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ABSTRACT

Leonidas Chagias

Natural Hedging of Longevity Risk
September 2010
The growth of life expectancy in the last decades has led the insurance
organizations to increase the amounts of reserves in order to be able to come
up to their financial obligations to their customers. The main reason for
longevity is the improvement of life conditions. The solution could be
achieved by various ways such as reinsurance or financial mechanisms as for
instance issuing bonds with coupon linked to the longevity and the mortality
of specific population. In addition we will present alternative ways of natural
hedging of longevity risk depending on the proportion of annuity to life
business. In the end, we will demonstrate the management and the pricing of
mortality swap, which is a flexible financial tool, because of the exchange of
cash flows that can take place between life and annuity insurer depending on
their liabilities.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λεωνίδας Χαγιάς
Φυσική Αντιστάθμιση της Μακροβιότητας
Σεπτέμβριος 2010
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει τις
ασφαλιστικές εταιρίες και τα ασφαλιστικά ταμεία σε αύξηση των αποθεμάτων
τους στον κλάδο σύνταξης εξαιτίας των υποχρεώσεων τους προς τους
ασφαλισμένους – συνταξιούχους. Το κύριο αίτιο της μακροβιότητας είναι η
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης γεγονός επιθυμητό για όλους. Η
αντιμετώπιση λοιπόν του προβλήματος από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους και οικονομικά εργαλεία, όπως
για παράδειγμα η αντασφάλιση, η έκδοση ομολόγων βασισμένα είτε στην
μακροβιότητα είτε στην θνησιμότητα συγκεκριμένου πληθυσμού ατόμων.
Επίσης θα παρουσιάσουμε εναλλακτικούς τρόπους φυσικής αντιστάθμισης της
μακροβιότητας, σύμφωνα με την αναλογία των ασφαλίσεων σύνταξης προς
των αντίστοιχων ζωής του χαρτοφυλακίου μας. Τέλος θα παρουσιάσουμε την
λειτουργία , την χρήση και την τιμολόγηση του mortality swap, το οποίο
αποτελεί ευέλικτο χρηματοοικονομικό εργαλείο, διότι θεωρεί τους κλάδους
σύνταξης και ζωής ως συγκοινωνούντα δοχεία όπου επιτρέπονται ανταλλαγές
χρηματορροών μεταξύ τους ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους.

VII

VIII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ

Σελίδα

Ευχαριστίες

I

Βιογραφικό Σημείωμα

III

Abstract

V

Περίληψη

VII

Περιεχόμενα

IX

Κατάλογος Πινάκων

XI

Κατάλογος Γραφημάτων

XIII

1. Εισαγωγή

1

2.Αίτια – συνέπειες της μακροβιότητας

3

2.1 Αίτια

3

2.2 Συνέπειες

3

3. Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

5

3.1 Ασφαλίσεις θανάτου – ζωής

5

3.2 Ασφαλίσεις σύνταξης

6

3.3 Μεικτή ασφάλιση

6

4. Γενικά μέτρα αντιμετώπισης της μακροβιότητας

7

4.1 Αντασφάλιση – λειτουργία

7

4.2 Mortality bond

7

4.2.1 Περιγραφή του ομολόγου

7

4.2.2 Τρόπος λειτουργίας

7

4.3 Μειονεκτήματα και εναλλακτικές λύσεις για το mortality bond

8

4.4 Longevity bond

8

4.5 Survivor Bond

9

4.5.1

Περιγραφή

του

ομολόγου-

τρόπος

λειτουργίας

και

9

αξιολόγηση του
4.5.2 Εναλλακτικοί εκδότες του survivor bond

10

5. Φυσική αντιστάθμιση μακροβιότητας

11

5.1 Παρουσίαση περιγραφή του χαρτοφυλακίου

11

5.2 Εκτίμηση των τιμών των ασφαλίστρων των συνταξιοδοτικών

12

προγραμμάτων
5.2.1 Παράμετροι για την εκτίμηση της τιμής των ασφαλίστρων των

IX

12

συνταξιοδοτικών
5.2.2 Μέθοδος εκτίμησης της τιμής των ασφαλίστρων των

13

συνταξιοδοτικών
5.3 Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα

14

6. Mortality Swaps

17

6.1 Βασική ιδέα

17

6.2 Σχεδιασμός – Λειτουργία swaps θνησιμότητας

18

6.2.1 Το swap θνησιμότητας για τον ασφαλιστή ζωής

19

6.2.2 Το swap θνησιμότητας για τον ασφαλιστή συνταξιοδοτικών

20

6.3 Συμπεράσματα

22

7. Τιμολόγηση

23

7.1 Μετασχηματισμός – Στοχαστικό Μοντέλο τιμολόγησης Wang

23

7.2 Υπολογισμός του ρίσκου αγοράς (λ)

25

7.3 Τιμολόγηση του Mortality Swap

25

X

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας

Σελίδα

5.1 Δεδομένα για την γραμμική παλινδρόμηση στη μεταβλητή τιμή

13

των ασφαλίστρων
5.2 Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης στη μεταβλητή τιμή
των ασφαλίστρων

XI

14

XII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Γράφημα

Σελίδα

5.1 αποθέματα συνταξιοδοτικών εφάπαξ ασφαλίστρου

15

5.2 δείκτης Ratio

15

6.1 ανταλλαγή χρηματορροών θνησιμότητας

19

7.1 Ιδέα μετασχηματισμού Wang

25

XIII

XIV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή
Η αβεβαιότητα για το μέλλον των ασφαλιστικών Ταμείων ως προς την λανθασμένη
διαχείρισης τους, αλλά και οι χαμηλές συντάξεις που χορηγούνται σε μεγάλη μερίδα
συνταξιούχων

