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KΕΦΑΛΑΙΟ 1 : EΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Ορισμός Χρηματιστηριακού Παραγώγου : 

Xρηματιστηριακό παράγωγο προϊόν είναι μία διμερής σύμβαση, της οποίας η τιμή 

βασίζεται σε μία χρηματιστηριακή υποκείμενη αξία, όπως μία μετοχή, ένα ομόλογο ή 

ένας χρηματιστηριακός δείκτης και κατ’ αυτήν την έννοια, παράγεται από αυτήν την 

αξία. 

Σαν επενδυτικά εργαλεία ήταν ήδη γνωστά από τα μέσα του 17ου αιώνα αφού 

συμβόλαια δικαιωμάτων συναλλάσονταν στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ από 

εκείνη τη χρονική περίοδο. 

Στα αναπτυγμένα Χρηματιστήρια υπάρχουν παράγωγα προιόντα εκτός από μετοχές, 

ομόλογα και χρηματιστηριακούς δείκτες και σε επιτόκια νομισμάτων, σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων, σε πολύτιμα μέταλλα όπως χρυσός και 

πλατίνα, σε διάφορα εμπορεύματα όπως καφές, βρώμη, ζάχαρη, πετρέλαιο ενώ 

διαρκώς εμπλουτίζονται οι νέες κατηγορίες προκειμένου να καλύψουν τις συνεχώς 

μεταβαλόμενες οικονομικές συνθήκες και εξελίξεις. 

 

Στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών το οποίο πρόσφατα συγχωνεύθηκε με το 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αυτή την στιγμή διαπραγματεύονται τα ακόλουθα 

παράγωγα προιόντα : 

1.Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες FTSE/ASE-20 και FTSE/ASE 

MID 40 

2.Δικαιώματα προαίρεσης στους δείκτες FTSE/ASE-20 και FTSE/ASE MID 40 

3.Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές και συγκεκριμένα στις μετοχές 

Alpha Τράπεζα, ΕΕΕΚ, ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα, Ιντρακόμ και Πάναφον 

4.Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές 

5.Δανεισμός τίτλων σε μορφή Repos 

6.Σύμβαση Επαναγοράς 

Αξιοσημείωτο είναι ότι αναμένονται μέχρι το τέλος του 2002 να εισαχθούν προς 

διαπραγμάτευση και Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης αλλά και Δικαιώματα 

προαίρεσης στην συναλλαγματική Ισοτιμία Ευρώ-Δολλαρίου,ενώ έχει διακοπεί 

επ’αορίστον η διαπραγμάτευση των Συμβολαίων Μελλοντικών Εκπλήρωσης σε 

10ετές Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου. 
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Το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών λειτουργεί από τον Αύγουστο του 1999 ενώ 

σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο ανάπτυξης που εκδίδει το Χρηματιστήριο 

Παραγώγων τον Οκτώβριο του 2002 υπάρχουν 72 συνολικά μέλη διαπραγμάτευσης 

του ΧΠΑ από 20 τον Δεκέμβριο του 1999, 48 μέλη εκκαθάρισης ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π από 20 

τον Δεκέμβριο του 1999 ενώ οι κωδικοί πελατών και τα προιόντα έχουν αυξηθεί 

αντίστοιχα από 325 σε 14446 πελάτες και από 1 σε 7 συνολικά προιόντα. 

Όσον αφορά τον όγκο συναλλαγών ακολουθεί σταθερά αυξητική τάση ενώ πρόσφατα 

αρκετές φορές ο όγκος συναλλαγών στα Παράγωγα ξεπέρασε τον όγκο συναλλαγών 

στην Χρηματιστηριακή αγορά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Χρηματιστήριο Παραγώγων ακολουθεί μία ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική ώστε η χρήση των παραγώγων να μην 

περιορίζεται μόνο στους θεσμικούς επενδυτές αλλά και στους ιδιώτες με σκοπό την 

περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα τα 

περιθώρια ασφάλισης που χρειάζονται για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

αυξήθηκαν από 12% του δεσμευμένου κεφαλαίου σε 15% ενώ αυξήθηκαν και τα 

περιθώρια ασφάλισης  για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές και 

διαμορφώνονται από 19% εως 28% ανάλογα με την μετοχή. Η απόφαση αυτή 

πάρθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφενός διότι το τελευταίο διάστημα 

υπήρχε η εντύπωση ότι το Χρηματιστήριο Παραγώγων λειτουργούσε ανταγωνιστικά 

με το Χρηματιστήριο Αξιών και συντελούσε στην πτώση του τελευταίου, όπως 

επίσης για να αυξήσει τεχνητά  το κόστος συναλλαγών στα Παράγωγα Προιόντα . 

Τα παράγωγα προιόντα έχουν χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από άλλες 

μορφές επενδύσεων, όπως για παράδειγμα την ύπαρξη ημερομηνίας λήξης, την 

επίδραση της μεταβλητότητας των τιμών του υποκείμενου στην αξία τους και τον 

τρόπο εκκαθάρισης. 

Σε αντίθεση με τα προιόντα που έχουν χρηματικό διακανονισμό, οι επενδυτές σε 

παράγωγα προιόντα με φυσική παράδοση, αγοραστές και πωλητές, αναλαμβάνουν 

υποχρέωση ανάλογη της ονομαστικής αξίας του συμβολαίου. Αυτό σημαίνει ότι οι 

πωλητές πρέπει να έχουν στην κατοχή τους τίτλους προς παράδοση και οι αγοραστές 

να καταβάλουν σε μετρητά την αξία των τίτλων. 

