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Περίληψη
Τα παράγωγα προϊόντα, αποτελούν σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία
χρησιμοποιούνται ευρέως από τους επενδυτές τόσο από κερδοσκοπικής πλευράς,
όσο και από πλευράς αποτελεσματικής διαχείρισης και αντιστάθμισης του
συστημικού κινδύνου της αγοράς. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την σύνθεση
ενός θεωρητικού πλαισίου ώστε να γίνουν κατανοητές τόσο οι ιδιότητες, όσο και η
χρήση των χρηματοοικονομικών παραγώγων σε στρατηγικές αντιστάθμισης και
κερδοσκοπίας. Το θεωρητικό τμήμα τη εργασίας πλαισιώνει στη συνέχεια μια
εμπειρική μελέτη που στόχος της είναι να συγκεράσει στοιχεία της θεωρίας με την
πράξη. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται οι
βασικές κατηγορίες και τα κύρια χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών
παραγώγων με έμφαση στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures
contracts). Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στα είδη των συμβολαίων
futures, στις διαφορές μεταξύ αυτών και των λοιπών χρηματοοικονομικών
παραγώγων καθώς επίσης και στις δυνατότητες εξισορροπητικής κερδοσκοπίας που
παρέχουν, όταν σημειώνονται αποκλίσεις μεταξύ των αγοραίων και θεωρητικών
τιμών τους. Στη συνέχεια των κεφαλαίων, γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση στα
άριστα μοντέλα αντιστάθμισης με αποκλειστική χρήση των συμβολαίων futures, ενώ
στο τελευταίο τμήμα της εργασίας παρουσιάζεται μια πρακτική μελέτη της
στρατηγικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε πραγματικά δεδομένα.
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Εισαγωγή
Ιστορική Ανασκόπηση
Η διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών παραγώγων χρονολογείται πως λάμβανε
χώρα αιώνες πριν, σαφώς όχι στην μορφή που γνωρίζουμε σήμερα .Σύμφωνα με
ιστορικές πηγές, η χρησιμοποίηση τους κρινόταν απαραίτητη για την εξασφάλιση
από τους κινδύνους του εμπορίου και της ναυτιλίας. Πιο συγκεκριμένα η χρήση
παραγώγων πάνω σε εμπορεύματα ήταν ιδιαίτερα εκτενής στις αγορές του Βελγίου
και της Ολλανδίας, όπου αποτελούσαν το κέντρο του Ευρωπαϊκού εμπορίου την
περίοδο του 17ου αιώνα. Ειδικότερα στην περίοδο της τουλίπας έλαβαν χώρα τα
πρώτα προθεσμιακά συμβόλαια, καθώς οι παραγωγοί ήθελαν να διασφαλιστούν από
τον κίνδυνο καταστροφής η μειωμένης παραγωγής της τουλίπας.
Η αγορά των παραγώγων παρουσίασε ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία 40 χρόνια,
ύστερα από τη θεσμοποίησα τους από την Αμερικάνικη αγορά, με την ίδρυση του
χρηματιστηρίου

Chicago

Board

Options

Exchange

(CBOE)

το

1962.

Η

διαπραγμάτευση τους κάτω από ένα πλαίσιο κανόνων και περιορισμών, εξάλειψε τον
κίνδυνο ασυνέπειας των συμβαλλόμενων μερών, τόνωσε την εμπιστοσύνη των
επενδυτών ,συντελώντας στη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς. Γρήγορα η αγορά
παραγώγων εδραιώθηκε και στην Ευρώπη, με την Ελληνική αγορά να καθιερώνει
επίσημα την χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα
Προαίρεσης το έτος 1999.
Τα

χρηματοοικονομικά

παράγωγα

δημιουργήθηκαν

αρχικά

με

σκοπό

να

αντισταθμίσουν τον κίνδυνο που δημιουργείται από τη μεταβλητότητα των τιμών ή
του επιτοκίου των χρηματοοικονομικών τίτλων. Εκτός όμως από τις προηγμένες
τεχνικές διαχείρισης που μπορούν να προσφέρουν, και τις εξαιρετικές δυνατότητες
κερδοσκοπίας, μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση για την πραγματική αξία των
υποκείμενων τίτλων καθώς και να προβλέψουν μια μελλοντική συμπεριφορά της
οικονομίας μέσα από τη σχέση μεταβλητότητας των παραγώγων και των
υποκείμενων τίτλων, όπως έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια
ερευνών.

2

Αντιστάθμιση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου με χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
1.1 Ορισμός
Παράγωγο προϊόν είναι μια διμερής σύμβαση της οποίας η αξία παράγεται και
εξαρτάται από την αξία μιας άλλης υποκείμενης μεταβλητής. Μεταβλητές από τις
οποίες εξαρτάται η αξία ενός παράγωγου χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι
κυρίως τα εμπορεύματα, μετοχές, δείκτες μετοχών, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια,
επιτόκια, συνάλλαγμα και χρηματιστηριακοί δείκτες. Στα παράγωγα προϊόντα
ανήκουν

τα

προθεσμιακά

συμβόλαια

(forward),

τα

συμβόλαια

μελλοντικής

εκπλήρωσης (futures) καθώς και τα δικαιώματα προαίρεσης (options).

1.2 Η χρήση των παραγώγων
Τα παράγωγα προϊόντα πραγματεύονται για τρεις κυρίως λόγους:
I.

Για αντιστάθμιση του κινδύνου (hedging), εξομάλυνση της μεταβλητότητας του
χαρτοφυλακίου και κατ’επέκταση του ρίσκου. Πολλοί επενδυτές θεωρούν τα
παράγωγα ως ένα βασικό εργαλείο για να διασφαλίσουν την αξία του
χαρτοφυλακίου τους από τον συστημικό κίνδυνο. Σε περιόδους αναταραχής
και

αβεβαιότητας

για

το

μέγεθος

καθώς

και

την

κατεύθυνση

της

μεταβλητότητας της αγοράς, η αντιστάθμιση κινδύνου συμβάλει στην
εξομάλυνση της διακύμανσης κατά συνέπεια στον περιορισμό της ζημίας
στην περίπτωση ανεπιθύμητης πτώσης των τιμών.
II.

Για κερδοσκοπικούς σκοπούς (speculation), όπου μπορούν να λάβουν χώρα
ποικίλες επενδυτικές στρατηγικές ανάλογα με τις εκτιμήσεις που επικρατούν
σχετικά με την μελλοντική συμπεριφορά της οικονομίας. Χαρακτηριστικό της
κερδοσκοπίας με παράγωγα προϊόντα είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης
κέρδους ακόμα και όταν η αξία των υποκείμενων τίτλων παρουσιάζει πτώση.
Η δημιουργία κέρδους όμως δεν γίνεται χωρίς κόστος αλλά αντίθετα
συνεπάγεται

ανάλογη

ανάληψη

ρίσκου.

Στη

περίπτωση

που

δεν

επαληθευτούν οι προσδοκίες του κερδοσκόπου είναι δυνατόν να επωμιστεί
ανυπολόγιστες ζημίες.
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III.

Για εξισορροπητική κερδοσκοπία δηλαδή δημιουργία κέρδους χωρίς κίνδυνο
(arbitrage). Επιτυγχάνεται, εκμεταλλευόμενοι τις στιγμιαίες ανισορροπίες
μεταξύ της αγοράς υποκείμενων προϊόντων και της αγοράς παραγώγων ,
καθώς και τυχών ατέλειες στην τιμολόγηση των συμβολαίων. Η διαδικασία
του arbitrage συμβάλει στην άμεση ελαχιστοποίηση της διαφοράς των τιμών
στις δύο αγορές με αποτέλεσμα να εντείνεται το συναλλακτικό ενδιαφέρον και
η συναλλακτική δραστηριότητα τόσο στα παράγωγα όσο και στα πρωτογενή
–υποκείμενα προϊόντα.

1.3 Κατηγορίες προϊόντων χρηματοοικονομικών παραγώγων

1.3.1 Προθεσμιακά Συμβόλαια ( forwards)
To προθεσμιακό συμβόλαιο, είναι μια συμφωνία αγοράς ή πώλησης ενός
περιουσιακού στοιχείου. σε μια συγκεκριμένη μελλοντική χρονική στιγμή, και σε τιμή,
που καθορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά τον χρόνο υπογραφής της
σύμβασης. Ο ένας από τους δύο αντισυμβαλλομένους συμφωνεί να αγοράσει το
υποκείμενο στοιχείο, λαμβάνοντας θέση αγοράς (long position) και ο άλλος να το
πουλήσει στην ίδια ημερομηνία και τιμή, λαμβάνοντας θέση πώλησης (short
position). Η τιμή ενός συγκεκριμένου προθεσμιακού συμβολαίου κάθε χρονική στιγμή
θα είναι ίση με την τιμή παράδοσης που θα καθαριζόταν σε περίπτωση που
υπογραφόταν το συμβόλαιο εκείνη τη χρονική στιγμή. H τιμή του συμβολαίου
forward, εξαρτάται από τον πιστωτικό κίνδυνο των αντισυμβαλλομένων, καθώς η
διαπραγμάτευση τους δεν γίνεται σε οργανωμένο περιβάλλον. Επομένως η τιμή θα
καθοριστεί με βάση την αξιοπιστία και φερεγγυότητα του καθενός επενδυτή καθώς
και από τη θέση που θα λάβει στο προθεσμιακό συμβόλαιο. Στην περίπτωση που, ο
επενδυτής που θα λάβει θέση αγοράς (long) στο συμβόλαιο πρόκειται για φερέγγυο
άτομο, ενώ αντίθετα ο αντισυμβαλλόμενος που θα λάβει θέση πώλησης (short)
πρόκειται για αφερέγγυο άτομο, τότε ο πρώτος θα απαιτήσει αποζημίωση για τον
κίνδυνο που πρόκειται να αναλάβει. Αυτό επιτυγχάνεται, θέτοντας τιμή χαμηλότερη
από αυτή που θα συμφωνούσαν σε περίπτωση που ήταν και οι δύο φερέγγυοι.
Αντίθετα, αν το φερέγγυο μέρος λάβει θέση πώλησης και το αφερέγγυο θέση αγοράς,
τότε η τιμή του συμβολαίου θα καθοριστεί σε τιμή υψηλότερη από αυτή που θα είχε
αν δεν υπήρχε ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων.
Η καθορισμένη αυτή τιμή στην οποία λαμβάνουν θέσεις τα συμβαλλόμενα μέρη,
ονομάζεται τιμή παράδοσης και τη χρονική στιγμή που υπογράφεται το συμβόλαιο η
τιμή παράδοσης είναι τέτοια ώστε η αξία του συμβολαίου για τα δύο μέρη να είναι ίση
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με μηδέν, που σημαίνει ότι το κόστος για λήψη θέσης long ή short είναι μηδενικό. Η
αξία του συμβολαίου είναι μηδενική μόνο στην έναρξη της σύμβασης, εν συνεχεία η
αξία του εξαρτάται από τις μεταβολές της spot τιμής του περιουσιακού στοιχείου,
δηλαδή ισούται με τη διαφορά της τρέχουσας (spot) τιμής από την τιμή παράδοσης.
Αν η τρέχουσα τιμή αυξηθεί, η αξία της θέσης αγοράς (long) από μηδενική γίνεται
θετική αφού ο επενδυτής έχει κλειδώσει να αγοράσει σε τιμή μικρότερη της
τρέχουσας. Αντίθετα η αξία της θέσης πώλησης (short) από μηδενική γίνεται
αρνητική από τη στιγμή που θα κληθεί να πουλήσει σε μια τιμή παράδοσης
μικρότερης της τρέχουσας. Το αντίστροφο συμβαίνει στην περίπτωση που η
τρέχουσα τιμή μειωθεί. Ο διακανονισμός της τιμής στις προθεσμιακές συμβάσεις
γίνεται στο κλείσιμο της συμφωνίας, δηλαδή την ημέρα παράδοσης και όχι σε
ημερήσια βάση.
Τα forward δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές αλλά μεταξύ
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και
πελατών τους, επιχειρήσεις η ιδιώτες. Μέσω της ελεύθερης αυτής αγοράς οι
επενδυτές απολαμβάνουν μια σειρά από πλεονεκτήματα καθώς είναι ελεύθεροι να
καθορίζουν τους όρους των συμβολαίων, να προσαρμόζουν τα συμβόλαια στα μέτρα
τους, ενώ παράλληλα να διασφαλίζουν και εμπιστευτικότητα στις συναλλαγές τους.
Ένα βασικό όμως μειονεκτήματα της εξωχρηματιστηριακής αγοράς είναι ότι δεν έχει
επαρκή διαφάνεια, δεν ασκείται κάποιος έλεγχος εποπτείας, ενώ δεν υπακούει σε
επαρκείς κανόνες και περιορισμούς όσον αφορά τις επενδυτικές τοποθετήσεις.
Επιπλέον στη διαπραγμάτευση των forward δεν έχει θεσπιστεί κάποιο όργανο ή
οργανισμός εκκαθάρισης, αρμόδιος να εγκρίνει τα προϊόντα που πραγματεύονται
καθώς και να εγγυηθεί την ομαλή διεκπεραίωση των συναλλαγών. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα, ο πιστωτικός κίνδυνος να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί στις αγορές
των προθεσμιακών συμβολαίων καθώς δεν υπάρχει εξασφάλιση από τον κίνδυνο
αθέτησης της σύμβασης.

1.3.2 Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)
Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι διμερείς συμβάσεις που δίνουν το δικαίωμα και όχι
την υποχρέωση στον κάτοχο του δικαιώματος να ασκήσει τη θέση του σε μία
συγκεκριμένη τιμή, γνωστή και ως τιμή εξάσκησης, σε μία μελλοντική ημερομηνία
λήξης. Το κόστος του συμβολαίου δεν είναι μηδενικό αλλά αντίθετα ο αγοραστής του
δικαιώματος οφείλει να καταβάλει στον πωλητή ένα αντίτιμο γνωστό και ως
ασφάλιστρο(premium) ή τιμή του δικαιώματος. Ο πωλητή του δικαιώματος αντίθετα,
είναι υποχρεωμένος, να εισπράξει ή να παραδώσει την υποκείμενη αξία στον
αγοραστή αν αυτός ασκήσει το δικαίωμά του καθώς σε κάθε συμβόλαιο, μόνο ο ένας
εκ των δύο μερών κατέχει το δικαίωμα επιλογής άσκησης ή όχι της θέσης του. Στην
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περίπτωση που το δικαίωμα δεν ασκηθεί από την πλευρά του αγοραστή, ο πωλητής
καρπώνεται σαν κέρδος την τιμή του δικαιώματος που έλαβε εξαρχής.

Υπάρχουν δύο είδη δικαιωμάτων προαίρεσης:
 Δικαίωμα Αγοράς (call option) : Το δικαιώματος αγοράς παρέχει το δικαίωμα
στον κάτοχο του να αγοράσει το υποκείμενο αγαθό στην τιμή εξάσκησης που
συμφωνήθηκε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης. Όταν ο
επενδυτής προσδοκά άνοδο της τιμής του υποκείμενου τίτλου, τότε προβαίνει
σε αγορά ενός call option «κλειδώνοντας» στην τιμή εξάσκησης. Από την
άλλη πλευρά ο πωλητής του δικαιώματος προβαίνει στην σύναψη της
σύμβασης, καθώς αντίθετα με τον αγοραστή, εκτιμά ότι η τιμή της
υποκείμενης αξίας θα παραμείνει αμετάβλητη ή θα μειωθεί, με αποτέλεσμα το
δικαίωμα να μην ασκηθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο πωλητής θα έχει σαν
κέρδος το ασφάλιστρο του συμβολαίου, διαφορετικά θα έπρεπε να
παραδώσει στον αγοραστή το υποκείμενο προϊόν εισπράττοντας σαν τιμή ,
την τιμή εξάσκησης που θα είναι μικρότερη της τρέχουσας υποκείμενης αξίας.
 Δικαίωμα Πώλησης (put option) : Το δικαιώματος πώλησης παρέχει το
δικαίωμα στον κάτοχο του να πωλήσει το υποκείμενο αγαθό στην τιμή
εξάσκησης που συμφωνήθηκε σε μια μελλοντική ημερομηνία παράδοσης.
Όταν ο επενδυτής προσδοκά πτώση της τιμής του υποκείμενου τίτλου, τότε
προβαίνει σε αγορά ενός put option «κλειδώνοντας» στην τιμή εξάσκησης
προκειμένου να προστατευτεί από μια ανεπιθύμητη μείωση της αξίας του
υποκείμενου τίτλου. Από την άλλη πλευρά ο πωλητής του δικαιώματος
πώλησης προβαίνει στην σύναψη της σύμβασης, καθώς αντίθετα με τον
αγοραστή, εκτιμά ότι η τιμή της υποκείμενης αξίας θα παραμείνει αμετάβλητη
ή θα αυξηθεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το δικαίωμα να μην ασκηθεί και
κατ’επέκταση να μην κληθεί ο ίδιος καταβάλει στον αγοραστή την τιμή
εξάσκησης, για ένα περιουσιακό στοιχείο μικρότερης αξίας.
Επιπλέον τα δικαιώματα κατηγοριοποιούνται και ως προς τον χρόνο λήξης τους:
 Δικαίωμα Ευρωπαϊκού τύπου: Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο
κατά την ημερομηνία παράδοσης που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη του
συμβολαίου.
 Δικαιώματα Αμερικανικού τύπου: Το δικαίωμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στο
κάτοχο του να το ασκήσει ανά πάσα στιγμή το επιθυμεί πριν την ημερομηνία
παράδοσης που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση.
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Τα δικαιώματα προαίρεσης διαπραγματεύονται τόσο σε οργανωμένες αγορές εντός
του χρηματιστηρίου όσο και σε εξωχρηματιστηριακές αγορές (Over the counter).
Όπως αναφέραμε και για τα προθεσμιακά συμβόλαια, η διαπραγμάτευση χωρίς
εποπτικές αρχές, εγγυητικούς μηχανισμούς και θεσμοθετημένους κανόνες, μπορεί να
προσφέρει πολλές δυνατότητες ευελιξίας και τροποποίησης του συμβολαίου στα
μέτρα του κάθε επενδυτή, όμως ενέχει υψηλό κίνδυνο αθέτησης από την πλευρά και
των δύο μερών, με αποτέλεσμα οι εξωχρηματιστηριακές αγορές να χαρακτηρίζονται
από χαμηλή ρευστότητα λόγω του υψηλού πιστωτικού κινδύνου. Τα υποκείμενα
μέσα πάνω στα οποία πραγματεύονται τα options μπορεί να είναι χρηματιστηριακοί
δείκτες, μετοχές, ισοτιμίες, επιτόκια καθώς και εμπορεύσιμα προϊόντα.
Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της χρήσης των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι η
δυνατότητα μόχλευσης κεφαλαίων χωρίς να απαιτούνται υψηλά χρηματικά κεφάλαια
για επένδυση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να εξακολουθούν να
συμμετέχουν στις εξελίξεις της αγοράς με σχετικά μικρό επενδυτικό κόστος.
Παράλληλα, η ευελιξία αυτή συνδυάζεται με χαμηλά επίπεδα κινδύνου, καθώς
έμπειροι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά σε
ποικίλες

στρατηγικές

αντιστάθμισης

κινδύνου

αλλά

και

κερδοσκοπίας. Πιο

συγκεκριμένα, οι συναλλαγές σε options για κερδοσκοπικούς σκοπούς αποδίδουν
μεγάλα περιθώρια κέρδους, καθώς ακολουθούν την συμπεριφορά των μετοχών που
αντιπροσωπεύουν, χωρίς όμως να απαιτούν ανάλογο χρηματικό κόστος. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να πετυχαίνουν πολλαπλάσιες σε μέγεθος αποδόσεις από αυτές των
μετοχών.
Ένα βασικό μειονέκτημα των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι η πλήρης απώλεια
επενδύσεων στην περίπτωση που το δικαίωμα δεν ασκηθεί. Η απώλεια αυτή θα είναι
ίση με το ποσό του ασφαλίστρου δηλαδή της τιμής του δικαιώματος που εισέπραξε ο
πωλητής προκειμένου να παραχωρήσει το δικαίωμα στον επενδυτή. Επιπλέον η
δυνατότητα της μόχλευσης μπορεί να δημιουργήσει εξίσου γρήγορα όχι μόνο κέρδη
αλλά και ζημίες. Η διαπραγμάτευση «γυμνών» option δηλαδή χωρίς παράλληλα την
κατοχή των υποκείμενων τίτλων είναι καθαρά επιθετικές στρατηγικές κερδοσκοπίας
που ενέχουν σας ρίσκο την ολοκληρωτική απώλεια της επένδυσης στην περίπτωση
που οι αγορές κινηθούν αντίθετα με τις προσδοκίες και προβλέψεις του επενδυτή.
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1.3.3 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
To συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο
αντισυμβαλλομένων σχετικά με την αγορά ή τη πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου, σε μια συγκεκριμένη μελλοντική χρονική στιγμή, και σε καθορισμένη τιμή.
Ο αγοραστής ενός future αναλαμβάνει θέση αγοράς όταν εκτιμά ότι η τιμή του
υποκείμενου τίτλου θα ανέβει. Αν η προσδοκία του επαληθευτεί, ο επενδυτής μπορεί
να αποκομίσει κέρδος ίσο με το ποσό της διαφοράς μεταξύ της τρέχουσας τιμής και
της τιμής συμβολαίου που έχει καθοριστεί από την ημέρα σύναψης του συμβολαίου.
Αντίθετα, αν ο αγοραστής ενός ΣΜΕ αναμένει ότι η τιμή του υποκείμενου τίτλου θα
μειωθεί, τότε θα λάβει θέσει πώλησης και το κέρδος που πιθανόν θα αποκομίσει θα
είναι ίσο με το ποσό της διαφοράς μεταξύ της τιμής συμβολαίου και της spot τιμής.
Τα συμβόλαια futures σε αντίθεση με τα προθεσμιακά και τα δικαιώματα
προαίρεσης

διαπραγματεύονται

μόνο

σε

ενδοχρηματιστηριακές

αγορές,

και

κατ’επέκταση υπόκεινται σε τυποποιημένους όρους και διαπραγματεύονται υπό το
ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον μιας οργανωμένης αγοράς. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα οι συναλλαγές να επιτυγχάνονται απλά με ταχύτητα και ευκολία, καθώς
δεν υπόκεινται σε χρονοβόρα διαπραγμάτευση των όρων του συμβολαίου. Επιπλέον
η ασφάλεια που παρέχει ο ρόλος ενός επόπτη και εγγυητή στις συναλλαγές, ενισχύει
τον όγκο των συμβολαίων που πραγματεύεται στην αγορά και κατ’επέκταση τη
ρευστότητα της. Στη συνέχεια θα γίνει λεπτομερής αναφορά στις βασικές έννοιες και
ορολογία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

1.3.3.1 Βασικές Έννοιες Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης

I.

Άνοιγμα και κλείσιμο θέσης σε ΣΜΕ

Ένας επενδυτής ανοίγει τη θέση του λαμβάνοντας μία νέα θέση αγοράς ή πώλησης.
Αυτή η θέση περιγράφει ένα σύνολο από δικαιώματα και υποχρεώσεις που
συνδέονται με τις συναλλαγές που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο
και τιμή. Το άνοιγμα μιας θέσης πώλησης αφορά την υποχρέωση παράδοσης του
υποκείμενου στοιχείου σε συγκεκριμένη ημερομηνία και προκαθορισμένη τιμή.
Αντίστοιχα όσο αφορά την θέση αγοράς σε ένα περιουσιακού στοιχείου, αυτή
συνεπάγεται την υποχρέωση αγοράς του υποκείμενου στοιχείου σε συγκεκριμένη
ημερομηνία και με καταβολή προκαθορισμένης τιμής. Το άνοιγμα επομένως μιας
θέσης, αφορά την αγορά ενός ΣΜΕ, το οποίο συνοδεύεται από την καταβολή ενός
περιθωρίου

ασφάλισης

στον

οργανισμό

εκκαθάρισης

του

χρηματιστηρίου

παραγώγων. Αυτό το περιθώριο ισούται με ένα ποσοστό αξίας του συμβολαίου, και
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υπάρχει για να διασφαλίσει ότι ο αγοραστής του συμβολαίου θα είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Το σύνολο των θέσεων σε συμβόλαια που δεν
έχουν κλείσει, δεν έχουν λήξει ή ασκηθεί, ονομάζεται “Open Interest”, και δεν
σχετίζεται με το όγκο συναλλαγών σε ΣΜΕ.
Το άνοιγμα επομένως μιας θέσης πώλησης ή αγοράς, αφορά την αγορά ενός ΣΜΕ.
Μία ανοικτή θέση σε ΣΜΕ μπορεί να κλειστεί δηλαδή να ρευστοποιηθεί,
προβαίνοντας σε μία συναλλαγή, η οποία είναι αντίθετη από την αρχική θέση. Ο
αγοραστής ενός ΣΜΕ σε θέση αγοράς ,κλείνει τη θέση του πουλώντας ΣΜΕ με την
ίδια ημερομηνία παράδοσης. Αν η τιμή συμβολαίου ΣΜΕ που πουλήθηκε είναι
υψηλότερη από αυτή που αγοράστηκε, ο επενδυτής αποκομίζει κέρδος ίσο με την
διαφορά των δύο τιμών. Αντίθετα, αν η τιμή συμβολαίου είναι χαμηλότερη, τότε ο
επενδυτής υπόκειται σε ζημιά ίση με την διαφορά των τιμών. Ο κάτοχος ενός ΣΜΕ σε
θέση πώλησης κλείνει τη θέση του παίρνοντας θέση αγοράς με την ίδια ημερομηνία
παράδοσης. Αν η τιμή συμβολαίου που αγόρασε είναι χαμηλότερη από αυτή στην
οποία πουλήθηκε, ο επενδυτής αποκομίζει κέρδος ίσο με την διαφορά των δύο
τιμών. Διαφορετικά αν η τιμή συμβολαίου που αγοράστηκε είναι υψηλότερη, τότε ο
επενδυτής υπόκειται σε ζημιά ίση με την διαφορά των τιμών.

