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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ. 
 
 
   Τα μετατρέψιμα χρεόγραφα  είναι προϊόντα ελκυστικά αλλά και παράλληλα ασυνήθιστα , 
επειδή ενσωματώνουν ταυτόχρονα χαρακτηριστικά σταθερού εισοδήματος αλλά και στοιχεία 
«μετοχικής» συμπεριφοράς.  Σε ένα και μόνο χρεόγραφο οι επενδυτές μπορούν να 
οπτικοποιήσουν τις προσδοκίες τους για την ασφάλεια ενός ομολόγου και για τα πιθανά 
κεφαλαιακά κέρδη μιας μετοχής.  Οι υβριδικές αυτές δυνατότητες απεδείχθησαν με το πέρας 
των ετών , ικανές να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των κατόχων τους. 
   Στην παρούσα εργασία που πραγματοποιήσαμε προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε όσο πιο 
απλά το θέμα των μετατρέψιμων ομολόγων, ειδικά ενόψει της «άνοιξης» που πρόκειται να 
γνωρίσουν αυτά στην αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά.  Στην προσπάθεια μας αυτή, είχαμε 
αρωγούς ορισμένους ανθρώπους τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.  Συγκεκριμένα θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε: 
• Τον καθηγητή μας Κο. Νικόλαο Καραμούζη που μας παρέπεμψε στην βοήθεια της EFG 

Finance. 
• Τους ανθρώπους της EFG Finance για τον χρόνο τους και τις συμβουλές τους, και ειδικά 

τον Κο. Πάνο Λυμπερόπουλο, για το ενδιαφέρον του. 
• Τέλος τον καθηγητή μας Κο. Εμμανουήλ Τσιριτάκη για την ευκαιρία που μας έδωσε να 

ασχοληθούμε με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα και να το παρουσιάσουμε. 
   Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή θα  θέλαμε να αναφέρουμε την ύπαρξη ενός κοινού email 
των φοιτητών που ασχολήθηκαν με την παρούσα εργασία και στο οποίο μπορεί όποιος 
επιθυμεί να απευθύνει τα σχόλια του για το ενδιαφέρον αυτό αντικείμενο που ονομάζεται 
Convertible Securities. To email αυτό είναι το convebonds@derivatives.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:convebonds@derivatives.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. 
 
   Αρχικά παρατίθεται μια προεπισκόπηση των μετατρέψιμων χρεογράφων.  Παρουσιάζουμε 
τα βασικά στοιχεία των μετατρέψιμων χρεογράφων, ενώ στα επόμενα τμήματα θα 
ακολουθήσει περαιτέρω ανάλυση. 
   Η εκτιμητική των μετατρέψιμων χρεογράφων εμπεριέχει πολλούς πολύπλοκους 
μαθηματικούς τύπους.  Η υβριδική φύση ενός μετατρέψιμου ομολόγου, οδηγεί αυτομάτως  
στην χρήση μια ποικιλίας ποσοτικών τεχνικών αλλά και στην  ύπαρξη συνθηκών σταθερής 
προσόδου, προκειμένου να αναλυθεί το χρεόγραφο αυτό.  Πριν  αρχίσουμε να αναλύουμε 
περαιτέρω τις τεχνικές αυτές, θα ήταν δόκιμο να παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές και 
ορολογίες του αντικειμένου αυτού.   
 
Τα μετατρέψιμα χρεόγραφα αποτελούνται από τίτλους χρέους (όπως ομόλογα και 
ομολογίες) ή επιλεγμένες μετοχές ενός εταιρικού σχήματος, οι οποίες μπορεί να 
ανταλλαγούν κατ’ επιλογή του δικαιούχου.  Η επιλογή αυτή εντούτοις αφορά, 
συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο κάτω υπό όρους που 
θέτει η εκδότρια εταιρία την στιγμή της διάθεσης του χρεογράφου. 

 
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ  

 
   Τα μετατρέψιμα χρεόγραφα είναι πολύ απλά στην σύλληψη τους: Ένα μετατρέψιμο 
ομόλογο είναι ένα σύνηθες εταιρικό ομόλογο το οποίο ενσωματώνει  την επιπρόσθετη 
επιλογή να μετατραπεί σε ένα δεδομένο αριθμό μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου.  Οι 
όροι και οι συνθήκες μετατροπής προσδιορίζονται από την εκδότρια επιχείρηση στην φάση 
έκδοσης και διάθεσης αυτού. 
   Τα μετατρέψιμα ομόλογα είναι ένας συγκεκριμένος τύπος εταιρικών ομολόγων, ο οποίος 
εκδίδεται από διάφορες εταιρίες αλλά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα 
ομόλογα. Οι δύο όροι μπορεί να διαφέρουν ετυμολογικά αλλά κάθε ομόλογο έχει ένα 
συγκεκριμένο επιτόκιο και μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η εκδότρια εταιρία 
εγγυάται να αποδίδει τον τόκο συνήθως σε εξαμηνιαία βάση και την αξία στην λήξη βάσει 
της ονομαστικής αξίας του ομολόγου. Όπως και με τα μη μετατρέψιμα ομόλογα, η αδυναμία 
μιας εταιρίας να αποδώσει τόκους ή αξίες όταν απαιτείται, οδηγεί στο πρώτο βήμα για την 
κατάπτωση της εταιρίας σε καθεστώς χρεοκοπίας. Συνεπώς τα μετατρέψιμα ομόλογα 
μοιράζονται με τα μη-μετατρέψιμα ένα κοινό χαρακτηριστικό: την προστασία του 
επενδυθέντος  κεφαλαίου. 
   Τα μετατρέψιμα εμπεριέχουν  μια σημαντική επιλογή που τα άλλα εταιρικά ομόλογα δεν 
έχουν: Κατά την κρίση του δικαιούχου, το ομόλογο αυτό μπορεί να ανταλλαγεί με ένα 
κομμάτι του υποκείμενου εταιρικού κεφαλαίου της εκδώσας εταιρίας. Αυτή η 
δυνατότητα αλλάζει παντελώς τα επενδυτικά χαρακτηριστικά του ομολόγου. 
   Τα μετατρέψιμα ομόλογα διέπονται από τις Αρχές Εμπιστοσύνης των Συμβάσεων του 1939 
(Αμερική, Trust Indenture Act of 1939). Η ομολογιακή σύμβαση που συνδέεται με κάθε 
προσφορά μετατρέψιμων ομολόγων, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελέγχει τις συγκρούσεις 
συμφέροντος μεταξύ των μετόχων και των δανειστών μιας εταιρίας.  Οι όροι των 
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συμβολαίων για κάθε ανεξάρτητο συμβαλλόμενο είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτής, και η 
παραβίαση των συμβολαίων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή χρεοκοπία . Παραπομπές 
συμβολαίων στην αρχή, περιορισμοί στην αγορά τους, απαιτήσεις για   κεφάλαια 
εξασφάλισης , απαγορεύσεις στην πώληση στοιχείων ενεργητικού κι άλλα, είναι ορισμένα 
απ’ αυτά. 
   Το μετατρέψιμο χρεόγραφο έχει τρία βασικά μέρη:  

1. Την αξία του ως κοινό ομόλογο, η οποία αποκαλείται αξία επένδυσης(investment 
value) ή καλύτερα η αξία του ομολόγου αν είχε εκδοθεί χωρίς το δικαίωμα 
μετατροπής. 

2. Την αξία του ως μετοχικό κεφάλαιο, η οποία αποκαλείται αξία μετατροπής 
(conversion value).  

3. Tην θεωρητικά δίκαιη αξία διαπραγμάτευσης (theoretical fair value) .  
 
Ο επενδυτής πρέπει να αναλύσει διεξοδικά έναν μετατρέψιμο τίτλο για να καταλάβει την 
διαδικασία αποτίμησης του. Οι τρεις παραπάνω παράγοντες είναι αλληλοεξαρτώμενοι και ο 
καθένας τους πρέπει να ληφθεί υπόψη για μια σωστή εκτίμηση ενός μετατρέψιμου τίτλου.  
Στο τμήμα αυτό της εργασίας θα ξεκινήσουμε την επεξήγηση της διαδικασίας αποτίμησης, 
αναλύοντας το μετατρέψιμο ομόλογο στα διάφορα μέρη του. 
 
ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (INVESTMENT VALUE) ή ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΝ ΕΙΧΕ 
ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
 
    Η αξία επένδυσης ενός μετατρέψιμου ομολόγου είναι η αξία του ως απλό ομόλογο. 
(Εντούτοις πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν είναι ίδια με την τιμή του ομολόγου στην αγορά).  
Είναι δηλαδή όπως προαναφέραμε η αξία του ομολόγου χωρίς την δυνατότητα μετατροπής. 
Υπολογίζεται αν προσδιορίσουμε την τιμή του ομολόγου χωρίς την μετατροπή και ο 
υπολογισμός αυτός βασίζεται στην ανάλυση σταθερού εισοδήματος-εταιρικές αρχές, 
τύπος ομολόγου, κουπόνι και ημερομηνία λήξεως, απαιτούμενα κεφάλαια εξασφάλισης, 
και σχέση απόδοσης / διάρκειας. Η τιμή αγοράς ενός μετατρέψιμου ομολόγου έχει άμεση 
σχέση με τους παραπάνω παράγοντες.  Εντούτοις, εφόσον η αξία επένδυσης ενός 
μετατρέψιμου ομολόγου είναι δεδομένη και είναι κομμάτι της τελικής αξίας του ως 
μετατρέψιμο, αλλαγές στους προαναφερθέντες παράγοντες μπορεί να μην επηρεάσουν άμεσα 
την τιμή του στην αγορά. 
   Η αξία επένδυσης ενός ομολόγου παραμένει σταθερή για ένα ευρύ φάσμα τιμών των 
μετοχών της εταιρίας εάν τα επιτόκια παραμένουν σταθερά και πέφτει μόνο όταν η τιμή της 
μετοχής προσεγγίζει το μηδέν. (γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρία βρίσκεται σε δυσμενή 
θέση). Είναι ακραίο θεωρητικά να πέσει η τιμή αγοράς ενός μετατρέψιμου κάτω από την  
αξία επένδυσης του, αν και στην πρακτική οριακές υποτιμήσεις (discounts) στην αξία 
επένδυσης μπορούν να συμβούν. 
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Διάγραμμα 2-1 
 

    Στο διάγραμμα 2-1 βλέπουμε την σχέση μεταξύ της τιμής μια κοινής μετοχής της 
υποκείμενης εταιρίας και της αγοραίας τιμής της αξίας επένδυσης του μετατρέψιμου 
ομολόγου της, η οποία γραφικά απεικονίζεται ως μια ευθεία γραμμή για κανονικές 
διακυμάνσεις των τιμών της μετοχής.  Με την αξία του μετατρέψιμου να απεικονίζεται στον 
κάθετο άξονα, τα αποτελέσματα των αλλαγών στις μεταβλητές, είναι εύκολο να εντοπιστούν. 
    Η αξία επένδυσης ενός ομολόγου παραμένει σταθερή για ένα ευρύ φάσμα τιμών της 
μετοχής, εάν υποθέσουμε σταθερά επιτόκια όπως προαναφέραμε χάριν απλότητας του 
παραδείγματος.  Η χρηματοοικονομική σταθερότητα της επιχείρησης και οι άλλοι ποσοτικοί 
παράγοντες του ομολόγου αλλάζουν αργά, εάν όχι καθόλου. Άρα εφόσον η αξία επένδυσης 
παραμένει αμετάβλητη για βραχυπρόθεσμες περιόδους, εμφανίζεται στο διάγραμμα ως μια 
οριζόντια ευθεία γραμμή.  Η αξία επένδυσης του ομολόγου δεν επηρεάζεται από αυξήσεις 
στην τιμή της κοινής μετοχής, αλλά η τιμή αγοράς αυτού θα επηρεαστεί.  Σε συνθήκες 
επιδεινωμένης χρηματοπιστωτικής αξιοπιστίας, η τιμή της μετοχής αρχίζει να βυθίζεται προς 
το μηδέν. Ο προφανέστερος παράγοντας της εξέλιξης αυτής είναι μια ασυνήθιστη 
επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών της εταιρίας, η οποία γεννά πολλά ερωτήματα σχετικά 
με την όλη οντότητα της επιχείρησης.  Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 2-1, η αξία του 
μετατρέψιμου ομολόγου θα αγγίζει επίσης τα επίπεδα χρεοκοπίας. 
   Η αποστροφή του επενδυτικού κοινού για την μετοχή της εταιρίας, η οποία οφείλεται σε 
γενική δυσμενή κατάσταση στην αγορά, δεν θα επηρεάσει την αξία επένδυσης του 
μετατρέψιμου ομολόγου, ειδικά βραχυπρόθεσμα. Η αξία επένδυσης του θα συνεχίσει να 
αποτελεί ένα σταθερό επενδυτικό επίπεδο κάτω από την τιμή βέβαια του ομολόγου στην 
αγορά και η αξία επένδυσης του ομολόγου παραμένει αμετάβλητη όσο η χρηματοπιστωτική 
ικανότητα της εκδότριας εταιρίας παραμένει ανέπαφη. Αυτό παρέχει το αναγκαίο στοιχείο 
σταθερότητας για τα μετατρέψιμα ομόλογα. Επιπλέον, η δυνατότητα μετατροπής 
εξασφαλίζει ότι τα μετατρέψιμα χρεόγραφα θα είναι πάντα πιο ρευστά από τα αντίστοιχα μη 
μετατρέψιμα. 
   Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι όντως επηρεάζουν την αξία 
επένδυσης ενός μετατρέψιμου χρεογράφου. Εάν η μετοχή μιας εταιρίας έχει καθοδική πορεία 
εξαιτίας ειδικών συνθηκών της εταιρίας (μη συστηματικός κίνδυνος) , χαμηλών κερδών ή 
εξαιτίας άλλων αιτίων, η αξία επένδυσης του ομολόγου θα επηρεαστεί, κατ’ αντιστοιχία που 
η τιμή ενός κοινού ομολόγου επηρεάζεται από μια δυσμενή αξιολόγηση της εταιρίας.  Μια 
τέτοια μεταστροφή επενδυτικού ενδιαφέροντος από τέτοιας φύσεως παράγοντες, μπορεί 
επίσης να δημιουργήσει αντίστοιχη τάση στην αξία επένδυσης του ομολόγου της εταιρίας, 
επειδή θα αντικατοπτρίζει την πιθανότητα να μην είναι σε θέση αυτή να αποδώσει το 
κουπόνι ή την αξία του ομολόγου. Σε ακραίες περιπτώσεις τόσο η τιμή της κοινής μετοχής 
όσο και του ομολόγου μπορεί να αγγίξουν το μηδέν. 
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Έρευνες έχουν δείξει ότι ραγδαίες αλλαγές στα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρίας, θα 
έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στην αξία επένδυσης του ομολόγου. Οι επενδυτές που 
αγνοούν τα μεγέθη αυτά στην αξιολόγηση των μετατρέψιμων θα είναι σε δυσμενέστερη θέση 
στην αγορά. Φορείς αξιολόγησης βοηθούν τους επενδυτές στην προσπάθεια αυτή, αλλά 
πολλές φορές δεν είναι έγκαιρη η παροχή πληροφόρησης εκ μέρους αυτών. 
 
    Προσεγγίζοντας την μαθηματική ανάλυση των μετατρέψιμων τίτλων, είναι βολικό να 
υποθέσουμε μια σταθερή αξία επένδυσης αυτών βραχυπρόθεσμα κι ότι οι μεταβολές στην 
τιμή της μετοχής οφείλονται σε συγκυρίες της αγοράς.  Η αξία επένδυσης μεταβάλλεται 
μακροπρόθεσμα και πρέπει να αυξηθεί σε σχέση με την αρχική τιμή όταν το ομόλογο λήξει , 
άσχετα με τις μεταβολές της κοινής μετοχής της υποκείμενης εταιρίας. 
   Φυσικά, μεταβαλλόμενα επιτόκια επηρεάζουν την αξία επένδυσης των μετατρέψιμων, 
όπως επηρεάζουν και την τιμή των συμβατικών ομολόγων.  Όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν , η 
αξία επένδυσης θα μειωθεί και αντιστρόφως. Η αξία επένδυσης κυμαίνεται παράλληλα με 
την τιμή των συμβατικών εταιρικών ομολόγων αντιστοίχους φύσεως. 
   Εντούτοις, εξαιτίας της ειδικής φύσεως των μετατρέψιμων ομολόγων, μια αλλαγή στην 
αξία επένδυσης τους δεν σημαίνει απαραίτητα και μια αντίστοιχη αλλαγή στην αγοραία τιμή 
τους.  Η αξία επένδυσης μπορεί να μεταβάλλεται , αλλά η αγοραία τιμή να παραμένει 
σχετικά σταθερή διότι οι ρυθμοί των επιτοκίων είναι απλώς ένας παράγοντας ανάμεσα σε 
πολλούς που επηρεάζουν την τιμή στην αγορά κάθε δεδομένη στιγμή. Ένα ομόλογο το οποίο 
διαπραγματεύεται κοντά στην αξία επένδυσης του θα είναι συγκριτικά πιο ευαίσθητο στις 
διακυμάνσεις των επιτοκίων, απ’ ότι ένα που διαπραγματεύεται κοντά στην αξία μετατροπής 
του, δηλαδή αρκετά ψηλότερα από την αξία επένδυσης του. Εάν η αξία του υποκείμενου 
εταιρικού κεφαλαίου αυξάνεται καθώς τα επιτόκια ανεβαίνουν , το μετατρέψιμο ομόλογο της 
εταιρίας θα οδηγηθεί περισσότερο από την «μετοχική» του φύση παρά από την 
«ομολογιακή» του δηλαδή αυτή του εξασφαλισμένου εισοδήματος κι έτσι θα αυξήσει την 
αξία του.  
    Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι η αξία επένδυσης ενός μετατρέψιμου ομολόγου 
στην έκδοση είναι σπάνια κοντά στην ονομαστική αξία του. Το μετατρέψιμο ομόλογο δεν 
προεξοφλείται βάσει του ποσοστού του κουπονιού του , αλλά θα πρέπει να προεξοφλείται 
βάσει ενός ποσοστού σύμφωνου με τις αντίστοιχες μη μετατρέψιμες υποχρεώσεις της 
εταιρίας. Για παράδειγμα, αν η εταιρία έχει εκδώσει ένα μετατρέψιμο ομόλογο με κουπόνι 
5% και το αντίστοιχο ποσοστό για μη μετατρέψιμες υποχρεώσεις της εταιρίας είναι 8%, τότε 
η αξία επένδυσης του ομολόγου αυτού πρέπει να προεξοφληθεί βάσει του 8%. Σε ένα 
δεκαετές ομόλογο, η αξία επένδυσης θα είναι $798.70 εάν το ομόλογο αυτό έχει ονομαστική 
αξία $1,000. 
    Η κατάληξη σε μια σωστή εκτίμηση του επιπέδου της αξίας επένδυσης είναι εξαιρετικά 
σημαντική για την αξιολόγηση των μετατρέψιμων ομολόγων. Συγκεκριμενοποιεί την 
κατώτερη τιμή κάτω από την οποία το ομόλογο δεν πρέπει να πέσει , άσχετα με τις 
διακυμάνσεις των κοινών μετοχών της υποκείμενης εταιρίας, και επιπλέον επηρεάζει όλους 
τους άλλους υπολογισμούς στην μαθηματική ανάλυση των μετατρέψιμων ομολόγων. Επειδή 
η αξία επένδυσης είναι η βάση  πάνω στην οποία εδράζονται όλοι οι άλλοι υπολογισμοί, 
είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς επηρεάζεται από πολλούς άλλους παράγοντες, των 
οποίων η αναγνώριση δεν είναι πάντα εύκολη. 
 
ΠΡΙΜ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (INVESTMENT PREMIUM) 
 
    Το premium επένδυσης ενός μετατρέψιμου ομολόγου, αποτελεί την διαφορά μεταξύ της 
τιμής του ομολόγου στην αγορά και της αξίας επένδυσης του, εκφρασμένη ως ποσοστό. 



 8 

    Ένα σημαντικό μέτρο της βασικής αξίας του ομολόγου, είναι το premium του πάνω από 
την αξία επένδυσης του. Σ’ αυτό το σημείο, προσδιορίζουμε την αξία του ομολόγου στην 
αγορά υπολογίζοντας την διαφορά ανάμεσα στην τιμή του στην αγορά και της αξίας 
επένδυσης του, εκφρασμένη ως ποσοστό.  Αυτή η παράμετρος είναι πολύ σημαντική διότι 
επισημαίνει το ελάχιστο επιτρεπτό επίπεδο της τιμής του ομολόγου και είναι εύκολο να 
παρακολουθηθεί καθώς η τιμή στην αγορά αλλάζει.  Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός 
ομολόγου με μια ονομαστική τιμή $1,000 και μια αξία επένδυσης $798.70, το premium 
επένδυσης είναι 1000-798.70

798.70   ,ή 25,2 %. 
    Όσο πιο υψηλό είναι το premium επένδυσης , τόσο πιο ευαίσθητη είναι η τιμή αγοράς 
του μετατρέψιμου χρεογράφου σε μια αποστροφή του κοινού απέναντι στην μετοχή της 
υποκείμενης εταιρίας.  Μια υψηλή τιμή αγοράς συγκριτικά με την αξία επένδυσης 
προκαλείται από αυξήσεις στην τιμή της υποκείμενης μετοχής , τέτοια ώστε η αξία αγοράς 
του μετατρέψιμου ομολόγου εξαρτάται από την τιμή της μετοχής.  Υπάρχει μικρότερη 
προστασία του κατώτερου ορίου διαπραγματευσιμότητας επειδή η τιμή της μετοχής θα 
έπρεπε να μειώνεται με έναν παραπλήσιο ρυθμό ,πριν η τιμή αγοράς του μετατρέψιμου θα 
πλησίαζε την αξία επένδυσης και έτσι θα παρείχε προστασία. 
    Αντίστοιχα, όταν το premium επένδυσης είναι μικρό, μια μικρή μείωση της τιμής της 
υποκείμενης μετοχής θα οδηγούσε στο να προσεγγίσει η τιμή της αγοράς την αξία 
επένδυσης. Επί του παρόντος, το επίπεδο της αξίας επένδυσης αποτελεί ένα επίπεδο 
ασφαλείας του χαμηλότερου επιπέδου διαπραγμάτευσης. Επιπλέον όταν το πριμ επένδυσης 
είναι μικρό, το μετατρέψιμο είναι περισσότερο ευαίσθητο στις επιτοκιακές μεταβολές παρά 
στις «μετοχικές» και θα είναι τυπικά πιο ευάλωτο σε  αλλαγές των επιτοκίων της αγοράς. 
 
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ(CONVERSION PRICE) 
 
    Η τιμή μετατροπής του μετατρέψιμου ομολόγου είναι η ιδανική τιμή για την μετατροπή σε 
μετοχές με το ομόλογο στην ονομαστική του αξία.  Την στιγμή της έκδοσης, το έντυπο 
προσφοράς της εταιρίας αναφέρει την σχέση της κοινής μετοχής και ονομαστικής αξίας του 
ομολόγου. Αυτή η τιμή προσδιορίζει τον αριθμό μετοχών στον οποίο μπορεί να μετατραπεί 
το ομόλογο στην ονομαστική του αξία και ονομάζεται δείκτης μετατροπής . 
    Συχνά προκαλείται σύγχυση σε ορισμένους επενδυτές επειδή η τιμή μετατροπής 
προσδιορίζεται στα έγγραφα του ομολόγου αλλά ο δείκτης μετατροπής όχι και πρέπει να 
υπολογιστεί. Η τιμή μετατροπής έχει σημασία όταν το ομόλογο είναι στην ονομαστική του 
αξία, και μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας την ονομαστική αξία με την τιμή μετατροπής, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 2-2 .Για παράδειγμα , αν η τιμή μετοχής στην οποία μπορεί να 
μετατραπεί το ομόλογο είναι $50 τότε το κάθε μετατρέψιμο ομόλογο αντιπροσωπεύει 20 
μετοχές ( ονομαστική αξία $1000 διαιρούμενη με την δεδομένη τιμή μετατροπής $50= 20 
μετοχές) . 
 

