξηθήο Πξνζνκνίωζεο 

   2.5.1.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

   2.5.1.2 Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα 

  2.5.2 Μέζνδνο Γηαθύκαλζεο – πλδηαθύκαλζεο 

   2.5.2.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

   2.5.2.2 Μαζεκαηηθή Έθθξαζε 

   2.5.2.3 Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα 

  2.5.3 Πξνζνκνίωζε Monte Carlo 

   2.5.2.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

   2.5.2.2 Μαζεκαηηθή Έθθξαζε 

   2.5.2.3 Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα 

Μέξνο Β’: Δθαξκνγή Τπνινγηζκνύ Αμίαο ζε Κίλδπλν ζε Διιεληθέο Δηαηξείεο 

Δηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. 

Κεθάιαην 3: Τπό Μειέηε Δηαηξείεο & ρεηηδόκελνη Κίλδπλνη 

 3.1 Παξνπζίαζε Δηαηξεηώλ 

  3.1.1 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

  3.1.2 Alpha Bank 

  3.1.3 EFG Eurobank Ergasias 

  3.1.4 Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλωληώλ Διιάδνο ΑΔ 

  3.1.5 Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ ΑΔ 

  3.1.6 Οξγαληζκόο Πξνγλωζηηθώλ Αγώλωλ Πνδνζθαίξνπ ΑΔ 

  3.1.7 Coca Cola 3E ΑΔ 

  3.1.8 Σηηάλ ΑΔ 

  3.1.9 Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ 

  3.1.10 Διιάθηωξ ΑΔ 

 3.2 ρεηηδόκελνη Κίλδπλνη αλά Δπηρείξεζε 

  3.2.1 Σξάπεδεο 
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   3.2.1.1 Πιαίζην «Βαζηιεία ΙΙ» 

  3.2.2 Λνηπέο Δπηρεηξήζεηο 

Κεθάιαην 4: Τπνινγηζκόο Αμίαο ζε Κίλδπλν 

 4.1 Γεληθά ηνηρεία 

 4.2 Μέζνδνο Ιζηνξηθήο Πξνζνκνίωζεο 

  4.2.1 Alpha Bank 

  4.2.2 Coca Cola 3E ΑΔ 

  4.2.3 EFG Eurobank Ergasias 

  4.2.4 ΓΔΗ 

  4.2.5 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

  4.2.6 Διιάθηωξ 

  4.2.7 Διιεληθά Πεηξέιαηα 

  4.2.8 ΟΠΑΠ 

  4.2.9 ΟΣΔ 

  4.2.10 Σηηάλ 

 4.3 Μέζνδνο Γηαθύκαλζεο – πλδηαθύκαλζεο 

  4.3.1 Alpha Bank 

  4.3.2 Coca Cola 3E ΑΔ 

  4.3.3 EFG Eurobank Ergasias 

  4.3.4 ΓΔΗ 

  4.3.5 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

  4.3.6 Διιάθηωξ 

  4.3.7 Διιεληθά Πεηξέιαηα 

  4.3.8 ΟΠΑΠ 

  4.3.9 ΟΣΔ 

  4.3.10 Σηηάλ 

 4.4 Πξνζνκνίωζε Monte Carlo 

  4.4.1 Alpha Bank 

  4.4.2 Coca Cola 3E ΑΔ 

  4.4.3 EFG Eurobank Ergasias 

  4.4.4 ΓΔΗ 

  4.4.5 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

  4.4.6 Διιάθηωξ 

  4.4.7 Διιεληθά Πεηξέιαηα 

  4.4.8 ΟΠΑΠ 
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  4.4.9 ΟΣΔ 

  4.4.10 Σηηάλ 

Κεθάιαην 5: Μέηξεζε & Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ κε ηε Μέζνδν ηεο Αμίαο ζε 

Κίλδπλν ζηηο Τπό Μειέηε Σξάπεδεο 

 5.1 Μέζνδνη Μέηξεζεο & Γηαρείξηζεο ηνπ Κηλδύλνπ Αγνξάο 

 5.2 Alpha Bank 

 5.3 EFG Eurobank – Ergasias 

 5.4 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

  5.4.1 Υξήζε Αμίαο ζε Κίλδπλν γηα Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο 

  5.4.2 Πξόγξακκα Πξνζνκνίωζεο Καηαζηάζεωλ Κξίζεο 

  5.4.3 Πξόγξακκα Γνθηκαζηηθνύ εθ ηωλ Τζηέξωλ Διέγρνπ 

Κεθάιαην 6: πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα 

 6.1 πκπεξάζκαηα 

 6.2 Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξω Έξεπλα 

 

Βηβιηνγξαθία 

 

Παξάξηεκα 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΧΝ 

 

Αξ. Πίλαθα Σίηινο ειίδα 

Πίλαθαο 1 ηνηρεία VaR γηα ην εκπνξηθό ραξηνθπιάθην ηεο Alpha Bank ζει 84 

Πίλαθαο 2 Μέζε εηήζηα VaR Eurobank αλά ηύπν θηλδύλνπ ζει 86 

Πίλαθαο 3 Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο Eurobank αλά ηύπν θηλδύλνπ ζει 86 

Πίλαθαο 4 Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο ΔΣΔ αλά ηύπν θηλδύλνπ ζει 89 

Πίλαθαο 5 ελάξηα stress testing Κηλδύλνπ Αγνξάο ζει 90 

Πίλαθαο 6 Αμία ζε θίλδπλν αλά εηαηξεία / κέζνδν  / δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο ζει 93 

Πίλαθαο Α Πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδόζεηο εηαηξεηώλ ζει 98 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

Αξ. Γηαγξάκκαηνο Σίηινο ειίδα 

Γηάγξακκα 1 Μεληαίεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ Δ.Σ.Δ. Α.Δ. από 

11/2005 έωο 11/2010  

ζει 40 

Γηάγξακκα 2 Μεληαίεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ Alpha Bank Α.Δ. 

από 11/2005 έωο 11/2010 

ζει 41 

Γηάγξακκα 3 Μεληαίεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ Eurobank 

Ergasias EFG Α.Δ. από 11/2005 έωο 11/2010 

ζει 42 

Γηάγξακκα 4 Μεληαίεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ ΟΣΔ Α.Δ. από 

11/2005 έωο 11/2010 

ζει 43 

Γηάγξακκα 5 Μεληαίεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ ΓΔΗ Α.Δ. από 

11/2005 έωο 11/2010 

ζει 44 

Γηάγξακκα 6 Μεληαίεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. 

από 11/2005 έωο 11/2010 

ζει 45 

Γηάγξακκα 7 Μεληαίεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ Coca Cola 3E 

Α.Δ. από 11/2005 έωο 11/2010 

ζει 46 

Γηάγξακκα 8 Μεληαίεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ Σηηάλ Α.Δ. από 

11/2005 έωο 11/2010 

ζει 47 

Γηάγξακκα 9 Μεληαίεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ ΔΛ.ΠΔ. Α.Δ. από 

11/2005 έωο 11/2010 

ζει 48 

Γηάγξακκα 10 Μεληαίεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρώλ Διιάθηωξ Α.Δ. 

από 11/2005 έωο 11/2010 

ζει 49 

Γηάγξακκα 11 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο 

απνδόζεηο Alpha Σξάπεδαο από 4/1/2010 έωο 

31/12/2010 

ζει 56 

Γηάγξακκα 12 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο 

απνδόζεηο Coca Cola 3E από 4/1/2010 έωο 

31/12/2010 

ζει 57 

Γηάγξακκα 13 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο 

απνδόζεηο EFG Eurobank Ergasias από 4/1/2010 

έωο 31/12/2010 

ζει 58 

Γηάγξακκα 14 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο 

απνδόζεηο ΓΔΗ από 4/1/2010 έωο 31/12/2010 

ζει 59 
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Γηάγξακκα 15 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο 

απνδόζεηο ΔΣΔ από 4/1/2010 έωο 31/12/2010 

ζει 60 

Γηάγξακκα 16 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο 

απνδόζεηο Διιάθηωξ από 4/1/2010 έωο 31/12/2010 

ζει 61 

Γηάγξακκα 17 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο 

απνδόζεηο ΔΛ.ΠΔ. από 4/1/2010 έωο 31/12/2010 

ζει 62 

Γηάγξακκα 18 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο 

απνδόζεηο ΟΠΑΠ από 4/1/2010 έωο 31/12/2010 

ζει 63 

Γηάγξακκα 19 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο 

απνδόζεηο ΟΣΔ από 4/1/2010 έωο 31/12/2010 

ζει 64 

Γηάγξακκα 20 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο 

απνδόζεηο ΣΙΣΑΝ από 4/1/2010 έωο 31/12/2010 

ζει 65 

Γηάγξακκα 21 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ ηωλ ηπραίωλ κεηαβνιώλ 

εκεξήζηαο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (Alpha Bank) 

ζει 73 

Γηάγξακκα 22 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ ηωλ ηπραίωλ κεηαβνιώλ 

εκεξήζηαο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (Coca Cola 3E) 

ζει 74 

Γηάγξακκα 23 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ ηωλ ηπραίωλ κεηαβνιώλ 

εκεξήζηαο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (EFG Eurobank 

Ergasias) 

ζει 75 

Γηάγξακκα 24 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ ηωλ ηπραίωλ κεηαβνιώλ 

εκεξήζηαο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΓΔΗ) 

ζει 76 

Γηάγξακκα 25 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ ηωλ ηπραίωλ κεηαβνιώλ 

εκεξήζηαο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΔΣΔ) 

ζει 77 

Γηάγξακκα 26 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ ηωλ ηπραίωλ κεηαβνιώλ 

εκεξήζηαο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (Διιάθηωξ) 

ζει 78 

Γηάγξακκα 27 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ ηωλ ηπραίωλ κεηαβνιώλ 

εκεξήζηαο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΔΛ.ΠΔ.) 

ζει 79 

Γηάγξακκα 28 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ ηωλ ηπραίωλ κεηαβνιώλ 

εκεξήζηαο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΟΠΑΠ) 

ζει 80 

Γηάγξακκα 29 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ ηωλ ηπραίωλ κεηαβνιώλ 

εκεξήζηαο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΟΣΔ) 

ζει 81 

Γηάγξακκα 30 Ιζηόγξακκα ζπρλνηήηωλ ηωλ ηπραίωλ κεηαβνιώλ 

εκεξήζηαο πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΣΙΣΑΝ) 

ζει 82 
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ΜΔΡΟ Α’ 

 

 

ΘΔΩΡΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ & ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

 

ΔΗΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΗΝΓΤΝΩΝ  

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Καζφιε ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο, έρνπλ δνζεί 

πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί γηα ηνλ φξν «θίλδπλνο». Δλψ ζηελ αξρή δελ ππήξρε 

θάπνηα ζαθήο εηνηκνινγία, ν κεγάινο Ακεξηθαλφο νηθνλνκνιφγνο Frank H. Knight 

(1885-1972), ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ ηνκέα ηνπ 

«θηλδχλνπ», θάλνληαο ζαθή δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ φξνπ «θηλδχλνπ» θαη 

«αβεβαηφηεηαο». Σν 1921, δεκνζίεπζε ηε δηαηξηβή ηνπ “Risk, uncertainty and profit”, 

ζηελ νπνία αλαθέξεη: 

 

“…To preserve the distinction between the measurable uncertainty and an 

immeasurable one, we may use the term “risk” to designate the former and the term 

“uncertainty” for the latter…” 

(«...Γηα λα δηαηεξεζεί ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο κεηξήζηκεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο κε 

κεηξήζηκεο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν «θίλδπλνο» γηα ην πξψην θαη 

ηνλ φξν αβεβαηφηεηα γηα ην δεχηεξν...») 
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Απφ ηφηε θη έπεηηα έρνπλ δνζεί αξθεηνί άιινη νξηζκνί γηα ηνλ φξν «θίλδπλνο», ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επηζηήκε. Κακία φκσο δελ μεθεχγεη απφ ηα πιαίζηα ηεο 

«κεηξήζηκεο αβεβαηφηεηαο» πνπ έζεζε ν Frank Knight. Μηα πην εθζπγρξνληζκέλε 

κνξθή ηνπ νξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, θαη ε πιένλ δεκνθηιήο ζηελ παγθφζκηα 

βηβιηνγξαθία, είλαη «ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ελφο δπζκελνχο γεγνλφηνο, θάπνηα 

ρξνληθή ζηηγκή». 

 

Δίλαη θαηαλνεηφ φηη επί θαζεκεξηλήο βάζεο, φινη νη εκπιεθφκελνη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ηξάπεδεο, επελδπηέο θιπ.) αλαιακβάλνπλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη θηλδχλνπο δηαθφξσλ εηδψλ. Κάζε ζπλαιιαγή θαη θάζε εξγαζία 

ζπλεπάγεηαη έλαλ, ή πεξηζζφηεξνπο, ζπζρεηηδφκελνπο θηλδχλνπο. Παξάιιεια, ε 

δηαξθήο αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζα απφ ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, ζπλεπάγεηαη θαη 

αχμεζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη ηξάπεδεο, νη επελδπηέο ή ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Πιένλ ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (risk management) 

απνηειεί απφ ηα πην ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο ζχγρξνλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο, θαη είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν λα βξεζνχλ ηξφπνη κέηξεζεο θαη αληηκεηψπηζεο 

ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά. 

 

Γπν είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο θαη αλάιπζεο ηνπ 

θηλδχλνπ. Πξψησλ ν εληνπηζκφο ηνπ θηλδχλνπ, θαη δεχηεξνλ ν θαζνξηζκφο ηεο 

ζεκαληηθφηεηάο ηνπ. Απηνί νη παξάγνληεο καο βνεζνχλ ζε κηα γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ. Αληίζηνηρα ππάξρνπλ ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο 

θηλδχλσλ. Οη επηρεηξεζηαθνί, νη κε επηρεηξεζηαθνί θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί. 

 

 Δπηρεηξεζηαθνί είλαη νη θίλδπλνη πνπ αλαιακβάλεη κηα εηαηξεία κε ηε ζέιεζή 

ηεο, γηα λα απνθηήζεη πιενλέθηεκα ζηνλ ηνκέα ηεο θαη λα πξνζζέζεη αμία 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Σέηνηνη θίλδπλνη απνηεινχληαη απφ θηλήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αγνξά πξντφλησλ, ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ην ζρεδηαζκφ λέσλ 

πξντφλησλ θαη ην κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο. Γηα λα γίλεη ε έθζεζε ησλ 

εηαηξεηψλ ζηνλ θίλδπλν ειεγρφκελε, ζα πξέπεη λα ππάξμεη πνιχ πξνζεθηηθφο 

ζρεδηαζκφο ηεο θάζε επηρεηξεκαηηθήο θίλεζεο. 

 

 Με επηρεηξεζηαθνί είλαη ν θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ 

ηνλ έιεγρφ ηνπο. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη θίλδπλνη πνπ εθθξάδνληαη 
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απφ ηηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία. Γηα παξάδεηγκα ε εμνκάιπλζε ησλ 

ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, νδήγεζε ζηε βαζκηαία κείσζε ησλ ακπληηθψλ 

δαπαλψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, κε απνηέιεζκα λα πιεγνχλ νη 

αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο παξαγσγήο ακπληηθνχ θαη επηζεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί είλαη νη θίλδπλνη, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο εμειίμεηο 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο θαη επεξεάδνπλ ηηο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη 

ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Σέηνηεο εμειίμεηο απνηεινχλ πηζαλέο 

παξαιείςεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ή ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ 

επηηνθίσλ. 

 

Ζ επέλδπζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

θιηκάθσζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ δηαθέξεη - εμαξηψκελε απφ πνηθίιεο παξακέηξνπο - 

ε δηελέξγεηα επέλδπζεο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζπλεπάγεηαη πάληνηε έθζεζε ζε 

θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη απηνί ζπλίζηαληαη, γεληθψο, ζηε κείσζε ηεο αμίαο ηεο 

επελδχζεσο ή, αθφκε, θαη ζηελ απψιεηα ηνπ επελδπφκελνπ πνζνχ. Τπφ 

πεξηζηάζεηο, κάιηζηα, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ππνρξέσζε θαηαβνιήο απφ ηνλ 

επελδπηή θαη επηπιένλ πνζψλ απφ απηά πνπ απηφο επέλδπζε, πξνο θάιπςε δεκίαο 

πνπ ελδέρεηαη λα γελλεζεί. 

 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη γεληθνί επελδπηηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη. 

Δπίζεο εμεηδηθεχνληαη, ζηα θχξηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα (κεηνρέο, νκφινγα θαη 

παξάγσγα), νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ εγθπκνλεί θάζε έλα απφ απηά. 

 

 

1.2 Γεληθνί Δπελδπηηθνί Κίλδπλνη 

 

Οη θίλδπλνη απηνί ραξαθηεξίδνληαη σο γεληθνί γηαηί είλαη ζχκθπηνη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη, ελ γέλεη, ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, 

αλαθχνληαη δε ππφ πεξηζηάζεηο πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα πξνβιέςεη ή λα 

απνθιείζεη. πλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ελ 

γέλεη, ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ 

(εθεμήο θαινχκελεο σο ΔΠΔΤ) θαη ησλ εθδνηψλ, πνπ εθδίδνπλ ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο, ζπληζηνχλ δε παξακέηξνπο 

πνπ επεξεάδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα κεγέζε, ε κεηαβνιή ησλ νπνίσλ 
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επεξεάδεη ηελ αμία κηαο επέλδπζεο. Γηεζλείο νξγαληζκνί, θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη 

πνιινί άιινη θνξείο θαηαβάιινπλ ζεκαληηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

ζσξάθηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αγνξψλ θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπο απφ ηελ επέιεπζε ηέηνησλ θηλδχλσλ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο απηέο, φκσο, δελ 

απνθιείεηαη ε επέιεπζή ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα έρεη ηφζν γεληθφ, φζν θαη εηδηθφ 

ραξαθηήξα, ζπλδεφκελε δειαδή κε ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή κε 

νξηζκέλνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θνξείο.  

 

 

1.2.1 πζηεκηθόο Κίλδπλνο (systemic risk) 

 

Ζ αδπλακία ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα εθπιεξψζεη ιεμηπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηελ αδπλακία άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΔΠΔΤ) ή επηρεηξήζεσλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο. Γεκηνπξγείηαη έηζη 

θίλδπλνο αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ (domino effect) ιφγσ κεηάδνζεο ηεο 

αθεξεγγπφηεηαο, ηδίσο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη 

εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ επί ηίηισλ, ζε ζεηξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ 

δξαζηεξηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ΔΠΔΤ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηελ εθζέηεη, 

επνκέλσο, ζηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο, αλ επέιζεη, κπνξεί λα αληαλαθιά θαη 

ζηνπο πειάηεο ηεο. 

 

 

1.2.2 Πνιηηηθόο Κίλδπλνο (political risk) 

 

Οη δηεζλείο εμειίμεηο ζε πνιηηηθφ, δηπισκαηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν επεξεάδνπλ 

ηελ πνξεία ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ. Πνιηηηθέο εμειίμεηο (π.ρ. πνιηηηθή 

αλσκαιία, εθινγή θπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξεο θπβεξλεηηθέο επηινγέο ζε 

λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο) ζε νξηζκέλεο ρψξεο 

κπνξνχλ, επνκέλσο, λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε απηέο ηηο ρψξεο ή ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ εδξεχνπλ ή δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί. 

 

 

1.2.3 Κίλδπλνο Πιεζσξηζκνύ (inflation risk) 
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Ζ πνξεία ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή επεξεάδεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ 

επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ απνδφζεσλ. Ο πιεζσξηζκφο 

κεηψλεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηεο επέλδπζεο θαη ζα πξέπεη ην κέγεζνο λα 

απνπιεζσξηζηεί γηα λα βξνχκε ηελ πξαγκαηηθή αμία. 

 

 

1.2.4 πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο (currency risk) 

 

Μεηαβνιέο (απμνκεηψζεηο) ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ή αθφκε θαη πηζαλέο 

ππνηηκήζεηο, επεξεάδνπλ ηελ αμία κηαο επέλδπζεο πνπ γίλεηαη ζε λφκηζκα 

δηαθνξεηηθφ απφ ην βαζηθφ λφκηζκα ηνπ επελδπηή, αιιά θαη ηηο ππνρξεψζεηο ή 

απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

1.2.5 Δπηηνθηαθόο Κίλδπλνο (interest rate risk) 

 

Ζ εμέιημε ησλ επηηνθίσλ ελδέρεηαη λα επηδξάζεη ζηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο θαζψο 

θαη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ 

απνδφζεσλ νξηζκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, φπσο ηα νκφινγα θαη ηα 

παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ έρνπλ ππνθείκελε αμία επεξεαδφκελε απφ 

ηηο κεηαβνιέο απηέο (π.ρ. ζε πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο ζε Οκφινγα). 

 

 

1.2.6 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο (credit risk) 

 

πλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα επέιεπζεο δεκίαο ζπλεπεία αδπλακίαο εθπιήξσζεο 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζπκβαιινκέλνπ. Με πην απιά ιφγηα είλαη ε πηζαλφηεηα 

απσιεηψλ πνπ ζα έρεη θάπνην απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέιε ζε πεξίπησζε κε 

αληαπφθξηζεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο άιινπ κέινπο. Ζ επίδξαζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ είλαη πνιιαπιή: Μπνξεί λα αθνξά εθδφηε – θαη θαηά ζπλέπεηα ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηνπ κέζα – πηζησηηθφ ίδξπκα ή ΔΠΔΤ – θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα 

πιήμεη ηε θεξεγγπφηεηά ηνπ – θιπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο 

ελφο δαλείνπ απφ κηα ηξάπεδα ζε έλαλ ηδηψηε, ε ηξάπεδα αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν, ν 

ηδηψηεο λα κε κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηελ θάιπςε ηνπ ηνθνρξενιπζίνπ. Ο 
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πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ίζσο ε πην απιή κνξθή θηλδχλνπ θαη ζπλαληάηαη ζε θάζε 

ζπλαιιαγή θαη έρεη δηαθνξεηηθή κνξθή, αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο ζπλαιιαγήο θαη 

ζπλίζηαηαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά είδε θηλδχλνπ, ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο (default 

risk), ηνλ θίλδπλν εθηεζεηκέλνπ πνζνχ (exposure risk) θαη ζηνλ θίλδπλν απνδεκίσζεο 

(recovery risk). 

 

 Ο θίλδπλνο ρξενθνπίαο (default risk), είλαη ε πηζαλφηεηα γηα ρξενθνπία ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. Ζ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο είλαη πεξίπινθε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο θαζψο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε αξθεηνί παξάγνληεο, 

φπσο ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο. 

 

 Ο θίλδπλνο εθηεζεηκέλνπ πνζνύ (exposure risk), είλαη ε αβεβαηφηεηα ηνπ 

πνζνχ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο. Δάλ εμαηξέζνπκε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ (π.ρ. δάλεηα κε ζπγθεθξηκέλεο δφζεηο), 

ην πνζφ πνπ βξίζθεηαη εθηεζεηκέλν είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

άγλσζην (π.ρ. δάλεηα κε αλνηρηή γξακκή πίζησζεο). 

 

 Ο θίλδπλνο απνδεκηώζεσλ (recovery risk) είλαη ε αβεβαηφηεηα πνπ 

ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ απνδεκίσζε, ζε πεξηπηψζεηο πηψρεπζεο. Έλα πνιχ 

απιφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ θηλδχλνπ είλαη ε πεξίπησζε ελφο αθηλήηνπ, ην 

νπνίν παξφιν πνπ έρεη κηα δεδνκέλε αμία, ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ε 

αμία ηνπ λα κεησζεί ιφγσ κηθξήο δήηεζεο. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε 

άιιεο κνξθέο εγγπήζεσλ, φπσο ιφγνπ ράξε αμηφγξαθα. 

 

Όπσο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, ππάξρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο ππάξρεη κεγάιε αβεβαηφηεηα ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ.  

 

 

1.2.7 Κίλδπλνο Αγνξάο (market risk) 

 

πλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ιφγσ 

κεηαβνιψλ ζηελ αγνξά. Καη’ επέθηαζε, απνηειεί ηνλ θίλδπλν ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εθάζηνηε αγνξά. Οη 

ηέζζεξηο ζπλεζέζηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ αγνξάο είλαη νη εμήο: 
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 Κίλδπλνο κεηνρώλ ή ρξεκαηηζηεξηαθόο θίλδπλνο (equity risk), δειαδή ν 

θίλδπλνο λα κεηαβιεζνχλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ σο ζπλεπεία δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ εθπιήξσζε 

ππνρξεψζεσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ. 

 Κίλδπλνο επηηνθίνπ (interest rate risk), δειαδή ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ 

επηηνθίσλ. 

 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο (currency risk), δειαδή ν θίλδπλνο κεηαβνιήο 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 

 Κίλδπλνο εκπνξεπκάησλ (commodity risk), πνπ αθνξά ηνλ θίλδπλν 

κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, φπσο ησλ κεηάιισλ ηνπ 

πεηξειαίνπ θιπ. 

 

Ζ κεηαβνιή δεηθηψλ κεηνρψλ ή άιισλ δεηθηψλ απνηειεί επίζεο παξάγνληα πνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο. 

 

 

1.2.8 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο (liquidity risk) 

 

Δίλαη ν θίλδπλνο λα αδπλαηεί ε επηρείξεζε λα πξνβεί ζε άκεζε ξεπζηνπνίεζε κηαο 

επέλδπζεο ζηελ ηηκή ηζνξξνπίαο, ιφγσ έιιεηςεο αγνξαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ιφγσ 

ζηελφηεηαο νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

θίλδπλνο θαη πξνθαιείηαη απφ ηπρφλ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά σο πξνο έλα ή 

θαη πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Ζ κε εθδήισζε δήηεζεο θαη πξνζθνξάο 

πιήηηεη ηελ εκπνξεπζηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ηα θαζηζηά 

επάισηα ζε θαηλφκελα θεξδνζθνπίαο θαη ρεηξαγψγεζεο, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ 

πηζαλφηεηα επίηεπμεο ηηκήο ηζνξξνπίαο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλαληάηαη θπξίσο 

ζε αλαδπφκελεο αγνξέο ή αγνξέο φπνπ δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο κηθξνχ φγθνπ 

(«ξερέο αγνξέο»). 

 

 

1.2.9 Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο (operational risk) 

 

Γελλάηαη ιφγσ εθαξκνγήο αλεπαξθψλ ή απνηπρεκέλσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

πξνζσπηθνχ θαη πιεξνθνξηθψλ ή επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ιφγσ 
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εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, 

πνπ ζέηνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ ή 

κεηψλνπλ ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελα ηεο 

ζπλαιιαγήο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ησλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ κηαο 

νξγαλσκέλεο αγνξάο ή κηαο ΔΠΔΤ, θίλδπλνο αθαηάιιειεο δηνίθεζεο κίαο εηαηξίαο κε 

ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε ρξεκαηηζηήξην θιπ). 

 

ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν εληάζζεηαη θαη ν λνκηθφο θίλδπλνο, ν νπνίνο γελλάηαη ζε 

πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ ιφγσ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ θιπ. 

Σνχην κπνξεί λα ζπκβεί επί εζθαικέλεο λνκηθήο εθηηκήζεσο, αιιά θαη επί 

αβεβαηφηεηνο δηθαίνπ, πνπ πξνθχπηεη ηδίσο ιφγσ αζαθψλ, αφξηζησλ θαη γεληθψλ 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ. Έηζη, κπνξεί λα θξηζνχλ ζπκβάζεηο ή άιιεο ζπκθσλίεο 

αλίζρπξεο, αληίζεηα πξνο ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε δπζκελέζηαηεο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 

 

 

1.2.10 Καλνληζηηθόο Κίλδπλνο (regulatory risk) 

 

Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο πεγάδεη απφ κεηαβνιέο ζην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηηο αγνξέο, ηηο ζπλαιιαγέο ζε απηέο ηηο αγνξέο, ηε θνξνιφγεζε ησλ 

επελδχζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Οη κεηαβνιέο απηέο 

δχλαληαη λα επεξεάζνπλ πνιιαπιψο ηηο επελδχζεηο. 

 

 

1.2.11 Κίλδπλνο πζηεκάησλ Γηαπξαγκάηεπζεο 

 

Σν χζηεκα Γηαπξαγκάηεπζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ζηηο 

νξγαλσκέλεο αγνξέο ή ζηνπο Πνιπκεξείο Μεραληζκνχο Γηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ) 

(άξζξν 2 λ. 3606/2007) ππφθεηηαη ζηνλ θίλδπλν ηεο πξνζσξηλήο βιάβεο ή δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο. Έηζη, φηαλ θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηθαλφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί δηαηαξαρή ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη 

βιάβε ζηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

επελδπηήο πξνζδνθά λα θιείζεη θάπνηα αλνηθηή ηνπ ζέζε. 
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1.2.12 Κίλδπλνο Γηαθαλνληζκνύ (settlement risk) 

 

πληζηά εηδηθή κνξθή πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη πξνθχπηεη ιφγσ κε πξνζήθνπζαο 

εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ, π.ρ. φηαλ ην έλα εθ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ δελ παξαδίδεη ηνπο ηίηινπο 

πνπ έρεη πσιήζεη θαη νθείιεη λα παξαδψζεη ή, επί αγνξάο, φηαλ δελ θαηαβάιιεη ην 

νθεηιφκελν ηίκεκα ησλ ηίηισλ. 

 

 

1.2.13 Κίλδπλνο πγθέληξσζεο (concentration risk) 

 

Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη επελδπηήο πνπ επελδχεη φια ηα ρξεκαηηθά ηνπ 

δηαζέζηκα ζε έλα κφλνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν. Βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ, φηαλ ν επελδπηήο ηνπνζεηεί ηα δηαζέζηκά ηνπ ζε 

πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη δε δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ 

έρνπλ θαη ζηνηρεία παξαπιεξσκαηηθφηεηαο. 