II.

Υποκείμενο προϊόν και υποκείμενη αξία

Το υποκείμενο προϊόν είναι το προϊόν ή ο τίτλος στον οποίο αναφέρεται το
συμβόλαιο και αυτό μπορεί να είναι ένα χρηματιστηριακό δείκτης, μια μετοχή, ή
ακόμα, και ένα καταναλωτικό προϊόν. Η υποκείμενη αξία αναφέρεται στην αξία του
τίτλου ή του προϊόντος στο οποίο ο επενδυτής αναλαμβάνει να πάρει θέση αγοράς ή
πώλησης

σε

ΣΜΕ.

Τα

υποκείμενα

προϊόντα

μπορεί

να

είναι

μετοχές,

χρηματιστηριακοί δείκτες, ισοτιμίες, επιτόκιο ή εμπορεύσιμα προϊόντα όπως πρώτες
ύλες (πετρέλαιο, αλουμίνιο, χαλκός, χρυσός) στις οποίες παρουσιάζεται έντονη
μεταβλητότητα στις τιμές.

III.

Τιμή συμβολαίου

Η τιμή συμβολαίου ορίζεται ως η τιμή, την οποία ο αγοραστής του ΣΜΕ οφείλει να
πληρώσει στον πωλητή όταν κλείσει την θέση του, είτε την ακριβή ημερομηνία
παράδοσης, είτε νωρίτερα αυτής. Η τιμή του συμβολαίου προκαθορίζεται την ημέρα
την οποία γίνεται η πράξη του συμφωνητικού επί του future. Σε αντίθεση με τη
τιμολόγηση των forward που λαμβάνει υπόψη της τις διαφορές στα επίπεδα κινδύνου
των επενδυτών, στα συμβόλαια futures πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτά ένα ελάχιστο
αποδεκτό επίπεδο κινδύνου, του οποίου το κόστος επωμίζονται ισόποσα και τα δύο
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μέρη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το φερέγγυο μέρος να έχει ένα πρόσθετο κόστος
συναλλαγών, κατά συνέπεια να προτιμά συναλλαγές σε συμβόλαια forward σε σχέση
με τα future. Αντίστοιχα, το αφερέγγυο μέρος θα προτιμήσει συμβόλαια futures ώστε
να μην αναλάβει εξολοκλήρου το πρόσθετο κόστος αθέτησης που θα απαιτηθεί από
το φερέγγυο μέρος προκειμένου να αναλάβει τον κίνδυνο . Η αγοραία τιμή που θα
προκύψει εν συνεχεία, θα προσδιοριστεί από την προσφορά και τη ζήτηση των
συμβολαίων καθώς και από το είδος και τη φερεγγυότητα των επενδυτών. Η τιμή
ενός future κάθε χρονική στιγμή θα ισούται με την τιμή παράδοσης που καθορίζεται
σε περίπτωση που υπογραφόταν το συμβόλαιο εκείνη τη χρονική στιγμή. Με βάση τη
σχέση τιμής των συμβολαίων futures με τη τρέχουσα τιμή του υποκείμενου στοιχείου,
η αγορά χαρακτηρίζεται σε:
 Normal backwardation: Όταν η τιμή του συμβολαίου futures είναι μικρότερη
από

την

αναμενόμενη

μελλοντική

τρέχουσα

τιμή

του

υποκείμενου

περιουσιακού στοιχείου.
 Normal contango: Όταν η τιμή του συμβολαίου futures είναι μεγαλύτερη από
την αναμενόμενη μελλοντική τρέχουσα τιμή του υποκείμενου περιουσιακού
στοιχείου.
 Backwardation: Όταν τρέχουσα τιμή του συμβολαίου futures είναι μικρότερη
από την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
 Contango: Όταν τρέχουσα τιμή του συμβολαίου futures είναι μεγαλύτερη από
την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Όσο πλησιάζουμε το στάδιο της ωρίμανσης του συμβολαίου, δηλαδή στην
ημερομηνία παράδοσης, η τιμή του συμβολαίου θα πρέπει να συγκλίνει στην
τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου καθώς οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των
τιμών θα δημιουργούσε ευκαιρίες arbitrage οι οποίες θα κινητοποιούσαν την
προσφορά και ζήτηση , εξισώνοντας τις τιμές στα ίδια επίπεδα.
Εκτός από τη τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου, το είδος των επενδυτών αλλά
και το χρόνο ωρίμανσης του συμβολαίου, σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα στη
τιμή του συμβολαίου αποτελεί και το ακίνδυνο επιτόκιο, δηλαδή το κόστος ευκαρπίας
από την επιλογή επένδυσης σε ΣΜΕ. To εγχώριο risk-free επιτόκιο αποτελεί
παράγοντα καθορισμού της αξίας των ΣΜΕ πάνω σε εγχώριους τίτλους και δείκτες.
Όταν ένας επενδυτής αγοράζει ορισμένες μετοχές στην τρέχουσα αγορά, χρειάζεται
να δεσμεύσει κεφάλαια την ίδια στιγμή, στερούμενος οποιοδήποτε εισόδημα από
τόκους από το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Αντίθετα αν δεσμευτεί με συμβόλαια ΣΜΕ
που θα αφορούν την αγορά των μετοχών σε μια μελλοντική χρονική στιγμή, αλλά σε
τιμή που θα καθοριστεί σήμερα, το κεφάλαιο δεν δεσμεύεται αμέσως. Συνεπώς ο
κάτοχος ενός ΣΜΕ με θέση αγοράς, έχει την ευκαιρία να επενδύσει το κεφάλαιό του

10

Αντιστάθμιση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου με χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης

σε επιτόκιο χωρίς κίνδυνο μέχρι την ημερομηνία λήξης. Από την άλλη πλευρά, ο
κάτοχος ενός ΣΜΕ με θέση πώλησης, χάνει τόκους από τη συμμετοχή του στην
συναλλαγή ΣΜΕ, καθώς θα μπορούσε να αποδεσμεύσει άμεσα τα κεφάλαια του και
να τα επενδύσει με απόδοση του ακίνδυνου επιτοκίου. Αν η τρέχουσα τιμή του
περιουσιακού στοιχείου την ημέρα παράδοσης, ισούται με την τιμή των συμβολαίων
μελλοντικής εκπλήρωσης τότε ο επενδυτής ενός ΣΜΕ θα αποκόμιζε ένα σίγουρο
κέρδος ίσο με το τόκο που κέρδισε από την επένδυση του κεφαλαίου το διάστημα της
ωρίμανσης του συμβολαίου. Αντίθετα ο επενδυτής με θέση πώλησης υπόκειται σε
μια αντίστοιχη ζημία ίση με τους τόκους του κεφαλαίου που δυνητικά θα εισέπραττε.
Επομένως αν η τιμή του ακίνδυνου επιτοκίου αυξηθεί, θα πρέπει αναλόγως να
προσαρμοστεί προς την ίδια κατεύθυνση και η τιμή του συμβολαίου.

IV.

Θεωρητική τιμή των ΣΜΕ

Η θεωρητική τιμή ενός ΣΜΕ του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα
χρηματοοικονομικό προϊόν, υπολογίζεται ως εξής:
F = S * [1 + i * (t / 360)]

Όπου S = τρέχουσα τιμή περιουσιακού στοιχείου (spot)
i = επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (risk- free interest rate)
t = Σύνολο ημερών μέχρι τη λήξη του συμβολαίου

Επιπλέον αν ο υποκείμενος τίτλος αποδίδει σταθερό μέρισμα, τότε η τιμή του
συμβολαίου θα μειωθεί κατά το ποσό της μερισματικής απόδοσης- d.
F = S * [1 + (i – d) * (t / 360)]

Συχνά παρατηρείται ότι η αγοραία τιμή διαπραγμάτευσης του συμβολαίου εμφανίζει
αποκλίσεις από την αντίστοιχη θεωρητική ή “δίκαιη” τιμή. Στην περίπτωση που η
αγοραία τιμή είναι μεγαλύτερη της δίκαιης, διαπραγματεύεται με premium
(υπερτιμημένο), ενώ στην αντίθετη περίπτωση το ΣΜΕ διαπραγματεύεται με discount
(υποτιμημένο). Tο premium που παρατηρείται στις τιμές των ΣΜΕ, συνήθως
οφείλεται σε μαζικό κλείσιμο θέσεων πώλησης προβαίνοντας σε αντίθετη πράξη,
λαμβάνοντας θέση αγοράς ανεβάζοντας την τιμή του συμβολαίου. Αντίστοιχα, σε
περιόδους όπου τα συμβόλαια διαπραγματεύονται σε discount, αυτό οφείλεται σε
κλείσιμο θέσεων αγοράς από μεγάλο μέρος των επενδυτών.
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V.

Βάση (basis)

Ως βάση στα συμβόλαια futures ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής του
υποκείμενου τίτλου και της τιμής του συμβολαίου.
Βάση = Τρέχουσα τιμή υποκείμενου στοιχείου – Τιμή συμβολαίου future.
Οι τιμές αυτές σχεδόν σπάνια συγκλίνουν κατά τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου
εκτός από την τελευταία ημέρα παράδοσης, όπου εξαλείφεται κάθε απόκλιση μεταξύ
τους,

αποτρέποντας

κάθε

πιθανή

ευκαιρία

arbitrage.

Επομένως

όσο

απομακρυνόσαστε από την ημερομηνία παράδοσης τόσο τείνει να αυξάνεται και το
επίπεδο της βάσης. Η βάση παίρνει τόσο θετικές και όσο κα αρνητικές τιμές, και
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που ενσωματώνουν οι τιμές τον συμβολαίων,
όπως είναι το κόστος αποθήκευσης και η μερισματική απόδοση. Για παράδειγμα,
όταν ένας επενδυτής λάβει θέση πώλησης σε ένα συμβόλαιο που αφορά φυσικό
προϊόν, αυτό συνεπάγεται ότι κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, επωμίζεται ένα
κόστος αποθήκευσης μέχρι την ημέρα παράδοσης, κατ’επέκταση η τιμή του
συμβολαίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την spot τιμή, επομένως η βάσης θα
είναι αρνητική. Επιπλέον όταν ένας επενδυτής λάβει θέση αγοράς σε ένα συμβόλαιο
future σε μετοχές που δίνουν μέρισμα, η τιμή του συμβολαίου θα είναι μικρότερη της
spot καθώς στερεί από τον επενδυτή το δικαίωμα να εισπράξει το μέρισμα για την
περίοδο που διακρατά το συμβόλαιο, έναντι των

μετοχών. Άρα σε αυτή την

περίπτωση η βάση είναι θετική.

VI.

Ελάχιστo όριο μεταβολής τιμής (tick size)

Η τιμή του συμβολαίου κατά την διάρκεια μίας ημερήσιας συνεδρίασης
διακυμαίνεται μεταξύ ενός συγκεκριμένου περιθωρίου τιμής. Όταν η τιμή αγγίξει το
κατώτερο ή ανώτερο όριο της, τότε η διαπραγμάτευση σταματά μέχρι οι
συμμετέχοντες να αποφασίσουν τις διαπραγματεύσεις τους σε αυτό το επίπεδο των
τιμών, μέχρι την επόμενη ημέρα, όπου ισχύουν νέα όρια τιμών. Η επιβολή ορίων
τιμών περιορίζει τις δυνατότητες αυτών που επιχειρούν να χειραγωγήσουν την αγορά
χρησιμοποιώντας τιμές των συμβολαίων . Έτσι αποτρέπεται ο πανικός και η
ανασφάλεια ενώ παράλληλα θέτει και ένα ανώτερο όριο στην ημερήσια υποχρέωση
υποβολής περιθωρίου ασφάλισης. Η επέμβαση όμως στο μέγεθος της μεταβολής
των τιμών δημιουργεί δυσλειτουργίες στην αγορά, καθώς καθυστερεί στην επίτευξη
ισορροπίας

των

τιμών

και

περιορίζει

την

ρευστότητα

διαπραγμάτευσης σε τιμές επιθυμητές προς το επενδυτικό κοινό.
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VII.

Μέγεθος συμβολαίου και όγκος συναλλαγών

Το μέγεθος ενός συμβολαίου ποικίλει ανάλογα με το είδος του υποκείμενου
στοιχείου. Για παράδειγμα το μέγεθος ενός συμβολαίου ΣΜΕ σε μετοχές μπορεί να
πραγματεύεται 100 μετοχές ανά συμβόλαιο, ένα συμβόλαιο στον δείκτη S&P 500 να
πραγματεύεται 250 φορές την αξία του δείκτη, ενώ αντίστοιχα στον Dow Jones να
έχει μέγεθος 100 φορές της αξία του. To μέγεθος αυτό, εξαρτάται από την αξία του
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Ο όγκος των συναλλαγών φορά την ποσότητα
του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου που κάθε φορά αγοράζουμε ή πουλάμε
μέσω ενός ΣΜΕ. Έχει παρατηρηθεί ότι ο όγκος των συναλλαγών για τα συμβόλαια με
μακρινή ημερομηνία λήξης είναι μικρότερος από τον όγκο των συμβολαίων με
κοντινή ημερομηνία λήξης καθώς οι περισσότεροι επενδυτές προβαίνουν σε
βραχυπρόθεσμες συναλλαγές καθώς αποσκοπούν σε ενέργειες πρόσκαιρης
κερδοσκοπίας και αντιστάθμισης κινδύνου.

VIII.

Όριο θέσης

Το όριο θέσης αναφέρεται στον ανώτατο αριθμό συμβολαίων που μπορεί να
κατέχει ένας επενδυτής. Η επιβολή ορίου θέσης έχει σκοπό την αποτροπή
χειραγώγησης της αγοράς από μια συγκεκριμένη μερίδα επενδυτών. Τα όρια θέσης
εφαρμόζονται

κυρίως

στην

αγορά

προϊόντων

και

λιγότερο

στην

αγορά

συναλλάγματος και επιτοκίων λόγω της υψηλής ρευστότητας.

IX.

Περίοδος Ωρίμανσης και ημερομηνία παράδοσης

Ο ακριβής χρόνος λήξης των ΣΜΕ καθορίζεται από το Χρηματιστήριο παραγώγων.
Η ημερομηνία παράδοσης είναι η τελευταία ημέρα της ζωής του συμβολαίου. Την
ημέρα αυτή, εφόσον ο επενδυτής εξακολουθεί να έχει ανοιχτή τη θέση του σε θέση
αγοράς, οφείλει να αγοράσει την υποκείμενη αξία στην τιμή που καθορίζεται στο
συμβόλαιο και ο πωλητής πρέπει να παραδώσει τον υποκείμενο τίτλο εισπράττοντας
την

τιμή

που καθορίζεται

στο

συμβόλαιο.. Τα

ΣΜΕ

που βασίζονται σε

χρηματιστηριακούς δείκτες των οποίων η παράδοση δεν είναι δυνατή , απαιτούν
χρηματικό διακανονισμό (cash settlement) στην ημερομηνία παράδοσης. Αν η
τρέχουσα τιμή του χρηματιστηριακού δείκτη είναι υψηλότερη από την τιμή
συμβολαίου, τότε ο πωλητής πιστώνει τη διαφορά στον λογαριασμό του αγοραστή σε
θέση long. Διαφορετικά, ο αγοραστής, πιστώνει τη διαφορά στον λογαριασμό του
πωλητή. Η αντίστροφη διαδικασία διακανονισμού συμβαίνει, όταν ο αγοραστής
βρίσκεται σε θέση πώλησης (short). Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι μόνο ένα πολύ
μικρό ποσοστό των ΣΜΕ επί χρηματοοικονομικών προϊόντων διατηρούν τη θέση
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τους μέχρι την τελική ημερομηνία, αφού το κίνητρο της αγοράς ενός συμβολαίου, δεν
είναι η απόκτηση του υποκείμενου στοιχείου, αλλά η αντιστάθμιση κινδύνου, η
κερδοσκοπία, και το arbitrage, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων
σε ΣΜΕ “κλείνεται” με μία αντίθετη πράξη.

X.

Περιθώριο ασφάλισης (margin)

Οι συναλλαγές σε futures εγγυώνται από τον οίκο εκκαθάρισης (Clearing House), ο
οποίος παρεμβάλλεται σε κάθε συναλλαγή ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος
λαμβάνοντας το ρόλο του αγοραστή για τους πωλητές και τον πωλητή για τους
αγοραστές. Ο ρόλος του οργανισμού εκκαθάρισης σαν εγγυητή συνεπάγεται
ανάληψη κινδύνου ο οποίος προκειμένου να το καλύψει απαιτεί ως προϋπόθεση για
τις συναλλαγές την κατάθεση περιθωρίου ασφάλισης από την πλευρά του επενδυτή,
αναλόγου με την αξία των συμβολαίων του. Επιπλέον στα συμβόλαια futures, σε
αντίθεση με τα προθεσμιακά, η εκκαθάριση των συναλλαγών λαμβάνει χώρα σε
ημερήσια βάση. Αυτό σημαίνει πως το ημερήσιο κέρδος ή η ζημία που προκύπτει,
τοποθετείται ή αφαιρείται από το λογαριασμό εκκαθάρισης του στο τέλος κάθε μέρας.
Ο τρόπος υπολογισμού του περιθωρίου ασφάλισης διαφέρει από αγορά σε αγορά
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον κίνδυνο των ανοικτών θέσεων όσο την πιθανότητα
απότομής μεταβολής τιμών σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία.

1.3.3.2 Είδη Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Τα συμβόλαια futures δεν αντιπροσωπεύουν μία μόνο κατηγορία περιουσιακού
στοιχείου ή τίτλου. Αντίθετα το υποκείμενο προϊόν μπορεί να ποικίλει και να είναι της
μορφής καταναλωτικού προϊόντος, μετοχής, συναλλάγματος ή ακόμα και επιτοκίου.
Στο στάδιο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα
συμβόλαια με βάση το είδος του προϊόντος που πραγματεύονται, ενώ παράλληλα
γίνεται εκτενής αναφορά στο τρόπο τιμολόγησης τους καθώς και στο τρόπο χρήσης
τους από το επενδυτικό κοινό εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες κερδοσκοπίας που
δημιουργούνται.

I.

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε εμπορεύματα

Τα συμβόλαια futures σε εμπορεύματα επιμερίζονται σε δύο επιπλέον κατηγορίες. Η
πρώτη κατηγορία αφορά τα συμβόλαια futures σε επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία,
όπως είναι ο χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα, ενώ η δεύτερη αφορά τα
συμβόλαια futures σε καταναλωτικά προϊόντα, όπως είναι το πετρέλαιο. Τα
συμβόλαια futures της πρώτης κατηγορίας αντιπροσωπεύουν περιουσιακό στοιχείο
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το οποίο δεν παρέχει εισόδημα και δεν έχει κόστος αποθήκευσης , επομένως η
θεωρητική τιμή του συμβολαίου κάθε χρονική στιγμή θα ορίζεται ως εξής:
F = S * erT

Όπου S = Τρέχουσα τιμή περιουσιακού στοιχείου
T = Ο χρόνος σε έτη μέχρι τη λήξη του συμβολαίου
r = Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο

Όσον αφορά την τιμολόγηση future σε καταναλωτικά προϊόντα που ενέχουν κόστος
αποθήκευσης, εάν υποθέσουμε ως s την παρούσα αξία του συνολικού φυσικού
κόστους αποθήκευσης (storage cost) κατά τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου, και το
θεωρήσουμε ως αρνητικό εισόδημα, η τιμή του future προκύπτει από τη σχέση:
F = (S+s) * erT
Επίσης το κόστος αποθήκευσης μπορεί να μεταφράζεται σε χρηματοοικονομικούς
όρους σαν το κόστος ευκαιρίας λόγω της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων
μέχρι την ημέρα παράδοσης τους. Η παρακράτηση των περιουσιακών στοιχείων και
η μη άμεση επανεπένδυση τους συνεπάγεται ένα αποθηκευτικό κόστος ανάλογο της
υποκείμενης αξίας καθώς και την απώλεια ποσοστιαίας απόδοσης από την τιμή του
υποκείμενου προϊόντος λόγω μη άμεσης επανεπένδυση τους. Η απώλεια αυτή
μεταφράζεται ως μια ποσοστιαία απόδοση s η οποία διαμορφώνει την τιμή του
συμβολαίου ως εξής:
F = S * e(r+s)T
Οι αποκλίσεις που προκύπτουν μεταξύ της αγοραίας και θεωρητικής τιμής του
συμβολαίου, προσελκύουν το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών (arbitrageur),
προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες arbitrage που δημιουργούνται. Στη
συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία του arbitrage στις περίπτωση όπου η αγοραία
τιμή του future είναι μεγαλύτερη από την θεωρητική, και στην περίπτωση όπου είναι
μικρότερη της θεωρητικής.
a. Έστω τη χρονική στιγμή μηδέν ισχύει, F0 > (S0+s) * erT :
Τη χρονική στιγμή μηδέν, ο arbitrageur θα δανειστεί ένα ποσό ίσο με S0+s το
οποίο θα το ανατοκίζει συνεχώς με το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο r, για χρόνο Τ.
Αυτό το ποσό θα το χρησιμοποιήσει τη στιγμή 0 για την αγορά μίας μονάδας
προϊόντος συμπεριλαμβανομένου και του κόστους αποθήκευσης του. Οι
συνολικές εκροές του στο τέλος της χρονικής περιόδου T, θα είναι είναι
(S0+s) * erT . Στη συνέχεια θα λάβει στη χρονική στιγμή 0 θέση πώλησης σε
ένα

συμβόλαιο

future

με

υποκείμενη

μεταβλητή

μία

μονάδα

του

καταναλωτικού προϊόντος και παράδοσή της στο τέλος της χρονικής
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περιόδου T. Οι εισροές του στη χρονικά στιγμή T θα είναι F0. Η στρατηγική
αυτή του αποδίδει ένα κέρδος ίσο με F0 - (S0+s) * erT .Η παρέμβαση όμως των
arbitrageur αυξάνει τη ζήτηση των υποκείμενων καταναλωτικών προϊόντων
καθώς και την προσφορά συμβολαίων, με αποτέλεσμα η τιμή S0 να ανεβαίνει
και η τιμή F0 να πέφτει μέχρι να ισχύσει η ισότητα F0 = (S0+s) * erT .
b. Έστω τη χρονική στιγμή μηδέν ισχύει, F0 < (S0+s) * erT :
Τη χρονική στιγμή μηδέν, ο arbitrageur θα πωλήσει το υποκείμενο προϊόν σε
τιμή S0. Το ποσό αυτό, μαζί με το κόστος αποθήκευσης C που πλέον δεν το
δαπανά, θα το επενδύσει με το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο r και με συνεχή
επανατοκισμό μέχρι το χρόνο λήξης Τ. Επιπλέον θα λάβει θέση αγοράς σε
ένα συμβόλαιο future με υποκείμενη μεταβλητή τη μονάδα του καταναλωτικού
προϊόντος και παράδοσή το χρόνο T. Τα έσοδα από αυτή τη διαδικασία θα
είναι (S0+s) * erT , ενώ το κόστος F0, αποδίδοντας συνολικά ένα κέρδος ίσο με
(S0+s) * erT - F0 . Αυτή η διαδικασία του arbitrage συναντάται κυρίως σε
επενδυτικά αγαθά καθώς