έχουν

οδηγήσει

πολύ

κόσμο

σε

ιδιωτικά

συνταξιοδοτικά-

αποταμιευτικά προϊόντα. Το γεγονός άλλωστε ότι τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός
κλάδος ασφαλίσεων ζωής κινείται με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, επιβεβαιώνει
την τάση που υπάρχει στην Ελλάδα για συμπληρωματικές συντάξεις εκτός από αυτήν
της κοινωνικής ασφάλισης. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι οι παραπάνω κίνδυνοι, αλλά
και ο κίνδυνος της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, που οφείλουν να αντιμετωπίσουν
τα ασφαλιστικά ταμεία μεταφέρεται με τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια στις ασφαλιστικές
εταιρίες. Αποτελεί λοιπόν πρόκληση η πετυχημένη αντιμετώπιση του κινδύνου της
μακροβιότητας.
Από την αρχαιότητα απασχολεί τον άνθρωπο το μήκος της ζωής του. Ο Αριστοτέλης
στο «Περί μακροβιότητας και βραχυβιότητας» κεφάλαιο, αναφέρει: «πρέπει νυν να
εξετάσωμεν τας αιτίας διά τας οποίας άλλα μεν όντα είναι μακρόβια και άλλα
βραχύβια και εν γένει τας αιτίας του μήκους και της βραχύτητας της ζωής» και
θεωρεί ξεχωριστό ερώτημα το «αν είναι το αυτό ή είναι διάφορον το αίτιο εις τα φυτά
και τα ζώα να είναι άλλα μεν μακρόβια, άλλα δε βραχύβια...».
Ο όρος της μακροβιότητας και συγκεκριμένα ο κίνδυνος τον οποίο επιφέρει στο
χώρο της ασφάλισης μεταφράζεται παρακάτω. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής
δημιουργεί μεταβολή των τιμών του πίνακα θνησιμότητας. Αυτό έχει ως συνέπεια να
μεταβάλλεται η ισορροπία στα αποθέματα των παροχών που οφείλει η ασφαλιστική
εταιρία προς συμβόλαια ζωής – σύνταξης. Η ισορροπία αυτή ανατρέπεται λόγω του
γεγονότος ότι δεν επαληθεύονται οι προβλέψεις που πραγματοποίησε η ασφαλιστική
εταιρία για τους δείκτες θνησιμότητας.

1

2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Αίτια – συνέπειες της μακροβιότητας
Θα αναφερθούν τα κυριότερα αίτια της αύξησης του προσδόκιμου ζωής καθώς και
οι συνέπειες που δημιουργούνται για την διαχείριση των ασφαλιστικών οργανισμών.

2,1 Αίτια
Οι σημαντικότερες αιτίες οι οποίες οδηγούν στην αύξηση της μακροβιότητας είναι οι
παρακάτω:
•

Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του μεγαλύτερου ποσοστού του
πληθυσμού.

•

Η επιστήμη της ιατρικής έχει ανακαλύψει θεραπείες για αρκετές ανίατες
αρρώστιες του παρελθόντος,

•

Η οικονομική κατάσταση των περισσότερων ατόμων έχει βελτιωθεί.

•

Η αύξηση των εθελούσιων συνταξιοδοτήσεων, έχει ως αποτέλεσμα την παραμονή
στην εργασία για μικρότερο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του

και λιγότερη καταπόνηση στον

οργανισμό.

2.2 Συνέπειες
Η κατανόηση των αιτιών του προβλήματος της μακροβιότητας καθώς και η ανάλυση
των συνεπειών της θα αποτελούσε συνετή ενέργεια για την διαχείριση του παραπάνω
κινδύνου από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών.
Καταρχήν ο κίνδυνος της μακροβιότητας έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρίας προς τους ασφαλισμένους
της.
Φυσικά η ασφαλιστική εταιρία θα καταβάλει τις παροχές της προς τους
ασφαλισμένους, γεγονός το οποίο θα επιτευχθεί με περικοπές δαπανών σε άλλους
κλάδους ασφάλισης. Για παράδειγμα θα πραγματοποιηθεί μείωση των παροχών στις
συμμετοχικές γενικές ασφάλειες, όπου ο κάτοχος μετοχών θα έχει μικρότερο
μέρισμα. Το ποσοστό των μερισμάτων που δεν θα αποδίδεται στον ασφαλισμένο θα
παρακρατείτε ώστε να καλύπτονται τα ελλείμματα που θα δημιουργούνται στα
αποθεματικά για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Με τις παραπάνω μειώσεις έχουμε
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ως συνέπεια την πτώση των αποτελεσμάτων χρήσης της ασφαλιστικής εταιρίας, διότι
οι ασφαλισμένοι δεν θα προτιμούν την συγκεκριμένη εταιρία.
Η ελάττωση των καθαρών ασφαλίστρων σε συνδυασμό με την αδυναμία
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρίας προς τους ασφαλισμένους του κλάδου
ζωής – σύνταξης αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την φερεγγυότητα της ασφαλιστικής
εταιρίας. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην πτώχευση της.
Κρίνεται λοιπόν, αναγκαία η λήψη μέτρων από τη ασφαλιστική εταιρία, τα οποία
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της μακροβιότητας και προστατεύουν την φερεγγυότητά
της προς τους ασφαλισμένους της. Φυσικά για να ληφθούν τα μέτρα απαιτείται είτε
να χρησιμοποιηθούν τα ήδη υφιστάμενα οικονομικά εργαλεία αντιστάθμισης του
κινδύνου, είτε να δημιουργηθούν νέα, ευέλικτα και αποτελεσματικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Συνταξιοδοτικά προγράμματα
Οι ασφάλειες ζωής χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στις ασφαλίσεις που
καλύπτουν τον κίνδυνο του θανάτου και στις ασφαλίσεις που καλύπτουν τον κίνδυνο
της μακροβιότητας(σύνταξης), όπως είναι ο τεχνικός όρος που χρησιμοποιούν οι
ασφαλιστικές εταιρίες

3.1 Ασφαλίσεις θανάτου - ζωής
Οι ασφαλίσεις για την περίπτωση του θανάτου χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες.
Στην «ισόβια θανάτου» και στην «πρόσκαιρη». Η ισόβια θανάτου εγγυάται στον
δικαιούχο ένα κεφάλαιο, που προσδιορίζεται μέσα στο συμβόλαιο, το οποίο
καταβάλλεται ασχέτως της ημερομηνίας κατά την οποία θα επέλθει ο ασφαλιστικός
κίνδυνος. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του είδους ασφάλισης σε ό,τι αφορά την
καταβολή της αποζημίωσης είναι η βέβαιη καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου.
Η πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του
έτους ή με εφάπαξ ετήσια καταβολή
Η πρόσκαιρη ασφάλιση εγγυάται την καταβολή ενός καθορισμένου κεφαλαίου στην
περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, πριν από την λήξη του ασφαλιστηρίου. Αν το
συμβόλαιο που ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλίσεων λήξει και ο
ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη εν ζωή, τότε δεν θα του καταβληθεί καμία
αποζημίωση. Σε αυτού του τύπου την ασφάλιση οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν
την αποζημίωση είτε υπό τη μορφή μηνιαίας σύνταξης είτε και εφάπαξ, ανάλογα με
τη συμφωνία που έχει προηγηθεί. Τα ασφάλιστρα που πληρώνει όποιος έχει επιλέξει
μια «πρόσκαιρη ασφάλιση» είναι πολύ λιγότερα από αυτά της «ισόβιας θανάτου».
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3.2 Ασφαλίσεις σύνταξης
Οι ασφαλίσεις που καλύπτουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη μακροβιότητα
χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες. Στις ασφάλειες «προσυμφωνημένου κεφαλαίου»
και στις ασφάλειες «ισόβιας σύνταξης».
Στις μεν ασφάλειες προσυμφωνημένου κεφαλαίου προβλέπεται η καταβολή στον
ασφαλισμένο ενός κεφαλαίου, μετά την παρέλευση ενός προκαθορισμένου χρονικού
διαστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη εν ζωή. Στον
συγκεκριμένο τύπο ασφάλισης το ασφαλισμένο κεφάλαιο αυξάνεται υπό την
επίδραση δύο παραγόντων. Πρώτον, από τον ανατοκισμό και δεύτερον, από την
πιθανότητα θανάτου του ασφαλισμένου πριν από τη λήξη του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.
Στον συγκεκριμένο τύπο ασφάλισης προσφέρεται στον ασφαλισμένο η καταβολή
σύνταξης είτε μετά την πάροδο μιας προσυμφωνημένης περιόδου είτε άμεσα, για όλη
τη διάρκεια της ζωής του