Ένα πολύ σημαντικό γνώρισμα των παραγώγων είναι η μόχλευση των επενδυμένων 

κεφαλαίων, η οποία πολλαπλασιάζει την αναμενόμενη απόδοση, πολλαπλασιάζει 

επίσης και τις πιθανές ζημίες. Μία μικρή κίνηση της υποκείμενης αξίας επιφέρει 

πολλαπλάσια μεταβολή είτε θετική είτε αρνητική επί του επενδυμένου κεφαλαίου. 
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Για αυτό τον λόγο σε περίπτωση που η ζημία καταβάλλεται μέσω του ημερήσιου 

διακανονισμού όπως στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ο επενδυτής θα 

πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει το απαιτούμενο ποσό με ρευστά διαθέσιμα σε 

ημερήσια βάση. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των Συμβολαίων Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο. Αξίζει όμως να σημειώσουμε τους 

κινδύνους που υπάρχουν από την χρήση των παραγώγων προϊόντων εκτός από την 

μόχλευση. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι είναι οι πιο σημαντικοί : 

1.Συνθήκες της Αγοράς των Παραγώγων. 

Οι οικονομικές συνθήκες της αγοράς όπως η έλλειψη ρευστότητας και τυχόν 

έκτακτες ανωμαλίες της αγοράς όπως προσωρινή διακοπή συνεδριάσεων,διαγραφή 

παραγώγου όπως η επ’αόριστον αναστολή διαπραγμάτευση του Συμβολαίου 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο 10ετές Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να 

καθιστούν αδύνατη την διενέργεια αποτελεσματικών συναλλαγών επί παραγώγων. 

2.Απόκλιση της Αγοράς των Παραγώγων από την Αγορά των Υποκειμένων 

Αξιών. 

Επειδή τα παράγωγα διαπραγματεύονται καθημερινά στο Χρηματιστήριο 

Παραγώγων ακολουθώντας τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης υπάρχει η 

περίπτωση να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της υποκείμενης αγοράς και 

έτσι να πολλαπλασιάζονται τα κέρδη ή οι απώλειες. 

3.Κίνδυνος Ατελούς Αντιστάθμισης του Κινδύνου. 

Όπως θα δούμε παρακάτω υπάρχει η δυνατότητα ο επενδυτής να επιλέξει να 

αντισταθμίσει μερικώς και όχι ολικώς την θέση που έχει πάρει στην υποκείμενη 

αγορά.Αν επιλέξει να αντισταθμίσει ολικώς την θέση του έχει ναι μεν υψηλότερο 

κόστος συναλλαγών όμως μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ζημίας αλλά και το επίπεδο 

του κέρδους του. 

4.Δέσμευση μετρητών ή κινητών αξιών. 

Η δέσμευση μετρητών ή κινητών αξιών ενδέχεται να ενέχει πιστωτικό κίνδυνο σε 

περίπτωση που ο θεματοφύλακας δεν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του. 

5.Νομοθετικό πλαίσιο. 

Οι όροι και τα χαρακτηριστικά των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Παραγώγων καθώς και 

ο τρόπος και οι προυποθέσεις διενέργειας των συναλλαγών μπορεί να τροποποιηθούν 

με απόφαση του Χρηματιστηρίου Παραγώγων,όπως επίσης και οι όροι και η 
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διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών με απόφαση της 

Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί παραγώγων. 

6.Συναλλαγματικός κίνδυνος, Συστηματικός κίνδυνος και μη Συστηματικός 

κίνδυνος. 

Μελλοντικά με την διαπραγμάτευση των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και 

Δικαιωμάτων Προαίρεσης στην Συναλλαγματική Ισοτιμία Ευρώ-Δολλαρίου θα 

υπάρχει ο επιπλέον συναλλαγματικός κίνδυνος από την διαφορά των Ισοτιμιών. Ο 

Συστηματικός κίνδυνος αφορά την Αγορά στο σύνολο της και μπορεί να είναι μία 

γενικευμένη κρίση την οποία ο επενδυτής δεν μπορεί να αποφύγει όπως η επικείμενη 

επίθεση στο Ιράκ και οι συνέπειες από την άνοδο του πετρελαίου. Αντίθετα ο μη 

Συστηματικός κίνδυνος αφορά μεμονωμένα περιστατικά όπως ένα σημαντικό 

επειχειρηματικό νέο που θα έχει επιπτώσεις στην τιμή της μετοχής στην υποκείμενη 

αγορά άρα και στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και στα Δικαιώματα 

Προαίρεσης για την συγκεκριμένη μετοχή. 

7.Πολιτικός κίνδυνος,  Κίνδυνος Πληθωρισμού και Κίνδυνος Επιτοκίων. 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οτιδήποτε έχει να κάνει με διεθνείς εξελίξεις σε 

πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο όπως και οι αποφάσεις των 

κυβερνήσεων επηρεάζουν την πορεία των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. Ο 

πληθωρισμός μειώνει την  πραγματική αξία του επενδυόμενου κεφαλαίου και των 

προσδοκώμενων αποδόσεων. Τέλος μία μεταβολή των επιτοκίων ενδέχεται αν έχει 

σημαντική επίδραση σε χρηματοπιστωτικά μέσα όπως τα ομόλογα αλλά και σε 

μετοχές εφόσον τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικρά ή ακόμα και αρνητικά όπως 

στην χώρα μας αφού την παρούσα στιγμή ο πληθωρισμός είναι στο 3.7 ενώ τα μέσα 

ονομαστικά επιτόκια καταθέσεων είναι στο 2% ή στο 1.7% μετά τη αφαίρεση φόρου 

15% και επομένως η πραγματική απόδοση των χρημάτων σε ένα λογαριασμό 

ταμιευτηρίου είναι της τάξεως του –2%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Τα πλεονεκτήματα των παράγωγων προϊόντων  είναι πολλά και σημαντικά. Μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για δύο κυρίως λόγους : 

1.Για αντιστάθμιση του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου μετοχών. 