το καταναλωτικό προϊόν αποσκοπεί στην

κατανάλωση και όχι στην δημιουργία κέρδους. Επομένως οι κάτοχοί του δεν
είναι διατεθειμένοι να το πωλήσουν, αγοράζονταs συμβόλαια fututres, και
κατ’επέκταση η συγκεκριμένη ανισότητα στις τιμές συμβολαίων που
πραγματεύονται καταναλωτικά προϊόντα, μπορεί να διατηρηθεί παρά την
παρέμβαση των arbitrageurs. Συνεπώς, για ένα συμβόλαιο futures σε
καταναλωτικό περιουσιακό στοιχείο θα ισχύει:
F0 ≤ (S0+s) * erT ή F0 ≤ S0 * e(r+s)T
Η κατοχή καταναλωτικών προϊόντων είναι εξαιρετικά επωφελής καθώς προσφέρει τη
δυνατότητα στους κατόχους τους να κερδίζουν από την έλλειψη του προϊόντος στην
αγορά , από την περίπτωση περιορισμένης προσφοράς η οποία θα ωθήσει την τιμή
του σε υψηλά επίπεδα, καθώς επίσης θα μπορούν να διατηρούν σε συνεχή
λειτουργία μία παραγωγική διαδικασία. Το όφελος αυτό από το υποκείμενο
καταναλωτικό προϊόν αναφέρεται ως convenience yield. Εάν το κόστος αποθήκευσης
(storage cost) έχει παρούσα αξία s, η έννοια του convenience yield y ορίζεται έτσι
ώστε να ισχύει:
F0ey = (S0 + s)erT



F0 = (S0 + s)e(r - y)T

Εάν το κόστος αποθήκευσης εκφράζεται ως αρνητική ποσοστιαία απόδοση επί της
τιμής c, τότε έχουμε:
F0ey = S0e(r + s - y)T
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Για τα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία το y είναι ίσο με μηδέν αφού δεν
παρουσιάζουν

τα

χαρακτηριστικά

των

καταναλωτικών

προϊόντων

και

ούτε

παρουσιάζουν κινδύνους έλλειψης διαθεσιμότητας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου
δηλαδή το y παίρνει θετικές τιμές, θα δημιουργούνται ευκαιρίες arbitrage. Συνεπώς η
έννοια του convenience yield αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς όσον αφορά τη
διαθεσιμότητα του προϊόντος στο μέλλον. Όσο αυξάνεται η πιθανότητα να υπάρξει
έλλειψη του προϊόντος κατά τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου futures τόσο αυξάνεται
και το y. Η πιθανότητα για έλλειψη ενός προϊόντος καθορίζεται από το μέγεθος των
αποθεμάτων. Επομένως εάν υπάρχουν λίγα αποθέματα η πιθανότητα έλλειψης είναι
μεγάλη και άρα και το y τείνει να είναι μεγαλύτερο. Σε αντίθεση με περιπτώσεις όπου
υπάρχουν μεγάλα αποθέματα, οπότε και το y κινείται σε χαμηλά επίπεδα.
Η σχέση μεταξύ της τιμής ενός συμβολαίου futures και της τρέχουσας τιμής του
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να ερμηνευτεί και με την έννοια του
κόστους κατοχής (cost of carry). Το κόστος κατοχής αφορά το κόστος που χρεώνεται
ένας επενδυτής κρατώντας ανοιχτή μία θέση σε ΣΜΕ. Το Cost of Carry ισούται με το
κόστος ευκαιρίας που δημιουργείται από τη θέση σε ΣΜΕ έναντι ασφαλούς
επένδυσης σε επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, συν το κόστος αποθήκευσης του προϊόντος
(όταν αυτό προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της τιμής), μείον τη παρούσα αξία τους
του κέρδους που μπορεί να αποδώσει η παρακράτηση του επενδυτικού ή
καταναλωτικού προϊόντος. Tο κέρδος αυτό θα ισούται με κάποιο μέρισμα (d), αν το
προϊόν αποδίδει σταθερό εισόδημα ή με το convenience yield (y) στη περίπτωση του
καταναλωτικού προϊόντος. Επομένως, ορίζοντας ως c την έννοια του cost of carry για
ένα συμβόλαιο futures σε επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο θα ισχύει:
F0 = S0ecT
όπου c = r + s - d - y , και για τα επενδυτικά προϊόντα το y θα είναι μηδέν.

II.

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε δείκτες μετοχών

Ο δείκτης σε μετοχές αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων μετοχών εταιρειών,
εισηγμένων στο χρηματιστήριο, και χρησιμοποιείται κυρίως από τους επενδυτές για
να εκτιμήσουν τις γενικές τάσεις στην αγορά, τα επίπεδα τιμών καθώς και την
γενικότερη συμπεριφορά της οικονομίας. Ένας δείκτης μετοχών μπορεί να θεωρηθεί
ως ένα επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο που αποδίδει μερίσματα καθώς στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι δείκτες αποτελούνται από μεγάλο αριθμό μετοχών
που δίνουν μερίσματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Για υπεραπλούστευση
όμως του τύπου που θα χρησιμοποιήσουμε για την τιμολόγηση των ΣΜΕ, θα
υποθέσουμε ότι ο δείκτης ότι αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο με συνεχή και
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σταθερή μερισματική απόδοση. Επομένως, θέτοντας ως d τη συνεχής μερισματική
απόδοση, η τιμή ενός συμβολαίου futures σε δείκτη μετοχών , κάθε χρονική στιγμή
θα δίνεται από τη σχέση:
F = S*e(r – d)Τ

Όπου S = Τρέχουσα τιμή περιουσιακού στοιχείου
T = Ο χρόνος σε έτη μέχρι τη λήξη του συμβολαίου
r = Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο

Όπως στις περιπτώσεις των συμβολαίων futures σε εμπορεύματα, έτσι και σε αυτή
τη περίπτωση, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των θεωρητικών και αγοραίων τιμών
δημιουργούν ευκαιρίες εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage).
a. Έστω τη χρονική στιγμή μηδέν ισχύει, F0 > S0 * e(r-d)T :
Ένας επενδυτής, προκειμένου να εκμεταλλευτεί αυτή τη διαφορά στις τιμές,
θα δανειστεί τη στιγμή μηδέν ποσό ίσο με S0 , το οποίο θα ανατοκίζεται
συνεχώς με επιτόκιο r, και στην συνέχεια θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο με
τις μετοχές που αποτελούν το δείκτη και αποδίδουν κατά μέσο όρο συνεχή
μερισματική απόδοση d. Οι συνολικές εκροές του για τον χρόνο Τ θα ισούνται
με S0*e(r-d)T. Ταυτόχρονα θα λάβει θέση πώλησης σε ΣΜΕ στη τιμή F0 ,
λαμβάνοντας ως κέρδος στον χρόνο Τ ποσό ίσο με F0 - S0*e(r-d)T .
b. Έστω τη χρονική στιγμή μηδέν ισχύει, F0 < S0 * e(r-d)T :
Σε αυτή τη περίπτωση ο επίδοξος arbitrageur, τη χρονική στιγμή μηδέν θα
«δανειστεί»

από

κάποιο

τρίτο

πρόσωπο,

συνήθως

χρηματιστηριακό

μεσάζοντα, το σύνολο των μετοχών που αποτελούν τον χρηματιστηριακό
δείκτη και θα τις πουλήσει απευθείας, εισπράττοντας ποσό S0. Η διαδικασία
αυτή ονομάζεται ακάλυπτη, ανοιχτή, ή «γυμνή» πώληση (short selling) καθώς
προβαίνει σε πώληση μετοχών τις οποίες δεν είχε στην κατοχή του αλλά της
δανείστηκε με την προϋπόθεση στο μέλλον να καλύψει τη θέση του
αγοράζοντας τι μετοχές, και επιστρέφοντας αυτές στον δανειστή. Το ποσό S0
που εισπράττει από την πώληση των μετοχών το επενδύει με συνεχή
επανατοκισμό με επιτόκιο r, ενώ παράλληλα υποθέτουμε ότι αποδίδει στον
δανειστή την συνεχή μερισματική απόδοση από θα εισέπραττε από τις
μετοχές. Συνεπώς στο τέλος της περιόδου Τ, τα έσοδα του από αυτή τη
διαδικασία θα ισούνται με S0 * e(r-d)T. Στη συνέχεια τη χρονική στιγμή μηδέν
θα λάβει θέση αγοράς στη τιμή F0. Συνεπώς τα κέρδη από αυτή τη διαδικασία
θα είναι S0 * e(r-d)T - F0 .
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Στις παραπάνω περιπτώσεις arbitrage, δεν συμπεριλάβαμε κόστη συναλλαγών
καθώς για απλούστευση του παραδείγματος υποθέσαμε ότι δεν υπάρχουν. Τι
συμβαίνει όμως όταν υπάρχουν κόστη συναλλαγών τόσο στις μετοχές όσο και στα
συμβόλαια futures; Σε αυτές τις περιπτώσεις παύουν να εμφανίζονται ευκαιρίες για
εξισορροπητική κερδοσκοπία μεταξύ ενός ορίου τιμών. Εκφράζοντας τα κόστη
συναλλαγών σαν ποσοστά επί της αξίας των υποκείμενων τίτλων, θα ορίζεται ως tf
το κόστος για τα συμβόλαια, και αντίστοιχα ως ts για τις μετοχές έτσι ώστε τα όρια για
τα οποία δεν θα ενδείκνυται η διενέργεια arbitrage, θα είναι:
Άνω όριο : F0 = S0*e(r – q + ts + tf)T .

Όταν ts ,tf > 0 και F0 > S0*e(r – q)T ο επενδυτής δεν

θα προβεί με ασφάλεια σε arbitrage καθώς μπορεί να μην το συμφέρει να υποστεί το
κόστος συναλλαγών. Η διενέργεια

arbitrage θα είναι κερδοφόρα, μόνο εάν ο

επενδυτής συμπεριλάβει στα έξοδα του, εκτός από το επιτόκιο δανεισμού r, και τα
ποσοστιαία

κόστη

συναλλαγών.

Επομένως

συνίσταται στην περίπτωση όπου F0 > S0*e
Κάτω όριο : F0 = S0*e(r – q – ts – tf)T .

η

εξισορροπητική

(r – q + ts + tf)T

κερδοσκοπία

.

Όταν ts ,tf > 0 και F0 < S0*e(r – q)T ο επενδυτής δεν

θα προβεί με ασφάλεια σε arbitrage καθώς η σχέση δεν συμπεριλαμβάνει τα κόστη
συναλλαγών. Ο επενδυτής οφείλει εκ των προτέρων να προβλέψει στα έξοδα του, ότι
εκτός από τη μερισματική απόδοση q που οφείλει να αποδίδει στον «δανειστή» των
μετοχών του , θα καταβάλει και ένα συνεχές ποσοστιαίο κόστος ts και tf για τον
χρόνο Τ , σαν δαπάνες για τις συναλλαγές του. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση το
arbitrage θα είναι αποτελεσματικό όταν F0 < S0*e(r – q + ts + tf)T .

Οι ευκαιρίες για arbitrage που δημιουργούνται εκτός ορίων απαιτούν ταχύτητα και
οξεία παρατηρητικότητα για τον εντοπισμό των κερδοφόρων αποκλίσεων των τιμών.
Στις μέρες μας η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικά σχεδιασμένων
προγραμμάτων βοηθούν σε μεγάλο βαθμό το έργο των arbitrageur γι’αυτό και πλέον
το arbitrage σε δείκτες μετοχών αναφέρεται ως program trading το οποίο έλαβε χώρα
πρώτη φορά στα τέλη του 20ου αιώνα από μεγάλους χρηματιστηριακούς οίκους.
Στο γνήσιο arbitrage σε δείκτες μετοχών

που περιγράψαμε παραπάνω

προϋποθέτει δανεισμό κεφαλαίου ή πώληση μετοχών με σκοπό τη δημιουργία
κέρδους. Εξισορροπητική κερδοσκοπία στους δείκτες όμως ,μπορεί να επιτευχθεί και
μέσω ενός λιγότερο κοστοβόρου arbitrage γνωστό ως quasi-arbitrage. Οι επενδυτές
που κατέχουν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια μετοχών και παράλληλα διαθέτουν
βραχυπρόθεσμα άνευ κινδύνου αξιόγραφα μπορούν να επωφεληθούν από το quasiarbitrage. Όταν η τιμή ενός συμβολαίου future σε δείκτη μετοχών είναι μεγαλύτερη
από τη θεωρητική τιμή του, οι επενδυτές προκειμένου να εκμεταλλευτούν αυτή την
περίπτωση, μπορούν αντί να δανειστούν χρήματα για την αγορά των αντίστοιχων
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μετοχών, να

αντικαταστήσουν μερικά από τα βραχυπρόθεσμα άνευ κινδύνου

αξιόγραφα που κατέχουν, με ένα χαρτοφυλάκιο που θα αντιστοιχεί στον παραπάνω
δείκτη ,ενώ παράλληλα να λάβουν θέση short στο συμβόλαιο futures. Η
αντικατάσταση γίνεται με πώληση των αξιόγραφων και αγορά αντιπροσωπευτικών
μετοχών για το σχηματισμό του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Με την πώληση
όμως των αξιόγραφων, όπως για παράδειγμα εντόκων γραμματίων, δανείζονται με
μικρότερο επιτόκιο από εκείνο με το οποίο δανείζονται οι γνήσιοι arbitrageurs.
Αντίθετα, στη περίπτωση που η αγοραία τιμή ενός συμβολαίου είναι μικρότερη από
τη θεωρητική τιμή του οι επενδυτές μπορούν να λάβουν θέση long στο συμβόλαιο και
να αντικαταστήσουν μέρος του χαρτοφυλακίου τους με έντοκα γραμμάτια, αντί να
πουλήσουν τις αντίστοιχες «δανειζόμενες» μετοχές. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουν
το κόστος καταβολής της μερισματικής απόδοσης καθώς και ότι άλλα έξοδα
συνεπάγεται το short-selling των μετοχών.

III.

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές (Single-stock
futures)

Τα futures σε μετοχές έχουν αναπτυχθεί σαν ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνου για
τις υπενδεδυμένες μετοχές και επιτρέπουν την αγορά ή πώληση των υποκείμενων
αυτών τίτλων μέσα σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η χρήση συμβολαίων futures
αντί δικαιωμάτων προαίρεσης είναι προτιμητέα λόγω του χαμηλότερου κόστους,
καθώς απαιτούν ένα περιθώριο ασφάλισης και όχι αγορά του συμβολαίου. Επίσης η
χρήση συμβολαίων futures σε μεμονωμένες μετοχές διευκολύνει τις διαδικασίες
ανοιχτής πώλησης καθώς σε αντίθεση με τα συμβόλαια σε δείκτη, ο επενδυτής δεν
χρειάζεται να υποστεί το κόστος δανεισμού ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των
μετοχών που αντιπροσωπεύει τον δείκτη. Η θεωρητική τιμή των συμβολαίων αυτών,
θα πρέπει να αναπαριστά τη παρούσα αξία της τιμής της μετοχής μαζί με την
παρούσα αξία κάθε πιθανού εσόδου (μερίσματος) που θα πληρωθεί κατά τη διάρκεια
της περιόδου μέχρι τη λήξη του future.
F = (S − D)*erT
όπου S = τρέχουσα τιμή μετοχής
D= σταθερό μέρισμα που πληρώνεται μέχρι την περίοδο λήξης
T= Ο χρόνος σε έτη μέχρι τη λήξη του συμβολαίου
r = Ετήσιο επιτόκιο άνευ κινδύνου με συνεχή επανατοκσμό
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Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης συναλλάγματος

IV.
Στα

συμβόλαια

futures

σε

συνάλλαγμα

πραγματεύονται

ως

υποκείμενο

περιουσιακό στοιχείο, ένα αριθμό μονάδων ξένου νομίσματος. Ως S0 θέτουμε την
τρέχουσα τιμή μιας μονάδας ξένου νομίσματος εκφρασμένη σε δολάρια και F0 την
τιμή του συμβολαίου futures με υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο μια μονάδα ξένου
νομίσματος σε δολάρια. Ένα ξένο νόμισμα θεωρείται ως ένα περιουσιακό στοιχείο
καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στο κάτοχο του να το επενδύσει σε ξένα ακίνδυνα
αξιόγραφα τα οποία θα προσφέρουν συνεχή απόδοση για το χρόνο Τ, ίση με rf ,το
ξένο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Η σχέση επομένως των τιμών του περιουσιακού
στοιχείου και του συμβολαίου θα δίνεται από την παρακάτω σχέση:
F0 = S0 * e(r – rf)T

όπου r και rf είναι αντίστοιχα το εγχώριο και το ξένο
ετήσιο
άνευ κινδύνου επιτόκιο με συνεχή ανατοκισμό.

Η παραπάνω ισότητα προκύπτει αν αναλογιστούμε τις ενέργειες ενός αμερικανού
επενδυτή, που έχει στη κατοχή του τη στιγμή μηδέν, ένα ποσό έστω Χ μονάδων
ξένου νομίσματος και θέλει να τις μετατρέψει σε εγχώριο νόμισμα (δολάρια). Ο
πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορεί να το επιτύχει αυτό, είναι να τα επενδύσει στο
εξωτερικό με επιτόκιο rf για το χρόνο Τ και παράλληλα να λάβει θέση πώλησης στο
συμβόλαιο ,κλειδώνοντας μια ισοτιμία F0. Ο δεύτερος τρόπος είναι μετατρέψει το
ποσό αυτό στη τρέχουσα ισοτιμία S0 και στη συνέχεια να το επενδύσει στην εγχώρια
αγορά με το επιτόκιο r. Οι δύο αυτές ενέργειες θα πρέπει να του αποδίδουν το ίδιο
κέρδος. Συνεπώς: Χ * F0 * erfT = Χ * S0 * erT



F0 = S0 * e(r – rf)T

Η παραπάνω ισότητα εκφράζει τη σχέση ισοτιμίας των επιτοκίων στη διεθνή
οικονομία. Οι ανισότητες στη παραπάνω σχέση, δηλαδή οι διαφορές που
δημιουργούνται μεταξύ της θεωρητική και αγοραίας τιμής των συμβολαίων,
δημιουργούν ευκαιρίες arbitrage.
a. Έστω τη χρονική στιγμή μηδέν ισχύει, F0 > S0 * e(r – rf)T :
Ένας επενδυτής μπορεί να δανειστεί με συνεχή επανατοκισμό και επιτόκιο r,
ποσό S0 σε εγχώριο νόμισμα που αντιστοιχεί σε μία μονάδα ξένου
νομίσματος, έχοντας ως εκροές για το χρόνο Τ , S0 * erT . Το ποσό S0 θα τo
μετατρέψει σε μία μονάδα ξένου νομίσματος την οποία θα επενδύσει στο
εξωτερικό με επιτόκιο rf για το ίδιο διάστημα ,με εισροές 1* erfT . Παράλληλα
τη χρονική στιγμή μηδέν θα λάβει θέση πώλησης για την μία μονάδα ξένου
νομίσματος στην ισοτιμία συμβολαίου F0, Οπότε στο τέλος της περιόδου Τ
όπου θα γίνει η μετατροπή ξανά σε εγχώριο νόμισμα, θα ισχύει:
1* erfT * F0 > S0 * er T , άρα το κέρδος θα είναι erfT * F0 - S0 * er T .
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b. Έστω τη χρονική στιγμή μηδέν ισχύει, F0 < S0 * e(r-rf)T :
Ένας επενδυτής μπορεί να δανειστεί με συνεχή επανατοκισμό στην ξένη
αγορά, ποσό ίσο με μία μονάδα ξένου νομίσματος σε επιτόκιο rf. Το κόστος
της επένδυσης του θα είναι ίσο με 1* erfT . Στη συνέχεια θα πουλήσει την ξένη
νομισματική μονάδα στην τρέχουσα ισοτιμία, αγοράζοντας S0 εγχώριες
νομισματικές μονάδες και επενδύοντας αυτές με επιτόκιο r. Παράλληλα την
ίδια στιγμή θα λάβει θέση αγοράς του ξένου νομίσματος στην τιμή F0 στο
τέλος της περιόδου Τ. Οι εισροές από αυτή την ενέργεια θα είναι F0* S0 * erT .
Επομένως: F0* S0 * erT > 1* erfT  S0 * erT > 1* erfT * F0-1  S0 * e(r-rf)T <F0.
Άρα το κέρδος για το επενδυτή θα είναι θα είναι ίσο με : S0 * e(r-rf)T - F0
Η

ελεύθερη

διακίνηση

κεφαλαίων

και

η ταχύτητα

των

συναλλαγών

που

διεκπεραιώνονται μέσω υπολογιστικών προγραμμάτων και του διαδικτύου επιτρέπει
στους arbitrageurs να δρουν γρήγορα και άμεσα, διορθώνοντας παράλληλα τις
ατέλειες και ανισορροπίες στην αγορά.

V.

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επιτοκίων

Τα συμβόλαια futures επιτοκίων χρησιμοποιούνται ευρέως από επενδυτές για την
αντιστάθμιση του κινδύνου που προκαλείται από την αβεβαιότητα μεταβολές των
επιτοκίων. Στα συμβόλαια επιτοκίων ανήκουν τα futures σε ομόλογα και τα futures σε
ευρωδολάρια.

a. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε ομόλογα
Τα πιο γνωστά μακροπρόθεσμα συμβόλαια επιτοκίων είναι τα συμβόλαια futures
σε αμερικάνικα κρατικά ομόλογα του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Σικάγου
(Chicago Board of Trade) ονομαστικής αξίας 100.000$, ετήσιο τοκομερίδιο 6% και
χρόνου λήξης τουλάχιστον 15 έτη από την ημερομηνία παράδοσης.
Η τιμή των ομολόγων στην οποία διαπραγματεύονται, διακρίνεται μεταξύ της
χρηματιστηριακής τιμής (quoted price) και της τιμής που πληρώνουν οι αγοραστές
των ομολόγων (Cash price) και διαφέρει από την ονομαστική τιμή του ομολόγου. Η
χρηματιστηριακή τιμή του ομολόγου ισούται με την παρούσα αξία των μελλοντικών
χρηματοροών έως και την ημερομηνία παράδοσης του. H cash price είναι γνωστή
στο επενδυτικό κοινό και ως dirty price καθώς περιλαμβάνει τη χρηματιστηριακή τιμή
συν τους δεδουλευμένους τόκους που αντιστοιχούν στην περίοδο από την τελευταία
φορά που εξοφληθεί το τοκομερίδιο μέχρι και σήμερα που ορίζεται η τιμή του
ομολόγου. Επομένως το κόστος αγοράς του ομολόγου θα είναι:
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{Χρηματιστηριακή τιμή ομολόγου (quoted bond price) + δεδουλευμένοι τόκοι}
Για

τα

συμβόλαια

futures

σε

ομόλογο

έχει

αναπτυχθεί

μια

διαδικασία

αναπροσαρμογής της τιμής του συμβολαίου για τον κάτοχο σε θέση πώλησης
(short). Ο επενδυτής θα λάβει στην παράδοση του ομολόγου ποσό ίσο τη
χρηματιστηριακή τιμή του συμβολαίου συν τους δεδουλευμένους τόκους από την
ημερομηνία εξόφλησης του προηγούμενου τοκομεριδίου μέχρι την ημερομηνία
παράδοσης του ομολόγου. Η χρηματιστηριακή τιμή του συμβολαίου (quoted futures
price) ισούται με το γινόμενο της τιμής διακανονισμού του συμβολαίου futures με τον
συντελεστή μετατροπής για το συγκεκριμένο ομόλογο.
Ο κάτοχος της θέσης short λαμβάνει ποσό ίσο με:
{(τιμή διακανονισμού του συμβολαίου futures x συντελεστή μετατροπής)+ δεδουλευμένοι τόκοι}
Ο συντελεστής μετατροπής για ένα ομόλογο είναι ίσος με την χρηματιστηριακή τιμή
του (παρούσα αξία) ανά μια μονάδα ονομαστικής αξίας ομολόγου, ίδιας χρονικής
διάρκειας, ονομαστικής αξίας, τοκομεριδίου και επιτοκίου αγοράς 6% με εξαμηνιαίο
ανατοκισμό. Η λήξη του ομολόγου και οι χρονικές στιγμές πληρωμής των
τοκομεριδίων

στρογγυλοποιούνται

στο

πιο

κοντινό

τρίμηνο.