Σχήμα 2-2 
 

    Οι επενδυτές συχνά επικεντρώνονται στην τιμή μετατροπής ενώ θα έπρεπε να δίνουν 
βαρύτητα στον δείκτη μετατροπής.  Από την στιγμή που το ομόλογο εισέρχεται στην 
αγορά, διαπραγματεύεται είτε πάνω είτε κάτω από την ονομαστική του αξία ,σύμφωνα με τις 
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δυνάμεις της αγοράς.  Εφόσον ο ρυθμός μετατροπής παραμένει ο ίδιος, ασχέτως αν το 
ομόλογο είναι στην ονομαστική του αξία ή όχι, είναι ο πιο σημαντικός αριθμός για τους 
επενδυτές. 
 
 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ(CONVERSION RATIO) 
 
    Ο δείκτης μετατροπής προσδιορίζει τον αριθμό μετοχών που θα παραλάβει ένας 
κάτοχος μετατρέψιμου ομολόγου εάν γινόταν άμεσα η μετατροπή. Ο δείκτης μετατροπής 
τίθεται στην έκδοση του χρεογράφου και τυπικά προστατεύεται έναντι εξασθένησης του. 
Μπορεί επίσης να έχει και δεκαδικά ψηφία, π.χ. 2,3 μετοχές. Δεν είναι δηλαδή κατ’ ανάγκη 
ακέραιος αριθμός. 
    Αυτός ο δείκτης μετατροπής συνήθως προσαρμόζεται για split μετοχών ή για απόδοση 
μερισμάτων. Ο αρχικός δείκτης μετατροπής του παραδείγματος μας ήταν 20 μετοχές για 
κάθε ομόλογο. Ο δείκτης μετατροπής θα γίνει 22, αν υπάρξει μέρισμα  της τάξεως του 10%.  
Παρόλο που οι κάτοχοι των μετατρέψιμων ομολόγων δεν είναι προστατευμένοι έναντι 
τακτικών αναπροσαρμογών λόγω απόδοσης μερισμάτων, εντούτοις σε μερικές περιπτώσεις 
είναι προστατευμένοι έναντι απόδοσης μερισμάτων που οφείλεται σε τρίτα στοιχεία του 
ενεργητικού της επιχείρησης. (Μερίσματα που αποδίδονται σε μετόχους μπορεί να μειώσουν 
την τιμή της μετοχής και να οδηγήσουν σε ένα μετατρέψιμο ομόλογο με χαμηλότερη αξία.) 
 
ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ(CONVERSION VALUE)  
 
    Η αξία μετατροπής αντιπροσωπεύει το κομμάτι εκείνο του ομολόγου που αφορά την 
φύση του ως χρεόγραφο μη σταθερής απόδοσης, αντιπροσωπεύει δηλαδή περισσότερο την 
«μετοχική» φύση του ομολόγου. Είναι η αξία του ομολόγου αν αυτό μετατρέπονταν σε 
κοινές μετοχές στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Στο σχήμα 2-3, η διαγώνια γραμμή δείχνει 
την αξία μετατροπής. Για κάθε τιμή μετοχής, η αξία μετατροπής  βρίσκεται 
πολλαπλασιάζοντας την δοθείσα τιμή της μετοχή, επί του δεδομένου αριθμού κοινών 
μετοχών που αντιστοιχούν στο ομόλογο. Για παράδειγμα, αν ένα ομόλογο μπορεί να 
μετατραπεί σε 20 μετοχές και η τρέχουσα τιμής είναι $42 ανά μετοχή, η αξία μετατροπής του 
μετατρέψιμου ομόλογου είναι $840. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο αριθμός των μετοχών 
στις οποίες μπορεί να μετατραπεί το κάθε ομόλογο αποκαλείται και δείκτης μετατροπής 
αυτού και τίθεται όταν το ομόλογο εκδίδεται. 
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Διάγραμμα 2-3 
 

   Όπως και με την αξία επένδυσης του ομολόγου, η αξία μετατροπής είναι ένα ελάχιστο 
επίπεδο αξίας ή τιμής στο οποίο αναμένεται να διαπραγματευτεί το χρεόγραφο. Αν η τιμή 
στην αγορά πέσει κάτω από την αξία μετατροπής, οι ειδικοί της αγοράς και οι market 
makers θα σπεύσουν να επωφεληθούν από την κατάσταση. Ο arbitrageur θα αγόραζε το 
ομόλογο  ενώ παράλληλα θα πωλούσε αντίστοιχο αριθμό μετοχών της υποκείμενης εταιρίας. 
Η διαφορά ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο τιμές θα ήταν ένα κέρδος χωρίς ρίσκο γι’ αυτόν. (risk- 
free profit). Εξαιτίας των παραπάνω, η αξία μετατροπής, όπως κι άλλωστε και η αξία 
επένδυσης, καθίσταται ένα ελάχιστο επίπεδο κάτω από το οποίο η τιμή του ομολόγου δεν 
πρέπει να κατέλθει. 
 
ΠΡΙΜ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (CONVERSION PREMIUM) 
 
    Η αξία του μετατρέψιμου ομολόγου, ως ενός χρεογράφου μη σταθερής απόδοσης, η αξία 
δηλαδή της «μετοχικής» φύσης του, απεδείχθη ότι είναι η αξία μετατροπής του. Το premium 
μετατροπής μπορεί να υπολογιστεί εύκολα, παίρνοντας απλώς την διαφορά μεταξύ της 
τρέχουσας τιμής της αγοράς και της αξίας μετατροπής και εκφράζοντας την ως 
ποσοστό.  Εφόσον το μετατρέψιμο ομόλογο είναι πιο ασφαλές από τις κοινές μετοχές και 
γενικά δίδει μεγαλύτερο επιτόκιο από το μέρισμα της μετοχής, ο αγοραστής του 
μετατρέψιμου χρεογράφου επιθυμεί να πληρώσει ένα premium πάνω από την αξία 
μετατροπής. Οι δυνάμεις της αγοράς προσδιορίζουν το ποσοστό πριμ που θα κατέχει το 
ομόλογο στην αγορά. Το να προσδιορίσει κάποιος αν το πριμ είναι χαμηλό ή υψηλό σε 
σχέση με άλλες μεταβλητές είναι ένα ζήτημα που απαιτεί αρκετή ανάλυση. Εντούτοις, θα 
ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι, όταν ανεβαίνει η τιμή ενός μετατρέψιμου ομολόγου πάνω 
από την αξία επένδυσης του, τα χαρακτηριστικά του ως τίτλος σταθερού χρέους 
υποχωρούν έναντι των μετοχικών χαρακτηριστικών του, μειώνοντας έτσι το πριμ 
μετατροπής αυτού. Από την άλλη πλευρά , αν η τιμή της μετοχής πέφτει τότε το πριμ 
μετατροπής αυξάνεται.  Τα μετατρέψιμα  ομόλογα τα οποία διαπραγματεύονται κοντά στις 
fixed-income τιμές (δηλαδή κοντά στην investment value τους) ονομάζονται «busted 
converts». Η μετοχική τους φύση είναι ασθενής, και διαπραγματεύονται κυρίως επί των 
χαρακτηριστικών τους ως τίτλοι σταθερής αξίας. 



 11 

Διάγραμμα 2-4 
 

   Το διάγραμμα 2-4  απεικονίζει μια τυπική καμπύλη τιμής μετατρέψιμου ομολόγου, με την 
σκιασμένη περιοχή να προσδιορίζει το premium μετατροπής.  Χρίζει προσοχής το γεγονός  
ότι όσο η τιμή της μετοχής ανεβαίνει, το πριμ μετατροπής κατέρχεται έως ότου γίνει μηδέν. 
Στο σημείο αυτό η αγοραία τιμή της μετοχής και η αξία μετατροπής είναι ίδιες.  Όταν  η 
τιμή της κοινής μετοχής κατέρχεται τότε το πριμ μετατροπής ανέρχεται διότι το ομόλογο 
πλησιάζει την αξία επένδυσης του. 
   Από μια άλλη σκοπιά η αγοραία αξία του ομολόγου πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερη και 
από την αξία μετατροπής και την αξία επένδυσης. Αν υποθέταμε ότι έχουμε ένα ομόλογο του 
οποίου η αξία στην αγορά ήταν ίδια με την αξία επένδυσης, τότε το πριμ μετατροπής θα είχε 
μια μηδενική τιμή και το συγκεκριμένο ομόλογο θα διαπραγματεύονταν σαν να ήταν ένα 
κοινό ομόλογο. Εντούτοις ένα μετατρέψιμο χρεόγραφο εμπεριέχει μια εν δυνάμει επιλογή, κι 
όσο υπάρχει χρόνος  μέχρι την εξάντληση αυτής, η επιλογή αυτή έχει κάποια αξία από μόνη 
της. 
   Η καμπύλη τιμής ενός μετατρέψιμου μπορεί αφενός να είναι μια εκτίμηση του premium 
μετατροπής που θα εμπεριείχε ένα μετατρέψιμο ομόλογο σε διάφορες τιμές μετοχών, 
αφετέρου μια ιστορική εξέταση του πώς διαπραγματεύονταν ένα μετατρέψιμο ομόλογο 
καθώς η τιμή της κοινής μετοχής της υποκείμενης εταιρίας μεταβάλλονταν. 
 
ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ CONVERTIBLE  
 
    Για να τονίσουμε την σχέση μεταξύ της αξίας μετατροπής και της αξίας επένδυσης ενός 
μετατρέψιμου ομολόγου, θα αγνοήσουμε πολλά πραγματικά στοιχεία της αγοράς.  Το 
διάγραμμα 2-4 δείχνει την σχέση μεταξύ των διακυμάνσεων στην τιμή της μετοχής 
(οριζόντιος άξονας) και των αποτελεσμάτων τους στην αγοραία τιμή του μετατρέψιμου 
(κάθετος άξονας). Το βέλος υποδεικνύει την κατάλληλη περιοχή στην οποία το μετατρέψιμο 
πρέπει να αγοραστεί.  Στην τιμή αυτή, εάν η τιμή της υποκείμενης τιμής αυξηθεί, η αξία του 
μετατρέψιμου ομολόγου θα αυξηθεί κατά το ίδιο ποσοστό. Αντίθετα , εάν η τιμή της μετοχής 
πρόκειται να πέσει η μετατρέψιμο θα «στηριχτεί» από την αξία επένδυσης του και θα 
κρατήσει την αξία του στην αγορά.  Η διακύμανση  της τιμής υποδεικνύεται στο διάγραμμα 
2-5. 
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Διάγραμμα 2-5 
 

   Στο απλό αυτό παράδειγμα, όταν το μετατρέψιμο ομόλογο βρίσκεται σε αυτό το ιδανικό 
σημείο, είναι προφανώς μια ιδανική επενδυτική επιλογή, διότι προσφέρει παράλληλη 
απόδοση με την αυξητική τάση της τιμής της μετοχής, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο περαιτέρω 
υπερβολικής υποτίμησης.  Στον αληθινό κόσμο βέβαια, δεν θα είναι τόσο εύκολο για τους 
επενδυτές να αδράξουν τέτοιες ευκαιρίες. Στις χρηματαγορές υπάρχει ένα “trade-off” μεταξύ 
της ασφάλειας που παρέχει η αξία επένδυσης ενός μετατρέψιμου ομολόγου και των 
ευκαιριών που προσφέρει η αξία μετατροπής του.  Το πόσα είναι διατεθειμένος να πληρώσει 
ένας επενδυτής για το “trade-off” αυτό δημιουργεί ένα premium πάνω από την αξία 
μετατροπής, όπως επίσης κι ένα premium πάνω από την αξία επένδυσης, και αποτελεί ένα 
από τα πιο σύνθετα θέματα στην επένδυση μέσω μετατρέψιμων ομολόγων. Ένα μέγεθος 
μέτρησης του θέματος αυτού είναι το conversion premium το οποίο προαναφέραμε. 
   Υπάρχουν δύο βασικά σενάρια για την διακράτηση ενός μετατρέψιμου ομολόγου.  
Αρχικά, εάν η μετοχή της εταιρίας πάει καλά, το μετατρέψιμο αυξάνει σε αξία-και η αύξηση 
αυτή μπορεί να είναι μεγάλη χωρίς να απαιτείται η μετατροπή του σε μετοχές.  Πολλοί νέοι 
επενδυτές στην αγορά των μετατρέψιμων δεν κατανοούν ότι δεν είναι απαραίτητο να κάνουν 
την μετατροπή για να έχουν κέρδος.  Η αγοραία τιμή μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή της 
μετοχής, και το ομόλογο μπορεί να πωληθεί ανά πάσα στιγμή.  Η αυξημένη τιμή της 
υποκείμενης μετοχής θα αντικατοπτρίζεται στην αγοραία τιμή του μετατρέψιμου ομολόγου. 
Φυσικά, ο κάτοχος του μετατρέψιμου έχει την δυνατότητα να μετατρέψει το ομόλογο σε 
μετοχές, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν  είναι αναγκαίο. Οι μετατροπές πραγματοποιούνται 
μόνο εάν ο κάτοχος το επιθυμεί. 
    Δεύτερον, εάν η μετοχή δεν πάει καλά στην αγορά, ο κάτοχος του μετατρέψιμου ομολόγου 
διακρατεί τον τίτλο και εισπράττει το κουπόνι( το οποίο είναι κατά κανόνα μεγαλύτερο από 
το μέρισμα) και η ονομαστική αξία αποδίδεται στην λήξη.  Όταν η μετοχή «λιμνάζει» ή 
πέφτει στην αγορά γενικά, ο κάτοχος του ομολόγου έχει ακόμα την αξία επένδυσης αυτού ως 
ένα ελάχιστο επίπεδο εξασφάλισης. Σε μια ανεπτυγμένη αγορά τίτλων το ομόλογο δεν θα 
χάσει από την τιμή του όσο και η υποκείμενη μετοχή , εξαιτίας αυτής της αξίας επένδυσης 
του.  Επιπλέον, εάν τα επιτόκια ανέβουν, το μετατρέψιμο προστατεύεται σε κάποιο βαθμό 
από την δυνατότητα μετατροπής που ενσωματώνει. 
   Παρόλο που είναι απλά  ως σύλληψη, τα μετατρέψιμα ομόλογα είναι δύσκολα στην 
διαχείριση τους.  Η διπλή τους φύση είναι ακριβώς ο λόγος που τα καθιστά τόσο δύσκολα 
στο να αναλυθούν, και η διαδικασία αποτίμησης τους οφείλει να εκλαμβάνει και τα δύο μέρη 
τους υπόψη.  Εντούτοις, η διπλή αυτή φύση τους τα κάνει τόσο ελκυστικά ως επενδυτικά 
εργαλεία. 
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   Ο επενδυτής μπορεί να υπολογίσει την αξία και των δύο «φύσεων» του μετατρέψιμου , 
αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.  Το τελευταίο κομμάτι της διαδικασίας αξιολόγησης αυτού είναι 
και το πιο δύσκολο: η αποτίμηση του ίδιου του τίτλου συνολικά.  Ο επενδυτής πρέπει να 
είναι σε θέση την θεωρητικά δίκαιη τιμή ή πιο απλά την αναμενόμενη τιμή του 
μετατρέψιμου, λαμβάνοντας υπόψη του τόσο την ομολογιακή του όσο και την μετοχική του 
αξία, κι επίσης τους όρους ανάκλησης του, την διακύμανση των μετοχών και την καμπύλη 
αποδόσεων των επιτοκίων.  Η εκτιμηθείς αυτή αξία στην αγορά , συγκρίνεται εν συνεχεία με 
την αγοραία τιμή του μετατρέψιμου ομολόγου και προκύπτει έτσι το συμπέρασμα εάν 
υπάρχει επενδυτική ευκαιρία ή όχι. Το μετατρέψιμο μπορεί να είναι υπερτιμημένο ή 
υποτιμημένο σε σχέση με την υποκείμενη μετοχή.  
    Επειδή το μετατρέψιμο ομόλογο είναι γενικά απλό ως ιδέα , πολλοί επενδυτές 
χρησιμοποιούν απλώς μερικούς κανόνες στην επιλογή μετατρέψιμων ομολόγων. 
Παραδείγματα τέτοιων κανόνων είναι: «Αγόρασε μετατρέψιμα μόνο όταν το premium 
μετατροπής είναι κάτω από 20% » ή « Αγόρασε μόνο όταν ο χρόνος μέχρι το break even 
είναι λιγότερος από 3 έτη» κλπ. Εντούτοις, η ανάλυση των μετατρέψιμων δεν είναι τόσο 
απλή. Στρατηγικές που βασίζονται σε απλοποιημένους κανόνες μπορούν να οδηγήσουν σε 
απογοητευτικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό η  σωστή επιλογή μετατρέψιμων ομολόγων απαιτεί 
προσεκτική ανάλυση. 
 
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
 
    Για να αφομοιωθούν όσα είπαμε παραπάνω , παρουσιάζουμε ένα υποθετικό παράδειγμα το 
οποίο απεικονίζεται γραφικά στο διάγραμμα 2-6. Ας υποθέσουμε ένα νεο-εκδιδόμενο 
ομόλογο εισήλθε στην αγορά. Έχει ένα κουπόνι 5% και είναι δεκαετές. Η εκδότρια εταιρία 
παρέχει κοινά ομόλογα με απόδοση 8% στην λήξη και η μετοχή της διαπραγματεύεται στα 
$42. 
 
 
Εταιρία ΧΥΖ  
 
Μετατρέψιμο ομόλογο 
 Κουπόνι 5% 
 Λήξη  10 έτη 
Απόδοση στη λήξη συμβατικού ομολόγου 8% 
Τιμή μετατροπής       $50/ μετοχή 
Τρέχουσα τιμή μετοχής       $42/ μετοχή 
Δείκτης μετατροπής       20 μετοχές ανά ομόλογο 
 
 Ας υποθέσουμε ότι η τιμή μετατροπής είναι $50. Εφόσον γνωρίζουμε ότι η τιμή 
μετατροπής είναι η ιδανική τιμή για μετατροπή σε μετοχές στην ονομαστική τιμή , διαιρούμε 
την ονομαστική τιμή του ομολόγου ($1,000) με $50 , καταλήγοντας σε έναν δείκτη 
μετατροπής 20 μετοχών. Για να υπολογίσουμε την τρέχουσα αξία μετατροπής, γνωρίζουμε 
ότι η τιμή της μετοχής είναι $42. Πολλαπλασιάζοντας τα $42 με τις 20 μετοχές, παίρνουμε 
μια τρέχουσα αξία μετατροπής $840 . Αν στην έκδοση πωλείται στην ονομαστική τιμή , τότε 
το πριμ μετατροπής θα είναι 19% Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not 
defined.(1000-840

840  ). Η αξία μετατροπής του μετατρέψιμου  θα είναι η εξασφάλιση με το 
κουπόνι του 5% να αποτιμάται στα 8%. Το αποτέλεσμα είναι 79.87, ή δολλαριακή αξία της 
τάξεως των $798.70. Το πριμ επένδυσης θα είναι 25.20%.           
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Σχήμα 2-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ 
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. 

 
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ 
 
   Η ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου με το πέρασμα του χρόνου δημιούργησε μια αγορά 
μετατρέψιμων που είναι σημαντική σε μέγεθος και παγκόσμια σε εύρος. Υπάρχουν ιδιαίτερα 
αναπτυσσόμενες αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Ακολουθούν η Αγγλία, η 
Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Σουηδία, και η Ελβετία. Οι αγορές μετατρέψιμων 
αναπτύσσονται ταχύτατα και σε άλλες χώρες, με τις αναδυόμενες αγορές να δείχνουν 
αξιοσημείωτο μέγεθος. Η παγκόσμια αγορά περιλαμβάνει μετατρέψιμα από εταιρίες σε 38 
διαφορετικές χώρες, με πάνω από 2300 εκδόσεις και ένα μέγεθος συνδυαζόμενων εκδόσεων 
πάνω από $400 δις, από τα οποία το 43% αντιστοιχεί στην Αμερική και το 40% στην 
Ιαπωνία. Το σχήμα 3-1 παρουσιάζει την αγορά μετατρέψιμων το 1997. 
    Η αγορά αυτή συνεχίζει να διευρύνεται με επιπρόσθετους τύπους μετατρέψιμων και 
αποκλίσεις από τη παραδοσιακή μετατρέψιμη ομολογία. Εταιρείες και τρίτοι τραπεζίτες 
επενδύσεων ομοίως πρόσθεσαν χρεόγραφα μετοχικώς συνδεδεμένα στο γενικό τομέα των 
μετατρέψιμων, τα οποία εξάπλωσαν επί πλέον και μετέβαλαν τον τομέα των μετατρέψιμων. 
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   Για διεθνείς επενδυτές, η αγορά των ευρω-ομολογιών, με το βάθος και την ποικιλία τίτλων 
της, είναι η πιο αξιοσημείωτη. Η αγορά αυτή είναι ανοιχτή τόσο στους διεθνείς επενδυτές, 
όσο και στους εκδότες. 

 

Σχήμα 3-1                                                                       Η Παγκόσμια 
Αγορά Μετατρέψιμων το 1997

USA
43%

Japan
40%

Asia-Pacific
5%

Europe
12%

 
 
 

    Το αυξημένο ενδιαφέρον για τα μετατρέψιμα παγκοσμίως αποδεικνύεται από τον 
αυξανόμενο αριθμό των επενδυτικών εταιριών, που αφιερώνουν πλέον πόρους στην 
διερεύνηση των αγορών μετατρεψίμων, πληροφορίες και γενικές κατευθύνσεις. Δεν έχουν 
περάσει πολλά χρόνια από τότε που η έρευνα για τα μετατρέψιμα βασικά εστίαζε μόνο στις 
εγχώριες αγορές και στις αντίστοιχες εκδόσεις. Σήμερα, εταιρείες ανά την υφήλιο 
δημιουργούν καταλόγους για να παρακολουθούν την αγορά και αφιερώνουν πόρους στην 
εμπορεία και έρευνα μετατρέψιμων.  
   Πολλοί παράγοντες οδήγησαν σε αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον για τα μετατρέψιμα και 
ένας από τους πιο σημαντικούς είναι η τεράστια ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου. Αυτή η 
ανάπτυξη φαινόμενο συντελέστηκε με την αποδοχή των ελεύθερων αγορών που 
δημιουργήθηκαν παγκοσμίως από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Διαδοχικά, αυτή 
δημιούργησε μια επενδυτική ατμόσφαιρα με σημαντικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Η 
ιδιωτικοποίηση και ο ανασχηματισμός της υποδομής στις αναδυόμενες και στις 
αναπτυγμένες αγορές καλλιεργήθηκαν από την αυξημένη αναγνώριση του ότι η τιθάσευση 
των επενδυτικών κεφαλαίων μπορεί να επιμερίσει τους πόρους καλύτερα από την δημόσια 
χρηματοδότηση. Οι πολυεθνικές εταιρείες απολαμβάνουν αυξημένη επέκταση αγοράς. 
Πολλές βασίζονται στην χρηματοδότηση με μετατρέψιμα σαν μια πηγή κεφαλαίου που 
παρέχει στους επενδυτές όργανα χρέους και ταυτόχρονα δυνητική εκτίμηση κεφαλαίου. 
    Οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο κομμάτι της διεθνούς αγοράς. 
Από το 1990, χώρες στην Άπω Ανατολή, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική εξέδωσαν 
πολλά μετατρέψιμα. Ιδιωτικοποιώντας την βιομηχανία τηλεπικοινωνιών τους προέκυψε ένας 
αριθμός εκδόσεων μετατρέψιμου χρέους. Ο ανασχηματισμός της χρηματοδότησης σε πολλές 
χώρες χρησιμοποίησε επίσης μετατρέψιμα. 
    Οι αναπτυγμένες αγορές της Ευρώπης χρησιμοποιούν την χρηματοδότηση με μετατρέψιμα 
χρεόγραφα εδώ και πολλά χρόνια. Μεγάλες εταιρείες όπως οι British Aerospace, L. M. 
Ericsson, Grand Met, Phillips και Aegeon χρησιμοποίησαν μετατρέψιμα. Η παγκόσμια αγορά 
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μετατρέψιμων είναι τόσο διαφοροποιημένη όσο και οι παγκόσμιες χρηματοδοτικές αγορές 
γενικότερα και περιλαμβάνουν αντιπροσώπευση από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά 
μεγέθη εταιρειών ανά την υφήλιο. Το σχήμα 3-2 δείχνει τις 20 μεγαλύτερες εκδόσεις 
χρεογράφων εκτός Αμερικής  μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1997. 