2.Για καθαρά κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

Σε κάθε περίπτωση, ο σωστός επενδυτής πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων, την αναμενόμενη απόδοση, τη μέγιστη ζημία του και να ακολουθεί μία 

ορθή επενδυτική τακτική.  

Τα κύρια πλεονεκτήματα συνοψίζονται στη μόχλευση που πολλαπλασιάζει την 

απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου,στην δυνατότητα εκμετάλλευσης όλων των 

τάσεων της αγοράς, στην ευελιξία που προσφέρουν μέσα από τη δημιουργία 

κατάλληλων στρατηγικών και στην απλοποίηση των συναλλαγών και την ποικιλία 

για διαφοροποίηση του συνολικού κινδύνου που επιθυμεί να αναλάβει ένας 

επενδυτής. Επίσης μπορεί να γίνει χρήση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου ως 

περιθώριο ασφάλισης και χρειάζονται μικρά κεφάλαια για συναλλαγές. 

Τέλος ένα πολύ σπουδαίο πλεονέκτημα των παραγώγων προίόντων είναι ότι σε 

περιόδους στασιμότητας της Χρηματιστηριακής Αγοράς μπορούν να αποφέρουν 

σημαντικά κέρδη. Αυτό οφείλεται στην μόχλευση και στο ποσό των χρημάτων που 

υποχερούται να δεσμεύσει ο επενδυτής για μία θέση αγοράς ή πώλησης σε 

Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε 

δείκτες ο επενδυτής οφείλει να καταβάλει μόνο το 15% της τιμής του υποκείμενου 

δείκτη σε μία χρονική περίοδο. Επειδή τα κέρδη ή οι ζημίες υπολογίζονται σε 

καθημερινή βάση επί της ονομαστικής τιμής του Συμβολαίου, η απόδοση του 

επενδυμένου κεφαλαίου είναι πολλαπλάσια και 1% μεταβολή της τιμής του δείκτη 

οδηγεί σε 100/15=6.66 φορές απόδοση στο κεφάλαιο. Έτσι σε μία μεταβολή λίγων 

ποσοστιαίων μονάδων του δείκτη, ο επενδυτής μπορεί να έχει σημαντικά κέρδη αν 

κάνει σωστές προβλέψεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν οι αποδόσεις ήταν 

ακόμα μεγαλύτερες αφού το περιθώριο ασφάλισης ήταν 12% επί της καθημερινής 

τιμής του δείκτη και επομένως τα περιθώρια ασφάλισης έμμεσα μπορούν να 

λειτουργήσουν σαν ένα μέσο περιορισμού των κερδών ή αντίθετα σε μία σημαντική 

πολιτική προώθησης των παράγωγων προιόντων αν μειωθούν τα περιθώρια 
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ασφάλισης. Μεγαλύτερη δυνατότητα κερδών δίνεται από τα Συμβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης σε δείκτες παρά σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές 

αφού οι τελευταίες έχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια ασφάλισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε έναν από 

τους δείκτες FTSE/ASE-20 και FTSE/MID-40 είναι τα εξής :  

 

Προιόν Σ.Μ.Ε στο δείκτη FTSE/ASE 20 

Διακανονισμός Ημερήσιος Χρηματικός Διακανονισμός  

Μέγεθος Συμβολαίου Πολλαπλασιαστής των 5 Ευρώ 

Τιμή Συμβολαίου Μονάδες Δείκτη 

Ώρες Συναλλαγών 10:45-16.15 

Περιθώριο Ασφάλισης 15% της αξίας της θέσης 

Μήνες Λήξης Κάθε φορά υπάρχουν συνολικά 6 Σ.Μ.Ε προς 

διαπραγμάτευση. Αυτά αφορούν τους 3 πιο κοντινούς 

μήνες από τον μηνιαίο κύκλο και τους 3 πιο κοντινούς 

μήνες  από τον τριμηνιαίο κύκλο, Μαρτίου, Ιουνίου, 

Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου που δεν περιλαμβάνονται 

στους παραπάνω.  

Ημερομηνία Λήξης Η 3η Παρασκευή του μήνα λήξης 

Ημέρα Τελικής 

Εκκαθάρισης 

Η 1η ημέρα συναλλαγής μετά την ημέρα λήξης 

 
Αντίστοιχα για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη FTSE/MID-40 τα 

χαρακτηριστικά είναι πανομοιότυπα με βασική διαφορά ότι ο πολλαπλασιαστής είναι 10 

Ευρώ ανά μονάδα δείκτη. 

Στην ουσία, τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε δείκτες είναι συμφωνίες μεταξύ 

του αγοραστή και του πωλητή να αποζημιώσουν ο ένας τον άλλο ανάλογα με την πορεία 

της τιμή του δείκτη. Ένας αγοραστής Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει το δείκτη την ημέρα λήξης του συμβολαίου σε 

μία συμφωνημένη τιμή την ημέρα λήξης.Ο αγοραστής προσδοκά μίαν άνοδο του 

συγκεκριμένου δείκτη,ενώ ο πωλητής μία πτώση. Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον το 

κέρδος του ενός είναι η ζημία του άλλου, το αποτέλεσμα του αθροίσματος των κερδών 

και των ζημιών σε κάθε δεδομένη στιγμή ισούται με μηδέν. 
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Ανά πάσα στιγμή ο αγοραστής ή ο πωλητής μπορεί να κλείσει την θέση του κάνοντας μία 

αντίστροφη κίνηση, δηλαδή ο αγοραστής να πουλήσει το Συμβόλαιο Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης και ο πωλητής να το αγοράσει. Κάθε ημέρα ο επενδυτής σε ένα Συμβόλαιο 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης εισπράττει το κέρδος ή πληρώνει την ζημία του, ανάλογα με 

την θέση που έχει πάρει και βεβαίως την κίνηση της τιμής του Συμβολαίου την 

προηγούμενη ημέρα. 