Εάν

μετά

τη

στρογγυλοποίηση η χρονική διάρκεια του ομολόγου αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό
εξαμήνων, το πρώτο τοκομερίδιο θεωρείται ότι θα εισπραχθεί σε έξι μήνες. Όταν
όμως μετά τη στρογγυλοποίηση το ομόλογο δε διαρκεί για ακέραιο αριθμό εξαμήνων
το πρώτο κουπόνι θεωρείται ότι θα εισπραχθεί μετά από τρεις μήνες και αφαιρούνται
οι δεδουλευμένοι τόκοι.
Στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Σικάγου (CBOT) διαπραγματεύονται συμβόλαια
futures σε ομόλογα με διαφορετικά τοκομερίδια και χρονικές διάρκειες. Έτσι, ο
κάτοχος θέσης short μπορεί να διαλέξει ποιο ομόλογο από τα διαθέσιμα στην αγορά
είναι το φθηνότερο για να παραδώσει. Η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να
ελαχιστοποιεί το κόστος αγοράς που αναφέραμε παραπάνω με τα έσοδα που
λαμβάνει από την θέση πώλησης. Επομένως, το πιο φθηνό για παράδοση ομόλογο
είναι αυτό για το οποίο η παρακάτω σχέση ελαχιστοποιείται:
{Χρηματιστηριακή

τιμή ομολόγου (quoted bond price) + δεδουλευμένοι τόκοι} – {(τιμή

διακανονισμού του συμβολαίου futures x συντελεστή μετατροπής)+ δεδουλευμένοι τόκοι}

 {Χρηματιστηριακή τιμή ομολόγου – (τιμή διακανονισμού futures x συντελεστή μετατροπής}
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προσδιορίζουν το φθηνότερο για παράδοση
ομόλογο . Όταν οι αποδόσεις στη λήξη ξεπερνούν το 6% υπάρχει η τάση εξαιτίας
του συντελεστή μετατροπής να προτιμούνται για παράδοση ομόλογα μικρού
τοκομεριδίου

και

μεγάλης

χρονικής

διάρκειας

καθώς

οι

προεξοφλημένες

χρηματοροές των τοκομεριδίων στο μέλλον είναι πολύ μικρές, επομένως η
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χρηματιστηριακή του στην οποία θα αγοραστεί το ομόλογο θα είναι σχετικά μειωμένη.
Όταν πάλι οι αποδόσεις μέχρι τη λήξη είναι μικρότερες από 6% τότε προτιμούνται για
παράδοση ομόλογα μεγάλου τοκομεριδίου και μικρής χρονικής διάρκειας, καθώς
όταν το επιτόκιο είναι πολύ μικρό ευνοούνται οι μακροχρόνιες επενδύσεις σε
ομόλογα αυξάνοντας τη χρηματιστηριακή τιμή τους.
Η ακριβής θεωρητική τιμή ενός συμβολαίου futures σε ομόλογα είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί καθώς, οι κάτοχοι θέσης short μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε
την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο μήνα λήξης του συμβολαίου. Ωστόσο, εάν
υποθέσουμε ότι είναι γνωστό το πιο φθηνό για παράδοση ομόλογο και ότι είναι
δεδομένη η ημερομηνία παράδοσης, μπορούμε να θεωρήσουμε το συμβόλαιο
futures σε ομόλογα ως ένα συμβόλαιο futures σε περιουσιακό στοιχείο που παρέχει
δεδομένο εισόδημα. Άρα έστω ότι I είναι η παρούσα αξία των τοκομεριδίων κατά τη
διάρκεια του συμβολαίου futures και S0 η spot τιμή του ομολόγου προς παράδοση, η
τιμή του συμβολαίου futures θα δίνεται από τη σxέση:
F0 = (S0 – I)*erT ,

όπου r = επιτόκιο άνευ κινδύνου
και Τ = περίοδος ωρίμασης συμβολαίου σε έτη

Η διαπραγμάτευση των συμβολαίων futures σε ομόλογα στο Εμπορικό Επιμελητήριο
του Σικάγου (CMBO) λήγει στις 2 μ.μ.. Όμως, τα ομόλογα συνεχίζουν να
διαπραγματεύονται μέχρι τις 4 μ.μ.. O κάτοχος της θέσης short στο συμβόλαιο
futures έχει το δικαίωμα μέχρι τις 8 μ.μ. να ενημερώσει την εταιρία εκκαθάρισης
συναλλαγών για την πρόθεση του για παράδοση. Σε περίπτωση ενημέρωσης η τιμή
που αντιστοιχεί για το συμβόλαιο είναι η τιμή διακανονισμού όπως αυτή καθορίστηκε
στης 2 μ.μ.. Αυτό το δικαίωμα για τους κατόχους θέσης short αναφέρεται ως wild
card option. Στη συνέχεια, εάν μετά της 2 μ.μ. οι τιμές των ομολόγων πέσουν ο
κάτοχος της θέσης short μπορεί να προβεί σε ενημέρωση στην εταιρία εκκαθάρισης
αγοράζοντας τα ομόλογα φθηνότερα , και παραδίδοντας τα στη τιμή διακανονισμού.
Όταν οι τιμές των ομολόγων δεν πέσουν οι κάτοχοι θέσης short κρατούν ανοικτές τις
θέσεις τους και περιμένουν την επόμενη μέρα συναλλαγών καθώς δεν έχουν κάποιο
περιορισμό όσον αφορά την ακριβή ημέρα παράδοσης, αλλά το μήνα παράδοσης.
Το wild card option έχει κάποιο κόστος και η αξία του αντανακλάται στην τιμή των
συμβολαίων futures, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή που θα είχε χωρίς το
δικαίωμα. Επίσης, ο κάτοχος της θέσης short έχει το δικαίωμα να επιλέξει τη χρονική
στιγμή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η παράδοση. Το δικαίωμα αυτό αναφέρεται
ως timing option. Το δικαίωμα επιλογής παράδοσης του πιο φθηνού ομολόγου μαζί
με το wild card option και το timing option του κατόχου της θέσης short αποτελούν το
δικαίωμα παράδοσης (delivery option). Αντίθετα, ο κάτοχος της θέσης long δε μπορεί
ποτέ να είναι σίγουρος ποιο ομόλογο και σε ποια χρονική στιγμή θα του παραδοθεί
γι’αυτό και η τιμή του συμβολαίου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει αυτό το κόστος.
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b. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε ευρωδολάρια
Τα συμβόλαια futures σε ευρωδολάρια αποτελούν τα πιο διαδεδομένα συμβόλαια
futures επιτοκίου. Εδώ θα εξετάσουμε τα συμβόλαια που διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο του Σικάγο (Chicago Mercantile Exchange). Τα ευρωδολάρια είναι
δολάρια κατατεθειμένα σε τράπεζες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως Ευρωπαϊκές
ή και σε άλλες χώρες. Το χαρακτηριστικό των συμβολαίων είναι ότι η υποκείμενη
μεταβλητή είναι το επιτόκιο κατάθεσης ευρωδολαρίων για περίοδο 90 ημερών,
ξεκινώντας από την 3η Τετάρτη του μήνα παράδοσης. Το τριμηνιαίο επιτόκιο
κατάθεσης είναι το επιτόκιο κατάθεσης ευρωδολαρίων σε μια τράπεζα από μια άλλη
τράπεζα και είναι παρόμοιο με το London Interbank Offered Rate (LIBOR). Η τιμή
διακανονισμού Q ορίζεται ως {100-R} όπου R είναι το ποσοστό του τριμηνιαίο
επιτοκίου κατάθεσης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε ετήσια βάση. Η τιμή του
συμβολαίου futures ευρωδολαρίου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα ισούται με:
F0 = 10.000*[100 – 0,25*(100 – Q)]

 F0 = 1.000.000*[1 - 0.25*(R/100)]

Τα συγκεκριμένα συμβόλαια επιτρέπουν στον επενδυτή, να «κλειδώσει» σήμερα
ένα επιτόκιο για ποσό ενός εκατομμυρίου δολαρίων και για μια μελλοντική τριμηνιαία
περίοδο. Αυτή η περίοδος τριών μηνών, θα ξεκινήσει την 3η Τετάρτη της ημέρας
παράδοσης του συμβολαίου. Οι μήνες παράδοσης είναι ο Μάρτης, Ιούνιος,
Σεπτέμβρης, και Δεκέμβρης για τα επόμενα 10 χρόνια., ενώ υπάρχουν συμβόλαια,
που πραγματεύονται

με μικρότερες περιόδους ωρίμανσης αλλά χαμηλότερο

επιτόκιο.
Έστω ένας επενδυτής θέλει να «κλειδώσει» από σήμερα ένα επιτόκιο για την 3η
Τετάρτη του μήνα παράδοσης και παίρνει θέση Long σε ένα συμβόλαιο future σε τιμή
διακανονισμού Q=95 ,άρα R=5% επομένως η αρχική τιμή του συμβολαίου θα είναι :
F0 = 1.000.000*[1 – 0.25*0,05] = 987.500$.

Αν την ημέρα παράδοσης το επιτόκιο

είναι R=3% , η τελική τιμή διακανονισμού θα είναι Q=97, επομένως η τελική τιμή του
συμβολαίου: FT = 1.000.000*[1 – 0.25*0,03] = 992.500$. Ο κάτοχος σε θέση long θα
αποκομίσει ένα κέρδος ίσο με 992.500$ - 987.500$= 5000$ ενώ αντίστοιχα ποσό θα
ζημιωθεί ο επενδυτής σε θέση short. Στη περίπτωση που το τριμηνιαίο επιτόκιο την
ημέρα παράδοσης είναι μεγαλύτερο από το συμφωνημένο, δηλαδή η τιμή
διακανονισμού μειωθεί, τότε ζημιωθεί ο αγοραστής ενώ αντίστοιχα θα ωφεληθεί ο
πωλητής. Η εκκαθάριση των συμβολαίων σε ευρωδολάρια στη λήξη γίνεται τοις
μετρητοίς καθώς δεν απαιτεί παράδοση κάποιου περιουσιακού στοιχείου όπως
συμβαίνει σε άλλα είδη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.
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1.4 Διαφορές Συμβολαίων futures με forwards
Τα δύο αυτά συμβόλαια παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις τόσο στα βασικά
τους στοιχεία και όσο και στον τρόπο διαπραγμάτευσης τους. Στο σημείο αυτό θα
γίνει λεπτομερής αναφορά των διαφορών αυτών στα βασικά σημεία, όπως είναι η
τυποποίηση, η δυνατότητα μεταβίβασης, το κόστος καθώς και οι ευελιξία στις
συναλλαγές.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Σε αντίθεση με τα futures, οι προθεσμιακές συμβάσεις δεν είναι τυποποιημένα
συμβόλαια. Αυτό σημαίνει πως τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, εκτός από την τιμή του
συμβολαίου ,θα πρέπει να διαπραγματευτούν οι ίδιοι το μέγεθος, την ημερομηνία
παράδοσης, την περίοδο ωρίμανσης, τη μέθοδο καθώς και τον τόπο παράδοσης.
Αντίθετα σε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, όλοι οι όροι είναι
τυποποιημένοι, με την τιμή να είναι η μόνη μεταβλητή και να καθορίζεται κάθε φορά
από την προσφορά και ζήτηση, τόσο των συμβολαίων futures, όσο και των forward.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι όροι του προθεσμιακού συμβολαίου δεν
είναι τυποποιημένοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αυτή η ευελιξία στις
διαπραγματεύσεις για τους όρους τους, παρέχει και τη δυνατότητα μεταβίβασης του
συμβολαίου. Σε γενικές γραμμές τα προθεσμιακά συμβόλαια δεν είναι μεταβιβάσιμα,
και αν ακόμα χορηγηθεί σχετική άδεια, αυτό θα γίνει με την καταβολή ενός ανάλογου
αντίτιμου. Στη περίπτωση που δεν υπάρξει σχετική άδεια, το αντισυμβαλλόμενο
μέρος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή τη για συγκεκριμένη μεταβίβαση
δικαιωμάτων και ευθυνών σε ένα τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα, στα συμβόλαια futures η
μεταβίβαση επιτυγχάνεται με το κλείσιμο της θέσης τους πριν την ημερομηνία
παράδοσης, λαμβάνοντας αντίθετη θέση από την αρχική.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
Στην αγορά των συμβολαίων futures, η κατάθεση περιθωρίου απαιτείται να
καταβάλλεται με την έναρξη της σύμβασης και πρέπει να αποτιμάται στην αγορά
καθημερινά τη στιγμή της εκκαθάρισης των συναλλαγών. Αντίθετα, στα προθεσμιακά
συμβόλαια δεν απαιτείται η κατάθεση περιθωρίου ασφάλισης, εκτός έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά. Αυτό σημαίνει πως βραχυπρόθεσμα, τα συμβόλαια συναλλάσσονται
ευκολότερα και με λιγότερο κόστος. Ωστόσο, η μη καθημερινή κάλυψη των ζημιών
και η μη εκκαθάριση των συναλλαγών έως την περίοδο της λήξης, ενέχει τον κίνδυνο
για τον επενδυτή να έρθει με αντιμέτωπος με μεγάλες απώλειες τις οποίες θα
αδυνατεί να αντιμετωπίσει. Από την άλλη πλευρά, ο επενδυτής συμβολαίων futures,
πρέπει καθημερινά να παρακολουθεί τις απώλειες ή τα κέρδη που σημειώνονται, και
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αναλόγως να καταβάλει ή να λαμβάνει συγκεκριμένο ποσό στο λογαριασμό
περιθωρίου ασφάλισης. Επιπλέον αν κρίνει πως οι απώλειες γίνονται υπερβολικές,
μπορεί στη συνέχεια να ρευστοποιήσει τα συμβόλαια λαμβάνοντας αντίθετη θέση.
Ένα μειονέκτημα του περιθωρίου ασφάλισης όταν σημειώνονται ζημίες είναι το
κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου που καταβάλλεται κάθε φορά στον λογαριασμό του
οργανισμού εκκαθάρισης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες επενδυτικές
χρήσεις.

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Στα συμβόλαια forward, η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η τήρηση των
δεσμεύσεων εξαρτάται αποκλειστικά από την αξιοπιστία και φερεγγυότητα των δύο
αντισυμβαλλόμενων μερών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο κάθε επενδυτής να πρέπει
να ελέγχει πολύ προσεκτικά το βαθμό αξιοπιστίας του κάθε πιθανού
αντισυμβαλλομένου έτσι ώστε να ορίζει το μέγεθος του πιστωτικού κινδύνου που θα
αναλάβει και το οποίο θα διαμορφώσει την τελική τιμή του συμβολαίου. Στα
συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωσης, τις υποχρεώσεις τόσο του αγοραστή όσο και του
πωλητή της αναλαμβάνει ο οίκος εκκαθάρισης στον οποίο κατατίθενται τα περιθώρια
ασφάλισης και το οποίο εγγυάται την παράδοση. Στην πραγματικότητα, ο οίκος
εκκαθάρισης ενεργεί ως αγοραστής για κάθε πωλητή και πωλητής έναντι κάθε
αγοραστή. Με αυτό τον τρόπο, από τον χρόνο ίδρυσης του, δεν έχει υπάρξει ποτέ
καμία οικονομική ζημία λόγω αθέτησης υποχρεώσεων, εξαλείφοντας έτσι την
αβεβαιότητα στις συναλλαγές

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Σε αντίθεση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τα οποία αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε συγκεκριμένη τοποθεσία στην χρηματιστηριακή
αγορά, οι προθεσμιακές συμβάσεις μπορούν να λάβουν χώρα σε οποιοδήποτε
χρόνο και τόπο, ακόμα και μέσω τηλεφώνου. Αυτό όμως είναι μία χρονοβόρα και όχι
αποτελεσματική διαδικασία, καθώς ο επενδυτής σε forward πρέπει να προβεί σε
εκτενή έρευνα αγοράς και ύστερα από σειρά διαπραγματεύσεων, να κρίνει την
καλύτερη τιμή συμβολαίου που του προσφέρεται. Συνεπώς, αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα, τα forwards να είναι λιγότερο δημοφιλή στη αγορά παραγώγων
,συνεπώς να έχουν μικρό μέγεθος συναλλαγών και κατ’επέκταση χαμηλή
ρευστότητα.

1.5 Διαφορές συμβολαίων futures με δικαιώματα προαίρεσης
Τα δύο αυτά συμβόλαια παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις τόσο στα βασικά
τους στοιχεία και όσο και στον τρόπο διαπραγμάτευσης τους. Η βασική διαφορά τους
εστιάζεται στο γεγονός ότι στα options σε αντίθεση με τα άλλα συμβόλαια παρέχουν
στον αγοραστή το δικαίωμα, και όχι την υποχρέωση εκτέλεσης της συμφωνίας.
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Τέτοια υποχρέωση έχει μόνο ο πωλητής του δικαιώματος. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές των συμβολαίων αυτών, στα βασικά σημεία,
όπως είναι η τυποποίηση, η δυνατότητα μεταβίβασης, το κόστος καθώς και οι
ευελιξία στις συναλλαγές.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Τα δικαιώματα μπορούν να διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά χωρίς
τυποποίηση, ή και να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο όπως το Chicago Board
Options Exchange του (CBOE), υπό το πλαίσιο συγκεκριμένων κανόνων και
περιορισμών. Όπως και στα forward, τα options που διαπραγματεύονται εκτός της
αγοράς είναι πιο ευέλικτα, αλλά χρησιμοποιούνται σε αρκετά μικρότερη κλίμακα.
Αντίθετα, η τυποποίηση των ενδοχρηματιστηριακών δικαιωμάτων ως προς μεγέθη τα
οποία τυποποιούνται, είναι παρόμοια με αυτή των futures.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οι αγοραστές δικαιωμάτων προαίρεσης έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση
με τους κατόχους προθεσμιακών και συμβολαίων futures και αυτό έγκειται στο
αρκετά περιορισμένο μέγεθος ζημίας που ενδέχεται να υποστούν. Συγκεκριμένα, η
μέγιστη ζημία τους περιορίζεται στην τιμή του συμβολαίου (premium). Από την άλλη
πλευρά ο πωλητής-εκδότης του δικαιώματος έχει περιορισμένα κέρδη, αλλά
απεριόριστες ζημίες. Το πλεονέκτημα του περιορισμένου κινδύνου εκμεταλλεύονται
τόσο οι hedgers όσο και οι κερδοσκόποι προκειμένου να επωφεληθούν από τις
ευνοϊκές κινήσεις της αγοράς, έχοντας παράλληλα περιορισμένη έκθεση στο
κίνδυνο.
Για να είναι κερδοφόρα η επιλογή των επενδυτών σε options, η αγορά δεν αρκεί να
κινηθεί μόνο προς την επιθυμητή κατεύθυνση αλλά να κινηθεί υψηλότερα,
καλύπτοντας το κόστος της τιμής του συμβολαίου. Για παράδειγμα ένας κάτοχος
δικαιώματος αγοράς (call option), θα ζημιωθεί, αν η τιμή του υποκείμενου τίτλου την
ημέρα παράδοσης είναι σταθερή με την τιμή εξάσκηση μου συμφωνήθηκε στη
σύμβαση, ή δεν αυξήθηκε τόσο, ώστε να υπερκαλύψει το κόστος (premium) του
δικαιώματος . Αντίθετα, στην προθεσμιακή αγορά, εάν η αγορά παραμένει σταθερή,
ο επενδυτής δεν θα επηρεαστεί αν εξαιρέσουμε το αμελητέο κόστος συναλλαγής.
Επομένως, θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι ο κίνδυνος στις συναλλαγές με options
έγκειται στο γεγονός ότι η αγορά δεν θα κινηθεί αρκετά προς τη σωστή κατεύθυνση
έτσι ώστε να ανακτήσει την πριμοδότηση. Ενώ αντίθετα, ο κίνδυνος των συμβολαίων
μελλοντικής εκπλήρωσης είναι η αγορά να κινηθεί έντονα προς τη μη επιθυμητή
κατεύθυνση. Θα πρέπει να γίνει επίσης κατανοητό ότι ο πωλητής των options έχει
σχεδόν τον ίδιο κίνδυνο όπως ο κάτοχος ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης,
με τη μόνη διαφορά ότι λάβει την πριμοδότηση (ασφάλιστρο) ως «μαξιλάρι»
ασφάλειας. Η αγορά πρέπει να κινηθεί πολύ δυναμικά εναντίον του εκδότη του
δικαιώματος ,προκειμένου να αντισταθμίσει το ασφάλιστρο και να του δημιουργήσει
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ζημίες, αλλά από τη στιγμή που ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο, οι απώλειες μπορεί
να είναι ανυπολόγιστες για τον πωλητή.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Τα δικαιώματα που διαπραγματεύονται εντός του χρηματιστηρίου, έχουν την
ανάλογη δυνατότητα μεταβίβασης με τα συμβόλαια futures. Τα options εκτός της
χρηματιστηριακής αγοράς έχουν σημαντικά περιορισμένη δυνατότητα μεταβίβασης,
σε τρίτο επενδυτή σύμφωνα πάντα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Σε αυτές
τις αγορές αυτό εξαρτάται από το κατά πόσο τίθεται υπό αμφισβήτηση η
πιστοληπτική ικανότητα και η ακεραιότητα του αντισυμβαλλόμενου.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
Σε γενικές γραμμές τα περιθώρια ασφάλισης δεν ισχύουν για τον αγοραστή των
δικαιωμάτων είτε αυτά είναι δικαιώματα αγοράς, είτε πώλησης, δεδομένου ότι το
ασφάλιστρο που καταβάλουν καλύπτει ήδη τη μέγιστη απώλεια. Αντίθετα, ο πωλητής
σε χρηματιστηριακά δικαιώματα προαίρεσης θα διατηρήσει ένα λογαριασμό
περιθωρίου παρόμοιο με εκείνον των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.
Επιπλέον εξωχρηματιστηριακά, ανάλογα με την συμφωνία των δύο μερών, μπορεί
να κρατείται λογαριασμός περιθωρίου ασφάλισης ο οποίος θα ενημερώνεται
καθημερινά με την εκκαθάριση των συναλλαγών.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Για τους ίδιους λόγους, που τα προθεσμιακά συμβόλαια έχουν χαμηλότερη
ρευστότητα από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα εξωχρηματιστηριακά
δικαιώματα παρουσιάζουν ακόμα χαμηλότερη ρευστότητα σε σύγκριση με τα futures
Οι λόγοι αυτοί περιλαμβάνουν τις μεγάλες διαφορές στην προσφορά και ζήτηση,
προσφοράς-ζήτησης, την χρονοβόρα διαδικασία διευθέτησης των όρων και της
επιθυμητής τιμής, το πιστωτικός κίνδυνος, και άλλους. Οι αγορές δικαιωμάτων που
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ρευστότητα είναι αυτές επί των futures και όχι
απευθείας επί των υποκείμενων προϊόντων τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αγορές των
futures παρουσιάζουν μεγαλύτερη ρευστότητα από τις αγορές των υποκείμενων
προϊόντων τους. Επομένως ο επενδυτής θα προτιμήσει να αναλάβει συμβόλαια σε
ρευστοποιήσιμες αγορές ώστε να μπορεί με τη σειρά του ανά πάσα στιγμή να
ρευστοποιήσει το συμβόλαιο του. Επιπλέον ο αγοραστής του συγκεκριμένου
δικαιώματος δεν θα χρειαστεί στην παράδοση να καταβάλει τη τιμή του υποκείμενου
προϊόντος αλλά μόνο ένα μικρό περιθώριο ασφάλισης. Η δυνατότητα μόχλευσης που
προσφέρουν τα futures κάνουν ευρέως διαδεδομένα τα δικαιώματα προαίρεσης σε
αυτά, αυξάνοντας τον όγκο συναλλαγών και το βαθμό ρευστότητας στην αγορά.
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Αντιστάθμιση κινδύνου με Συμβόλαια
Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και
συγκεκριμένα τα συμβόλαια futures, χρησιμοποιούνται ευρέως από το επενδυτικό
κοινό, όχι μόνο ως κερδοσκοπικά εργαλεία αλλά και ως εργαλεία αντιστάθμισης στα
πλαίσια της διαχείρισης κινδύνου . Η τελευταία ιδιότητα των συμβολαίων futures έχει
απασχολήσει πολλούς επιστήμονες-ερευνητές, οι οποίοι μέσα από μελέτες
επιδιώκουν να σχεδιάσουν την άριστη στρατηγική αντιστάθμισης προσαρμοσμένη
κάθε φορά στην ιδιαιτερότητα του υποκείμενου προϊόντος και στους παράγοντες που
υπεισέρχονται στην αγορά.
Κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εμπορικής η χρηματιστηριακής συναλλαγής,
πρέπει να αντιμετωπιστούν πολλοί κίνδυνοι, όπως είναι ο πιστωτικός κίνδυνος,
κίνδυνος ρευστότητας, νομικός κίνδυνος. κτλ. Ο κίνδυνος που επιδιώκεται να
αντισταθμιστεί μέσω της χρήσης των χρηματοοικονομικών παραγώγων είναι ο
κίνδυνος

αγοράς

(market

risk).