3.3 Μεικτή ασφάλιση
Η «μεικτή ασφάλιση» αποτελεί συνδυασμό της «πρόσκαιρης θανάτου» και της
ασφάλισης κεφαλαίου στην περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου. Στη
συγκεκριμένη ασφάλιση καταβάλλεται ένα κεφάλαιο στη λήξη της ασφάλισης είτε
στον ασφαλισμένο, σε περίπτωση που αυτός βρίσκεται εν ζωή, είτε σε κάποιον από
τους δικαιούχους που έχουν οριστεί, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι τα ασφαλιστήρια αυτά συμβόλαια είναι μεγάλης διάρκειας,
ενώ τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται είναι κατά τι ακριβότερα από τα υπόλοιπα.
«Συνδυασμένες» αποκαλούνται οι ασφαλίσεις που δημιουργούνται με βάση τις
ανάγκες του ασφαλισμένου. Στα συμβόλαια αυτά, με τη λήξη του συμβολαίου
προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης είτε εφάπαξ είτε υπό τη μορφή σύνταξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Γενικά μέτρα αντιμετώπισης της μακροβιότητας
Την τελευταία δεκαετία εντείνονται οι προσπάθειες των ασφαλιστικών εταιριών και
των διαχειριστών κινδύνων χαρτοφυλακίων κυρίως για την αντιμετώπιση του
κινδύνου της μακροβιότητας. Φυσικά τα κυριότερα χρηματοοικονομικά εργαλεία
αντιστάθμισης του κινδύνου της μακροβιότητας έχουν τη βάση τους στον ίδιο τον
κίνδυνο.

4.1 Αντασφάλιση – λειτουργία
Αρχικά η ασφαλιστική εταιρία διαθέτει το βασικό και εύχρηστο εργαλείο της
αντασφάλισης, όπου μέρος των παροχών της το απαιτεί από την αντασφαλιστική
εταιρία. Παρόλα αυτά μέρος του προβλήματος παραμένει, άρα τώρα οφείλουν η
ασφαλιστική αλλά και η αντασφαλιστική εταιρία να εφεύρουν άλλους τρόπους
αντιμετώπισης της μακροβιότητας. Φυσικά η αντασφάλιση αποτελεί την πρώτη
ανακούφιση της ασφαλιστικής εταιρίας από τον εν λόγω κίνδυνο.

4.2 Mortality bond
4.2.1 Περιγραφή του ομολόγου
Από το γεγονός ότι ο κίνδυνος μακροβιότητας μεταφέρεται με αντασφάλιση, κάποιες
αντασφαλιστικές εταιρίες έχουν μετριάσει τον κίνδυνο με κάποια οικονομικά
εργαλεία. Συγκεκριμένα η Swiss-Re το 2003 προχώρησε στην έκδοση 3-ετούς
ομόλογου mortality bond Το mortality bond έχει ετήσιο κουπόνι ύψους $400 εκ.

4.2.2 Τρόπος λειτουργίας
Το mortality bond έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το catastrophe bond. Τo
catastrophe bond έχει εκδοθεί για να αντισταθμίσει κινδύνους, οι οποίοι συμβαίνουν
σπάνια αλλά με υψηλή σφοδρότητα, όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες και άλλες
φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα

ο εκδότης του ομολόγου οφείλει να

αποπληρώνει μικρότερο ποσό κεφαλαίου σε κάθε κουπόνι, όταν συμβεί κάποιο από
τα γεγονότα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην περίπτωση του mortality bond
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έχουμε παρόμοια συμπεριφορά. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε γεγονότα με
αυξημένη θνησιμότητα, όπως επιδημίες και γενικά συμβάντα όπου η θνησιμότητα
αυξάνεται ραγδαία και ξεπερνάει κάποιο προκαθορισμένο όριο. Όταν η θνησιμότητα
υπερβεί το όριο αυτό τότε η αποπληρωμή των ομολογιών στους κατόχους μειώνεται
ανάλογα με το ύψους του δείκτη θνησιμότητας. Η κατασκευή του δείκτη
θνησιμότητας βασίσθηκε στα δεδομένα από πέντε διαφορετικές χώρες, οπότε
καθορίζεται και το όριο πάνω από το οποίο λειτουργεί το mortality bond
Με αυτό τον τρόπο αντιστάθμισης απελευθερώνονται κεφάλαια προς την εταιρία τα
οποία θα ήταν απαραίτητα για την κάλυψη των υποχρεώσεων της στον κλάδο ζωής
και υγείας, όταν φυσικά εμφανίζονται φαινόμενα με αυξημένη θνησιμότητα, όπως
αναφέρθηκαν παραπάνω.

4.3 Μειονεκτήματα και εναλλακτικές λύσεις για το mortality bond
Από την άλλη πλευρά στον κλάδο συντάξεων η ασφαλιστική εταιρία αντιμετωπίζει
το αντίθετο πρόβλημα. Συγκεκριμένα η εταιρία αποδίδει τις οφειλόμενες παροχές
στους ασφαλισμένους- συνταξιούχους για περισσότερα χρόνια από αυτά που αρχικά
είχε προβλέψει, δηλαδή αντιμετωπίζει την απότομη αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
Αυτό οδηγεί τις ασφαλιστικές εταιρίες στην δημιουργία οικονομικών εργαλείων
αντίστοιχων του mortality bond. Σκοπός των εργαλείων αυτών θα είναι ο περιορισμός
των οικονομικών απωλειών από την μακροβιότητα.

4.4 Longevity bond
Το Longevity bond λειτουργεί ανάλογα με το mortality bond. Αρχικά ο ασφαλιστής
κλάδου συντάξεων πραγματοποιώντας την έκδοση του ομολόγου μεταφέρει τον
κίνδυνο της μακροβιότητας στην κεφαλαιαγορά. Θεωρώντας αρχικό πληθυσμό
ασφαλισμένων ηλικίας χ και εξετάζοντας κάθε έτος το πλήθος των ατόμων που
επιβιώνουν υπολογίζουμε το ύψος του κουπονιού του ομολόγου. Αν το πλήθος
ξεπερνάει αυτό που αρχικά είχε προβλέψει ο ασφαλιστής τότε μειώνεται το ύψος του
ετήσιου κουπονιού που οφείλει ο εκδότης – ασφαλιστική εταιρία στους επενδυτές του
ομολόγου. Με αυτό τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρία εξασφαλίζει ρευστότητα εξ’
αιτίας της μακροβιότητας για τις πρόσθετες παροχές προς τους ασφαλισμένουςσυνταξιούχους της.