 

 

1.3 Κίλδπλνη αλά Καηεγνξία Υξεκαηνπηζησηηθώλ Μέζσλ 

 

Οη ζπλαιιαγέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ελέρνπλ θάπνηνπο βαζηθνχο 

θηλδχλνπο. Θα αθνινπζήζεη κηα κηθξή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ θαη νη αληίζηνηρνη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε θαζέλα απφ απηά: 

 

 

1.3.1 Μεηνρέο 

 

1.3.1.1 Έλλνηα Μεηνρήο 

 

Μία κεηνρή απνηειεί θιάζκα ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο. Ζ 

κεηνρή, σο αμηφγξαθν, ελζσκαηψλεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ κεηφρνπ πνπ πεγάδνπλ απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλψλπκε εηαηξεία. Σα δηθαηψκαηα απηά, ζπλήζσο, 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ν κέηνρνο. Δλδεηθηηθά 

δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηνρή κεηνρψλ είλαη ην δηθαίσκα κεξίζκαηνο 
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απφ ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο εηαηξείαο (εθφζνλ δηαλέκνληαη), θαζψο θαη αληίζηνηρν 

πνζνζηφ απφ ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο, ζε πεξίπησζε ιχζεο απηήο. Οη κεηνρέο 

κπνξνχλ λα είλαη θνηλέο, πξνλνκηνύρεο θαη επηθαξπίαο, νλνκαζηηθέο ή 

αλώλπκεο, κεηά ςήθνπ ή ρσξίο ςήθν, δηαπξαγκαηεύζηκεο ζην ρξεκαηηζηήξην ή 

κε δηαπξαγκαηεύζηκεο. 

 

 Ζ θνηλή κεηνρή είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηχπνο κεηνρήο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

βαζηθά δηθαηψκαηα ελφο κεηφρνπ, φπσο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε, 

ζηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη 

δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο θαη ζπκκεηνρήο ζηε 

δηαρείξηζή ηεο. 

 Ζ πξνλνκηνχρνο κεηνρή πξνζθέξεη πιενλέθηεκα (πξνλφκην) έλαληη ησλ 

θνηλψλ κεηνρψλ, ζπληζηάκελν ζηελ πξνλνκηαθή είζπξαμε κεξίζκαηνο ή θαη 

ζην πξνλνκηαθφ δηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ζε πεξίπησζε ιχζεο 

ηεο επηρείξεζεο, αιιά ζπλήζσο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη 

ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.  

 Ο δηαρσξηζκφο νλνκαζηηθψλ θαη κε κεηνρψλ είλαη πξνθαλήο. ηηο 

νλνκαζηηθέο εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηνπ εθάζηνηε ηδηνθηήηε, ελψ ζηηο κε 

νλνκαζηηθέο φρη. 

 Αληίζηνηρα νη κεηνρέο κεηά ςήθνπ, δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπο λα 

ςεθίζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ελψ νη ρσξίο ςήθν φρη. 

 

Αλαιφγσο ηεο πνξείαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο, νη κέηνρνη κπνξεί λα 

απνιάβνπλ κέξηζκα απφ ηα ηπρφλ θέξδε ηεο εηαηξείαο θαη λα θαξπνχληαη ηα νθέιε 

απφ ηπρφλ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. Σα 

αλσηέξσ φκσο είλαη γεγνλφηα αβέβαηα. 

 

Θα πξέπεη φκσο λα αλαθέξνπκε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πνηθίινπλ αλαιφγσο ηνπ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθδφηξηα εηαηξεία θαη ζπλεπψο δελ απνθιείνληαη απνθιίζεηο 

απφ ηα εθηηζέκελα. Δπί εηαηξεηψλ πνπ δηέπνληαη απφ αιινδαπφ δίθαην, επηβάιιεηαη, 

επνκέλσο, εηδηθή δηεξεχλεζε. 

 

 

1.3.1.2 Κίλδπλνη 
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Ζ επέλδπζε ζε κεηνρέο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξαηίζεληαη 

ζηε ζπλέρεηα ελδεηθηηθψο: 

 

 Κίλδπλνο κεηαβιεηόηεηαο: Ζ ηηκή κίαο κεηνρήο πνπ απνηειεί αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη Πνιπκεξείο Μεραληζκνχο 

Γηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ) ππφθεηηαη ζε απξφβιεπηεο δηαθπκάλζεηο, νη νπνίεο 

κάιηζηα δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλδένληαη αηηησδψο κε ηελ νηθνλνκηθή 

πνξεία ηεο εθδφηξηαο εηαηξείαο. Γεκηνπξγείηαη έηζη θίλδπλνο απψιεηαο κέξνπο 

ή θαη – ππφ πεξηζηάζεηο – ηνπ ζπλφινπ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη επελδπζεί. 

Πνηέ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ε αλνδηθή ή θαζνδηθή πνξεία κίαο 

κεηνρήο νχηε ε δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο πνξείαο. εκεησηένλ φηη ε πνξεία ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο κηαο κεηνρήο είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ 

θαη δελ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, φπσο π.ρ. 

απηά απεηθνλίδνληαη βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ζεκειηψδνπο αλάιπζεο. 

 Κίλδπλνο ηεο εθδόηξηαο εηαηξείαο: Οη κεηνρέο, σο θιάζκαηα ηνπ θεθαιαίνπ 

ηεο εθδφηξηαο εηαηξείαο, επεξεάδνληαη απφ ηελ πνξεία θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

εθδφηξηαο εηαηξείαο, ηεο νπνίαο ηπρφλ δεκίεο ή θέξδε δελ είλαη εχθνιν λα 

πξνβιεθζνχλ. Ο κέγηζηνο θίλδπλνο πθίζηαηαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο 

εθδφηξηαο εηαηξείαο, νπφηε θαη ν επελδπηήο ζα απνιέζεη ην ζχλνιν ηεο 

επέλδπζήο ηνπ. 

 Κίλδπλνο κεξηζκάησλ: Ζ θαηαβνιή κεξίζκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε 

θεξδψλ ηεο εθδφηξηαο ησλ κεηνρψλ εηαηξείαο θαη ηελ πνιηηηθή δηαλνκήο 

κεξηζκάησλ πνπ εθαξκφδεη απηή βάζεη θαη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο. Δπνκέλσο, δελ είλαη θαζφινπ βέβαην 

φηη ε επέλδπζε ζε κεηνρέο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ είζπξαμε κεξηζκάησλ. 

 Λνηπνί θίλδπλνη: Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή πνξεία κηαο κεηνρήο εμαξηάηαη θαη απφ 

πνιινχο εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, πνιηηηθνί 

παξάγνληεο, θαηάζηαζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ θιπ. Δπίζεο, 

εμαξηάηαη θαη απφ παξάγνληεο φπσο ε εκπνξεπζηκφηεηα ηεο κεηνρήο, ε 

ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο, αιιά θαη εμειίμεηο κε αληηθείκελν ηελ ίδηα ηε κεηνρή, 

φπσο επηζεηηθή εμαγνξά, πηζαλφηεηα δηαγξαθήο ηεο κεηνρήο απφ ηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θιπ. 

 

Σνλίδεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε επέλδπζεο ζε κεηνρέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη νη γεληθνί επελδπηηθνί θίλδπλνη πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 
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1.3.2 Οκόινγα / Οκνινγίεο 

 

1.3.2.1 Έλλνηα – Υαξαθηεξηζηηθά Οκνιόγσλ 

 

Σν νκφινγν (νκνινγία) ελζσκαηψλεη ππφζρεζε ρξεκαηηθήο ή άιιεο παξνρήο ηνπ 

εθδφηε πξνο ηνλ εμ απηνχ δηθαηνχρν, θπξίσο ηνλ θνκηζηή ηνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή  

ζπλίζηαηαη ζπλήζσο ζηελ πιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηε ιήμε θαη ηνπ ηφθνπ ζηηο 

πεξηφδνπο πνπ νξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηεο έθδνζεο. 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε νκνιφγνπ είλαη: 

 

 Ζ νλνκαζηηθή ηνπ αμία, ε νπνία δελ ηαπηίδεηαη απαξαηηήησο κε ηελ ηηκή 

δηαπξαγκάηεπζεο, αιιά είλαη ην πνζφ πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ν 

εθδφηεο θαηά ηε ιήμε ηνπ νκνιφγνπ. 

 Σν επηηόθην / θνππόλη. 

 Ζ πεξίνδνο ιήμεο απηνχ. 

 

Οκφινγα κπνξνχλ λα εθδίδνληαη είηε απφ θξαηηθνχο θνξείο (νκφινγα δεκνζίνπ, 

έληνθα γξακκάηηα δεκνζίνπ θιπ.) είηε απφ εηαηξείεο (εηαηξηθά νκφινγα). Καη’ απηή 

ηελ έλλνηα ηα νκφινγα απνηεινχλ κνξθή θξαηηθνχ ή εηαηξηθνχ δαλεηζκνχ αληίζηνηρα. 

 

 

1.3.2.2 Δίδε Οκνιόγσλ 

 

Σα νκφινγα εθδίδνληαη ππφ πνηθίιεο κνξθέο: 

 

 Οκφινγα άλεπ εμαζθαιίζεσο: Οη νκνινγηνχρνη έρνπλ απαίηεζε θαηά ηνπ 

εθδφηε φπσο θαη νη ινηπνί πηζησηέο ηνπ, επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηνπ. 

 Οκφινγα πνπ ζπλδένληαη κε αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη ππέξ ησλ 

νκνινγηνύρσλ: Ζ απαίηεζε ησλ νκνινγηνχρσλ αζθαιίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή i) κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα ππέξ απηψλ, πνπ παξέρεηαη επί 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ εθδφηε, ii) κε εγγπήζεηο ηξίησλ, 
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iii) κε εθρψξεζε απαηηήζεσλ θιπ. Πεξαηηέξσ, νη νκνινγηνχρνη κπνξεί λα 

απνιακβάλνπλ πξφζζεηε πξνζηαζία ζπλεπεία εηδηθψλ ζπκθσληψλ κε ηνλ 

εθδφηε ή ιφγσ πξνλνκηαθήο ηνπο ηνπνζέηεζεο έλαληη ινηπψλ νκνινγηνχρσλ 

ή πηζησηψλ. 

 Οκφινγα/νκνινγίεο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο: ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ 

εθδφηε ν νκνινγηνχρνο ηθαλνπνηείηαη χζηεξα απφ φινπο ηνπο άιινπο 

πηζησηέο ηνπ εθδφηε – αλ ππάξρεη, ελλνείηαη, αθφκε πεξηνπζία –, φπσο 

εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην νκνινγηαθφ δάλεην. 

 Μεηαηξέςηκεο ή αληαιιάμηκεο νκνινγίεο, πνπ εκπεξηέρνπλ δηθαηψκαηα 

κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο ή άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή αληαιιαγήο κε 

άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

 

 

1.3.2.3 Δπηηόθην 

 

Οη εθδφηεο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ επηηφθην πνπ κπνξεί λα 

είλαη ζηαζεξφ ή θπκαηλφκελν επηηφθην, πξνζδηνξηδφκελν βάζεη ελφο γεληθψο 

δηαδεδνκέλνπ δείθηε επηηνθίνπ (π.ρ. EURIBOR). 

 

Δηδηθή πξνζνρή επηβάιιεηαη γηα ηα ιεγφκελα ζχλζεηα νκφινγα, εθείλα δειαδή, ησλ 

νπνίσλ ην επηηφθην πξνζδηνξίδεηαη βάζεη δεηθηψλ ζπληζηακέλσλ απφ παξάγσγα 

ζπκβφιαηα. Σα νκφινγα απηά εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχπινθσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ε επέλδπζε ζ’ απηά απαηηεί εμαηξεηηθά κεγάιε 

πξνζνρή θαη εμεηδίθεπζε. Τπνγξακκίδεηαη κάιηζηα φηη ε αγνξαία αμία ησλ νκνιφγσλ 

απηψλ επεξεάδεηαη νπζησδψο απφ ηνπο ελζσκαησκέλνπο ζ’ απηά δείθηεο 

παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, πνπ δηακνξθψλνπλ ην επηηφθην. Σν επηηφθην 

θαηαβάιιεηαη ζπλήζσο ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά ζεκεία (κεληαίσο, εμακεληαίσο, 

ηξηκεληαίσο, εηεζίσο ή θαη θαηά ηε ιήμε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ). 

 

Δθδίδνληαη επίζεο θαη νκφινγα ρσξίο ηνθνκεξίδην (θνππφλη). ηα νκφινγα απηά ν 

ηφθνο ελζσκαηψλεηαη ζηελ αμία ηνπ νκνιφγνπ. Οη επελδπηέο δελ εηζπξάηηνπλ, 

δειαδή, ηφθν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νκνιφγνπ αιιά απνθηνχλ ην νκφινγν κε έθπησζε 

σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία, ε νπνία έθπησζε αλαινγεί ζηνλ ηφθν.  
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1.3.2.4 Κίλδπλνη 

 

Ζ επέλδπζε ζε νκφινγα εγθπκνλεί θηλδχλνπο φπσο: 

 

 Κίλδπλνο πηώρεπζεο (Insolvency risk): Ο εθδφηεο ησλ νκνιφγσλ 

(νκνινγηψλ) κπνξεί λα πησρεχζεη ή γηα άιινπο ιφγνπο λα κελ δχλαηαη λα 

θαηαβάιιεη ζηνπο δαλεηζηέο ηνπ ηνλ ηφθν ή θαη ην θεθάιαην πνπ αληηζηνηρεί 

ζηα νκφινγα. Δηδηθψο ζηα νκφινγα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζα πξέπεη ν 

επελδπηήο λα εξεπλά ηελ θαηάηαμε ηνπ νκνιφγνπ, ζην νπνίν εμεηάδεη ην 

ελδερφκελν επέλδπζεο, ζε ζρέζε κε άιιεο απαηηήζεηο θαηά ηνπ εθδφηε, 

θαζψο, φπσο εθηέζεθε, ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ εθδφηε ν επελδπηήο 

δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα απνιέζεη φιε ηνπ ηελ επέλδπζε. 

 Κίλδπλνο επηηνθίνπ (Interest rate risk): Ζ αμία ηνπ νκνιφγνπ κεηαβάιιεηαη 

αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ 

 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο (Credit risk): Ζ αμία ηνπ νκνιφγνπ θζίλεη ζε 

πεξίπησζε πνπ κεησζεί ε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθδφηε. 

 Κίλδπλνο Πξόσξεο Δμόθιεζεο: Δίλαη πηζαλφλ, εθδφηεο νκνιφγσλ λα 

πξνβιέπνπλ ζην πξφγξακκα ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηε δπλαηφηεηα 

πξφσξεο εμφθιεζεο ζε πεξίπησζε πηψζεο ησλ επηηνθίσλ, νπφηε ζα επέιζεη 

κεηαβνιή ηνπ πξνζδνθψκελνπ θέξδνπο απφ ηα νκφινγα. 

 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο αγνξάο: Ο θίλδπλνο απηφο είλαη ζεκαληηθφο ζε 

πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο επηζπκεί λα ξεπζηνπνηήζεη ην νκφινγν πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ειιείςεη εκπνξεπζηκφηεηαο, δηαηξέρεη 

ηνλ θίλδπλν λα επηηχρεη ηηκή ρακειφηεξε (ππφ πεξηζηάζεηο θαηά πνιχ) ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ νκνιφγνπ. 

 

Σνλίδεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε επέλδπζεο ζε νκφινγα/νκνινγίεο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη γεληθνί επελδπηηθνί θίλδπλνη πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο 

 

 

1.3.3. Παξάγσγα (derivatives) 

 

1.3.3.1 Έλλνηα Παξαγώγσλ 
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Σα παξάγσγα απνηεινχλ ζχλζεηα θαη πνιχπινθα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ην 

πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ πνηθίιιεη αλαιφγσο ησλ «ππνθεηκέλσλ κέζσλ» (underlying 

instruments), εθείλσλ δειαδή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή πξντφλησλ, 

ζπλάξηεζε θαη ζχλζεζε ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ηα παξάγσγα. ε έλα παξάγσγν 

κπνξνχλ λα πεξηέρνληαη επξχ θάζκα ππνθείκελσλ κέζσλ, ζε πνηθίιεο παξαιιαγέο 

θαη ζπλδπαζκνχο. Σνχην έρεη σο ζπλέπεηα ηελ χπαξμε θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

απξνζδηνξίζηνπ αξηζκνχ ηχπσλ παξαγψγσλ. Σα παξάγσγα δηακνξθψλνληαη, 

ζπλήζσο, ππφ κνξθή ζπκβνιαίσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ, κε ηα νπνία ζπκθσλείηαη ε 

εθπιήξσζε ησλ ακνηβαίσο αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

κειινληηθά ρξνληθά ζεκεία. Ζ αμία ηνπο δηακνξθψλεηαη βάζεη ηεο αμίαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ κέζσλ, πνπ κπνξεί λα είλαη κεηνρέο, αμηφγξαθα, ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο, επηηφθηα, εκπνξεχκαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο θαη νπνηνζδήπνηε 

ζπλδπαζκφο απηψλ. Οη βαζηθφηεξνη ηχπνη παξαγψγσλ είλαη ηα ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο ή πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα (futures), ηα δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο (options) θαη ηα ζπκβφιαηα αληαιιαγήο (swaps). Αθνινπζεί ζχληνκε 

πεξηγξαθή ησλ σο άλσ βαζηθψλ ηχπσλ παξαγψγσλ. 

 

 

1.3.3.2 Βαζηθνί Σύπνη Παξαγώγσλ 

 

 πκβόιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures) / πξνζεζκηαθά 

ζπκβόιαηα (forwards): Απνηεινχλ ζπκβφιαηα γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε 

νξηζκέλεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ελφο ππνθείκελνπ κέζνπ (underlying 

instrument) ζε κηα κειινληηθή εκεξνκελία θαη ζε ζπκθσλεκέλε ηηκή, πνπ 

θαζνξίδνληαη θαηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Βάζεη απηψλ ν έλαο 

ζπκβαιιφκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πνπιήζεη ζηνλ άιιν 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ (π.ρ. κηαο κεηνρήο) ή 

θαη ελφο λνκίζκαηνο ή εκπνξεχκαηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κειινληηθή 

εκεξνκελία ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Αληίζηνηρε ππνρξέσζε αλαιακβάλεη ν 

αγνξαζηήο. Δπνκέλσο, ε εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο ζπλαιιαγήο απφ ηελ 

εκεξνκελία εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο (π.ρ. παξάδνζεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη θαηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο) δηαθέξνπλ. πρλά 

ηα ζπκβφιαηα πξνβιέπνπλ φηη ζηελ εκεξνκελία ιήμεο δελ γίλεηαη παξάδνζε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο ηηκήκαηνο, 

παξά κφλνλ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο ηεο ηηκήο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν 
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θαηάξηηζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Οη ηηκέο ησλ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ 

θαζνξίδνληαη, ζπλήζσο, κε βάζε ηελ ηηκή αμίαο αγνξάο (spot rate) ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κέζνπ θαζψο θαη ην θφζηνο δηαρξνληθήο δηαηήξεζεο (cost of 

carry) ην νπνίν κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη θφζηνο επθαηξίαο, θφζηνο 

ρξήκαηνο, θφζηνο απνζήθεπζεο, θφζηνο αζθάιηζεο, αλακελφκελεο 

πιεξσκέο (π.ρ. κέξηζκα) θιπ.. ηελ ηηκή απηή πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη έλα 

πνζφ (premium ή discount) αλάινγα κε ηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ηεο 

κειινληηθήο ηηκήο ζηελ αγνξά. Τπνθείκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξεί λα 

είλαη κεηνρέο, ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, επηηφθηα, νκφινγα, δείθηεο 

ρξεκαηηζηεξίσλ θιπ. Καη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξενχληαη λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ην ζπκβφιαην θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηαθαλνληζκνχ. 

 

 πκβόιαηα δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο (options): Με ηα ελ ιφγσ παξάγσγα 

παξέρεηαη έλαληη νξηζκέλνπ ηηκήκαηνο (premium) ην νπνίν θαζνξίδεηαη βάζεη 

ηεο ηηκήο θαηάξηηζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ην 

δηθαίσκα λα αγνξάζεη (call option) ή λα πνπιήζεη (put option), έλα 

ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν κέζν ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (strike price), 

θαινχκελε σο «ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο», αζθψληαο ην δηθαίσκα απηφ 

έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ εληφο νπνηαζδήπνηε εκεξνκελίαο κέρξη ηε 

ιήμε (American type option) ή θαηά ηελ πξνζδηνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ (European type option). ην δηθαίσκα απηφ ηνπ ελφο 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο αληηζηνηρεί ππνρξέσζε ηνπ άιινπ (ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ) λα θαηαξηίζεη ηε ζπκθσλεζείζα ζπλαιιαγή αλ ην 

πξψην αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ. Σα ππνθείκελα κέζα κπνξεί λα είλαη 

λνκίζκαηα, επηηφθηα, ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο, κεηνρέο, ρξεφγξαθα θαη ηίηινη 

ηεο ρξεκαηαγνξάο θιπ. ε αληίζεζε κε ηα futures ν αγνξαζηήο ηνπ option έρεη 

ηελ επηινγή, αιιά φρη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί κειινληηθψο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Αγνξάδεη έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ ηηκήκαηνο ην 

δηθαίσκα λα πξνβεί κειινληηθψο ζε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Αληηζέησο, ν 

αληηζπκβαιιφκελφο ηνπ, ν πσιεηήο (δηαζέηεο) ηνπ option έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην 

ζπκβφιαην, αλ ην έηεξν κέξνο (ν αγνξαζηήο ηνπ option) αζθήζεη ην δηθαίσκά 

ηνπ. Ζ αμία ελφο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί βάζεη 

πεξηζζνηέξσλ ηερληθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζρεδηαζηέο 
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πξντφλησλ θαη αλαιπηέο. Μέζσ ησλ ελ ιφγσ κεζφδσλ κπνξεί, επίζεο, λα 

θαζνξηζηεί ν ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίν δχλαηαη λα επεξεαζηεί ε αμία ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο απφ ηπρφλ κεηαβνιή ησλ εηδηθφηεξσλ ζπλζεθψλ 

πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην δηθαίσκα απηφ. πλεπψο, είλαη δπλαηφλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επέλδπζε ζε δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο θαη ηελ θαηνρή ηέηνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κε έλαλ βαζκφ 

αθξίβεηαο. 

 

 πκβόιαηα αληαιιαγήο (swaps): Σν ζπκβφιαην αληαιιαγήο πεξηιακβάλεη 

ηελ αγνξά ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ζε ηηκή spot (αμίαο δχν 

εκεξψλ) θαη ηελ ηαπηφρξνλε ζπκθσλία γηα ηελ πψιεζε απηνχ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζην κέιινλ κε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. ην swap 

έρνπκε ζπλήζσο δχν ζθέιε: α) κία πξάμε αμίαο άκεζεο (spot), ζπλήζσο δχν 

εκεξψλ (short leg) θαη β) κία πξνζεζκηαθή πξάμε (long leg) πνπ αληηζηξέθεη 

ηελ πξψηε πξάμε. πλήζσο, ζπκθσλείηαη ε αληαιιαγή ρξεκαηηθψλ ξνψλ. Σν 

ελ ιφγσ παξάγσγν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ, ηα επηηφθηα ή γηα ηελ 

πηζαλνιφγεζε επί ησλ αιιαγψλ ζηηο ππνθείκελεο ηηκέο. 

 

 Άιια παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Αλαιφγσο ησλ ππνθείκελσλ 

κέζσλ απφ ηα νπνία ζπλαξηψληαη ηα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

απαληψληαη δηάθνξνη ηχπνη π.ρ. economic derivatives, credit derivatives, 

weather derivatives, sports derivatives, vanilla options, exotic options θιπ., 

γηα ηα νπνία είλαη αλαγθαίν λα εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε ηα εηδηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηδίσο ν ηξφπνο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη νη 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα ζπκβφιαηα απηά, ε ηηκή θαη ε 

πξνζεζκία άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ θιπ. 

 

 

1.3.3.3 Κίλδπλνη 

 

Οη ζπλαιιαγέο επί ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ελέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν κεηώζεσο ή 

απώιεηαο ηνπ αξρηθώο επελδπόκελνπ θεθαιαίνπ ή θαη πνιιαπιαζίνπ απηνύ. 

Ωο εθ ηνχηνπ νη ζπλαιιαγέο επί παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ είλαη 
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θαηάιιειεο κφλνλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ αλάινγε 

εκπεηξία θαη αληηιακβάλνληαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ απηψλ θαζψο θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ αλαιακβαλφκελσλ θάζε θνξά θηλδχλσλ. ηε ζπλέρεηα 

πεξηγξάθνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλαιιαγέο ζε 

παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα: 

 

 Κίλδπλνη ζπλδεφκελνη κε ην επελδπηηθφ πξντφλ (Product risk): 

 

i) πκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο – Πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα (futures): 

Μφριεπζε. 

Οη ζπλαιιαγέο ζε πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο ελέρνπλ πςειφ βαζκφ 

θηλδχλνπ, απφξξνηα ηεο κφριεπζεο (leverage, gearing). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, 

δειαδή, είλαη φηη κε απηά επηρεηξείηαη φπσο, κε ηελ επέλδπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πνζνχ, επηηεπρζνχλ απνηειέζκαηα ηα νπνία, ζηελ αγνξά αμηψλ, ζα επηηπγράλνληαλ 

κε πνιιαπιάζηα πνζά. Σν πνζφ ηεο αζθάιεηαο (πεξηζψξην αζθάιηζεο) πνπ 

απαηηείηαη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ επελδπηή γηα λα ζπκκεηάζρεη απηφο ζε ζπκβφιαην 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο (future) αλνίγνληαο κία «ζέζε» είλαη κηθξφ ζε ζρέζε κε ηελ 

ζπλνιηθή αμία ηνπ ζπκβνιαίνπ, φκσο κία κηθξή ζε κέγεζνο κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ζα έρεη κία αλαινγηθά πνιχ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην θεθάιαην πνπ έρεη 

επελδπζεί (ππφ κνξθή αζθαιείαο) ή θαη ζα απαηηεζεί λα επελδπζεί θαη άιιν 

θεθάιαην γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζέζεσο. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε δπζκελνχο γηα 

ηνλ επελδπηή κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ ν επελδπηήο ππνρξενχηαη λα 

θαηαβάιιεη πξφζζεην πνζφ, πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ εκεξήζην δηαθαλνληζκφ, θαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα (πεξηζψξην αζθάιηζεο), γηα λα κελ θιείζεη 

ε ζέζε ηνπ θαη ράζεη απηφο φιν ην επελδπζέλ πνζφ. Πεξαηηέξσ, είλαη δπλαηφ λα 

νξηζζεί απφ ηνλ Κεληξηθφ Αληηζπκβαιιφκελν (π.ρ. ην ηκήκα Δθθαζάξηζεο θαη 

Γηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ Αγνξά Παξαγψγσλ ηνπ Υ.Α., «ΔΣΔΔΠ») ή 

ηνλ εθάζηνηε εθθαζαξηζηή/δηαθαλνληζηή ηεο αγνξάο παξαγψγσλ κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα (πςειφηεξν πεξηζψξην αζθάιηζεο) σο πξνυπφζεζε γηα λα δηαηεξνχληαη 

αλνηθηέο ζέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ν επελδπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην 

επηπιένλ πνζφ γηα λα κελ θιείζεη ε ζέζε ηνπ θαη ράζεη φιν ην επελδπζέλ πνζφ. Δάλ 

ν επελδπηήο δελ εθπιεξψζεη εκπξνζέζκσο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, θιείλεη ε ζέζε 

ηνπ θαη επζχλεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απφ ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη δηελεξγήζεη επί παξαγψγσλ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη κπνξεί λα ράζεη φρη κφλνλ ην επελδπζέλ πνζφ – θαη λα ράζεη θαη’ απηφλ ηνλ 
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ηξφπν θαη ηελ πξνζδνθία ηνπ θέξδνπο, αλ ζην κέιινλ αληηζηξαθνχλ ηα πξάγκαηα 

ζηελ αγνξά θαη ζην ηέινο ηνπ ζπκβνιαίνπ κειινληηθήο εθπιήξσζεο ε ζέζε πνπ έρεη 

πάξεη είλαη θεξδνθφξα γη’ απηφλ – αιιά θαη φηη κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη 

θαη επηπιένλ πνζά γηα λα θαιχςεη ηε δεκία ηνπ. Δληνιέο ηνπ επελδπηή πνπ 

απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ πηζαλψλ δεκηψλ, φπσο ε «εληνιή νξίνπ» («limit-

order) ή ε «εληνιή νξίνπ δεκηψλ» («stop-loss» order), είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζνχλ 

αλαπνηειεζκαηηθέο εμαηηίαο ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο νη νπνίεο δελ ζα επηηξέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπο. ηξαηεγηθέο ζπλδπαζκέλσλ ζέζεσλ (π.ρ. «straddle», ή «strangle») 

ελδέρεηαη λα εκπεξηέρνπλ ηνλ ίδην θίλδπλν κε ηηο απιέο ζέζεηο «αγνξάο» ή 

«πψιεζεο». 