O

κίνδυνος

αγοράς,

είναι

ο

κίνδυνος

πραγματοποίησης ζημίας από μεταβολές στις τιμές αγοράς, όπως τα επιτόκια, οι
τιμές συναλλάγματος και γενικότερα οι τιμές οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου
για το οποίο ένας επενδυτής έχει λάβει ήδη θέση στην αγορά ή σκοπεύει να λάβει
θέση στο μέλλον. Ένα τρόπος μέτρησης του κινδύνου αυτού, είναι ο υπολογισμός
της διακύμανση της τιμής του περιουσιακού στοιχείου.
Οι μεταβολές αυτές δεν έχουν απαραίτητα αρνητικό αντίκτυπο στη θέση του
επενδυτή, όμως δημιουργούν σίγουρα αβεβαιότητα για τη μελλοντική αξία της
επένδυσης δυσχεραίνοντας το έργο των επενδυτών. Η αντιστάθμιση του κινδύνου
αυτού επιτυγχάνεται με τη λήψη από τον επενδυτή, ανάλογης θέσης σε διαφορετικό
περιουσιακό στοιχείο, αρνητικής συσχέτισης από εκείνο στο οποίο έχει ήδη
επενδύσει ή σκοπεύει να επενδύσει. Ο κίνδυνος επομένως που συνδέεται με την
επένδυση σε ένα περιουσιακό στοιχείο εξαλείφεται εν μέρει με την ταυτόχρονη
επένδυση σε ένα άλλο, λαμβάνοντας αντίθετη θέση όταν οι τιμές τους παρουσιάζουν
θετική συσχέτιση, και όμοια θέση αν παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση. Με τη
διαδικασία της αντιστάθμισης μπορεί να υπάρξει πλήρης εξάλειψη του κινδύνου
(perfect hedge), ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπου οι αποδόσεις των περιουσιακών
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στοιχείων διαφέρουν, ο κίνδυνος περιορίζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό, χωρίς όμως
να εξουδετερώνεται τελείως.
Ένα σημαντικό εργαλείο της αντιστάθμισης κινδύνου στις μεταβολές των τιμών,
είναι η χρήση του συμβολαίου futures. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις, όπου ο
επενδυτής έχει, ή επιθυμεί να λάβει θέση στην τρέχουσα αγορά (spot market),
δηλαδή στην αγορά του υποκείμενου στοιχείου του συμβολαίου futures. Ανάλογα με
τη θέση που θα λάβει στο συμβόλαιο futures η αντιστάθμιση κινδύνου διακρίνεται σε
αντιστάθμιση πώλησης και σε αντιστάθμιση αγοράς (long hedge).
Αντιστάθμιση πώλησης (short hedge)
Η αντιστάθμιση πώλησης είναι μία στρατηγική που χρησιμοποιείται με σκοπό την
αντιστάθμιση κινδύνου μίας επένδυσης έναντι ανεπιθύμητων μειώσεων της τιμής,
μέσω τη λήψη θέσης short σε ένα συμβόλαιο futures με υποκείμενη μεταβλητή το
παραπάνω

περιουσιακό

στοιχείο. Εάν

η

τρέχουσα

τιμή

του

υποκείμενου

περιουσιακού στοιχείου και η τιμή του συμβολαίου futures κινηθούν προς την ίδια
κατεύθυνση, η διαδικασία αντιστάθμισης κινδύνου θα μειώσει κατά μέρος τον κίνδυνο
δηλαδή το μέγεθος της ζημίας που μπορεί να προκύψει, όμως παράλληλα θα
μειώσει και τα δυνητικά κέρδη. Μία τέλεια αντιστάθμιση δίνει τη δυνατότητα στον
επενδυτή να εξασφαλίσει την αξία του χαρτοφυλακίου του στο τρέχον επίπεδο τιμής
με αποτέλεσμα να εξαλείψει τόσο τον κίνδυνο ζημίας όσο και την ευκαιρία κέρδους.
Επιπλέον, είναι δυνατόν να κερδίσει τουλάχιστον μία απόδοση ίση με το επιτόκιο
άνευ κινδύνου. Εάν οι τιμές του συμβολαίου και του υποκείμενου προϊόντος
μειωθούν, η στρατηγική αντιστάθμισης πώλησης που έχει εφαρμοστεί θα μειώσει την
έκταση της ζημίας υπέστη ο επενδυτής από τη θέση του στην τρέχουσα αγορά, κατά
το ποσό του κέρδους που παράγεται από τη αντίθετη θέση του έχει λάβει στο
συμβόλαιο futures.
Αντιστάθμιση αγοράς (long hedge)
Ακριβώς αντίθετα με τη λογική που χρησιμοποιείται η αντιστάθμιση πώλησης,
ορισμένοι επενδυτές χρησιμοποιούν την παρακάτω στρατηγική αντιστάθμισης
αγοράς. Ο hedger που έχει πωλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο και πιστεύει πως η
ενέργεια του δεν ήταν η βέλτιστη καθώς ανησυχεί για αύξηση τη τιμής του
περιουσιακού στοιχείου, μπορεί να λάβει θέση αγοράς σε ένα συμβόλαιο futures με
υποκείμενη μεταβλητή το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. Αν η τρέχουσα τιμή αυξηθεί
παράλληλα με την τιμή του συμβολαίου, τότε ο επενδυτής θα αγοράσει το
υποκείμενο προϊόν στην τιμή που «κλείδωσε» το συμβόλαιο και θα το πωλήσει στην
τρέχουσα αγορά. Το κέρδος που θα προκύψει, περιορίζει τη ζημιά από την αρχική
του θέση στην τρέχουσα αγορά. Αυτή διαδικασία αντιστάθμισης χρησιμοποιείται σε
σπάνιες περιπτώσεις και σε μικρότερο βαθμό από την αντιστάθμιση πώλησης.

31

Αντιστάθμιση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου με χρήση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης

2.1 Μορφές αντιστάθμισης κινδύνου
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όταν το κέρδος και η απώλεια από κάθε αγορά
είναι ίσα, ο επενδυτής επιτυγχάνει την τέλεια εξασφάλιση από τον κίνδυνο. Στην
πράξη όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Σε επόμενο στάδιο θα αναλυθεί
το γεγονός ότι, για το αν θα υπάρξει καθαρό κέρδος ή ζημία, εξαρτάται από τη σχέση
μεταξύ της Spot τιμής και της τιμής του συμβολαίου, δηλαδή του μεγέθους της βάσης
τη χρονική στιγμή που αναλαμβάνεται μια θέση στο συμβόλαιο και τη στιγμή που η
θέση αυτή εκκαθαρίζεται.
Όταν ο επενδυτής λαμβάνει θέση σε ένα συμβόλαιο με υποκείμενο περιουσιακό
στοιχείο που είναι ίδιο με αυτό που έχει επενδύσει, τότε η στρατηγική αυτή
ονομάζεται άμεση αντιστάθμιση (direct hedge). Στη πράξη όμως αυτό είναι εξαιρετικά
σπάνιο να συμβεί, καθώς αρκετά αγαθά δεν διαπραγματεύονται στην αγορά των
futures. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο επενδυτής να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο
αγαθό, διαπραγματεύσιμο στην προθεσμιακή αγορά, που η τιμή του συσχετίζεται
έντονα με την τιμή του αγαθού προς επένδυση. Το τυποποιημένο προϊόν το οποίο
θα χρησιμοποιηθεί σαν υποκείμενο στοιχείο του συμβολαίου, έχει συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι συγκεκριμένης ποσότητας, ποιότητας, ημερομηνίας και
τόπου παράδοσης, τα οποία πολλές φορές είναι ασυμβίβαστα με τις ανάγκες των
hedgers, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει το έργο των επενδυτών στην εύρεση του
κατάλληλου συμβολαίου. Αυτή η μορφή αντιστάθμισης ονομάζεται σταυροειδής
(cross hedge) και χρησιμοποιείται ευρέως στην διαχείριση χαρτοφυλακίων.
Για παράδειγμα, ο μόνος τρόπος για μείωση του κινδύνου από ανεπιθύμητες
μεταβολές στην τιμή μιας συγκεκριμένης μετοχής ή ενός χαρτοφυλακίου μετοχών με
τη χρήση προθεσμιακών συμβολαίων, είναι η σταυροειδής αντιστάθμιση. Το πόσο
επιτυχής θα είναι η εξασφάλιση, αν χρησιμοποιηθεί ένα προθεσμιακό συμβόλαιο
χρηματιστηριακών δεικτών, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο ο συγκεκριμένος δείκτης
αντανακλά την μεταβολή της τιμής των μετοχών που κατέχει ο επενδυτής.
Το cross hedging από τη φύση του είναι λιγότερο αποτελεσματικό από το direct
hedging καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολη η απόλυτη ταύτιση των βασικών
χαρακτηριστικών του υπενδεδυμένου περιουσιακού στοιχείου, με τα αντίστοιχα του
εναλλακτικού

υποκείμενου στοιχείου του συμβολαίου. Ωστόσο, υπάρχει η

δυνατότητα να κατασκευαστεί μια σταυροειδής αντιστάθμιση, αποτελούμενη από
διάφορα συμβόλαια futures και το αποτέλεσμα της να είναι εξαιρετικό. Η ανάπτυξη
σύνθετων στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου βελτιώνει την αποτελεσματικότητα
και συνεπώς τη θέση των hedgers.
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Στη συνέχεια, εξετάζονται οι διάφορες μορφές αντιστάθμισης κινδύνου, όπως
αυτές προκύπτουν από το συνδυασμό αντιστάθμισης κινδύνου και κερδοσκοπίας με
σκοπό την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των επενδυτών. Τις συνδυαστικές αυτές
στρατηγικές αντιστάθμισης που περιλαμβάνουν στοιχεία τόσο από arbitrage όσο και
κερδοσκοπία, ανέφερε ο Working σε άρθρο του το 1962, επισημαίνοντας τις
παρακάτω κατηγορίες αντιστάθμισης.
I.

Carrying-charge hedging

Στο παραδοσιακό hedging, ο επενδυτής στοχεύει στον περιορισμό της ζημίας, κατά
το αντίστοιχο ποσό που κερδίζει από τη μη αναμενόμενη μείωση της τιμής έχοντας
λάβει αντίθετη θέση σε συμβόλαια futures. Αντίθετα,

το carrying-charge που

αποβλέπει και αυτό σε μείωση του κινδύνου της επένδυσης, αποσκοπεί σε ανάλογη
δημιουργία κερδών μέσω των μεταβολών στο μέγεθος της βάσης (τρέχουσα τιμή
Spot αγοράς- τρέχουσα τιμή συμβολαίου) και όχι μέσω μεταβολών στα επίπεδα
τιμών της τρέχουσας αγοράς.
Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως
μετοχών ,επενδυτικών ή καταναλωτικών προϊόντων που μπορεί ενέχουν κάποιο
κόστος αποθήκευσης και διατήρησης. Ταυτόχρονα ο επενδυτής εκμεταλλεύεται την
contango αγορά όπου η τιμή του συμβολαίου είναι υψηλότερη της τρέχουσας (F>S)
και λαμβάνει θέση θέσης short σε αντίστοιχο συμβόλαιο futures στο μέλλον για
αντιστάθμιση του κινδύνου μείωσης της τιμής του περιουσιακού στοιχείου.
Αυτομάτως ο επενδυτής, έχει ένα σίγουρο κέρδος την ημέρα παράδοσης ίσο με F0S0. Η διαφορά αυτή προκειμένου να είναι κερδοφόρα, προϋποθέτει να μην ξεπερνά
το κόστος διατήρησης του περιουσιακού στοιχείου για το διάστημα αυτό. Αν
υποθέσουμε πως η διαφορά στις τιμές έχει δημιουργηθεί σκοπίμως λαμβάνοντας
υπόψη ένα μέσο κόστος διατήρησης, ο επενδυτής που έχει χαμηλότερο κόστος
αποθήκευσης, κερδίζει από αυτή τη συναλλαγή, χρεώνοντας ουσιαστικά στους
αγοραστές στη λήξη του συμβολαίου, υψηλότερο κόστος αποθήκευσης από το
πραγματικό.
Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται κυρίως από επιχειρήσεις με μεγάλους
αποθηκευτικούς και ανεκμετάλλευτους χώρους, όπου το ερώτημα που κυρίως τίθεται
σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όχι αν αξίζει να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο, αλλά αν
αξίζει υποστούν το κόστος αποθήκευσης ή όχι, συγκρίνοντας πάντα το επίπεδο της
βάσης. Αυτή η στρατηγική θυμίζει περισσότερο arbitrage, αν όμως ο επενδυτής δεν
θέλει να εκμεταλλευτεί τη διαφορά στο κόστος διατήρησης, αλλά επιδιώκει να
προφυλαχτεί από μία μη αναμενόμενη πτώση της τιμής του περιουσιακού στοιχείου,
τότε η διαδικασία αυτή πρόκειται για στρατηγική αντιστάθμισης.
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II.

Operational hedging

Το operational hedging προέκυψε από την ανάγκη των συναλλασσομένων να
διευκολύνουν τις εμπορικές τους συναλλαγές σε προϊόντα τα οποία είναι δύσκολο να
αποτιμηθούν σε τακτική βάση λόγω της ιδιαιτερότητας και ετερογένειας του
προϊόντος. Το operational hedging περιλαμβάνει αντιστάθμιση κινδύνου για μικρά
χρονικά διαστήματα, όπου η διάρκεια της αντιστάθμισης είναι ίση με το χρόνο που
απαιτείται για να γίνει η εμπορική συναλλαγή.
Αυτό το είδος αντιστάθμισης χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στην αγορά των
σιτηρών και αγροτικών προϊόντων ώστε να επιτρέπει τις συναλλαγές με τη χρήση της
τιμής του συμβολαίου futures και όχι της τιμής του υποκείμενου προϊόντος. Η
αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αυτής βασίζεται στην έντονη συσχέτιση μεταξύ
των μεταβολών των τιμών της αγοράς και των τιμών των συμβολαίων σε μικρά
χρονικά διαστήματα συνήθως της μίας ημέρας. Με την παραπάνω διαδικασία
διαπιστώνεται η ιδιότητα της αγοράς των συμβολαίων futures να ανακαλύπτει την
συμπεριφορά των τιμών της spot αγοράς.

III.

Selective hedging

Το selective hedging αναφέρεται σε επιλεκτική αντιστάθμιση κινδύνου, ανάλογα με
τις προσδοκίες για τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, ο
βασικός σκοπός του hedging δεν είναι η αντιστάθμιση του κινδύνου αλλά η αποφυγή
των

ζημιών,

καθώς

οι

μεταβολές

της

τιμής

του

υποκείμενου

προϊόντος

αντισταθμίζονται μόνο όταν αναμένεται πτώση στις τιμές τους. Ο πρωταρχικός
σκοπός επομένως αυτής της διαδικασίας, είναι η πρόληψη μεγάλων ζημιών ενώ
παράλληλα διατηρείται η ευκαιρία αποκόμισης κέρδους από θέσεις πώλησης σε
συμβόλαια futures όταν η αγορά κινείται καθοδικά.
Οι επενδυτές προσπαθούν να προβλέψουν την κατεύθυνση της τιμής του
περιουσιακού στοιχείου. Αυτό σημαίνει πως όταν αναμένουν αύξηση στην τιμή του
περιουσιακού στοιχείου, αποσύρουν ολόκληρη ή μέρος της θέσης short που έχουν
λάβει στο αντίστοιχο συμβόλαιο futures, έτσι ώστε να μην θυσιαστεί μέρος των
κερδών τους από την αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου. Αντίθετα, στην
περίπτωση που αναμένουν μείωσης της τιμής, προβαίνουν σε αντιστάθμισης της
επικείμενης ζημίας με αντίστοιχη λήψη θέσης πώλησης σε συμβόλαιο futures.
Τα θετικά αποτελέσματα από την επιλεκτική αντιστάθμιση εστιάζονται στο μέγεθος
της ζημίας που θα αποτραπεί με τη χρήση της εν λόγω στρατηγικής. Το selective
hedging δεν αποτελεί τέλεια ούτε ολοκληρωμένη μορφή αντιστάθμισης, καθώς
κάποια στιγμή, ένα μέρος της θέσης στη spot αγορά θα μένει ακάλυπτο. Το μέρος
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αυτό τείνει να αυξάνεται όταν οι επενδυτές αναμένουν αύξηση των spot τιμών στο
μέλλον, ενώ από την άλλη πλευρά μια επικείμενη πτώση των τιμών αυξάνει τις
θέσεις πώλησης στην αγορά συμβολαίων. Μια μαζική κίνηση των επενδυτών,
παρασυρόμενοι από το κερδοσκοπικό χαρακτήρα της συγκεκριμένη στρατηγικής
μπορεί να επηρεάσει τα αρκετά τη μελλοντική διαμόρφωση των τιμών.

IV.

Anticipatory hedging

Το anticipatory hedging αποτελεί ένα προσωρινό υποκατάστατο μιας εμπορικής
συναλλαγής και επιλέγεται από τους επενδυτές προκειμένου να κλείσουν εκ των
προτέρων μια τιμή, σε αναμονή της επικείμενης συναλλαγής. Συνήθως, η
συγκεκριμένη στρατηγική αντιστάθμισης λαμβάνει χώρα στην αγορά εμπορευμάτων,
και διακρίνεται σε δύο μορφές. Η πρώτη, αφορά την αγορά συμβολαίων futures από
την πλευρά των κατασκευαστών προκειμένου να «κλειδώσουν» την τιμή των
πρώτων υλών, και να οριστικοποιήσουν το κόστος τους. Η δεύτερη, αφορά την
πώληση συμβολαίων futures από την πλευρά των παραγωγών στους καταναλωτές,
καθορίζοντας την τιμή στην οποία, σε μελλοντική φάση, θα πωλήσουν τα προϊόντα
τους. Ο σκοπός αυτή της διαδικασίας είναι να εκμεταλλευτούν το τρέχων επίπεδο της
τιμής, καθώς μπορεί να ανησυχούν για επικείμενες ανεπιθύμητες μεταβολές της.

V.

Risk avoidance hedging

To risk avoidance hedging, είναι μια σχεδόν αρχέγονη στρατηγική αντιστάθμισης, η
οποία συναντάται σε πρώιμες μορφές προθεσμιακών αγορών. και στις μέρες μας
τείνει να εξαλειφθεί. Η χρήση του αφορούσε κυρίως αντιστάθμιση κινδύνου σε
αποθέματα φυσικού προϊόντος για τα οποία αναμενόταν πτώση της τιμής του. Το
απόθεμα μπορεί να ήταν πρώτη ύλη, ημικατεργασμένο προϊόν ή έτοιμο εμπόρευμα
πριν την πώλησή του. Προκειμένου να προστατευτούν οι επενδυτές από αρνητικές
διακυμάνσεις των τιμών λαμβάνουν συνήθως θέση πώλησης σε συμβόλαια futures,
καλύπτοντας πλήρως τη θέση τους.

Οι παραπάνω στρατηγικές εμφανίζουν χαρακτηριστικά κερδοσκοπίας, καθώς οι
επενδυτές δρουν με βάση τις προσδοκίες τους για το μελλοντικό επίπεδο των τιμών
και προβαίνουν σε αγοραπωλησίες συμβολαίων τις κατάλληλες χρονικές περιόδους.
Η βασική διαφορά όμως των hedgers από τους κερδοσκόπους, είναι ότι οι δεύτεροι,
αποβλέπουν στη δημιουργία κέρδους μέσω μεταβολών στα επίπεδα τιμών, ενώ
αντίθετα οι hedgers εκμεταλλεύονται κερδοσκοπικά μόνο τις μεταβολές στο επίπεδο
της βάσης.
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2.2 Αντιστάθμιση κινδύνου και κίνδυνος βάσης
Ιδιαίτερη σημασία στην ανάλυση της αντιστάθμισης είναι η εξέταση της έννοιας της
βάσης, την οποία χρησιμοποιούμε στον προσδιορισμό της άριστης θέσης
αντιστάθμισης. Ουσιαστικά, η εξασφάλιση από τον κίνδυνο περιλαμβάνει την
υποκατάσταση του κινδύνου από μη αναμενόμενες μεταβολές των τιμών (price risk)
με τον κίνδυνο μη αναμενόμενων μεταβολών της βάσης (basis risk).
Η βάση είναι μια από τις σημαντικότερες έννοιες στην αγορά των συμβολαίων
futures. Η βάση ορίζεται ως η διαφορά της τιμή του συμβολαίου futures από την spot
τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου του εν λόγω συμβολαίου (S-F). Στο
πρώτο κεφάλαιο αναφέραμε πως όταν η τιμή του συμβολαίου futures υπερβαίνει τη
spot τιμή η αγορά χαρακτηρίζεται, όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, ως contango
(F>S). Αντίθετα, όταν η τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης είναι
μικρότερη από τη spot τιμή, η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση backwardation (F<S).
Μια μείωση της τιμής του συμβολαίου futures σε σχέση με τη spot τιμή
χαρακτηρίζεται ως ενδυνάμωση ή αλλιώς επέκταση της βάσης, ενώ μια αύξηση της
τιμής του συμβολαίου futures σε σχέση με τη spot τιμή χαρακτηρίζεται ως
αποδυνάμωση ή περιορισμός της βάσης.
Όσο ένα συμβόλαιο futures πλησιάζει την ημερομηνία παράδοσης, η τιμή του
συμβολαίου θα συγκλίνει στην τιμή της τρέχουσας αγοράς ώσπου η τιμή της βάσης
να γίνει ίση με μηδέν. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου η βάση τη χρονική στιγμή
παράδοσης, δεν ίση με το μηδέν, λόγω διαφορών στο υποκείμενο περιουσιακό
στοιχείο του συμβολαίου futures και του περιουσιακού στοιχείου που υπόκειται σε
αντιστάθμιση κινδύνου. Η κατανόηση της διαδικασίας αντιστάθμισης κινδύνου
εξαρτάται από την κατανόηση της έννοιας της βάσης. Στην πραγματικότητα η
αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης εξαρτάται από το βαθμό που ο κίνδυνος
μεταβολής της τιμής, ο οποίος συνδέεται με τη θέση στο συμβόλαιο futures,
αντισταθμίζει τον κίνδυνο μεταβολής της τιμής, ο οποίος συνδέεται με τη θέση στο
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω συμβολαίου. Η αντιστάθμιση κινδύνου
με συμβόλαια futures δεν είναι συνήθως πλήρως αποτελεσματική και αυτό οφείλεται
στον κίνδυνο βάσης ο οποίος δημιουργείται μέσω της διαδικασίας αντιστάθμισης.
Εάν ο κίνδυνος της βάσης είναι μικρότερος του κινδύνου μεταβολής της τιμής που
συνδέεται με τη θέση στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του συμβολαίου futures,
η αντιστάθμιση είναι τουλάχιστον μερικώς αποτελεσματική.
Ο κίνδυνος της βάσης ορίζεται ως η διακύμανση της βάσης τη χρονική στιγμή
παράδοσης, όπως την αναμένει ο επενδυτής τη χρονική στιγμή που προέβει σε
αντιστάθμιση κινδύνου. Η διακύμανση της βάσης τείνει να μειώνεται καθώς πλησιάζει
η ημερομηνία παράδοσης που ορίζει το συμβόλαιο futures, χωρίς να γίνεται μηδενική
η βάση παράδοσης.
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Παρακάτω θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η τιμή της βάσης επηρεάζει το
αποτέλεσμα της αντιστάθμισης, ορίζοντας αρχικά τις παρακάτω μεταβλητές:
Τ = περίοδος μέχρι τη λήξη (σε έτη)
t = χρονική στιγμή πριν τη λήξη (όταν t=0 υποδηλώνει το «σήμερα»)
St = Spot τιμή την χρονική στιγμή t
Ft = τιμή συμβολαίου τη χρονική στιγμή t
Προς απλοποίηση της παρουσίασης, αγνοείται σκοπίμως η ύπαρξη οποιουδήποτε
συναλλαγματικού και αποθηκευτικού κόστους. Έστω ένας επενδυτής, τη χρονική
στιγμή t =0 αποφασίσει να επενδύσει σε ένα περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή να λάβει
θέση long στην τρέχουσα αγορά. Για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο αυτής της
επένδυσης, την ίδια χρονική στιγμή θα λάβει θέση short σε συμβόλαια μελλοντική
εκπλήρωσης. Το κέρδος που θα αποκομίσει από αυτή την στρατηγική θα ισούται με :
Πshort hedge = (ST-S0)+ (F0-FT)

,(1.1)

Όπου οι ST και FT αποτελούν στοχαστικές μεταβλητές τη χρονική στιγμή 0.
Αντίστοιχα, όταν ένας επενδυτής προβεί σε πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου τη
στιγμή 0, και ταυτόχρονα ανησυχεί πως οι τιμές στο μέλλον θα αυξηθούν, λαμβάνει
θέση αγοράς σε ΣΜΕ. Το κέρδος από αυτή τη στρατηγική ισούται με:
Πlong hedge = (Sο-SΤ)+ (FΤ-F0)

,(1.2)

Την ημερομηνία παράδοσης, αυτός που θα προβεί σε αγορά συμβολαίου, αναμένει
άμεση παράδοση του προϊόντος επομένως η τιμή του συμβολαίου στη λήξη θα
ισούται με FΤ = SΤ. Επομένως το κέρδος από τη στρατηγική πώλησης και αγοράς θα
είναι αντίστοιχα:
Πshort

hedge

= F0-S0 , που σημαίνει πως η αντιστάθμιση, συνεπάγεται την αγορά του

περιουσιακού στοιχείου στην τιμή S0 και ταυτόχρονα κλειδώνει σε τιμή πώλησης F0.
Πlong hedge = Sο-F0 , που σημαίνει πως η αντιστάθμιση θα συνεπάγεται την πώληση του
περιουσιακού στοιχείου στην τιμή S0 και ταυτόχρονα εγγυάται την αγορά του
περιουσιακού στοιχείου σε τιμή F0.
Θέτοντας τη βάση τη χρονική στιγμή t ίση με: bt=St-ft. Οι παραπάνω σχέσεις κέρδους
μπορούν να γραφτούν και ως:
Πshort hedge = (ST-S0)+ (F0-FT) = (ST-FT)+ (S0-F0) = bT-b0

,(1.3)

Πlong hedge = (Sο-SΤ)+ (FΤ-F0) = (S0-F0)+ (ST-FT) = b0-bT

,(1.4)
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Σε αυτό το σημείο γίνεται εμφανές πως τα κέρδη από τη στρατηγική αντιστάθμισης,
εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τις μεταβολές του επιπέδου βάσης. Η
αβεβαιότητα αυτή ονομάζεται κίνδυνος βάσης (risk basis). To αποτέλεσμα της
αντιστάθμισης επομένως είναι η υποκατάσταση του κινδύνου ανεπιθύμητης
μεταβολής της τιμής, με το κίνδυνο μεταβολής του επιπέδου βάσης. Από τη στιγμή
που τα επίπεδα της βάσης ενέχουν πολύ μικρή αβεβαιότητα άρα και χαμηλότερο
ρίσκο, η αντιστάθμιση μπορεί να θεωρηθεί μια κερδοσκοπική διαδικασία που ενέχει
χαμηλότερο κίνδυνο άρα και χαμηλότερη απόδοση από μια μη εξασφαλισμένη από
κίνδυνο επένδυση.
Η αντιστάθμιση κινδύνου μπορεί επίσης να θεωρηθεί σαν μια συναλλαγή μέσω της
οποίας γίνεται πρόβλεψη της αναμενόμενης μελλοντικής τιμής του περιουσιακού
στοιχείου. Αυτό σημαίνει πως μια στρατηγική πώλησης/αγοράς θα καθορίζει την
αναμενόμενη

μελλοντική

τιμή

πώληση/αγοράς.