8

4.5 Survivor Bond
4.5.1 Περιγραφή του ομολόγου- τρόπος λειτουργίας και αξιολόγηση
του
Τα παραπάνω εργαλεία θα συνδέονται με τα δεδομένα που υπάρχουν από τους
δείκτες μακροβιότητας. Το Νοέμβριο του 2004 η BNP Paribas σε συνεργασία με την
E.I.B. (Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα) προχώρησαν στην έκδοση του 25- ετούς
ομολόγου survivor bond ( ομόλογο επιβίωσης). Για την δημιουργία του ομολόγου
επιλέχθηκε αρχικός πληθυσμός ατόμων τα οποία το 2003 ήταν ηλικίας 65 ετών. Κάθε
ετήσιο κουπόνι συνδέεται με το ποσοστό του αρχικού πληθυσμού που επιβιώνει κάθε
έτος την ημέρα πληρωμής του κουπονιού Το αρχικό κουπόνι ορίσθηκε να είναι
£550εκ. Το ομόλογο αυτό θεωρείται σημαντικό και αξιόπιστο αντισταθμιστικό
εργαλείο της μακροβιότητας για τις ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς η Ευρωπαϊκή
Επενδυτική Τράπεζα κατατάσσεται σε ΑΑΑ πιστοληπτική ικανότητα.
Παρόλα αυτά το ποσό του κουπονιού που καταβάλλεται είναι ανεπαρκές για να
καλύψει τις υποχρεώσεις των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Επιπλέον η 25- ετή
διάρκεια του survivor bond προβληματίζει ως προς το γεγονός ότι υπάρχουν
συνταξιούχοι που είναι πιθανό να επιβιώσουν περισσότερο από 25 χρόνια μετά την
συνταξιοδότησή τους. Είναι φανερό λοιπόν, ότι πρέπει να δημιουργηθούν
εναλλακτικά επενδυτικά εργαλεία αντιστάθμισης της μακροβιότητας. Εναλλακτική
λύση αντιστάθμισης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το mortality swap, όπου έχουμε
ανταλλαγές χρηματορροών μεταξύ ασφαλιστών ζωής και συντάξεων. Η λειτουργία
του mortality swap θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο.
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4.5.2 Εναλλακτικοί εκδότες του survivor bond
Τελικά γίνεται αντιληπτό ότι το σημαντικό στην έκδοση του ομολόγου αποτελεί η
πλήρης αντιστοίχηση του κουπονιού με την μακροβιότητα. Για αυτό έχει προταθεί η
έκδοση του survivor bond να πραγματοποιείται από φαρμακευτικές εταιρίες και
ιατρικά κέντρα περίθαλψης, των οποίων τα κέρδη είναι απόλυτα εναρμονισμένα με
την μακροβιότητα. Αν και η έκδοση του ομόλογου από τις παραπάνω εταιρίες θα
ήταν βέλτιστη λύση στην αντιμετώπιση μέρους του προβλήματος της μακροβιότητας,
το ενδιαφέρον από την πλευρά των παραπάνω εταιριών είναι ανύπαρκτο μέχρι
σήμερα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Φυσική αντιστάθμιση μακροβιότητας
Σκοπός του κεφαλαίου όπως και της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη
χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων ζωής και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων εφάπαξ
ασφαλίστρου ως προς την δυνατότητα μείωσης του κινδύνου της αγοράς ή
συστηματικού κινδύνου ώστε να μειωθούν οι τιμές των ασφαλίστρων στα
συνταξιοδοτικά προγράμματα και να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι. Τελικά η μείωση
του κινδύνου της αγοράς αποτελεί απώτερο στόχο, γεγονός το οποίο θα επιτευχθεί
ανάλογα με την σύνθεση των προϊόντων ζωής και συνταξιοδοτικών του
χαρτοφυλακίου μας.

5.1 Παρουσίαση περιγραφή του χαρτοφυλακίου
Το χαρτοφυλάκιο μας περιέχει ισόβιες ασφαλίσεις ζωής και συνταξιοδοτικά
προγράμματα εφάπαξ ασφαλίστρου για άτομα διάφορων ηλικιών και από τα δύο
φύλα για τα έτη 2007 έως και 30/6/2010. Σε κάθε έτος για κάθε συμβόλαιο έχουμε τα
παρακάτω στοιχεία:
a) Για τις ισόβιες ασφαλίσεις:
•

Φύλο

•

Ημερομηνία έναρξης συμβολαίου

•

Ηλικία ασφαλισμένου στην έναρξη του συμβολαίου

•

Απόθεμα για κάθε συμβόλαιο

•

Έξοδα

•

Ετήσιο ασφάλιστρο

b) Για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα εφάπαξ ασφαλίστρου :
•

Φύλο

•

Ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

•

Ηλικία ατόμου στην έναρξη του συμβολαίου

•

Διάρκεια ασφάλισης

•

Εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη του συμβολαίου(το οποίο έχει υπολογισθεί με
εγγυημένη απόδοση που εξαρτάται από το συμβόλαιο)

•

Απόθεμα για κάθε συμβόλαιο

•

Έξοδα
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•

Ετήσιο ασφάλιστρο

5.2 Εκτίμηση των τιμών των ασφαλίστρων των συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων
5.2.1 Παράμετροι για την εκτίμηση της τιμής των ασφαλίστρων των
συνταξιοδοτικών
Οι παράμετροι – μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της τιμής
των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω.
Καταρχήν θα χρησιμοποιηθούν τα συνολικά αποθέματα των συνταξιοδοτικών από
κάθε έτος, τα οποία θα τα επεξεργαστούμε λογαριθμοποιημένα.
Επίσης αρκετά σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την εκτίμηση της τιμής των
συνταξιοδοτικών είναι ο λόγος Ratio. Το Ratio σε κάθε έτος υπολογίζεται από το
πηλίκο του συνόλου των αποθεμάτων των ισόβιων ασφαλίσεων ζωής προς το
άθροισμα των αποθεμάτων των ασφαλίσεων ζωής και των συνταξιοδοτικών του
συγκεκριμένου έτους. Ο λόγος Ratio δείχνει το επίπεδο φυσικής αντιστάθμισης που
παρέχεται από τον κλάδο ασφαλίσεων ζωής ( ισόβιες ασφαλίσεις ζωής) προς τον
κλάδο σύνταξης (συνταξιοδοτικά προγράμματα).
Η βασική ιδέα της χρήσης του λόγου Ratio βρίσκεται στο γεγονός ότι όσο αυξάνεται
ο παραπάνω λόγος τόσο καλύτερα διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο της μακροβιότητας,
διότι μειώνονται τα αποθέματα συντάξεων έναντι των αντίστοιχων αποθεμάτων
ασφαλίσεων ζωής. Φυσικά στην πραγματικότητα τα αποθέματα των συνταξιοδοτικών
δεν μειώνονται, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι η αύξηση της παραγωγής του
κλάδου ζωής άρα και τα αντίστοιχα αποθέματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο
κόστος διαχείρισης του κινδύνου μακροβιότητας, συνεπώς μειώνονται οι τιμές των
ασφαλίστρων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

12

Τέλος τα έξοδα πρόσκτησης και διατήρησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής
και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την
εκτίμηση των ασφαλίστρων των συνταξιοδοτικών.