 

ii) Γηθαηψκαηα πξναηξέζεσο: Γηαθνξνπνίεζε θηλδχλσλ: 

Οη ζπλαιιαγέο ζε Γηθαηψκαηα Πξναηξέζεσο ελέρνπλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ, ν 

νπνίνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπλάξηεζε ηνπ είδνπο ησλ δηθαησκάησλ. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία έρεη ε δηάθξηζε κεηαμχ «δηθαησκάησλ θιήζεο» («call») θαη «δηθαησκάησλ 

απφδνζεο» («put») θαζψο θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ δηθαησκάησλ «ακεξηθαληθνχ 

ηχπνπ», ησλ νπνίσλ ε άζθεζε επηηξέπεηαη νπνηεδήπνηε εληφο θαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο θαη δηθαησκάησλ «επξσπατθνχ ηχπνπ», ησλ νπνίσλ ε άζθεζε 

επηηξέπεηαη κφλνλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο θεξδνθνξίαο νξηζκέλεο ζέζεο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη φρη 

κφλνλ ηα πάζεο θχζεσο ηέιε θαη πξνκήζεηεο, πνπ βαξχλνπλ ηηο ζρεηηθέο 

ζπλαιιαγέο, αιιά θαη ην ηίκεκα ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ πσιεηή. 

Ο αγνξαζηήο ηνπ Γηθαηψκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ην Γηθαίσκα ή λα ην 

αθήζεη λα εθπλεχζεη. ε πεξίπησζε πνπ ηα Γηθαηψκαηα Πξναηξέζεσο αζθεζνχλ, 

εθθαζαξίδνληαη είηε ρξεκαηηθά είηε κε ηελ θπζηθή παξάδνζε (επί δηθαησκάησλ 

επίδνζεο) / παξαιαβή (επί δηθαησκάησλ θιήζεο) ηεο ππνθείκελεο αμίαο ησλ 

δηθαησκάησλ. Δάλ ε ππνθείκελε αμία είλαη πκβφιαην Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο, ν 

αγνξαζηήο ζα απνθηήζεη, αλ αζθήζεη ην δηθαίσκα, ζέζε ζε πκβφιαην Μειινληηθήο 

Δθπιήξσζεο κε φιεο ηηο ζπλαθφινπζεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ή 

ζπκπιήξσζε ηνπ πεξηζσξίνπ αζθάιηζεο θαη ηνλ εκεξήζην ή ηειηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο 

ζέζεο απηήο, νπφηε ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ εθηεζέληα. ε πεξίπησζε εθπλνήο ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ρσξίο απηφ λα αζθεζεί, ν επελδπηήο πθίζηαηαη ηελ νιηθή 

απψιεηα ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην ηίκεκα ηνπ 

δηθαηψκαηνο, ηα πάζεο θχζεσο ηέιε θαη ηηο πξνκήζεηεο. Ο πσιεηήο δηθαηψκαηνο 

πξναηξέζεσο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πνιχ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηνλ αγνξαζηή. 
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Δλψ ην Σίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ πσιεηή ηνπ Γηθαηψκαηνο είλαη νξηζκέλν, ην 

κέγεζνο ηεο δεκίαο πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ν πσιεηήο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απηνχ 

ηνπ πνζνχ. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε δπζκελνχο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ 

Γηθαηψκαηνο ν πσιεηήο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ην απαηηνχκελν πεξηζψξην 

αζθάιηζεο. Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ νξηζζεί απφ ηνλ θεληξηθφ 

αληηζπκβαιιφκελν (π.ρ. ηελ ΔΣΔΔΠ) ή ηνλ εθάζηνηε εθθαζαξηζηή θαη δηαθαλνληζηή 

ηεο αγνξάο παξαγψγσλ πςειφηεξν πεξηζψξην αζθάιηζεο, ν πσιεηήο ππνρξενχηαη 

λα θαηαβάιιεη ην επηπιένλ πνζφ. Δάλ ν πσιεηήο δελ εθπιεξψζεη εκπξνζέζκσο ηηο 

ππνρξεψζεηο απηέο, ν Κεληξηθφο Αληηζπκβαιιφκελνο ή ν 

Δθθαζαξηζηήο/Γηαθαλνληζηήο θιείλνπλ ηε ζέζε ηνπ επελδπηή / πσιεηή, ν νπνίνο 

επζχλεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απφ 

ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ. Πεξαηηέξσ, ν πσιεηήο είλαη εθηεζεηκέλνο 

ζηνλ θίλδπλν άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνλ αγνξαζηή. Ο θίλδπλνο δεκίαο ηνπ 

πσιεηή κπνξεί λα είλαη απεξηφξηζηνο, αλ δελ έρεη δηελεξγήζεη πξάμεηο γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε θαη θάιπςή ηνπ. 

 

 πλζήθεο ηεο αγνξάο παξαγψγσλ (market risks) 

 

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο παξαγψγσλ (π.ρ. χπαξμε ή έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο) θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο απηήο (π.ρ. δηθιείδεο αζθαιείαο 

ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο: πξνζσξηλή δηαθνπή ζπλεδξηάζεσλ, αλαζηνιή 

δηαπξαγκάηεπζεο παξαγψγνπ, δηαγξαθή παξαγψγνπ) ελδέρεηαη λα δπζρεξαίλνπλ ή 

λα θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ επί παξαγψγσλ 

απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ. 

 

 Απφθιηζε ηεο αγνξάο παξαγψγσλ απφ ηελ αγνξά ππνθείκελσλ αμηψλ 

 

Οη ηηκέο παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ δελ αληηζηνηρνχλ αλαγθαία ζηηο 

ηηκέο ησλ ππνθεηκέλσλ αμηψλ. Ζ απφθιηζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο (π.ρ. 

δήηεζε) ή ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. φξην ηηκψλ) ηεο αγνξάο ησλ παξαγψγσλ ή 

ηεο αγνξάο ησλ ππνθεηκέλσλ αμηψλ. 

 

 Κίλδπλνο αηεινχο αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ 
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Ο θίλδπλνο απηφο ζπληξέρεη φηαλ ν επελδπηήο κε ηελ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζε 

παξάγσγα ζηνρεχεη ζηελ αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ζπλαιιαγέο ζηελ 

ππνθείκελε αμία, ε ζέζε φκσο ζηα παξάγσγα ζπζρεηίδεηαη αηειψο κε ηηο ζέζεηο ζηελ 

ππνθείκελε αμία (π.ρ. ζε πεξίπησζε πκβνιαίνπ Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο ζηνλ 

FTSE ν επελδπηήο δελ έρεη ζέζεηο ζε φιεο ηηο κεηνρέο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ FTSE θαη 

κε ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηφλ). 

 

 Ννκηθφο θαη θαλνληζηηθφο θίλδπλνο 

 

Πέξαλ φζσλ εθηέζεθαλ αλσηέξσ, ππνγξακκίδεηαη φηη ε εθπιήξσζε απαηηήζεσλ θαη 

ε ηθαλνπνίεζε δηθαησκάησλ ηνπ επελδπηή επί ζπκβάζεσλ ζε παξάγσγα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ ηζρχνπλ ζην 

χζηεκα Πιεξσκψλ θαη Δθθαζάξηζεο/Γηαθαλνληζκνχ πλαιιαγψλ ηεο αγνξάο φπνπ 

δηελεξγνχληαη νη ζπλαιιαγέο επί παξαγψγσλ θαη απφ ηνπο νπνίνπο θαλφλεο 

εμαξηψληαη απαηηήζεηο θαη δηθαηψκαηα ηνπ επελδπηή, θπξίσο ζε πεξίπησζε 

αθεξεγγπφηεηαο κέινπο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αιινδαπή 

λνκνζεζία, ηδίσο θξαηψλ πνπ δελ είλαη κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ δηέπεη 

ζπλαιιαγέο επί παξαγψγσλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη αζζελέζηεξε πξνζηαζία ζηνλ 

επελδπηή απφ απηήλ πνπ πξνζθέξεη ην ειιεληθφ δίθαην ή ην δίθαην άιισλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πεξαηηέξσ, ηπρφλ ηξνπνπνίεζε θαλφλσλ πνπ 

δηέπνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζε αγνξά παξαγψγσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (π.ρ. πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ, φξνη θαη 

δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ, αχμεζε πεξηζσξίνπ 

αζθαιείαο) είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ επελδπηή. Οη αλσηέξσ 

παξάγνληεο είλαη πηζαλφ λα εθζέζνπλ ην επελδπφκελν θεθάιαην ηνπ επελδπηή ζε 

πξφζζεηνπο θηλδχλνπο. 

 

 πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο (currency risk) 

 

Πέξαλ φζσλ εθηέζεθαλ αλσηέξσ, ππνγξακκίδεηαη φηη ην θέξδνο ή ε δεκία πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ζπλαιιαγέο ζε παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα απνηηκψκελα ζε 

ζπλάιιαγκα (αλεμαξηήησο ηνπ αλ απηά απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

ζηελ εγρψξηα ή ζε αιινδαπή αγνξά) ζα επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηζνηηκίεο 

φηαλ ππάξρεη αλάγθε κεηαηξνπήο ηεο αμίαο ηνπ παξαγψγνπ απφ έλα λφκηζκα ζε 
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θάπνην άιιν θαη εηδηθφηεξα ζην λφκηζκα ζην νπνίν απνηηκάηαη ε πεξηνπζία ηνπ 

επελδπηή. 

 

 Γεληθνί θίλδπλνη 

 

ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη γεληθνί επελδπηηθνί θίλδπλνη 

πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

 

ΑΞΗΑ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ / VALUE-AT-RISK (VaR) 

 

 

2.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά «Αμίαο ζε Κίλδπλν»  

 

Ζ αμία ζε θίλδπλν (Value-at-Risk ή VaR), είλαη κηα ζηαηηζηηθή κέζνδνο κέηξεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ηεο αγνξάο (market risk), δειαδή κηα κέηξεζε (ή έλαο αξηζκφο) πνπ 

δειψλεη πψο ε αμία ζηελ αγνξά ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ραξηνθπιαθίνπ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είλαη πηζαλφλ λα κεησζεί ζηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Όπσο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ν θίλδπλνο αγνξάο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο 

παξάγνληεο. Σνλ ρξεκαηηζηεξηαθφ θίλδπλν (equity risk), ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ 

(interest rate risk), ην λνκηζκαηηθφ θίλδπλν (currency risk) θαη ηνλ θίλδπλν 

εκπνξεπκάησλ (commodity risk). Όινη απηνί νη παξάγνληεο πεξηέρνπλ - άιινη 

ιηγφηεξν θαη άιινη πεξηζζφηεξν - ξεπζηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε απνηίκεζε ησλ 

νπνίσλ είλαη αβέβαηε. Ζ κέζνδνο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν παξέρεη νινθιεξσηηθή 

θάιπςε ζε φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο.  

 

Ζ κέζνδνο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο παξακέηξνπο: 

 

 Σνλ ρξνληθφ νξίδνληα (πεξίνδν) ηνλ νπνίν αλαιχνπκε, δειαδή ηε δηάξθεηα 

θαηά ηελ νπνία ζθνπεχνπκε λα δηαθξαηήζνπκε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην 

ραξηνθπιάθην. Σε ιεγφκελε πεξίνδν δηαθξάηεζεο. 

 Σν δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο (α) ζην νπνίν ζθνπεχνπκε λα θάλνπκε ηελ 

εθηίκεζε. πλήζσο ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο είλαη 99% θαη 95%. 

 Σε λνκηζκαηηθή κνλάδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επνλνκάζνπκε ηελ 

αμία ζε θίλδπλν (VaR). 

 Σελ πεξίνδν ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ. 
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Με απιά ιφγηα ε VaR είλαη νπζηαζηηθά ν ππνινγηζκφο ελφο αξηζκνχ, ν νπνίνο 

ππνδειψλεη ην ζπλνιηθφ θίλδπλν ζε έλα ραξηνθπιάθην. Γηα παξάδεηγκα εάλ ε 

πεξίνδνο δηαθξάηεζεο είλαη Υ εκέξεο θαη ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο α%, ην VaR 

νξίδεη ηελ πηζαλφηεηα πσο νη απψιεηεο δεδνκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ ζα ππεξβνχλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ, ζε ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο αγνξάο, δεδνκέλεο κηαο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ. 

 

Ζ κέζνδνο απηή, φπσο είπακε είλαη ζηαηηζηηθή κέζνδνο κέηξεζεο, νπφηε ππάξρνπλ 

θαη θάπνηα ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο ηα νπνία απηή πξνυπνζέηεη. Απηά είλαη: 

 

 Ζ κεηαβιεηφηεηα (volatility) ησλ ηηκψλ. 

 Ζ ζπζρέηηζε (correlation), ε νπνία δείρλεη πψο θηλείηαη έλαο επελδπηηθφο 

ηίηινο ζπγθξηηηθά κε ηελ ηηκή ελφο άιινπ ηίηινπ. Ζ θαιχηεξε ζπζρέηηζε είλαη 

ζην –1 πνπ ζεκαίλεη φηη φηαλ αλεβαίλεη ε ηηκή ελφο ηίηινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

καο, πέθηεη ε ηηκή ελφο άιινπ ηίηινπ καο, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηνπο 

θηλδχλνπο. Αληίζηνηρα ην +1 ζεκαίλεη φηη θαη νη δπν ηίηινη θηλνχληαη 

παξάιιεια. Σέινο κηα ηηκή ζπζρέηηζεο -0,2 ζεκαίλεη φηη κηα αχμεζε ηεο ηηκήο 

ελφο ηίηινπ θαηά 20% ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηνπ, αληηζηνηρεί ζε κείσζε ηεο 

ηηκήο ελφο άιινπ ηίηινπ θαηά 20% ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηνπ. 

 Ζ θαλνληθφηεηα (normality) πνπ αθνινπζνχλ νη απνδφζεηο ησλ 

επελδπφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 

2.2. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Ζ κέζνδνο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν άξρηζε λα απνθηά «ζαπκαζηέο» ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. ε απηή ηε 

ρξνληθή πεξίνδν μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ε νλνκαζία “Value-at-Risk” θαη 

θαηάθεξε λα απνηειέζεη ηε λέα «είζνδν» ζην ιεμηιφγην ησλ νηθνλνκνιφγσλ. Ωζηφζν 

κέηξα εθηίκεζεο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν είραλ αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη πνιχ πξηλ απφ 

ην 1990. 

 

Ήηαλ ην 1952, φηαλ ν Ακεξηθαλφο λνκπειίζηαο νηθνλνκνιφγνο Harry Markowitz 

(1927 - ) πεξηέγξαθε γηα πξψηε θνξά έλα κνληέιν εθηίκεζεο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, 

ζην πξσηνπνξηαθφ ηνπ άξζξν “Portfolio Selection” ζην πεξηνδηθφ “Journal of 
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Finance”. ην άξζξν απηφ – πνπ απνηειεί θνκκάηη ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο -  

αλέιπε ηε ζεσξία ηεο θαηαλνκήο ραξηνθπιαθίνπ ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο, φληαο 

έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ έβαιαλ ηα καζεκαηηθά θαη ηε ζηαηηζηηθή ζηελ αλάιπζε 

ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα πηνζέηεζε έλα κέηξν εθηίκεζεο ηεο 

αμίαο ζε θίλδπλν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν απφδνζεο ελφο ραξηνθπιαθίνπ, θαη 

ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζε ηα απνηειέζκαηα απηά γηα λα αλαπηχμεη ηερληθέο 

βειηίσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

Έπξεπε λα πεξάζνπλ αξθεηά ρξφληα θαη λα θηάζνπκε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 γηα λα μεθηλήζεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ε Δπηηξνπή Αμηφγξαθσλ θαη 

πλαιιάγκαηνο (Securities and Exchange Commission / SEC) - ν ξπζκηζηήο δειαδή 

ηεο αγνξάο αμηφγξαθσλ ζηε ρψξα - λα πηνζεηεί κηα πξσηφγνλε κνξθή εθηίκεζεο ηεο 

αμίαο ζε θίλδπλν, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ αμηφγξαθσλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαλ.  

 

Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ην Σξαζη ησλ Σξαπεδηηψλ (Bankers Trust) ζηηο ΖΠΑ 

μεθίλεζε λα εθαξκφδεη έλα κέηξν εθηίκεζεο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, παξάιιεια κε ην 

ππφδεηγκα RAROC (Risk Adjusted Return on Capital / δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζψλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα ραζνχλ ζε πεξηπηψζεηο 

δπζθνιίαο πιεξσκήο, δειαδή ηελ απφδνζε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ έθδνζε κηαο 

πίζησζεο. Με άιια ιφγηα εθθξάδεη ηελ αμία πνπ αλακέλεη ν πηζησηήο απφ κηα 

πίζησζε ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ) πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Φηάλνληαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, ηα πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα άξρηζαλ λα πηνζεηνχλ κέηξα 

εθηίκεζεο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, κε θχξην ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαλνκήο ησλ 

θεθαιαίσλ (capital allocation), αιιά θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο. Δθείλε 

ηελ πεξίνδν έγηλαλ ηξία πνιχ ζεκαληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία έπαημαλ ζπνπδαίν ξφιν 

ζε απηή ηελ εμάπισζε ηεο κεζφδνπ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν. Αξρηθά ε έθζεζε ηνπ 

“Group of 30” ην 1993, ε νπνία ήηαλ ζηελ νπζία ε πξψηε δεκνζίεπζε πνπ έθαλε 

αλαθνξά ζην “Value-at-Risk”. Αθνινχζεζε ε ππεξεζία Risk Metrics πνπ πξνψζεζε 

ε JP Morgan ηελ ακέζσο επφκελε ρξνληά θαη ηέινο ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ, ε νπνία ην 1995 απνθάζηζε ηελ εθαξκνγή θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ θηλδχλνπ αγνξάο ζηηο ηξάπεδεο. 
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Ζ έθζεζε ηνπ Group of 30 (1993) 

Σν Group of 30 ηδξχζεθε ην 1978 θαη απνηειεί έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ πνπ 

ζπγθξνηείηαη απφ αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη αθαδεκατθνχο. 

θνπφο ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη κέζσ ζπλεδξίσλ θαη δεκνζηεχζεσλ λα εκβαζχλνπλ 

θαη λα αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξν ηηο γλψζεηο γχξσ απφ ηελ νηθνλνκηθά θαη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ζέκαηα. 

 

ηα πιαίζηα απηά, ην 1993, ν νξγαληζκφο δεκνζίεπζε ηελ επαλαζηαηηθή κειέηε 

“Derivatives: Practices and Principles”, ε νπνία απνηέιεζε ην ζεκέιην γηα ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ (financial risk management). Απηή ε 

ξεμηθέιεπζε έθζεζε, πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο «Έθζεζε ηνπ Group ησλ 30» (“G-30 

Report”), ήηαλ ε πξψηε επίζεκε αλαθνξά γηα ηε κέζνδν “Value-at-Risk”. 

 

Ζ ππεξεζία Risk Metrics (1994) 

Μεηά ηελ έθζεζε ηνπ G-30 είρε αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη έλα ζεηηθφ θιίκα σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν. Ζ JP Morgan - κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο επελδπηηθέο ηξάπεδεο παγθνζκίσο - ζέινληαο λα αζπαζηεί ηε λέα απηή 

ηδέα θαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ηεο κεζφδνπ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, έβγαιε ζηελ 

αγνξά κηα ππεξεζία, ηελ νπνία κνίξαδε δσξεάλ ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. Ζ 

ππεξεζία απηή νλνκάδνληαλ Risk Metrics θαη απνηεινχζε έλα απφ ηα πξψηα 

εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηε κέζνδν ηεο αμίαο ζε θίλδπλν. 

ην επφκελν θεθάιαην ζα δνχκε κηα απφ ηηο πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο κεζφδνπο 

ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, ηελ νπνία αλέπηπμε ε JP Morgan εθείλε ηελ 

πεξίνδν, ηε κέζνδν δηαθχκαλζεο – ζπλδηαθχκαλζεο. 

 

Ζ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (1995) 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Δπνπηεία ησλ Σξαπεδψλ, είλαη κηα επηηξνπή ε 

νπνία νπζηαζηηθά ηδξχζεθε ην 1974, κεηά ηελ αλαγθαζηηθή ξεπζηνπνίεζε ηεο 

Γεξκαληθήο ηξάπεδαο Herstatt απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο. Σα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ πηψρεπζε ηεο Herstatt ήηαλ πνιιά, κε απνθνξχθσκα 

ηε κε πιεξσκή ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ ηξαπεδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίεο ιφγσ 

ηεο δηαθνξάο ψξαο αιιά θαη ηνπ ζπλαιιάγκαηνο (Γεξκαληθφ Μάξθν κε Γνιάξην 

ΖΠΑ) - θαζψο ε Herstatt δηέθνςε ηηο εξγαζίεο πξηλ ή θαη θαηά ηελ πξνθαζνξηζκέλε 
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ψξα ησλ πιεξσκψλ - δελ θαηάθεξαλ λα ιάβνπλ θακία απφ ηηο πιεξσκέο ηνπο ζε 

δνιάξηα. 

 

Μεηά απφ απηφ ην πεξηζηαηηθφ, ην G-10 (ην νπνίν ζηελ νπζία απνηειείηαη απφ 11 

ρψξεο: Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Διβεηία, ΖΠΑ, Ζλ. Βαζίιεην, Ηαπσλία, Ηηαιία, 

Καλαδάο, Οιιαλδία θαη νπεδία) θαη ην Λνπμεκβνχξγν δεκηνχξγεζαλ κηα επηηξνπή 

ππφ ηελ αηγίδα ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank of International 

Settlements / BIS). Ζ λέα απηή επηηξνπή νλνκάζηεθε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Δπνπηεία ησλ Σξαπεδψλ (Basel Committee on Banking Supervision) θαη απνηειείηαη 

απφ εθπξνζψπνπο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ. Σν φλνκα απηφ 

πξνέθπςε θαζψο ε επηηξνπή εδξεχεη ζηελ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ, ζηε 

Βαζηιείαο ηεο Διβεηίαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη ζθνπνί ηεο επηηξνπήο έρνπλ 

αλαβαζκηζηεί θαη εμειηρζεί κε πξσηνβνπιίεο, φπσο: 

 

 Καζνξηζκφ ξφισλ ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ζε πεξηπηψζεηο πνιιαπιήο 

δηθαηνδνζίαο. 

 Δμαζθάιηζε φηη νη δηεζλείο ηξάπεδεο δελ απνθεχγνπλ ηελ επνπηεία απφ ηηο 

ηνπηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο. 

 Δληαίεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, ψζηε ηξάπεδεο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ λα 

κπνξνχλ λα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ε Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο δελ έρεη λνκνζεηηθή εμνπζία, αιιά νη ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, έρνπλ 

ζησπεξά δεζκεπηεί λα εθαξκφδνπλ ηηο ζπζηάζεηο / απνθάζεηο ηεο. 

 

Μηα απφ απηέο ηηο απνθάζεηο ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζηελ πηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ 

ηεο αμίαο ζε θίλδπλν. Σνλ Απξίιην ηνπ 1995, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε λα 

ζπκπεξηιάβεη ηελ επέθηαζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, γηα 

λα θαιχςεη ηελ έθζεζε ζε πξντφληα πνπ είραλ νη επηρεηξήζεηο. Απηή ε δηάηαμε, 

επέηξεπε ζηηο ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, είηε θάπνηα δηθή ηνπο κέζνδν 

ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, είηε θάπνηα πνπ ζα επέιεγαλ απφ ηηο ξπζκηζηηθέο 

αξρέο. ε πεξίπησζε πνπ επέιεγαλ θάπνηα δηθηά ηνπο κέζνδν, απηή ζα έπξεπε λα 

πάξεη ηελ έγθξηζε ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ. Έηζη ινηπφλ θάζε ηξάπεδα ζα έπξεπε λα 

έρεη μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ελψ παξάιιεια λα ηθαλνπνηεί 

θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, απνδεηθλχνληαο φηη νη ιεηηνπξγίεο απηέο απνηεινχλ 
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απνδεθηέο πξαθηηθέο. ην δεχηεξν κέξνο, ζα δνχκε ιίγν πην αλαιπηηθά θάπνηα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζεκεία ησλ δχν πιαηζίσλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ. 

 

Απηά ηα ηξία γεγνλφηα, ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ ζε κηα πεξίνδν, φπνπ ε αλεζπρία γηα 

ην ζπζηεκηθφ θίλδπλν ήηαλ απμεκέλε, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ Over-the-Counter 

ζπλαιιαγψλ (OTC / ζπλαιιαγέο ζε θάπνην πιαίζην, εθηφο απφ ηελ επίζεκε 

αληαιιαγή) ζηελ αγνξά ησλ παξαγψγσλ. Παξάιιεια ηελ ίδηα πεξίνδν, αξθεηνί 

νξγαληζκνί φπσο ε Orange County θαη ε Barings Bank, ππέζηεζαλ ηξνκαθηηθέο 

απψιεηεο ιφγσ θεξδνζθνπηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ ιαλζαζκέλν hedging ή παξάγσγα. 

Έηζη ινηπφλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ άξρηζε λα απνηειεί 

πξσηαξρηθφ κέιεκα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

νξγαληζκνχο, ελψ θαη ε πηνζέηεζε κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν 

άξρηζε πιένλ λα απνηειεί ην πην δπλαηφ εξγαιείν γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο. 

 

 

2.3. Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα «Αμίαο ζε Κίλδπλν» 

 

Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ VaR: 

 

I. Λακβάλεη ππφςε ηε δηαζπνξά ζην ραξηνθπιάθην, δειαδή ηε δηαθνξεηηθή 

ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Δπνκέλσο, δχν ραξηνθπιάθηα κε δηαθνξεηηθή 

ζχλζεζε αιιά κε ηελ ίδηα δηάξθεηα (duration), θαίλεηαη λα έρνπλ ηνλ ίδην 

θίλδπλν αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα δηαθνξεηηθή κέζνδν, φπσο π.ρ. ηε κέζνδν 

ηεο ηξνπνπνηεκέλεο δηάξθεηαο, αιιά δηαθνξεηηθφ θίλδπλν αλ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν ηεο αμίαο ζε θίλδπλν.  

 

II. Ζ ηξνπνπνηεκέλε δηάξθεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη αλάινγε κε ηε δηαθνξά 

ηεο VaR κεηαμχ ησλ ραξηνθπιαθίσλ. Γειαδή φζν πην κεγάιε είλαη ε δηάξθεηα 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε δηαθνξά ηεο VaR κεηαμχ 

απηψλ ησλ ραξηνθπιαθίσλ. 

 

III. Μεγάιν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη ιακβάλεη ππφςε ηε 

κεηαβιεηφηεηα (volatility).  Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηφδνπο φπνπ ε 
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κεηαβιεηφηεηα ησλ αγνξψλ απμάλεηαη, παξάιιεια απμάλεηαη θαη ν θίλδπλνο 

πνπ δηαηξέρεη έλα ραξηνθπιάθην, έζησ θαη αλ δελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηελ 

ηξνπνπνηεκέλε δηάξθεηα. ηελ πεξίπησζε απηή ε αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ 

κπνξεί λα κεηξεζεί κφλν κε ηε κέζνδν value at risk.  

 

Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο VaR, είλαη φηη ελψ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ αλψηαηε 

δεκία, δελ κπνξεί σζηφζν λα ηελ πξνζδηνξίζεη κε πνζνηηθή αθξίβεηα. Απηφ ζπκβαίλεη 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ αθξαίσλ αιιαγψλ ησλ ηηκψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην stress testing πνπ είλαη κία κέζνδνο ηαπηνπνίεζεο θαη 

πνζνηηθνπνίεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ αθξαίσλ αιιαγψλ ησλ ηηκψλ. 

 

 

2.4. Δθαξκνγέο «Αμίαο ζε Κίλδπλν» 

 

H VaR έρεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο: 

 

 Παζεηηθή ρξήζε: Δίλαη ηδηαίηεξα εχρξεζην θαη θαηαλνεηφ εξγαιείν γηα ηηο 

εθζέζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Μπνξεί λα εξκελεπηεί εχθνια απφ 

φινπο, απφ ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, κέρξη θαη ηνπο κεηφρνπο. 

  Ακπληηθή ρξήζε: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ VaR, γηα λα ζέηνπλ φξηα γηα ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ 

ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ειέγμεη άκεζα θαη κε 

κεγάιε επηηπρία ηα αλνίγκαηά ηεο. 

 πγθξηηηθή ρξήζε: Δδψ ε VaR ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν ζχγθξηζεο κεηαμχ 

δπν ή πεξηζζφηεξσλ αγνξψλ. 

 Δλεξγή ρξήζε: ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηεο VaR 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, φπσο ν βαζκφο 

ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο γηα λα απνθαζηζηεί ην χςνο 

ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξέπεη λα δεζκεπηεί γηα λα απνθεπρζεί πηζαλή 

ρξενθνπία. 

 

 

2.5 Μέζνδνη Τπνινγηζκνύ «Αμίαο ζε Κίλδπλν» 
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Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, νη νπνίεο 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο θάπνηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε θαηαλνκή 

ηελ νπνία αθνινπζνχλ (θαλνληθή ή θάπνηα άιιε) θαη ε γξακκηθφηεηα ησλ κνληέισλ. 

Με βάζε απηά ηα δπν ραξαθηεξηζηηθά πξνθχπηνπλ δχν δηαθνξεηηθέο κέζνδνη. Ζ 

πξψηε νκάδα κεζφδσλ είλαη νη αλαιπηηθήο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ 

θαλνληθφηεηα γξακκηθή αμηνιφγεζε. Ζ δεχηεξε είλαη νη κέζνδνη πιήξνπο αμηνιφγεζεο 

ζηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη θαλνληθφηεηα, ελψ παξάιιεια επηηξέπεηαη θαη ε ρξήζε κε 

γξακκηθψλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο. 

 

Αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ησλ πην γλσζηψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ καδί κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. 

 

 

2.5.1 Μέζνδνο Ηζηνξηθήο Πξνζνκνίσζεο 

 

2.5.1.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Ζ κέζνδνο ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο είλαη ίζσο ε πην απιή απφ ηηο ππάξρνπζεο 

κεζφδνπο ππνινγηζκνχ. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ ηεο πιήξνπο 

αμηνιφγεζεο. Ζ βάζε ηεο ινγηθήο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε «ηζηνξηθή» ζπλέρεηα ησλ 

απνδφζεσλ. Με βάζε ηελ ηζηνξηθή πξνζνκνίσζε νη πξνεγνχκελεο απνδφζεηο 

εμαζθαιίδνπλ ηελ πνξεία ησλ κειινληηθψλ. Παξάιιεια νη κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ 

ηεο αγνξάο είλαη ίδηεο κε ηηο αληίζηνηρεο παξειζνληηθέο γηα ηνλ ίδην ρξνληθφ νξίδνληα 

(«θχθινο»).  