 
Σχήμα 3- 2: Οι μεγαλύτερες εκδόσεις εκτός Αμερικής μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 1997. 
    
 US$Millio

ns 
  

Sony #4 3,249  Japan 
Bell/NA Telecom 5.75% 2003 2,611  New 

Zealand 
Mitsubishi Bank 3% 2002 2,058  Japan 
Italy/INA 6.5% 2001 1,984  Italy 
Italy/INA 5% 2001 1,752  Italy 
Hitachi #7 1,619  Japan 
Roche I 0.0% 2008 1,574  Switzerland 
Sanofi 4.0% 2000 1,551  France 
Matsushita Electric #4 1,548  Japan 
Roche III 0.0% 2012 1,464  Switzerland 
Alcatel Alsthom 6.5% 2002 1,455  France 
Sony #5 1,432  Japan 
NEC 1.9% 2004 1,157  Japan 
Sandoz 1.25% 2002 1,339  Switzerland 
Tokyo Elec. Power #1 1,327  Japan 
Kansai Elec. Power #3 1,289  Japan 
Roche II 0.0% 2010 1,245  Switzerland 
Sandoz 2% 2002 1,243  Switzerland 
Allianz / Deutsche Bank 3.0% 2003 1,239  Germany 
Toshiba #7 1,130  Japan 
Alcatel Alsthom 2.5% 2004 1,127  France 

 
Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
  
   Το μέγεθος και η ποικιλία των εκδόσεων της αγοράς μετατρέψιμων ευρωομολογιών την 
κάνουν σημαντική για όλους τους επενδυτές ανά την υφήλιο. Η αγορά αυτή δεν είναι μόνο 
για ευρωπαίους μόνο, αλλά μια αξιοσημείωτη αγορά για κάθε επενδυτή που επιθυμεί να 
συμμετάσχει στη αγορά μετατρέψιμων κάθε χώρας, συμπεριλαμβανομένου και της 
Αμερικής. Τα μετατρέψιμα αμερικάνικων εταιρειών που εκδίδονται στην αγορά των 
ευρωομολογιών εμπορεύονται με την ίδια ευκολία με κάθε εγχώριο αμερικάνικο 
μετατρέψιμο χρεόγραφο. Οι σημερινές εκδόσεις ευρωομολογιών παρουσιάζουν ρευστότητα 
και βάθος ίσες με κάθε χρεόγραφο που εκδίδεται στην εγχώρια αγορά της Αμερικής. 
    Η ευρωομολογία είναι μια από τις πιο αόριστα ορισμένες έννοιες στα χρηματοοικονομικά. 
Ενώ αρχικά αντιπροσώπευε τις ομολογίες που εκδίδονταν έξω από τις U.S., αλλά 
καθοριζόταν σε δολάρια, πλέον αντιπροσωπεύει κάθε ομολογία που εκδίδεται έξω από την 
εγχώρια αγορά του αντίστοιχου εκδότη. Στη σημερινή αγορά μετατρέψιμα εκδίδονται από 
εταιρείες στις U.S., στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Λατινική Αμερική. Το 1995 οι 
εκδόσεις τέτοιων χρεογράφων άγγιξαν τα $14 δις. 
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    Γενικά, στην αγορά ευρωομολογιών παρουσιάζονται συχνά συμπλέγματα εκδόσεων του 
ίδιου τύπου. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν μια εταιρεία δοκιμάζει επιτυχώς μια νέα δομή, τότε 
άλλες εκδίδουν ομολογίες με την ίδια δομή για να επωφεληθούν. Η χρήση πριμ απόσβεσης 
και δικαιωμάτων γίνεται συχνότερα σε αγορές που έχουν την τάση διανέμουν χαμηλότερα 
μετοχικά μερίσματα και σπανιότερα σε αγορές με υψηλότερα. 

 
 
 
 
Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

 
   Η εγχώρια αγορά μετατρέψιμων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια από τις πιο σημαντικές 
στον κόσμο. Το μέγεθος της συναγωνίστηκε το μέγεθος των αγορών κεφαλαίου ανά την 
υφήλιο. Είναι μια διαφορετική αγορά που αντιπροσωπεύει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και 
εταιρειών μέσα στην Αμερική. Είναι κυρίως μια θεσμική αγορά όπου πολλοί σχεδιαστές 
αναδοχής και σύμβουλοι θεωρούν τα μετατρέψιμα μια ξεχωριστή ομάδα πόρων. Μερικά 
συνταξιοδοτικά ταμεία –δημόσια και ιδιωτικά- πραγματοποιούν συγκεκριμένες τοποθετήσεις 
μετατρέψιμων και δημιουργούν χαρτοφυλάκια που αποτελούνται αμιγώς από μετατρέψιμα. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αμοιβαία κεφάλαια συχνά χρησιμοποιούν μετατρέψιμα. 
Σύμφωνα με την Morningstar, Inc., την 30 Ιουνίου 1997 υπήρξαν 47 ταμεία 
προσανατολισμένα ειδικά στη μετατρέψιμη επένδυση και αντιπροσώπευαν συνολικό 
ενεργητικό της τάξεως των $6.4 δις. Η αγορά μετατρέψιμων έχει επαρκή ρευστότητα, που 
παρέχεται από ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο δίκτυο δημιουργών της αγοράς (market makers) 
και κερδοσκοπικών κεφαλαίων. 
    Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη μετατρέψιμων χρεογράφων στην αμερικάνικη αγορά: 

• Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια. 
• Μετατρέψιμη ομολογία προνομιούχων μετοχών. 
• Μετατρέψιμα με δικαίωμα πώλησης. 
• Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια χωρίς τοκομερίδια. 
• Μετατρέψιμα γραμμάτια τρίτων. 
• Επιβεβλημένα μετατρέψιμα (mandatory convertibles). 
 
Οι βασικοί τύποι είναι τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, οι μετατρέψιμες  

ομολογίες προνομιούχων μετοχών, τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια χωρίς τοκομερίδια 
και τα επιβεβλημένα μετατρέψιμα (mandatory convertibles). Το σχήμα 3-3 παρουσιάζει την 
κατανομή ανά τύπο από την 31 Δεκεμβρίου 1997, όταν η συνολική αμερικάνικη αγορά 
μετατρέψιμων ανερχόταν στα $157.61 δις. 
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Σχήμα 3-3: Εγχώρια Αγορά Μετατρέψιμων (σε δις. δολλάρια)

U.S. Convertible 
Bonds 550 Issues-

$73.66  

U.S. Convertible 
Preferreds 248 
Issues-$45.96

U.S.Equity Linked 
67 Issues-$20.81

Eurodollar 
Convertible Bonds 
81 Issues-$17.18

 
 

Αμερικάνικες εταιρείες εκδίδουν μετατρέψιμα σε ευρωδολάρια με τη δυνατότητα 
μετατροπής σε αμερικάνικες εγχώριες μετοχές, αλλά αρχικά πωλούνται έξω από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες σε ξένους επενδυτές. Καθώς η παγκοσμιοποίηση των αγορών συνεχίζει, 
η έκδοση μετατρέψιμων ανά την υφήλιο θα συνεχίζει να μεγεθύνει την αγορά ακόμα 
περισσότερο. Η αμερικανική αγορά νέων εκδόσεων υπήρξε ιδιαίτερα ενεργή. Το 1997 
ανήλθε στα $31 δις. και ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των $23 δις. το 1993.  

 
Σχήμα 3-4: Κατανομή των Μετατρέψιμων ανά Οικονομικό 

Κλάδο

Consumer 
Cyclicals 11%

Utilities 2%

Financial 10%

Foreign 2%

Capital Goods 
9%

Technology 
21%

Consumer 
Staples 1%

Energy 13%

Basic 
Industries 8%

Transportation 
1%

Consumer 
Growth 

Staples 22%
Credit 

Cyclicals 2%

 
 

   Η σύνθεση της αμερικάνικης αγοράς συνεχίζει να αντικατοπτρίζει τη δυναμική φύση της 
αμερικάνικης οικονομίας. Στο 1996 και 1997 η επιδίωξη της αύξησης της παραγωγικότητας 
σε περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού προκαλεί ροές κεφαλαίου στη τεχνολογία και οι 
παρεμφερείς βιομηχανίες αυξάνονται. Τα μετατρέψιμα γίνονται η πρωταρχική πηγή 
χρηματοδότησης για αυτές τις εταιρείες. 
    Όπως φαίνεται στο σχήμα 3-4 τα μετατρέψιμα εκδίδονται από εταιρείες σε πολλές 
διαφορετικές βιομηχανίες. Αν και το μέγεθος της αγοράς μετατρέψιμων τα τελευταία χρόνια 
επέτρεψε στα χαρτοφυλάκια μετατρέψιμων να διαφοροποιηθούν περισσότερο, μερικοί 
βιομηχανικοί κλάδοι χρησιμοποιούν τα μετατρέψιμα πολύ περισσότερο από άλλους. Η 
αντιπροσώπευση της βιομηχανίας στην αγορά μετατρέψιμων είναι ρευστή και εξαρτάται από 
της χρηματοδοτικές ανάγκες κάθε κλάδου χωριστά. Τα μετατρέψιμα συχνά φαίνονται να 
εκδίδονται σε μεγάλα πακέτα, όταν μια ολόκληρη βιομηχανία ακμάζει. Κατά τα τελευταία 20 
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χρόνια ο κλάδος της τεχνολογίας αποτελεί το κλάδο με τις περισσότερες εκδόσεις. Στο 
σχήμα 3-5 παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτερες εκδόσεις στην εγχώρια αμερικανική αγορά. 

 
Σχήμα 3-5: Οι 10 Μεγαλύτερες Εγχώριες Εκδόσεις στις U.S. ως την 
31/12/1997 
    
Όνομα Εταιρείας Μέγεθος 

Έκδοσης 
Τοκομερίδι
ο 

Λήξη 

Time Warner 2.415,00 0,00% 22/6/2013 
Hewlett Packard 1.800,00 0,00% 14/10/2017 
Hasbro Inc. 1.651,49 0,00% 17/12/2012 
News Corp. Ltd. 1.350,00 0,00% 11/3/2013 
Lowes/Do 1.150,00 3,12% 15/9/2007 
K Mart Corp. 1.000,00 7,75% Προτεινόμενη 

έκδοση 
News Corp. 
(BSkyB) 

1.000,00 5,00% Προτεινόμενη 
έκδοση 

Costco Ind. 900 0,00% 19/8/2017 
Automatic Data 801,7 0,00% 20/2/2012 
ADT Ltd. Com. 776,3 0,00% 6/7/2010 
 
Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 
 
    Η Ιαπωνία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1997 αντιπροσώπευε περίπου το 40% της συνολικής 
αγοράς μετατρέψιμων ανά τον κόσμο. Η Ιαπωνική αγορά έχει κάποιες εσωτερικές 
ιδιομορφίες, οι οποίες την παρουσιάζουν μεγαλύτερη απ’ ότι πραγματικά είναι. Οι 
περισσότερες ομολογίες εμπορεύονται σαν εργαλεία σταθερού εισοδήματος και δεν 
λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη το μετοχικό κομμάτι. Οι μετατρέψιμες ομολογίες υπήρξαν ένα 
σημαντικό μέσο χρηματοδότησης για τις ιαπωνικές εταιρείες για 25 περίπου χρόνια. Αν και η 
ιαπωνική αγορά μετατρέψιμων αντιπροσωπεύει μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς, 
παραμένει κατά κύριο λόγο μια εγχώρια αγορά με μικρή συμμετοχή ξένων χρεογράφων. 
Αυτή η έλλειψη ξένων εκδόσεων μπορεί να εξηγηθεί από τον δυνητικό συναλλαγματικό 
κίνδυνο και την διαφορά όρων ανάμεσα στην χαμηλού πριμ ιαπωνική αγορά και στις άλλες 
διεθνείς αγορές. Συγκριτικά με την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ιαπωνική έχει 
χαμηλότερα τοκομερίδια (82% των μετατρέψιμων πληρώνουν τόκο 2% ή και χαμηλότερα) 
και μεγαλύτερο μέσο μέγεθος έκδοσης.  
   Η ρευστότητα είναι σημαντική σε κάθε αγορά, αλλά οι επενδυτές πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην ιαπωνική αγορά μετατρέψιμων, όπου μόνο 20% των εκδόσεων 
θεωρούνται ρευστές και διαθέσιμες στους επενδυτές. Το γεγονός αυτό αποτελεί και τη πιο 
σημαντική ιδιομορφία της αγοράς αυτής. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι, στην Ιαπωνία οι 
θεσμικοί επενδυτές θεωρούν τα μετατρέψιμα ξεχωριστό κομμάτι του ενεργητικού. Η 
ιαπωνική νομοθεσία περιόρισε τις επενδυτικές επιλογές των συνταξιοδοτικών ταμείων. 
   Τον Οκτώβρη του 1995 η ιαπωνική αγορά νέων εκδόσεων ανέκαμψε με εκδόσεις του 
τραπεζικού κλάδου σχεδιασμένες για την διεθνή αγορά. Οι κορυφαίες ιαπωνικές τράπεζες 
εξέδωσαν ένα νέο τύπο χρεογράφου, τα resetable mandatory exchangeable convertible 
securities. Το αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό ήταν ένα πρόγραμμα επανεκκίνησης που θα 
αύξανε την αναλογία μετατροπής αν η τιμή της υποκείμενης μετοχής έπεφτε κατά τη 
διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Με την πτώση των τιμών των μετοχών και 
συγκεκριμένα και του τραπεζικού κλάδου, το κίνητρο για τους επενδυτές ήταν αυτό ακριβώς 
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το χαρακτηριστικό, το οποίο έχει την επίδραση της διατήρησης της αξίας της ομολογίας 
κοντά στο άρτιο ακόμα και αν η μετοχή πέφτει. Επομένως, η αξία της ομολογίας 
σταθεροποιείται με την επανεκκίνηση και παρέχει δυνητικά κεφαλαιακά κέρδη αν η μετοχή 
ανέβει πάνω από την αρχική τιμή μετατροπής. 
   Το πρώτο από αυτά τα χρεόγραφα ήταν η έκδοση αξίας 2 δις. από την Mitsubishi Bank, 
πραγματοποιήθηκε από την Morgan Stanley και ήταν μια από τις μεγαλύτερες εκδόσεις που 
πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Εξαιτίας της απελπισμένης ανάγκης κεφαλαίου, κεφαλαιακή 
αναλογία της Mitsubishi Bank θα αυξηθεί από 9% σε 11% όταν η ομολογία μετατραπεί σε 
μετοχή. Ο σκοπός της τράπεζας ήταν να προσεγγίσει κεφάλαια, επομένως η συμφωνία 
δομήθηκε σαν μια υποχρεωτική μετατροπή σε μετοχές. Από τη στιγμή που οι εκδόσεις 
υποχρεωτικής μετατροπής είναι λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές, η τράπεζα 
πρόσθεσε το χαρακτηριστικό της επανεκκίνησης. Για τα επόμενα 5 χρόνια η τράπεζα έχει το 
δικαίωμα να εξαγοράσει 20% της έκδοσης. Το παράδειγμα της Mitsubishi Bank 
ακολούθησαν και άλλες ιαπωνικές τράπεζες με παρόμοιες εκδόσεις, οι οποίες αν και η δομή 
τους φαινόταν ίδια, στην πραγματικότητα μικρές διαφορές έκαναν κάθε έκδοση μοναδική 
στην αποτίμηση της και αρκετά διαφορετική ώστε να δυσκολεύει η αποτίμηση της. 

 
Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 
    Η αγορά μετατρέψιμων στην Ηπειρωτική Ευρώπη είναι ανάμικτη. Η γαλλική αγορά 
υπήρξε σχετικά σταθερή, ενώ η ελβετική και γερμανική αναπτύσσονται ταχύτητα. Η πιο 
σημαντική πρόσφατη εξέλιξη υπήρξε η αυξημένη έκδοση μετατρέψιμων από γερμανικές 
εταιρείες. Δεκτές με θετικά σχόλια, από τους διεθνείς επενδυτές, έγιναν οι εκδόσεις από τις 
Daimler, Bayer, Allianz και Siemens. Οι εκδότες σε αυτήν την αγορά τείνουν να είναι 
εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, blue-chips και οι εκδόσεις συνήθως γίνονται σε εγχώριο 
νόμισμα, και λιγότερες σε δολάριο. 
Ελβετία. 
 
   Η διεθνής προσέγγιση των επενδύσεων από τους Ελβετούς επενδυτές είχε ενθαρρύνει από 
καιρό την ενεργή έκδοση μετατρέψιμων. Αντίθετα από άλλες μεγάλες αγορές, οι εταιρείες 
που εκδίδουν μετατρέψιμα σε ελβετικά φράγκα δεν είναι ελβετικές, αλλά εταιρείες από 
ολόκληρο τον κόσμο. Σχεδόν 90% των εταιρικών ομολόγων που εκδίδονται στην Ελβετία, 
εκδίδονται από μη-ελβετικές εταιρείες. 
   Η αγορά ομολογιών ελβετικού φράγκου χρησιμοποιεί παραδοσιακές μετατρέψιμες 
ομολογίες, αλλά και μετατρέψιμες μονάδες. Αυτοί οι δύο τύποι αποτελούν ένα σημαντικό 
κομμάτι της αγοράς ομολογιών ελβετικού φράγκου. Μέχρι το 1997 αντιπροσώπευαν το 27% 
της συνολικής αγοράς ομολόγων. 
   Από τη στιγμή που ξένες εταιρείες είναι οι κύριοι εκδότες στην αγορά ομολογιών 
ελβετικού φράγκου, οι παράγοντες της συναλλαγματικής ισοτιμίας αποκτούν νευραλγική 
σημασία. Ιστορικά, το ελβετικό φράγκο υπήρξε ισχυρό νόμισμα, γεγονός που έκανε τις 
μετατρέψιμες μονάδες ελκυστικότερες από τις μετατρέψιμες ομολογίες. Η μετατρέψιμη 
μονάδα επιτρέπει στην απλή ομολογία με σταθερό επιτόκιο να χωριστεί από το ενέχυρο, 
διευκολύνοντας έτσι την ισοστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου. Η εμπορεία της 
ομολογίας ξεχωριστά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν swap (ανταλλαγή) για την εξάλειψη του 
συναλλαγματικού κινδύνου. Το ενσωματωμένο option (δικαίωμα) σε ένα κανονικό 
μετατρέψιμο δυσχεραίνει την ισοστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου. Από τη στιγμή 
που η αξία του μετατρέψιμου μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά με την αύξηση της μετοχικής 
αξίας, η ισοστάθμιση γίνεται πολύ πιο περίπλοκη και δύσκολη.  
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   Η αγορά ομολογιών ελβετικού φράγκου έχει επίσης δείξει τάση προς τις μικρότερες 
διάρκειες ως τη λήξη, σε σύγκριση με την Ευρωαγορά. Για παράδειγμα, πολλές ιαπωνικές 
εταιρείες που επιζητούν μετοχικό κεφάλαιο προτιμούν την ελβετική αγορά επειδή οι 
μετατρέψιμες ομολογίες μπορούν να εκδοθούν με συντομότερες λήξεις και χαμηλά πριμ 
μετατροπής, με αποτέλεσμα την από νωρίς μετατροπή σε μετοχές. 
   Ο αριθμός των χωρών που εκδίδουν στην αγορά ομολογιών ελβετικού φράγκου έρχεται σε 
άμεση αντίθεση με τις χώρες που εκδίδουν στην Ευρωαγορά. Υπάρχουν πολλές 
περισσότερες ασιατικές εκδόσεις στην αγορά ομολογιών ελβετικού φράγκου, από αυτές στην 
Ευρωαγορά. Τα τελευταία χρόνια (μέχρι το 1997), οι εκδόσεις από την Ασία-Ειρηνικό 
αποτελούσαν το 80%-90% του συνολικού όγκου νέων εκδόσεων, με κύριο εκδότη την 
Ιαπωνία. Η αγορά ομολογιών ελβετικού φράγκου περιλάμβανε εκδόσεις από το Χονγκ 
Κονγκ, την Μαλαισία, την Κορέα, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη και την Κίνα. Οι ομολογίες σε 
ελβετικό φράγκο που εκδίδονται από ασιατικές εταιρείες είναι συνήθως μικρότερες σε 
μέγεθος από τη μέση ευρωομολογία σε δολάριο και επίσης λιγότερο ρευστοποιήσιμες. 
   Οι όροι της Ελβετικής αγοράς αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις των Ελβετών επενδυτών. 
Το γενικά χαμηλότερο επίπεδο επιτοκίων έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλά τοκομερίδια. Οι 
Ελβετοί επενδυτές είναι συνήθως προσανατολισμένοι προς τις επενδύσεις σε μετοχές. Τα 
πριμ μετατροπής είναι επίσης χαμηλά αντικατοπτρίζοντας τις πολλές ιαπωνικές εκδόσεις που 
μπήκαν στην αγορά με πριμ γύρο στο 5%, εξασφαλίζοντας ότι οι ομολογίες θα μετατραπούν. 
Οι ελβετικές εταιρείες που εκδίδουν μετατρέψιμες ομολογίες δίνουν συνήθως πριμ 
μετατροπής 20% μιας και η ανησυχία για ισοστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου είναι 
μικρή. 
    Παράλληλα με τα χαμηλότερα τοκομερίδια και το πριμ μετατροπής, οι διάρκειες τείνουν 
να είναι συντομότερες σε σχέση με άλλες αγορές, ειδικά από τη στιγμή που πολλά 
μετατρέψιμα εκδίδονται με δικαίωμα πώλησης σχετικά μικρού χρονικού διαστήματος. Η 
δυνατότητα επανάκλησης διαφέρει ανάλογα με την έκδοση, με πολλά μετατρέψιμα να μην 
έχουν αυτή την δυνατότητα για περισσότερο από τη μισή διάρκεια τους. 
 
Γαλλία. 
 
    Η γαλλική αγορά είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και αποτελείται κυρίως από εταιρείες 
μεγάλης κεφαλαιοποίησης με καλή πιστοληπτική ικανότητα. Αν και οι περισσότερες 
εκδόσεις είναι σε γαλλικά φράγκα, είναι εμπορεύσιμα από όλους τους επενδυτές 
μετατρέψιμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τοκομερίδια είναι πληρωτέα σε ετήσια βάση, 
πολλά στις αρχές Ιανουαρίου, με διάρκεια 7 έως 10 χρόνια. Οι περισσότερες από τις 
αγοραπωλησίες λαμβάνουν χώρα στο Παρίσι ανάμεσα σε γάλλους επενδυτές μετατρεψίμων 
και επενδύσεων σταθερού εισοδήματος. 
    Μια ενδιαφέρουσα έκδοση σε γαλλικό φράγκο ήταν η μετατρέψιμη της EuroDisney που 
χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της Disneyland στο Παρίσι. Η έκδοση είχε πάντως 
μια ασταθή πορεία. Μερικές άλλες μεγάλες εκδόσεις ήταν των Societe Generale, Michelin, 
Peugeot, Havas, Generale des Eaux. 
 
Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 
   Η αγορά της ευρωστερλίνας είναι μια σημαντική αγορά κεφαλαίου για τις βρετανικές 
εταιρείες και τις ξένες εταιρείες που εκδίδουν μετατρέψιμα σε στερλίνα. Η αγορά αυτή 
θεωρείται ιδιαίτερα ρευστή και χρησιμοποιείται κυρίως από βρετανικές εταιρείες. 
Αναπτύχθηκε με εκδόσεις ξένων εταιρειών και χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά των 
μετατρέψιμων. Τα περισσότερα μετατρέψιμα καταγράφονται στο Χρηματιστήριο του 
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Λονδίνου, το οποίο ρυθμίζει τόσο τις νέες εκδόσεις, όσο και την δευτερογενή αγορά. Αν και 
παραδοσιακά τα βρετανικά μετατρέψιμα δίνουν ετήσιο τοκομερίδιο, υπήρξαν εκδόσεις με 
εξαμηνιαίο τοκομερίδιο. Η βρετανική αγορά μετατρέψιμων σε στερλίνα αποτελείται κυρίως 
από προνομιούχες μετοχές, οι οποίες περιλάμβαναν περίπου το 80% της αγοράς νέων 
εκδόσεων. Οι προνομιούχες μετοχές είναι συνήθως αέναες, αν και μερικές έχουν δικαίωμα 
επαναγοράς. Αυτές οι εκδόσεις πληρώνουν τοκομερίδια δυο φορές τον χρόνο, όπως δηλαδή 
και οι πληρωμές μερισμάτων των περισσότερων κοινών μετοχών. Ένας επιπρόσθετος τύπος 
μετατρέψιμου που εκδίδεται στην αγορά στερλίνας είναι ένα μετατρέψιμο με πριμ 
δικαιώματος πώλησης. 
   Η βρετανική αγορά ευρωμετατρέψιμων υπέφερε από έλλειψη σημαντικών νέων εκδόσεων 
από το 1993. Η αγορά συρρικνώθηκε σε 1.206 δις σε στερλίνα το 1996, με ελάχιστες νέες 
εκδόσεις να εισάγονται στην αγορά. Η εγχώρια βρετανική αγορά μετατρέψιμων δεν 
χρησιμοποιείται από διεθνείς επενδυτές εξαιτίας ορισμένων αρνητικών παραγόντων που 
σχετίζονται με τα παρακάτω: 

 
1. Καθαρή πληρωμή τοκομεριδίων. 
2. Προνόμια: Πολλές εκδόσεις είναι προνομιούχες και πολλοί επενδυτές 

αποκλείονται από τη δυνατότητα κατοχής τέτοιου τύπου χρεογράφου. 
3. Μικρές εκδόσεις: Πολλές εκδόσεις είναι ιδιαίτερα μικρές και συχνά η ρευστότητα 

είναι ανύπαρκτη. Επίσης μικρή μπορεί να είναι και η ρευστότητα των 
υποκείμενων μετοχών. 

4. Ετήσια μετατρεψιμότητα: Πολλές εκδόσεις επιτρέπουν τη μετατροπή στην 
υποκείμενη μετοχή μόνο μία ή δύο φορές το χρόνο. 

Παρά ταύτα, υπάρχουν περιστασιακά μερικές ενδιαφέρουσες εκδόσεις που 
εμπορεύονται ενεργά στην βρετανική αγορά. 

 
 
 
 
Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

 
    Μετατρέψιμα εκδίδονται στην Λατινική Αμερική, στην Ινδία, ακόμα και σε κάποιες χώρες 
του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Η πιο σημαντική σε ανάπτυξη περιοχή μέχρι το 1997 υπήρξε 
η αγορά της Ασίας-Ειρηνικού. Αυτή η αγορά εκτινάχθηκε με νέες εκδόσεις, παράγοντας μια 
μεγάλη ποικιλία ευκαιριών για τους διεθνείς επενδυτές. Περιλαμβάνει χώρες όπως το Χονγκ 
Κονγκ, η Ταϊβάν, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, η Κορέα και η Κίνα. 
 
 
Ασία-Ειρηνικός. 
 
    Η αγορά της Ασίας-Ειρηνικού είναι μια ενδιαφέρουσα αγορά με πολλές ευκαιρίες. Πολλά 
από τα μετατρέψιμα αυτής της περιοχής είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης 
κυβερνητικών βιομηχανιών. 
    Υπάρχουν πλεονεκτήματα στην επένδυση σε μετατρέψιμα σε αναδυόμενες αγορές. Ένα 
από τα πιο σημαντικά είναι ότι τα μετατρέψιμα είναι συχνά τιμολογημένα λάθος σύμφωνα με 
θεωρητικές εκτιμήσεις και παρέχονται μερικές φορές ιδιαίτερα επικερδής ευκαιρίες. Αυτό 
επιτρέπει, επίσης, στους επενδυτές να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ασταθών 
εταιρειών, μέσω μιας επένδυσης στα σχετικά μετατρέψιμα, οι οποίες ελάττωσαν την 
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αστάθεια. Οι μετατρέψιμες εκδόσεις είναι συχνά όσο ρευστές, και σε μερικές περιπτώσεις, 
περισσότερο ρευστές από την υποκείμενη κοινή μετοχή. 
    Σχεδόν όλα τα ευρωμετατρέψιμα σε αυτή την αγορά εκδίδονται σε δολάριο. Το γεγονός 
αυτό ελκύει τους αμερικανούς επενδυτές και παρέχει κάποια συναλλαγματική προστασία 
στους άλλους επενδυτές οι οποίοι μπορεί να είναι αμήχανοι για την διατήρηση 
συναλλάγματος αναδυόμενων αγορών. 
   Υπάρχουν πάνω από 200 εκδόσεις σε δολάριο από πάνω από 12 χώρες. Οι περισσότερες 
εταιρείες αναπτύσσονται γρήγορα, αλλά δεν έχουν ισχυρό ισολογισμό. Κάποιες εκτιμούνται 
από την Moody’s/S&P, αν και οι περισσότερες δεν εκτιμούνται. Εκτός από τις εκδόσεις σε 
δολάριο, μερικές είναι από ολλανδικούς φορείς ειδικού σκοπού. Το μέγεθος της έκδοσης 
κυμαίνεται από $50 ως $250 εκατομμύρια με εξαμηνιαίο τοκομερίδιο, διάρκεια μέχρι 10 έτη 
και δικαίωμα πώλησης για 5 χρόνια. 
 
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 
1999 

 
    Μία σειρά από νευραλγικής σημασίας εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία επέφεραν 
ριζικές αλλαγές στην αγορά των μετατρέψιμων χρεογράφων ανά την υφήλιο. Το σχήμα 3-6 
παρουσιάζει την φανερή απουσία της Ιαπωνίας και ταυτόχρονα  την μεγάλη ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής αγοράς. Η ανάπτυξη της τελευταίας παρουσιάζεται στο σχήμα 3-7 για τα έτη 
1991-1999. To 2000 η Ευρώπη συνεχίζει να υστερεί σε σχέση με την Αμερική στον αριθμό 
των εκδόσεων, αλλά υπερτερεί στον αριθμό εκδόσεων μεσαίου μεγέθους. Αυτό φαίνεται και 
στο σχήμα 3-8. 

           

Σχημα 3-6: Παγκόσμια Αγορά Μετατρέψιμων το 1999
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Σχήμα3-7: Η Ανάπτυξη της Πρωτογενής Αγοράς Μετατρέψιμων
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Σχήμα 3-8 

 

 Ευρώπ
η 

Αμερικ
ή 

Αγορά Κεφαλαίου Αμερικάνικων Ομολόγων το 
2000 

110 140 

Εκδόσεις Μετατρέψιμων Ομολόγων το 2000 240 743 
Εκδόσεις Μετατρέψιμων Ομολόγων Μεσαίου 
Μεγέθους το 2000 

350 120 

  
    Μετά τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου 2001 η απουσία εκδόσεων ήταν αξιοσημείωτη σε 
όλες τις αγορές ανά την υφήλιο. Οι εκδότες προτίμησαν να περιμένουν αντί να εκδώσουν με 
ευνοϊκότερους όρους. Διαδοχικές πτώσεις των τιμών των μετοχών, πίεσαν προς τα πάνω τα 
πριμ μετατροπής. Παρ’ όλ’ αυτά, ερευνητές υποστηρίζουν πως το τραγικό συμβάν είχε 
περιορισμένες στρατηγικές συνέπειες για το σύνολο των αγορών μετατρέψιμων. Αν και οι 
επενδυτές ήταν ευαίσθητοι για τη προστασία από διάφορα πιθανά σενάρια, η πολιτική και 
οικονομική αβεβαιότητα έκαναν την αμυντική φύση των μετατρέψιμων στοιχείων ιδιαίτερα 
ελκυστική.  
   Στο σχήμα 3-9 παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή αγορά μετατρέψιμων, όπως διαμορφώνεται το 
2001. 
 

Σχήμα 3-9: Η ευρωπαϊκή αγορά μετατρέψιμων το 2001

Γαλλία 26%

Ελλάδα 2%

Ιταλία 9%

Γερμανία 11%

Ολλανδία 11%
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Ισπανία/Πορτο
γαλία 1%

Υπόλοιπη 
Ευρώπη 4%

Σκανδιναβία 
1%

Ηνωμένο 
Βασίλειο 23%

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ 
 

Η αγορά στην Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με τις ανεπτυγμένες χρηματαγορές του 
εξωτερικού, βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο και χαρακτηρίζεται από: 
• έλλειψη συστήματος αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων κατά τα 

διεθνή πρότυπα. 
• μικρού μεγέθους εκδόσεις. 
• απουσία των θεσμικών επενδυτών στην αγορά. 
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• ανυπαρξία δευτερογενούς αγοράς. 
• ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει ακόμα χαμηλότερου κόστους από τα ομολογιακά 

δάνεια. 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει μετατρέψιμα ομόλογα το 2001 είναι οι 

εξής: SANYO, ΔΕΛΤΑ, ΙΠΠΟΤΟΥΡ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ, JUMBO 
(BABYLAND), ΝΕΛ. Πριν το 2001 σε τέτοιες εκδόσεις είχαν προχωρήσει οι: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΔΡΑΣΗ-ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ, ΝΗΡΕΑΣ, IDEAL. Οι παραπάνω εκδόσεις 
πραγματοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία και με εμφανή την έλλειψη αντιμετώπισης τους 
σαν καθ’ αυτού υβριδικά χρεόγραφα με όλα τα χαρακτηριστικά που περικλείουν. Στην πράξη 
για πολλές από αυτές δεν έγιναν καν συναλλαγές, είτε δεν έφθασαν στην λήξη τους. Αξίζει 
να σημειωθεί πως στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, αντίθετα από τα μετατρέψιμα, ανταλλάξιμα 
ομόλογα συναλλάσσονται και εκδίδονται συχνότερα και κυρίως από κρατικές εταιρίες. Το 
γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας αποκρατικοποίησης που γίνεται τα 
τελευταία χρόνια και καθιστά το μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρίας περισσότερο ελκυστικό. 
 Το πρώτο «πραγματικό» μετατρέψιμο ομόλογο της ελληνικής αγοράς θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί το ομόλογο της εταιρίας Επιχειρήσεις Αττικής (ΕΠΑΤΤ), η έκδοση του 
οποίου πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2001 με λήξη 3 χρόνια αργότερα. Το ποσό της 
έκδοσης ήταν 45.000.000 Ευρώ ή 15.333.750.000 Δρχ. και ο αριθμός των ομολογιών ήταν 
4.500 με ονομαστική αξία 10.000 Ευρώ ή 3.407.500 Δρχ, τιμή έκδοσης 100,00 και απόδοση 
στη λήξη 6,221%. Ο λόγος της μετατροπής ήταν μία ομολογία προς 1.908 κοινές ανώνυμες 
μετοχές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ. 
 
 
Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 
 
   Προκειμένου να προσδιορίσουμε αν ένα μετατρέψιμο ομόλογο είναι ελκυστικό, θα πρέπει 
να εκτιμήσουμε προσεκτικά κάθε ξεχωριστό μέρος του. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 
μελετήσουμε πώς υπολογίζεται η αξία του ομολόγου και θα εξετάσουμε μερικές από τις 
κοινές μαθηματικές μέθοδοι μετρήσεως ομολόγων. 
 
ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 
 
   Το μετατρέψιμο ομόλογο είναι στην πραγματικότητα ένα εταιρικό ομόλογο, δηλαδή είναι 
ένα συμβόλαιο που δίνει δικαίωμα στο κάτοχό του σε μια σειρά από πληρωμές τόκου και την 
επιστροφή του αρχικού ποσού στη λήξη. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο του 
μετατρέψιμου ομολόγου. Προσφέρει μια κατώτατη ασφάλεια για την επένδυση. Η αξία 
επένδυσης σε ένα μετατρέψιμο ομόλογο είναι η σταθερή αξία των εισροών μείον το κόστος 
μετατροπής. Το προεξοφλητικό επιτόκιο για το μετατρέψιμο ομόλογο δεν είναι η αξία του 
κουπονιού, αλλά η εκτίμηση της απόδοσης στη λήξη (yield-to-maturity) ενός μη 
μετατρέψιμου ομόλογου παρόμοιας ιδιότητας και λήξης. Ο επενδυτής μπορεί να εκτιμήσει 
αυτή την απόδοση στη λήξη κοιτάζοντας την απόδοση στη λήξη ομολόγων σταθερής αξίας 
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με την ίδια βαθμολόγηση από τους αξιολογικούς οίκους S&P και Moody’s. Η αξία 
επένδυσης του ομολόγου ισούται με την παρούσα αξία του τόκου και το τοκοφόρο κεφάλαιο 
προεξοφλημένο με το επιτόκιο του ομολόγου σταθερής αξίας.  
   Εφόσον το προεξοφλητικό επιτόκιο έχει καθοριστεί, η αξία επένδυσης του μετατρέψιμου 
μπορεί να βρεθεί εύκολα. Αυτό, όμως, είναι και το δύσκολο κομμάτι του υπολογισμού. Το 
επιτόκιο που χρησιμοποιείται για να προεξοφλήσουμε τον τόκο και τις κύριες πληρωμές 
αντανακλά τα επιτόκια της αγοράς, τα οποία περιλαμβάνουν ασφάλιστρο κινδύνου που 
προσδιορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς. Γενικά, είναι πιο εύκολο να υπολογιστεί το 
προεξοφλητικό επιτόκιο για investment–grade εκδόσεις, γιατί τα ομόλογα παρόμοιων 
ιδιοτήτων τείνουν να έχουν παρόμοια επιτόκια.  
   Ωστόσο, below-investment-grade εκδόσεις με παρόμοια αξιολόγηση μπορεί να διαφέρουν 
σημαντικά. Ο επενδυτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη το εύρος του ανοίγματος(spread) στα 
επιτόκια της αγοράς για ομόλογα με την ίδια αξιολόγηση γιατί το άνοιγμα επηρεάζει την 
αξία επένδυσης ενός μετατρέψιμου.  
   Σε πολλές περιπτώσεις, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αξιολογήσεις 
ομολόγων από τους Standard & Poor’ s και Moody’ s για να εντοπίσουν ομόλογα με 
παρόμοιες ιδιότητες και έτσι να βρουν ένα συγκρίσιμο τρέχων yield-to-maturity. Ωστόσο, οι 
αξιολογήσεις δεν ανταποκρίνονται πολύ στις θεμελιώδεις χρηματοοικονομικές αλλαγές και η 
αργοπορία αυτή μπορεί να προκαλέσει σημαντικά λάθη στην εκτίμηση το προεξοφλητικού 
επιτοκίου. Μελέτες δείχνουν ότι τα ομόλογα υφίστανται αλλαγές στην τιμή τους που 
σχετίζονται με τη  αξιολόγηση, ένα χρόνο πριν γίνουν οι αλλαγές αυτές. Έχουν υπάρξει 
περιπτώσεις όπου εταιρίες εκπλήρωναν τις προδιαγραφές, ενώ η αξιολόγηση του ομολόγου 
ήταν ακόμα στο αρχικό στάδιο. Όταν παρακολουθούμε αξίες επένδυσης είναι πολύ 
σημαντικό να δίνουμε προσοχή σε νέα που αφορούν εκτιμήσεις αξιολόγησης και άλλες 
ουσιαστικές πληροφορίες που αφορούν την εταιρία, καθώς η αγορά προσαρμόζεται γρήγορα 
στις ειδήσεις αυτές.  
    Εφόσον το αίσθημα της αγοράς παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση του κινδύνου 
ενός μετατρέψιμου ομολόγου, η παρακολούθηση των τιμών ενός ομολόγου σταθερής αξίας 
της υποκείμενης εταιρίας μπορεί να είναι χρήσιμη για την επιλογή του κατάλληλου 
προεξοφλητικού επιτοκίου. Συχνά, η φαινομενική χειροτέρευση της πιστωτικής αξίας της 
έκδοσης δεν ανταποκρίνεται στην τιμή του μετατρέψιμου, αφού η μετοχή μπορεί να 
ανεβαίνει. Αυτό μπορεί να φανεί αντικρουόμενο με μια πρώτη ματιά, αλλά ας σκεφτούμε 
πως ενεργεί η εταιρία όταν οι πωλήσεις της αυξάνονται: λαμβάνει επιπλέον χρέος, για να 
χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις επέκτασής της. 
    Η  αύξηση της τιμής της μετοχής αντικατοπτρίζει την αύξηση του τζίρου ενώ η τιμή του 
ομολόγου την αύξηση του δείκτη χρέους. Ενώ οι αξιολογήσεις καθυστερούν, έξυπνοι traders 
επανακαθορίζουν την τιμή του σταθερού ομολόγου που δείχνει υψηλότερο πιστωτικό 
κίνδυνο. Παρακολουθώντας το σταθερό ομόλογο ο επενδυτής μπορεί να αντιληφθεί την 
πτωτική αξία του μετατρέψιμου πριν από τις αξιολογήσεις. 
 
Με άλλα λόγια, γνωρίζουμε ότι: 
 
 Αξία εταιρίας = Ξένα Κεφάλαια + Ίδια Κεφάλαια 
 
 Η αγοραία αξία του χρέους της μπορεί να πέσει ενώ η αγοραία αξία των ιδίων 
κεφαλαίων μπορεί να αυξηθεί, αφήνοντας τη συνολική αξία αμετάβλητη. 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
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   Οποιαδήποτε επένδυση πρέπει να εκτιμάται με βάση τον επίπεδο κινδύνου που εμπεριέχει 
και όχι αποκλειστικά με βάση την απόδοσή της. Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου για την 
εκτίμηση αυτή είναι μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις για ένα επενδυτή μετατρέψιμων 
ομολογιών. Ορισμένοι πιο «πρακτικοί» επενδυτές αγνοούν αυτή τη διαδικασία και απλά 
βασίζονται στις δημοσιευμένες αξιολογήσεις για την μέτρηση του κινδύνου. Άλλοι, 
προσπαθούν να απλοποιήσουν την αναλυτική μέθοδο θέτοντας τυχαίες μεταβολές του 
κινδύνου. Αγνοώντας χειροτέρευση στα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρίας ή αλλαγές στα 
επιτόκια τα οποία αντανακλούν τον κίνδυνο, μπορεί να έχουν αποτελέσματα αλλά μόνο 
παροδικά. Ο επενδυτής που χρησιμοποιεί αυτές τις προσεγγίσεις πρέπει να είναι 
προετοιμασμένος να αποδεχτεί αλλεπάλληλες αρνητικές αξιολογήσεις ή ακόμη και 
χρεοκοπία του χαρτοφυλακίου του. 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
 
   Η μελέτη της αξίας επένδυσης δεν θα ήταν πλήρης, αν παραλείπαμε την πιο σοβαρή 
συνέπεια που μπορεί να υποστεί κάθε κάτοχος μιας μετατρέψιμης ομολογίας: την χρεοκοπία 
(default). Οι ζημιές από χρεοκοπία είναι σπάνιες αλλά συμβαίνουν κατά διαστήματα. Οι 
επενδυτές μετατρέψιμων ομολόγων είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν ότι η υψηλή 
απόδοση από μόνη της δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τη χαμηλή ποιότητα. Μπορεί να 
χρειαστούν χρόνια πληρωμών τόκων για να αντισταθμιστεί η απώλεια της αξίας του αρχικού 
κεφαλαίου που μπορεί να συμβούν στην περίπτωση χρεοκοπίας. Στην κλασική του μελέτη 
Security Analysis, ο Benjamin Graham παρατηρεί ότι «η έλλειψη ασφάλειας δεν μπορεί να 
αντισταθμιστεί μόνο με ασυνήθιστα υψηλό επιτόκιο κουπονιού(coupon rate)». Αυτό που 
παρατηρείται επίσης στην αγορά είναι ότι τα ομόλογα χαμηλής ποιότητας είναι πολύ πιο 
επιρρεπή σε απότομες πτώσεις τιμών σε μια μεταβολή θεμελιωδών στοιχείων της εταιρείας. 
Είναι απόλυτα λανθασμένη η εντύπωση ότι ένα μετατρέψιμο ομόλογο εταιρείας υψηλής 
ποιότητας είναι το ίδιο με ένα χαμηλότερης ποιότητας προσαρμόζοντας απλά την απόδοση. 
Τα μοντέλα που αξιολογούν την κάθε κατηγορία χρεογράφων είναι λογικό ότι είναι 
διαφορετικά. Από τη στιγμή που δυο εταιρείες δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες, αφού έχουν 
διαφορετικό πιστωτικό κίνδυνο, δεν θα είναι συγκρίσιμα ούτε τα χρεόγραφά τους. 
    Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα μετατρέψιμα χρεόγραφα εμφανίζουν γενικά μικρότερο 
δείκτη χρεοκοπίας από τους απλούς τίτλους χρέους της ίδιας ποιότητας. Έρευνα που εξέτασε 
τις περιπτώσεις χρεοκοπίας των μετατρέψιμων ομολόγων υψηλής απόδοσης και 
δημοσιεύθηκε στην Journal of Finance συμπέρανε ότι οι μετατρέψιμες ομολογίες υψηλής 
απόδοσης έχουν μικρότερο δείκτη χρεοκοπίας από τις μη μετατρέψιμες υψηλής απόδοσης. 
Επιπλέον, τόσο τα αξιολογημένα όσο και τα μη αξιολογημένα μετατρέψιμα ομόλογα είχαν 
σημαντικά χαμηλότερους δείκτες χρεοκοπίας από τα μη μετατρέψιμα. 
    Η ευνοϊκή αυτή συμπεριφορά των μετατρέψιμων ομολογιών οφείλεται σε διάφορους 
λόγους. Πρώτον, φαίνεται να ανακαλούνται συχνότερα από τους μη μετατρέψιμους τίτλους 
χρέους. Αυτό είναι λογικό, αφού οι μετατρέψιμοι έχουν έναν επιπλέον λόγο να ανακληθούν. 
Αν η τιμή της μετοχής έχει ξεπεράσει την τιμή μετατροπής (conversion price), η εταιρεία 
μπορεί να επωφεληθεί με την ανάκληση των μετατρέψιμων ομολογιών. Με αυτόν τον τρόπο 
πιέζει τη μετατροπή σε κοινές μετοχές και απαλλάσσεται από την πληρωμή του τόκου, ενώ 
αφαιρεί χρέη από τον ισολογισμό της. Αν η εταιρεία έχει καλή πορεία και η τιμή της μετοχής 
της ανεβαίνει, θα έχει λόγο να ανακαλέσει τις μετατρέψιμες ομολογίες, ακόμα και αν τα 
επιτόκια αυξάνονται. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει με τους μη μετατρέψιμους τίτλους χρέους. 
   O χαμηλός δείκτης χρεοκοπίας στα μετατρέψιμα ομόλογα μπορεί επίσης να είναι 
συνάρτηση του χαμηλότερου κουπονιού τους. Όταν τα επιχειρηματικά σχέδια μιας 
επιχείρησης πάνε στραβά λόγω μιας αναπάντεχης κρίσης στο αντικείμενο εργασίας, το 
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χαμηλότερο κόστος επιτοκίου στο μετατρέψιμο χρέος μπορεί να επιτρέψει στην επιχείρηση 
να ξεπεράσει την προσωρινή οικονομική κρίση. Πολλές χρεοκοπίες σημειώθηκαν στην 
αγορά χρεογράφων υψηλών αποδόσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης του 1990. Τα 
μετατρέψιμα ομόλογα είχαν πολύ καλύτερη πορεία. Ωφέλησαν και τους κατόχους τους και 
την επιχείρηση, καθώς οι ομολογιούχοι πληρώνονταν τον τόκο του κουπονιού, ενώ 
περίμεναν να ξαναρχίσει η ανάπτυξη της εταιρείας. 
   Τα μετατρέψιμα ομόλογα παρέχουν στις εταιρείες επιπλέον ευελιξία. Πολλές επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν τα μετατρέψιμα ομολόγα για να μειώσουν την μόχλευσή τους και κατ’ 
επέκταση την πιθανότητα χρεοκοπίας. Το χρέος των μετατρέψιμων ομολογιών επιτρέπει ένα 
πιο μεθοδικό έλεγχο του λόγου των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Καθώς 
αυξάνεται η τιμή της μετοχής, το χρέος μετατρέπεται σε μετοχές, επιτρέποντας στις εταιρείες 
να αντλήσουν επιπλέον δανειακά κεφάλαια. 
    Όταν μη μετατρέψιμοι τίτλοι χρεοκοπούν, οι κάτοχοι ομολόγων πιέζονται να πάρουν 
μετοχές σε μια προσπάθεια να επιτρέψουν στις εταιρείες να συνεχίσουν την επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα. Αυτές οι εταιρείες ίσως να είχαν καλύτερη τύχη αν είχαν εκδώσει εξ 
αρχής μετατρέψιμα ομόλογα χαμηλότερου κουπονιού αντί για υψηλότερου, δηλαδή υψηλής 
απόδοσης ομόλογα που τους οδήγησαν στη χρεοκοπία. Το να μοιράζεσαι μετοχικό κεφάλαιο 
με τους ομολογιούχους μέσω μετατρέψιμων ομολογιών μπορεί να είναι η ειδοποιός διαφορά 
για την επιβίωση σε δύσκολες περιόδους. 
   Ο πίνακας που ακολουθεί καλύπτει μια περίοδο 16 χρόνων ως το 1986 και τονίζει τη 
σημασία του ελέγχου των οικονομικών παραγόντων. Δείχνει τις χρεοκοπίες δημόσιων 
εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο των απλών ομολόγων όσο και των μετατρέψιμων 
ανά κλάδο παραγωγής. Η συγκέντρωση των χρεοκοπιών σε ορισμένους τομείς (εκδόσεις 
χάλυβα και ενέργειας) αντανακλά τις άσχημες συνθήκες σε αυτούς τους τομείς της 
οικονομίας. Επίσης, τονίζει τις πιθανές συνέπειες της απόκτησης κυρίως τίτλων σε 
νεοεκδιδόμενες αγορές. Στο ασταθές επενδυτικό περιβάλλον του 1996 και έπειτα, κάποιες 
βιομηχανίες θα πάνε καλά, ενώ άλλες θα βιώσουν σοβαρά προβλήματα. Ο έλεγχος της 
βιομηχανίας και των τάσεων του κλάδου είναι πολύ σημαντικός. 
 