Ένας επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης για 

τους παρακάτω σκοπούς : 

1.Να κάνει αντιστάθμιση του κινδύνου ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου με το να πάρει 

θέση πώλησης σε Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη. 

2.Να αξιοποιήσει την μόχλευση των κεφαλαίων και να επιτύχει μεγαλύτερες αποδόσεις 

για το κεφάλαιο του χάρη στο περιθώριο ασφάλισης ή ακόμα αντί για μετρητά να 

προσφέρει σαν ενέχυρο τις μετοχές που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιο του. 

3.Να κερδοσκοπήσει βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. 

4.Να πραγματοποιήσει εξισορροπητική κερδοσκοπία μεταξύ της Χρηματιστηριακής 

Αγοράς και της Αγοράς των Παραγώγων και να εκμεταλλευθεί ακόμα και τις περιόδους 

με μικρή διακύμανση της Χρηματιστηριακής Αγοράς. 

5.Να κάνει πιο αποτελεσματική παθητική ή ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου 

του. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν και τα κύρια οφέλη από την χρήση των Συμβολαίων 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης μαζί με την άμεση ρευστοποίηση των θέσεων του, την 

εγγύηση ότι οι υποχρεώσεις του διακανονισμού θα εκπληρωθούν και φυσικά την 

ταχύτητα και το μικρό σχετικά κόστος των συναλλαγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Ένα νέο προϊόν στο Χρηματιστήριο παραγώγων είναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης επί μετοχών. Την παρούσα χρονική περίοδο υπάρχουν Συμβόλαια 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης για τις μετοχές Άλφα Τράπεζα, ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα, 

EEEK(Coca-Cola), Πάναφον και Ιντρακόμ. 

Τα γνωρίσματα και τα πλεονεκτήματα τους είναι σε γενικές γραμμές όμοια με τα 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε δείκτες με την βασική διαφορά ότι έχουμε 

φυσική παράδοση των τίτλων στη λήξη του Συμβολαίου σε πολλαπλάσια των 100 

μετοχών. Ο καθημερινός χρηματικός διακανονισμός παραμένει ενώ τα περιθώρια 

ασφάλισης είναι πολύ μεγαλύτερα απο τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε 

δείκτες και κυμαίνονται από 19%-28% ανά μετοχή. Υπάρχουν 3 σειρές 

διαπαραγματεύσεων αντί  6 και προέρχονται από τους 3 κοντινότερους μήνες από τον 

τριμηνιαίο κύκλο Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου.  

Οι βασικότερες χρήσεις των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί μετοχών είναι οι 

εξής : 

1.Αντιστάθμιση του κινδύνου από τις κινήσεις της τιμής μίας μετοχής σε ένα μετοχικό 

χαρτοφυλάκιο. Αν υπάρχει σημαντική πτώση της τιμής μίας μετοχής ο επενδυτής 

πουλώντας Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της συγκεκριμένης μετοχής μπορεί 

να εξουδετερώσει τις απώλειες από την μείωση της χρηματιστηριακής τμής. 

2.Διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου με χαμηλο κόστος μέσω της φυσικής παράδοσης ή 

παραλαβής μετοχών στη λήξη. 

3.Πολλαπλάσια κέρδη αλλά και ζημίες λόγω της μόχλευσης που οφείλεται στα περιθώρια 

ασφάλισης. 

4.Δημιουργία πολλών συνδυαστικών θέσεων μεταξύ μετοχών και δεικτών με σκοπό την 

εξισορροπητική κερδοσκοπία μεταξύ των αγορών. 

5.Απλή κερδοσκοπία στην τιμή μίας μετοχής. 

Βέβαια εφόσον υπάρχει και εδώ η ημέρα λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης που είναι η 3η Παρασκευή του μήνα λήξης και η ημέρα τελικής 

εκκαθάρισης είναι η 3η εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα λήξης αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι σε μήνες που λήγουν τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί μετοχών 

θα πρέπει να αναμένουμε μεγάλο όγκο συναλλαγών και μεταβλητότητα στις τιμές των 

μετοχών ώστε ένας επενδυτής να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική του. Αν 
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μάλιστα έχει ένα σημαντικό αριθμό μετοχών και τις δανείσει στην Εταιρία Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών Επί παραγώγων μέσω του προϊόντος  Stock Repos τότε μπορεί να 

υλοποιήσει την στρατηγική του χωρίς την δέσμευση μετρητών και να έχει έτσι επιπλέον 

ρευστότητα για να εκμεταλλευθεί τις τάσεις της αγοράς και ένα επιπλέον έσοδο από τον 

δανεισμό των μετοχών προς την Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΩΛΗΣΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ 

 

Ένας επενδυτής πιστεύει ότι οι τρέχουσες τιμές στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι αρκετά 

ελκυστικές και αποφασίζει να αγοράσει  ορισμένες μετοχές. Ταυτόχρονα επιθυμεί να έχει 

διασφάλιση του κινδύνου σε περίπτωση που οι μετοχικές αξίες υποχωρήσουν και για 

αυτόν τον λόγο παίρνει θέση στο Χρηματιστήριο Παραγώγων πουλώντας ένα Συμβόλαιο 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε ένα δείκτη. Διαγραμματικά οι απώλειες και τα κέρδη του 

επενδυτή φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Το νεκρό σημείο είναι το σημείο που ο 