 

Ξεθηλψληαο ηε κέηξεζε, παίξλνπκε κηα ζεηξά κεηαβνιψλ ησλ αμηψλ απφ έλα ηζηνξηθφ 

δείγκα απνδφζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά 

ηζηνξηθψλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ραξηνθπιάθην) θαη 

θαηαζθεπάδνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ θαη ηηο ππνζεηηθέο απνδφζεηο ηνπ γηα 

δηάθνξα ζελάξηα, θαηά ηελ αξρή θαη ην ηέινο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ VaR γίλεηαη απφ ηελ ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ ππνζεηηθψλ απνδφζεσλ 

ζηαζκίδνληαο κε ην ίδην βάξνο ην θάζε ζελάξην. 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ απηή ηε κέζνδν δελ αληηπξνζσπεχνπλ έλα 

πξαγκαηηθφ ραξηνθπιάθην, αιιά ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλαδεκηνπξγία ελφο 



Αλάιπζε & Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κίλδπλσλ. Ζ Πεξίπησζε Σσλ Διιεληθψλ Δηζεγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ  

Αληψληνο Υ. Λαγάξαο 

MBA - TQM 

 

ειίδα | 31 

 

ππνζεηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ, κε βάζε ηζηνξηθά δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ηξέρνπζα ζέζε. 

 

Ζ ηζηνξηθή κέζνδνο δελ θάλεη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ην λα αλαδηνξγαλψλεη ηηο 

πξαγκαηηθέο ηζηνξηθέο απνδφζεηο θάλνληαο κηα ηεξάξρεζε απφ ηε ρεηξφηεξε πξνο 

ηελ θαιχηεξε. Έπεηηα ππνζέηεη φηη ε ηζηνξία ζα επαλαιεθζεί θάησ απφ κία 

πξννπηηθή θηλδχλνπ. Φπζηθά αλ φιεο νη απνδφζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαηαλέκνληαη θαλνληθά ε αμία ζε θίλδπλν πνπ ιακβάλεηαη απφ ηε κέζνδν ηεο 

ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε απηή πνπ ιακβάλεηαη 

απφ ηε κέζνδν Γηαθχκαλζεο – πλδηαθχκαλζεο ηελ νπνία ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

2.5.1.2 Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ηζηνξηθήο κεζφδνπ είλαη: 

 

 Απιή θαη εχρξεζηε κέζνδνο, θαζψο ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα απφ ηε ζηηγκή πνπ 

γίλεη ε ζπιινγή ηνπο, κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

μαλά γηα κειινληηθέο εθηηκήζεηο. 

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ VaR δελ είλαη ε κφλε ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο. 

Τπάξρνπλ θαη άιιεο εθαξκνγέο κε κεγάιε ρξεζηκφηεηα. 

 Γελ πξνυπνζέηεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πίλαθα δηαζπνξψλ – ζπλδηαζπνξψλ 

ησλ απνδφζεσλ, πξάγκα ην νπνίν απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

ηελ θαζηζηνχλ εχρξεζηε, θαζψο ν ππνινγηζκφο απηνχ ηνπ πηλάθα είλαη 

δχζθνινο θαη πνιιέο θνξέο αλέθηθηνο. 

 Ζ ρξήζε κε γξακκηθψλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη ε κε πξνυπφζεζε 

θαλνληθφηεηαο. 

 Ζ κέηξεζε ηεο αμίαο ζε θίλδπλν κπνξεί λα γίλεη γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή. 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηζηνξηθήο κεζφδνπ είλαη: 

 

 Γε ζεσξείηαη αμηφπηζηε κέζνδνο γηα κεγάια ραξηνθπιάθηα κε πνιχπινθεο 

δνκέο, αθνχ νη δηαρεηξηζηέο πνιιέο θνξέο πηνζεηνχλ θάπνηεο απινπνηήζεηο 

(επεηδή είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθά), νη νπνίεο 
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είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζηελ απψιεηα ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ κεζφδσλ 

πιήξνπο αμηνιφγεζεο. 

 

 Ζ αξρηθή ππφζεζε φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδφζεσλ επαλαιακβάλεηαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν, δελ είλαη πάληα ζσζηή, αθνχ ε αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ απνδφζεσλ αξγεί λα γίλεη αηζζεηή θαζψο ηα λέα δεδνκέλα πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηελ αιιαγή δελ επεξεάδνπλ, ζε αξρηθφ ζηάδην ηνπιάρηζηνλ, 

εκθαλψο ηελ ηζηνξηθή  θαηαλνκή (αθνχ ε ηειεπηαία εμαξηάηαη απφ κεγάιν 

αξηζκφ παξαηεξήζεσλ). 

 

 Ζ εμαίξεζε κε θαλνληθψλ ή αθξαίσλ παξαηεξήζεσλ (outliers), νδεγεί ζε 

απνκάθξπλζε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ. 

 

 Καηαζηάζεηο κε πξνζσξηλά απμεκέλε αζηάζεηα δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ, 

θαζψο φιεο νη παξαηεξήζεηο έρνπλ ζηαζκηζηεί κε ην ίδην βάξνο. 

 

 Ζ δπζθνιία θαη πνιιέο θνξέο ε αδπλακία ζηε ζπιινγή ησλ ηζηνξηθψλ 

ζηνηρείσλ, θαζψο πνιιέο θνξέο ε απφθηεζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ είλαη 

απαγνξεπηηθή θαη ζε θφζηνο αιιά θαη ζε ρξφλν. Παξφια απηά θαη λα 

απνθηεζνχλ θάπνηα αξρεία, είλαη πνιχ πηζαλφ λα θξηζνχλ αλεπαξθή γηα ηηο 

απαηηήζεηο ηεο κεζφδνπ. 

 

 

2.5.2 Μέζνδνο Γηαθύκαλζεο – πλδηαθύκαλζεο (variance - covariance) 

 

2.5.2.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Ζ κέζνδνο δηαθχκαλζεο – ζπλδηαθχκαλζεο αλαπηχρζεθε θαη άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990 απφ ηελ επελδπηηθή ηξάπεδα ηεο 

J.P. Morgan Chase & Co. ηε κέζνδν απηή γίλεηαη ε ππφζεζε, φηη νη απνδφζεηο ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ, είλαη θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο, ελψ παξάιιεια ε αιιαγή ζηελ 

αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, εμαξηάηαη γξακκηθά απφ φιεο ηηο απνδφζεηο ηνπ παξάγνληα 

θηλδχλνπ. 
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Ζ δηαθχκαλζε κεηξά ηε δηαζπνξά ελφο ζπλφινπ ζηνηρείσλ γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή 

ηνπ ή αιιηψο κεηξά ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ απφ έλα κέζν φξν. Ζ 

ζπλδηαθχκαλζε είλαη κηα κέηξεζε ηνπ βαζκνχ, θαηά ηνλ νπνίν, δχν θέξνληα θίλδπλν 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θηλνχληαη παξάιιεια. Μηα ζεηηθή ζπλδηαθχλκαλζε ζεκαίλεη φηη 

νη απνδφζεηο θηλνχληαη καδί, ελψ ε αξλεηηθή ζπλδηαθχκαλζε κεηαθξάδεηαη ζε 

αληίζεηε θίλεζε ησλ απνδφζεσλ. 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαγάγνπκε ην πξφβιεκα ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν 

(VaR), ζε γξακκηθφ αιγεβξηθφ πξφβιεκα ππνζέηνπκε φηη: 

 

I. Ζ αιιαγή ζηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ εμαξηάηαη γξακκηθά απφ φιεο ηηο 

αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε ε απφδνζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ λα εμαξηάηαη γξακκηθά απφ φιεο ηηο απνδφζεηο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

 

II. Οη απνδφζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαλέκνληαη απφ θνηλνχ 

θαλνληθά.  

 

Με απηέο ηηο δπν ππνζέζεηο εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληθφηεηα πνπ ζέινπκε γηα ηελ 

απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, θαζψο πάληα ηζρχεη φηη έλαο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο 

απφ θνηλνχ θαλνληθά θαηαλεκεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαηαλέκεηαη θαλνληθά. 

 

 

2.5.2.2 Μαζεκαηηθή Έθθξαζε 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν (VaR), μεθηλάκε ππνινγίδνληαο κηα ιίζηα κε 

ηηο ππνηηζέκελεο κεηαβνιέο ζηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη κηα ιίζηα κε ηηο αμίεο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ έρνπκε παξάγεη.  

 

Έζησ P(x) ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ε νπνία είλαη κηα ζπλάξηεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο αγνξάο (market data) , φπνπ x ν παξάγνληαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο (vector 

of the market data). Έζησ x0 νη ηξέρνπζεο (γλσζηέο) παξάκεηξνη ηεο αγνξάο, θαη x1 

ν λένο παξάγνληαο ηεο αγνξάο ζε επφκελε ρξνληθή ζηηγκή. Τπνζέηνπκε φηη νη 

κεηαβνιέο ηνπ x θαηαλέκνληαη θαλνληθά. 
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Έηζη έρνπκε: 

 

P(x1) = P(x0) + P’(x0)(x1-x0) + ½ P’’(x0) (x1−x0)2+o(x1−x0)’ 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη ε παξάκεηξνο ηεο αγνξάο x αθνινπζεί απιή αξηζκεηηθή θίλεζε 

Brown έηζη ψζηε dx = κ×dt + ζ×dB, ηφηε ζχκθσλα κε ην ιήκκα ηνπ Ito κπνξνχκε λα 

θξαηήζνπκε κφλν ηνπο φξνπο κέρξη ηελ dt ηάμε δειαδή: 

 

P(x1) ≈ P(x0) + P’(x0) (κΓt + ζΓB) + ½ P’’(x0) ζ2ΓB + o(Γt) 

 

Τπνζέηνπκε φηη φιεο νη παξάκεηξνη (components) ηνπ παξάγνληα Γx=x1-x0 

θαηαλέκνληαη θαλνληθά θαη φηη ν πίλαθαο δηαζπνξψλ – ζπλδηαζπνξψλ είλαη γλσζηφο, 

ζ2=S(x, t). Σφηε ε δεμηά νπξά (right hand side) είλαη γξακκηθφο ζπλδπαζκφο απφ 

θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο ηπραίεο κεηαβιεηέο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ φινη νη κέζνη ηείλνπλ 

ζην 0 (αθνχ πξφθεηηαη γηα ηηο εκεξήζηεο αλακελφκελεο κεηαβνιέο), ε κεηαβνιή ηεο 

αμίαο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ κηα ηπραία κεηαβιεηή κε κέζν κξ θαη δηαθχκαλζε 

ζ2
ξ , έηζη ψζηε: 

 

κξ = Δ(P(x1) - P(x0)) = (κ × P'(x ) + tr(P''(x ) × S) × Γx 

 

θαη 

 

ζ2
ξ = V(P(x1) − P(x0)) = P’(x0) × S ×  (P’(x0))

T × Γt 

 

Σ = αληηκεηάζεζε (Transposition) 

 

Σφηε ην θάησ p – πνζνζηεκφξην κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ έλα p – πνζνζηεκφξην 

ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο Ν(κξ , ζ
2

ξ). Έηζη ππνινγίδεηαη ε αμία ζε θίλδπλν (VaR): 

 

VaR (p) = κξ + ζ2
ξ × Πνζνζηεκφξην(Ν(0,1), p) 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 ηνλ ηειεπηαίν ηχπν πξνζζέηνπκε, επεηδή ην πνζνζηεκφξην (Ν(0,1), p) είλαη 

αξλεηηθφ γηα p<0.5 
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 Δπίζεο λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα Δ(Γx) θαη S αθνξνχλ ηελ αγνξά θαη φρη ην 

ραξηνθπιάθην, νπφηε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κέηξεζε θηλδχλνπ 

δηαθφξσλ ραξηνθπιαθίσλ. 

 

 

2.5.2.3 Πιενλεθηήκαηα - Μεηνλεθηήκαηα 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ δηαθχκαλζεο – ζπλδηαθχκαλζεο είλαη: 

 

 Απαηηεί κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνπο ππνινγηζκνχο αθφκε θαη γηα κεγάιν 

αξηζκφ ζηνηρείσλ θαη είλαη εχθνιε ζηελ αλάιπζή ηεο. 

 

 Ζ ρξήζε ηεο θακπχιεο θαλνληθήο θαηαλνκήο, ε νπνία δηεπθνιχλεη ζηελ 

εχξεζε ησλ επηπέδσλ εκπηζηνζχλεο (1% ή 5%) θαζψο κηιάκε γηα κηα 

ζπλάξηεζε ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο  α θαη ηεο ζηαζεξήο 

ηππηθήο απφθιηζεο ζ. 

 Υξεζηκνπνηεί κφλν ηηο ηζηνξηθέο κεηξήζεηο γηα ην κέζν θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ 

απνδφζεσλ ησλ ηίηισλ.  

 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ δηαθχκαλζεο – ζπλδηαθχκαλζεο είλαη: 

 

 Τπάξρεη ζπγθέληξσζε πνιιψλ παξαηεξήζεσλ ζηελ νπξά ηεο θαηαλνκήο ησλ 

απνδφζεσλ. Απηφ είλαη πξφβιεκα επεηδή ζθνπφο ηεο VaR είλαη ε κειέηε ηεο 

απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο θαηαλνκήο. Δπεηδή ηα 

άθξα ζε κία ηέηνηα θαηαλνκή είλαη αξθεηά «πιαηηά» είλαη αξθεηά δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί ε νπξά ηεο θαη λα επηθεληξσζνχκε ζ΄ απηέο ηηο παξαηεξήζεηο. 

 

 Γελ κπνξεί λα ππνινγίζεη ηνλ θίλδπλν κε γξακκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο π.ρ. ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνζήθεο, γηαηί ρξεζηκνπνηεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη 

ηνπο πίλαθεο δηαθχκαλζεο -  ζπλδηαθχκαλζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 

 

2.5.3 Πξνζνκνίσζε Monte Carlo 
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2.5.3.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

ηε κέζνδν Monte Carlo, δελ έρνπκε ηίπνηε άιιν απφ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξηθήο 

κεζφδνπ, θαζψο παξάιιεια ιακβάλνληαη ρηιηάδεο ηπραία ζελάξηα γηα ηελ εμέιημε ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Σν ζηνηρείν ηεο ηχρεο είλαη θαη απηφ πνπ έδσζε ην φλνκά ηνπ 

ζηε κέζνδν, ιφγσ ηεο πεξηνρήο κε ηα παγθνζκίσο γλσζηά θαδίλν ζην Πξηγθηπάην 

ηνπ Μνλαθφ. ε απηή ηε κέζνδν, αλαπηχζζεηαη έλα πξφηππν γηα ηηο κειινληηθέο 

απνδφζεηο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη γίλεηαη πξνζνκνίσζε κε ρηιηάδεο ππνζεηηθέο 

δνθηκέο κέζσ ηνπ πξνηχπνπ. 

 

Ζ πξνζνκνίσζε Monte Carlo ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα λα ππνινγίζεη ηελ αμία ζε 

θίλδπλν (VaR) ελαιιαθηηθά σο πξνο ηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο, νχησο 

ψζηε λα επηηχρνπκε κηα πεξηζζφηεξν εθιεπηπζκέλε (δειαδή κε πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξήζεηο) πξνζνκνίσζε ησλ πηζαλψλ ζελαξίσλ εμέιημεο ησλ απνδφζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο ελδερνκέλσο ιίγεο ή ειιηπείο ηζηνξηθέο παξαηεξήζεηο. 

 

 

2.5.3.2 Μαζεκαηηθή έθθξαζε 

 

Σν πξψην βήκα ζε απηή ηε κέζνδν, είλαη ε εχξεζε ηεο ζηνραζηηθήο ζπλάξηεζεο, ε 

νπνία ζα πεξηγξάθεη πιήξσο ηηο κεηαβνιέο ησλ αμηψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Δπηρεηξείηαη ε θαηαζθεπή κηαο θαηαλνκήο ησλ απνδφζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απφ 

κηα ζεηξά κεηαβνιψλ ησλ αμηψλ ηνπ, βαζηζκέλε ζε ηπραίεο αγνξαίεο ηηκέο ησλ 

βαζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ραξηνθπιάθην. πρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαθνξηθή εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ θίλεζε θαηά Brown 

(Brownian Motion): 

 

dSt = κtStdt + ζtStdz 

φπνπ: 

 

St = ηξέρνπζα αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

Z = η.κ. απφ ηελ ηππηθή θαλνληθή θαηαλνκή έηζη ψζηε z ~ N (0,1), 

κt = ν κέζνο 

ζt = ε ηππηθή απφθιηζε 
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Αθνινχζσο δηαηξείηαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο πνπ καο ελδηαθέξεη ζε n ίζα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Γηα θάζε έλα απφ απηά ηα δηαζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχκε ηε δηαθνξηθή 

εμίζσζε θαη επαλαιακβάλνπκε πνιιέο θνξέο ηε δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή, έηζη ψζηε 

λα ππνινγηζηνχλ νη ηηκέο γηα θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ε θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, βάζεη ηεο 

νπνίαο ππνινγίδεηαη ε αμία ζε θίλδπλν (VaR). 

 

ηα επφκελα έμη βήκαηα κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εκεξήζηαο αμίαο ζε 

θίλδπλν (VaR) γηα έλα ραξηνθπιάθην κε ηελ πξνζνκνίσζε Monte Carlo: 

 

I. Τπνινγίδνπκε ζήκεξα ηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ αγνξαίσλ κεηαβνιψλ (market variables). 

 

II. Παίξλνπκε κε δεηγκαηνιεςία απφ ηελ πνιπκεηαβιεηή θαλνληθή θαηαλνκή γηα 

ηα Γxi, φπνπ Γxi ε πνζνζηηαία εκεξήζηα κεηαβνιή ηεο i- αγνξαίαο ηηκήο. 

 

III. Υξεζηκνπνηνχκε ηεο ηηκέο ησλ Γxi πνπ επηιέρζεθαλ απφ ην βήκα II γηα λα 

θαζνξίζνπκε ηελ αμία ηεο θάζε αγνξαίαο κεηαβνιήο ζην ηέινο ηεο εκέξαο. 

 

IV. Κάλνπκε επαλεθηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην ηέινο ηεο εκέξαο. 

 

V. Αθαηξνχκε ηηο αμίεο πνπ ππνινγίζηεθαλ ζην βήκα I απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ 

ππνινγίζηεθαλ ζην βήκα IV γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ εκεξήζηα κεηαβνιή 

(εθθξαζκέλε ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο) ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ΓΡ. 

 

VI. Δπαλαιακβάλνπκε πνιιέο θνξέο ηα βήκαηα II σο VI γηα λα θαηαζθεπάζνπκε 

ηελ θαηαλνκή ηνπ ΓΡ. 

 

 

2.5.3.3 Πιενλεθηήκαηα - Μεηνλεθηήκαηα 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo είλαη: 

 

 Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 
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 Δπηηξέπεη νπνηαδήπνηε θαηαλνκή. 

 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ραξηνθπιάθηα κε κε γξακκηθέο απνδφζεηο 

ηίηισλ φπσο ηα παξάγσγα.  

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo είλαη: 

 

 Ζ δηαδηθαζία απαηηεί πνιχ ρξφλν ππνινγηζκνχ. 

 

 Ζ επηινγή ηεο ζπλάξηεζεο πηζαλψο λα κελ απνδίδεη πιήξσο ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαβνιψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

 Απαηηείηαη πνιχ θαιή θαηαλφεζε ηεο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο (stochastic 

process) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζνκνησζνχλ νη απνδφζεηο ησλ 

ηίηισλ θαη ζπλήζσο απαηηεί ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ πιηθνχ.  
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ΜΔΡΟ Β’ 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΞΗΑ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ Δ 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΔΗΖΓΜΔΝΔ ΣΟ Υ.Α.Α. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

 

ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

 

3.1 Παξνπζίαζε Δηαηξεηώλ 

 

ην δεχηεξν κέξνο, ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν (VaR) 

κε ηηο ηξεηο κεζφδνπο πνπ αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (ηζηνξηθήο 

πξνζνκνίσζεο, δηαθχκαλζεο – ζπλδηαθχκαλζεο θαη Monte Carlo). Θα εξγαζηνχκε 

κε ηηο κεηνρέο δέθα ειιεληθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εηζεγκέλσλ ζην δείθηε FTSE – 

20 ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.). Ζ επηινγή απηψλ ησλ εηαηξεηψλ, 

έγηλε, αθελφο γηα ηελ επθνιία εχξεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, θαη αθεηέξνπ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ. Όπσο ζα θαλεί θαη πην θάησ, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο εηαηξείεο, έρνπλ 

πνιπεηή παξνπζία ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, ελψ νη κεηνρέο κεξηθψλ απφ απηέο, 

δηαπξαγκαηεχνληαη θαη ζε Υξεκαηηζηεξηαθέο Αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί κηα κηθξή παξνπζίαζε ησλ εηαηξεηψλ, ηηο κεηνρέο ησλ νπνίσλ ζα 

εμεηάζνπκε. 

 

 

3.1.1 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο (ΔΣΔ) 
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Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ), ηδξχζεθε ην 1841 σο εκπνξηθή ηξάπεδα θαη 

κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην 1928 είρε ην εθδνηηθφ πξνλφκην 

φληαο ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ λνκίζκαηνο. Σν 1953, ε Σξάπεδα ζπγρσλεχηεθε 

κε ηελ «Σξάπεδα Αζελψλ», πνπ είρε ηδξπζεί ην 1893. Μέζα ζην 1998, ε Σξάπεδα 

πξνέβε ζηε ζπγρψλεπζε δη' απνξξνθήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «Δζληθή Κηεκαηηθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.», ε νπνία είρε πξνέιζεη απφ ηε ζπγρψλεπζε δχν πξψελ 

ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, ηεο «Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.» θαη 

ηεο «Δζληθή ηεγαζηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.», κε ζθνπφ ηελ αξηηφηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζηεγαζηηθήο θαη θηεκαηηθήο πίζηεο.  

 

Δηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1880 θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ, ελψ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999, ε 

κεηνρή ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο 

(NYSE). 
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Γηάγξακκα 1: Μεληαίεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρψλ Δ.Σ.Δ. Α.Δ. απφ 11/2005 έσο 

11/2010 

Πεγή: www.nbg.gr 

 

 

3.1.2 Alpha Bank 
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Ζ ηζηνξία ηεο Alpha Bank μεθηλά απφ ηελ εκπνξηθή επηρείξεζε πνπ ίδξπζε ζηελ 

Καιακάηα ην 1879 ν Ησάλλεο Φ. Κσζηφπνπινο θαη ε νπνία ζχληνκα εηζήιζε ζηηο 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, ηδίσο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Σν 1918 ην ηξαπεδηθφ ηκήκα 

ηνπ νίθνπ Η. Φ. Κσζηφπνπινπ κεηνλνκάζζεθε ζε Σξάπεδα Καιακψλ. Σν 1924, ε 

έδξα ηεο κεηαθέξζεθε ζηελ Αζήλα θαη ε Σξάπεδα νλνκάζζεθε Σξάπεδα Διιεληθήο 

Δκπνξηθήο Πίζηεσο. Σν 1947, ε επσλπκία άιιαμε ζε Σξάπεδα Δκπνξηθήο Πίζηεσο, 

αξγφηεξα, ην 1972 ζε Σξάπεδα Πίζηεσο θαη ηέινο ηνλ Μάξηην ηνπ 1994 ζε Alpha 

Σξάπεδα Πίζηεσο. Σν 1999 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο 

Ηνληθήο Σξαπέδεο απφ ηελ Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο. Σελ 11ε Απξηιίνπ 2000 

εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο Ηνληθήο Σξαπέδεο κε απνξξφθεζή ηεο απφ ηελ Alpha 

Σξάπεδα Πίζηεσο. Ζ λέα δηεπξπκέλε Σξάπεδα πνπ πξνέθπςε ιεηηνπξγεί κε ηνλ 

δηαθξηηηθφ ηίηιν Alpha Bank. 

 

Δίλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ απφ ην 1925 θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ, ελψ εθηφο απφ ηελ ειιεληθή αγνξά ε 

κεηνρή ηεο είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, ελψ δηαπξαγκάηεπζή 

ηεο γίλεηαη εθηφο ρξεκαηηζηεξηαθνχ θχθινπ ζηελ αγνξά ηεο Νέαο Τφξθεο. 
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3.1.3 EFG Eurobank Ergasias 

 

Ζ EFG Eurobank Ergasias, ηδξχζεθε ην 1990 κε ηελ επσλπκία «Δπξσεπελδπηηθή 

Σξάπεδα ΑΔ». Σν 1994 εμαγφξαζε ην 75% ηεο EFG Private Bank S.A. κε έδξα ην 

Λνπμεκβνχξγν. Σν 1996 εμαγφξαζε ηελ Interbank Διιάδνο Α.Δ. ηνπ Γεκήηξε 

Κνληνκελά. Σν 1997 νη Eurobank θαη Interbank ζπγρσλεχηεθαλ. Δμαγνξάζηεθε ην 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο Credit Lyonnais Διιάδνο Α.Δ. θαη πιένλ ε 

«Δπξσεπελδπηηθή Σξάπεδα ΑΔ» κεηνλνκάζηεθε ζε «EFG Eurobank Α.Δ.». Σν 1998 

ε ηφηε «EFG Eurobank Α.Δ.», εμαγφξαζε ην 99.8% ηεο Σξάπεδαο Κξήηεο. Σν 1999 

ζπγρσλεχηεθαλ ε EFG Eurobank θαη ε Σξάπεδα Αζελψλ κέζσ αληαιιαγήο κεηνρψλ. 

Αθνινχζεζε ε ζπγρψλεπζε ηεο EFG Eurobank θαη ηεο Σξάπεδαο Κξήηεο. Με ηε λέα 

απηή ζχλζεζε ε EFG Eurobank, πξνρσξά ζηελ εμαγνξά ηνπ 50.1% ηεο Σξάπεδαο 

Δξγαζίαο κέζσ δεκφζηαο πξνζθνξάο, ε νπνία ην 2000, νδεγεί ζε ζπγρψλεπζή 

ηνπο, κε ηε λέα εηαηξεία λα κεηνλνκάδεηαη ζε «EFG Eurobank Ergasias Α.Δ.». Σν 

2002 ζπγρσλεχηεθαλ ε EFG Eurobank Ergasias θαη ε Σέιεζηο Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ. 

 

Ζ κεηνρή ηεο ηφηε EFG Eurobank, εηζήρζεθε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ην 

1999 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ. 
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3.1.4 Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ) 

 

Ο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, ηδξχζεθε ην 1949, σο δεκφζηα επηρείξεζε 

παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. To 1994 ςεθίδεηαη ζηε Βνπιή ν λφκνο 

2257/94 πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΣΔ, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά ν 

ΟΣΔ πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ εηαηξεηψλ 

(Hellascom Int., Αληαιιαθηήξηα πλαιιάγκαηνο, OTEnet, Cosmote, Hellas Sat, 

OTEleasing, Maritel). Σν ειιεληθφ Γεκφζην απνθαζίδεη λα πνπιήζεη ην 2007 ην  

10,7% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΟΣΔ ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο. Σν 2008 

ππνγξάθεθε ε ζπκθσλία κεηαμχ Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη Deutsche Telekom, κε 

βάζε ηελ νπνία, απφ 5 Ννεκβξίνπ, θαηέρνπλ ν θαζέλαο 25% ζπλ κία κεηνρή ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ΟΣΔ. Σν 2008 ν ΟΣΔ απνθηά ην 100% ηεο COSMOTE, κε 

απνηέιεζκα ε κεηνρή ηεο δηαγξάθεηαη απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ελψ ηελ 

επφκελε ρξνληά κεηά ηελ πψιεζε επηπιένλ 5% κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ην πνζνζηφ ηεο Deutsche Telekom ζηνλ ΟΣΔ αλέξρεηαη ζε 

30% θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε 20%. 

 

Απφ ην 1996 ε κεηνρή ηνπ ΟΣΔ δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ελψ έρεη εηζήρζε απφ ην 

1997 θαη ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο (NYSE). 
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3.1.5 Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ Α.Δ. (ΓΔΖ) 

 

Ζ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ. ηδξχζεθε πξηλ απφ 60 ρξφληα, ην 1950. 

Ακέζσο κε ηελ ίδξπζή ηεο, ε ΓΔΖ ζηξέθεηαη πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ 

πεγψλ ελέξγεηαο ελψ μεθηλά θαη ε ελνπνίεζε ησλ δηθηχσλ ζε έλα εζληθφ 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. Αξθεηά λσξίο, ην 1956, απνθαζίζηεθε ε εμαγνξά φισλ 

ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ψζηε 

λα ππάξρεη έλαο εληαίνο θνξέαο δηαρείξηζεο. ηγά ζηγά, ε ΓΔΖ εμαγφξαζε φιεο απηέο 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ελέηαμε ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηηο ηάμεηο ηεο. 

 

' φια απηά ηα ρξφληα ηεο παξνπζίαο ηεο, αγσλίζηεθε θαη πέηπρε ηελ ελεξγεηαθή 

απηνλνκία ηεο ρψξαο θαη έθεξε ζε πέξαο ην ζπνπδαίν έξγν ηνπ εμειεθηξηζκνχ ηεο 

δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βαξηάο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. 