Διάγραμμα 
Χρεοκοπίες δημόσιων εταιρειών ανά τομέα βιομηχανίας: 1970 – 1986 
(εκατ. δολάρια) 
 

 
Πηγή: Edward I. Altman, Financial Analysts Journal, vol. 43, no. 4 
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   Η επίγνωση της πιθανότητας μιας χρεοκοπίας και ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης 
της εταιρείας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανανέωση της αξίας επένδυσης. 
   Το ερώτημα που αυτόματα γεννιέται είναι: αν ένας επενδυτής έχει μια μετατρέψιμη 
ομολογία και ανακοινώνεται χρεοκοπία, είναι προτιμότερο να πουλήσει αμέσως ή να 
προσπαθήσει να «επιζήσει»; Αν και οι περισσότερες ομολογίες υποτιμούνται πριν την 
επίσημη ανακοίνωση, αντανακλώντας αυξανόμενη οικονομική φθορά της εταιρείας, υπάρχει 
ακόμα σημαντική πτώση της τιμής γύρω από την ημέρα ανακοίνωσης. Η απάντηση στην 
ερώτηση είναι «Να πουλήσει», αν και η επένδυση σε χρεοκοπημένες εκδόσεις μετατρέψιμων 
ομολογιών μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικερδής. Η χρεοκοπία της αμερικανικής εταιρείας 
Interstate Department Stores, που υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση μέσα σε ένα μήνα 
υποχωρώντας κατά 89,4%, είχε καλό τέλος καθώς η επιχείρηση έγινε ιδιαίτερα επικερδής ως 
Toys “R” Us. Άλλο παράδειγμα είναι αυτό της Anacomp που ανέκαμψε από τις 50 μονάδες 
σχεδόν στις 200 μέσα σε 2 χρόνια, καθώς η εταιρεία εξήλθε από την χρεοκοπία. Η ανεύρεση 
εκδόσεων μετατρέψιμων ομολογιών μετά την διαπραγμάτευση των όρων είναι πολύ 
καλύτερη τακτική από τη διατήρηση με την ελπίδα για ευνοϊκή αντιμετώπιση κατά τη 
διαδικασία της χρεοκοπίας. 
   Ο επενδυτής μετατρέψιμων ομολογιών μπορεί να αποφύγει μεγάλες ζημιές από χρεοκοπία 
αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Από τη στιγμή που οι 
περισσότερες χρεοκοπίες σχετίζονται με τον εκδότη και τον κλάδο, σωστή διαφοροποίηση 
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο. Όταν επικρατούν άσχημες οικονομικές συνθήκες που 
εντείνουν την απειλή του κινδύνου, οι επενδυτές τείνουν να αποφεύγουν εκδότες 
χαμηλότερης ποιότητας διευρύνοντας έτσι τη διαφορά αποδόσεων (yield spread) μεταξύ 
υψηλής και χαμηλής ποιότητας εκδόσεων. Η αγορά γενικά εκδηλώνει τις προσδοκίες της για 
περιπτώσεις χρεοκοπίας με απότομη πτώση τιμών και συνεχή ανατροφοδότηση άσχημων 
ειδήσεων. Παραγνωρίζοντας αυτές τις προειδοποιήσεις, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
κρίνεται ανεπαρκής, ανεξάρτητα από τη φύση των χρεογράφων που το αποτελούν. 
   Η διαχείριση του κινδύνου χρεοκοπίας (default risk) στις μετατρέψιμες ομολογίες ξεκινά 
με την ταξινόμηση των ομολογιών σε επίπεδα ποιότητας. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CREDIT ANALYSIS) 
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
    Η διαχείριση του κινδύνου χρεοκοπίας (default risk) στις μετατρέψιμες ομολογίες ξεκινά 
με την ταξινόμηση των ομολογιών ανάλογα με το επίπεδο ποιότητας. Η πιστωτική ικανότητα 
είναι πιο σημαντική στις περιόδους ύφεσης της αγοράς. Στον παρακάτω πίνακα, 
παρατηρούμε τις διαφορές στη σχετική απόδοση μεταξύ investment-grade (υψηλής 
ποιότητας) και speculative-grade(χαμηλότερης ποιότητας). Στην ύφεση του 1990, τα 
investment-grade ομόλογα είχαν σημαντικά καλύτερες αποδόσεις από τα speculative-grade (-
1,8% έναντι –11.5%). Το 1994, οι speculative-grade μετατρέψιμες ομολογίες σημείωσαν 
πάλι πολύ χαμηλές αποδόσεις σε σχέση με τις investment-grade. 
Διάγραμμα 
Σύγκριση των investment-grade και speculative-grade μετατρέψιμων ομολογιών, 1990 – 
1997 
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     Πηγή: Merrill Lynch Convertible Research 
Η αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτίμηση των 
μετατρέψιμων ομολογιών. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο επενδυτής πρέπει να καθορίσει το 
κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο που θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό της αξίας της 
μετατρέψιμης ομολογίας ως απλού ομολόγου, που θα απορροφήσει τους κραδασμούς στην 
περίπτωση πτώσης της τιμής της μετοχής. 
   Στην περίπτωση αυτή ο αναλυτής μετατρέψιμων ομολογιών λειτουργεί ως αναλυτής απλών 
ομολόγων και κοιτάει μόνο τις αποδόσεις σταθερού εισοδήματος των μετατρέψιμων 
ομολογιών. Οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο ενός 
μετατρέψιμου χρεογράφου καθώς και οι μεταβλητές που τους επηρεάζουν αναφέρονται 
παρακάτω. Είναι οι ίδιοι παράγοντες που θα χρησιμοποιούσε ένας αναλυτής ομολόγων για 
τον προσδιορισμό του κινδύνου των εργαλείων σταθερού εισοδήματος. 
 
Βιομηχανικός κίνδυνος (industrial risk): ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη, κυβερνητικοί 
περιορισμοί, παράγοντες κόστους, κάλυψη λειτουργικών εξόδων, η κυκλική φύση των 
επιχειρήσεων και η θέση του εκδότη στην βιομηχανία. 
Χρηματοοικονομικοί παράγοντες (financial considerations): το πόσο συντηρητικές είναι οι 
λογιστικές εφαρμογές, οι χρηματοοικονομικοί στόχοι και οι πολιτικές της εταιρείας. 
Δείκτες κέρδους: Απόδοση ιδίων κεφαλαίων, περιθώρια κέρδους, εξέλιξη κερδών, 
συντελεστής διακύμανσης της απόδοσης των κερδών και συντελεστής διακύμανσης κερδών 
ανά μετοχή. 
Χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial ratios): ξένα προς ίδια, κάλυψη τόκων, λειτουργικό 
κέρδος προς πωλήσεις, καθαρό κέρδος προς σύνολο ενεργητικού, κεφάλαιο κίνησης προς 
σύνολο χρέους και σύνολο χρέους ως ποσοστό του κεφαλαίου. 
Διοικητικοί παράγοντες (management considerations): λειτουργικές επιτυχίες, μεταβολή του 
προσωπικού, βάθος διοίκησης, αποτελεσματικότητα στον έλεγχο του κόστους, εργασιακές 
σχέσεις, ικανότητα για καινοτομίες. 
Λοιποί παράγοντες: μέγεθος έκδοσης, λεπτομέρειες έκδοσης, μέγεθος της εταιρείας, 
χρηματοοικονομική ευελιξία, μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες και διαφοροποίηση του 
προϊόντος. 
 
   Είναι πάντα σημαντικό να συγκρίνουμε τους προαναφερθέντες παράγοντες και δείκτες με 
το μέσο όρο του κλάδου. Η τάση και η διακύμανση στους δείκτες μπορεί να είναι το ίδιο 



 31 

σημαντική όσο και ο δείκτης. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές ανάγκες της 
εταιρείας για κεφάλαια καθώς και οι στόχοι της.  
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
 
   Είναι γνωστό ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο του επιτοκίου και στην 
αξία επένδυσης των ομολόγων μετατρέψιμων και μη. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την 
εκτίμηση της επίδρασης των μεταβολών του επιτοκίου στην αξία των ομολόγων είναι με τη 
βοήθεια της σταθμισμένης διάρκειας (duration). 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
 
   Η ανάλυση σταθμισμένης διάρκειας παρέχει μια εύστοχη μέτρηση του πώς οι αξίες των 
ομολογιών, συμπεριλαμβανομένου των αξιών επένδυσης των μετατρέψιμων χρεογράφων 
αλλάζουν με μεταβαλλόμενα επιτόκια. Η ανάλυση σταθμισμένης διάρκειας είναι πολύτιμη 
επειδή δεν λαμβάνει υπόψη μόνο την απόδοση του τοκομεριδίου της ομολογίας και την 
ημερομηνία λήξης αλλά ζυγίζει και τις ταμειακές ροές για την χρονική τους αξία. Η 
μεταβλητότητα της τιμής της ομολογίας συσχετίζεται σίγουρα με το χρόνο κατά τον οποίο το 
έγγραφο παραμένει απλήρωτο, αλλά οι σειρές χρηματοροών κατά τη διάρκεια ζωής της 
ομολογίας είναι ένας πολύ πιο σημαντικός παράγοντας από την τελική ημερομηνία λήξης, 
οπότε και το κεφάλαιο γίνεται απαιτητό. 
    Η μεταβλητότητα των επιτοκίων κατά τις περασμένες δεκαετίες ανανέωσαν το ενδιαφέρον 
για την έννοια της σταθμισμένης διάρκειας. Τύποι προσαρμοσμένης σταθμισμένης διάρκειας 
χρησιμοποιήθηκαν για να παρέχουν μία βασισμένη στο χρόνο μέτρηση, η οποία μπορεί να 
συγκριθεί με την ίδια χρονική μέτρηση υποχρεώσεων, μειώνοντας έτσι τον επενδυτικό 
κίνδυνο. Οικονομικοί αναλυτές χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές ανοσοποίησης στη 
διαχείριση χαρτοφυλακίων σταθερών εισοδημάτων. Χρησιμοποιούμε την ανάλυση 
σταθμισμένης διάρκειας για να υπολογίσουμε την ευαισθησία των αλλαγών των επιτοκίων 
στην ενσωματωμένη αξία επένδυσης του μετατρέψιμου χρεογράφου και στην αγοραία τιμή 
του. 
   Σταθμισμένη διάρκεια (duration) είναι ο σταθμισμένος μέσος χρόνος για πλήρη 
ανάκτηση του κεφαλαίου και των πληρωμών του τόκου. Κάθε πληρωμή είναι χρονικά 
σταθμισμένη με την παρούσα αξία της, με την μεγαλύτερη πληρωμή να γίνεται κατά τον 
χρόνο λήξης της ομολογίας. 
 
 
D=Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not 

defined.Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined.
ΣCt(t)/(1+i)t

 ΣCt/(1+i)t    όπου 

t=περίοδος χρόνου, Ct= Κουπόνι και ι= επιτόκιο αγοράς 
 
 
 
 
    Διατηρώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές, οι ομολογίες με μεγαλύτερες αποδόσεις 
θα έχουν μικρότερη σταθμισμένη διάρκεια από ομολογίες με μικρότερες αποδόσεις, γιατί 
περισσότερες ταμειακές ροές θα συμβούν νωρίτερα στη ζωή της ομολογίας. Μια ομολογία 
με μεγαλύτερη διάρκεια θα έχει μεγαλύτερη σταθμισμένη διάρκεια από μία που θα λήξει σε 
συντομότερη περίοδο. Για ομολογίες με τοκομερίδιο, ο αριθμός σταθμισμένης διάρκειας θα 
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είναι πάντα μικρότερος από τον αριθμό των ετών ως τη λήξη. Για ομολογίες χωρίς 
τοκομερίδιο, η σταθμισμένη διάρκεια θα είναι ίση με τον αριθμό των ετών ως τη λήξη. Η 
σταθμισμένη διάρκεια μιας αέναης ομολογίας πλησιάζει έναν αριθμό ίσο με τη μονάδα προς 
το κουπόνι. Αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η σταθμισμένη διάρκεια μιας προνομιούχας 
μετοχής. 
   Για να προσδιοριστεί η σταθμισμένη διάρκεια μιας μετατρέψιμης αξίας επένδυσης, οι 
υπολογισμοί της παρούσας αξίας έγιναν όπως υποδεικνύονται στο παρακάτω σχήμα. Το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται είναι 9,5%, γιατί μια μη μετατρέψιμη ομολογία 
ίδιας ποιότητας θα είχε απόδοση ως τη λήξη 9,5 %. Η σταθμισμένη διάρκεια είναι η χρονικά 
σταθμισμένη παρούσα αξία της σειράς πληρωμών και ισούται με 9,4 έτη. Για να 
προσδιοριστεί η ευαισθησία στα επιτόκια, η τιμή της σταθμισμένης διάρκειας προσαρμόζεται 
διαιρώντας τη με ένα συν την απόδοση. Στο παράδειγμα αυτό, η προσαρμοσμένη 
σταθμισμένη διάρκεια είναι 8,59 έτη, που δείχνει ότι αν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια 
αυξηθούν κατά 100 μονάδες βάσης, η αξία αυτής της ομολογίας θα μειωνόταν κατά 8,59 %.
  
 
 
 
Σχήμα 
Υπολογισμός της ευαισθησίας των μετατρέψιμων ομολόγων στη μεταβολή επιτοκίων 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ 
ΟΜΟΛΟΓΑ 
 
   Μέχρι τώρα υπολογίσαμε την επίδραση των επιτοκίων στην αξία επένδυσης της 
μετατρέψιμης ομολογίας και αγνοήσαμε την μετοχική φύση των μετατρέψιμων ομολόγων. 
Όμως, η φύση αυτή έχει μια σημαντική επίδραση στην αξία επένδυσης της ομολογίας. 
Μπορεί να μετριάζει την ευαισθησία των μετατρέψιμων ομολογιών στις μεταβολές του 
επιτοκίου, ανάλογα με την συμμετοχή της μετοχής στην ομολογία. Οι μετατρέψιμες 
ομολογίες που διακινούνται σε τιμή πάνω από την αξία επένδυσης τους θα είναι λιγότερο 
ευαίσθητες στα επιτόκια από ομολογίες που εμπορεύονται κοντά στην αξία επένδυσης τους. 
  
 
Το σχήμα που προηγήθηκε δείχνει τη χρήση του τύπου της προσαρμοσμένης σταθμισμένης 
διάρκειας, η οποία προκύπτει 4,78 στο παράδειγμα αυτό. Παρατηρούμε ότι η ευαισθησία της 
μετατρέψιμης ομολογίας είναι χαμηλότερη από αυτήν της αξίας επένδυσης μόνης της. Αυτό 
αντανακλά την επίδραση της μετοχικής φύσης του μετατρέψιμου, που μετριάζει τις 



 34 

μεταβολές στην αξία της ομολογίας. Η αξία ενός πιστοποιητικού απόκτησης μετοχών 
(warrant)  στη πραγματικότητα αυξάνει στη τιμή καθώς αυξάνεται το επιτόκιο, παρέχοντας 
ένα αντιστάθμισμα στη μείωση της επενδυτικής αξίας. 
    Για τους επενδυτές μετατρέψιμων, η σταθμισμένη διάρκεια των ομολόγων αυτών γίνεται 
ένα πολύτιμο εργαλείο μέτρησης της ευαισθησίας των μετατρέψιμων στις  μεταβολές των 
επιτοκίων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από επενδυτές που θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν την πρόβλεψη της πορείας των επιτοκίων σαν μέσο διαχείρισης 
επενδύσεων. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 
 
   Όπως έχουμε αναφέρει, το δικαίωμα επαναγοράς μιας μετατρέψιμης ομολογίας είναι 
σημαντικό για την αξία και τη δομή της. Η απόδοση της μετατρέψιμης ομολογίας ως την 
επαναγορά (yield-to-call) είναι συνήθως πιο σημαντική από την απόδοση ως τη λήξη (yield-
to-maturity). 
 
ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 
 
   Τα μετατρέψιμα ομόλογα γενικά προσφέρουν μεγαλύτερο εισόδημα από την υποκείμενη 
κοινή μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας απόδοσης ενός μετατρέψιμου και της 
μερισματικής απόδοσης μιας κοινής μετοχής είναι το πλεονέκτημα απόδοσης του 
μετατρέψιμου. Η άμεση σύγκριση αποδόσεων είναι σημαντική από τη στιγμή που η κατοχή 
ενός μετατρέψιμου μπορεί να θεωρηθεί σαν μια εναλλακτική στην αγορά κοινής μετοχής. Η 
ανάλυση break-even (εξισορρόπησης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκριθεί τόσο το 
πλεονέκτημα απόδοσης όσο και το πριμ μετατροπής. 
 
 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
Πριν προχωρήσουμε στους break-even (εξισορροπητικούς) υπολογισμούς, ας 
αναθεωρήσουμε τους επόμενους τύπους, χρησιμοποιώντας το παρακάτω παράδειγμα. 
 
Τιμή μετοχής     $30 ανά μετοχή    
Μέρισμα μετοχής    $0.50 ανά μετοχή 
 Τιμή αγοράς μετατρέψιμου   $100 ή $1,000 
 Απόδοση τοκομεριδίου   7.00 % 
 Ημερομηνία λήξης    20 έτη 
 Τιμή μετατροπής    $36.37 
 
Μερισματική απόδοση μετοχής = η ετήσια μερισματική απόδοση διαιρούμενη με την 
τρέχουσα τιμή μετοχής: 
 
μέρισμα μετοχής / τιμή μετοχής=$0.5 / $30.00 = 1.67 % 
 
Τρέχουσα απόδοση μετατρέψιμου = απόδοση τοκομεριδίου διαιρούμενη με την τρέχουσα 
αγοραία τιμή του μετατρέψιμου: 
 
απόδοση τοκομεριδίου / τρέχουσα τιμή αγοράς του μετατρέψιμου (εκφρασμένη σαν ποσοστό 
του άρτιου) 
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7.00 / 100 = 7.00 % 
 
Τιμή μετατροπής = η τιμή που δηλώνεται στο prospectus και στην οποία κάθε μετατρέψιμο 
χρεόγραφο μπορεί να ανταλλαχθεί με την υποκείμενη κοινή μετοχή. 
 
Δείκτης μετατροπής = ο αριθμός μετοχών για τις οποίες μια ομολογία μπορεί να ανταλλαχθεί: 
 
αξία στο άρτιο / τιμή μετατροπής = 1000 / $36.37 = 27.50 μετοχές 
 
Αξία μετατροπής = η αξία σε μετοχές του μετατρέψιμου χρεογράφου: 
 
αξία μετατροπής = τιμή μετοχής * δείκτης μετατροπής = ($30.00)(27.50) = $825.00 ανά 
ομολογία ή 82.50 
 
Πριμ μετατροπής = η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της αξίας μετατροπής, συνήθως 
εκφρασμένη ως ποσοστό: 
 
πριμ μετατροπής % = (τιμή μετατρέψιμου – αξία μετατροπής) / αξία μετατροπής = (100 – 
82.50) / 82.50 
 
Χρηματικό πριμ = η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της αξίας μετατροπής, εκφρασμένη 
σε χρηματικές μονάδες. 
 
τιμή μετατρέψιμου - αξία μετατροπής = 100 – 82.50 = 17.50 μονάδες 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ BREAK-EVEN  
 
  Οι υπολογισμοί break-even χρησιμοποιούνταν εδώ και καιρό για να αναλυθούν οι 
μετατρέψιμες ομολογίες. Κάποτε η ανάλυση break-even χρησιμοποιείτο ιδιαίτερα ευρέως 
από trading desks γιατί παρείχε μια μέθοδο για τη λήψη μιας γρήγορης απόφασης για ένα 
χρεόγραφο. Γενικά, η ανάλυση break-even είναι πιο χρήσιμη στη δημιουργία μιας πρόχειρης 
εκτίμησης για το αν το πριμ μετατροπής είναι δικαιολογημένο παρά στο να βοηθήσει έναν 
επενδυτή να αποφασίσει αν θα μετατρέψει μια ομολογία σε μετοχή ή όχι. Συνήθως, η 
ανάλυση break-even είναι απλά το πριμ μετατροπής διαιρούμενο με το πλεονέκτημα 
απόδοσης του μετατρέψιμου έναντι της απόδοσης της υποκείμενης κοινής μετοχής. Οι 
υπολογισμοί επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα παραπάνω. 
 