επενδυτής δεν έχει ούτε κέρδη ούτε ζημίες και αντιστοιχεί στην τιμή που είχε το 

Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης την ημέρα που πήρε θέση πώλησης σε ένα τέτοιο 

Συμβόλαιο. Αν η τιμή του Συμβολαίου Εκπλήρωσης στο δείκτη μειωθεί τότε ο επενδυτής 

κερδίζει ενώ αν αυξηθεί χάνει. Για λόγους απλούστευσης  θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν 

προμήθειες στην αγοραπωλησία Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Η κλίση της 

ευθείας είναι ευθεία γραμμή διότι αντιπροσωπεύει το κέρδος ή ζημία που έχει ο 

επενδυτής και είναι σταθερή και εξαρτάται από το περιθώριο ασφάλισης, το οποίο είναι 

σταθερό. Έχει δε αρνητική κλίση διότι όταν μειώνεται η τιμή του υποκείμενου τίτλου ο 

επενδυτής κερδίζει ενώ όταν αυξάνεται ο επενδυτής χάνει. Στην ακραία περίπτωση που η 

τιμή του υποκείμενου τίτλου πέσει στο μηδέν το μέγιστο κέρδος θα είναι ίσο με την τιμή 

αγοράς του υποκείμενου τίτλου επί τον πολλαπλασιαστή. Επίσης ο επενδυτής μπορεί να 

κλείσει την θέση του ανά πάσα στιγμή αποκομίζοντας κέρδη ή ελαχιστοποιώντας την 

ζημία του. Μία σωστή επενδυτική επιλογή μπορεί να του αποφέρει κέρδη ή ελάχιστες 

ζημίες συγκριτικά με το αν δεν είχε πάρει θέση πώλησης σε Συμβόλαιο Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης και έτσι μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου του. 

Στο εμπειρικό και πρακτικό παράδειγμα που ακολουθεί θα δούμε τα αποτελέσματα μίας 

τέτοιας στρατηγικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : EΜΠΕΙΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

Επειδή η καλύτερη βάση για επιβεβαίωση της θεωρίας είναι η πρακτική εξάσκηση θα 

αντιπαραθέσουμε τα δεδομένα ενός πρακτικού παραδείγματος βασισμένου σε 

πραγματικά στοιχεία. Οι υποθέσεις που κάνουμε, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στην 

κατανόηση και αξιολόγηση της επενδυτικής στρατηγικής της αντιστάθμισης του 

συστηματικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου με Συμβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης, είναι οι εξής : 

1.Έχουμε έναν σωστά ενημερωμένο επενδυτή, ο οποίος παρακολουθεί τις τρέχουσες 

χρηματιστηριακές εξελίξεις τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Διεθνή χώρο και ο 

οποίος γνωρίζει την χρησιμότητα των Παραγώγων Προϊόντων.  

2.Ο επενδυτής θέλει να δημιουργήσει ένα αρκετά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 

για να εξαλείψει τον μη-συστηματικό κίνδυνο και να έχει να αντιμετωπίσει μόνο τον 

συστηματικό κίνδυνο της αγοράς τον οποίο δεν μπορεί να αποφύγει. Πιστεύει δε ότι 

οι τιμές ορισμένων μετοχικών τίτλων είναι σε αρκετά ελκυστικά επίπεδα και 

προσφέρονται για επιλεκτικές τοποθετήσεις. 

3.Τα βασικά κριτήρια επιλογής των μετοχών είναι κυρίως ο λόγος Τιμής της 

Μετοχής/Κέρδη ανά Μετοχή δηλαδή το P/E,όπως επίσης η μερισματική απόδοση των 

μετοχών για τις οποίες  επιθυμεί να έχουν χαμηλό σχετικά P/E και υψηλή 

μερισματική απόδοση θεωρώντας ότι σε περίπτωση που οι τρέχουσες τιμές 

υποχωρήσουν να έχει ως αντιστάθμισμα μία καλή μερισματική απόδοση του χρόνου 

δηλαδή εκτιμά ότι το χρηματιστηριακό κλίμα θα βελτιωθεί σταδιακά και οι φετινές 

μερισματικές αποδόσεις δίνουν μίαν ένδειξη ότι ίσως είναι ακόμα καλύτερες 

μελλοντικά. Επιπλέον δίνει βαρύτητα στην διαφορά της τρέχουσας τιμής από τις 

χαμηλές και υψηλές τιμές των τελευταίων 52 εβδομάδων ώστε να αξιολογήσει τα 

περιθώρια ανόδου των μετοχών που θα επιλέξει και θεωρεί πολύ βασική αρχή οι 

μετοχές να έχουν καλή εμπορευσιμότητα ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος 

εγκλωβισμού σε περίπτωση υποχώρησης των τιμών και αντίστοιχα να μπορεί να 

ρευστοποιήσει άμεσα το χαρτοφυλάκιο σε περίπτωση σημαντικής ανόδου και να 

καρπωθεί τις υπεραξίες. Τέλος στηρίζεται σε κάποιες προσωπικές εκτιμήσεις και 

είναι θετικός στην έννοια του κινδύνου με την έννοια ότι θέλει ένα επιθετικό 

χαρτοφυλάκιο ώστε σε περίπτωση ανόδου της αγοράς να ξεπεράσει σε απόδοση την 

αγορά. Το διάστημα που θα μελετήσουμε είναι από 01/11/2002 έως 15/11/2002 
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κάνοντας τις υποθέσεις ότι ο επενδυτής έχει στην διάθεση του 100.000 EURO και 

αγοράζει όλες τις μετοχές σε τιμή κλεισίματος την 01/11/2002. 