5.2.2 Μέθοδος εκτίμησης της τιμής των ασφαλίστρων των
συνταξιοδοτικών
Η εκτίμηση των τιμών των ασφαλίστρων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων θα
πραγματοποιηθεί με χρήση της γραμμικής παλινδρόμησης και ανεξάρτητες
μεταβλητές όπως αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο: λογάριθμος των
αποθεμάτων των συνταξιοδοτικών, έξοδα και ο λόγος Ratio.
Άρα η τιμή των ασφαλίστρων P των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων θα είναι:
P = a + β1 ⋅ log(απόθεμα _ συνταξ ) + β 2 ⋅ Ratio + β 3 ⋅ έξοδα + ε
Όπου ε = το σφάλμα-κατάλοιπο
Ratio =

απόθεμα _ ασφαλίσεων _ ζωής
απόθεμα _ ασφαλίσεων _ ζωής + απόθεμα _ ασφαλίσεων _ συνταξιοδιοτικών

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τιμές των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν για
την γραμμική παλινδρόμηση.

έτος
2007
2008
2009
2010
Πίνακας 5.1

log(αποθεμ_συνταξ
Τιμές
RATIO )
έξοδα
συνταξιοδοτικών
0,29
13,302 45.681,54
513.902,21
0,24
13,965 87.616,88
1.068.585,63
0,13
14,867 190.726,02
2.733.340,46
0,13
14,940 201.908,42
2.917.276,49
Δεδομένα για την γραμμική παλινδρόμηση στη μεταβλητή τιμή
των ασφαλίστρων
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Ανεξάρτητη μεταβλ. Τιμή ασφαλίστρου συνταξ.
μεταβλητές
B
Σταθερά
5506052,310
RATIO
-1343758,963
log(αποθεμ_συνταξ)
-409056,577
έξοδα
18,286
Πλήθος Ν
4
Πίνακας 5.2 Αποτελέσματα γραμμικής παλινδρόμησης στη μεταβλητή τιμή
των ασφαλίστρων

5.3 Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα
Καταρχήν από τον συντελεστή βήτα β 2 του Ratio έχουμε ότι β 2 = -1,343,758,96 < 0
άρα υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της τιμής των ασφαλίστρων και του λόγου
Ratio, δηλαδή όσο αυξάνεται ο λόγος Ratio μειώνεται η τιμή των συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων.
Επίσης από τον συντελεστή β1 = -409,056,77 < 0 του λογαρίθμου των αποθεμάτων
συνταξιοδοτικών

συμπεραίνουμε

ότι

όσο

αυξάνονται

τα

αποθέματα

των

συνταξιοδοτικών, δηλαδή όταν έχουμε αύξηση παραγωγής του κλάδου σύνταξης
τόσο μειώνονται οι τιμές των ασφαλίστρων των συνταξιοδοτικών.
Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, ότι ανάλογα με την σύνθεση του χαρτοφυλακίου της
εταιρίας υπάρχουν δυνατότητες για μείωση των τιμών των συνταξιοδοτικών. Η
μείωση αυτή προκύπτει από την αύξηση παραγωγής στον κλάδο ζωής.
Επιπλέον αξίζει να αναφέρουμε ότι ο συντελεστής β 3 = 18,286 > 0 της μεταβλητής
των εξόδων είναι θετικός, γεγονός το οποίο είναι αναμενόμενο διότι όσο αυξάνονται
τα έξοδα αυξάνονται οι τιμές των ασφαλίστρων των συνταξιοδοτικών.
Τέλος παρατηρούμε από τα δεδομένα της εταιρίας ότι από το έτος 2007 έως και
σήμερα υπάρχει συνεχής και τεράστια αύξηση της παραγωγής των συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων (γράφημα 1) γεγονός από το οποίο συμπεραίνουμε ότι η εταιρία
εκτίθεται στον κίνδυνο της μακροβιότητας, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα για
σημαντικές μειώσεις των τιμών των ασφαλίστρων των συνταξιοδοτικών.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση της παραγωγής του
κλάδου ζωής στο χαρτοφυλάκιο ώστε να μεταβληθεί η αναλογία των αποθεμάτων
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των συνταξιοδοτικών προς τα αποθέματα ζωής ώστε τελικά να αυξηθεί ο λόγος Ratio
και το χαρτοφυλάκιο να μην εκτίθεται στον κίνδυνο της μακροβιότητας.

annuity reserves
3.500.000,00
3.077.656,13

3.000.000,00

2.862.770,45

2.500.000,00
reserves
2.000.000,00
1.500.000,00
1.160.704,78

1.000.000,00
598.340,51

500.000,00
0,00

2007

2008

2009

2010

year

γράφημα 5.1 αποθέματα συνταξιοδοτικών εφάπαξ ασφαλίστρου

Ratio
0,35
0,30

0,29

0,25

0,24

Ratio
0,20
0,15

0,13

0,13

0,10
0,05
0,00
2007

2008

2009
year

γράφημα 5.2 δείκτης Ratio
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2010
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Mortality Swaps
Στη φυσική αντιστάθμιση υπάρχει η δυνατότητα ο ασφαλιστής συνταξιοδοτικών να
μειώσει τις τιμές του. Η πρακτική μέθοδος μπορεί να είναι ακριβή , αλλά και μη
επιτεύξιμη. Αυτό συμβαίνει , διότι δεν είναι εύκολο να γίνει αλλαγή της σύνθεσης
του χαρτοφυλακίου (ζωής – συνταξιοδοτικών).
Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα δυναμικό μοντέλο φυσικής
αντιστάθμισης του κινδύνου, το οποίο θα είναι φθηνό και ταυτόχρονα καινοτόμο ως
προς τον τρόπο χρηματοδότησης του χαρτοφυλακίου.
Με την φυσική αντιστάθμιση όπως διαπιστώσαμε παραπάνω θα έχουμε πλεονέκτημα
έναντι των υπόλοιπων ασφαλιστών συνταξιοδοτικών, διότι θα χρεώνουμε
χαμηλότερες τιμές για τα συνταξιοδοτικά και άρα είμαστε ανταγωνιστικότερη στην
αγορά. Ο στόχος μας αυτός είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τα mortality swaps.