  Break-even point σε έτη (σημείο εξισορρόπησης) = πριμ μετατροπής / (απόδοση 
μετατρέψιμου – απόδοση μετοχής) = 21.21 / (7.00 – 1.67) = 3.98 έτη 
 
   Με άλλα λόγια η ανάλυση break-even αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ετών που χρειάζεται 
ο επενδυτής μετοχών για να ανακτήσει το πριμ μετατροπής (το επιπλέον κόστος της αγοράς 
του μετατρέψιμου παρά της μετοχής) από το υψηλότερο εισόδημα του μετατρέψιμου σε 
σύγκριση με μια επένδυση ενός ισοδύναμου ποσού σε μετοχές. Σε αυτή την περίπτωση, το 
μετατρέψιμο κοστίζει 21.21 % περισσότερο από ένα ισοδύναμο ποσό μετοχών. Η διαφορά 
μεταξύ της απόδοσης του μετατρέψιμου (7.00) και της απόδοσης της μετοχής (1.67) είναι 
5.33 ποσοστιαίες μονάδες. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, μετά από 3.98 έτη, το 
μετατρέψιμο ανέκτησε, σε εισόδημα μόνο, το ποσό του πριμ μετατροπής. Χρησιμοποιώντας 
την ανάλυση break-even, χωρίς αναφορά σε άλλες μεθόδους αποτίμησης, αν αυτή η 
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ομολογία έχει 4 χρόνια προστασίας με το δικαίωμα επαναγοράς, τότε το πριμ μετατροπής 
είναι πιθανότατα σωστά αποτιμημένο, αν η προστασία με το δικαίωμα επαναγοράς είναι 
μόνο 3 έτη, τότε η ομολογία είναι πιθανότατα υπερτιμημένη. 
   Οι δύο πιο κοινές μέθοδοι ανάλυσης break-even είναι η μέθοδος χρηματικής διακράτησης 
και η μέθοδος μετοχικής διακράτησης. 
   Η μέθοδος χρηματικής διακράτησης (dollar maintenance method) της ανάλυσης break-even 
μετρά το χρόνο που χρειάζεται το πλεονέκτημα απόδοσης του μετατρέψιμου για να 
πληρώσει το πριμ του σε σύγκριση με ένα ισοδύναμο ποσό δολαρίων για την αγορά της 
υποκείμενης μετοχής. 
 
Μέθοδος Χρηματικής Διακράτησης (dollar maintenance method) =  
(τιμή αγοράς μετατρέψιμων – αξία μετατροπής) / [μετατρέψιμο τοκομερίδιο –  
(τιμή αγοράς μετατρέψιμων / τιμή μετοχής)μέρισμα] =  
= (100 – 82.50) / [7.00 – (100/30.0)0.50] 
 
    Η μέθοδος διακράτησης μετοχών (equity maintenance method) της ανάλυσης break-even 
συγκρίνει το πληρωτέο πριμ (πριμ μετατροπής) με το πλεονέκτημα απόδοσης της κατοχής 
του ίδιου αριθμού μετοχών, όσες και οι μετοχές στις οποίες μετατρέπεται το ομόλογο. Αν 
ένας επενδυτής αγόρασε το μετατρέψιμο παρακάτω, το οποίο μετατρέπεται σε 27.5 μετοχές, 
θα χρειαζόταν 3.11 χρόνια για να ανακτήσει το πριμ σε σύγκριση με μία απευθείας αγορά 
27.5 μετοχών: 
 
Μέθοδος Διακράτησης Μετοχών (equity maintenance method) =  
(τιμή αγοράς μετατρέψιμων - αξία μετατροπής) / { μετατρέψιμο τοκομερίδιο – 
[(μέρισμα)(δείκτης μετατροπής)]} =  
= (1000 – 825) / {70 – [(0.50)(27.50)]} 
    Αυτές οι μέθοδοι παρέχουν ένα τρόπο εκτίμησης του πριμ μετατροπής, αλλά εστιάζονται 
μόνο στην πλευρά του εισοδήματος ενός μετατρέψιμου, έναντι της μερισματικής απόδοσης 
μιας κοινής μετοχής. Μια πλήρης αποτίμηση ενός μετατρέψιμου χρεογράφου πρέπει να 
λάβει υπόψη πολλούς παράγοντες. Η ανάλυση βασίζεται στην θεωρία ότι θα υπήρχε μικρό 
κίνητρο για έναν επενδυτή να κρατήσει τη μετατρέψιμη ομολογία αν δεν προσέφερε ένα 
πλεονέκτημα απόδοσης πάνω από μια κοινή μετοχή, και μετατρέψιμες με μικρό πλεονέκτημα 
απόδοσης θα απαιτούσαν πολύ μικρό πριμ μετατροπής. Η θεωρία θα υπαγόρευε επίσης ότι ο 
επενδυτής μετατρέπει στη κοινή μετοχή αν το πριμ απόδοσης της ομολογίας επί της κοινής 
μετοχής είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ορισμένο ποσό. 
   Στην αγορά πολλές ομολογίες είναι μετατρέψιμες, οι οποίες δεν θα ήταν, αν 
χρησιμοποιούταν μια πιο σύνθετη μέθοδο εκτίμησης. Αν και είναι εξαιρετικά σπάνιο για μια 
μετατρέψιμη να αποδίδει λιγότερο από την υποκείμενη της μετοχή, είναι ενδιαφέρον να 
εξετάσουμε μια τέτοια περίπτωση για αυτό που μπορούμε να μάθουμε για τον μηχανισμό 
εξισορροπητικής ανάλυσης. Θεωρείστε ότι μία μετατρέψιμη ομολογία, που αποδίδει 
λιγότερο από την υποκείμενη κοινή μετοχή της, εμπορεύεται υπό το άρτιο, δεν παρέχει πριμ 
μετατροπής και θα λήξει στο άμεσο μέλλον. Θεωρητικά η ανάλυση break-even θα πρότεινε 
την άμεση μετατροπή της ομολογίας σε κοινή μετοχή, λόγω της μεγαλύτερης απόδοσης της 
μετοχής. 
   Ωστόσο, ο επενδυτής που σταματά να σκεφθεί την σχέση του κινδύνου προς την απόδοση 
μπορεί να δει ότι αυτή η ομολογία είναι καλύτερη αγορά από την κοινή μετοχή. Αν η τιμή 
της μετοχής ανέβει, η μετατρέψιμη επίσης ανεβαίνει κατά το ίδιο ποσό, παρά την μικρή 
διαφορά στην απόδοση. Από την άλλη, αν η τιμή της μετοχής μειωθεί, η αξία της ομολογίας 
θα είναι στο άρτιο στη λήξη, αντί να κατρακυλήσει με τη μετοχή. Ο επενδυτής θα ήταν 
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ανόητος να μετατρέψει σε μετοχή, όταν η ομολογία έχει τόσο ευνοϊκή σχέση κινδύνου / 
απόδοσης. Με άλλα λόγια, η ομολογία λαμβάνει σχεδόν όλη την θετική δυναμική της 
μετοχής και σχεδόν καθόλου από την αρνητική της. 
    Το βασικό μειονέκτημα της ανάλυση break-even είναι ότι αν και λαμβάνει υπόψη το πριμ 
μετατροπής και το πλεονέκτημα απόδοσης, μπορεί να είναι παραπλανητική και δεν παρέχει 
έναν επαρκή τρόπο σύγκρισης εναλλακτικών δυνατοτήτων της αγοράς. Δυστυχώς, πολλές 
αναφορές έρευνας των μετατρέψιμων που εκδίδονται από χρηματιστηριακές εταιρίες 
βασίζονται στην ανάλυση break-even σαν τη βάση επιλογής μιας μετατρέψιμης έναντι μιας 
άλλης. Η ανάλυση break-even αγνοεί επίσης το κύριο πλεονέκτημα των μετατρέψιμων: την 
θετική δυναμική στην υποκείμενη μετοχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις η πιο σημαντική 
ειδοποιός διαφορά της κερδοφορίας των μετατρέψιμης είναι το τι συμβαίνει στην υποκείμενη 
μετοχή της. 
    Επίσης αγνοεί το σημαντικό περιθώριο ασφάλειας που προσφέρεται από την μετατρέψιμη 
ομολογία με την εξόφληση στην λήξη. Μια βελτιωμένη ανάλυση θα λάμβανε υπόψη την 
πληρωμή στο άρτιο στη λήξη σαν ένα δικαίωμα πώλησης που λαμβάνεται από τον επενδυτή 
μετατρέψιμων. Ο υπολογισμός θα αφαιρούσε αυτή τη χρηματική αξία (υπολογισμένη ως 
ποσοστό του άρτιου) από τη χρηματική αξία του πριμ μετατροπής στον αριθμητή του 
κλάσματος της εξίσωσης. Το βελτιωμένο παράδειγμα θα είχε ως εξής: 
 
Χρόνια ως τη λήξη: 5 
Τιμή ομολογίας: 100 
Τοκομερίδιο: 7 % 
Απόδοση μετοχής: 1.67 % 
Πριμ μετατροπής: 21.21 % 
Εξισορρόπηση όπως είχε υπολογισθεί προηγουμένως: 3.98 έτη. 
Αξία δικαιώματος πώλησης στο άρτιο με λήξη 5 έτη: $ 75, ή 7.5 % του αρτίου 
 
(21.21 – 7.5) / (7.0 – 1.67) = 13.7 / 4.19 = 3.27 έτη 
 
   Αυτή η μέθοδος προσφέρει μια δικαιότερη σύγκριση της μετοχικής φύσης στη 
μετατρέψιμη ομολογία, γιατί το χαρακτηριστικό χρέους στη μετατρέψιμη περικλείει τόσο 
την τοκομεριδιακή απόδοση όσο και τον υπολογισμό της αξίας του δικαιώματος πώλησης. 
 
ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 
   Μια μετατρέψιμη ομολογία πρέπει να αποτιμάται για το μετοχικό της τμήμα καθώς και για 
τα χαρακτηριστικά σταθερού εισοδήματος. Η ελκυστικότητα μιας μετατρέψιμης ομολογίας 
εξαρτάται, σε σημαντικό ποσοστό, από το δυνητικό κεφαλαιακό κέρδος που εμπεριέχει 
καθώς η αξία της επικείμενης μετοχής αυξάνεται. Η θεμελιώδης ανάλυση είναι χρήσιμη για 
τη διαδικασία επιλογής των καλύτερων οικονομικών προσδοκιών ανάπτυξης, αλλά συχνά 
είναι πολύ υποκειμενική. Τα πιο αντικειμενικά μέτρα εκτίμησης του στατιστικού κινδύνου 
που χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση του μετοχικού τμήματος της ομολογίας είναι ο 
συντελεστής βήτα και η συνολική διακύμανση. 
 
Συντελεστής βήτα 
 
   Ο συντελεστής βήτα (b) μιας κοινής μετοχής είναι ένα μέτρο του συστηματικού κινδύνου 
(κίνδυνος της αγοράς). Πρόκειται για το τμήμα εκείνο της διακύμανσης ή μεταβλητότητας 
της μετοχής, που ερμηνεύεται από της κινήσεις της αγοράς. Ένας συντελεστής βήτα ίσος με 
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τη μονάδα σημαίνει ότι η μετοχή αναμένεται να κινηθεί ανοδικά ή καθοδικά ακριβώς όσο 
και η αγορά. Μια μετοχή με βήτα 1,5 θα είναι 50% πιο ευαίσθητη στις μεταβολές της αγοράς 
από την ίδια την αγορά. Έτσι, μια μετοχή με υψηλό βήτα αναμένεται να κινηθεί ανοδικά πιο 
γρήγορα από το μέσο όρο της αγοράς σε περιόδους άνθησης, αλλά και να υποστεί πιο 
γρήγορη πτώση όταν ο μέσος όρος της αγοράς υφίσταται ύφεση. Ο συντελεστής βήτα 
θεωρείται ως ο μόνος σχετικός κίνδυνος μιας μετοχής σε ένα καλά διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο, από τη στιγμή που οποιοσδήποτε άλλος μη συστηματικός κίνδυνος (που δεν 
σχετίζεται με την αγορά) μπορεί θεωρητικά να εξουδετερωθεί με κατάλληλη διαφοροποίηση. 
Η μέτρηση του βήτα μπορεί να γίνει με παλινδρόμηση των μεταβολών της τιμής της μετοχής 
(των εβδομαδιαίων συνήθως) ως προς τις μεταβολές της τιμής του μέσου όρου της αγοράς. 
Συνήθως χρησιμοποιούνται στοιχεία για πέντε έτη. Κατά μέσο όρο, ο συντελεστής βήτα 
ερμηνεύει περίπου το 50% της συνολικής μεταβλητότητας της μετοχής. Ωστόσο, το βήτα 
μιας συγκεκριμένης μετοχής δεν εξηγεί επαρκώς την επικινδυνότητά της. Κατά τα τελευταία 
έτη της ζωής της, η PanAmerican Airlines είχε βήτα 0,6, που είναι αρκετά κάτω από τον 
μέσο της αγοράς. Η προβληματική αεροπορική εταιρεία, στην προσπάθεια της να αποφύγει 
την χρεοκοπία, ήταν σαφώς επικίνδυνη, αλλά στατιστικά δεν συσχετιζόταν ανάλογα με τον 
μέσο της αγοράς, όπως φαίνεται από το χαμηλό συντελεστή βήτα. Η χρησιμότητα του βήτα 
για έναν επενδυτή μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, αν υπολογιστεί το βήτα του 
σταθμισμένου χαρτοφυλακίου για ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Αυτό μπορεί 
να ερμηνεύσει σχεδόν το 98% της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου και είναι ένα 
ικανοποιητικό μέτρο του κινδύνου της αγοράς. 
 
Ο συντελεστής βήτα μιας μετατρέψιμης ομολογίας 
 
    Όταν εφαρμόζεται ο συντελεστής βήτα για την ανάλυση των μετατρέψιμων ομολογιών, το 
πλεονέκτημά τους γίνεται εμφανές. Η σχέση κινδύνου – απόδοσης της μετοχής είναι 
γραμμική, αφού το βήτα μετρά τη μεταβολή της μετοχής σε διάφορες χρονικές περιόδους και 
κύκλους της αγοράς. Η θεωρία ότι αυξανόμενος κίνδυνος οδηγεί σε αυξανόμενες αποδόσεις 
αποτελεί τον πυρήνα του συντελεστή βήτα. 
Ωστόσο, εξαιτίας του πριμ μετατροπής, καθώς η μετοχή ανεβαίνει, η ομολογία επίσης 
ανεβαίνει, αλλά με ρυθμό που διαφέρει από το ρυθμό αύξησης της μετοχής. Στην κάθοδο, η 
αξία επένδυσης αναγκάζει την ομολογία να υποχωρεί με ρυθμό χαμηλότερο από αυτό της 
κοινής μετοχής. Η σχέση της ομολογίας με την αξία της κοινής μετοχής, καθώς η τιμή 
μεταβάλλεται, δεν είναι γραμμική και για αυτό το βήτα της μετατρέψιμης ομολογίας είναι 
διαφορετικό από αυτό της επικείμενης μετοχής. Αντίθετα με το βήτα της μετοχής, το βήτα 
της ομολογίας μεταβάλλεται καθώς οι τιμές των μετοχών ή τα επιτόκια μεταβάλλονται. Στην 
πραγματικότητα, η μετατρέψιμη ομολογία έχει ένα beta ανόδου και ένα beta καθόδου. 
   Ο συντελεστής βήτα της ομολογίας θα προσεγγίζει το βήτα της μετοχής, καθώς αυξάνεται 
πάνω από την αξία επένδυσης και γίνεται πιο ευαίσθητη σε μεταβολές της μετοχής. Αυτό 
είναι λογικό, καθώς οι μετατρέψιμες ομολογίες, όταν αυξάνονται σε αξία,  εμπορεύονται, 
όλο και περισσότερο, όπως οι μετοχές. Σε αντίθεση με το βήτα της μετοχής, το βήτα της 
ομολογίας μεταβάλλεται με τη μεταβολή της τιμής της μετοχής. Μειώνεται με την πτώση της 
μετοχής και γίνεται λιγότερο ευαίσθητη σε μεταβολές της μετοχής. Ως αποτέλεσμα, σε 
ανοδικές αγορές η «έκθεση» στην αγορά της μετοχής της μετατρέψιμης ομολογίας 
αυξάνεται, ενώ σε πτωτικές αγορές μειώνεται και αυξάνεται η σημασία ης ευαισθησίας του 
ομολόγου σε σχέση με την αγορά. Ένα καλά σχεδιασμένο χαρτοφυλάκιο μετατρέψιμων 
ομολογιών θα πρέπει να έχει χαμηλό βήτα καθόδου και υψηλότερο βήτα ανόδου. Αυτό 
ικανοποιεί τη βασική προϋπόθεση για ένα χαρτοφυλάκιο μετατρέψιμων ομολογιών. Δηλαδή, 
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θα πρέπει να εκμεταλλεύεται την ενδεχόμενη ανοδική πορεία της μετοχής, αλλά να 
περιορίζει την «έκθεση» του στην ενδεχόμενη πτωτική πορεία. 
 
 
 
 
Συνολική Διακύμανση 
 
   Η διακύμανση (μεταβλητότητα) της απόδοσης της μετοχής είναι το μέτρο του συνολικού 
κινδύνου της. Όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση των αποδόσεων, τόσο πιθανότερο είναι οι 
πραγματικές αποδόσεις να αποκλίνουν από το μέσο όρο ή την αναμενόμενη απόδοση. Έτσι, 
μεγαλύτερη διακύμανση σημαίνει υψηλότερο κίνδυνο. Η ιστορική τυπική απόκλιση της 
μετοχής μετράει τόσο το συστηματικό όσο και το μη συστηματικό κίνδυνο και για αυτό είναι 
επίσης γνωστή ως μέτρο συνολικού κινδύνου. Η κοινή μετοχή της PanAmerican  που 
αναφέρθηκε παραπάνω, είχε χαμηλό συντελεστή βήτα, αλλά υψηλή διακύμανση. Επομένως, 
ο συνολικός κίνδυνος ήταν υψηλός, αντανακλώντας τον υψηλό κίνδυνο της μετοχής. 
   Η διακύμανση της μετοχής, είναι μια σημαντική μεταβλητή που δίνει απαραίτητες 
πληροφορίες στο μοντέλο αποτίμησης των μετατρέψιμων ομολογιών και σε άλλα αναλυτικά 
μοντέλα εκτίμησης κινδύνου. Εκτιμήσεις της διακύμανσης είναι διαθέσιμες από πηγές 
μελετών επενδύσεων, όπως για παράδειγμα η Bloomberg. 
 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 
   Μέχρι στιγμής έχουμε ορίσει και μελετήσει τα διάφορα στοιχεία μιας μετατρέψιμης 
ομολογίας, θεωρώντας την ως ένα έγγραφο χρέους με ένα ενσωματωμένο δικαίωμα. Το πώς 
αυτοί οι παράγοντες συσχετίζονται στην αγορά καθορίζει την αξία ή την αγοραία τιμή ενός 
μετατρέψιμου χρεογράφου. Δεδομένου ότι η αγορά είναι γενικά ένας ικανοποιητικός 
μηχανισμός προσδιορισμού της αξίας, η αγοραία τιμή ενός μετατρέψιμου χρεογράφου θα 
πρέπει να τείνει στη θεωρητική δίκαια τιμή του. Για να διεισδύσει στην αγορά ένας 
επενδυτής θα πρέπει να αναζητήσει μετατρέψιμες ομολογίες που να εμπορεύονται κάτω από 
τη θεωρητική δίκαια τιμή τους και όχι πάνω από αυτή. Ωστόσο, ο προσδιορισμός της 
θεωρητικής δίκαιας τιμής είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που εμπεριέχει πολλές υποθέσεις. 
    Ορισμένοι traders για να απλοποιήσουν το σύνθετο πρόβλημα της θεωρητικής δίκαιας 
τιμής βασίζονται σε πιο απλούς κανόνες, όπως στην ανάλυση νεκρού σημείου ή στον 
προσδιορισμό του μέγιστου μεγέθους του πριμ μετατροπής. Μια πλήρης μελέτη των 
μετατρέψιμων ομολογιών απαιτεί τον προσδιορισμό των βασικών μεταβλητών, όπως είναι το 
πριμ μετατροπής και το πλεονέκτημα της απόδοσης (yield advantage). Στη συνέχεια 
περιγράφεται η εξέλιξη των μαθηματικών μεθόδων αποτίμησης και οι θεμελιώδεις υποθέσεις 
στις οποίες στηρίζονται τα μοντέλα της θεωρητικής δίκαιας τιμής. 
   Η μαθηματική αποτίμηση μιας μετατρέψιμης ομολογίας αναζητείται έντονα τα τελευταία 
χρόνια. Ωστόσο, ο Benjamin Graham εφήρμοσε σε μικρό βαθμό τη μαθηματική ανάλυση στα 
μετατρέψιμα χρεόγραφα στο κλασικό βιβλίο του για τις επενδύσεις, «The intelligent 
investor». Η ανάλυσή του βασίστηκε στα θεμελιώδη στοιχεία της εκδότριας εταιρείας και σε 
μια υποκειμενική εκτίμηση ως προς το αν το πριμ μετατροπής ήταν υψηλό ή χαμηλό, χωρίς 
βέβαια το προνόμιο των μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται σήμερα. Τα 
σημερινά μοντέλα επιχειρούν να ποσοτικοποιήσουν αυτό που ειδήμονες, όπως ο Graham, 
χρειάστηκαν χρόνια για να αφομοιώσουν. 
    Η εξέλιξη των μαθηματικών μεθόδων αποτίμησης των μετατρέψιμων χρεογράφων 
συγκρίνεται με την εξέλιξη της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου. Ορισμένοι προσπάθησαν 
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να αποτιμήσουν μαθηματικά τις μετατρέψιμες ομολογίες αναλύοντας το ενσωματωμένο στην 
ομολογία δικαίωμα ή παρουσιάζοντας τες ως ένα πρόβλημα παρούσας αξίας. Στο παρελθόν, 
κάποιοι χρησιμοποίησαν την απλοϊκή προσέγγιση μιας French curve και ενός διαγράμματος 
που εμφανίζει τη σχέση της αξίας ενός straight bond και της τρέχουσας αγοραίας τιμής και το 
υποτιθέμενο σημείο, όπου πρέπει να ισούνται η τιμή μετατροπής και η αγοραία τιμή. 
 
 
Α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 
   Οι τέσσερις κύριες προσεγγίσεις που επικρατούσαν πριν εφαρμοστεί η θεωρία των 
δικαιωμάτων στην αποτίμηση των μετατρέψιμων ομολογιών είναι οι εξής: η θεωρία του 
stock-picker, η θεωρία της αφελής προσέγγισης (current price track – naive approach), η 
θεωρία της ιστορικής πορείας της τιμής (historical price track) και η θεωρία της θεωρητικής 
τιμής (theoretical price). Με εξαίρεση τη θεωρία του stock-picker, οι άλλες μέθοδοι 
προσπαθούν να εκτιμήσουν την αξία της μετατρέψιμης ομολογίας αξιολογώντας τις 
μεταβολές της υποκείμενης τιμής της μετοχής. Αποτιμώντας κατάλληλα τις διάφορες τιμές 
της μετατρέψιμης ομολογίας, ο επενδυτής μπορεί να κάνει αξιόλογους υπολογισμούς 
απόδοσης / κινδύνου. 
 