Οι κλάδοι που επιλέγει συνολικά ο επενδυτής είναι 15 και αντίστοιχα οι μετοχές 

συνολικά 25. Στους  πίνακες που ακολουθούν  παραθέτουμε την σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου του επενδυτή την χρονική περίοδο που αναφέραμε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : KΛΑΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

1.Τράπεζες 

2.Συμμετοχές 

3.Τηλεπικοινωνίες 

4.Διυλιστήρια 

5.Ηλεκτρική Ενέργεια 

6.Ύδρευση 

7.Εταιρίες Πληροφορικής 

8.Τυχερά Παιχνίδια 

9.Υγεία 

10.Λιανικό Εμπόριο 

11.Τρόφιμα 

12.Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 

13.Κατασκευές 

14.Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

15.Ελαστικά και Πλαστικά 
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Αντίστοιχα οι Μετοχές που επιλέχτηκαν είναι  οι εξής : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 

ΜΕΤΟΧΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜ P/E Μ/Α 52Χ 52Υ BETA 

ΕΤΕ 14.92 400 6.43 7.37 13.32 31.90 1.054 

ΕΜΠ 13.54 300 4.09 10.34 13.04 40.00 1.141 

ΕΥΡΩΒ 11.12 600 11.77 4.62 10.70 17.42 0.824 

ΑΛΦΑ 11.56 400 6.66 7.87 10.74 22.46 1.066 

ΒΙΟΧΚ 4.30 200 11.96 2.09 3.78 10.80 1.000 

ΕΧΑΕ 2.46 1000 4.81 7.22 2.28 9.14 1.005 

ΟΤΕ 11.08 300 14.50 6.36 10.74 20.60 0.782 

ΠΑΝΦ 4.58 500 15.55 2.40 4.08 6.82 0.960 

ΚΟΣΜΟ 8.40 600 18.50 1.79 7.90 12.00 0.684 

ΕΛΠΕ 5.96 300 - 2.01 5.44 8.56 1.051 

ΔΕΗ 13.54 100 - 0.00 11.60 16.30 0.704 

ΕΥΔΑΠ 3.94 700 6.09 5.58 3.60 7.80 1.080 

ΛΟΔΙΣ 1.16 2000 20.35 2.59 1.08 3.22 1.320 

ΔΕΣΙΝ 3.12 3000 22.79 3.21 2.73 4.76 1.087 

ΟΠΑΠ 9.52 200 12.80 6.30 5.98 11.12 0.711 

ΥΓΕΙΑ 3.36 800 16.14 4.46 2.92 4.70 1.18 

ΝΟΤΟΣ 1.71 1000 24.19 2.34 1.58 2.67 0.932 

ΤΣΙΠ 5.00 500 63.59 1.20 4.54 9.10 0.76 

ΕΒΖ 5.32 600 12.66 2.43 3.88 10.88 0.95 

ΑΣΤΑΚ 4.60 1000 9.89 4.35 3.94 8.74 1.401 

ΑΚΤΩΡ 5.66 500 19.46 2.53 4.64 9.12 1.134 

ΓΕΝΕΡ 1.04 2500 41.97 1.92 0.76 2.20 1.055 

ΙΝΚΑΤ 1.73 400 5.56 9.25 1.19 5.86 1.949 

ΙΝΤΚΑ 5.52 1500 6.81 7.61 5.04 15.93 1.182 

ΠΕΤΖΚ 1.18 300 - 0.00 1.14 5.76 0.985 

 

Σημείωση : 

1.ΤΙΜΗ = Χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος την 01/11/2002 

2.ΤΕΜ= Τεμάχια που αγόρασε ο επενδυτής 
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3.Ρ/Ε= Ρ/Ε κάθε μετοχής την 01/11/2002 

4.Μ/Α = Μερισματική Απόδοση κάθε μετοχής την 01/11/2002 

5.52Χ = Η πιο χαμηλή τιμή της μετοχής τις τελευταίες 52 εβδομάδες την 01/11/2002 

6.52Υ= Η πιο υψηλή τιμή της μετοχής τις τελευταίες 52 εβδομάδες την 01/11/2002 

7.BETA= Το beta κάθε μετοχής όπως έχει εκτιμηθεί 

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου είναι 84.231 EURO. Yποθέτουμε ότι οι 

προμήθειες που πλήρωσε ο επενδυτής είναι ασήμαντες. Ο επενδυτής βρίσκει το 

συνολικό beta του χαρτοφυλακίου του χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο beta κάθε 

μετοχής με τον ακόλουθο πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ BETA ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΜΕΤΟΧΗ ΒΕΤΑ % ΧΑΡΤΟΦ ΣΤΑΘ. BETA 

ΕΤΕ 1.054 7.08 0.074 

ΕΜΠ 1.141 4.82 0.054 

ΕΥΡΩΒ 0.824 7.92 0.065 

ΑΛΦΑ 1.066 5.48 0.058 

ΒΙΟΧΚ 1.000 1.02 0.010 

ΕΧΑΕ 1.005 2.92 0.029 

ΟΤΕ 0.782 3.94 0.030 

ΠΑΝΦ 0.960 2.71 0.026 

ΚΟΣΜΟ 0.684 5.98 0.040 

ΕΛΠΕ 1.051 2.12 0.022 

ΔΕΗ 0.704 1.60 0.011 

ΕΥΔΑΠ 1.080 3.27 0.035 

ΛΟΔΙΣ 1.320 2.75 0.036 

ΔΕΣΙΝ 1.087 11.11 0.120 

ΟΠΑΠ 0.711 2.26 0.016 

ΥΓΕΙΑ 1.18 3.19 0.037 

ΝΟΤΟΣ 0.932 2.03 0.018 

ΤΣΙΠ 0.76 2.96 0.022 

ΕΒΖ 0.95 3.78 0.035 

ΑΣΤΑΚ 1.401 5.46 0.076 

ΑΚΤΩΡ 1.134 3.35 0.037 

ΓΕΝΕΡ 1.05 3.08 0.032 

ΙΝΚΑΤ 1.949 0.82 0.015 

ΙΝΤΚΑ 1.182 9.83 0.116 

ΠΕΤΖΚ 0.985 0.42 0.004 

ΣΥΝΟΛΟ  100 1.0213 

Σημείωση :  