 

Απφ 12.12.2001 έρεη εηζαρζεί ζηα Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ Αζελψλ θαη Λνλδίλνπ. Ζ 

κεηνρή ηεο ΓΔΖ αλήθεη ζηνλ θιάδν ηνπ ειεθηξηζκνχ. 
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3.1.6 Οξγαληζκόο Πξνγλσζηηθώλ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ Α.Δ. (ΟΠΑΠ) 

 

Ο Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΟΠΑΠ) ζπζηάζεθε ην 1958, 

σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.∆.). Με ην ππ’ αξηζκφ Π.∆. 228/1999 

(ΦΔΚ Α’ 193/21.9.99) θαη θαη’ επηηαγή ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ Ν.2414/1996 

«Δθζπγρξνληζκφο ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαζψο θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 «πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ», ν ΟΠΑΠ 

κεηεηξάπε ζε Αλψλπκε Δηαηξεία θαη θαηαξηίζζεθε ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ ηνπ ην 

νπνίν δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηελ 21.9.1999. Ζ λέα 

επσλπκία ηνπ νξγαληζκνχ νξίζηεθε σο “ Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ 

Πνδνζθαίξνπ Α.Δ.” (Ο.Π.Α.Π. Α.Δ.). 

 

Ζ κεηνρή ηνπ ΟΠΑΠ εηζήρζε πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ θχξηα αγνξά ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ ην 2001 ζηνλ ηφηε θιάδν ηειεφξαζεο & ςπραγσγίαο. 

ηα επφκελα ρξφληα ζα δεκηνπξγεζεί ν θιάδνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ζηνλ νπνίν 

ζα κεηαπεδήζεη ε κεηνρή ηνπ ΟΠΑΠ. 
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3.1.7 Coca Cola 3Δ Α.Δ. 



Αλάιπζε & Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κίλδπλσλ. Ζ Πεξίπησζε Σσλ Διιεληθψλ Δηζεγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ  

Αληψληνο Υ. Λαγάξαο 

MBA - TQM 

 

ειίδα | 46 

 

 

Ζ Coca Cola Beverages μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηηο ζηελ ειιεληθή αγνξά ην 1969, φηαλ 

θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην πξψην εξγνζηάζην εκθηάισζεο ζηελ Αζήλα. Με ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ επέθηεηλε ηε δξάζε ηεο θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα, κε 

ζεκαληηθφ ζηαζκφ ην 2000, νπφηε θαη ζπζηάζεθε ε Coca Cola 3Δ Α.Δ., θαζψο ε 

Coca Cola Beverages θαη ε Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο (3Δ), ζπγρσλεχηεθαλ. 

 

Ζ κεηνρή ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δκθηαιψζεσο, είλαη εηζεγκέλε θαη 

δηαπξαγκαηεχεηαη ζηελ αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ απφ ην 1991, θαη 

αλήθεη ζηνλ θιάδν ησλ αλαςπθηηθψλ. 
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3.1.8 ΣΗΣΑΝ Α.Δ. 

 

Ο φκηινο ΣΗΣΑΝ ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1902 θαη είλαη έλαο αλεμάξηεηνο φκηινο 

παξαγσγήο ηζηκέληνπ θαη δνκηθψλ πιηθψλ. Με έδξα ηελ Διιάδα ν φκηινο εθαξκφδεη 

δηηηή ζηξαηεγηθή επέθηαζεο πνπ ζπλδπάδεη ηε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ 

θαζεηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. ήκεξα δηαζέηεη εξγνζηάζηα ηζηκέληνπ ζηελ 
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Διιάδα (4), ζηηο ΖΠΑ (2), ζηε Βνπιγαξία, ζηελ ΠΓΓΜ, ζηε εξβία, ζηελ Αιβαλία, 

ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ Αίγππην (2). 

 

Οη κεηνρέο ηεο Α.Δ. Σζηκέλησλ ΣΗΣΑΝ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ απφ ην 1912 ζηνλ θιάδν ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ. Ζ 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ θνηλψλ κεηνρψλ μεθίλεζε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1912 θαη ησλ 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1990. 
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3.1.9 Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. (ΔΛΠΔ) 

 

Σα Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ ηδξχζεθε ην 1975 σο Γεκφζηα Δπηρείξεζε Πεηξειαίνπ ΑΔ 

(ΓΔΠ). Σνλ ακέζσο επφκελν ρξφλν, ην Διιεληθφ δεκφζην εμαγνξάδεη ηα Διιεληθά 

Γηπιηζηήξηα Αζπξνπχξγνπ Α.Δ. (ΔΛ.ΓΑ). Σν 1998 ε ΓΔΠ κεηνλνκάδεηαη ζε 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. θαη ζπγρσλεχεηαη κε ηελ ΓΔΠ-ΔΚΤ, ΔΛΓΑ, ΔΚΟ 

(Γηπιηζηήξηα / Υεκηθά). Σν 2003 ζπγρσλεχεηαη κε ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

δηα απνξξνθήζεψο ηεο, ε εηαηξεία ΠΔΣΡΟΛΑ ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ. 
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Απφ ην 1998 ε κεηνρή ηεο ΔΛΠΔ δηαπξαγκαηεχεηαη ηφζν ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ, φζν θαη ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, ζηνλ θιάδν ηνπ Πεηξειαίνπ / 

Αεξίνπ. 
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3.1.10 Διιάθησξ Α.Δ. 

 

Ζ Διιάθησξ ΑΔ απνηειεί πξντφλ ηεο ζπγρψλεπζεο ηξηψλ κεγάισλ εηαηξεηψλ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ρψξν. Ζ πξψηε ζπληζηψζα ηεο Διιάθησξ, ήηαλ ε Σερληθή Δηαηξεία 

Βφινπ ΑΔ (ΣΔΒ), ε νπνία ηδξχζεθε ην 1949, κε θχξην κέιεκα ηε δξαζηεξηνπνίεζή 

ηεο ζε δεκφζηα έξγα. Σν 1955 ηδξχζεθε ε Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΑΔ ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχηαλ θπξίσο ζε ηδησηηθά έξγα. Σν 1970 ηδξχζεθε ε Άθησξ ΑΔ θαη απηή 

κε ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηα δεκφζηα έξγα. Οη πξψηεο θηλήζεηο έγηλαλ ην 1998, 

φηαλ ε Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΑΔ, πξνρψξεζε ζε ζηξαηεγηθή ζπκκαρία κε ηελ ΣΔΒ 

ΑΔ κε αληαιιαγή κεηνρψλ, ελψ ην 1999, κε κηα παξφκηα θίλεζε ζπκκεηείρε θαη ε 

Άθησξ ΑΔ. Σν 2002 πξαγκαηνπνηήζεθε απφζρηζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θιάδσλ 

ησλ Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΑΔ θαη ΣΔΒ ΑΔ θαη απνξξφθεζή ηνπο απφ ηελ Άθησξ 

ΑΣΔ θαζψο θαη απνξξφθεζε ηεο ΣΔΒ ΑΔ απφ ηελ Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΑΔ 

δεκηνπξγνχλ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΣΔΒ ΑΔ ε νπνία 
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ήηαλ εηαηξεία ζπκκεηνρψλ. Σν 2005 ε Άθησξ ΑΔ απνθηήζεθε 100% απφ ηελ 

Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΣΔΒ ΑΔ. Σν 2005 ε Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΣΔΒ ΑΔ 

πξνρσξάεη ζηελ απνξξφθεζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ κε 

παξάιιειε απφζρηζε ηνπ θιάδνπ ζπκκεηνρψλ, θαη εηζθνξά απηνχ ζηελ Άθησξ 

Παξαρσξήζεηο. Απφ ην 2008 ε Διιεληθή Σερλνδνκηθή ΣΔΒ ΑΔ έρεη κεηνλνκαζηεί ζε 

Διιάθησξ ΑΔ. 

 

Ζ κεηνρή ηεο Διιάθησξ ΑΔ είλαη εηζεγκέλε απφ ην 1994 ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ, θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. 
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3.2 ρεηηδόκελνη θίλδπλνη αλά επηρείξεζε 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη ζα εμεηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα, 

αλαιακβάλνπλ ή δηαρεηξίδνληαη, θαζεκεξηλά δηάθνξα ήδε θηλδχλσλ (φπσο απηά 

παξνπζηάζηεθαλ ζην πξψην κέξνο). Γη’ απηφ ην ιφγν θάζε κηα απφ απηέο έρεη 

νξγαλψζεη κηα δηεχζπλζε (ή ππνδηεχζπλζε) Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ε νπνία 

αζρνιείηαη θαζεκεξηλά κε απηά ηα δεηήκαηα. Σν γεγνλφο φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 
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δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο δελ επεξεάδεη ην γεγνλφο φηη – άιιεο ιηγφηεξν θαη άιιεο 

πεξηζζφηεξν – δηαρεηξίδνληαη θαζεκεξηλά ηηο ίδηεο κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ, ζα δψζνπκε θάπνηα 

παξαδείγκαηα θηλδχλσλ, φπσο επίζεο θαη ηξφπνπο πνπ απηέο δηαρεηξίδνληαη ηνπο 

θηλδχλνπο απηνχο. 

 

 

3.2.1 Σξάπεδεο 

 

Γηα ηηο ηξεηο ηξάπεδεο αξρηθά (ΔΣΔ, Alpha θαη Eurobank), είλαη πξνθαλέο φηη νη 

θίλδπλνη ζα είλαη παξφκνηνη. Έρνληαο ππφςε ηνπο γεληθνχο επελδπηηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πξψην θεθάιαην, εχθνια κπνξεί θάπνηνο λα μερσξίζεη 

θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ ή δηαρεηξίδνληαη νη ηξάπεδεο. 

 

Όπσο θαη νη ίδηεο παξνπζηάδνπλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ηνπο, ε πην 

ζεκαληηθή πεγή θηλδχλνπ, απνηειεί ν πηζησηηθφο θίλδπλνο (credit risk). Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα κεζνδνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηε κέηξεζή ηνπ, ηα νπνία 

δηαξθψο εμειίζζνληαη, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη ε φζν ην δπλαηφλ πην έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη λα πξνιακβάλνληαη ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

 

Κεληξηθφ άμνλα ζηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαβαζκίζεσο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο. Απηά ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά 

θξηηήξηα αμηνινγήζεσο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε θξηηήξηα ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

ψζηε λα εμάγνληαη ζηαηηζηηθά δηαθξηηέο πηζαλφηεηεο αζεηήζεσο ησλ πηζηνχρσλ. Σα 

ππνδείγκαηα απηά εμειίζζνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη δηαξθψο κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

έληαμε φισλ ησλ ραξηνθπιαθίσλ πηζηνδνηήζεσο ζηε κέζνδν εζσηεξηθψλ 

δηαβαζκίζεσλ ηνπ λένπ πιαηζίνπ απαηηήζεσλ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη ρξήζε θαη ησλ δηαβαζκίζεσλ πνπ παξέρνπλ νη 

Γηεζλείο Οίθνη Πηζηνιεπηηθήο Αμηνινγήζεσο. Ζ δηαβάζκηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ζέζπηζε ησλ πηζηνδνηηθψλ νξίσλ θαη ησλ 

εμαζθαιίζεσλ ησλ πηζηνχρσλ θαη αλαλεψλεηαη ζπζηεκαηηθά ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 
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Μηα εμίζνπ δεκνθηιήο επηινγή δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε επέλδπζε ζε 

παξάγσγα. Οη ηξάπεδεο δηαηεξνχλ φξηα ειέγρνπ ησλ θαζαξψλ αλνηθηψλ ζέζεσλ ζε 

παξάγσγα, δειαδή ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ζπκβνιαίσλ αγνξάο θαη πψιεζεο, θαηά 

πνζφ θαη φξνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζε θάζε ζηηγκή, ην πνζφ πνπ ππφθεηηαη ζε 

πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα εχινγε αμία ησλ κέζσλ πνπ είλαη 

επλντθά γηα ηηο ηξάπεδεο (δειαδή παξάγσγα κε ζεηηθή εχινγε αμία), πνπ ζε ζρέζε κε 

ηα παξάγσγα είλαη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ζεσξεηηθνχ πνζνχ ησλ ζπκβνιαίσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθθξάζνπλ ηνλ φγθν ησλ εθθξεκψλ κέζσλ. 

 

Τπ’ αξηζκφλ δχν θίλδπλνο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη ηξάπεδεο, είλαη ν 

θίλδπλνο αγνξάο (market risk) θαη θπζηθά νη παξάγνληέο ηνπ, ν ζπλαιιαγκαηηθφο, ν 

επηηνθηαθφο θαη ν ρξεκαηηζηεξηαθφο. Όπσο ηα πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, ππνινγίδεηαη ε «αμία ζε θίλδπλν», κε 

ηηο κεζφδνπο πνπ αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Παξάιιεια έλαο αθφκα 

ζεκαληηθφο θίλδπλνο είλαη απηφο ηεο ξεπζηφηεηαο (liquidity risk). Γηα απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο, νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά κέηξσλ δηαρείξηζεο φπσο:  

 

 Αλάιπζε ησλ αλνηγκάησλ ξεπζηφηεηαο θαη αλαρξεκαηνδφηεζεο. 

 Μεηξήζεηο επαηζζεζίαο ηεο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ θαζαξνχ 

εζφδνπ απφ ηφθνπο ζε πηζαλέο θαη αθξαίεο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. 

 Γηεχξπλζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Γηαηήξεζε επαξθνχο επηπέδνπ ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. 

 Δθαξκνγή ζρεηηθψλ νξίσλ (π.ρ. ππιψλαο ΗΗΗ ηνπ πιαηζίνπ «Βαζηιεία ΗΗ») 

 

 

3.2.1.1 Πιαίζην «Βαζηιεία ΗΗ» 

 

Σν 1988 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Δπνπηεία ησλ Σξαπεδψλ αλέπηπμε κηα 

ζεηξά θαλνληζκψλ, ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα ησλ 

ηξαπεδψλ, κε ηίηιν «Γηεζλήο χγθιεζε ηεο Κεθαιαηαθήο Μέηξεζεο θαη ησλ 

Κεθαιαηαθψλ Πξνηχπσλ» ηε γλσζηή σο «Βαζηιεία Η» (“Basel Capital Accord”, “Basel 

I”). Ζ Βαζηιεία Η είρε επηθεληξσζεί θπξίσο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, κε ηηο ηξάπεδεο λα 

είλαη αλαγθαζκέλεο λα δηαηεξνχλ θεθάιαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε 8% ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ γηα θίλδπλν ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
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εθηφο ηζνινγηζκνχ ππνρξεψζεσλ. Σν 1996 πξνζηέζεθαλ επηπιένλ θαλνληζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηνλ θίλδπλν ζπλαιιαγψλ, κε Δπξσπατθή νδεγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

θίλδπλν αγνξάο. 

 

Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα μεπεξάζηεθε απφ ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη έπαπζε λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηνπο 

θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη ηξάπεδεο. Έηζη,  ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

εμέδσζε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2004 ην λέν χκθσλν γηα ηελ Κεθαιαηαθή επάξθεηα (Basel 

II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a 

Revised Framework).   

 

Σν λέν πιαίζην πξνβιέπεη µία πξνζέγγηζε αξηηφηεξε θαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαξκνζκέλε ζηε θχζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ, πξνάγνληαο ηελ 

εληζρπκέλε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πξάγκα 

πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα 

εκπλεχζεη εκπηζηνζχλε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζα εληζρχζεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Οη λέεο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ππιψλεο:  

 

 Τπνινγηζκφο ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ –κε ηελ  πξνζζήθε απαηηήζεσλ γηα θάιπςε έλαληη ηνπ  ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ (Ππιψλαο Η),  

 Γηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιφγεζεο (supervisory review process). (Ππιψλαο 

ΗΗ), θαη  

 Δλίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ε αγνξά ζηηο ηξάπεδεο κέζσ 

ηεο  θαζηέξσζεο θαλφλσλ  γλσζηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

(Ππιψλαο ΗΗΗ). 

 

ην λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη 

ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πην επαίζζεηεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν, 

επηηπγράλνληαο ζχγθιηζε  κεηαμχ ηνπ επνπηηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνηείλεη νπζηαζηηθά δχν ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

ππνινγηζκνχ ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ: 
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 ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε (standardized approach) θαη  

 ηελ πξνζέγγηζε ηεο εζσηεξηθήο δηαβάζκηζεο  (internal ratings based (IRB) 

approach).  

 

Ζ ηειεπηαία   παξέρεη ζηηο ηξάπεδεο δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ, 

αλάινγα κε ην βαζκφ εμέιημεο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο 

θηλδχλνπ:  

 ηε ζεκειηψδε κέζνδν (foundation approach)  

 ηελ πξνεγκέλε κέζνδν (advanced approach) 

 

Σε 14ε Ηνπλίνπ 2006 ςεθίζηεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νδεγίεο 2006/48/ΔΚ θαη 2006/49/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ 

επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

επελδχζεσλ.  

 

Οη δπν νδεγίεο, εηζάγνπλ ην λέν πιαίζην επνπηείαο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη εηαηξεηψλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (ΔΠΔΤ), 

«Βαζηιεία ΗΗ», ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 δεκνζηεχηεθαλ:  

 

 Ο Νφκνο 3601/1.8.2007 ζρεηηθά κε ηελ «αλάιεςε θαη άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, επάξθεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ν νπνίνο ελζσκάησζε ηηο δχν 

πξναλαθεξζείζεο νδεγίεο ζην ειιεληθφ δίθαην.  

 

 Πξάμεηο Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΠΓ/ΣΔ) νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ.  

 

Σν λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ΔΠΔΤ ηζρχεη 

απφ ηελ 1.1.2008 
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3.2.2 Λνηπέο Δπηρεηξήζεηο 

 

Καη γηα ηηο ππφινηπεο ππφ κειέηε επηρεηξήζεηο, νη ζρεηηδφκελνη θίλδπλνη δελ 

δηαθέξνπλ πνιχ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο είλαη εθηεζεηκέλεο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλνη, 

θαζψο φιεο έρνπλ απαηηήζεηο, ηηο νπνίεο αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί θάπνηνο πειάηεο 

ηνπο λα αζεηήζεη. Πξφζθαην παξάδεηγκα ε Διιάθησξ, ε νπνία έρνληαο αξθεηά έξγα 

ππνδνκήο πνπ ήδε εθηεινχληαη, αιιά θαη λέα πνπ δεκνπξαηνχληαη, ιφγσ ηεο θαθήο 

δεκνζηνλνκηθήο  πνιηηηθήο, παξαηεξεί θαζπζηέξεζε ζηηο εηζπξάμεηο νθεηιψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

 

Δπίζεο ν θίλδπλνο αγνξάο είλαη κηα κνξθή θηλδχλνπ πνπ επεξεάδεη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν θάζε επηρείξεζε μερσξηζηά. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ θηλδχλνπ εκπνξεπκάησλ (commodity risk). Ζ ΓΔΖ θαη ε ΔΛΠΔ γηα 

παξάδεηγκα είλαη εθηεζεηκέλεο θαζεκεξηλά ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηνλ θίλδπλν 

εκπνξεπκάησλ, ιφγσ ησλ ζπλερηδφκελσλ αιιαγψλ ζηελ ηηκή πξψησλ πιψλ (φπσο 

ηνπ πεηξειαίνπ), θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΟΠΑΠ. 

 

Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο ε ΔΛΠΔ 

θάλεη ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ηεο ζε επξψ, ελψ ε ππνθείκελε αμία ηνπο 

πξνζδηνξίδεηαη ζε Γνιάξηα Ακεξηθήο. ηα πιαίζηα δε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, 

κπνξεί θάπνηνο εχθνια λα εληνπίζεη φηη αξθεηέο απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, έρνπλ 

ζπλαιιαγέο κε ρψξεο εθηφο Δπξσδψλεο, φπσο π.ρ. ν Σηηάλαο πνπ έρεη εξγνζηάζηα 

ζε Αιβαλία, εξβία, Αίγππην θιπ, ή ν ΟΣΔ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Ρνπκαλία. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη ζε λνκίζκαηα εθηφο ηνπ Δπξψ, νπφηε – 

έζησ θαη ιίγν – ππάξρεη θάπνηα έθζεζε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΞΗΑ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

 

4.1 Γεληθά ηνηρεία 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, ζα εξγαζηνχκε κε ηηο εκεξήζηεο απνδφζεηο 

(daily returns) ησλ κεηνρψλ θάζε εηαηξείαο γηα ην έηνο 2010 (απφ 4/1/2010 έσο 

31/12/2010). Με ηε ρξήζε απηψλ ησλ ηηκψλ, ζα κπνξέζνπκε λα ππνινγίζνπκε ηελ 

αμία ζε θίλδπλν γηα ηελ επφκελε κέξα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ, δειαδή γηα ηηο 

3 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011. ηνλ πίλαθα Α ηνπ παξαξηήκαηνο, παξνπζηάδνληαη νη 

πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ησλ 10 εηαηξεηψλ, φπσο 

ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο, θαη κε ηηο νπνίεο ζα εξγαζηνχκε γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν (VaR). 

 

 

4.2 Μέζνδνο Ηζηνξηθήο Πξνζνκνίσζεο 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν (VaR) κε ηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο 

πξνζνκνίσζεο, αθνχ έρνπκε ππνινγίζεη ηηο πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο, 

θαηαζθεπάδνπκε έλα ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ, γηα λα δνχκε ζε πνηεο απνδφζεηο 

ζπγθεληξψλεηαη ε πιεηνςεθία ησλ 252 παξαηεξήζεσλ πνπ έρνπκε γηα ηε ρξνληά 

2010. Αθνχ έρνπκε μερσξίζεη ηηο ηηκέο κε ην ηζηφγξακκα, αλάινγα κε ην δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο πνπ έρνπκε επηιέμεη, ζα απνθιείζνπκε ην 5% ή 1% αληίζηνηρα ησλ 

παξαηεξήζεσλ. Σν πνζνζηφ ζην νπνίν ζα βξίζθεηαη ε ηειεπηαία παξαηήξεζε πνπ 

απνθιείεηαη, απνηειεί ηελ ηηκή ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, πνπ δεηάκε. Να ζεκεησζεί φηη 

ζαλ εχξνο ησλ ηηκψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηζηνγξακκάησλ, επηιέρζεθε ην 0,5%, γηα 

λα έρνπκε νκνηφκνξθα απνηειέζκαηα γηα φιεο εηαηξεία.  

 

 

4.2.1 Alpha Bank 

 



Αλάιπζε & Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κίλδπλσλ. Ζ Πεξίπησζε Σσλ Διιεληθψλ Δηζεγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ  

Αληψληνο Υ. Λαγάξαο 

MBA - TQM 

 

ειίδα | 56 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηεο Alpha ηξάπεδαο, 

παξαηεξνχκε φηη ε ρακειφηεξε παξαηήξεζε είλαη -11,96%, ελψ ε πςειφηεξε 

14,93%. Με εχξνο 0,5%, ην ηζηφγξακκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην αθφινπζν:  

 

 

 

Γηάγξακκα 11: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο 

Alpha Σξάπεδαο απφ 4/1/2010 έσο 31/12/2010 

 

 

Απφ ην ηζηφγξακκα απηφ, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο είλαη 95%, 

ζα απνθιείζνπκε ηηο 13 παξαηεξήζεηο απφ ηελ αξηζηεξή «νπξά» ηνπ ηζηνγξάκκαηνο 

(252 × 0,05 = 12,6), ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο είλαη 99%, 

ηφηε ζα απνθιείζνπκε αληίζηνηρα 3 παξαηεξήζεηο (252 × 0,01 = 2,52). 

 

Ζ 13ε παξαηήξεζε είλαη αθξηβψο ζην -6%, ελψ ε 3ε παξαηήξεζε είλαη αθξηβψο ζην -

9,5%. Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηεο ηξάπεδαο Alpha έρνπκε ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 6% θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 9,5%, ή κε άιια ιφγηα 
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 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο Alpha ηξάπεδαο, πεξηκέλνπκε φηη ε 

κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 6€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 9,5€. 

 

 

4.2.2 Coca Cola 3E 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηεο Coca Cola 3E, παξαηεξνχκε 

φηη ε ρακειφηεξε παξαηήξεζε είλαη -7,34%, ελψ ε πςειφηεξε 6,99%. Με εχξνο 

0,5%, ην ηζηφγξακκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην αθφινπζν: 

 

 

 

Γηάγξακκα 12: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο Coca 

Cola 3E απφ 4/1/2010 έσο 31/12/2010 

 

 

Ζ 13ε παξαηήξεζε είλαη κεηαμχ ηνπ -3,5% θαη ηνπ -3%, ελψ ε 3ε παξαηήξεζε είλαη 

αθξηβψο ζην -5,5%. Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηεο Coca Cola 3E έρνπκε ηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
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 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 3%-3,5% θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε 

ζα μεπεξλά ην 5,5%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο Coca Cola 3E, πεξηκέλνπκε φηη ε 

κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 3€-3,5€ 

θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 5,5€. 

 

 

4.2.3 EFG Eurobank Ergasias 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηεο ηξάπεδαο EFG Eurobank 

Ergasias, παξαηεξνχκε φηη ε ρακειφηεξε παξαηήξεζε είλαη -10,47%, ελψ ε 

πςειφηεξε 15,38%. Με εχξνο 0,5%, ην ηζηφγξακκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην 

αθφινπζν: 

 

 

 

Γηάγξακκα 13: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο EFG 

Eurobank Ergasias απφ 4/1/2010 έσο 31/12/2010 
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Ζ 13ε παξαηήξεζε είλαη κεηαμχ ηνπ -6,5% θαη ηνπ -6%, ελψ ε 3ε παξαηήξεζε είλαη 

κεηαμχ ηνπ -8% θαη ηνπ -9%. Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηεο EFG Eurobank Ergasias 

έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 6%-6,5% θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε 

ζα μεπεξλά ην 8%-9%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο ηξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias, 

πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα 

μεπεξλά ηα 6€-6,5€ θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ηα 8€-9€. 

 

 

4.2.4 ΓΔΖ 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηεο ΓΔΖ, παξαηεξνχκε φηη ε 

ρακειφηεξε παξαηήξεζε είλαη -7,98%, ελψ ε πςειφηεξε 27,7%. Με εχξνο 0,5%, ην 

ηζηφγξακκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην αθφινπζν: 
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Γηάγξακκα 14: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο ΓΔΖ 

απφ 4/1/2010 έσο 31/12/2010 

 

 

Ζ 13ε παξαηήξεζε είλαη κεηαμχ ηνπ -4,5% θαη ηνπ -4%, ελψ ε 3ε παξαηήξεζε είλαη 

αθξηβψο ζην -6%. Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηεο ΓΔΖ έρνπκε ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 4%-4,5% θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε 

ζα μεπεξλά ην 6%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο ΓΔΖ, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4€-4,5€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 6€. 

 

 

4.2.5 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, 

παξαηεξνχκε φηη ε ρακειφηεξε παξαηήξεζε είλαη -12,71%, ελψ ε πςειφηεξε 

17,65%. Με εχξνο 0,5%, ην ηζηφγξακκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην αθφινπζν: 
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Γηάγξακκα 15: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο ΔΣΔ 

απφ 4/1/2010 έσο 31/12/2010 

 

 

Ζ 13ε παξαηήξεζε είλαη αθξηβψο  -6%, ελψ ε 3ε παξαηήξεζε είλαη αθξηβψο ζην -

8,5%. Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηεο ΔΣΔ έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 6% θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 8,5%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, πεξηκέλνπκε φηη ε 

κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 6€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 8,5€. 

 

 

4.2.6 Διιάθησξ 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηνπ Διιάθησξα, παξαηεξνχκε 

φηη ε ρακειφηεξε παξαηήξεζε είλαη -8,02%, ελψ ε πςειφηεξε 14,85%. Με εχξνο 

0,5%, ην ηζηφγξακκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην αθφινπζν: 
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Γηάγξακκα 16: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο 

Διιάθησξ απφ 4/1/2010 έσο 31/12/2010 

 

 

Ζ 13ε παξαηήξεζε είλαη κεηαμχ  -4,5% κε -5%, ελψ ε 3ε παξαηήξεζε είλαη κεηαμχ  -

7% κε -7,5%. Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηνπ Διιάθησξα έρνπκε ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 4,5%-5% θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε 

ζα μεπεξλά ην 7%-7,5%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ Διιάθησξα, πεξηκέλνπκε φηη ε 

κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4,5€-5€ 

θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 7€-7,5€. 

 

 

4.2.7 Διιεληθά Πεηξέιαηα 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ησλ Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ, 

παξαηεξνχκε φηη ε ρακειφηεξε παξαηήξεζε είλαη -7,48%, ελψ ε πςειφηεξε 7,44%. 

Με εχξνο 0,5%, ην ηζηφγξακκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην αθφινπζν: 

 

 



Αλάιπζε & Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κίλδπλσλ. Ζ Πεξίπησζε Σσλ Διιεληθψλ Δηζεγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ  

Αληψληνο Υ. Λαγάξαο 

MBA - TQM 

 

ειίδα | 63 

 

Γηάγξακκα 17: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο 

ΔΛ.ΠΔ. απφ 4/1/2010 έσο 31/12/2010 

 

 

Ζ 13ε παξαηήξεζε είλαη αθξηβψο -3,5%, ελψ ε 3ε παξαηήξεζε είλαη αθξηβψο -6,5%. 

Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ησλ ΔΛ.ΠΔ. έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 3,5% θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 6,5%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ησλ ΔΛ.ΠΔ., πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 3,5€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 6,5€. 

 

 

4.2.8 ΟΠΑΠ 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΠΑΠ, παξαηεξνχκε φηη ε 

ρακειφηεξε παξαηήξεζε είλαη -9,09%, ελψ ε πςειφηεξε 8,71%. Με εχξνο 0,5%, ην 

ηζηφγξακκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην αθφινπζν: 
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Γηάγξακκα 18: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο 

ΟΠΑΠ απφ 4/1/2010 έσο 31/12/2010 

 

 

Ζ 13ε παξαηήξεζε είλαη κεηαμχ -5% θαη -4,5%, ελψ ε 3ε παξαηήξεζε είλαη αθξηβψο -

7%. Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηνπ ΟΠΑΠ έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 4,5% κε 5%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα 

δε ζα μεπεξλά ην 7%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ ΟΠΑΠ, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4,5€ κε 5€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 7€. 