1) Η θεωρία του stock-picker  
 
Πολλοί επενδυτές είναι αυτό που ονομάζεται stock pickers. Δηλαδή, αγοράζουν μια 
μετατρέψιμη ομολογία με την ελπίδα της ανατίμησης της υποκείμενης μετοχής. Όσοι 
επιλέγουν μετατρέψιμες ομολογίες βασιζόμενοι κυρίως στη θεμελιώδη ανάλυση των 
μετοχών, θα πρέπει να είναι ασυνήθιστα επιτυχείς στην επιλογή της μετοχής. Πολλές φορές 
επιβεβαιώνονται στην επιλογή της μετοχής, χωρίς όμως το ομόλογο να ακολουθεί ανάλογη 
πορεία. Αυτή η μέθοδος αγνοεί τις ιδιαιτερότητες των μετατρέψιμων ομολογιών και 
βασίζεται στη μετοχή, καταργώντας έτσι συχνά τα βασικά πλεονεκτήματα της επένδυσης σε 
μετατρέψιμες ομολογίες. Οι διαχειριστές αυτής της κατηγορίας τείνουν να μην πωλούν τις 
ομολογίες καθώς ανεβαίνει η τιμή της μετοχής, με την έννοια ότι δεν εισπράττουν τα κέρδη 
όταν η σχέση κινδύνου απόδοσης δεν είναι πλέον ελκυστική. 
   Επενδυτές που βασίζουν τις επιλογές τους μόνο σε θεμελιώδη στοιχεία συχνά επιλέγουν 
μετατρέψιμες ομολογίες που συμπεριφέρονται σαν μετοχές, καταλήγοντας έτσι σε 
χαρτοφυλάκια υψηλότερου κινδύνου που πιθανότατα αναιρούν κάθε πλεονέκτημα ελέγχου 
του κινδύνου του ομολόγου. Επιπλέον, αγνοώντας το πριμ της μετατρέψιμης ομολογίας, 
μπορεί να αγοράσουν υπερτιμημένες ομολογίες που δεν ανταποκρίνονται θετικά στις 
αυξήσεις της τιμής της μετοχής, επηρεάζοντας πιθανότατα την απόδοση. Το να επιλέγει 
κανείς μετατρέψιμες ομολογίες διαλέγοντας μετοχές χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον έλεγχο 
του κινδύνου που προσφέρει το μετατρέψιμο ομόλογο μπορεί σε τελική ανάλυση να 
οδηγήσει σε χαρτοφυλάκια υψηλού κινδύνου και απογοητευτικά συνολικά αποτελέσματα. Η 
συμπεριφορά του θα είναι πιθανότατα ακανόνιστη και θα ακολουθεί την ζωηρή και ευπαθή 
πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς. Για αυτό οι επενδυτές πρέπει να συνδυάζουν 
θεμελιώδη ανάλυση με σωστές αναλυτικές μεθόδους για να προσδιορίσουν τη θεωρητική 
δίκαια τιμή του μετατρέψιμου χρεογράφου. 
 
2) Η θεωρία της αφελής προσέγγισης (current price track – naive approach) 
 
   Η πιο απλή μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής ενός μετατρέψιμου 
χρεογράφου ονομάζεται αφελής προσέγγιση (naive approach). Υποθέτει ότι όλα τα 
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μετατρέψιμα χρεόγραφα είναι βασικά τα ίδια και έχει ελάχιστο αριθμό προϋποθέσεων. 
Παριστάνει την τιμή του μετατρέψιμου στον κάθετο άξονα και την τιμή της μετοχής στον 
οριζόντιο. Η αξία της ομολογίας χωρίς δικαίωμα μετατροπής  παίρνει μια ελάχιστη τιμή 
κάτω από την οποία δεν μπορεί να πέσει. Η τιμή της μετατροπής είναι μια διαγώνια γραμμή 
η οποία ξεκινά από το 0 και καθορίζεται από τον δείκτη μετατροπής (conversion ratio). 
   Η ελάχιστη τιμή είναι η αξία του μετατρέψιμου χωρίς το δικαίωμα μετατροπής (investment 
value). Η μέγιστη τιμή είναι το σημείο όπου η τιμή μετατροπής και η τιμή αγοράς 
συγκλίνουν. Ο αναλυτής κάνει μια υπόθεση για το που θα συμβεί αυτό (συνήθως 40% πάνω 
από το άρτιο). Με την τρέχουσα αγοραία τιμή του μετατρέψιμου γνωστή, μια καμπύλη 
σχηματίζεται από αυτά τα τρία σημεία (βλ. ακόλουθο σχήμα). Το κύριο πρόβλημα είναι να 
βρεθεί η σωστή μέθοδος σχηματισμού καμπύλης (curve fitting) από την στιγμή που τα τρία 
σημεία έχουν καθοριστεί. 
 

 
   Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι εφαρμόζεται πολύ εύκολα και γρήγορα. 
Υπάρχουν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που μετατρέπουν τους μαθηματικούς 
τύπους σε καμπύλες και έτσι σχηματίζουν μια ομαλή καμπύλη που διέρχεται από τα τρία 
σημεία. Η καμπύλη αυτή θα προσεγγίζει πιθανότατα πώς διαπραγματεύονται τα μετατρέψιμα 
για μικρές μεταβολές τιμών και σχετικά μικρές περιόδους.   
   Η αφελής προσέγγιση έχει πολλά μειονεκτήματα. Αρχικά, η μέθοδος αυτή δεν καθορίζει 
μια θεωρητική δίκαιη τιμή (fair value). Υποθέτει ότι η τρέχουσα τιμή είναι και δίκαιη τιμή 
και απλά καθορίζει την πορεία που πιθανώς ακολουθήσει το μετατρέψιμο εάν αυτή η 
υπόθεση είναι σωστή. Αυτή η μέθοδος δεν ταιριάζει σε μετατρέψιμες ομολογίες που 
μπορούν να ανακληθούν (callable). Επιπλέον  για πολλά μετατρέψιμα η πορεία της τιμής δεν 
ακολουθεί  μια ομαλή καμπύλη που περνά από τρία σημεία. 
   Σε ανοδικές αγορές η υπολογισμένη καμπύλη ανταποκρίνεται αρκετά καλά επειδή το 
μετατρέψιμο θα τείνει προς την τιμή μετατροπής καθώς η τιμή της μετοχής θα αυξάνει. Θα 
υπάρξουν πολλές περιπτώσεις όπου οι επενδυτές θα απογοητευτούν επειδή το μετατρέψιμο 
φαίνεται να έχει σκαμπανεβάσματα και δεν ακολουθεί μια ομαλή ανοδική καμπύλη. Αυτό 
συμβαίνει επειδή με την μέθοδο αυτή είναι αδύνατο να ληφθούν υπόψη  άλλες μεταβολές 
όπως η ιδιαιτερότητα επαναγοράς του ομολόγου. Ένα πλήθος άλλων παραγόντων μπορεί 
επίσης να έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή μετατροπής να μην ακολουθεί μια ομαλή καμπύλη και 
έτσι να δημιουργούνται λάθη. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι δραματικές αλλαγές στα επιτόκια, 
υπερτίμηση, προσωρινή ανάκληση που παρεμβάλλεται, χρονική συγκυρία κλπ. Αυτά τα λάθη 
μπορεί και να μην φαίνονται σε  ανοδικές αλλαγές γιατί συνεπάγονται κυρίως διαφυγόντα 
κέρδη παρά ζημιές.  
   Ένα μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει στην πιο κρίσιμη φάση του επενδυτικού κύκλου: τη 
φάση τη ύφεσης. Ο επενδυτής αγοράζει την μετατρέψιμη ομολογία για να εξασφαλίσει 
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προφύλαξη σε πτωτικές αγορές. Εάν ο επενδυτής όμως έχει υπολογίσει λάθος την πτώση της 
τιμής της μετατρέψιμης σε μια ενδεχόμενη πτώση της τιμής της μετοχής τότε η ομολογία δεν 
θα του αποδώσει την προστασία για την οποία την αγόρασε. 
    Σε πτωτικές αγορές αυτή η μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά λάθη υπολογισμών. Οι 
πτωτικές αγορές συνοδεύονται συχνά και από μεταβολές στο γενικότερο κλίμα της αγοράς 
και τη ψυχολογία των επενδυτών γεγονός που είναι πέρα από τις δυνατότητες της μεθόδου. 
Αυτό το μεταβαλλόμενο κλίμα της αγοράς μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην καμπύλη 
τιμής του μετατρέψιμου χρεογράφου προκαλώντας μεγαλύτερες απώλειες από ότι είχαν 
αρχικά υπολογιστεί.  Σε τέτοιες περιπτώσεις το πριμ μετατροπής αυξάνεται ενώ η τιμή της 
υποκείμενης μετοχής πέφτει έχοντας σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη πιθανότητα για λάθος. 
Όσο μεγαλύτερο είναι το πριμ μετατροπής τόσο πιο ακριβής πρέπει να είναι ο υπολογισμός 
της τιμής του μετατρέψιμου ώστε να αποφεύγονται σοβαρές απώλειες. 
   Παρ’ όλο που αυτή η μέθοδος έχει πλέον ξεπεραστεί από πιο ακριβείς, ωστόσο έκανε 
τουλάχιστον την προσπάθεια να προβλέψει την αναλογία κινδύνου απόδοσης των 
μετατρέψιμων χρεογράφων. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την κατανόηση των μετατρέψιμων 
ομολογιών.    
 
3) Η θεωρία της ιστορικής πορείας της τιμής (historical price track) -  
ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 
 
   Αυτή η μέθοδος επιχειρεί να λύσει τα κύρια προβλήματα της αφελούς προσέγγισης 
αναλύοντας ιστορικές σχέσεις τιμών. Χρησιμοποιεί την παλινδρόμηση για να αναλύσει τις 
σχέσεις μεταξύ κοινών μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών ώστε να καθορίσει την ακριβή 
πορεία βασισμένη σε ιστορικές σχέσεις. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι αποτελεσματική για 
μικρές αλλαγές τιμών και για μικρά χρονικά διαστήματα. Εύκολα χρησιμοποιείται 
υπολογίζοντας την λογαριθμική παλινδρόμηση σε παλαιές τιμές χρησιμοποιώντας 
προγράμματα υπολογιστών. Φαίνεται να είναι η αγαπημένη μέθοδος των market makers 
μετατρέψιμων ομολογιών, οι οποίοι για μικρές χρονικές περιόδους μπορούν να 
δημιουργήσουν αγορές βασισμένοι σε κινήσεις του μετατρέψιμου πάνω στην γραμμή 
παλινδρόμησης. 
 

 
 
   Η μέθοδος αποτελεί σαφώς βελτίωση της αφελούς προσέγγισης αλλά έχει και κάποια 
μειονεκτήματα. Οποιαδήποτε αλλαγή στα επιτόκια γρήγορα θα μετακινήσει το μετατρέψιμο 
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εκτός τρέχουσας πορείας. Αυτή η μέθοδος δεν παρέχει τα μέσα ώστε να υπολογισθεί πως θα 
μεταβληθεί η πορεία τιμής του μετατρέψιμου όταν μεταβληθούν τα επιτόκια. Η πορεία 
επίσης μπορεί να αλλάξει όταν η ομολογία μπορεί να ανακληθεί ή όταν αλλάξει  η 
διακύμανση της υποκείμενης μετοχής. Αλλαγές στο γενικό κλίμα της αγοράς συχνά 
επηρεάζουν τα επίπεδα του πριμ μετατροπής το οποίο μπορεί να κάνει το μετατρέψιμο να 
ακολουθήσει άλλη πορεία τιμής.  
   Παρά τα όποια μειονεκτήματά της αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη γιατί επιτρέπει στον 
επενδυτή να δει ένα ιστορικό υπόδειγμα τιμών ενός αγνώστου για αυτόν μετατρέψιμου. Έτσι 
αντιλαμβάνεται πώς οι δυνάμεις της ζήτησης και αγοράς επέδρασαν στο παρελθόν. 
 
Β) ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 
 
   Η χρησιμοποίηση του μοντέλου αποτίμησης των δικαιωμάτων στα μετατρέψιμα αποτέλεσε 
ένα σημαντικό βήμα στον καθορισμό της θεωρητικής δίκαιης τιμής για μια μετατρέψιμη 
ομολογία. Οι μέθοδοι που συμπεριλαμβάνουν πολλές μεταβλητές μπορούν να ξεπεράσουν τα 
περισσότερα μειονεκτήματα τόσο της αφελούς όσο και της ιστορικής μεθόδου. Αυτές οι 
μέθοδοι μπορούν γρήγορα να καθορίσουν την θεωρητική δίκαιη τιμή ενός μετατρέψιμου 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.     Προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές στα επιτόκια, 
στην διακύμανση των μετοχών, καθώς και στη δυνατότητα ανάκλησής τους. Η 
χρησιμοποίηση της θεωρίας των δικαιωμάτων (option theory) σε πολλά χρηματοοικονομικά 
εργαλεία δημιούργησε μέσα με τα οποία καθορίζεται η θεωρητική δίκαιη τιμή ενός 
μετατρέψιμου. Το σχήμα δείχνει πως η πραγματική γραμμή τιμής του μετατρέψιμου θα ήταν 
μέσω ενός φάσματος τιμών μιας οποιαδήποτε ανακλήσιμης ομολογίας.    Παρατηρείστε το 
επίπεδο τμήμα της γραμμής της τιμής που οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
μετατρέψιμη ομολογία μπορεί να ανακληθεί. 
 

 
 
   Στο σχήμα φαίνεται η πορεία των πραγματικών τιμών μιας μετατρέψιμης ομολογίες 
επικαλυμμένες από την θεωρητική γραμμή τιμών μετατροπής. Καθώς η μετοχή πέφτει σε 
αξία, η τιμή της ομολογίας χωρίς δικαίωμα μετατροπής επίσης μειώνεται λόγω της 
επιδείνωσης της πιστωτικής ικανότητας. Ο σωστός υπολογισμός των εισαγόμενων 
μεταβλητών στην αξία της ομολογίας χωρίς δικαίωμα μετατροπής δίνει στον επενδυτή την 
πιθανότερη πρόβλεψη κινδύνων – απόδοσης.  
   Τα τρία διαγράμματα που έχουν παρουσιαστεί ως τώρα δείχνουν την εξέλιξη της 
τιμολόγησης των μετατρέψιμων ομολογιών. Είναι φανερό ότι η θεωρεία των δικαιωμάτων 
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δίνει τα μέσα για να αξιολογηθούν τα μετατρέψιμα χρεόγραφα με τρόπο παρόμοιο με αυτόν 
που χρησιμοποιούνται για τα δικαιώματα. Η χρησιμοποίηση της θεωρίας των δικαιωμάτων 
για τον υπολογισμό της τιμής των μετατρέψιμων ομολογιών αποτελείται από την 
πολυπλοκότητα των μετατρέψιμων ομολογιών και από την περιπλοκή της μεθόδου 
τιμολόγησης των δικαιωμάτων. Για παράδειγμα το χαρακτηριστικό επαναγοράς διαφέρει από 
έκδοση σε έκδοση, οι αλλαγές στα επιτόκια επηρεάζουν τις υποθέσεις που χρησιμοποιούνται 
για να καθορίσουν την αξία τόσο της καθαρής ομολογίας όσο και του αφανούς warrant, και η 
αστάθεια των μετοχών που οφείλεται σε αλλαγές των βασικών αρχών της εταιρίας επίσης θα 
επηρεάζουν. Προτού χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία των δικαιωμάτων  για τον υπολογισμό 
της αξίας των μετατρέψιμων ομολογιών, θα αναλύσουμε το μοντέλο BLACK – SCHOLES 
το οποίο αποτελεί τη βάση για την κατανόηση της θεωρίας των δικαιωμάτων. 
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ BLACK – SCHOLES 
 
    Το μοντέλο αυτό οφείλεται στον Fischer Black και τον  Myron Scholes και δημιουργήθηκε 
το 1973 με ιδιαίτερη δημοφιλή αποδοχή από επενδυτές και ακαδημαϊκούς. Η δημοτικότητα 
αυτής της μεθόδου οφείλεται εν μέρει στην χρήση μεταβλητών οι οποίες δεν υπόκεινται στις 
προτιμήσεις των επενδυτών ή στις συμπεριφορές τους έναντι του κινδύνου. Η μόνη 
υποκειμενική μεταβλητή είναι η μεταβλητότητα των κερδών της μετοχής.  
Το μοντέλο των  BLACK – SCHOLES καθορίζει την αξία ενός δικαιώματος για δοσμένη 
τιμή μετοχής και δοσμένη διάρκεια έως τη λήξη. Δεν εξαρτάται από τις προσδοκίες του 
επενδυτή για την κατεύθυνση της πορείας της μετοχής. Η σημασία της μεθόδου είναι ότι 
καθορίζει μια θεωρητικά δίκαιη τιμή για το δικαίωμα χωρίς να κοιτά την προτίμηση του 
επενδυτή. Η απλούστερη μορφή της μεθόδου υποθέτει ότι τα βραχυχρόνια επιτόκια και η 
αστάθεια της μετοχής δεν αλλάζουν, η μετοχή δεν δίνει μέρισμα και δεν υπάρχουν έξοδα 
συναλλαγών. Υπάρχουν πέντε μεταβλητές που χρειάζονται: 
 
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ  
ΧΡΟΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ 
ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ 
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (volatility) 
 
   Εάν η τιμή του δικαιώματος στην αγορά είναι κάτω από την θεωρητική δίκαιη τιμή που 
έχουμε ορίσει, τότε ο αγοραστής θα έχει το πλεονέκτημα, ενώ εάν είναι από πάνω τότε ο 
πωλητής θα έχει το πλεονέκτημα. Τα κέρδη του πωλητή είναι οι ζημιές του αγοραστή και το 
αντίστροφο. Επειδή είναι θεωρητική η δίκαιη τιμή υποθέτουμε ότι η τιμή στην αγορά θα 
επανέλθει σε αυτή μακροχρόνια. Οποιαδήποτε απόκλιση από την θεωρητική δίκαιη τιμή θα 
είναι προσωρινή και θα θεωρηθεί ως αναποτελεσματικότητα της αγοράς. 
   Αυτό το μοντέλο βασίζεται στο ότι ο μη συστηματικός κίνδυνος της μετοχής μπορεί να 
εξαλειφθεί πλήρως με αντιστάθμιση χρησιμοποιώντας δικαιώματα. Η μέθοδος 
αντιστάθμισης neutral hedge είναι αυτή η οποία έχει την χαμηλότερη αναλογία κινδύνου για 
μικρές μεταβολές στην τιμή της μετοχής και είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε οποιαδήποτε 
αλλαγή στην τιμή της μετοχής να προκαλεί άμεση αντιστάθμιση στη θέση του δικαιώματος. 
Το μοντέλο καθορίζει τον δείκτη αντιστάθμισης ο οποίος είναι ο λόγος της τιμής προς τα 
δικαιώματα που χρειάζεται για να έχω ουδέτερη αντιστάθμιση. Βασίζεται στο ότι οι 
εισαγόμενες μεταβλητές για ένα συγκεκριμένο αξιόγραφο και η αξία της θέσης αγοράς (long 
position) δεν χρειάζονται τη ίδια αξία με τη θέση πώλησης (short position). Τα κέρδη και 
ζημιές από τη θέσης αγοράς θα αντισταθμίσουν τα κέρδη και ζημιές από τη θέση πώλησης. 
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Εφ’ όσον το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο παραμένει σταθερό βραχυχρόνια η θεωρητική δίκαιη 
τιμή του δικαιώματος είναι δυνατό να καθοριστεί.  
   Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί πολύπλοκα αλλά λογικά μαθηματικά. Συνεπώς το μοντέλο 
υπολογίζει την παρούσα αξία της μετοχής στη λήξη του δικαιώματος. Έτσι λαμβάνει υπόψη 
το κόστος του χρήματος και δείχνει πόσο επηρεάζουν τα επιτόκια την τιμή. Η παρούσα αξία 
πολλαπλασιάζεται με την πιθανότητα η τιμή της μετοχής να ξεπεράσει την τιμή άσκησης και 
αυτή η πιθανότητα βασίζεται σε ιστορικές διακυμάνσεις. Από αυτό αφαιρούμε την παρούσα 
αξία πληρωμής από την τιμή άσκησης πολλαπλασιαζόμενη με την πιθανότητα πληρωμής.  
Το μοντέλο αυτό έχει τα εξής μειονεκτήματα: 
 
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ (Ευρωπαϊκό δικαίωμα) 
ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ 
Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ 
ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ DILUTION 
 
   Υποθέτει λογαριθμική κατανομή των τιμών των μετοχών ώστε να γίνονται εύκολα οι 
υπολογισμοί. Παρ’ όλα αυτά μελέτες έχουν αποδείξει ότι η πραγματική κατανομή των 
μεταβολών στις τιμές των μετοχών δεν ακολουθεί απαραίτητα λογαριθμική κατανομή. 
Επίσης το κύριο πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ότι χρησιμοποιεί πέντε μεταβλητές εκ των 
οποίων οι τέσσερις είναι γνωστές. 
   Σοβαρές μελέτες έχουν διενεργηθεί για να προσαρμόσουν το μοντέλο για πιο ρεαλιστικές 
κατανομές τιμών και να εξηγήσουν διαφορές μεταξύ υπολογισμένων θεωρητικών δίκαιων 
τιμών και ανωμαλιών που έχουν παρατηρηθεί στην αγορά. Άλλες ακαδημαϊκές εργασίες 
έχουν χρησιμοποιήσει το μοντέλο αυτό για να υπολογίσουν την τιμή σε διάφορα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία. Επιπλέον άλλες μελέτες πάνω σε εύρεση πραγματικές τιμή 
δικαιώματος δείχνουν ευρεία αποδοχή του μοντέλου. Όλα τα παραπάνω συντελούν ώστε να 
θεωρείται το μοντέλο ως το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός υποδείγματος υπολογισμού 
της θεωρητικής δίκαιης τιμής για τα μετατρέψιμα χρεόγραφα. 
   Η βασική αυτή μορφή του μοντέλου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της 
αξίας των μετατρέψιμων λόγω της πολυπλοκότητάς τους. Η τιμή άσκησης μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες. Επίσης ο χρόνος λήξης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το 
αν η ομολογία μπορεί να ανακληθεί ή όχι. Ένα μοντέλο θα πρέπει να προσαρμόζεται σε 
αυτούς και σε άλλους παράγοντες ώστε να μπορεί να καθορίσει μια ακριβή θεωρητική δίκαιη 
τιμή για τα μετατρέψιμα για όλες τις περιπτώσεις. 
 
2) ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
   Μέσω της χρησιμοποίησης της θεωρίας υπολογισμού τιμής για τα δικαιώματα, αυτό το 
μοντέλο για τον υπολογισμό της τιμής των μετατρέψιμων χρεογράφων περιλαμβάνει όλους 
τους παράγοντες και δεν εξαρτάται από τις υποκειμενικές συμπεριφορές των επενδυτών. 
Περικλείει όλες τις ομολογίες με ή χωρίς δικαίωμα επαναγοράς (callable – non callable) και 
τα παραστατικά δικαιώματα κτήσης μετοχών (warrants). 
   Η διαδικασία αποτίμησης γίνεται πιο πολύπλοκη εξαιτίας του ότι ένα μετατρέψιμο 
ενσωματώνει ένα διπλό δικαίωμα. Ο ιδιοκτήτης ομολογίας έχει το δικαίωμα να την 
μετατρέψει σε μετοχές με κάποιες προϋποθέσεις – περιορισμούς και η εταιρεία να 
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ανακαλέσει την ομολογία για πληρωμή με μερικούς περιορισμούς. Και οι δύο επιλογές 
πρέπει να αναγνωρισθούν και να ποσοτικοποιηθούν. 
Σε κάθε μετατρέψιμη ομολογία, υπάρχει η αξία της χωρίς το δικαίωμα μετατροπής Sv(t) και 
ένα δικαίωμα ή μερίδιο παραστατικού δικαιώματος κτήσης μιας μετοχής Wv(t). Το μερίδιο 
παραστατικού δικαιώματος κτήσης εμπεριέχεται στο χρεόγραφο και συνήθως δεν 
διακρίνεται εύκολα. Κάθε μερίδιο του χρεογράφου αποτιμάται χωριστά και μετά 
συνδυάζονται για να καθοριστεί η θεωρητική αξία του μετατρέψιμου χρεογράφου ως σύνολο 
CSV(t) 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ = ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (investment value)  + ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (warrant) 
 
Cv(t)= Sv(t) + Wv(t) όπου t τρέχουσα χρονική περίοδος και Cv(t) , Sv(t) > 0 
 
   Για να καθοριστεί μια δίκαιη θεωρητική τιμή για ένα μετατρέψιμο πρέπει το μοντέλο να 
προσαρμόζεται ώστε να αντανακλά τα ιδιαίτερα επενδυτικά χαρακτηριστικά του κάθε 
μετατρέψιμου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Η υβριδική φύση των μετατρέψιμων χρεογράφων  τα έχει κάνει πολύ δημοφιλή στους 
εκδότες, παρόλο που υπάρχουν αρκετά κίνητρα για την έκδοση μετατρέψιμων. Πολλές και 
διαφορετικές εξηγήσεις έχουν δοθεί για τους λόγους που διαφορετικές εταιρίες σε 
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης επέλεξαν convertible bonds για να αντλήσουν κεφάλαια. 
Ένας κοινός λόγος είναι ότι οι εκδότες επιθυμούν να πουλήσουν τις μετοχές με premium σε 
σχέση με τις τρέχουσες τιμές των μετοχών και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν yield to 
maturity υψηλότερο από την μερισματική απόδοση της μετοχής. Επίσης ένας άλλος 
σημαντικός λόγος είναι το χαμηλότερο τοκομερίδιο που φέρει το μετατρέψιμο σε σχέση με 
τα απλά ομόλογα.  
Οι εταιρίες διαφέρουν ως προς την σκοπιά με την οποία βλέπουν τα convertibles bonds. 
Μερικές ελπίζουν ότι δεν θα λάβει χώρα ποτέ η μετατροπή και  ότι θα απολαμβάνουν το 
προνόμιο του χαμηλού τοκομεριδίου. Αυτές οι εταιρίες αποφεύγουν το equity dilution και 
δεν δυσαρεστούν τους παλιούς μετόχους. Άλλες πάλι, επιθυμούν να γίνει η μετατροπή ώστε 
να μετατραπεί το χρέος τους σε μετοχικό κεφάλαιο, όπως συμβαίνει κυρίως με τις εταιρίες 
Internet (dot com).  
   Οι λόγοι λοιπόν για τους οποίους οι εταιρίες εκδίδουν convertibles είναι πολλοί και 
διάφοροι. Γνωρίζοντας την φύση των μετατρέψιμων ομολογιών και την μάλλον 
συντηρητικού προφίλ ευρωπαϊκή αγορά, μπορούμε να πούμε πως οι εταιρίες που έχουν 
καλύτερη πρόσβαση στην αγορά αυτή, είναι όσες έχουν καλές ταμειακές ροές, χαμηλούς 
δείκτες χρέους, σαφείς και δοκιμασμένες επενδυτικές στρατηγικές και ικανοποιητική 
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εμπορευσιμότητα. Μιλάμε λοιπόν για εταιρίες υψηλού investment grade που χρησιμοποιούν 
τα αντληθέντα κεφάλαια για την πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Το προφίλ 
των εταιριών αυτών που μόλις περιγράψαμε, ίσως να δικαιολογεί και τον λόγω που η 
συγκεκριμένη αγορά είναι ανύπαρκτη σχεδόν στην Ελλάδα.  
   Η παρακάτω ανάλυση περιγράφει την λογική που κρύβεται  πίσω από την έκδοση 
convertibles bonds έναντι άλλων πηγών χρηματοδότησης όπως για παράδειγμα τη σύναψη 
δανείου και την έκδοση μετοχών. Θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τους κυριότερους 
λόγους για τους οποίους πολλοί επιχειρηματίες επιλέγουν τις μετατρέψιμες ομολογίες για την 
χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
Χαμηλότερο κόστος δανεισμού δεδομένης της αξίας του δικαιώματος που ενσωματώνουν. 
   Το κόστος χρηματοδότησης μιας εταιρίας είναι πιθανό να αποτελεί ένα από τα βασικά 
κριτήρια για την αξιολόγηση  των ωφελειών που προκύπτουν από την έκδοση convertible 
bond σε σύγκριση με άλλες  μορφές χρηματοδότησης. Τα οφέλη από τις ταμειακές ροές ενός 
convertible bond προέρχονται κυρίως από το γεγονός ότι φέρει χαμηλότερο τοκομερίδιο σε 
σχέση με μια απλή ομολογία ίδιας λήξης. Οι πληρωμές  του τόκου μπορεί να ποικίλουν από 0, 
για ένα zero-coupon convertible, έως 5-6% ανάλογα με την δομή του convertible, 3-4% 
λιγότερο απ’ότι σε ένα απλό ομόλογο. Κατά συνέπεια, μπορεί να πει κανείς ότι αρχικά τα 
convertibles προσφέρουν φθηνά κεφάλαια στους εκδότες λόγω των χαμηλότερων πληρωμών 
τόκου. Τα χαμηλότερα τοκομερίδια των μετατρέψιμων ομολογιών επιτρέπουν τον δανεισμό 
μεγαλύτερων ποσών από τις εταιρίες. Επιπλέον οι αναπτυσσόμενες εταιρίες, οι οποίες δεν 
έχουν στην διάθεσή τους αρκετά μετρητά δεν είναι σε θέση να πληρώνουν υψηλά σταθερά 
τοκομερίδια και γι'αυτό προτιμούν τα convertibles bonds. 
 

 
Φορολογική μεταχείριση 
   Οι χαμηλότερες φορολογικές υποχρεώσεις αποτελούν μια επιπλέον ωφέλιμη ταμειακή ροή 
σε σχέση με τις μετοχές. Σύμφωνα με μελέτες επενδυτικών τραπεζών, το ποσό του τόκου που 
εκπίπτει από την εφορία δεν είναι το πραγματικό τοκομερίδιο του μετατρέψιμου αλλά το 
υψηλότερο τοκομερίδιο που ισχύει στην αγορά για ένα ομόλογο μη ανακλήσιμο παρόμοιας 
διάρκειας. Αυτή η ιδιότητα φυσικά μειώνει την πληρωμή φόρων και αυξάνει το ποσό των 
διαθεσίμων της εταιρίας.  
 
Οι μετατρέψιμες ομολογίες αποτελούν εναλλακτικό μέσο χρηματοδότησης από την 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.  
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   Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κοστίζει πολύ όπως γνωρίζουμε και φυσικά δεν είναι 
σίγουρη η επιτυχία της. Ειδικότερα σε οικονομικές συνθήκες όπως αυτές που επικρατούν 
αυτή την εποχή στην χώρα μας είναι πολύ δύσκολο για τις εταιρίες να αντλήσουν κεφάλαια 
μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το call feature είναι σημαντικό επειδή δίνει την 
δυνατότητα στην εταιρία να μετατρέψει το χρέος της σε μετοχές. Αυτό το χαρακτηριστικό 
αποτελεί μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η εταιρία θεωρεί την χρηματοδότηση με μετατρέψιμες 
ομολογίες ως μια εναλλακτική της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με την 
χρηματοοικονομική θεωρία το ιδανικό σημείο για την ανάκληση της ομολογίας είναι όταν η 
τρέχουσα τιμή της μετοχής ισούται με την τιμή μετατροπής. Συνήθως όμως, οι εταιρίες 
περιμένουν μέχρι η τιμή της μετοχής να ανέβει αρκετά πάνω από αυτή την τιμή, προτού 
ανακαλέσουν  την ομολογία.  Έτσι, εάν η έκδοση ανακληθεί όταν η ομολογία  
διαπραγματεύεται κοντά στην τιμή ανάκλησης τότε μια  μικρή απόκλίση στην τιμή της 
μετοχής μπορεί να προκαλέσει εκροή μετρητών παρά να οδηγήσει σε μετατροπή. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι συνήθως οι εταιρίες ανακαλούν  τις ομολογίες όταν η αξία μετατροπής 
υπερβαίνει κατά 43,9% την τιμή ανάκλησης. Τυπικά οι μετατρέψιμες ομολογίες απαιτούν 
30ήμερη ειδοποίηση για ανάκληση και πρέπει να διασφαλιστεί ότι μέσα σε αυτό το χρονικό 
διάστημα η τιμή της μετοχής δεν θα μεταβληθεί τόσο ώστε η τιμή μετατροπής να πέσει κάτω 
από την τιμή ανάκλησης.  
Η μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές μειώνει την δανειακή επιβάρυνση της εταιρίας. 
Οι μετατρέψιμες ομολογίες ως μέσο διαχείρισης του δείκτη χρέους 
    Όπως είναι γνωστό η δυνατότητα της επιχείρησης να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την 
ισορροπία μεταξύ χρέους και μετοχών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα για την επιβίωση 
της επιχείρησης. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια για 
να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους οι μετατρέψιμες ομολογίες προσφέρουν ένα 
εργαλείο ελέγχου της αναλογίας χρέους/ μετοχές. Έτσι εάν η τιμή της μετοχής ακολουθήσει 
ικανοποιητική πορεία και το ομόλογο μετατραπεί σε μετοχές τότε η εταιρία ουσιαστικά 
μετατρέπει το χρέος που είχε σε μετοχές και έχει έτσι την δυνατότητα να προβεί στη λήψη 
επιπλέον χρηματοδότησης 
 
Αναβάλλεται χρονικά το dilution για τους παλαιούς μετόχους και είναι μικρότερο σε σχέση 
με μια απλή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 
   Τα convertibles bonds αναβάλλουν χρονικά το dilution υπέρ των παλαιών μετόχων, ενώ τα 
μετρητά εισπράττονται κατά την έκδοση. Κατά συνέπεια τα convertibles bonds επιτρέπουν 
στους ήδη μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό της εταιρίας που ήδη κατέχουν μέχρι να 
ληφθούν ορισμένες στρατηγικές αποφάσεις. Επίσης το premium μετατροπής διασφαλίζει 
μικρότερο dilution σε σχέση με  μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, ακόμα και σε 
περίοδο που η τιμή της μετοχής ακολουθεί πτωτική πορεία, η εταιρία εκδίδοντας 
μετατρέψιμη ομολογία ουσιαστικά πουλάει τις μετοχές της 5-30% υψηλότερα από την 
τρέχουσα τιμή τους.  
 
Πρόσβαση σε νέα Επενδυτική βάση (Convertible Bond Investors, Hedge Funds).  
   Οι μετατρέψιμες ομολογίες προσθέτουν ποικιλομορφία στην επενδυτική και μετοχική 
βάση. Μια εταιρία μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση εκδίδοντας convertible απ’ότι 
εάν έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επειδή το convertible απευθύνεται και μπορεί να 
προσελκύσει 2 ή 3 διαφορετικούς τύπους επενδυτών. Επίσης, πολλές φορές με αυτό τον 
τρόπο η εταιρία αποκτά πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά. Επεκτείνοντας λοιπόν την 
επενδυτική της βάση η εταιρία πετυχαίνει μεγαλύτερη έκδοση που συνεπάγεται μεγαλύτερες 
εισροές κεφαλαίων καθώς και χτίζει μια εκτεταμένη επενδυτική βάση στην οποία θα μπορεί 
να απευθυνθεί για μελλοντική άντληση κεφαλαίων. Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος 
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των διεθνών επενδυτών, πολλά Αμερικάνικα funds που επικέντρωναν την προσοχή τους 
μόνο στην αγορά μετατρέψιμων των Ηνωμένων Πολιτειών, στρέφουν το βλέμμα τους προς 
την  Ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία έτη. 

 
Χρηματοοικονομική ευελιξία. 
    Σε σύγκριση με εκδώσεις άλλων χρεογράφων, τα convertibles bonds προσφέρουν πολύ 
γρηγορότερη πώληση, ελεύθερη από λειτουργικούς και νομικούς περιορισμούς. Πολλά deal 
έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε μια μέρα χωρίς να γίνει road show. Τα συνδεδεμένα με 
μετοχές ομόλογα συνήθως δεν χρειάζονται επίσημη πιστωτική εκτίμηση (credit rating). Παρ’ 
όλ’ αυτά όπως εκτιμούν οι ειδήμονες της Standard and Poors, είναι πολύ δύσκολο να εκδοθεί 
μια ομολογία χωρίς credit rating στην Ευρώπη, καθώς ο αριθμός των μεγάλων επενδυτών 
που επιτρέπεται να επενδύσουν σε τέτοια ομόλογα είναι μικρός και επιπλέον το unrated dept 
κοστίζει περισσότερο στον επενδυτή επειδή πρέπει να χρησιμοποιήσει δικές του μεθόδους 
για να αξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη. Εντούτοις, οι εταιρίες 
αξιολόγησης θεωρούν  γενικά  τα convertibles ως μόχλευση μικρότερου κινδύνου, αφού 
περιέχουν την πιθανότητα μετατροπής σε μετοχές. Επίσης οι μετατρέψιμες ομολογίες 
προσφέρουν διάφορες προσαρμοσμένες δυνατότητες όπως π.χ. η δυνατότητα ανάκλησης. Οι 
ομολογίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρία να διαχειριστούν ενεργά τα στοιχεία του 
ισολογισμού τους προβαίνοντας είτε σε αναγκαστική μετατροπή είτε σε εξαγορά του 
convertible. Παρ’ ότι  το παραπάνω αποτελεί ένα βασικό πλεονέκτημα, η χρησιμοποίηση του 
είναι ένα πολύ ουσιαστικό και κρίσιμο θέμα για την διοίκηση της εταιρίας. είναι πολύ 
σημαντική απόφαση το αν θα ανακληθεί ή όχι η ομολογία και πότε. Οι τρόποι μετατροπής σε 
συνδυασμό με το ύψος των τοκομεριδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για να 
διαμορφώσουν τις προτιμήσεις των μετόχων απέναντι στην πληρωμή τόκων ή το dilution.  
 
Η χρηματοδότηση με μετατρέψιμες ομολογίες προκαλεί μικρότερο αρνητικό αντίκτυπο 
στην πορεία της μετοχής από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 
    Μελέτες έχουν δείξει ότι η ανακοίνωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων 
μετοχών προκαλεί κατά μέσο όρο πτώση στην τιμή της μετοχής κατά 28%, ενώ η 
ανακοίνωση έκδοσης μετατρέψιμης ομολογίας 9%. Αυτό συμβαίνει γιατί με τις μετατρέψιμες 
ομολογίες η εταιρία αποφεύγει τον αρνητικό αντίκτυπο από την ταυτόχρονη εισαγωγή προς 
διαπραγμάτευση μεγάλου αριθμού νέων μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η 
μετατροπή σε μετοχές ενός μετατρέψιμου ομολόγου συνήθως πραγματοποιείται σε μεγάλο 
βάθος χρόνου και προκαλεί μικρότερο αντίκτυπο. 
 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
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   Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των μετατρέψιμων ομολογιών είναι ότι συνήθως με την 
έκδοση τέτοιας ομολογίας  οι παλαιοί μέτοχοι είναι πιθανό να ζημιωθούν.  
Σύμφωνα με έγκριτο χρηματοοικονομικό δημοσιογράφο του Euroweek οι παλαιοί μέτοχοι 
είναι οι χαμένοι της υπόθεσης, πράγμα που γνωρίζουν οι εκδότες ενός convertible. Η άποψη 
αυτή στηρίζεται στο παρακάτω γεγονός. Η συνήθης τακτική των hedge funds όταν 
αγοράζουν convertibles είναι να πουλάνε ταυτόχρονα και τις υποκείμενες κοινές μετοχές της 
εταιρίας. Αυτή η κίνηση όπως είναι φυσικό προκαλεί πίεση στην τιμή της μετοχής, η οποία 
πολλές φορές είναι πολύ μεγάλη γιατί η κίνηση arbitrage γίνεται συνδυασμένα από πολλά 
hedge funds. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον αρνητικό αντίκτυπο που προκαλεί η είδηση 
έκδοσης convertible στην τιμή της μετοχής. 
  Ένα άλλο μειονέκτημα είναι  ο κίνδυνος  επαναχρηματοδότησης. Συγκεκριμένα όταν σε ένα 
μετατρέψιμο υπάρχει ρήτρα που επιτρέπει στους επενδυτές να ‘put back’ τις ομολογίες τους 
σε καθορισμένες ημερομηνίες, ο εκδότης θα πρέπει να ξεπληρώσει την ομολογία. Σε αυτή 
την περίπτωση ο εκδότης θα πρέπει να βρει τα απαιτούμενα κεφάλαια. Ο κίνδυνος 
επαναχρηματοδότησης υπάρχει σε περίπτωση ανοδικών επιτοκίων. Βέβαια,  θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κανείς ότι ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και στα απλά ομόλογα, όμως υπάρχει μια 
διαφορά: το χαμηλότερο τοκομερίδιο των convertibles επιτρέπει στην εταιρία να δανειστεί 
περισσότερα κεφάλαια απ’ ότι θα έκανε με απλό ομόλογο, γεγονός που αυξάνει κατά 
συνέπεια τον κίνδυνο  επαναχρηματοδότησης. Επίσης, μια εταιρία που εκδίδει μετατρέψιμο 
προσδοκώντας στην μη αποπληρωμή του κεφαλαίου αλλά στην μετατροπή σε μετοχές, είναι 
εκτεθειμένη στον κίνδυνο να μην φτάσει ποτέ η τιμή της μετοχής την τιμή μετατροπής και 
έτσι να μην λάβει χώρα η μετατροπή.  
    Τέλος καλό θα ήταν να αναφερθεί πως το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών 
για τα convertibles και τα αυξανόμενα κεφάλαια που τοποθετούνται παγκοσμίως σε αυτά, 
είναι πιθανό να επιφέρουν μεταβολές τόσο στο κανονιστικό πλαίσιο έκδοσης όσο και στην 
φορολογική και λογιστική μεταχείριση  τους, ενδεχόμενο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
κίνδυνος για τους εκδότες. 
 
 ΣΥΝΟΨΗ 
 
   Όταν ένας εκδότης εξετάζει τους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης της εταιρίας του 
οφείλει να δίνει ιδιαίτερη βάση στο κόστος χρηματοδότησης, την διαδικασία της έκδοσης και 
φυσικά τις επιπτώσεις στους μετόχους. Όσον αφορά το κόστος, οι εκδότες συνήθως δεν 
λαμβάνουν όσο θα έπρεπε το κόστος υποτίμησης, την πίεση στην τιμή της μετοχής μετά την 
έκδοση καθώς και το πιθανό κόστος από dilution. Το καταλληλότερο χρηματοοικονομικό 
εργαλείο διαφέρει από εταιρία σε εταιρία ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες της και 
γι’ αυτό δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε πως τα μετατρέψιμα χρεόγραφα είναι ιδανικά για 
όλες τις περιπτώσεις. Παρ’ όλ’ αυτά προσφέρουν μεγάλη ευελιξία και σημαντικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα προϊόντα όπως χαμηλότερο τοκομερίδιο, καθυστέρηση του 
dilution, διεύρυνση της επενδυτικής βάσης κ.α.  και για αυτό το λόγω ολοένα και 
περισσότερες εταιρίες τα επιλέγουν για να αντλήσουν κεφάλαια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ. 
 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
 

    Η τεχνική αντιστάθμισης κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου μετατρέψιμων ομολογιών με 
κοινές μετοχές συνίσταται στην διατήρηση long position σε μετατρέψιμες ομολογίες και  
short position σε μετοχές. 
    Σύμφωνα με την παραπάνω τεχνική, ο επενδυτής διαρκώς απολαμβάνει το τοκομερίδιο της 
μετατρέψιμης ομολογίας, ενώ παράλληλα σε περίπτωση καθοδικής πορείας της μετοχής 
αντισταθμίζει την απώλεια της αξίας των μετατρέψιμων ομολογιών από το short-selling των 
μετοχών. Σε περίπτωση ανόδου της τιμής της μετοχής ο επενδυτής ο επενδυτής κερδίζει από 
την αύξηση της τιμής της μετατρέψιμης ομολογίας και χάνει από το short-selling της 
μετοχής. 
   Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί ο επενδυτής έχει την ευκαιρία να 
«κλειδώσει» ένα ελάχιστο κέρδος και να κυνηγήσει υψηλότερες αποδόσεις ανάλογα με την 
πορεία της μετοχής. 
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   Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που διαφαίνεται από τον πίνακα είναι η ικανότητα του 
επενδυτή να επιλέξει τον αριθμό των μετοχών που θα πωλήσει short, ανάλογα με την 
εκτίμησή του εάν η αγορά θα κινηθεί ανοδικά (bullish), καθοδικά  
(bearish) ή στα ίδια επίπεδα (neutral) αποκομίζοντας υψηλότερα κεφαλαιακά κέρδη. 
   Σε ανοδικές αγορές ο επενδυτής έχει συμφέρον να πωλήσει λιγότερες μετοχές short (ώστε 
οι απώλειες από την αύξηση της τιμής τους να είναι μικρότερες), ενώ σε καθοδικές αγορές 
προτιμάται το short selling περισσοτέρων μετοχών (προκειμένου ο επενδυτής να αποκομίσει 
περισσότερα κέρδη από τη μείωση της αξίας των μετοχών). 
    Τα διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζουν τα προφανή πλεονεκτήματα ενός 
αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου μετατρέψιμων ομολογιών σε σχέση με το ίδιο 
χαρτοφυλάκιο χωρίς αντιστάθμιση τόσο για ανοδικές και ουδέτερες, όσο και για καθοδικές 
αγορές. 
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ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ 
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
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Η αντιστάθμιση κινδύνου των μετατρέψιμων ομολογιών είναι μια διαδικασία απλή 
και ευνόητη, που εξασφαλίζει ακόμη χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου, χωρίς να επιφέρει την 
απώλεια της δυνατότητα ς της επίτευξης υψηλών κεφαλαιακών κερδών. 

 
Ο επενδυτής δύναται να επιλέξει για την αντιστάθμιση του κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου των μετατρέψιμων ομολογιών διατηρώντας long position σε μετατρέψιμες 
ομολογίες και short position σε κοινές μετοχές ή να χρησιμοποιήσει call ή put options.  

Το hedging  των μετατρέψιμων ομολογιών βασίζεται στο γεγονός ότι σε ανοδικές 
κινήσεις της τιμής της μετοχής η τιμή των μετατρέψιμων ομολογιών ακολουθεί ευθεία και 
ομόρροπη   πορεία ενώ η μείωση της τιμής της υποκείμενης μετοχής, από ένα σημείο και 
έπειτα, δεν προκαλεί αντίστοιχα αποτελέσματα λόγω της ύπαρξης του τοκομεριδίου επίσης 
σε περίπτωση που απαιτείται η καταβολή premium (call ή put option), αυτό δύναται να 
καλυφθεί από την απόδοση του τοκομεριδίου, ώστε να μην προκληθεί απώλεια του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

 
Οι ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές προσφέρουν πληθώρα επιλογών για την 

αντιστάθμιση του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου μετατρέψιμων ομολογιών. Με τα δεδομένα 
αυτά ο επενδυτής καλείται να επιλέξει το hedging  που μεγιστοποιεί την ωφέλεια του με 
βάση τον επιθυμητό συνδυασμό απόδοσης-κινδύνου, αλλά και την προσωπική του εκτίμηση 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της τιμής της μετοχής. 
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