Για

παράδειγμα,

δείξαμε

προηγουμένως πως τα κέρδη από μια πώληση αντιστάθμισης η οποία τερματίζεται
τη χρονική στιγμή t ισούνται με:
Πshort hedge = (St-S0) + (F0-Ft) = F0 + (St-Ft) - S0.
Όταν η τιμή αγοράς είναι S0, η αναμενόμενη τιμή πώλησης θα ισούται με:
F0 + (St-Ft) = F0 + bt.
Δηλαδή η αναμενόμενη τιμή θα ισούται με την τρέχουσα τιμή του συμβολαίου και
την βάση την χρονική στιγμή παράδοσης. Από τη στιγμή που η τρέχουσα τιμή F0
είναι γνωστή, η μόνη αβεβαιότητα για το μελλοντικό επίπεδο της τιμής αντανακλάται
στην αβεβαιότητα της βάσης τη χρονική στιγμή t. Στη λήξη όπου θεωρείται πως bT =
0, η αναμενόμενη τιμή πώλησης στο μέλλον θα είναι F0.
Αν η Spot τιμή αυξηθεί πάνω από την τιμή του συμβολαίου, «ενισχύεται» η βάση :
bt = St-Ft . Άρα θα βελτιώσει την απόδοση με μία αντιστάθμιση πώλησης αφού το
κέρδος ισούται με bt - b0 ,ενώ αντίθετα θα μειώσει την απόδοση μιας αντιστάθμισης
αγοράς της οποίας το κέρδος ισούται με b0 – bt. Ομοίως, αν η τιμή του συμβολαίου
κινηθεί υψηλότερα της spot τιμής, θα μειώσει το επίπεδο της βάσης, με αποτέλεσμα
να βελτιώσει την απόδοση του long hedge και να εξασθενίσει την απόδοση του Short
hedge. Στην περίπτωση που κρατήσουμε τα συμβόλαια έως τη λήξη, η βάση θα
ισούται με μηδέν, bT=0. Αυτό σημαίνει πως το κέρδος από την αντιστάθμισης
πώλησης θα ισούται με – b0, και b0 αντίστοιχα, για την αντιστάθμιση αγοράς. Σε αυτή
την ανάλυση δεν έχουμε συμπεριλάβει τα κόστη συναλλαγής και αποθήκευσης όμως
αυτά δεν θεωρούνται πάγια έξοδα και δεν επηρεάζονται έτσι και αλλιώς από τις
στρατηγικές αντιστάθμισης.
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2.3 Στρατηγικές Άριστης Αντιστάθμισης
Σκοπός της αντιστάθμισης είναι η αντιμετώπιση του κινδύνου που οφείλεται στη
μεταβλητότητα των τιμών. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου εστιάζεται στην εύρεση
ενός δείκτη αντιστάθμισης, ο οποίος θα ορίζει τον άριστο αριθμό των συμβολαίων
ΣΜΕ που απαιτούνται για την εξασφάλιση από τον κίνδυνο μιας μιας θέσης στην
τρέχουσα (spot) αγορά.

2.3.1 Αντιστάθμιση βασισμένη στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου.
Σύμφωνα με την κλασική θεωρία αντιστάθμισης , οι hedgers επιδιώκουν την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου που προέρχεται από την μεταβολή στα επίπεδα των
τιμών, λαμβάνοντας αντίθετη θέση από αυτή που έχουν στην αγορά, αλλά με
συμβόλαια futures ίσου μεγέθους με την αρχική τους επένδυση. Την θεωρία αυτή
αντέκρουσε η υπόθεση του Working σύμφωνα με την οποία, το κίνητρο τον hedgers
για αντιστάθμιση, δεν είναι μόνο η αποστροφή για τον κίνδυνο αλλά και η προσδοκία
για δημιουργία κέρδους. Σύμφωνα με τον Working, η αντιστάθμιση συναντάται
κυρίως σε περιπτώσεις όπου αναμένεται μεταβολή στην σχέση τιμής spot

και

futures, δηλαδή στη βάση. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που έχει αγοράσει ένα
περιουσιακό στοιχείο στη τρέχουσα αγορά, θα προβεί σε αντιστάθμιση, αν η βάση
αναμένεται να μειωθεί και όχι αν η βάση αναμένεται να αυξηθεί. Οι υποθέσεις αυτές
επέτρεψαν στους Johnson και Stein να εξηγήσουν γιατί οι hedgers μπορούν να
διατηρούν στο χαρτοφυλάκιο τους ,τόσο σταθμισμένα όσο και μη σταθμισμένα
περιουσιακά στοιχεία. Στην ανάλυση που ακολουθεί τα περιουσιακά στοιχειά δεν
θεωρούνται υποκατάστατα με τα συμβόλαια futures. Αντίθετα, θεωρείται αρχικά
δεδομένο το ποσό της επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια
αποφασίζεται το μέγεθος που χαρτοφυλακίου που θα αντισταθμιστεί.
Έστω ένας επενδυτής διαμορφώνει το χαρτοφυλάκιο του αγοράζοντας Χs από ένα
περιουσιακό στοιχείο στην τιμή Ps1 το οποίο αναμένει να πουλήσει σε μία μελλοντική
αναμενόμενη τιμή Ps2 . Το αναμενόμενο κέρδος από αυτή τη διαδικασία ισούται με:
Ε(Π) =

Ε[

-

]

,(2.1)

Όπου Π είναι το κέρδος που αποδίδει η μη σταθμισμένη θέση.
Η διακύμανση της απόδοσης – κέρδους από αυτή τη διαδικασία θα ισούται με:
Var(Π) =
Όπου

,(2.2)

η διακύμανση της τιμή του περιουσιακού στοιχείου.
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Στην περίπτωση όπου, ο επενδυτής θελήσει να σταθμίσει το χαρτοφυλάκιο του με
συμβόλαια futures, η αναμενόμενη απόδοση , έστω R, και η διακύμανση της, θα
διαμορφωθούν ως εξής:
Ε(R) =

Ε[

-

Var(R) =

Ε[

]+
+

] – C(Xf)

-

+2

,(2.3)
,(2.4)

όπου : Χs και Χf , αναπαριστά την spot τιμή και την τιμή των futures.
C(Xf) , είναι τα διάφορα κόστη που περιλαμβάνει η συναλλαγή σε futures
όπως επίσης το κόστος ευκαιρίας από την καταβολή περιθωρίου ασφάλισης.
,

, αναπαριστά τις διακυμάνσεις και συνδιακυμάνεις των τιμών

,

μεταξύ των περιόδων 1 και 2.
Σε αντίθεση με την παραδοσιακή θεωρία αντιστάθμισης, η οποία υποστηρίζει την
«τέλεια» αντιστάθμιση, δηλαδή Χf = - Χs , στην ανάλυση μας υποθέτουμε πως
αντισταθμίζεται μόνο ένα ποσοστό του χαρτοφυλακίου το οποίο θα ισούται με:
⁄

,(2.5) , το οποίο θα προκύψει από την ελαχιστοποίηση της διακύμανσης.

Η σχέση (2.3) και (2.4) μέσω της (2.5) θα διαμορφωθούν ως εξής:
Ε(R) =

Ε[

-

]– n

Ε[

=

{Ε[

-

]– nΕ[

-

] – C(Xs,n) =

-

]}– C(Xs,n)=

Προσθαφαιρώντας τον όρο bΕ[Ps2- Ps1] από το δεύτερο μέλος, ώστε να προκύψει η
διαφορά των βάσεων μεταξύ χρονικής στιγμής 1 και 2, ΔΒ= Ε[(
=

{(1-n)Ε[

-

] + n {Ε[

-

] -Ε[

=

{ (1-n)Ε[ΔΡs] + nΕ[ΔΒ] } – C(Xs,b)

-

-

)–(

-

)]

]}} – C(Xs,b) =
,(2.6)

Αν η αναμενόμενη μεταβολή στη βάση είναι μηδέν, όσο ο δείκτη αντιστάθμισης
πλησιάζει τη μονάδα , τόσο μειώνονται τα αναμενόμενα κέρδη ή απώλειες. Στη
περίπτωση της κλασική αντιστάθμισης το n=1 ,όμως όπως έχει παρατηρηθεί αυτό
δεν ισχύει. Το hedge ratio είναι συνήθως διάφορο της μονάδας.
Όπου Ε[ΔΡs] η αναμενόμενη μεταβολή στα επίπεδα της spot τιμής.
Var(R) =

+

- 2n

=
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Παραγωγίζοντας τη διακύμανση της σχέσης (2.7),

ως προς n, παίρνουμε τη

συνθήκη πρώτης τάξης από την οποία προκύπτει ο άριστος δείκτης αντιστάθμισης
(hedge ratio):
( )

(2n

) =0 

-2

,(2.8)

Η δεύτερη συνθήκη για την ελαχιστοποίηση της σχέσης (2.7) ικανοποιείται εφόσον:
( )

>0 και

,που ισχύει αφού

>0 .

Η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης με ελαχιστοποίηση της διακύμανσης
μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Ederington (1979), με την εξέταση του
ποσοστού κατά το οποίο μειώθηκε ο κίνδυνος, δηλαδή η ποσοστιαία διαφορά της
διακύμανσης χαρτοφυλακίου χωρίς αντιστάθμιση, με την ελάχιστη διακύμανση μετά
από την αντιστάθμιση. Επομένως, αν e η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης,
αυτό θα ορίζεται από την παρακάτω σχέση:
( )

(
( )

)

(



)

,(2.9)

( )

Αντικαθιστώντας την σχέση (2.8) στην 2.7), η ελάχιστη διακύμανση θα ισούται με:

Var(R*) =

*(

+

-2

) =

*(

-

)

,(2.10)

Αντικαθιστώντας την σχέση (2.8) στην 2.7) στην (2.9):



,(2.11)
Η τελευταία σχέση εξισώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγική αντιστάθμισης
με τον συντελεστή προσδιορισμού που εκφράζει το ποσοστό κατά το οποίο
επηρεάζεται η μεταβλητότητα της spot τιμής που εξηγείται από την μεταβολή της
μεταβλητότητας της τιμής future. Η γραμμή παλινδρόμησης που εκφράζει ο
συγκεκριμένος συντελεστής θα είναι ΔS= a + n*Δf, όπου n o άριστος δείκτης
αντιστάθμισης.
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2.3.2 Αντιστάθμιση βασισμένη στο μοντέλο α-t
Το μοντέλο ελάχιστης διακύμανσης που αναλύθηκε παραπάνω βασίζεται στη
θεωρία μέσης απόδοσης χαρτοφυλακίου του Markowitz, (1952). Στη θεωρία αυτή ο
κίνδυνος θεωρείται ως η διακύμανση των αποδόσεων. Αποκλίσεις από μια
συγκεκριμένη απόδοση είναι ανεπιθύμητες. Οι Crum, Laughhunn, και Payne, (1981)
διατύπωσαν ότι οι επενδυτές θεωρούν τον κίνδυνο ως την αποτυχία να πετύχουν ένα
συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης, γνωστή ως και απόδοση στόχο (target return).
Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν την αγορά
συμβολαίων για πρόληψη ζημιών από μη αναμενόμενη μεταβολή των ισοτιμιών. Ο
Fishburn το 1977 ανέπτυξε μια αντίληψη σχετικά με τον κίνδυνο, μέσω του μοντέλου
α-t. Ο Fishburn περιγράφει την αναμενόμενη “αρνητική” χρησιμότητα (δυσαρέσκεια)
ενός αποτελέσματος κάτω από μια ορισμένη απόδοση στόχο (t), η οποία σταθμίζεται
από ένα μέτρο αποστροφής του κινδύνου, το α. Το μέτρο του κινδύνου ορίζεται ως
εξής:
Gα(t) = ∫

( – ( ))

( ( ))

,(2.12)

όπου Gα(t): η αναμενόμενη χρησιμότητα της απώλειας
t: η απόδοση στόχος
α: μέτρο αποστροφής κινδύνου για αποδόσεις κάτω της απόδοσης στόχου
Υ(λ): η απόδοση κάτω της απόδοσης στόχου
F(Υ(λ)): η κατανομή πιθανότητας της Υ

Ένας επενδυτής που έχει μέτρο αποστροφής (α) μεταξύ 0 και 1, αναζητά τον
κίνδυνο λόγω των μεγάλων αποδόσεων (risk lover), εάν το α είναι ίσο με τη μονάδα ο
επενδυτής είναι ουδέτερος (risk neural) και εάν το α είναι μεγαλύτερο από 1, ο
επενδυτής αποστρέφεται τον κίνδυνο (risk averse). Οι Crum, Payne και Laughhunn
το 1980 έλεγξαν το α για t=0 και διαπίστωσαν ότι 71% των managers είναι
ριψοκίνδυνοι για αποδόσεις κάτω του στόχου.

Το 1986, οι Ahmadi, Sharp, και

Walther εκτίμησαν το μέτρο του κινδύνου στο μοντέλο α-t του Fishburn (1977). Ο
δείκτης αντιστάθμισης που βασίζεται στο μοντέλο α-t βρίσκεται με ελαχιστοποίηση
του κινδύνου. Η εύρεση του hedge ratio γίνεται με ελαχιστοποίηση της παρακάτω
σχέσης , η οποία είναι αντίστοιχη της (2.13)
λ*= argminλ GNa(t) =

∑

(

( ))
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όπου

Gnα(t): μια εκτίμηση της αναμενόμενης χρησιμότητας μιας ζημιάς
Ν: ο αριθμός των αποδόσεων

Ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης με ελαχιστοποίηση του
κινδύνου , η αποτελεσματικότητα του μοντέλου α-t, θα δίνεται από τη ποσοστιαία
διαφορά της «δυσαρέσκειας» ενός σταθμισμένου με futures χαρτοφυλακίου από ένα
μην σταθμισμένο , όταν η απόδοσης πέσει κάτω του στόχου. Αυτό περιγράφεται
από τη σχέση:
( )

,(2.14)

( )

Από έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τα βέλτιστα hedge ratio και την
αποτελεσματικότητα τους, έχουν καταλήξει σε δύο πορίσματα. Το πρώτο είναι ότι
κανένα hedge ratio που βασίζεται σε κάποιο μοντέλο δεν έχει υπολογιστεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί την χρησιμότητα σύμφωνα με το μοντέλο α-t. Οι
επενδυτές στις εμπειρικές μελέτες προκειμένου να βρουν το hedge ratio βασίζονταν
είτε στο μοντέλο της ελάχιστης διακύμανσης, είτε σε κανένα μοντέλο. Επομένως το
πρόβλημα

της

μεγιστοποίησης

της

αποτελεσματικής

αντιστάθμισης

χρησιμοποιώντας ως μέτρο την χρησιμότητα θα πρέπει να αποφεύγεται. Και οι δύο
μέθοδοι έδειξαν πως η μέτρηση της αποτελεσματικής χρησιμότητας μπορεί να
βελτιωθεί μόνο αν χρησιμοποιηθεί hedge ratio βασισμένο στο α-t μοντέλο. Τέλος
σύμφωνα με το δεύτερο πόρισμα ο Fishburn (1977) παρόλο που κατασκεύασε ένα
μοντέλο

κινδύνου-απόδοσης,

το

μέτρο

για

την

αποτελεσματικότητα

της

αντιστάθμισης, περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο το στοιχείο του κινδύνου.

2.3.3 Αντιστάθμιση βασισμένη στον κίνδυνο και την αναμενόμενη απόδοση
Το πρόβλημα που παρουσιάζουν τα προηγούμενα μοντέλα μέτρηση της
αποτελεσματικότητας αντιστάθμισης εστιάζεται στην προσπάθεια περιορισμού του
στοιχείου του κινδύνου. Έχει ωστόσο παρατηρηθεί ότι το αποτέλεσμα της
αντιστάθμισης έχει διττό σκοπό, καθώς οι επενδυτές επιθυμούν περιορισμό του
κινδύνου αλλά με ταυτόχρονη βελτίωση της απόδοσης. Για το λόγο αυτό, οι Howard
και D’Antonio (1984) χρησιμοποίησαν το δείκτη Sharpe για να κατασκευάσουν ένα
μέτρο κινδύνου- απόδοσης για την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης.
Το πρόβλημα του επενδυτή εστιάζεται στην μεγιστοποίηση του
Όπου i = ετήσιο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο
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̅̅̅̅

,(2.16)

H αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει
με

τρέχουσα

αντίστοιχα

τιμή

και

ετήσιας

αναμενόμενης

μονάδες futures

απόδοσης

μονάδες περιουσιακών στοιχείων με τρέχουσα τιμή

αναμενόμενης απόδοσης

,και
και ετήσιας

.

√

,(2.17)

H διακύμανση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου που αποτελείται από περιουσιακά
στοιχεία και futures με ετήσιες διακυμάνσεις

και

αντίστοιχα, και ρ η συχέτιση

των μεταξύ τους αποδόσεων.
Για απλούστευση του προβλήματος υποθέτουμε πως το περιθώριο ασφάλισης
είναι μηδέν. Ο αριθμός των μονάδων των περιουσιακών στοιχείων
συνδυασμό της τιμής

, επιλέγεται σε

και του εισοδηματικού περιορισμού του επενδυτή. Ο

βέλτιστος αριθμός συμβολαίων futures που θα επιλεγεί προκύπτει από τη
μεγιστοποίηση της σχέσης (2.15).

Παραγωγίζοντας τη σχέση (2.15) ως προς

και εξισώνοντας τη με το μηδέν, από τις

συνθήκες πρώτης τάξης θα προκύψει ο βέλτιστός αριθμός συμβολαίων:
,(2.18)
Όπου το λ ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το δείκτη αντιστάθμισης του υποδείγματος:
(

)
(

)

και

(

)

,(2.19)

Το φ ορίζεται ως η επιπλέον απόδοση των που προσφέρουν τα συμβόλαια futures
σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία για κάθε μονάδα κινδύνου. Χρησιμοποιείται
επομένως ως ένας δείκτης που αποδίδει το βαθμό ελκυστικότητας της επένδυσης σε
futures σε σχέση με την επένδυση στην spot αγορά. Για φ<1, τα συμβόλαια futures
αποδίδουν λιγότερο επιπλέον απόδοση για κάθε μονάδα ρίσκου σε σχέση με την
απόδοσης τη θέση στην spot αγορά. Όταν φ=1 οι επενδύσεις είναι εξίσου ελκυστικές.
Τέλος, όταν το φ>1 τα futures είναι πιο ελκυστικά, καθώς παρουσιάζουν μεγαλύτερη
απόδοση-κίνδυνο από την τρέχουσα αγορά. Σε αυτή την περίπτωση το hedging
ουσιαστικά αντιστρέφεται καθώς η θέση στην spot αγορά που είναι λιγότερο
επικίνδυνη θεωρείται πως αντισταθμίζει την προθεσμιακή αγορά.
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Η θέση που θα λάβει ο επενδυτής στην αγορά συμβολαίων μπορεί να καθοριστεί
εύκολα, από τη σχέση του φ με το ρ ,τoν συντελεστή συσχέτισης των μεταβολών των
τιμών μεταξύ futures και spot αγοράς. Όταν φ<ρ, τότε λ<0 άρα ο επενδυτής θα
πρέπει να λάβει θέση πώλησης στην αγορά των συμβολαίων. Εάν φ=ρ τότε λ=ο το
χαρτοφυλάκιο θα αποτελείται μόνο από ακίνδυνα και μη, περιουσιακά στοιχεία.
Τέλος όταν λ>0, δηλαδή φ>ρ, o επενδυτής θα λάβει θέση short σε συμβόλαια futures.
Ο παράγοντας επομένως που καθορίζει τη λήψη θέσης σε συμβόλαια δεν είναι το
μέγεθος του συντελεστή συσχέτισης των μεταβολών μεταξύ των τιμών αλλά η σχέση
του συντελεστή συσχέτισης με την σχετικό δείκτη κινδύνου-απόδοσης. Για
παράδειγμα όσο το ρ πλησιάζει την μονάδα τόσο περισσότερο ενδείκνυται η χρήση
συμβολαίων για αντιστάθμιση,

όμως όταν λ=ρ=1 η αντιστάθμιση κινδύνου δεν

αποδίδει κανένα όφελος.
Για την εξαγωγή του δείκτη αποτελεσματικότητας, χρησιμοποιείται ο λόγος της
κλίσης της γραμμής παλινδρόμησης του αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου με την
κλήση του απλού χαρτοφυλακίου. Η κλίση του αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου
είναι ίση με θ* το οποίο προκύπτει από αντικατάσταση των σχέσεων (2.19) και (2.18)
στην σχέση (2.15). Δηλαδή είναι η κλίση του σταθμισμένου χαρτοφυλακίου όταν ο
αριθμός

των

συμβολαίων

επιλέγεται

βέλτιστα.

Συνεπώς,

ο

δείκτης

της

αποτελεσματικότητας αντιστάθμισης θα ορίζεται ως:

⁄



,(2.20)

Από τη σχέση (2.20) παρατηρούμε ότι το μέτρο αποτελεσματικότητας ισούται με τη
διαφορά των δεικτών Sharpe, όταν το χαρτοφυλάκιο είναι αντισταθμισμένο, και όταν
δεν είναι αντίστοιχα. Το πλεονέκτημα του δείκτη Sharpe είναι ότι λαμβάνει υπ’ όψιν
τόσο τον κίνδυνο όσο και την απόδοση ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα είναι ένα
μετρήσιμο μέγεθος το οποίο επιτρέπει τις συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών
επενδυτικών επιλογών.