6.1 Βασική ιδέα
Στόχος είναι η δημιουργία Mortality Swaps τα οποία θα προσφέρονται από brokers
και διαπραγματευτές ξεχωριστά σε ασφαλιστές συνταξιοδοτικών και ζωής.
Με στοιχεία από παρατηρούμενες τιμές για αντίστοιχα ασφαλιστικά προϊόντα
(σύνταξης ή ζωής) θα εκτιμηθούν οι τιμές των αντίστοιχων swaps
Στην περίπτωση των ασφαλιστών συνταξιοδοτικών θα έχουμε τα swaps επιβίωσης
όπου σε περίπτωση όπου ο ασφαλισμένος πληθυσμός επιβιώνει θα γίνονται
ανταλλαγές χρηματορροών από τον ασφαλιστή ζωής προς τον ασφαλιστή συντάξεων.
Με αυτό τον τρόπο ο ασφαλιστής συντάξεων να καλύπτει τα απαιτούμενα αποθέματα
για τον πλήθος των ασφαλισμένων που επιβιώνει.
Παρόμοια swaps υπάρχουν για τους ασφαλιστές ζωής, τα mortality swaps, όπου
πραγματοποιούνται ανταλλαγές χρηματορροών από τον ασφαλιστή συντάξεων προς
τον αντίστοιχο ζωής, όταν υπάρχει αύξηση της θνησιμότητας του ασφαλισμένου
πληθυσμού.
Κατά περιόδους έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι χρήσης αυτών των εργαλείων
διαχείρισης των μεταβολών της θνησιμότητας. Oι Dowd et al.( 2004) προτείνουν τα
swaps επιβίωσης για την ανταλλαγή της θνησιμότητας μεταξύ δύο συγκεκριμένων
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πληθυσμών, δηλαδή τελικά πραγματοποιείται ανταλλαγή της μακροβιότητας των
πληθυσμών. Επίσης οι παραπάνω προτείνουν την χρήση των swaps θνησιμότητας για
την διαφοροποίηση του κινδύνου μακροβιότητας και μόνο αυτού.
Το μειονέκτημα του τρόπου χρήσης των παραπάνω swaps(επιβίωσης) είναι ότι δεν
παρέχουν βέλτιστη αντιστάθμιση του κινδύνου στην περίπτωση βελτίωσης ή
επιδείνωσης της θνησιμότητας του πληθυσμού.
Για αυτό είναι αναγκαία η δημιουργία swaps θνησιμότητας

τα οποία θα

αντισταθμίζουν τον κίνδυνο σε οποιεσδήποτε συνθήκες

6.2 Σχεδιασμός – Λειτουργία swaps θνησιμότητας
Κάθε χρόνο, ο ασφαλιστής συνταξιοδοτικών πληρώνει κυμαινόμενες ταμειακές ροές
στον ασφαλιστή ζωής με βάση τον πραγματικό αριθμό των θανάτων που ορίζονται
στο χαρτοφυλάκιο του ασφαλιστή ζωής. Αυτό παρέχει ένα όφελος για το
χαρτοφυλάκιο ζωής του ασφαλιστή, εφόσον η θνησιμότητα επιδεινώνεται, και ο
ασφαλιστής συνταξιοδοτικών μπορεί να πληρώσει από το κέρδος του λόγω της
μείωσης των παροχών προσόδου.
Ταυτόχρονα ο ασφαλιστής ζωής καταβάλλει τις παροχές των συνταξιοδοτικών με
βάση τον πραγματικό αριθμό των επιζώντων στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο του
ασφαλιστής συνταξιοδοτικών. Αν, για παράδειγμα, βελτιωθεί η θνησιμότητα, ο
ασφαλιστής ζωής πληρώνει για τις παροχές συνταξιοδοτικών, αλλά έχει κερδίσει με
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής του διότι οι ασφαλισμένοι του επιβιώνουν και
συνεχίζουν να καταβάλουν ασφάλιστρα. Το σχήμα 1 απεικονίζει την ανταλλαγή των
ταμειακών ροών θνησιμότητας. Παρακάτω εξηγούμε τον τρόπο λειτουργίας των
swaps θνησιμότητας.
Θεωρούμε ότι όλοι οι ασφαλισμένοι στο χαρτοφυλάκιο ζωής υπόκεινται στην ίδια
θνησιμότητα και την οποία συμβολίζουμε με (χ) για τους σκοπούς της τιμολόγησης
των swaps. Την χρονική στιγμή t=0 έχουμε χαρτοφυλάκιο ζωής με l x ασφαλισμένους
ηλικίας χ και σε όλους αντιστοιχεί ασφαλισμένο κεφάλαιο f. Ο τυχαίος αριθμός των
επιζώντων μέχρι την ηλικία x+k συμβολίζεται L(x+k). Ο αριθμός των θανάτων στο
έτος (k, k+1) είναι D x + k = L( x + k ) − L( x + k + 1) .
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Γράφημα 6.1 ανταλλαγή χρηματορροών θνησιμότητας

6.2.1 Το swap θνησιμότητας για τον ασφαλιστή ζωής
Η κατανομή της L(x+k), δεδομένου ότι η κατανομή ακολουθεί τον πίνακα
θνησιμότητας Θ που καθορίζεται την t = 0, είναι διωνυμική με παραμέτρους m = l x
και

q = k p x − k +1 p x

, με το q να υπολογίζεται με τον πίνακα θνησιμότητας Θ. Φυσικά, η

αβεβαιότητα στον πίνακα στο χρόνο 0 σημαίνει ότι E[D/Θ] είναι τυχαία μεταβλητή
καθώς το Θ είναι τυχαία μεταβλητή. Ωστόσο, για τους σκοπούς του σχεδιασμού ενός
swap, ας υποθέσουμε ότι τα μέρη συμφωνούν σχετικά με την απαλλαγή πληρωμής
του ασφαλιστή συνταξιοδοτικών προς της ζωής. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι
να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές σε συγκεκριμένη τιμή του πίνακα θνησιμότητας
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Θ=θ και να θέσουν επίπεδο X k (πλήθος θανάτων ατόμων ηλικίας κ στο 1 έτος) πάνω
από το οποίο θα πληρώνει ο ασφαλιστής συνταξιοδοτικού για την ασφάλιση ζωής Για
παράδειγμα το επίπεδο αυτό μπορεί να είναι η μέση τιμή του D/θ ή η διάμεσος
αυτής.
Οι συνολικές πληρωμές του ασφαλιστή ζωής προς τους ασφαλισμένους του για κάθε
f ⋅ Dx+k

έτος είναι

.

f ( Dx+k − X k ) + = {

f ( D x + k − X k ), _ αν _ D x + k > X k
, για _ k = 0,1,2,....
0, διαφορετικ ά

Φυσικά η πληρωμή από τον ασφαλιστή συνταξιοδοτικών προς της ζωής γίνεται με
την συμφωνία μεταξύ των δύο ασφαλιστών ότι ο ασφαλιστής ζωής θα καταβάλει
ετήσια πληρωμή, την οποία θα εξηγήσουμε παρακάτω.