 

 

4.2.9 ΟΣΔ 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΣΔ, παξαηεξνχκε φηη ε 

ρακειφηεξε παξαηήξεζε είλαη -11,69%, ελψ ε πςειφηεξε 9,92%. Με εχξνο 0,5%, ην 

ηζηφγξακκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην αθφινπζν: 
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Γηάγξακκα 19: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο ΟΣΔ 

απφ 4/1/2010 έσο 31/12/2010 

 

 

Ζ 13ε παξαηήξεζε είλαη κεηαμχ -4% θαη -3,5%, ελψ ε 3ε παξαηήξεζε είλαη αθξηβψο -

5,5%. Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηνπ ΟΣΔ έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 3,5% κε 4%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα 

δε ζα μεπεξλά ην 5,5%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ ΟΣΔ, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 3,5€ κε 4€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 5,5€. 

 

 

4.2.9 ΣΗΣΑΝ 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ απνδφζεσλ ηεο κεηνρήο ηνπ Σηηάλα, παξαηεξνχκε φηη ε 

ρακειφηεξε παξαηήξεζε είλαη -8,46%, ελψ ε πςειφηεξε 8,63%. Με εχξνο 0,5%, ην 

ηζηφγξακκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην αθφινπζν: 
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Γηάγξακκα 20: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο 

ΣΗΣΑΝ απφ 4/1/2010 έσο 31/12/2010 

 

 

Ζ 13ε παξαηήξεζε είλαη κεηαμχ -4,5% θαη -4%, ελψ ε 3ε παξαηήξεζε είλαη αθξηβψο -

7,5%. Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηνπ ΟΠΑΠ έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 4% κε 4,5%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα 

δε ζα μεπεξλά ην 7,5%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ Σηηάλα, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4€ κε 4,5€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 7,5€. 

 

 

4.3 Μέζνδνο Γηαθύκαλζεο - πλδηαθύκαλζεο 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν κε ηε κέζνδν ηεο δηαθχκαλζεο – 

ζπλδηαθχκαλζεο, μεθηλάκε κε ηελ ππφζεζε φηη νη παξαηεξήζεηο, είλαη θαλνληθά 

θαηαλεκεκέλεο. Ξεθηλψληαο απφ απηή ηε βάζε, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο. Με 

απηφ ην ζηνηρείν, αλάινγα κε ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο, ε αμία ζε θίλδπλν κπνξεί 

πνιχ εχθνια λα ππνινγηζηεί, θαζψο μέξνπκε ήδε (ιφγσ ηεο θαλνληθφηεηαο) πνπ 

βξίζθεηαη ην «θαηψηαην» 5% ή 1% ηεο θακπχιεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. Γηα απηφ ην 

ιφγν, δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ θακπχιε (φπσο έγηλε ζηελ 

πξνεγνχκελε κέζνδν κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηζηνγξάκκαηνο ζπρλνηήησλ), αιιά απιά 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπ αθφινπζνπο ηχπνπο: 

 

 -1,65 × ζ γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο θαη 

 -2,33 × ζ γηα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο. 

 

 

4.3.1 Alpha Bank 
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Με βάζε ηνλ πίλαθα 1, ε ηππηθή απφθιηζε ζ ησλ πνζνζηηαίσλ εκεξήζησλ δηαθνξψλ 

γηα ηελ ηξάπεδα Alpha είλαη ζ = 4,11% νπφηε: 

 

 Γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -1,65 × 4,11 = -6,7815% 

 Γηα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -2,33 × 4,11 = -9,5763% 

 

Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηεο ηξάπεδαο Alpha έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 6,8%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 9,6%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο Alpha Bank, πεξηκέλνπκε φηη ε 

κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 6,8€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 9,6€. 

 

 

4.3.2 Coca Cola 3E 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 1, ε ηππηθή απφθιηζε ζ ησλ πνζνζηηαίσλ εκεξήζησλ δηαθνξψλ 

γηα ηελ Coca Cola 3E είλαη ζ = 2,24% νπφηε: 

 

 Γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -1,65 × 2,24 = -3,696% 

 Γηα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -2,33 × 2,24 = -5,2192% 

 

Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηεο Coca Cola 3E έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 3,7%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 5,3%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο Coca Cola 3E, πεξηκέλνπκε φηη ε 

κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 3,7€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 5,3€. 

 

 

4.3.3 EFG Eurobank Ergasias 
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Με βάζε ηνλ πίλαθα 1, ε ηππηθή απφθιηζε ζ ησλ πνζνζηηαίσλ εκεξήζησλ δηαθνξψλ 

γηα ηελ EFG Eurobank Ergasias είλαη ζ = 4,47% νπφηε: 

 

 Γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -1,65 × 4,47 = -7,3755% 

 Γηα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -2,33 × 4,47 = -10,4151% 

 

Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηεο ηξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias έρνπκε ηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 7,4%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 10,5%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο ηξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias, 

πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα 

μεπεξλά ηα 7,4€ θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ηα 10,5€. 

 

 

4.3.4 ΓΔΖ 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 1, ε ηππηθή απφθιηζε ζ ησλ πνζνζηηαίσλ εκεξήζησλ δηαθνξψλ 

γηα ηε ΓΔΖ είλαη ζ = 3,21% νπφηε: 

 

 Γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -1,65 × 3,21 = -5,2965% 

 Γηα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -2,33 × 3,21 = -7,4793% 

 

Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηεο ΓΔΖ έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 5,3%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 7,5%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο ΓΔΖ, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 5,3€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 7,5€. 
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4.3.5 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 1, ε ηππηθή απφθιηζε ζ ησλ πνζνζηηαίσλ εκεξήζησλ δηαθνξψλ 

γηα ηελ ΔΣΔ είλαη ζ = 3,82% νπφηε: 

 

 Γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -1,65 × 3,82 = -6,303% 

 Γηα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -2,33 × 3,82 = -8,9% 

 

Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηεο ΔΣΔ έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 6,4%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 8,9%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο ΔΣΔ, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 6,4€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 8,9€. 

 

 

4.3.6 Διιάθησξ 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 1, ε ηππηθή απφθιηζε ζ ησλ πνζνζηηαίσλ εκεξήζησλ δηαθνξψλ 

γηα ηνπ Διιάθησξα είλαη ζ = 3,18% νπφηε: 

 

 Γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -1,65 × 3,18 = -5,247% 

 Γηα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -2,33 × 3,18 = -7,4094% 

 

Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηνπ Διιάθησξα έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 5,3%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 7,5%, ή κε άιια ιφγηα 
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 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ Διιάθησξα, πεξηκέλνπκε φηη ε 

κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 5,3€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 7,5€. 

 

 

4.3.7 Διιεληθά Πεηξέιαηα 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 1, ε ηππηθή απφθιηζε ζ ησλ πνζνζηηαίσλ εκεξήζησλ δηαθνξψλ 

γηα ησλ ΔΛΠΔ είλαη ζ = 2,17% νπφηε: 

 

 Γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -1,65 × 2,17 = -3,5805% 

 Γηα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -2,33 × 2,17 = -5,0561% 

 

Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ησλ ΔΛΠΔ έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 3,6%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 5,1%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ησλ ΔΛΠΔ, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 3,6€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 5,1€. 

 

 

4.3.8 ΟΠΑΠ 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 1, ε ηππηθή απφθιηζε ζ ησλ πνζνζηηαίσλ εκεξήζησλ δηαθνξψλ 

γηα ηνπ ΟΠΑΠ είλαη ζ = 2,76% νπφηε: 

 

 Γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -1,65 × 2,76 = -4,554% 

 Γηα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -2,33 × 2,76 = -6,4308% 

 

Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηνπ ΟΠΑΠ έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
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 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 4,6%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 6,5%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ ΟΠΑΠ, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4,6€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 6,5€. 

 

 

4.3.9 ΟΣΔ 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 1, ε ηππηθή απφθιηζε ζ ησλ πνζνζηηαίσλ εκεξήζησλ δηαθνξψλ 

γηα ηνπ ΟΣΔ είλαη ζ = 2,49% νπφηε: 

 

 Γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -1,65 × 2,49= -4,1085% 

 Γηα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -2,33 × 2,49 = -5,8017% 

 

Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηνπ ΟΣΔ έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 4,2%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 5,8%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ ΟΣΔ πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4,2€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 5,8€. 

 

 

4.3.10 ΣΗΣΑΝ 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 1, ε ηππηθή απφθιηζε ζ ησλ πνζνζηηαίσλ εκεξήζησλ δηαθνξψλ 

γηα ηνλ Σηηάλα είλαη ζ = 2,64% νπφηε: 

 

 Γηα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -1,65 × 2,64= -4,356% 

 Γηα 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: -2,33 × 2,64 = -6,1512% 

 

Έηζη ινηπφλ γηα ηε κεηνρή ηνπ Σηηάλα έρνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
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 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 4,4%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 6,2%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ Σηηάλα πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4,4€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 6,2€. 

 

4.4 Πξνζνκνίσζε Monte Carlo 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 2, ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo, δελ είλαη ηίπνηε 

πεξηζζφηεξν παξά κηα κεηεμέιημε ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο. ηελ πξνζνκνίσζε 

Monte Carlo, ιακβάλνπκε ππφςε ηπραία ζελάξηα γηα ηελ εμέιημε ησλ πνζνζηηαίσλ 

δηαθνξψλ κέζα ζε κηα κέξα δηαπξαγκάηεπζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ζα 

ππνζέζνπκε φηη ηα ηπραία ζελάξηα είλαη 1000. ηε ζπλέρεηα, νη 1000 ηηκέο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηα πηζαλά ζελάξηα, ζα νκαδνπνηεζνχλ ζε έλα ηζηφγξακκα 

ζπρλνηήησλ – φπσο θαη ζηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο – θαη αλάινγα κε 

ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο πνπ ζα επηιέμνπκε, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ππνινγίζνπκε 

ηελ αμία ζε θίλδπλν. Δπεηδή ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 1000, γηα δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο 95%, απφ ην ηζηφγξακκα ζα αθαηξεζνχλ νη 50 παξαηεξήζεηο ζηελ 

αξηζηεξή «νπξά» ηνπ ηζηνγξάκκαηνο, ελψ γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99%, ζα 

αθαηξεζνχλ αληίζηνηρα 10 παξαηεξήζεηο. Σν πνζνζηφ ζην νπνίν ζα βξίζθεηαη ε 

ηειεπηαία παξαηήξεζε πνπ ζα αθαηξεζεί, απνηειεί ηελ ηηκή ηεο αμίαο ζε θίλδπλν. Σν 

εχξνο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα φια ηα ηζηνγξάκκαηα είλαη 1%. 

 

 

4.4.1 Alpha Bank 

 

ην αθφινπζν ηζηφγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 1000 παξαηεξήζεσλ ησλ 

πνζνζηηαίσλ δηαθνξψλ γηα ηε κεηνρή ηεο Alpha Bank. 
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Γηάγξακκα 21: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηπραίσλ κεηαβνιψλ εκεξήζηαο 

πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (Alpha Bank) 

 

Δάλ αθαηξεζνχλ νη 10 παξαηεξήζεηο, βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ είλαη 6,5%, ελψ εάλ 

αθαηξεζνχλ νη 50 παξαηεξήζεηο, ην πνζνζηφ ζα είλαη 4,4%, νπφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην -4,4%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην -6,5%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο Alpha Bank πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4,4€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 6,5€. 

 

 

4.4.2 Coca Cola 3E 

 

ην αθφινπζν ηζηφγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 1000 παξαηεξήζεσλ ησλ 

πνζνζηηαίσλ δηαθνξψλ γηα ηε κεηνρή ηεο Coca Cola 3E. 
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Γηάγξακκα 22: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηπραίσλ κεηαβνιψλ εκεξήζηαο 

πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (Coca Cola 3E) 

 

Δάλ αθαηξεζνχλ νη 10 παξαηεξήζεηο, βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ είλαη -5,7%, ελψ εάλ 

αθαηξεζνχλ νη 50 παξαηεξήζεηο, ην πνζνζηφ ζα είλαη -4,1%, νπφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 4,1%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 5,7%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο Coca Cola 3E πεξηκέλνπκε φηη ε 

κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4,1€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 5,7€. 

 

 

4.4.3 EFG Eurobank Ergasias 

 

ην αθφινπζν ηζηφγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 1000 παξαηεξήζεσλ ησλ 

πνζνζηηαίσλ δηαθνξψλ γηα ηε κεηνρή ηεο EFG Eurobank Ergasias. 
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Γηάγξακκα 23: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηπραίσλ κεηαβνιψλ εκεξήζηαο 

πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (EFG Eurobank Ergasias) 

 

Δάλ αθαηξεζνχλ νη 10 παξαηεξήζεηο, βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ είλαη -11%, ελψ εάλ 

αθαηξεζνχλ νη 50 παξαηεξήζεηο, ην πνζνζηφ ζα είλαη -7%, νπφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 7%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 11%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο EFG Eurobank Ergasias πεξηκέλνπκε 

φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 7€ 

θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 11€. 

 

 

4.4.4 ΓΔΖ 

 

ην αθφινπζν ηζηφγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 1000 παξαηεξήζεσλ ησλ 

πνζνζηηαίσλ δηαθνξψλ γηα ηε κεηνρή ηεο ΓΔΖ. 
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Γηάγξακκα 24: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηπραίσλ κεηαβνιψλ εκεξήζηαο 

πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΓΔΖ) 

 

Δάλ αθαηξεζνχλ νη 10 παξαηεξήζεηο, βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ είλαη -7,2%, ελψ εάλ 

αθαηξεζνχλ νη 50 παξαηεξήζεηο, ην πνζνζηφ ζα είλαη -5%, νπφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 5%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 7,2%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο ΓΔΖ πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 5€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 7,2€. 

 

 

4.4.5 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

 

ην αθφινπζν ηζηφγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 1000 παξαηεξήζεσλ ησλ 

πνζνζηηαίσλ δηαθνξψλ γηα ηε κεηνρή ηεο ΔΣΔ. 
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Γηάγξακκα 25: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηπραίσλ κεηαβνιψλ εκεξήζηαο 

πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΔΣΔ) 

 

Δάλ αθαηξεζνχλ νη 10 παξαηεξήζεηο, βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ είλαη -9,2%, ελψ εάλ 

αθαηξεζνχλ νη 50 παξαηεξήζεηο, ην πνζνζηφ ζα είλαη -6%, νπφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 6%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 9,2%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηεο ΔΣΔ πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 6€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 9,2€. 

 

 

4.4.6 Διιάθησξ 

 

ην αθφινπζν ηζηφγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 1000 παξαηεξήζεσλ ησλ 

πνζνζηηαίσλ δηαθνξψλ γηα ηε κεηνρή ηνπ Διιάθησξα. 
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Γηάγξακκα 26: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηπραίσλ κεηαβνιψλ εκεξήζηαο 

πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (Διιάθησξ) 

 

Δάλ αθαηξεζνχλ νη 10 παξαηεξήζεηο, βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ είλαη -8%, ελψ εάλ 

αθαηξεζνχλ νη 50 παξαηεξήζεηο, ην πνζνζηφ ζα είλαη -5,5%, νπφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 5,5%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 8%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ Διιάθησξα πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 5,5€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 8€. 

 

 

4.4.7 Διιεληθά Πεηξέιαηα 

 

ην αθφινπζν ηζηφγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 1000 παξαηεξήζεσλ ησλ 

πνζνζηηαίσλ δηαθνξψλ γηα ηε κεηνρή ησλ ΔΛ.ΠΔ. 
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Γηάγξακκα 27: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηπραίσλ κεηαβνιψλ εκεξήζηαο 

πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΔΛ.ΠΔ.) 

 

Δάλ αθαηξεζνχλ νη 10 παξαηεξήζεηο, βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ είλαη -4,8%, ελψ εάλ 

αθαηξεζνχλ νη 50 παξαηεξήζεηο, ην πνζνζηφ ζα είλαη -3,3%, νπφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 3,3%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 4,8%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ησλ ΔΛΠΔ πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 3,3€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 4,8€. 

 

 

4.4.8 ΟΠΑΠ 

 

ην αθφινπζν ηζηφγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 1000 παξαηεξήζεσλ ησλ 

πνζνζηηαίσλ δηαθνξψλ γηα ηε κεηνρή ηνπ ΟΠΑΠ. 
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Γηάγξακκα 28: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηπραίσλ κεηαβνιψλ εκεξήζηαο 

πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΟΠΑΠ) 

 

Δάλ αθαηξεζνχλ νη 10 παξαηεξήζεηο, βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ είλαη -6,5%, ελψ εάλ 

αθαηξεζνχλ νη 50 παξαηεξήζεηο, ην πνζνζηφ ζα είλαη -4,7%, νπφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 4,7%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 6,5%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ ΟΠΑΠ πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4,7€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 6,5€. 

 

 

4.4.9 ΟΣΔ 
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ην αθφινπζν ηζηφγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 1000 παξαηεξήζεσλ ησλ 

πνζνζηηαίσλ δηαθνξψλ γηα ηε κεηνρή ηνπ ΟΣΔ. 

 

 

Γηάγξακκα 29: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηπραίσλ κεηαβνιψλ εκεξήζηαο 

πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΟΣΔ) 

 

Δάλ αθαηξεζνχλ νη 10 παξαηεξήζεηο, βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ είλαη -6%, ελψ εάλ 

αθαηξεζνχλ νη 50 παξαηεξήζεηο, ην πνζνζηφ ζα είλαη -4,5%, νπφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 4,5%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 6%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ ΟΣΔ πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4,5€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 6€. 

 

 

4.4.10 ΣΗΣΑΝ 
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ην αθφινπζν ηζηφγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 1000 παξαηεξήζεσλ ησλ 

πνζνζηηαίσλ δηαθνξψλ γηα ηε κεηνρή ηνπ Σηηάλα. 

 

 

Γηάγξακκα 30: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηπραίσλ κεηαβνιψλ εκεξήζηαο 

πνζνζηηαίαο δηαθνξάο (ΣΗΣΑΝ) 

 

Δάλ αθαηξεζνχλ νη 10 παξαηεξήζεηο, βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ είλαη -5,8%, ελψ εάλ 

αθαηξεζνχλ νη 50 παξαηεξήζεηο, ην πνζνζηφ ζα είλαη -4,7%, νπφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε: 

 

 Με 95% ζηγνπξηά, πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε απψιεηα ζηηο 4/01/2011, δελ ζα 

μεπεξλά ην 4,7%, θαη αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα 

μεπεξλά ην 5,8%, ή κε άιια ιφγηα 

 Δάλ επελδχζνπκε 100€ ζε κεηνρέο ηνπ ΟΣΔ πεξηκέλνπκε φηη ε κέγηζηε 

απψιεηα ζηηο 4/01/2011, κε 95% ζηγνπξηά δελ ζα μεπεξλά ηα 4,7€ θαη 

αληίζηνηρα κε 99% ζηγνπξηά ε κέγηζηε απψιεηα δε ζα μεπεξλά ηα 5,8€. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

 

ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ 

ΑΞΗΑ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΗ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΣΡΑΠΔΕΔ 

 

 

5.1 Μέζνδνη Μέηξεζεο & Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ Αγνξάο 

 

Ζ κέζνδνο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 

είλαη ε θχξηα κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο. ηηο ππφ κειέηε εηαηξείεο, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηξείο ηξάπεδεο (Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias θαη 

Δζληθή Σξάπεδα), φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο εηήζηνπο απνινγηζκνχο ηνπ 2009, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδν ηεο αμίαο ζε θίλδπλν κε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99% κε 

πεξίνδν δηαθξάηεζεο –σο επί ην πιείζηνλ - κηαο εκέξαο (αιιά θαη γηα πεξηζζφηεξεο 

π.ρ. δέθα), γηα λα ππνινγίζνπλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο. ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε 

ζπγθεθξηκέλα πσο δηαρεηξίδεηαη θάζε κηα απφ ηηο ηξάπεδεο ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη ηη 

απνηειέζκαηα είρε ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε θάζε κία. 

 

 

5.2 Alpha Bank 

 

Ζ Alpha Bank, μερσξίδεη ηνλ θίλδπλν αγνξάο, σο δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

δπζκελείο εμειίμεηο ζηελ ηηκή, ή ζηε κεηαβιεηφηεηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο αγνξέο 

επηηνθίσλ, ζπλαιιάγκαηνο, κεηνρψλ θαη εκπνξεπκάησλ. Εεκίεο είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθχςνπλ θαη απφ ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

Δλεξγεηηθνχ-Παζεηηθνχ. Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο Αμίαο ζε Κίλδπλν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Alpha Bank, είλαη ε κέζνδνο ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνηψζεσο. 

Ζ Alpha Bank ρξεζηκνπνηεί πεξίνδν δηαθξαηήζεσο κίαο θαη δέθα εκεξψλ, αλάινγα 

κε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν κίαο εκέξαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ ηεο 

Alpha Bank, ρξεζηκνπνηείηαη πεξίνδνο κεηαβιεηφηεηαο δχν εηψλ θαη δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο 99%. ηνλ πίλαθα 1 παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ γηα ην 
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εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην έηνπο 2009. Οη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ έρνπλ πνιχ κηθξέο 

ζέζεηο θαη φξηα γηα ην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ θαη ζπλεπψο ε έθζεζε ζε θίλδπλν 

είλαη ακειεηέα. Γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ζπλαιιαγψλ, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Αμίαο ζε Κίλδπλν, ειέγρεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε ππνζεηηθέο κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ αγνξάο (ζελάξηα), 

θαζψο θαη ζε αθξαίεο κεηαβνιέο ηνπο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην παξειζφλ (stress-

testing). Σν 2008, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαγλψξηζε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ κνληέινπ ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη ελέθξηλε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2008 ε Alpha Bank ππνινγίδεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα γηα θίλδπλν αγνξάο 

ζχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν. 

 

 

Πίλαθαο 1: ηνηρεία VaR γηα ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ηεο Alpha Bank 

(πνζά ζε 

ρηι. €) 

2009 2008 

πλαιιαγκαηηθόο 

Κίλδπλνο 

Δπηηνθηαθόο 

Κίλδπλνο 

Κίλδπλνο 

Σηκήο 

Δπίδξαζε 

Αιιεινζπζρέηηζεο 

ύλνιν ύλνιν 

31/12 520,6 61,8 1664,3 -598,3 1648,5 1675,4 

Μέζε 

Ζκεξήζηα 

VaR 

(εηεζίσο) 

295,1 915,1 1702,1 -854,4 2058,0 2070,3 

Μέγηζηε 

Ζκεξήζηα 

VaR 

(εηεζίσο) 

214,9 3211,6 2372,3 -2214,7 3584,2 3723,9 

Διάρηζηε 

Ζκεξήζηα 

VaR 

(εηεζίσο) 

602,3 82,9 1326,8 -676,0 1336,1 580,6 

Πεγή: Απνινγηζκφο Γξαζηεξηνηήησλ Alpha Bank γηα ην 2009 

 

ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο δηαρεηξίζεσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ-Παζεηηθνχ ηεο Alpha Bank, έρνπλ 

ζεζπηζζεί φξηα εθζέζεσο θαη κεγίζηεο δεκίαο (stop loss) ζηα δηάθνξα πξντφληα πνπ 

απαξηίδνπλ ην Δκπνξηθφ Υαξηνθπιάθην. πγθεθξηκέλα έρνπλ ζεζπηζζεί φξηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο πην θάησ θηλδχλνπο: 
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 πλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν γηα ζέζεηο spot θαη forward. 

 Δπηηνθηαθφ θίλδπλν γηα ζέζεηο νκνιφγσλ, Interest Rate Swaps, Interest 

Futures, Interest Options. 

 Κίλδπλν ηηκψλ γηα ζέζεηο κεηνρψλ, index Futures θαη Options. 

 Πηζησηηθφ θίλδπλν γηα δηαηξαπεδηθέο πξάμεηο, εηαηξηθά νκφινγα θαη θξαηηθά 

νκφινγα αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ. 

 

Οη ζέζεηο ζε απηά ηα πξντφληα παξαθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη 

ειέγρνληαη γηα ην πνζνζηφ θαιχςεσο θαη ηπρφλ ππεξβάζεηο ησλ εθάζηνηε νξίσλ. 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 1, βιέπνπκε φηη νη ζπλνιηθέο ηηκέο ηεο Αμίαο ζε Κίλδπλν, δε 

δηαθέξνπλ πάξα πνιχ γηα ηα έηε 2008 θαη 2009. Μηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε πνπ 

κπνξεί λα γίλεη, θαη ζα θαλεί θαη ζηηο ηηκέο ηεο VaR θαη ζηηο άιιεο ηξάπεδεο, είλαη φηη 

γηα ην 2008, ε δηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηελ θαηάξξεπζε 

ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζηηο ΖΠΑ (θξίζε ζηελ αγνξά ελππφζεθσλ δαλείσλ) πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα θαη ηε ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers, επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ 

ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ επηηνθίσλ ηνπ Δπξψ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηελ ηηκή ηεο VaR 

ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ πνπ ππνινγίζηεθε. 

 

 

5.3 EFG Eurobank Ergasias 

 

χκθσλα κε ηελ Eurobank, ν θίλδπλνο αγνξάο απνηειείηαη απφ πέληε ζηνηρεία: 

 

 Σνλ επηηνθηαθό (interest risk) 

 Σνλ ζπλαιιαγκαηηθό (foreign exchange risk) 

 Σνλ ρξεκαηηζηεξηαθό ή θίλδπλν κεηνρώλ (equity risk) 

 Σνλ θίλδπλν εκπνξεπκάησλ (commodity risk) θαη 

 Σνλ θίλδπλν κεηαβιεηόηεηαο (volatility risk) 

 

Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, ε Eurobank έρεη αλαπηχμεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί, δηθφ ηεο κνληέιν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Αμίαο ζε Κίλδπλν ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο. Σν κνληέιν θαιχπηεη θαη ηα πέληε ζηνηρεία ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο – 

φπσο απηά αλαθέξζεθαλ πην πάλσ – θαη ππνινγίδεη ηελ Αμία ζε Κίλδπλν ζε 

θαλνληθέο ζπλζήθεο αγνξάο, κε ηε κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo γηα 
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δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99% κε πεξίνδν δηαθξάηεζεο κίαο εκέξαο. Δπίζεο 

εθαξκφδεηαη πιήξεο αλαπξνζαξκνγή, ζε θάζε ζέζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ψζηε ην 

ππφδεηγκα λα θαιχπηεη θάζε ηχπν κε γξακκηθνχ κέζνπ (π.ρ. options). 

 

Καζψο ν ππνινγηζκφο ηεο VaR είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ ηεο Eurobank, έρνπλ θαζνξηζηεί φξηα έθζεζεο γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

(εκπνξηθφ θαη κε ραξηνθπιάθην), θαη ε εθζέζεηο αλαζεσξνχληαη επί θαζεκεξηλήο 

βάζεο. Να ζεκεησζεί εδψ φηη ε έθζεζε ζε θίλδπλν εκπνξεπκάησλ θαη 

κεηαβιεηφηεηαο, είλαη κεδακηλή θαη δε ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο κέζεο VaR κε 99% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο θαη πεξίνδν δηαθξάηεζεο κηαο εκέξαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θηλδχλνπ, 

φπσο απηά ππνινγίζηεθαλ ζηηο 31/12 θάζε έηνπο. 

 

Πίλαθαο 2: Μέζε εηήζηα VaR Eurobank αλά ηχπν θηλδχλνπ 

(πνζά ζε εθ €) 2009 2008 

Interest Rate Risk 61 52 

Foreign Exchange Risk 8 12 

Equity Risk 12 14 

πλνιηθή VaR 67 57 

Πεγή: Απνινγηζκφο Γξαζηεξηνηήησλ EFG Eurobank Ergasias γηα ην 2009 

 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 2 πξνθχπηνπλ θαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηα 

αληίζηνηρα ρξφληα. Ο πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο αλά ηχπν 

θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ (πιαίζην Βαζηιεία ΗΗΗ), 

κε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99% θαη πεξίνδν δηαθξάηεζεο 10 εκεξψλ, φπσο απηέο 

ππνινγίζηεθαλ ζηηο 31/12 θάζε έηνπο. 

 

Πίλαθαο 3: Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο Eurobank αλά ηχπν θηλδχλνπ 

(πνζά ζε εθ €) 2009 2008 

Interest Rate Risk 47 55 

Foreign Exchange Risk 62 98 

Equity Risk 2 3 

Volatility Risk 2 1 

χλνιν επί ζπλνιηθήο δηαθνξνπνηεκέλεο ζέζεο 93 135 
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Πεγή: Απνινγηζκφο Γξαζηεξηνηήησλ EFG Eurobank Ergasias γηα ην 2009 

 

 

Παξάιιεια κε ηε κέζνδν ηεο Αμίαο ζε Κίλδπλν, ε Eurobank εθαξκφδεη θαη απηή ηε 

κέζνδν ησλ ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ κεηαβνιψλ ηεο αγνξάο (stress testing). Κάπνηα 

παξαδείγκαηα stress testing είλαη: 

 

 Ηζηνξηθά (historical): Πξνζνκνηψζεηο πνπ γίλνληαη κε βάζε ηζηνξηθά 

γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά, φπσο π.ρ. ε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ηεο 

11εο επηεκβξίνπ ηνπ 2001, ε εθινγέο ζηελ Διιάδα ην 2000, ε επίζεζε ηνπ 

ΝΑΣΟ ζηε εξβία ην 1999, ε θξίζε ζηε Ρσζία ην 1998, ε θξίζε ζηελ Αζία ην 

1997, ε ππνηίκεζε ηεο Βξεηαληθήο Λίξαο ην 1992, ε «Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ» 

ην 1991 θ.α. 