Πιο συγκεκριμένα, το παραπάνω μέτρο αποδίδει το

ποσοστό κατά το οποίο θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η απόδοση του χαρτοφυλακίου από
την επιλογή του επενδυτή να το αντισταθμίσει με συμβόλαια futures. Όταν HESR >1,
τότε θα είναι συμφέρουσα η λήψη θέσης σε συμβόλαια καθώς θα αποκομίσει
επιπλέον απόδοση ίση με HESR >1. Αντίστοιχα όταν HESR <1 η απόδοση του
χαρτοφυλακίου μειώνεται λόγω της αντιστάθμισης κατά 1-HESR . Τέλος όταν ρ=λ ,
τότε HESR = 1 , και ο επενδυτής είναι αδιάφορος αν θα λάβει θέση ή όχι στην αγορά
παραγώγων.
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2.3.4 Αντιστάθμιση βασισμένη στη μέση διάρκεια
Η αντιστάθμιση κινδύνου που βασίζεται στη μέση διάρκεια, αφορά περιουσιακά
στοιχεία στα οποία η τιμή τους εξαρτάται από το επιτόκιο αγοράς και η αντιστάθμιση
των εν λόγω τίτλων γίνεται με συμβόλαια futures επιτοκίου. Η μέση διάρκεια ενός
χρηματοοικονομικού τίτλου όπως είναι το ομόλογο, αντιπροσωπεύει τον σταθμικό
μέσο όρο των ετών που χρειάζεται να παρέλθουν μέχρι γίνει η πληρωμή του
κεφαλαίου καθώς και των αντίστοιχων τοκομεριδίων.
Έστω ένας επενδυτής κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από ομόλογα, και
επιθυμεί να εξασφαλισθεί από τον κίνδυνο λαμβάνοντας θέση σε συμβόλαια futures
επιτοκίου. Η αξία της θέσης του επενδυτή θα ισούται με:
V=P+ F*Ν
όπου P = η αξία του χαρτοφυλακίου όταν αυτό αντισταθμίζεται στη λήξη των
συμβολαίων futures. Πρακτικά αυτό ισούται με την σημερινή αξία του χαρτοφυλακίου
F = Η τρέχουσα τιμή του συμβολαίου futures επιτοκίου
Ν = Ο δείκτης αντιστάθμισης

Ο άριστος δείκτης αντιστάθμισης προκύπτει από την μεγιστοποίηση της παραπάνω
σχέσης . Στόχος του άριστου δείκτη αντιστάθμισης είναι να κρατά την αξία της θέσης
του επενδυτή σταθερή στις μεταβολές του επιτοκίου. Η επίδραση μιας μεταβολής
του επιτοκίου στην αξία του χαρτοφυλακίου γίνεται έμμεσα μέσω των μεταβολών στις
αποδόσεις των ομολογιών yp και των futures αντίστοιχα yf . Επομένως επίδραση του
επιτόκου χωρίς κίνδυνο r, δίνεται από την παρακάτω σχέση :
,(2.21)

Η άριστη τιμή του δείκτη Ν, είναι αυτή που εξισώνει την παραπάνω σχέση (2.21) με
το μηδέν:


,(2.22)

Στη συνέχεια, από τη στιγμή που ο δείκτης αντιστάθμισης έχει στόχο να εξαλείψει τον
κίνδυνο που προέρχεται από τις μεταβολές του επιτοκίου, υποθέτουμε πως οι
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επιδράσει του επιτοκίου στις αποδόσεις των ομολόγων και των συμβολαίων θα είναι
ισοδύναμες, οπότε

.

Επομένως από τη σχέση (2.22), ο άριστος δείκτης

αντιστάθμισης θα ισούται με:

,(2.23)
Η σχέση (2.23) μπορεί κατά προσέγγιση να γραφτεί ίση με:

,(2.24)

Μέσω της σχέσης (2.24), ο δείκτης αντιστάθμισης μπορεί να εκφραστεί ως προς τη
μέση διάρκεια των ομολόγων και των futures που θα είναι αντίστοιχα:
και

,(2.25)

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (2.25) στην (2.24) προκύπτει ο δείκτης αντιστάθμισης
βασισμένος στη μέση διάρκεια, ο οποίος ονομάζεται και δείκτης αντιστάθμισης τιμής
ευαισθησίας (price sensitivity hedge ratio) :
,(2.26)
Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω δείκτη αντιστάθμισης, εξαλείφονται οι μεταβολές
τις αξίας που δημιουργούνται από τις μεταβολές του επιτοκίου με αποτέλεσμα η θέση
του αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου να έχει μέση περίοδο ίση με το μηδέν. Σε
περίπτωση που το μέσο για την πραγματοποίηση της αντιστάθμισης είναι ένα
συμβόλαιο futures σε ομόλογα, ο επενδυτής πρέπει να εκτιμήσει ποιο από τα
διαθέσιμα ομόλογα είναι ενδεχομένως το πιο φθηνό για παράδοση από τη χρονική
στιγμή που ξεκινά η διαδικασία της αντιστάθμισης. Εάν εν συνεχεία, αν το επιτόκιο
μεταβληθεί, έτσι ώστε να διακρίνεται ένα άλλο ομόλογο ως φθηνότερο για
παράδοσης, τότε η αντιστάθμιση πρέπει να προσαρμοσθεί και η αποτελεσματικότητά
της μπορεί να είναι χειρότερη από αυτή που είχε προβλεφθεί. Όταν οι διαμορφώνουν
στρατηγικές αντιστάθμισης, οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη πως
τα επιτόκια και οι τιμές των συμβολαίων κινούνται προς αντίθετη κατεύθυνση. Ως εκ
τούτου, όταν ένα επενδυτής ζημιώνεται σε περίπτωση πτώσης των επιτοκίων, θα
λάβει θέση αγοράς (long) στην αγορά των futures, αφού σε αυτή την περίπτωση η
τιμή του αναμένεται να αυξηθεί. Αντίθετα όταν ένας επενδυτής αναμένει απώλειες σε
περίπτωση ανόδου των τιμών των επιτοκίων, θα λάβει θέση πώλησης στα
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συμβόλαια futures, καθώς αναμένεται ανάλογη πτώση στη τιμή τους. Όπως
αναφέραμε στην αρχή του κεφαλαίου, πολλά περιουσιακά στοιχεία, όπως ομόλογα
και μετοχές, δεν αντιπροσωπεύονται από συμβόλαια futures. Επομένως, ένας
επενδυτής ομολογιών, προκειμένου να επιλέξει το κατάλληλο συμβόλαιο futures
ελέγχει η μέση διάρκεια του υποκείμενου στοιχείου του συμβολαίου, να ισούται όσο
το δυνατόν καλύτερα με τη μέση διάρκεια του ομολόγου προς επένδυση. Συνήθως τα
συμβόλαια

σε

ευρωδολάρια

χρησιμοποιούνται

σε

τίτλους

βραχυπρόθεσμης

περιόδου, ενώ αντίθετα, τα συμβόλαια futures σε κρατικά ομόλογα χρησιμοποιούνται
σε τίτλους μακροπρόθεσμης λήξης.

2.3.5 Αντιστάθμιση με συμβόλαια futures σε δείκτες μετοχών
Τα συμβόλαια futures σε δείκτες χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές για την
αντιστάθμιση του κινδύνου ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών
(equity portofolio).

Ο δείκτης αντιστάθμισης τιμής ευαισθησίας που αναφέραμε

παραπάνω, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση των μετοχών, γι’αυτό το
λόγο εφαρμόζουμε ένα δείκτη αντιστάθμισης βασισμένο στην ελάχιστη διακύμανση.
Ο δείκτης αυτός, θα είναι της μορφής:

( )(

)

,(2.27)

Όπου, S = η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου που αποτελείται από μετοχές.
F= η αξία ενός συμβολαίου futures σε δείκτες επί μετοχών.
= η διακύμανση των μεταβολών των futures τιμών.
ισούται με τη συνδιακύμανση των μεταβολών μεταξύ των stock
τιμών και των futures (rs και rf αντίστοιχα).
Ο λόγος

,

ισούται με την κλίση της γραμμής παλινδρόμησης της μεταβολής

των spot τιμών στις μεταβολές των τιμών των futures :

ΔS = a + β ΔF.

Ο παραπάνω συντελεστής β θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισούται κατά προσέγγιση
με τον συντελεστή βήτα που προκύπτει από το

Υπόδειγμα Αποτίμησης

Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model). Για την ακρίβεια ο
συντελεστής β ισούται με τον λόγο:

,(2.28)

β=
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Στην παραπάνω σχέση το βs ισούται με το βήτα του χαρτοφυλακίου από την
παλινδρόμηση των μεταβολών των spot τιμών στις μεταβολές των τιμών της αγοράς.
Αντίστοιχα, το βf αντιστοιχεί στη γραμμή παλινδρόμησης των μεταβολών των futures
τιμών

πάνω

στις

μεταβολές τις αγοράς.

Οι

τιμές της

αγοράς συνήθως

αντιπροσωπεύονται από κάποιο γενικό δείκτη. Ο υποκείμενος δείκτης των
συμβολαίων futures συνηθίζεται να είναι ένας επίσης γενικός δείκτης, αλλά ακόμα και
όταν δεν ισχύει αυτό, το υποκείμενο στοιχείο του συμβολαίου θα παρουσιάζει έντονη
συσχέτιση με τον γενικό δείκτη. Αυτό σημαίνει πως το β f, τις περισσότερες φορές θα
ισούται κατά προσέγγιση με τη μονάδα, και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη στη
διαδικασία της αντιστάθμισης. Επομένως λαμβάνεται η υπόθεση ότι:
βf

1

,(2.29)

Από της σχέση (2.27), (2.28) και (2.29), ο δείκτης αντιστάθμισης θα είναι της μορφής:

( )

,(2.30)

Το μείον στη παραπάνω σχέση δηλώνει τη θέση που θα πρέπει να πάρει ο
επενδυτής στα συμβόλαια. Όταν το πρόσημο είναι αρνητικό θα λάβει αντίθετη θέση
από αυτή που κατέχει στην αγορά, ενώ αντίθετα αν το πρόσημο είναι θετικό θα λάβει
ανάλογη θέση στα futures με αυτή που κατέχει στην spot αγορά.
Όταν το βs είναι ίσον με τη μονάδα, η απόδοση του χαρτοφυλακίου τείνει να
αντανακλά ακριβώς την απόδοση της αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση η θέση στα
συμβόλαια futures σε δείκτες μετοχών πρέπει να τέτοια, ώστε η αξία η συνολική αξία
των συμβολαίων futures να ισούται με τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου που
αντισταθμίζεται.
Σκοπός της αντιστάθμισης κινδύνου είναι να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο
ανεπηρέαστο από τη συμπεριφορά των τιμών της οικονομίας. Αυτό συνεπάγεται πως
το βήτα του σταθμισμένου χαρτοφυλακίου θα είναι μηδέν. Οι επενδυτές όμως,
μπορούν να μεταβάλλουν το βήτα του χαρτοφυλακίου τους λαμβάνοντας ανάλογη
θέση σε συμβολαίου futures
Για παράδειγμα, έστω ένας επενδυτής με θέση short σε συμβόλαια futures θέλει να
μειώσει το βήτα από βh σε βh*. Για να το επιτύχει αυτό, θα πρέπει να λάβει θέση
short σε επιπλέον (

)

συμβόλαια futures.

Αντίθετα αν επιθυμεί να αυξήσει το βήτα της αντισταθμισμένης επένδυσης του από
βh σε βh* , θα πρέπει να λάβει θέση long σε (
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Πρακτική εφαρμογή
Στο κεφάλαιο θα γίνει μία πρακτική εφαρμογή της θεωρίας που παρουσιάστηκε
παραπάνω σχετικά με την διαδικασία αντιστάθμισης ενός διαφοροποιημένου
χαρτοφυλακίου σε δείκτες μετοχών. Οι μετοχές που θα συνθέτουν το εν λόγω
χαρτοφυλάκιο , διαπραγματεύονται στο Αμερικάνικο Χρηματιστήριο και οι εταιρίες
προέρχονται από τον κλάδο της τεχνολογίας, βιομηχανίας, ενέργειας, επενδύσεων,
επικοινωνίας και κατανάλωσης.
Βασικό κριτήριο επιλογής της μετοχής είναι ο λόγος της τιμής προς τα κέρδη ανά
μετοχή, δηλαδή πόσες φορές η τιμή της μετοχής πραγματεύεται τα κέρδη της
(μερίσματα). Συνήθως όσο αυξάνεται η ζήτηση για την συγκεκριμένη μετοχή,
αυξάνεται ο λόγος P/E, καθώς οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν
παραπάνω για κάθε μερισματική μονάδα που θα τους αντιστοιχεί. Ο δείκτης P/E
αποτελεί ίσως τον πιο γνωστό χρηματοοικονομικό δείκτη αποτίμησης, και θεωρείται
σε γενικές γραμμές σαν δείκτης επανείσπραξης κεφαλαίου, καθορίζει δηλαδή τα έτη
που απαιτούνται για να λάβει πίσω το υπενδεδυμένο κεφάλαιο του σε μερίσματα.
Αυτό συνεπάγεται πως οι επενδυτές θα προτιμήσουν μια μετοχή με χαμηλό δείκτη
P/E ώστε να εισπράξουν όσο τον δυνατό γρηγορότερα το κεφάλαιο τους. Ωστόσο
έχει παρατηρηθεί πως οι υψηλοί λόγοι Ρ/Ε δίνουν μια προοπτική ανάπτυξης της
επιχείρησης. Όταν μια επιχείρηση δεν προσφέρει όλο το ποσό των κερδών της σε
μερίσματα αλλά διακρατά ένα μέρος τους για επενδυτικού σκοπούς, δημιουργεί
προοπτικές κέρδους και ανάπτυξης.
Επιπλέον εκτός από τη γενικότερη προοπτική και δυναμική της εταιρίας ο
επενδυτής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμπορευσιμότητα των μετοχών. Θα επιλέξει
επομένως μετοχές με υψηλό καθημερινό όγκο συναλλαγών ώστε η διαπραγμάτευση
τους να παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφει τον κίνδυνο
ρευστότητας του χαρτοφυλακίου. Σε μία περίπτωση υποχώρησης των τιμών μπορεί
να ρευστοποιήσει άμεσα το χαρτοφυλάκιο του αποφεύγοντας να επιβαρυνθεί με
υψηλές απώλειες. Αντίστοιχα σε μία περίπτωση σημαντικής ανόδου θα μπορεί να
ρευστοποιεί άμεσα το χαρτοφυλάκιο του καρπώνοντας τα κέρδη από τις υπεραξίες.
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι επιλεγμένες μετοχές με τα βασικά
χαρακτηριστικά τους.

ταιρία

Σύμβο ο
Μετοχής

Κ άδος

Λόγος P/E

Βήτα
Μετοχής

Microsoft Corp

MSFT

Technology

9.5

1,12

Walt Disney

DIS

Communications

14.00

0,87

Yahoo

YHOO

Communications

18.2

1,49

General Electric Co

GE

Industrial

14.1

1,79

Pepsi Co

PEP

16.3

0,66

Coca-Cola Co

KO

12.4

0,69

Duke Energy Corp

DUK

Utilities

15.2

0,51

FedEx Corp

FDX

Industrial

17.6

0,77

TWX

Communications

13.1

1,08

EBAY

Communications

22.2

1,97

COP

Energy

6.7

1,04

UTX

Industrial

13.6

0,90

T

Communications

14.7

0,65

JPM

Financial

6.8

0,94

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Time Warner Inc

10

Ebay

11

ConocoPhillips

12

United
Technologies Corp
AT&T Inc

13
14

JPMorgan Chase &
Co

Consumer, Noncyclical
Consumer, Noncyclical

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ο συντελεστής βήτα ή αλλιώς ο συστηματικός κίνδυνος της μετοχής μετρά τη
μεταβλητότητα της μετοχής σε σχέση με τη μεταβλητότητα της αγοράς. Είναι δηλαδή
ένας δείκτης «ευαισθησίας» των αποδόσεων της μετοχής ως προς τις αποδόσεις
ενός γενικού δείκτη. Όταν η τιμή του βήτα είναι αρνητική σημαίνει πως η μετοχή
κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από την αγορά, ενώ όταν είναι μηδέν οι μεταβολές
στην αγορά δεν επηρεάζουν καθόλου την απόδοση της μετοχής. Στις περισσότερες
περιπτώσεις το β είναι θετικό, και ανάλογα με την τιμή του, διακρίνει τις μετοχές σε
τρεις κατηγορίες. Όταν β<1 η μετοχή χαρακτηρίζεται ως «αμυντική». Αυτό σημαίνει
πως μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με την αγορά αλλά σε μικρότερη
ένταση. Όταν β>1 η μετοχή χαρακτηρίζεται ως «επιθετική» σε σχέση με την αγορά,
ενώ τέλος για β=1 η αποδόσεις της μετοχής αντανακλούν πλήρως τη συμπεριφορά
της αγοράς.
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Τα βήτα των παραπάνω μετοχών του πίνακα 1, έχουν εκτιμηθεί μέσω του
στατιστικού προγράμματος ΜΑΤLΑΒ, με βάση τις υποθέσεις του κλασικού γραμμικού
υποδείγματος και ικανοποιώντας της στατιστική ελέγχου t. Οι

παραπάνω

συντελεστές, αφορούν εκτιμήσεις από τις ετήσιες αποδόσεις των τελευταίων 9
χρόνων, πιο συγκεκριμένα τις περιόδου 1/1/2003-1/1/2011. Σαν γενικός δείκτης που
να αντανακλά καλύτερα την αγορά χρησιμοποιήθηκε ο S&P 500. O συγκεκριμένος
δείκτης διαφέρει από άλλους χρηματιστηριακούς δείκτες όπως ο Dow Jones και ο
Nasdaq, επειδή περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό μετοχών από διαφορετικούς
κλάδους και σταθμισμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί για πολλούς, η
καλύτερη εκπροσώπηση της αμερικάνικης αγοράς. Οι τιμές τόσο των μετοχών όσο
και του S&P 500 αντλήθηκαν από τον διαδικτυακό ιστότοπο www.nasdaq.com

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου – Αντιμετώπιση μη συστημικού κινδύνου
Δεύτερο στάδιο μετά την επιλογή των μετοχών είναι η διαφοροποίηση του
χαρτοφυλακίου η οποία αποσκοπεί στην εξάλειψη του μη - συστημικού κινδύνου. Ο
μη συστηματικός κίνδυνος στηρίζεται στον κίνδυνο που ενέχει μια λάθος επιλογή
μετοχής. Για παράδειγμα, μπορεί η μετοχή να μην αποδώσει στον βαθμό που
αναμέναμε, ή ακόμα να υποστεί μεγάλες απώλειες. Ο κίνδυνος αυτός εξαρτάται μόνο
από την πλευρά της επιχείρησης, δηλαδή μπορεί να οφείλεται είτε σε μια αναπάντεχη
ζημία είτε σε αποτυχία της διοίκησης να χειριστεί αποτελεσματικά θέματα της εταιρίας
και να δημιουργήσει κέρδη.
Σκοπός της διαφοροποίησης είναι να σταθμίσει κατάλληλα τον αριθμό των μονάδων
από κάθε μετοχή ανάλογα με τα επίπεδα κινδύνου και απόδοσης. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα οι τυχαίες μεταβολές στην απόδοση μιας μετοχής να αντισταθμίζονται σε
ένα βαθμό από τυχαίες μεταβολές στην απόδοση των υπολοίπων αξιόγραφων, έτσι
ώστε για το συνολικό χαρτοφυλάκιο να προκύπτει διασπορά του κινδύνου. Η
επιτυχία βέβαια της διαφοροποίησης προϋποθέτει, οι αποδόσεις των επιμέρους
περιουσιακών στοιχείων να μην παρουσιάζουν θετική συσχέτιση, καθώς έτσι
επιβαρύνουν το αποτέλεσμα.
Στο παράδειγμα μας η διαδικασία της διαφοροποίησης παρουσιάζεται στον
επόμενο πίνακα (πίνακας 2). Έστω ένας επενδυτής επιθυμεί να κατασκευάσει ένα
χαρτοφυλάκιο από τις παραπάνω μετοχές, και να το διατηρήσει για ένα χρόνο μέχρι
να το ρευστοποιήσει. Η χρονική περίοδος θα είναι από της 20/6/2011 - 15/6/2012.
Έστω Pi τιμή της μετοχής στης 20/6/2011 όπου γίνεται η αγορά, Vi ο όγκος των
συναλλαγών την ίδια ημέρα, και Ui

=

Vi*Pi , η συνολική αξία της μετοχής που

διακινείται στην αγορά.
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Τα άριστα βάρη χαρτοφυλακίου θα προκύπτουν από τον λόγο της αξίας της μετοχής
προς την συνολική αξία του χαρτοφυλακίου στην αγορά και θα δίνονται από τον
παρακάτω τύπο:

∑

∑

,

όπου Ν ο αριθμός των μετοχών

METOXH

TIMH Pi

ΟΓΚΟΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Vi

1

Microsoft Corp

24,47

53.777.740

1.315.941.297,80

0,19

2

Walt Disney

38,23

8.745.194

334.328.766,62

0,05

3

Yahoo

14,99

32.348.270

484.900.567,30

0,07

4

General Electric Co

18,48

38.827.880

717.539.222,40

0,10

5

Pepsi Co

68,98

5.052.763

348.539.591,74

0,05

6

Coca-Cola Co

32,92

11.088.688

364.984.165,52

0,05

7

Duke Energy Corp

56,49

5.544.165

313.193.207,35

0,05

8

FedEx Corp

87,50

1.809.136

158.299.400,00

0,02

9

Time Warner Inc

35,34

5.295.795

187.153.395,30

0,03

10

Ebay

28,82

12.107.960

348.951.407,20

0,05

11

ConocoPhillips

56,42

11.809.810

666.304.756,28

0,10

12

United
Technologies Corp

85,54

3.464.732

296.373.175,28

0,04

13

AT&T Inc

30,96

17.465.150

540.721.044,00

0,08

14

JPMorgan Chase &
Co

40,48

21.351.170

864.295.361,60

0,12

6.941.525.358,39

1
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Έστω

το ποσό το οποίο είναι πρόθυμος να διαθέσει ο επενδυτής σε αγορά

μετοχών. Η αξία ui που θα επενδύσει σε κάθε μετοχή εξαρτάται από τα βάρη
στάθμισης και θα ισούται με:

Στη συνέχεια οι μονάδες που θα αγοράσει από κάθε μετοχή, στης 20/6 θα
υπολογιστεί σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, όπου Pi η τιμή κλεισίματος της
μετοχής στης 20/6

Έστω

=1.760.000 $, το ποσό προς επένδυση. Οι άριστες ποσότητες καθώς και η

αξία της μετοχής στο χαρτοφυλάκιο δίνεται από τον παρακάτω πίνακα:

METOXH

Wi

Pi

Αξία μετοχής στο
χαρτοφυλάκιο
ui = I * Wi

Αριθμός μετοχών στο
χαρτοφυλάκιο Χi

1

Microsoft Corp

0,19

24,47

333.652,41

13.635

2

Walt Disney

0,05

38,23

84.767,91

2.217

3

Yahoo

0,07

14,99

122.944,88

8.202

4

General Electric Co

0,10

18,48

181.929,61

9.845

5

Pepsi Co

0,05

68,98

88.371,02

1.281

6

Coca-Cola Co

0,05

32,92

92.540,49

2.811

7

Duke Energy Corp

0,05

56,49

79.409,07

1.406

8

FedEx Corp

0,02

87,50

40.136,27

459

9

Time Warner Inc

0,03

35,34

47.452,10

1.343

10

Ebay

0,05

28,82

88.475,44

3.070

11

ConocoPhillips

0,10

56,42

168.939,29

2.994

12

United Technologies
Corp

0,04

85,54

75.144,40

878

13

AT&T Inc

0,08

30,96

137.097,97

4.428

14

JPMorgan Chase &
Co

0,12

40,48

219.139,13

5.414
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To βήτα χαρτοφυλακίου ισούται με

το σταθμισμένο άθροισμα των βήτα των

επιμέρους μετοχών με μέτρο στάθμισης το ποσοστό της αξίας τους στο
χαρτοφυλάκιο.