6.2.2 Το swap θνησιμότητας για τον ασφαλιστή συνταξιοδοτικών
Ο ασφαλιστής συνταξιοδοτικών καταβάλλει παροχές ύψους b ετησίως σε κάθε
επιζώντα από τον αρχικό l x ασφαλισμένο πληθυσμό για συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Κάνουμε την παραδοχή ότι όλος ο πληθυσμός υπόκειται στην ίδια θνησιμότητα
(συνήθως διαφορετική από αυτή του πληθυσμού στα συμβόλαια ζωής. Έστω L(y+k)
το πλήθος των επιζώντων την χρονική στιγμή k, τότε το σύνολο των παροχών που θα
καταβάλλει ο ασφαλιστής είναι bL(y+k). Ο ασφαλιστής συνταξιοδοτικών έχει όριοεπίπεδο μέχρι το οποίο αναλαμβάνει να πληρώνει τις παροχές προς του
ασφαλισμένους του. Το όριο είναι προσυμφωνημένο ποσό μεταξύ ασφαλιστών
συνταξιοδοτικών και ζωής, συγκεκριμένα το επίπεδο αυτό είναι ο αριθμός των
επιζώντων

Yk

στο k έτος. Αυτή η πληρωμή από τον ασφαλιστή ζωής προς τον

αντίστοιχο των συνταξιοδοτικών καθορίζει το ύψος της πληρωμής (για το αντίστοιχο
swap ζωής βλ. παραπάνω).

b( L( y + k ) − Yk ), _ αν _ L( y + k ) > Yk
΄ _ k = 0,1,2,...
b( L( y + k ) − Yk ) = {
0, _ διαφορετικά
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι swap του ασφαλιστή συνταξιοδοτικών τον
καλύπτει στην περίπτωση της αύξησης του προσδόκιμου ζωής δηλαδή από τον
κίνδυνο της μακροβιότητας. Φυσικά για να υπάρχει το ένα swap θα πρέπει να
λειτουργεί και το άλλο όπως διαπιστώσαμε.
Οι καθαρές χρηματορροές που πληρώνει ο ασφαλιστής συνταξιοδοτικών στο έτος (κ,
κ+1) είναι :
•

Παροχές προς ασφαλισμένους b( L( y + k )

•

Πληρωμή swap προς ασφαλιστή ζωής f ( D x + k − X k ) +

•

Παροχές από τον ασφαλιστή ζωής b( L( y + k ) − Yk ) +

Οι καθαρές χρηματορροές που πληρώνει ο ασφαλιστής ζωής στο έτος (κ, κ+1) είναι :
•

Παροχές προς ασφαλισμένους f ⋅ D x + k

•

Πληρωμή swap προς ασφαλιστή συνταξιοδοτικών b( L( y + k ) − Yk ) +

•

Παροχές από τον ασφαλιστή συνταξιοδοτικών f ⋅ ( D x + k − X k ) +
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6.3 Συμπεράσματα
•

Σύμφωνα με τα παραπάνω το μέγιστο ποσό που μπορεί να πληρώσει ο
ασφαλιστής συνταξιοδοτικών και ζωής προς τους ασφαλισμένους τους είναι
b ⋅ Yk και f ⋅ D x + k αντίστοιχα. Φυσικά το υπόλοιπο ποσό θα έρθει από τις
παροχές που προσφέρει το swap.

•

Επίσης κάθε έτος το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τους δύο
ασφαλιστές είναι f ⋅ D x + k + b ⋅ L( y + k ) .

•

Το προτεινόμενο swap θνησιμότητας θα έχει θετικά αποτελέσματα ως προς την
αντιστάθμιση του κινδύνου της μακροβιότητας στην περίπτωση όπου η
θνησιμότητα μεταβάλλεται και στους ασφαλισμένους πληθυσμούς (ζωής –
συνταξιοδοτικών). Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατόν ο ένας
ασφαλιστής να καλύπτει τις υποχρεώσεις του έναντι του άλλου.

22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Τιμολόγηση
Κατά περιόδους έχουν προταθεί στοχαστικά – θεωρητικά μοντέλα τιμολόγησης
παραγώγων

θνησιμότητας

και

αξιολόγησης

των

υποχρεώσεων

τις

οποίες

δημιουργούν ασφαλιστήρια ζωής. Κάποια από τα μοντέλα είναι των Caims, Blake και
Dowd (2004), Buettner(2002), Hayflick (2002). Στην τιμολόγηση του συγκεκριμένου
mortality swap θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο τιμολόγησης κινδύνων που έχει
αναπτυχθεί από τον Wang.

7.1 Μετασχηματισμός – Στοχαστικό Μοντέλο τιμολόγησης Wang
Ο Wang με τη μέθοδο τιμολόγησης του ενοποιεί οικονομικές και ασφαλιστικές
θεωρίες τιμολόγησης. Έστω ότι X είναι μια τυχαία πληρωμή του mortality swap,
δηλαδή πληρωμή από τον ασφαλιστή ζωής προς τον ασφαλιστή συνταξιοδοτικών ή
το αντίστροφο. Γίνεται αντιληπτό ότι το X θα θεωρείται στο μέλλον τυχαία
μεταβλητή, η οποία θα διαθέτει μία αθροιστική συνάρτηση κατανομής F(x). Από την
F(x) προκύπτει η F*(x) η οποία ονομάζεται μετασχηματισμένη συνάρτηση
κατανομής και ορίζεται από την παράμετρο λ σύμφωνα με την ισότητα:
F * ( x) = Φ (Φ −1 ( F ( x)) − λ ) (1)
Όπου