 Τπνθεηκεληθά (subjective): ε απηά ηα ηεζη, ηα ραξηνθπιάθηα εθηίζεληαη ζε 

ππνζεηηθά ζελάξηα γηα παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνί. Σέηνηα stress test έγηλαλ ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ην θαινθαίξη ηνπ 

2010, κε ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ 

(π.ρ. αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αζέηεζεο πιεξσκψλ ησλ δαλείσλ), αιιά θαη 

πηζαλά κειινληηθά ζελάξηα κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

(π.ρ. haircut ειιεληθψλ νκνιφγσλ) 

 Αλαιύζεηο επαηζζεζίαο (sensitivity tests): Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζηα 

επηηφθηα (π.ρ. +100bps, παξάιιειε κεηαηφπηζε θ.α.), ζηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ 

(π.ρ. -10% κείσζε), ζηηο ηηκέο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο (π.ρ. 10% ππνηίκεζε) θαη 

ζηηο ηεθκαξηέο κεηαβιεηφηεηεο (π.ρ. +100% κεηαβιεηφηεηα). 

 

 

5.4 Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

 

 

5.4.1 Υξήζε Αμίαο ζε Κίλδπλν γηα Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο 

 

Ζ ΔΣΔ ρξεζηκνπνηεί θαη απηή ην δηθφ ηεο εζσηεξηθφ ππφδεηγκα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο Αμίαο ζε Κίλδπλν.  Οη εθηηκήζεηο ηεο Αμίαο ζε Κίλδπλν ρξεζηκνπνηνχληαη αθελφο 

σο εξγαιείν δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηελ ΔΣΔ, θαη αθεηέξνπ γηα ζθνπνχο 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο. Ωο κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ 
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Κηλδχλνπ Αγνξάο, ε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ 

(εθεμήο θαινχκελε σο ΓΓΚΣΟ) ππνινγίδεη εκεξεζίσο ηε VaR γηα ην ζπλνιηθφ 

ραξηνθπιάθην ηεο ETE (Δκπνξηθφ & Γηαζέζηκν πξνο Πψιεζε) κε ηε κέζνδν ηεο 

Γηαθχκαλζεο - πλδηαθχκαλζεο ρξεζηκνπνηψληαο 75 ζηαζκηζκέλεο παξαηεξήζεηο 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην κε ζπζηεκηθφ θίλδπλν (δει. ηνλ Δηδηθφ Κίλδπλν) ησλ 

κεηνρψλ. 

 

 
Γηα επνπηηθνχο ζθνπνχο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

(«ΣηΔ»), εθηηκάηαη ε VaR κφλν ηνπ Δκπνξηθνχ Υαξηνθπιαθίνπ – ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν εηδηθφο θίλδπλνο – κε βάζε 252 ηζνζηαζκηζκέλεο 

παξαηεξήζεηο (παξαηεξήζεηο ελφο έηνπο φπσο θάλακε θαη ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην). Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη εηδηθνχ θηλδχλνπ ππνινγίδνληαη κε ηελ 

Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε. 

 
πλνπηηθά, ε κέζνδνο ηεο Γηαθχκαλζεο - πλδηαθχκαλζεο πεξηιακβάλεη ηα θάησζη 

βήκαηα: 

 

 πιινγή ησλ ζέζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ) αλά 

θαηεγνξία πξντφληνο,  

 Καζνξηζκφο ησλ Παξαγφλησλ Κηλδχλνπ (ΠΚ), ησλ νπνίσλ ε κεηαβνιή ηεο 

ηηκήο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ωο ΠΚ 

ζεσξνχληαη νη ηηκέο ησλ επηηνθίσλ, ησλ κεηνρηθψλ δεηθηψλ θαη νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο έλαληη ηνπ επξψ,  

 Άληιεζε ησλ εκεξήζησλ δεδνκέλσλ αγνξάο (market data) γηα ηελ απνηίκεζε 

ησλ ζέζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ,  

 Καζνξηζκφο επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο θαη πεξηφδνπ δηαθξάηεζεο (holding 

period) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο VaR: επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99% θαη πεξίνδν 

δηαθξάηεζεο κίαο εκέξαο,  

 Δθηίκεζε ησλ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο, πνπ είλαη:  

 Ζ δηαθχκαλζε θάζε Παξάγνληα Κηλδχλνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη  

ε αληίζηνηρε ηππηθή απφθιηζε  

 Ζ ζπλδηαθχκαλζε ησλ Παξαγφλησλ Κηλδχλνπ, απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο,  

 Ο ζπληειεζηήο beta ησλ κεηνρψλ, γηα ηελ αλαγσγή ησλ κεηαβνιψλ 

ησλ ηηκψλ ηνπο ζηηο κεηαβνιέο ησλ ππνθείκελσλ κεηνρηθψλ δεηθηψλ  
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 ε ηππηθή απφθιηζε γηα ηνλ εηδηθφ θίλδπλν ησλ κεηνρψλ  

 Δθηίκεζε ηεο VaR αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ (επηηνθηαθφο, κεηνρηθφο, 

ζπλαιιαγκαηηθφο),  

 Δθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο VaR ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ φισλ ησλ παξαγφλησλ Κηλδχλνπ.  

 
Οη βαζηθέο ζηαηηζηηθέο παξαδνρέο ηνπ ππνδείγκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

αλσηέξσ κεγεζψλ είλαη νη εμήο: 

 
 Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνςεθία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ΔΣΔ απνηειείηαη απφ 

πξντφληα ησλ νπνίσλ ε απφδνζε είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε ησλ 

Παξαγφλησλ Κηλδχλνπ, νη θαηαλνκέο ησλ πηζαλνηήησλ ησλ κεηαβνιψλ ησλ 

ΠΚ είλαη θαλνληθέο, 

 Ζ ζπλάξηεζε απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε κεηαβνιή 

θάζε Παξάγνληα Κηλδχλνπ, είλαη γξακκηθή  

  

 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΣηΔ, ε θεθαιαηαθή απαίηεζε γηα ηελ θάιπςε έλαληη ηνπ 

Κηλδχλνπ Αγνξάο πνπ ππνινγίδεηαη ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ είλαη ίζε κε ην 

πςειφηεξν ησλ παξαθάησ πνζψλ: α) Σν πνζφ ηεο VaR ηεο πξνεγνχκελεο hκέξαο, 

γηα πεξίνδν δηαθξάηεζεο 10 εκεξψλ, β) Σν κέζν φξν ησλ εθηηκήζεσλ ηεο VaR, γηα 

πεξίνδν δηαθξάηεζεο 10 εκεξψλ, ησλ πξνεγνχκελσλ 60 εξγάζηκσλ εκεξψλ 

πνιιαπιαζηαδφκελν κε έλα ζπληειεζηή k πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΣηΔ θαη 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ηξία (3) θαη ηέζζεξα (4). Δπηθνπξηθά πάλησο ε ΔΣΔ εθηηκά ηε VaR 

θαη κε ηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο 

 
Με βάζε ηε VaR νη Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο ηεο ΔΣΔ ππνινγίζηεθαλ θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4: 

 

 

Πίλαθαο 4: Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο ΔΣΔ αλά ηχπν θηλδχλνπ 

Έλαληη εηδηθνχ θηλδχλνπ ζε δηαπξαγκαηεχζηκνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο 38.158 

Έλαληη εηδηθνχ θηλδχλνπ ζε δηαπξαγκαηεχζηκνπο ρξεσζηηθνχο ηίηινπο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ιεθηφηεηα 

10.348 

Έλαληη γεληθνχ θηλδχλνπ ζέζεο ζε κεηνρέο 1.015 

Έλαληη εηδηθνχ θηλδχλνπ ζέζεο ζε κεηνρέο 4.469 

Έλαληη θηλδχλνπ ζέζεο ζε ΟΔ, Hedge Funds & δνκεκέλα πξντφληα Gamma 6.679 
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& Vega ζε παξάγσγα & πεξηζψξηα εγγχεζεο ζε παξάγσγα 

Έλαληη θηλδχλνπ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο 59.780 

Έλαληη γεληθνχ & εηδηθνχ θηλδχλνπ ζέζεο & θηλδχλνπ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο, 

θηλδχλνπ εκπνξεχκαηνο ππνινγηζκέλνπ κε εζσηεξηθφ ππφδεηγκα VaR 

87.220 

ύλνιν θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ έλαληη θηλδύλνπ αγνξάο 207.669 (πνζά ζε ρηι €) 

Πεγή: Απνινγηζκφο Γξαζηεξηνηήησλ Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδνο γηα ην 2009 

 

 

5.4.2 Πξόγξακκα Πξνζνκνίσζεο Καηαζηάζεσλ Κξίζεο 

 

Ζ εθηίκεζε ηεο VaR αλαθέξεηαη ζε «θαλνληθέο» ζπλζήθεο αγνξάο. Ωζηφζν, είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δεκηάο πνπ ελδέρεηαη 

λα ππνζηεί ε ηξάπεδα ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο πξνθαιέζνπλ 

ηδηαίηεξα πςειέο δεκηέο. Γηα ην ιφγν απηφ, δηελεξγείηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε 

πξφγξακκα Πξνζνκνίσζεο Καηαζηάζεσλ Κξίζεο (stress testing) πνπ ζπλίζηαηαη 

ζηνλ ππνινγηζκφ θέξδνπο / δεκίαο ηνπ εκπνξηθνχ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο ηξάπεδαο ζε πεξηπηψζεηο αθξαίσλ κεηαβνιψλ ζηηο αγνξέο. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ ππνζεηηθνχ θέξδνπο / δεκίαο πξαγκαηνπνηείηαη κεκνλσκέλα γηα ην 

Δκπνξηθφ Υαξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ ηνπ 

Δκπνξηθνχ θαη Γηαζέζηκνπ πξνο Πψιεζε Υαξηνθπιαθίνπ. 

 

Σα ζελάξηα πνπ εθαξκφδνληαη βαζίδνληαη ζε ππνδείμεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ (IMF) θαη αθνξνχλ ζηηο ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο ΔΣΔ (επηηνθηαθνχ, κεηνρηθνχ θαη ζπλαιιαγκαηηθνχ), φπσο 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί: 

 

 

Πίλαθαο 5: ελάξηα stress testing Κηλδχλνπ Αγνξάο 

Δπηηνθηαθόο Κίλδπλνο 

ελάξην Πεξηγξαθή 0-3 

κήλεο 

3 κήλεο 

– 5 έηε 

>5 έηε 

1 Παξάιιειε κεηαηφπηζε θακπχιεο 

απνδφζεσλ 

+200 

κ.β. 

+200 

κ.β. 

+200 

κ.β. 

2 Παξάιιειε κεηαηφπηζε θακπχιεο 

απνδφζεσλ 

-200 

κ.β. 

-200 

κ.β. 

-200 

κ.β. 

3 Αχμεζε θιίζεο θακπχιεο Απνδφζεσλ 0 +100 +200 
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(steepening) κ.β. κ.β. 

4 Μείσζε θιίζεο θακπχιεο Απνδφζεσλ 

(flattening) 

+200 

κ.β. 

+100 

κ.β. 

0 

Μεηνρηθόο Κίλδπλνο 

ελάξην     Πεξηγξαθή 

1     -30% γηα φινπο ηνπο δείθηεο 

πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο 

ελάξην     Πεξηγξαθή 

1     30% ππνηίκεζε ηνπ Δπξψ 

Πεγή: Απνινγηζκφο Γξαζηεξηνηήησλ Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδνο γηα ην 2009 

 

 

5.4.3 Πξόγξακκα Γνθηκαζηηθνύ εθ ησλ Τζηέξσλ Διέγρνπ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ηνπ εζσηεξηθνχ ππνδείγκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ 

Κηλδχλνπ Αγνξάο, ε ΔΣΔ εθαξκφδεη πξφγξακκα Γνθηκαζηηθνχ εθ ησλ Τζηέξσλ 

Έιεγρνπ (backtesting). πγθεθξηκέλα, ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα 

δηαπηζησζεί εάλ ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ΔΣΔ, ιφγσ ησλ 

πξαγκαηηθψλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ησλ Παξαγφλησλ Κηλδχλνπ, αληαπνθξίλεηαη ζηε 

VaR πνπ πξφβιεςε ην ππφδεηγκα γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 
εκεηψλεηαη φηη ν Γνθηκαζηηθφο εθ ησλ Τζηέξσλ Έιεγρνο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, εθαξκφδεηαη ζηα ζηνηρεία κφλν ηνπ Δκπνξηθνχ Υαξηνθπιαθίνπ 

ηεο ΔΣΔ, κε ρξήζε 252 ηζνζηαζκηζκέλσλ εκεξήζησλ παξαηεξήζεσλ. 

  

Ζ δηαδηθαζία γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Γνθηκαζηηθνχ εθ ησλ Τζηέξσλ Έιεγρνπ 

ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο βήκαηα: 

 

 Τπνινγηζκφο ησλ κε πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ / δεκηψλ ηνπ Δκπνξηθνχ 

Υαξηνθπιαθίνπ ηεο ΔΣΔ κεηαμχ ησλ εκεξψλ  t θαη t+1 

 χγθξηζε ησλ ελ ιφγσ κε πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ / δεκηψλ κε ηελ 

αληίζηνηρε ζπλνιηθή VaR 
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ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε / δεκηέο ππεξβαίλνπλ 

ηελ εθηίκεζε ηεο VaR, ην ππφδεηγκα ππνεθηηκά ηελ Αμία ζε Κίλδπλν, νπφηε ππάξρεη 

«ππέξβαζε» θαη ελεκεξψλεηαη ε ΣηΔ εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ.  

 

Ζ εθαξκνδφκελε δηαδηθαζία ηνπ δνθηκαζηηθνχ ειέγρνπ δε ιακβάλεη ππφςε ηηο εληφο 

ηεο εκέξαο κεηαβνιέο ησλ ζέζεσλ ηνπ Δκπνξηθνχ Υαξηνθπιαθίνπ (intra-day 

transactions), θαζψο βαζίδεηαη ζηηο ζέζεηο πνπ θαηέρεη ε ΔΣΔ ζην θιείζηκν ησλ 

ζπλαιιαγψλ θάζε εξγάζηκεο εκέξαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

6.1 πκπεξάζκαηα 

 

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο αμίαο ζε θίλδπλν πνπ ππνινγίζηεθαλ ζην 

θεθάιαην 4 κε ηηο ηξεηο κεζφδνπο. 

 

Πίλαθαο 6: Αμία ζε θίλδπλν αλά εηαηξεία / κέζνδν  / δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

 ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ 

99%  95% 

Μέζνδνο Μέζνδνο 

Ηζηνξηθή VAR-

COVAR 

MONTE 

CARLO 

Ηζηνξηθή VAR-

COVAR 

MONTE 

CARLO 

Alpha 9,5 9,67 6,5 6 6,8 4,4 

3E 5,5 5,3 5,7 3 – 3,5 3,7 4,1 

EFG 8 - 9 10,5 11 6 – 6,5 7,4 7 

ΓΔΖ 6 7,5 7,2 4 – 4,5 5,3 5 

ΔΣΔ 8,5 8,9 9,2 6 6,4 6 

Διιάθησξ 7 - 7,5 7,5 8 4,5 – 5 5,3 5,5 

ΔΛΠΔ 6,5 5,1 4,8 3,5 3,6 3,3 

ΟΠΑΠ 7 6,5 6,5 4,5 – 5 4,6 4,7 

ΟΣΔ 5,5 5,8 6 3,5 – 4 4,2 4,5 

ΣΗΣΑΝ 7,5 6,7 5,8 4 – 4,5 4,4 4,7 

 

Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ κε κηα πξψηε καηηά ζηνλ πίλαθα, βιέπνπκε φηη, 

εθηφο ειαρίζησλ πεξηπηψζεσλ,  δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ ηηκή ηεο αμίαο 

ζε θίλδπλν, αζρέησο κε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

κεζφδνπ δηαθχκαλζεο-ζπλδηαθχκαλζεο θαη ηεο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo, ηα 

δεδνκέλα είλαη θαλνληθά θαηαλεκεκέλα. Δάλ ν κέζνο θαη ε δηαθχκαλζε ησλ 
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παξαηεξήζεσλ δελ δηαθέξνπλ πνιχ, ηφηε θαη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη παξαπιήζηα. 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ ηζηνξηθή πξνζνκνίσζε θαη ηε κέζνδν δηαθχκαλζεο-

ζπλδηαθχκαλζεο, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δε ηα ίδηα αθξηβψο δεδνκέλα, νπφηε θαη πάιη 

δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο.  

 

Γη’ απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε άιια ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ επηινγή 

ηεο βέιηηζηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν. Δπί παξαδείγκαηη, 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε απιφηεηα θαη ε επθνιία ππνινγηζκνχ πνπ παξέρεη ε 

κέζνδνο ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο, ζα πξνηηκεζεί απφ ηε ζρεηηθά πην δχζθνιε, 

απφ ππνινγηζηηθήο άπνςεο, κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo. Ζ απιφηεηα 

φκσο ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο, γηα θάπνηνπο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ηθαλνπνηεηηθή. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, πξνηηκάηαη ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo, 

θαζψο επηηξέπεη κεγαιχηεξε επειημία σο πξνο ηελ επηινγή ηεο θαηαλνκήο πνπ ζα 

αθνινπζνχλ νη απνδφζεηο. Δπίζεο είλαη ε κφλε απφ ηηο ηξείο κεζφδνπο πνπ ιακβάλεη 

ππφςε ππνθεηκεληθέο θξίζεο θαη εμσγελή ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη φρη 

πξνεγνχκελα ζηνηρεία. Σέηνηνπ είδνπο ραξαθηεξηζηηθά είλαη απηά πνπ ηηο μερσξίδνπλ 

θαη θάλνπλ ηε ρξήζε ηνπο ηδαληθή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο δπζθνιίαο ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ, είλαη 

κηα έξεπλα ησλ Λακπαδηάξε, Παπαδνπνχινπ, θηαδφπνπινπ θαη Ενχιε πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 2003 ζην www.risk.net κε ηίηιν “VaR: History or Simulation”. ε 

απηή ηελ έξεπλα, ππνινγίζηεθε ε αμία ζε θίλδπλν ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

αιιά θαη ηελ αγνξά νκνιφγσλ, κε ηελ ηζηνξηθή πξνζνκνίσζε θαη ηελ πξνζνκνίσζε 

Monte Carlo. Σν θπξηφηεξν εχξεκα, ήηαλ φηη κε βάζε ηελ ηζηνξηθή πξνζνκνίσζε ηα 

απνηειέζκαηα ζε γξακκηθά ραξηνθπιάθηα κεηνρψλ ήηαλ ππεξεθηηκεκέλα, ζε 

αληίζεζε κε ηελ πξνζνκνίσζε Monte Carlo. Αληίζεηα ζηα κε γξακκηθά ραξηνθπιάθηα 

νκνιφγσλ, ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ θαη πνιχ δηαθνξεηηθά. Έηζη ινηπφλ, ε 

ηεξάξρεζε ησλ κεζφδσλ είλαη ππνθεηκεληθή, θαη βαζίδεηαη ζην εθάζηνηε πιαίζην ην 

νπνίν πξέπεη λα αθνινπζεζεί. 

 

 

 

 

 

 



Αλάιπζε & Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κίλδπλσλ. Ζ Πεξίπησζε Σσλ Διιεληθψλ Δηζεγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ  

Αληψληνο Υ. Λαγάξαο 

MBA - TQM 

 

ειίδα | 95 

 

6.2 Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα 

 

Ζ παξνχζα κειέηε βαζίζηεθε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν γηα θάζε κηα 

κεηνρή μερσξηζηά, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Πξνηείλεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

 

 Τπνινγηζκφο κε βάζε ηεο ηξεηο απηέο κεζφδνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζηάζκηζε (weight) θαη ηε ζπζρέηηζε (correlation) ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.  

 

 Γηεχξπλζε ηεο έξεπλαο, κε ηε ζχγθξηζε ηεο αμίαο ζε θίλδπλν εηαηξεηψλ ηνπ 

ηδίνπ θιάδνπ θαη ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

 χγθξηζε ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 χγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεζφδσλ κεηαμχ ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο π.ρ. κεηνρέο – νκφινγα πνηα κέζνδνο απφ ηηο ηξείο 

δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 

 Τπνινγηζκφο VaR θαη επαιήζεπζε απνηειεζκάησλ κε πξαγκαηηθέο ηηκέο. 
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www.ote.gr (Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο) 

 

www.titan.gr (Σηηάλαο Α.Δ.) 
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Παξάξηεκα 

 

Πίλαθαο Α: Πνζνζηηαίεο εκεξήζηεο απνδφζεηο εηαηξεηψλ 

Ημερομηνία Alpha 
Coca-
Cola 3E EFG ΔΕΗ ETE Ελλάκτωρ ΕΛΠΕ ΟΠΑΠ ΟΤΕ ΤΙΤΑΝ 

4/1/2010 -1,22% -0,56% -1,27% 27,70% -0,11% 1,55% 4,87% 
-

2,22% -0,87% 1,33% 

5/1/2010 8,64% 1,07% 9,00% 1,42% 6,69% 1,72% 2,32% 2,00% 1,76% 2,57% 

7/1/2010 0,45% 2,05% 0,83% -1,25% 1,61% -1,50% 3,70% 0,33% 0,67% 3,74% 

8/1/2010 -0,45% -1,10% 0,58% 0,45% 2,65% -1,72% 0,12% 2,93% 2,11% 3,51% 

11/1/2010 -1,14% -0,12% 1,28% 0,45% -1,49% 1,94% 1,38% 
-

3,16% -0,28% 
-

4,50% 

12/1/2010 -8,05% -1,79% -8,38% 0,00% -6,26% -5,33% 
-

1,93% 
-

5,29% -4,61% 
-

0,74% 

13/1/2010 -4,00% 1,95% -3,63% -1,04% -4,63% -1,81% 
-

1,73% 
-

1,93% 5,91% 
-

3,49% 

14/1/2010 2,60% 5,98% 2,47% 1,80% -2,09% 0,41% 1,06% 5,70% -0,65% 0,05% 

15/1/2010 -1,65% -1,34% -3,68% -4,41% -3,69% -3,47% 1,16% 
-

4,66% -2,06% 
-

0,10% 

18/1/2010 -7,74% -2,24% -4,08% 0,85% -0,06% -1,90% 
-

2,19% 1,54% -2,49% 
-

7,91% 

19/1/2010 -0,28% -1,09% -1,79% -3,28% 3,05% -3,02% 3,18% 2,41% -1,08% 3,66% 

20/1/2010 -5,89% -0,61% -5,87% -3,94% -5,52% -6,22% 
-

2,05% 
-

2,15% 0,79% 
-

3,64% 

21/1/2010 2,83% -1,23% -5,50% 0,99% -2,34% 1,42% 
-

1,05% 5,01% 2,06% 2,20% 

22/1/2010 0,72% -0,62% 1,26% 1,71% 4,53% 4,21% 
-

0,82% 2,61% -1,73% 0,51% 

25/1/2010 2,88% 1,06% 3,88% 2,96% 3,01% 0,90% 4,39% 2,61% 1,47% 4,03% 

26/1/2010 -4,34% -0,31% -4,93% 2,33% -4,56% -1,11% 
-

0,45% 
-

0,74% -1,45% 0,54% 

27/1/2010 -7,89% -2,61% -5,35% -0,61% -5,64% -5,39% 
-

1,83% 
-

2,81% -3,14% 
-

1,95% 

28/1/2010 2,86% 1,97% -0,33% -0,76% -0,97% 1,43% 2,33% 2,57% 0,20% 0,00% 

29/1/2010 8,80% 3,69% 4,17% 4,23% 4,98% 4,68% 1,48% 
-

0,44% 0,51% 2,64% 

1/2/2010 -0,85% 0,60% 3,52% -1,11% -1,94% 0,67% 
-

2,24% 
-

1,45% 0,30% 
-

3,54% 

2/2/2010 2,15% 2,99% 2,01% -3,13% 2,87% 0,00% 
-

0,34% 
-

1,85% 0,10% 0,50% 

3/2/2010 -2,24% -3,20% -3,18% -2,85% -0,93% -0,67% 
-

0,23% 
-

2,93% -2,90% 
-

0,50% 

4/2/2010 -2,58% 2,10% -7,36% -7,06% -7,19% -1,79% 
-

1,96% 
-

2,01% -3,09% 0,50% 

5/2/2010 -7,35% -4,41% -6,25% -3,33% -5,05% -3,19% 
-

0,82% 
-

0,68% -1,06% 
-

2,65% 
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8/2/2010 -5,40% -0,31% -9,01% -3,80% -8,51% -0,71% 
-

3,32% 0,97% -3,23% 
-

2,41% 

9/2/2010 14,93% -0,86% 10,89% 5,96% 6,98% 3,79% 1,23% 3,14% 3,33% 1,11% 

10/2/2010 2,92% 0,12% 7,14% 2,25% 4,35% 8,68% 1,09% 
-

0,99% -0,32% 2,81% 

11/2/2010 -4,11% 5,22% -1,83% 2,12% 0,35% 2,31% 1,20% 
-

0,13% -2,80% 
-

2,03% 

12/2/2010 -2,37% 0,30% -6,62% -0,50% -6,23% -3,49% 1,66% 1,34% -4,22% 
-

2,33% 

16/2/2010 -2,42% -2,47% -3,64% -2,25% -0,07% -4,26% 
-

6,75% 1,78% -0,12% 
-

0,53% 

17/2/2010 -1,09% -2,66% -0,19% 2,13% -0,89% -2,22% 3,25% 
-

1,30% 3,25% 
-

5,32% 

18/2/2010 1,57% 1,80% 0,19% 1,67% 0,97% -0,91% 0,36% 0,79% 4,49% 0,84% 

19/2/2010 3,86% 3,60% 7,55% 0,08% 3,32% 0,92% 2,41% 1,17% 0,32% 0,84% 

22/2/2010 4,32% 1,82% 2,81% -1,56% 4,36% 0,23% 
-

0,94% 
-

2,26% -0,32% 
-

0,83% 

23/2/2010 -2,43% 3,70% -2,73% -5,33% -3,49% -2,95% 
-

1,90% 0,99% -5,81% 
-

3,84% 

24/2/2010 0,15% -1,06% 2,46% -1,85% -1,42% -1,87% 0,48% 0,98% 1,60% 3,13% 

25/2/2010 -3,80% 1,41% -5,82% -0,99% -5,18% 0,48% 
-

1,33% 
-

3,56% -3,48% 
-

1,80% 

26/2/2010 5,16% 0,00% 6,55% 0,09% 3,95% -1,42% 0,49% 1,48% -0,35% 2,97% 

1/3/2010 1,30% 1,67% 5,46% 4,71% 5,11% 2,64% 0,36% 0,13% 3,50% 3,22% 

2/3/2010 4,99% 1,04% 3,72% 3,80% 3,47% 0,23% 4,00% 0,66% 3,27% 1,94% 

3/3/2010 -3,66% 3,08% 0,16% -0,08% -1,27% -1,17% 
-

1,86% 
-

1,25% -1,53% 0,11% 

4/3/2010 0,00% 1,68% 0,78% 4,58% 0,61% 1,65% 2,97% 4,32% 3,33% 3,74% 

5/3/2010 3,24% 0,88% 0,46% -1,59% 4,39% 1,16% 
-

0,92% 2,23% 0,75% 1,17% 

8/3/2010 -1,77% 2,71% -1,69% 2,43% 0,39% 1,84% 
-

0,23% 1,74% -0,21% 
-

4,32% 

9/3/2010 -1,11% -0,40% -1,41% -1,42% 1,16% 0,90% 0,70% 1,29% -0,85% 2,21% 

10/3/2010 6,18% 0,00% 4,92% 1,84% 2,29% 2,91% 1,85% 2,78% 2,37% 1,75% 

11/3/2010 -0,93% 0,45% -1,66% -0,71% -0,93% -1,09% 
-

1,36% 
-

0,94% -0,74% 1,92% 

12/3/2010 -0,40% -3,19% 2,62% -0,87% 0,63% 0,44% 0,12% 
-

4,10% 1,80% 
-

2,38% 

15/3/2010 0,00% 0,72% 0,75% -0,16% 0,00% -1,09% 
-

3,34% 3,96% -1,56% 0,51% 

16/3/2010 -1,74% -0,97% -0,74% 0,16% 0,62% -2,21% 
-

0,48% 0,00% -0,53% 2,58% 

17/3/2010 -3,41% 3,35% -2,40% 3,84% -2,92% -2,49% 
-

0,12% 0,24% -3,83% 
-

2,66% 

18/3/2010 -9,60% -0,25% -7,07% 0,92% -5,95% -4,18% 0,36% 
-

3,21% -0,11% 
-

2,93% 

19/3/2010 5,47% 0,95% 6,78% 6,87% 1,84% 3,63% 2,03% - 0,44% -
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1,78% 3,70% 