βp = ∑

, όπου Ν ο αριθμός των μετοχών

Εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο σύμφωνα με τα αντίστοιχα δεδομένα από τους
παραπάνω πίνακες 1,2 και 3 , το βήτα χαρτοφυλακίου στην περίπτωση μας θα
ισούται με :

βp=1.09
Παρατηρούμε ότι η τιμή του συντελεστή βήτα του χαρτοφυλακίου είναι μεγαλύτερη
της μονάδα το οποίο υποδηλώνει ότι το χαρτοφυλάκιο θα χαρακτηρίζεται ως
«επιθετικό». Μια μεταβολή του γενικού δείκτη κατά 1%, θα μεταβάλει την αξία του
χαρτοφυλακίου προς την ίδια κατεύθυνση κατά 1.09%. Ένα επιθετικό χαρτοφυλάκιο
προσφέρει μεγαλύτερες ανταμοιβές στον επενδυτή σε περίπτωση ανόδου του
γενικού δείκτη, αλλά παράλληλα μεγεθύνει τις απώλειες σε μία πτώση της αγοράς.
Τέτοιου είδους χαρτοφυλάκια παρουσιάζουν έντονες μεταβολές στη κερδοφορία τους
με αποτέλεσμα κατά το χρονικό διάστημα τις επένδυσης να εμφανίζονται μεγάλοι
κύκλοι διακυμάνσεων. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η παρουσιάζεται η
πορεία της αξίας του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου για την περίοδο 20/6/2011 –
15/6/2012 και όπως παρατηρείται, παρουσιάζει έντονες τόσο θετικές όσο και
αρνητικές μεταβολές

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 – ΚΕΡΔΗ-ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 20/6/2011 - 15/6/2012.
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Από το προηγούμενο διάγραμμα ,φαίνεται πως οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου
υπόκεινται σε μεγάλες διακυμάνσεις για όλο το χρονικό διάστημα της επένδυσης.
Συγκεκριμένα, από τα τέλη Ιουλίου 2011 παρατηρείται μία μεγάλη και συνεχόμενη
πτώση της αξίας του χαρτοφυλακίου (bear market) όπου σε διάστημα 15 ημερών
φτάνει να σημειώνει απώλειες $193.576 δηλαδή να χάνει το 11% της αξίας του. Στη
συνέχεια. ύστερα από διακυμάνσεις των τιμών γύρω από χαμηλά επίπεδα και
απώλειες που αγγίζουν στης 3/10 έως και τις $214.953 (-12,21%), στα μέσα
Δεκεμβρίου αρχίζουν να παρατηρούνται τα πρώτα

σημάδια ανάκαμψης της

οικονομίας. Η άνοδος της αξίας του χαρτοφυλακίου συνεχίζεται μέχρι και τα τέλη
Απριλίου , σημειώνοντας τα υψηλότερα κέρδη $235.659 στις 26/3, με απόδοση
13,39% της αρχικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Για το μήνα Μάιο, την άνοδο της
οικονομίας διαδέχεται μία «βουτιά» στα επίπεδα τιμών της αγοράς με αποτέλεσμα τα
κέρδη του χαρτοφυλακίου να ελαχιστοποιούνται σημαντικά σε σχέση πάντα με τα
υψηλά κέρδη που σημειώθηκαν την τελευταία περίοδο. Η αγορά αρχίζει να εμφανίζει
ξανά σημάδια ανάκαμψης στις αρχές Ιουνίου και ακολουθεί ανοδική πορεία για όλο
το διάστημα μέχρι τη λήξη της επένδυσης, με τον επενδυτή να απολαμβάνει κέρδη
την ημέρα ρευστοποίησης του χαρτοφυλάκιο του (15/6/2012). Τα κέρδη από την
επένδυση θα αντιστοιχούν σε $163.903 το οποίο ισοδυναμεί με το 9% του αρχικού
του κεφαλαίου.
Παρατηρείται πως, παρά τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, το χαρτοφυλάκιο
υπέστη μεγάλες ζημίες κατά περιόδους και αυτό είναι προφανές αφού σκοπός της
διαφοροποίησης είναι η πρόληψη του μη συστημικού (εταιρικού κινδύνου) και όχι
του κινδύνου της αγοράς. Ο κίνδυνος της αγοράς ή συστημικός κίνδυνος,
αντιπροσωπεύει και αντανακλά την γενική κατάσταση της οικονομίας και μπορεί να
επηρεάσει ακόμα και μία απόλυτα υγιή επιχείρηση

λόγω της ανασφάλειας και

αναστάτωσης που δημιουργείται στο επενδυτικό κοινό. Ο συστημικός κίνδυνος είναι
μη διαφοροποιήσιμος και οι παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται είναι τα
επιτόκια, οικονομικές υφέσεις, πόλεμοι, και οποιεσδήποτε άλλοι παράγοντες
μπορούν να προκαλέσουν οικονομικές αναταραχές. Το συγκεκριμένο είδος κινδύνου
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω της διαδικασίας της αντιστάθμισης κινδύνου την
οποία θα εξετάσουμε στη συνέχεια.

Αντιστάθμιση κινδύνου χαρτοφυλακίου-Αντιμετώπιση συστημικού κινδύνου
Ο μόνος τρόπος εξασφάλισης από τον κίνδυνο της αγοράς, είναι η αντιστάθμιση
του κινδύνου με τη χρήση χρηματιστηριακών εργαλείων όπως είναι τα παράγωγα.
Έστω ο επενδυτής που διαμόρφωσε το παραπάνω χαρτοφυλάκιο επιθυμεί να
εξασφαλιστεί από τον κίνδυνο της αγοράς ώστε να μην βιώσει απώλειες σε
περίπτωση που η αγορά κινηθεί αντίθετα από τις προσδοκίες του.
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Έστω ο επενδυτής προκειμένου να προφυλαχθεί από τον κίνδυνο λαμβάνει στης
20/6/2011 θέση πώλησης σε συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) με
ημερομηνίας παράδοσης τη Τρίτη παρασκευή του Σεπτεμβρίου όπου είναι η
ημερομηνία λήξης. Την επομένη της εκκαθάρισης, την Κυριακή θα ανοίξει ξανά τη
θέση του ώστε να έχει κάλυψη και για τους επόμενους τρεις μήνες. Αυτή η διαδικασία
θα συνεχιστεί έως της 15/6/2012. Ο επενδυτής ακολουθεί αυτή τη διαδικασία κάθε
τρίμηνο γιατί η τρέχουσα τιμή στην οποία έχει λάβει θέση πώλησης, αναφέρεται στο
συμβόλαιο με την πιο κοντινή ημερομηνία λήξης. Στην περίπτωση που ήθελε να
λάβει θέση πώλησης σε συμβόλαια με μεταγενέστερη ημερομηνία, (πχ Ιούνιο 2012)
η τιμή διακανονισμού θα είναι χαμηλότερη της τρέχουσας τιμής συμβολαίου που
αναφέρεται στον κοντινότερο μήνα λήξης.2 Σαν υποκείμενο στοιχείο του συμβολαίου
futures επιλέγεται ο δείκτης S&P 500 καθώς χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα
γεγονός που ελαχιστοποιεί τα κόστη συναλλαγών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του
S&P500 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
S&P 500 Futures
Μέγεθος συμβολαίου

$250 x τιμή του S&P 500 Futures

Ελάχιστη διακύμανση της τιμής
(tick size)

0.10 index points = $25 (250x0.10)

Tick Size for Calendar Spread 1

0.05 index points = $12.50 (250x0.05)

Μήνες παράδοσης

Τρίτη Παρασκευή του Μαρτίου,
Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου

Ημέρες Συναλλαγών

Δευτέρα – Παρασκευή, Κυριακή

Αρχικό Περιθώριο Ασφάλισης
(Initial Margin)
Ελάχιστο όριο περιθωρίου ασφάλισης
(Maintenance Futures Margin)

$21.875
$17.500

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Τα συναλλαγματικά κόστη που επωμίζεται ο επενδυτής από τη διαπραγμάτευση
των συμβολαίων futures είναι αμελητέου κόστους και δύσκολο να προσδιοριστούν
ακριβώς. Γι’αυτό το λόγο στο παράδειγμα θεωρούμε πως τα συναλλαγματικά κόστη
είναι μηδέν. Από τη στιγμή που ο επενδυτής ανοίγει τη θέση του στην αγορά
συμβολαίων futures, υποχρεούται να καταβάλλει σε ένα οργανισμό εκκαθάρισης ένα
περιθώριο ασφάλισης ίσο με $21.875 για κάθε συμβόλαιο. Το ελάχιστο περιθώριο
1

Η έννοια του “calendar spread” εισάγεται όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα θέση σε αγορά και πώληση
συμβολαίων futures με διαφορετική ημερομηνία παράδοσης.
2
Λόγω αδυναμίας να βρεθούν ιστορικές τιμές των συμβολαίων futures που να αφορούν
μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης (Ιούνιο 2012) , χρησιμοποιήθηκαν οι ιστορικές τιμές των
συμβολαίων που αφορούν τον κοντινότερο μήνα λήξης . Έτσι ο επενδυτής χρειάζεται να ανανεώνει
κάθε τρίμηνο τη θέση του και αυτό γίνεται την Κυριακή μετά από την ημερομηνίας λήξης.
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συντήρησης ισούται με $17.500 ανά συμβόλαιο. Όσο το συμβόλαιο χάνει αξία, ο
λογαριασμός περιθωρίου ασφάλισης μειώνεται. Αν μειωθεί κάτω από το όριο τότε ο
επενδυτής καλείται να καλύψει τη διαφορά που απαιτείται για να επανέλθει ο
λογαριασμός στα $17500. (margin call ) Αντίθετα στην περίπτωση που η αξία του
συμβολαίου αυξάνεται ,ο λογαριασμός περιθωρίου ενισχύεται. Το margin καθορίζεται
σε ημερήσια βάση από το χρηματιστήριο μέσω υπολογιστικού προγράμματος και η
εκκαθάριση των συναλλαγών γίνεται σε ημερήσια βάση μετά το πέρας της
συνεδρίασης. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις, όταν ο επενδυτής δεν έχει στη διάθεση
του μετρητά ή θέλει να τα επενδύσει κάπου αποτελεσματικά, να θέτει ενέχυρο μέρος
των μετοχών του χαρτοφυλακίου ως περιθώριο ασφάλισης.

Δείκτης Αντιστάθμισης
Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο τύπος που μας δίνει τον άριστο
αριθμό συμβολαίων σε δείκτες μετοχών δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

(

ί
ί

ό

ί
ί

)

(

)

Άρα ο επενδυτής θα λάβει θέση πώλησης σε 6 συμβόλαια futures. Το ποσό
ασφάλισης που καταθέτει θα ισούται με 6 * $21.875 = $131.250
Το συνολικό ποσό επένδυσης επομένως τους αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου θα
είναι ίσο με: $

+$131.250 = $1.891.250

Επίσης, ο επενδυτής θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να καταβάλει επιπλέον ποσό
εφόσον του ζητηθεί στον λογαριασμό εκκαθάρισης στην περίπτωση που ο
λογαριασμός μειωθεί κάτω του ορίου : 6 * $17.500 = $105.000

Kέρδη – Απώλειες συμβολαίων Futures
Είναι φυσικό πως η πορεία των μεταβολών στις αποδόσεις των futures θα είναι
ακριβώς αντίθετη με τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου στο διάγραμμα 2. Αυτό γίνεται
εμφανές καλύτερα στο επόμενο διάγραμμα. (διάγραμμα 3) όπου αναπαριστά τις
μεταβολές των κερδών ως προς τη θέση που έχει λάβει ο επενδυτής στην αγορά των
συμβολαίων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 – ΚΕΡΔΗ-ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FUTURES ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 20/6/2011 - 15/6/2012.

Ο επενδυτής το πρώτο τρίμηνο εκκαθαρίζει τη θέση του με κέρδη καθώς στην
ημερομηνία λήξης Παρασκευή 16/9, αποκομίζει κέρδη από τα Futures $95.250 και
του επιστρέφεται το περιθώριο ασφάλισης που είχε καταθέσει εξαρχής στον
λογαριασμό εκκαθάρισης. Προκειμένου ο επενδύτης να καλύψει τη θέση του για το
επόμενο τρίμηνο , λαμβάνει ξανά θέση πώλησης την σε 6 συμβόλαια, την Κυριακή
18/9, καταβάλλοντας ξανά το ασφάλιστρο. Το Δεκέμβρη 16/12 ο επενδυτής κλείνει
με απώλειες $16.950 καθώς η τιμή του συμβολαίου στην οποία θα αγοραστεί ώστε
να κλείσει η θέση, αυξήθηκε σε σχέση με την τιμή πώλησης που ορίστηκε στης 16/9.
Επομένως του επιστρέφονται τα ασφάλιστρα μειωμένα κατά -$95.250. Το κέρδος
μέχρι στιγμής από τα συμβόλαια ανέρχεται στα $78.300 ($95.250-$16.950). Για το
τρίτο τρίμηνο, ο επενδυτής αναλαμβάνει ξανά θέση πώλησης σε 6 συμβόλαια. Η
μεγάλη άνοδος όμως του δείκτη δημιουργεί ανυπολόγιστες ζημίες στη θέση πώλησης
των συμβολαίων, με αποτέλεσμα στης 16/03 να κλείνει τη θέση του με απώλειες που
αγγίζουν τις -$280.950. Οι συνολικές απώλειες του επενδυτή μέχρι και της 16/03 θα
είναι ίσες με : -$280.950+$78.300 = - $202.650. Στο τέταρτο και τελευταίο τρίμηνο οι
τιμές θα παρουσιάσουν μία περίοδο πτώσης , επιτρέποντας στα συμβόλαια που
λαμβάνουν αντίθετη θέση στην αγορά, να κερδοφορήσουν. Στο τελευταίο τρίμηνο ο
επενδυτής θα κλείσει με κέρδη ύψους $91.500 και θα του επιστραφούν εξολοκλήρου
τα ασφάλιστρα του τελευταίου τριμήνου. Τα κέρδη όμως αυτά δεν είναι ικανά να
αντισταθμίσουν τις συνολικές απώλειες των $202.650, με αποτέλεσμα η θέση του
επενδυτή στην αγορά συμβολαίων να χαρακτηρίζεται από ζημίες της τάξης των
$91.500 - $202.650 = - $111.150.
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Αποτέλεσμα Αντιστάθμισης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΤΙΣΤΆΘΜΙΣΗΣ
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Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, το αποτέλεσμα αντιστάθμισης
εξουδετερώνει σε κάποιο βαθμό τόσο τις ζημίες όσο και τα κέρδη του επενδυτή.
Παρατηρούμε πως οι διακυμάνσεις των αποδόσεων του σταθμισμένου πλέον
χαρτοφυλακίου έχουν εξομαλυνθεί, με αποτέλεσμα να εξαλείφεται τόσο ο κίνδυνος
όσο και οι ευκαιρίες για δημιουργία κερδών. Το θετικό αποτέλεσμα της αντιστάθμισης
διακρίνεται στης 05/08 όπου το χαρτοφυλάκιο εμφανίζει ζημίες της τάξης των
-$193.576. Η αντίθετη θέση στα futures αντισταθμίζει και με το παραπάνω την εν
λόγω ζημία, με αποτέλεσμα το σταθμισμένο χαρτοφυλάκιο να εμφανίζει κέρδη ίσα με
$62.924. Επιπλέον στης 30/09 όπου το χαρτοφυλάκιο σημειώνει τις μεγαλύτερες
απώλειες,

αξίας

-$214.953,

το

αντισταθμισμένο

χαρτοφυλάκιο

μέσω

των

κερδοφόρων συμβολαίων , αποδίδει κέρδη για τον επενδυτή συνολικής αξίας
$48.597.
Το κύριο μειονέκτημα της αντιστάθμισης είναι η αδυναμία επίτευξης υψηλών
αποδόσεων καθώς αυτές αντισταθμίζονται από τη θέση στα συμβολαίων μελλοντικής
εκπλήρωσης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3, τα μέγιστα κέρδη του χαρτοφυλακίου
στης 3 Απριλίου έρχονται σε αντίθεση με τις απώλειες στα συμβόλαια futures, με το
τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται εις βάρος του επενδυτή με απώλειες της τάξης
των $211.019 - $213.900 = -$2.881. Τέλος, στης 15/6 όπου υποθέτουμε πως ο
επενδυτής ρευστοποιεί το χαρτοφυλάκιο του και παράλληλα κλείνει τη θέση του στα
συμβόλαια, το κέρδος που αποκομίζει είναι ίσο με $52.753 < $163.903. Είναι
εμφανές, πως το κέρδος αυτό είναι μικρότερης αξίας από το κέρδος που θα
αποκτούσε σε περίπτωση που δεν είχε εφαρμόσει στρατηγική αντιστάθμισης.
Καταλήγουμε επομένως στο συμπέρασμα, πως σε περίοδο ανόδου των τιμών της
αγοράς, το hedging δεν είναι μόνο ασύμφορο αλλά πολλές φορές και κοστοβόρο.
Επιπλέον η συνεχής καταβολή ασφαλίστρων σε περιόδους ανόδου των τιμών όπου
τα συμβόλαια εμφανίζουν απώλειες, ενέχει ένα κόστος ευκαιρίας, καθώς το
συγκεκριμένο κεφάλαιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε αποδοτικές επενδύσεις.
Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί επενδυτές είναι πρόθυμοι να αντισταθμίσουν τα
χαρτοφυλάκια τους μόνο όταν αναμένουν πτώση των τιμών της αγοράς και όχι να
εξομαλύνουν τις γενικότερες διακυμάνσεις της. Τη συγκεκριμένη διαδικασία
αντιστάθμισης αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ως selective hedging και
παρουσιάζει στοιχεία τόσο αντιστάθμισης όσο και κερδοσκοπίας.

Επιλεκτική Αντιστάθμιση
Έστω ο παραπάνω επενδυτής έχει στη κατοχή του το ίδιο χαρτοφυλάκιο για την
χρονική περίοδο από 20/6/2011 - 15/6/2012 και ξεκινά την επενδυτική του
δραστηριότητα λαμβάνοντας θέση πώλησης σε futures καθώς είναι αρκετά αβέβαιος
σχετικά με τη μελλοντική πορεία των τιμών.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4- SELECTIVE HEDGING
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Ομοίως με τη προηγούμενη περίπτωση ο επενδυτής θα λάβει θέση πώλησης σε 6
συμβόλαια futures τα οποία θα ανανεώσει τόσο για το πρώτο τρίμηνο (Σεπτέμβρης –
Δεκέμβρης 2011), όσο και για το δεύτερο (Δεκέμβρης ’11- Μάρτης ’12) καθώς το
χαρτοφυλάκιο του παρουσιάζει απώλειες όλη αυτή την περίοδο.
Ωστόσο στα τέλη του Δεκεμβρίου’11 , κυκλοφορούν έντονα δημοσιεύματα περί
ανάπτυξης της αμερικάνικης οικονομίας, λόγω βελτίωσης του δείκτη καταναλωτικής
εμπιστοσύνης και μείωσης του επιπέδου ανεργίας. Οι φήμες περί ανάκαμψης της
Αμερικάνικης οικονομίας τονώνουν την κεφαλαιαγορά με αποτέλεσμα ο επενδυτής
στα τέλη του έτους επιλέγει να κλείσει τη θέση του στα συμβόλαια futures καθώς
θέλει να επωφεληθεί από την προσδοκώμενη άνοδο των τιμών. Στις 30 Δεκεμβρίου
επομένως θα κλείσει τη θέση του στην αγορά συμβολαίων λαμβάνοντας αντίθετη
θέση (long position) από την αρχική (short position). Η εκκαθάριση των συναλλαγών
γίνεται άμεσα σε μετρητά, και ο επενδυτής αποκομίζει ένα κέρδος ίσο με $15.750.
Τα κέρδη που θα αντιστοιχούν πλέον ανά πάσα στιγμή στον επενδυτή θα είναι ίσα
με τα κέρδη του χαρτοφυλακίου συν τις $15.750 από το κλείσιμο της θέσης των
συμβολαίων. Η άνοδος της οικονομίας συνεχίζεται μέχρι και τα τέλη Απριλίου.
Ωστόσο, στης 4 Μαΐου , ύστερα από μία βδομάδα πτώσης στα επίπεδα των τιμών,
διαρρέουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με επιδείνωση της Αμερικάνικη οικονομίας,
όπως στασιμότητα στα επίπεδα ανεργίας, πτώση του ΑΕΠ και ανησυχίες σχετικά με
την ύφεση στην Ευρώπη και τη μείωση στις εξαγωγές.
Ο επενδυτής θέλοντας να εξασφαλισθεί από την αναμενόμενη πτώση στα επίπεδα
τιμών, την ίδια ημέρα στης 4 Μαΐου, λαμβάνει θέση πώλησης σε 6 συμβόλαια
futures3 τα οποία θα κρατήσει μέχρι τη λήξη τους 15/6/12. Παρατηρούμε πως ο
επενδυτής στην ημερομηνία παράδοσης αποκομίζει από τα συμβόλαια ένα κέρδος
ίσο με $72.300 στο οποίο αν προσθέσει και τις $15.750 από τη πρώτη του
συναλλαγή, προκύπτει ένα κέρδος $88.750 από τη θέση του σε συμβόλαια futures.
Γίνεται επομένως αντιληπτό πως τα συνολικά κέρδη του επενδυτή αντιστοιχούν σε
$163.903 + $88.050 = $251.953 ,δηλαδή πολύ περισσότερα από τα κέρδη του μη
αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου.
Το παραπάνω παράδειγμα εξετάζει την περίπτωση του selective hedging και
παρουσιάζει ουσιαστικά τις δυνατότητες κερδοσκοπίας μέσω μίας αποτελεσματικής
στρατηγικής αντιστάθμισης. Υποθέτει επίσης πως ο επενδυτής δέχεται τακτική
πληροφόρηση και είναι συστηματικά ενημερωμένος για τις κινήσεις της αγοράς. Η
εν λόγω στρατηγική λόγω του κερδοσκοπικού χαρακτήρα της αποδίδει υψηλή
απόδοση, όμως ενέχει το μεγαλύτερο ρίσκο σε σχέση με τις υπόλοιπες στρατηγικές
αντιστάθμισης. Αυτό συμβαίνει καθώς πάντα θα αφήνει εκτεθειμένο ένα μέρος της
επένδυσης. Σε περίπτωση που οι προσδοκίες του επενδυτή για άνοδο των τιμών δεν
επαληθευτούν ,οι ζημίες μπορεί να είναι ανυπολόγιστες, πράγμα το οποίο δεν θα
συνέβαινε στην κλασική περίπτωση αντιστάθμισης.

3

Η επιλογή του άριστου αριθμού συμβολαίων futures σε όλες τις περιπτώσεις, έχει προκύψει με τον
ίδιο τρόπο που αναφέραμε προηγουμένως.
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Επίλογος – Σύνοψη και Συμπεράσματα
Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας, έγινε μια πρακτική εφαρμογή της θεωρίας
αντιστάθμισης, όπως αυτή παρουσιάζεται σε προηγούμενα κεφάλαια. Στόχος της
εφαρμογής αυτής ήταν η εξακρίβωση του βαθμού αποτελεσματικότητας της
στρατηγικής αντιστάθμισης όταν αυτή εφαρμόζεται σε διαφοροποιημένο
χαρτοφυλάκιο Αμερικάνικων μετοχών για περίοδο ενός έτους.
Στην περίπτωση που εξετάσαμε, η αξία του χαρτοφυλακίου παρουσίαζε έντονες
διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της επένδυσης οι οποίες εξομαλύνονταν επιτυχώς ,αν
και όχι πλήρως, μέσω της διαδικασίας της αντιστάθμισης με χρήση συμβολαίων
μελλοντικής εκπλήρωσης. Παρατηρείται πως σε περιόδους καθοδικής τάσης της
οικονομίας, η θέση σε συμβόλαια futures, εξασφάλιζε την αξία του χαρτοφυλακίου
από τον κίνδυνο μεγάλης ζημίας, ενώ παράλληλα περιόριζε αισθητά τα κέρδη της
επένδυσης σε περιπτώσεις ανόδου της αξίας των μετοχών. Κατά τη ρευστοποίηση
του χαρτοφυλακίου στη λήξη, ο επενδυτής αποκτά σημαντικά μειωμένα κέρδη λόγω
της στρατηγικής αντιστάθμισης που έχει εφαρμόσει, μέσω της οποίας όμως,
ελαχιστοποιεί τον συστημικό κίνδυνο της αγοράς καθ’όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
Επενδυτές που επιδιώκουν υψηλές αποδόσεις, αποφεύγουν το παραπάνω είδος
αντιστάθμισης, καθώς όπως είδαμε, αυτό γίνεται εις βάρος των κερδών του
χαρτοφυλακίου. Ένα επιθυμητό και κερδοφόρο είδος αντιστάθμισης αποτελεί το
selective hedging, σύμφωνα με τo οποίo ο επενδυτής δεν λαμβάνει θέσεις σε futures
καθ’όλη τη διάρκεια τη επένδυσης, αλλά μόνο όταν εκείνος το κρίνει απαραίτητο,
σύμφωνα με τις προσδοκίες του για τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς. Γίνεται
επομένως η υπόθεση, πως ο επενδυτής δέχεται τακτική πληροφόρηση και είναι
συστηματικά ενημερωμένος για τις κινήσεις της αγοράς. Όπως φαίνεται στο
δεύτερο παράδειγμα, στη λήξη της επένδυσης, η εν λόγω στρατηγική αποδίδει ένα
επιπλέον κέρδος στον επενδυτή λόγο της θέσης που λαμβάνει στα συμβόλαια
futures σε επιλεγμένες περιόδους.
Το selective hedging συγκριτικά με την κλασική περίπτωση αντιστάθμισης
προσφέρει υψηλές δυνατότητες κερδοσκοπίας, καθώς ο επενδυτής το χρησιμοποιεί
για να προστατέψει το χαρτοφυλάκιο του, μόνο όταν αναμένεται πτώση στα επίπεδα
των τιμών. Από την άλλη πλευρά, η στρατηγική αυτή θα ενέχει το μεγαλύτερο ρίσκο,
καθώς πάντα θα αφήνει εκτεθειμένο ένα μέρος της επένδυσης. Στη περίπτωση που
οι προσδοκίες του επενδυτή για την πορεία της αγοράς δεν επαληθευτούν ,οι ζημίες
στο χαρτοφυλάκιο μπορεί να είναι ανυπολόγιστες, γεγονός το οποίο δεν θα
συνέβαινε ποτέ στην κλασική στρατηγική αντιστάθμισης. Για την επιλογή της άριστης
στρατηγικής λαμβάνεται υπόψη τόσο η θέση του επενδυτή απέναντι στο κίνδυνο,
δηλαδή η πρόθεση για ανάληψη ρίσκου, καθώς επίσης και οι δυνατότητα του
επενδυτή να προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την μελλοντική συμπεριφορά της
οικονομίας.
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