Φ(χ) = αθροιστική συνάρτηση κατανομής της τυποποιημένης κανονικής

κατανομής.
Αν η πληρωμή X συμβεί την χρονική στιγμή Τ, τότε θα ορίσουμε το λ ώστε την t=o
η τιμή του X να είναι ίση με την προεξοφλημένη αναμενόμενη τιμή της X
χρησιμοποιώντας την F*(x). Δηλαδή θα ισχύει το παρακάτω:
vT E * ( X ) = vT ∫ xdF * ( x) = vT ∫ xf * ( x)dx
x

x

Όπου vT = είναι ο προεξοφλημένος παράγοντας που προκύπτει από την χωρίς ρίσκο
απόδοση την t=0.
Ας εξηγήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του μετασχηματισμού του Wang. Έστω
πληρωμή X την Τ τότε με τον μετασχηματισμό του Wang η συνάρτηση κατανομής
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F(x) θα γίνει F*(x), όπου η F*(x) προσδιορίζεται από το λ. Με αυτό τον τρόπο
έχουμε κατανομή του X προσαρμοσμένη στον κίνδυνο μεταβολής(απόκλισης) των
αρχικών προβλέψεων μας για τον τον αριθμό των ατόμων που επιβιώνουν. Ο
κίνδυνος αυτός συμβολίζεται με το λ. Άρα η μέση τιμή του X με το F*(x) είναι η
δίκαιη τιμή της X την χρονική στιγμή Τ. Με στόχο μας να υπολογίσουμε το λ και
άρα την F*(x) θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω βήματα.
Αρχικά βάσει των παρατηρούμενων τιμών των συνταξιοδοτικών θα εκτιμηθεί το
ρίσκο της αγοράς για τα συνταξιοδοτικά δηλαδή το λ, άρα έχουμε υπολογίσει την
κατανομή F*(x). Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την F*(x) θα τιμολογήσουμε το
mortality swap από την πλευρά του ασφαλιστή συντάξεων. Τέλος παρόμοιες
ενέργειες θα πραγματοποιηθούν και για την τιμολόγηση για την τιμολόγηση του
mortality swap από την πλευρά του ασφαλιστή ζωής.
Ο μετασχηματισμός του Wang στηρίζεται στην ιδέα ότι το ρίσκο της αγοράς
υπολογίζεται βάσει της αβεβαιότητας του πίνακα θνησιμότητας, δηλαδή στο γεγονός
να μην επαληθευθούν οι προβλέψεις της θνησιμότητας. Στο παρακάτω σχήμα
παρουσιάζεται η ιδέα του μετασχηματισμού Wang. Οι ασφαλιστές συνταξιοδοτικών
προσαρμόζουν την κατανομή της πληρωμής X ώστε να καλύπτεται το ρίσκο οι
συνταξιούχοι – ασφαλισμένοι επιβιώνουν περισσότερο από το αναμενόμενο. Στην
περίπτωση αυτή το λ θα είναι θετικό ( λ>0) ώστε να επαληθευθεί ο πραγματικός
αριθμός επιβιωσάντων και τότε η καμπύλη των ατόμων που επιβιώνουν θα βρίσκεται
με βρίσκεται με χρήση της μετασχηματισμένης κατανομής F*(x).
Από την άλλη πλευρά οι ασφαλιστές ζωής θα αποζημιωθούν για το ρίσκο, οι
ασφαλισμένοι τους να αποβιόσουν νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αυτό σημαίνει ότι
η καμπύλη επιβίωσης βρίσκεται κάτω από την αρχικά προβλεπόμενη καμπύλη
επιβίωσης, και άρα το ρίσκο της αγοράς λ θα είναι αρνητικό ( λ<0 ).
Προφανώς στην περίπτωση όπου το λ=0 δηλαδή δεν υπάρχει ρίσκο τότε
επαληθεύονται οι αρχικές προβλέψεις για το πλήθος ατόμων που επιβιώνουν. Αυτό
διαπιστώνεται εύκολά αν θέσουμε λ=0 στην μετασχηματισμένη κατανομή
F * ( x) = Φ(Φ −1 ( F ( x)) − λ ) , άρα F * ( x) = Φ (Φ −1 ( F ( x))) = F ( x)

24

γράφημα 7.1 Ιδέα μετασχηματισμού Wang

7.2 Υπολογισμός του ρίσκου αγοράς (λ)
Ο υπολογισμός του ρίσκου αγοράς (λ) βρίσκεται πέρα από τους σκοπούς της
παρούσας εργασίας. Γενικά για κάθε ασφαλιστική εταιρία ζωής και συνταξιοδοτικών
σύμφωνα με τις τιμές των ασφαλίστρων της προκύπτει το αντίστοιχο ρίσκο της
αγοράς (λ). Δηλαδή ασφαλιστές ζωής και συνταξιοδοτικών υπολογίζουν διαφορετικό
λ. Τελικά από το λ που προκύπτει υπολογίζουν την τροποποιημένη συνάρτηση
κατανομής
F * ( x) = Φ (Φ −1 ( F ( x)) − λ ) .

7.3 Τιμολόγηση του Mortality Swap
Έχοντας στη διάθεση μας όλα τα προηγούμενα στοιχεία μπορούμε να
τιμολογήσουμε κάθε πλευρά του mortality swap. Συγκεκριμένα έχουμε τη
δυνατότητα να ορίσουμε τις τιμές των b= παροχή σύνταξης, f= παροχή θανάτου, με
τις οποίες οι αξίες των δύο πλευρών του swap θα είναι ίσες την χρονική στιγμή της
σύναψης της συμφωνίας του swap. Αυτή η ισότητα υπάρχει ώστε να μην
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πραγματοποιούνται πληρωμές μεταξύ των δύο πλευρών την χρονική στιγμή της
συμφωνίας.
Η αξία της πληρωμής προς τον ασφαλιστή ζωής f (Dx+k – X k ) + το έτος κ είναι η
προεξοφλημένη αξία της αναμενόμενης μέσης τιμής του, δηλαδή f Ε*[(D x+ k –X k ) + ]
Η Dx+k ακολουθεί την μετασχηματισμένη κατανομή της διωνυμικής με
παραμέτρους m = l x και q = f * (k + 1) − f * (k ) .
Η αναμενόμενη μέση τιμή E * [( D x + k − X k ) + ] είναι ίση με
m

E * [( Dx + k − X k ) + ] = ∑ (i − X k ) p j
j = xK

l
Όπου p j = Pr( Dx + k = j ) = ( x )q j (1 − q) l X − j
j
Αν τώρα αθροίσουμε όλες τις πιθανές πληρωμές του swap προς τον ασφαλιστή ζωής
τότε έχουμε υπολογίσει την αγοραία τιμή των παροχών του swap προς τον ασφαλιστή
ζωής.
∞

f ∑ vk +1 E * [( Dx + k − X k ) + ] (1)
k =0

Παρόμοια τεχνική εφαρμόζεται και για τον υπολογισμό της αγοραίας τιμής των
παροχών του swap προς τον ασφαλιστή των συνταξιοδοτικών.
∞

b∑ v k +1 E * [( L( y + k ) − Yk ) + ] (2)
k =0

για την L(y+k) έχουμε ότι ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους, m=
lx q = 1 − Fa* ( x)= k p s , Fa* = μετασχηματισμένη.

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή εξισώνουμε τις δύο εξισώσεις (1) και (2) και
υπολογίζουμε την τιμή του b αν μας δίνεται το f και αντίστροφα. Κλείνοντας είναι
σημαντικό να αναφέρουμε ότι κάθε έτος το swap πρέπει να αξιολογείται διότι
αντικατοπτρίζει την οικονομική θέση της εταιρίας.
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