22/3/2010 -2,37% -0,94% -2,48% -1,50% -2,14% -1,64% 
-

3,63% 
-

5,25% 1,43% 
-

5,30% 

23/3/2010 3,49% 0,10% 0,79% 1,52% 1,16% 1,43% 1,70% 8,71% -0,33% 4,51% 

24/3/2010 1,76% 4,80% 0,63% -2,00% -0,14% 0,23% 0,72% 
-

0,12% -0,98% 2,41% 

26/3/2010 9,65% -2,76% 12,68% 4,96% 8,11% 2,80% 0,71% 2,19% 1,87% 4,64% 

29/3/2010 -2,76% 1,91% -1,11% -0,69% -1,19% -0,91% 
-

0,59% 
-

2,50% 0,65% 1,02% 

30/3/2010 -4,05% -2,60% -1,69% -4,27% -3,29% -1,38% 0,59% 1,22% -0,64% 
-

0,76% 

31/3/2010 -1,27% -1,43% -2,86% -5,04% -2,55% -3,26% 
-

0,24% 1,20% -0,65% 
-

0,25% 

1/4/2010 0,71% 4,41% 2,94% 0,00% 1,28% 0,96% 0,00% 0,00% 0,00% 1,99% 

6/4/2010 -2,27% -2,59% -4,29% 3,54% -4,77% -2,62% 
-

3,18% 1,79% -2,50% 
-

1,65% 

7/4/2010 -4,35% -1,72% -7,46% 0,82% -4,24% -1,96% 
-

3,29% 
-

2,34% -0,67% 
-

0,86% 

8/4/2010 -7,42% 0,05% -8,06% -2,73% -7,34% -1,25% 2,27% 
-

4,79% -1,46% 1,08% 

9/4/2010 8,02% -0,30% 7,19% -0,38% 8,08% 2,78% 2,22% 4,40% 0,57% 0,46% 

12/4/2010 5,15% 1,96% 11,29% 2,28% 5,23% 0,74% 0,48% 1,69% 1,36% 3,89% 

13/4/2010 -5,33% -0,99% -2,94% -2,08% -4,83% 1,22% 
-

0,36% 1,60% -1,57% 
-

4,67% 

14/4/2010 -4,87% -1,19% -5,15% 6,91% -3,99% -3,61% 
-

1,32% 1,40% -1,14% 
-

4,08% 

15/4/2010 5,60% 0,05% 5,75% -3,05% 3,40% 5,00% 0,98% 0,69% 2,18% 4,47% 

16/4/2010 -3,79% 1,06% -4,83% -1,39% -2,92% -4,76% 
-

0,60% 
-

0,06% -2,70% 
-

0,20% 

19/4/2010 -1,73% -1,84% -3,97% -2,67% -3,38% -2,00% 
-

1,82% 
-

3,60% -0,92% 
-

0,46% 

20/4/2010 5,77% -0,46% 3,14% -0,31% -1,17% -1,53% 
-

2,10% 2,49% 1,17% 1,08% 

21/4/2010 -5,15% 3,52% -2,72% 1,45% -2,99% -2,59% 0,25% 
-

1,16% -1,61% 
-

3,40% 

22/4/2010 -5,75% -1,43% -6,26% -0,68% -6,49% -4,26% 
-

1,01% 
-

6,20% -2,70% 1,47% 

23/4/2010 1,69% 0,45% -1,05% -2,96% 0,00% -1,94% 
-

0,51% 
-

0,19% -1,08% 3,16% 

26/4/2010 0,33% -0,90% -3,73% -4,31% -3,56% -3,97% 
-

7,17% 
-

2,50% -1,22% 
-

2,21% 

27/4/2010 
-

11,96% -1,05% -5,35% -5,89% -9,99% -6,49% 
-

2,90% 
-

6,22% -1,73% 
-

8,46% 

28/4/2010 1,89% -1,07% 3,51% -4,35% 2,00% -0,63% 3,13% 0,48% -2,13% 8,63% 

29/4/2010 10,19% 0,77% 14,31% 5,00% 17,65% 11,11% 7,44% 2,04% 5,26% 2,11% 

30/4/2010 2,52% 4,53% 0,49% 6,49% 2,92% 1,71% 3,85% 2,00% 1,71% 1,52% 

3/5/2010 -3,11% -2,92% -2,95% 2,44% 0,65% -1,69% - 0,26% 0,48% -
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1,48% 2,99% 

4/5/2010 
-

11,17% -2,66% 
-

10,47% -3,97% 
-

12,71% -7,43% 
-

6,39% 
-

6,39% -2,50% 1,95% 

5/5/2010 -3,81% -7,26% -5,66% 0,83% -1,84% -8,02% 0,67% 
-

7,38% -2,69% 
-

7,14% 

6/5/2010 -2,18% -3,89% -0,40% 5,49% 3,76% 7,05% 7,05% 
-

3,98% 4,27% 5,63% 

7/5/2010 -1,42% 1,16% -3,41% 1,79% -6,24% -5,02% 
-

5,47% 
-

1,33% -5,18% 
-

6,15% 

10/5/2010 12,94% 3,43% 15,38% 1,53% 16,89% 14,85% 5,26% 7,94% 5,08% 1,91% 

11/5/2010 -4,36% 2,65% -6,49% -4,51% -5,70% -2,30% 
-

0,50% 
-

0,59% -2,66% 1,07% 

12/5/2010 -0,76% 0,59% 1,93% 4,41% 1,58% 0,29% 0,38% 1,33% -1,99% 
-

2,28% 

13/5/2010 -3,45% -1,02% -6,24% -2,11% -2,50% -0,88% 
-

2,75% 0,00% -1,65% 
-

4,13% 

14/5/2010 -4,56% 0,54% -3,23% -3,93% -4,33% -3,25% 
-

4,76% 
-

4,38% -7,22% 
-

4,64% 

17/5/2010 0,83% -2,69% 0,00% 2,81% -2,68% -0,92% 
-

3,51% 
-

1,83% -2,78% 
-

4,99% 

18/5/2010 1,65% -0,77% -1,46% 1,79% -2,18% 0,31% 
-

2,10% 0,62% -1,43% 0,94% 

19/5/2010 -0,20% -0,89% 0,21% -2,53% 3,50% -1,23% 
-

2,86% 2,40% -2,90% 3,47% 

20/5/2010 -5,28% -3,09% -4,43% -1,73% -4,50% -4,98% 
-

4,85% 
-

2,49% -2,54% 
-

4,91% 

21/5/2010 1,93% 2,26% -1,10% 0,00% 3,24% 2,30% 1,24% 
-

2,09% 0,31% 
-

1,01% 

25/5/2010 -2,32% 0,00% -4,02% -3,28% -4,47% -4,49% 
-

7,48% 
-

2,77% -1,53% 
-

7,57% 

26/5/2010 6,90% 6,69% -1,86% -1,49% 5,58% 10,40% 0,17% 3,90% 1,55% 2,13% 

27/5/2010 -3,23% -0,90% -0,95% 4,45% -4,25% -1,22% 
-

0,49% 
-

3,13% 3,36% 
-

1,28% 

28/5/2010 -3,12% -3,81% -0,72% 2,73% -0,69% -1,23% 0,33% 0,24% 1,92% 0,75% 

31/5/2010 -2,15% 1,39% -4,34% -1,41% -0,50% -0,62% 
-

2,64% 4,35% -2,17% 
-

3,52% 

1/6/2010 -2,64% 2,09% -2,02% 2,38% -0,80% -0,63% 
-

4,92% 
-

5,02% -1,19% 
-

1,75% 

2/6/2010 -0,45% 0,75% 0,51% -0,93% 1,11% -0,63% 
-

0,18% 1,63% 1,50% 1,36% 

3/6/2010 6,35% 1,07% 5,12% 0,16% 3,78% -3,17% 0,54% 1,20% 1,18% 2,89% 

4/6/2010 -4,05% -4,12% -6,57% -5,47% -6,71% -4,26% 
-

2,31% 
-

9,09% -5,11% 
-

2,74% 

7/6/2010 -4,22% -7,34% -5,47% -5,70% -5,03% -7,53% 
-

0,91% 
-

6,96% 
-

11,69% 
-

1,41% 

8/6/2010 -3,48% -0,30% -0,28% 6,75% -0,97% 4,44% 2,75% 4,77% -2,44% 4,29% 

9/6/2010 5,77% 1,73% 4,42% 2,87% 5,35% -0,35% 4,46% 3,57% 1,79% 4,11% 
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10/6/2010 2,27% 4,28% 0,53% -0,88% -1,55% 0,71% 1,88% 0,78% -1,75% 1,97% 

11/6/2010 2,22% -2,81% 3,68% -0,89% 2,11% -1,06% 0,67% 4,62% -1,61% 
-

3,23% 

14/6/2010 3,26% 2,49% 6,35% 1,54% 5,67% 7,14% 1,33% 5,39% 6,17% 1,67% 

15/6/2010 -2,74% -2,26% -1,19% 0,32% -2,44% -0,33% 
-

0,33% 
-

0,78% 2,56% 
-

2,89% 

16/6/2010 -0,43% 2,25% 0,97% 1,99% 0,50% -1,67% 
-

1,49% 
-

8,59% -1,83% 
-

0,41% 

17/6/2010 -0,43% 0,62% -1,67% -0,55% -0,99% -0,68% 0,34% 
-

3,42% -0,17% 0,00% 

18/6/2010 2,40% -0,28% 2,68% 1,73% -0,50% 4,11% 1,84% 4,25% 6,29% 4,14% 

21/6/2010 1,71% 6,99% 3,32% 3,17% 2,73% 2,63% 1,31% 2,72% 5,12% 4,17% 

22/6/2010 -4,61% -2,58% -4,13% -1,65% -2,26% 0,32% 
-

1,29% 
-

3,80% -0,91% 
-

0,62% 

23/6/2010 -3,74% -1,24% -3,59% -2,82% -2,92% 0,00% 
-

1,64% 
-

3,52% -3,99% 
-

3,90% 

24/6/2010 -4,79% -4,82% -5,21% -0,86% -4,04% -2,56% 
-

3,33% 
-

5,88% -2,40% 
-

3,80% 

25/6/2010 0,72% -0,52% 0,26% -4,35% -1,51% -1,64% 0,86% 0,85% -0,33% 3,95% 

28/6/2010 -1,67% -1,39% -1,04% 2,48% -0,66% 0,00% 0,51% 
-

2,44% 2,80% 
-

0,20% 

29/6/2010 -0,97% 0,00% -3,17% -1,77% -2,87% -4,67% 1,19% 0,29% 0,80% 2,30% 

30/6/2010 -1,22% 3,34% 0,27% -3,28% 1,25% -3,50% 
-

1,68% 
-

2,11% -1,59% 
-

1,15% 

1/7/2010 3,96% 2,44% 5,43% -7,98% 0,45% 5,80% 0,85% 2,84% 1,29% 0,52% 

2/7/2010 -0,71% -1,44% 1,03% 0,55% -0,78% 1,37% 1,69% 0,95% -0,32% 1,55% 

5/7/2010 -0,96% -0,96% 1,53% 3,58% -0,90% -3,72% 
-

2,50% 0,28% 0,64% 
-

2,16% 

6/7/2010 3,39% 5,05% 6,78% -0,35% 4,77% 7,37% 2,56% 3,48% 3,97% 3,31% 

7/7/2010 -0,47% -2,59% -3,06% 1,42% -1,30% 0,00% 
-

1,00% 
-

0,45% -2,29% 0,25% 

8/7/2010 3,53% 1,22% 2,91% 4,12% 5,49% 2,29% 
-

0,34% 0,09% 1,56% 4,08% 

9/7/2010 -0,68% 1,86% 1,42% 0,25% 0,83% 0,64% 
-

0,51% 2,55% -0,77% 
-

2,29% 

12/7/2010 0,69% -1,99% 0,70% 0,34% 1,76% 0,63% 0,34% 0,89% 0,00% 0,18% 

13/7/2010 2,27% 1,48% 4,62% 2,09% 3,96% 0,95% 1,52% 2,20% 2,33% 1,91% 

14/7/2010 2,22% 0,92% -1,77% 1,39% 0,78% 2,81% 1,33% 
-

3,71% 0,45% 3,26% 

15/7/2010 6,74% -0,70% 7,19% 0,24% 5,62% 3,34% 1,15% 
-

0,54% 0,45% 2,92% 

16/7/2010 1,22% -0,76% 4,82% -0,40% 0,73% -1,47% 
-

0,81% 1,71% -3,00% 
-

0,57% 

19/7/2010 4,23% -0,43% 4,20% 2,91% 2,00% -2,69% 0,16% 0,97% -0,93% 
-

1,31% 

20/7/2010 -5,21% -1,75% -1,73% -2,36% -4,91% -4,91% 0,00% 
-

2,89% -3,59% 
-

1,56% 



Αλάιπζε & Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κίλδπλσλ. Ζ Πεξίπησζε Σσλ Διιεληθψλ Δηζεγκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ  

Αληψληνο Υ. Λαγάξαο 

MBA - TQM 

 

ειίδα | 103 

 

21/7/2010 -1,63% -1,67% -0,39% 0,73% -0,47% -1,29% 
-

1,47% 
-

0,63% -1,62% 
-

1,47% 

22/7/2010 8,07% 0,06% 7,65% 1,04% 4,72% 1,96% 0,33% 0,73% 2,14% 2,09% 

23/7/2010 -3,83% -2,32% 4,01% -1,03% -1,80% -2,24% 
-

0,66% 
-

2,26% -3,87% 
-

3,51% 

26/7/2010 7,57% 2,89% 5,08% -3,20% 2,48% 4,59% 
-

0,50% 1,57% 1,85% 2,67% 

27/7/2010 11,30% 0,73% 10,50% 0,00% 5,10% 4,39% 0,34% 4,09% 3,29% 0,77% 

28/7/2010 -2,83% -1,06% -3,47% 4,88% -1,62% -0,60% 1,00% 
-

0,44% -1,12% 0,12% 

29/7/2010 2,40% 1,75% -3,75% -0,32% 0,43% 2,72% 0,99% 1,58% 1,29% 
-

0,53% 

30/7/2010 -2,51% 0,28% -4,22% -3,48% -3,53% 1,18% 
-

1,47% 
-

1,99% -0,80% 
-

3,12% 

2/8/2010 8,06% -0,44% 13,56% 2,38% 6,34% 2,91% 3,49% 1,32% 1,12% 3,22% 

3/8/2010 -3,02% 3,72% -2,09% 4,64% 1,26% 1,98% 2,73% 3,48% 3,81% 1,24% 

4/8/2010 0,65% -0,21% -0,91% 6,04% 0,41% -2,22% 0,78% 1,76% -0,61% 1,10% 

5/8/2010 -2,44% 1,88% -3,08% -6,27% -2,73% 0,57% 
-

0,78% 
-

1,73% -2,15% 
-

1,72% 

6/8/2010 -2,50% -1,53% -4,76% -0,62% -3,57% 1,41% 
-

0,16% 
-

0,84% -2,52% 
-

0,58% 

9/8/2010 0,00% 1,28% -1,50% -0,93% -1,76% -4,17% 
-

1,10% 0,51% 0,00% 
-

1,41% 

10/8/2010 -4,96% -0,90% -3,55% -0,31% -3,59% -1,45% 
-

1,90% 
-

1,01% -1,77% 
-

1,91% 

11/8/2010 0,72% -0,96% -2,28% 2,27% -1,77% 1,47% 
-

0,32% 
-

2,39% -0,16% 
-

3,04% 

12/8/2010 -1,61% -2,96% -2,15% 1,30% -1,52% -1,45% 
-

0,65% 
-

0,96% -2,96% 
-

1,63% 

13/8/2010 -0,73% -0,61% -1,47% 0,61% -0,87% 0,00% 0,49% 1,76% 0,00% 1,40% 

16/8/2010 1,46% 2,01% 0,56% -0,38% 0,29% 2,06% 
-

0,49% 0,69% -1,69% 
-

0,25% 

17/8/2010 7,93% -1,09% 7,41% 3,47% 4,35% 3,17% 0,98% 0,60% 3,45% 4,35% 

18/8/2010 -1,50% 0,00% -0,86% -1,82% -0,93% -2,79% 1,29% 
-

0,85% -2,50% 1,51% 

19/8/2010 -3,39% 0,44% -2,96% -1,04% -1,50% -2,30% 0,32% 0,86% 0,00% 
-

3,57% 

20/8/2010 -4,74% -2,92% -5,91% -3,15% -3,61% -7,35% 
-

3,49% 
-

2,56% -3,08% 
-

3,70% 

23/8/2010 2,21% 0,57% 1,14% -2,17% 1,48% 0,63% 
-

1,97% 0,88% 1,59% 0,51% 

24/8/2010 -5,95% -2,54% -5,46% -4,44% -1,94% 0,32% 
-

4,19% 
-

2,52% -5,38% 
-

1,79% 

25/8/2010 -4,98% 0,87% -6,37% -1,24% -3,47% -1,89% 0,53% 
-

1,16% 0,00% 
-

1,62% 

26/8/2010 5,24% -0,80% 8,09% -0,08% 4,10% 0,96% 1,92% 1,99% -1,83% 0,33% 

27/8/2010 -0,38% 2,83% 0,39% -2,69% 0,00% -2,54% 0,00% 0,00% 1,31% -
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0,26% 

30/8/2010 -1,73% 3,93% 0,59% -0,35% 0,00% -0,98% 0,00% 3,54% 0,92% 0,92% 

31/8/2010 -0,20% 0,76% 0,19% -2,77% -1,87% -5,59% 1,03% 2,14% -0,91% 
-

3,27% 

1/9/2010 2,94% 0,32% -1,17% 3,03% 1,41% 1,05% 2,54% 
-

4,18% 1,85% 2,77% 

2/9/2010 3,81% 3,05% 4,13% 1,73% 5,74% 1,72% 
-

0,99% 3,76% 1,27% 2,89% 

3/9/2010 3,67% 3,17% 6,05% 1,53% 3,09% 1,69% 2,50% 1,09% 3,76% 2,56% 

6/9/2010 1,24% 0,60% 2,67% 3,85% 1,73% -0,33% 
-

0,16% 4,08% 0,34% 0,93% 

7/9/2010 -5,07% -2,45% -7,12% -3,39% -7,14% -4,68% 
-

0,98% 
-

1,68% -1,37% 
-

2,22% 

8/9/2010 -4,24% -1,08% -4,86% 0,17% -6,44% 0,00% 
-

0,49% 
-

2,52% 0,87% 
-

2,15% 

9/9/2010 7,31% 1,04% 5,30% -0,50% -0,51% 3,86% 
-

1,65% 2,25% 2,42% 0,00% 

10/9/2010 -2,33% -2,05% -3,36% -2,01% -2,89% -2,03% 1,34% 
-

1,55% 0,84% 
-

2,58% 

13/9/2010 -1,65% 0,89% -0,77% 1,71% 0,53% 1,72% 
-

1,16% 
-

0,17% 1,17% 
-

3,51% 

14/9/2010 -2,61% -0,10% -3,50% -1,68% -1,59% 0,00% 2,01% 
-

1,99% -1,49% 
-

3,91% 

15/9/2010 -0,96% 2,86% -1,81% 0,34% -1,29% -1,02% 
-

1,64% 0,42% -2,68% 1,79% 

16/9/2010 -1,35% -4,04% 0,41% -0,51% -0,87% -1,03% 0,17% 
-

2,95% -4,31% 
-

2,04% 

17/9/2010 -3,33% 1,05% -5,52% -2,57% 1,10% -0,35% 
-

3,84% 
-

2,17% 1,98% 3,80% 

20/9/2010 -4,06% -1,82% -4,11% -0,70% -3,91% 1,39% 
-

1,04% 
-

2,22% -1,06% 
-

0,28% 

21/9/2010 1,48% -1,59% -0,68% -1,42% 6,51% 0,00% 0,00% 1,36% -1,79% 0,00% 

22/9/2010 -0,42% -0,16% 0,68% 4,76% 0,25% -0,68% 0,00% 2,87% 0,73% 
-

0,90% 

23/9/2010 -4,39% 1,24% -2,93% -2,31% 0,37% 0,00% 
-

0,88% 0,26% -2,35% 0,91% 

24/9/2010 3,28% 1,87% 3,49% -0,79% -0,62% 0,69% 0,18% 
-

0,17% 0,37% 
-

0,21% 

27/9/2010 -2,33% -0,99% -1,80% 0,18% -4,75% 1,03% 2,12% 1,92% -0,37% 0,07% 

28/9/2010 -4,99% 1,53% -5,03% 2,12% -3,15% -1,02% 0,69% 
-

1,11% -2,03% 0,49% 

29/9/2010 2,51% -1,04% 1,69% -0,61% -2,03% 0,00% 
-

2,92% 2,07% 0,00% 0,97% 

30/9/2010 2,45% 1,89% 4,74% -0,61% -0,83% 0,00% 
-

2,12% 
-

1,78% -0,38% 1,84% 

1/10/2010 -3,26% 0,10% -3,17% -1,14% 0,42% 1,37% 4,52% 1,72% -1,52% 1,88% 

4/10/2010 7,19% -0,41% 5,14% 2,04% 2,50% 2,03% 
-

1,04% 1,19% 1,73% 
-

1,45% 
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5/10/2010 3,98% -1,45% 5,56% 0,69% 0,14% 2,65% 0,52% 
-

1,17% 5,29% 3,34% 

6/10/2010 6,45% 1,21% 5,26% 1,29% 6,77% 0,00% 1,91% 2,03% 0,90% 2,78% 

7/10/2010 0,19% -2,86% 3,20% 3,40% 1,39% 0,00% 
-

1,02% 
-

0,75% 0,89% 
-

0,13% 

8/10/2010 -2,65% -0,32% -4,65% -2,55% -3,13% 0,97% 0,52% 
-

1,26% -1,41% 
-

1,76% 

11/10/2010 4,08% -0,75% 4,27% -1,60% 3,87% 3,51% 0,34% 1,69% -0,18% 1,41% 

12/10/2010 -1,12% -1,08% -2,53% -2,06% 1,12% -2,47% 
-

0,85% 
-

2,67% -1,08% 
-

0,82% 

13/10/2010 4,53% -0,38% 3,00% 3,85% 5,41% -0,32% 0,34% 1,20% 0,18% 1,34% 

14/10/2010 -6,14% -1,32% -5,44% -0,08% -6,41% -3,81% 
-

2,06% 
-

1,35% -0,54% 
-

0,82% 

15/10/2010 -1,15% 0,28% -1,85% 3,46% 0,87% -1,65% 0,88% 3,34% 3,27% 
-

1,20% 

18/10/2010 -1,17% 1,44% -1,26% 2,04% 0,00% 7,38% 0,52% 0,25% 1,23% 0,19% 

19/10/2010 2,76% 1,09% 3,81% 1,36% 2,22% -2,19% 0,69% 
-

0,41% -1,74% 
-

1,35% 

20/10/2010 1,53% 2,16% 3,67% -2,05% 1,93% 0,32% 
-

0,86% 1,75% -0,88% 4,55% 

21/10/2010 -0,57% 0,95% 0,79% 0,08% -2,84% 4,46% 0,00% 0,16% 0,18% 
-

1,30% 

22/10/2010 3,04% 1,10% -0,39% -1,37% 1,10% 6,71% 2,25% 3,59% 1,60% 
-

0,82% 

25/10/2010 0,92% 0,47% 0,39% 3,34% 2,41% -0,57% 0,17% 7,09% 3,16% 
-

0,44% 

26/10/2010 -4,93% -0,41% -4,49% -2,05% -1,77% 0,57% 
-

1,86% 
-

1,84% 0,34% 
-

0,25% 

27/10/2010 -2,30% -1,55% -3,89% -2,98% -3,00% -2,00% 
-

1,38% 
-

2,02% -0,17% 
-

2,04% 

29/10/2010 -6,48% -2,11% -5,32% 0,08% -2,72% -2,62% 0,70% 3,59% -2,38% 0,20% 

1/11/2010 -3,36% 1,02% -5,17% -3,57% -4,57% -5,99% 
-

5,90% 
-

1,11% -1,39% 
-

0,59% 

2/11/2010 3,04% 2,18% 2,61% 4,82% 0,00% 3,18% 
-

0,55% 1,12% 0,18% 0,85% 

3/11/2010 -0,42% -0,52% -0,69% -1,97% -0,80% 0,00% 2,97% 
-

0,74% 0,70% 0,91% 

4/11/2010 -3,60% 0,00% -4,65% -0,08% -0,94% 0,31% 
-

2,52% 
-

3,27% 1,40% 
-

0,58% 

5/11/2010 -0,88% 2,09% 0,73% 0,92% 0,27% 2,15% 0,55% 1,08% 1,21% 
-

0,06% 

8/11/2010 3,10% 0,00% 5,81% 0,66% 3,51% 4,82% 1,29% 
-

3,04% 4,26% 1,23% 

9/11/2010 0,22% 0,10% 3,20% 2,89% 1,57% 4,31% 0,73% 3,92% 0,65% 
-

0,83% 

10/11/2010 -3,00% 0,92% -3,10% -2,00% -3,73% -2,75% 
-

1,08% 
-

4,83% -2,60% 0,00% 

11/11/2010 0,66% -2,03% -1,60% 1,31% -3,20% -3,97% - 0,00% -1,17% 1,55% 
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1,46% 

12/11/2010 1,32% -0,52% 1,16% -0,89% 1,24% 0,88% 0,00% 
-

2,30% 1,18% 
-

0,51% 

15/11/2010 1,52% 5,52% -1,15% -0,90% -2,04% 4,68% 1,85% 3,90% 1,33% 0,51% 

16/11/2010 0,43% -0,79% -2,33% -0,08% -2,50% 0,56% 1,63% 
-

0,39% 1,15% 1,46% 

17/11/2010 -3,19% -5,12% -3,57% -2,88% -1,57% -4,72% 
-

0,89% 
-

0,08% 1,63% 
-

2,94% 

18/11/2010 0,66% 2,25% 3,70% 3,81% 4,06% 2,04% 3,06% 
-

0,31% 9,92% 0,45% 

19/11/2010 0,00% 0,77% -3,57% -0,73% -1,39% -1,43% 
-

1,22% 
-

1,57% -1,75% 
-

0,45% 

22/11/2010 -0,87% -1,27% -2,47% -0,82% -4,10% -3,19% 
-

2,65% 
-

3,20% -3,70% 0,00% 

23/11/2010 -0,22% 0,36% -1,52% -1,00% -3,39% -2,69% 
-

2,73% 2,48% 2,62% 0,00% 

24/11/2010 -0,66% -0,31% 2,06% -3,52% 1,07% 3,69% 4,30% 
-

0,56% -0,15% 
-

1,94% 

25/11/2010 0,00% -0,05% 0,25% -1,04% -3,92% -1,78% 
-

0,18% 0,65% 1,35% 
-

2,17% 

26/11/2010 -0,89% 0,52% 0,00% 0,00% 0,78% -1,81% 
-

1,08% 0,89% 0,44% 
-

1,68% 

29/11/2010 -2,02% -1,18% -3,77% -3,42% -2,49% -4,31% 
-

0,18% 
-

0,32% -1,18% 
-

1,50% 

30/11/2010 -2,29% 1,97% 0,26% -2,82% 3,67% 0,64% 1,09% 
-

0,64% 4,33% 
-

0,69% 

1/12/2010 9,60% 1,17% 11,46% 1,87% 8,78% 4,15% 2,16% 2,82% -1,14% 2,52% 

2/12/2010 -4,70% 0,10% -3,27% -0,18% -2,83% -0,61% 0,70% 0,47% 5,64% 6,68% 

3/12/2010 -1,35% 2,01% 0,97% 0,46% -2,19% 0,93% 0,00% 4,76% 1,37% 0,26% 

6/12/2010 2,27% -2,46% 1,20% 2,29% 0,45% 0,92% 
-

0,87% 2,83% 0,68% 0,06% 

7/12/2010 4,44% 4,49% 4,02% 3,22% 4,01% 1,82% 0,88% 0,00% 0,94% 0,70% 

8/12/2010 -1,28% -5,51% 0,45% 1,13% 1,43% 1,49% 0,00% 0,72% -2,93% 
-

0,63% 

9/12/2010 3,45% 3,07% 4,07% -2,74% 2,67% 1,76% 1,22% 
-

2,52% 0,68% 0,64% 

10/12/2010 -5,83% -3,23% -3,70% -0,70% -3,56% -1,15% 0,17% 
-

2,21% -2,59% 
-

1,20% 

13/12/2010 -2,21% 1,54% -4,74% 1,51% -3,13% -1,17% 
-

0,17% 1,89% 0,84% 0,13% 

14/12/2010 0,90% 0,15% 3,55% 0,17% 1,91% 0,59% 
-

1,55% 0,44% -1,66% 1,09% 

15/12/2010 -1,79% -1,36% -2,97% -1,13% -2,01% 4,11% 0,70% 
-

3,69% -2,11% 0,70% 

16/12/2010 1,37% -0,05% 0,47% 1,50% 1,03% 1,41% 1,22% 1,07% -2,88% 
-

1,19% 

17/12/2010 0,00% 1,53% 7,04% -0,43% -1,16% 3,06% 0,69% 
-

1,52% -1,04% 4,13% 
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20/12/2010 -5,86% -1,26% -7,02% -1,75% -4,71% -3,23% 
-

1,20% 
-

3,08% -4,19% 
-

3,36% 

21/12/2010 -1,91% 2,24% -3,77% 2,13% 0,93% -0,56% 0,52% 1,59% 1,25% 1,14% 

22/12/2010 -1,71% -0,70% -4,66% -2,18% -3,52% -0,28% 1,55% 0,16% -1,70% 1,75% 

23/12/2010 0,00% 0,50% -1,03% 1,07% -0,79% -4,78% 
-

1,69% 
-

0,39% -0,16% 
-

0,43% 

27/12/2010 -3,72% -4,35% -2,60% -2,99% -3,51% -3,83% 
-

1,90% 
-

2,11% -1,42% 
-

2,78% 

28/12/2010 0,52% -0,68% 0,80% -0,45% 1,99% 1,53% 0,88% 2,88% -0,96% 
-

1,02% 

29/12/2010 2,05% 2,37% 2,91% -0,64% 0,97% 0,91% 0,87% 1,09% 0,81% 2,82% 

30/12/2010 -2,26% 1,44% -2,31% -1,38% -0,16% 0,30% 0,69% 0,00% -2,40% 
-

0,87% 

31/12/2010 -2,31% -1,88% -1,32% -0,09% -2,58% 0,00% 0,51% 
-

0,46% 0,33% 3,27% 

ΜΙΝ 
-

11,96% -7,34% 
-

10,47% -7,98% 
-

12,71% -8,02% 
-

7,48% 
-

9,09% 
-

11,69% 
-

8,46% 

ΜΑΧ 14,93% 6,99% 15,38% 27,70% 17,65% 14,85% 7,44% 8,71% 9,92% 8,63% 

Average -0,22% 0,10% -0,20% 0,06% -0,30% -0,12% 
-

0,09% 
-

0,03% -0,17% 
-

0,05% 
Standard 
Deviation 4,11% 2,24% 4,47% 3,21% 3,82% 3,18% 2,17% 2,76% 2,49% 2,64% 

 

 

 

 