% ΧΑΡΤΟΦ = Ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου που έχει κάθε μετοχή 

ΣΤΑΘ. BETA = Ο Σταθμισμένος συντελεστής beta  κάθε μετοχής 
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Παρατηρούμε ότι το συνολικό σταθμισμένο beta του χαρτοφυλακίου είναι σχεδόν ίσο 

με την μονάδα και επομένως αναμένουμε η συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου να 

έχει σχεδόν την ίδια απόδοση με το σύνολο της αγοράς. Την 01/11/2002 ο Γενικός 

Δείκτης έκλεισε στις 1.775,81 μονάδες, ο FTSE/ASE-20 στις 884.04 μονάδες ενώ ο 

FTSE/MID-40 στις 196.45 μονάδες. 

Ο επενδυτής, επειδή οι μετοχές που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του έχουν 

συνολικό σταθμισμένο beta ίσο σχεδόν με την μονάδα, αποφασίζει να κάνει 

αντιστάθμιση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου του με Συμβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης στο Δείκτη FTSE/ASE-20. Αποφασίζει να κάνει πλήρη αντιστάθμιση 

και  όχι μερική και επομένως πρέπει να υπολογίσει πόσα Συμβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης πρέπει να πουλήσει για να πάρει αντίθετη θέση από την κύρια 

Χρηματιστηριακή Αγορά. 

Ο τύπος που μας δίνει τον αριθμό των συνολικών συμβολαίων που πρέπει να 

αγοράσει ή πουλήσει κάποιος δίνεται από την σχέση : 

Αριθμός Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης = Τρέχουσα Χρηματιστηριακή 

Τιμή του Χαρτοφυλακίου x Συνολικό Beta του Χαρτοφυλακίου/Τρέχουσα Τιμή 

Δείκτη χ Πολλαπλασιαστή Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

και επομένως ο αριθμός των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης που πουλάει ο 

επενδυτής είναι : 84.231x1.0213/884.04x5 =  86025,12/4420,2 = 19.46 άρα ο 

επενδυτής πουλάει 20 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης την 01/11/2002. 

Η τιμή εκκαθάρισης του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης για τον μήνα 

Νοέμβριο την 01/11/2002 ήταν 879.30 παρουσιάζοντας ένα discount της τάξης του 

0.53% σε σχέση με την τιμή του δείκτη FTSE/ASE-20.O επενδυτής επιλέγει να 

πουλήσει 20 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ASE-20 του μήνα 

Νοεμβρίου διότι εκτιμά ότι θα έχουν μεγάλη μεταβλητότητα και ρευστότητα αφού 

αποφασίζει να τα κρατήσει μέχρι την λήξη τους την 3η παρασκευή του Νοεμβρίου 

στις 15/11/2002.Επειδή μεσολαβούν μόλις 14 ημέρες ο επενδυτής εκτιμά ότι η 

διακύμανση του Γενικού Δείκτη αλλά και του Δείκτη FTSE/ASE-20 θα είναι σχετική 

μικρή το χρονικό διάστημα των 2 εβδομάδων. Επιπλέον καταθέτει το ποσό των 

13.260,6 EURO που προκύπτει από το ποσό ασφάλισης των 20 συνολικά 

Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο λογαριασμό της ΕΤΕΣΕΠ και επομένως 

έχει συνολικά επενδύσει 84231 + 13260 = 97491 ΕURO ενώ έχει ακόμα 2509 EURO 

ρευστά διαθέσιμα για να καλύψει τυχόν μεταβολές του Δείκτη FTSE/ASE-20 που θα 
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απαιτήσουν να καταβάλει επιπλέον ποσό σαν περιθώριο ασφάλισης για τα Συμβόλαια 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης που έχει. 

Σημείωση : 

Επειδή ο Δείκτης FTSE/ASE-20 την 01/11/2002 έκλεισε στις 884.04 μονάδες το 

περιθώριο ασφάλισης ανά Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης ανέρχεται στο 

ακόλουθο ποσό : 

884.04 χ 5 χ 0.15 = 663.03 EURO ανά Συμβόλαιο. Άρα 663.03 χ 20 = 13260.06 

EURO. 

Υποθέτουμε πάλι ότι ο επενδυτής πούλησε τα 20 Συμβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης στην τιμή Εκκαθάρισης την 01/11/2002. 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα αποτελέσματα της Στρατηγικής του επενδυτή 

για την χρονική περίοδο 01/11/2002 – 15/11/2002. 

 

 

Παρατηρούμε ότι η μέγιστη θετική διαφορά παρατηρήθηκε την 06/11/2002 όταν η 

αξία του χαρτοφυλακίου ήταν 88407 EURO με κέρδος 4176 EURO και απόδοση + 

4.95% ενώ η ελάχιστη θετική διαφορά παρατηρήθηκε την 13/11/2002 όταν η αξία 

του χαρτοφυλακίου ήταν 86393 EURO με κέρδος 2162 EURO και απόδοση + 2.56%. 

Την 15/11/2002 η τελική αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ήταν 87501 EURO με 

κέρδος 3270 EURO και απόδοση + 3.88%. 

 

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
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Αντίστοιχα τα αποτελέσματα για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης φαίνονται 

στον ακόλουθο Πίνακα 

 

 

Παρατηρούμε ότι η μέγιστη ζημία είναι την 04/11/2002 χάνοντας ο επενδυτής 4259 

EURO ενώ το μέγιστο κέρδος την 13/11/2002 κερδίζοντας 2105 EURO. 

Το σύνολο του αθροίσματος των θέσεων που είχε ο επενδυτής σε Μετοχές και σε 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό και παρουσιάζεται 

στον επόμενο Πίνακα 

 

Παρατηρούμε ότι με εξαίρεση την 1η ημέρα ο επενδυτής είχε πάντα ένα κέρδος το 

οποίο ήταν μέγιστο και ίσο με 1512 EURO την 13/11/2002 ενώ την τελευταία ημέρα 

το συνολικό κέρδος ήταν 1118 EURO.Το όφελος για τον επενδυτή είναι ότι για όλες 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΝ 
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τις ημέρες εκτός από την 1η είχε «κλειδώσει» ένα κέρδος ανεξάρτητα από τις 

μεταβολές του Γενικού Δείκτη και του Δείκτη FTSE/ASE-20. 

Βέβαια, ο επενδυτής θα μπορούσε την 13/11/2002 που είχε το μέγιστο συνολικό 

κέρδος από την συνδυαστική θέση να ρευστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο του και να 

κλείσει τις θέσεις του στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Ωστόσο η επιλογή 

του να περιμένει μέχρι την 3η Παρασκευή του Νοεμβρίου κρίνεται αποτελεσματική 

αφού είχε το 74% του μέγιστου κέρδους του. Επιπλέον το περιθώριο ασφάλισης που 

είχε καταβάλει αποδεσμεύτηκε και του επιστράφηκε από την ΕΤΕΣΕΠ ενώ το 

επιπλέον ποσό που είχε καταθέσει ήταν σε τοκοφόρο λογαριασμό για το διάστημα 

των δύο εβδομάδων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Τα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα είναι σύγχρονα εργαλεία 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου επιτελώντας 2 βασικές 

λειτουργίες : 

1.Την αντιστάθμιση του συστηματικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου, δηλαδή τον 

κίνδυνο της αγοράς τον οποίο κανένας επενδυτής δεν μπορεί να αποφύγει 

2.Την κερδοσκοπία έναντι της αγοράς 

Ενώ στα χέρια ενός ενημερωμένου και εξοικειωμένου επενδυτή τα Παράγωγα 

μπορούν να αποδειχτούν πολύ χρήσιμα στα χέρια ενός άπειρου επενδυτή μπορούν να 

αποφέρουν πολύ δυσμενή αποτελέσματα. Ιδιαίτεροι κρίσιμοι είναι οι παράγοντες της 

χρονικής διάρκειας που θα επιλέξει ένας επενδυτής να τα χρησιμοποιήσει όπως 

άλλωστε και του ποσοστού αντιστάθμισης που θα επιλέξει να κάνει ένας επενδυτής. 

Ο επενδυτής του παραδείγματος μας επέλεξε να κάνει πλήρη αντιστάθμιση του 

κινδύνου ενώ θα μπορούσε να επιλέξει να κάνει μερική αντιστάθμιση πουλώντας 

λιγότερα από 20 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο Δείκτη FTSE/ASE-20. 

Επίσης πολύ βασικός παράγοντας είναι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και η επιλογή 

της στάθμισης κάθε μετοχής στο σύνολο του χαρτοφυλακίου και επομένως και ο 

συνολικός συντελεστής beta  του χαρτοφυλακίου. Το συγκεκριμένο μετοχικό 

χαρτοφυλάκιο που είχε συντελεστή beta ίσο με 1.0213 είχε συνολικά καλύτερη 

απόδοση τόσο σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη με απόδοση 3.88% έναντι απόδοσης 

3.08% του Γενικού Δείκτη όσο και σε σχέση με τον Δείκτη FTSE/ASE-20,ο οποίος 

είχε απόδοση + 1.89%.Βέβαια η συνδυαστική θέση είχε συνολική απόδοση ίση με + 

1.118% αλλά ο επενδυτής ανά πάσα χρονική στιγμή είχε πετύχει ένα κέρδος εκτός 

από την πρώτη ημέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαδικασία επιλογής και διαμόρφωσης 

ενός χαρτοφυλακίου αποτελεί μία πολύ σημαντική υπόθεση. Με την σωστή επιλογή 

στρατηγικής τα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα μπορούν να αποδειχθούν 

ένας πολύτιμος σύμμαχος σε περιόδους χρηματιστηριακής αβεβαιότητας, 

στασιμότητας ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ ευέλικτο, έξυπνο, αποτελεσματικό αλλά και 

επικίνδυνο επενδυτικό μέσο. 

Αξίζει να επισημανθεί πως στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης ένας επενδυτής έχει 

εναλλακτικές λύσεις για να επενδύσει σε Παράγωγα σε διεθνείς αγορές και έτσι είτε 

να κερδοσκοπήσει είτε να κάνει διαφοροποίηση του συνολικού κινδύνου του 
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χαρτοφυλακίου του στην Ελλάδα παίρνοντας θέσεις σε παράγωγα σε Ξένες Αγορές 

Χρήματος και Κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS 

 

Για την εργασία αυτή η Βιβλιογραφία αναφοράς είναι η εξής : 

1.”INVESTMENTS”,BODIE,KANE,MARCUS 5th EDITION,MCGRAW-HILL, 

2.http://www.adex.ase.gr 

3.http://www.derivatives.gr 

4.ΕΤΒΑ BETA BOOK, ΤΕΥΧΟΣ 38, ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS 

1.http://www.numa.com 

2.http://www.eurexchange.com 

3.http://www.nybot.com 

4.http://www.cme.com 

5.http://www.liffe.com 

6.http://www.cbot.com 

 

 


